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 مقدمة
اهمػػػ دكدسي يػػػ  دد دالػػػطاالدالػػػ إرلداػػػ دلفػػػاازاتدالديػػػادالعػػػانداضتػػػ   د  ػػػ د  ػػػ د    ػػػ د

ديهػ ددرزػعديه هػ ديهمػ ادلاػ    تدالػن ،دد،دكاظهااداػ داظػ  ادالنصػ لدالػيالتم يكدالنصي زو ػ د وػـو
الداػػٌندغتمويػػلداػػ داصتمػػة،دكاػػ دذتػػلدةدلذلدالػػادركااػػلدجتوػػ كزد ػػ كددالػػاالداػػٌندس ػػعااداصتمهػػلدالوا ػػ 

لدكاػ دالللػ دنتيػ د،دفهود نطهقداػ دالنظػاةداليه ػلدلهػن دل ظهػادزناػ  دكا ػ دكان ػلدزه ػحتو قدالنص ل
د،دليو  دا   رادسي ي  د د ص لدالنصوصد.اضتيمديه دالن 

ك د ػػػػػػػرادا اػػػػػػػ ردكذلدال خلػػػػػػػ دك هتػػػػػػػ دفػػػػػػػطاداطتط اػػػػػػػلدا يت  ر ػػػػػػػ دفنػػػػػػػ داػػػػػػػ دفنػػػػػػػوفد ػػػػػػػن يلدد
 ضتو ج.ا قن عدكا
،دفأاػ داظتووػوي لدلداووػويلالػادس،دكد ديهػ ددكافػذدذاج ػلسا داالت  رد ػراداظتووػوعدفوػ دزػ فدا ن ػ 

 تداظتهتمػػػلدا لتم يػػػكدالنصػػػيد،دكرغػػػمدز ػػػاةدال رايػػػ دقهػػػلدال رايػػػ تد ػػػوؿدفػػػ داطتط اػػػلدانهػػػ دجتم ػػػة
ددالشػػ اد،دلإدلفداغهػػهد ػػرددال رايػػ تدز  ػػشداتوهػػلدفػػطاالا ػػدي،دكالػػطاالدالػػ إرلدل،دالػػطاااشػػو  

د.ي ئةدا قن عكدد،دكاطتط الدز فد ت هقداآل  تداضتو جسكدالواآفدالياميدكا دك  دا ددراي تد دف د
كحدسا دا دج هقدا صت  ػهدالػرافدفهػودليوػ ند ط ػلداػ رؽداػ دز ػ ددالػيدايػتط عدرػ دسفد  ػ دردد

د.أل  لسوؿدا يلـدلذلدسرضدا،دكك النصادكاصته دد ددقهوبد نودد،دفي فدالدتحدالي ًن
كدسكؿداػػ د ػػ دؼدال خلػػ داػػ دلفػػي ل  تددت ػػةد ديػػمياؿد ػػو ام،د ػػةدنتيػػ دايت ػػ رداطتط ػػلدد
قنػػ عدسفد؟د ػػةدنتيػػ دلهةط اػػلدزدػػ د  ػػامدسي يػػ د ػػن يلدا يهػػ داوواػػ تدالنصػػ لدلاػػ    د تػػوفاد صػػ ند

د.متضذدلهم   ًندالنص لد؟
د  وٌن.،دكدفصهٌندجطفصةد ظام،دق داقتضشدا   لدال خل دجوا م دلذلدثلثلدفصوؿ

د
د
د
د
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 أوال: الفصل األول 
،دمثدج ا ػػػػػػػةداطتط اػػػػػػػلدداػػػػػػػ دز ػػػػػػػ ددزو ػػػػػػػ د ػػػػػػػ  هدا ك ػػػػػػػلدال رايػػػػػػػلكجنػػػػػػػ كؿدفةصػػػػػػػ لداػػػػػػػ رؽد

نصػػػػ لديهػػػػ داطتط ػػػػلد دا ك ػػػػلددالًن،دمثددليػػػػو طداظت ػػػػ  ،داػػػػذدذزػػػػادس وايهػػػػ دكالصػػػػ ئ دزػػػػةد ػػػػوعزدػػػػ 
ا ػػػػػػػلد،دمثدالتطػػػػػػػاؽدلذلدا   ػػػػػػػلدالػػػػػػػن داػػػػػػػ داصتػػػػػػػ   ٌندالهعػػػػػػػومدكالهاػػػػػػػ  د دال رايػػػػػػػ تدال ادال خلػػػػػػػ د 

العاا ػػػػػػػػلداضت   ػػػػػػػػلدكاػػػػػػػػ دمثدالتطػػػػػػػػاؽدلذلدا ػػػػػػػػ  ادالنصػػػػػػػػ لدزمػػػػػػػػ د ػػػػػػػػ اتد ددتالو نتػػػػػػػػلدكد دال اريػػػػػػػػ 
د.ال اندالو ميدكالعانداضت   دالديا ٌن

 ثانيا: الفصل الثاين  
دا جاػ ؽك ودلتمةدينود ،د ،دكسدكاجػافداإجا ؽد دالط لدا رؽدا دز  د،دكمتدف  دالتطػاؽدظتدهػـو

 ادا جاػػ ؽد دالط ػػلدمثداظػػ د،كالو ػػةدكدالتيػػااردكداإيػػت  اؿدكداضتػػرؼكاتم هػػلدسي يػػ د دا   لػػلد
د.ا رؽدا دز  د

 ثالثا: الفصل الثالث 
،دكقػػ دمتداإيتمػ ددف ػػ ديهػ دغتمويػػلداػػ دفداإ اػػو ـد دالط ػلداػػ رؽداػػ دز ػ دك ػودلتمػػةدينػوا

د:دلن دك يالوي ئةداليدجا ي د دحتو و دكدجاهمد دجااالدا
د.وعداطتط لد،دا افلدال ن لداليربل،دكدالتصو ادالدين،داوو   الا  ؽ،دالاالداٌندالوض

 ة ــــــرابعا: اخلامت
دك يدغتمويلدا دالنت ئ داليدجو ةدلل ه دال خل د.د

الرمد هتمدا رايػلدالنصػوص،دك ػربزداضػمول دالنصػيددكق دايتم دال خل دسي ي ديه داظتنه داأليهون
دفن ل.دكدإلته دالنوي لدكلااازدا دف ه دا درت ل  ت

،دكد ػيدز ػًنةدانهػ ددكداظتاا ػذد دال رايػ تدالهاػ   لدكايتم دال خل ديه دغتمويلداػ داظتصػ در
دد...اطتط بدحملم دالط ند،د ا  دالن دلألز ادالع  ددـلا    تدالن دا الةدلذلدا او 

دإدمتهودحب دا د  وا ت،دكا داٌندالص وا تداليدكا هشد رادال خل :
  دزمرزاةدا  اتًندقصاداظت ك لدللفتع ؿديه ه -
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 ج 
 

،دكجػ االةداظتصػطهخل تدال هم ػلداظتطرتػلد لدين ديهمػ ادالهاػ    تدالعػاا ٌنالنظاددمج االةداظتد    -
 ينهمد.

سالًنادإد دوجيندسفدسجو  د  ل دفيامدكدااتن  دلأليت ذداظتشاؼد   ادالو لدزت ػ ،دكدلذلدزػةد
د.ددددددددددددددددرادال خل ا دز فدرلديو  د د 

د

د

دد
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ة -ا ولإ خ  اري  اد ا صله ون  ن  ن  ر   طارق  ب 

ا ب  اي  ة   -ن  طاي 
ن  إلخ   ق 

ا الب  ص -ن  ة  الن  ماهي 
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 الفصل األول: اخلطابة فن، ونص لساين
 ، و تارخيه أوال : طارق بن زياد، أصله

س ػه ددداله  ػيداػ لوإا،دفػ جحداأل ػ لسدد،داػ رؽداػ دز ػ د قد102-50:د دؿتػودا رؽدا دز  د
،دكذلدكظتػػ دمتدظتويػػ دفػػتحدانوػػل،دفيػػ فداػػ دافػػ در  لػػ ،دسيػػهمديهػػ د ػػ داويػػ داػػ د صػػًن،دالرباػػاداػػ 

ا ظمػػ دد12000فوهػعدداويػ دؿتػودددقد92سقػ ـدف هػ دلذلدسكائػػةديػنلددقد ،د89يه هػ دا رقػ د يػنلد
د،دكدايتوذلديهػ داصت ػةد   ػةداػ رؽد فنعؿدرمدال خلاد،دكدكذلدا رق دق  دهتمدا دالرباا،دلععكداأل  لس
دس ػػاؽدالاػػد دالػػيد ػػ اديه هػػ د  شػػ ا ػػ دسفدددجعهعػػةد دسرضداأل ػػ لسد،ددككدفػػتحد صػػ دقاا  نػػل

د.ك  را داظتهكدركدر كد دكال ابدجام  دلرر قد 

،دمثدا تػػػػػػػةدريػػػػػػػةداػػػػػػػ دايػػػػػػػتوذلديهػػػػػػػ دقاا ػػػػػػػلدكدا لوػػػػػػػل،دكافتػػػػػػػتحدلفػػػػػػػ  ه لد،دكسفوتهػػػػػػػ داػػػػػػػ رؽ
كددكاد ػػػػػػػ دآالػػػػػػػادشتػػػػػػػيدفػػػػػػػ د،دكجو ػػػػػػػ د ػػػػػػػ إدف ػػػػػػػربدكادمداضتوػػػػػػػ رةاه طهػػػػػػػلد ي  ػػػػػػػملداأل ػػػػػػػ لسد ،د

،دالػػػػػػيد وػػػػػػ ؿدلفدا رقػػػػػػ دي ػػػػػػادف هػػػػػػ ديهػػػػػػ دانهػػػػػػ دا  نػػػػػػلديػػػػػػ دل،دكدايػػػػػػتوذلديهػػػػػػ ديػػػػػػ ةداػػػػػػ ف،داػػػػػػ رؽ
،دكزػػػػػ فدقػػػػػ د ػػػػػررددفػػػػػ لتو دبويػػػػػ داػػػػػ د صػػػػػًنقد ،دد93،دكيػػػػػ ددلذلداه طهػػػػػلد يػػػػػنلدا ئػػػػػ ةديػػػػػه م ف

 داػػػػ دي ػػػػ د،دمثدسيػػػػ دددالول ػػػػف  ق ػػػػ داػػػػ ل عؿداػػػػ دالو ػػػػ دةداػػػػ دالتوغػػػػةد دالدتػػػػوحدكداظتعػػػػ ااةدبػػػػ دا ػػػػ ،د
…د،دفصػػػػ  داػػػػ داه طهػػػػلدفػػػػاق دكيػػػػ دداػػػػ رؽدلذلدغعكاجػػػػ ،دظتهػػػػكددكدس ػػػػهحداػػػػ دا نػػػػ دكداػػػػٌنداويػػػػ ا

،دكا تػػػػػػػةداااوفػػػػػػػل،دبويػػػػػػػ ديهػػػػػػػ دفػػػػػػػتحدياقاػػػػػػػطلدف فتتخل  ػػػػػػػ د،دكايػػػػػػػت  فلذلدانػػػػػػػ اذدلػػػػػػػادالت  ػػػػػػػل
فوصػػػػػػػػ   داػػػػػػػػذداويػػػػػػػػ د…د،دكايػػػػػػػػت ي ددالول ػػػػػػػػ دلذلدالشػػػػػػػػ ـدكدا  ػػػػػػػػل…دكدفػػػػػػػػ ا لد…دكاهناػػػػػػػػ لد

د…قدد96ينلد

د1د.ككف ج درالٌنداضطاالد دال دتلدسيم ل كسقواؿداظتميد
د
د

                                                           
د.240صدد–د1884،د2سزت دا دػتم داظتوام،د دحدالط هدا دغص داأل  لسدالاا ه،دددت،دددط،داظتط  لداألز ا ل،دجد- 1
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 ثانيا: فن اخلطابة 
 :مفهوم اخلطابة -1

فػػلفدالطػػهدلذلد،د وػػ ؿد:درد داػػ دةد خدطدبد د:دالطػػهد:دمتطػػه،دالط ػػلذزػػادااػػ دانظػػودد: لغــة .سد
 د.،دسمد:دس  ا فلفدفةط  دكدسالط  

دقت د تة ا  ف.ددكداطتط بدكداظتة ا ل:دااا  لداليلـ،دكدق دالط  دا ليلـدؼت ا ل،دكالط ا ،

،دكايػػػػمد:دمتطػػػهدالط اػػػل ردالط ػػػه،دالطػػػػهداطت اػػػهديهػػػ داظتنػػػرب،دكداالتطػػػػهكالط ػػػلداصػػػدد
د.1،دكداطتط لدين دال ابد يداليلـداظتن ورداظتاوذدكغًندداليلـداطتط ل

كالطػػهددكدذزػػادالعؼتشػػامد دذاتداظتػػ دةد:دال ا ػػ دفأ اػػ داطتطػػ بدسمد:داظتوا هػػلداػػ ليلـ
د.2 اهدالط لدرت هلدكدز ادالط ر اطتط لدالط لد انلد،دكالطهداطت

 كاطتط لد يداليلـداظتن وردمت اهدا داتيهمدفص حدرت  دا دالن سد قن يهم.دددد

  افهػ دا ضػهمداألػ :دند ػن يلد تيهػةدف هػ دا قنػ عداظتميػ دلهومهػوردف مػ د ػااددد:اصطالحا  .بد
 يه دسفدا قن عد يوفديه د ويٌن:دد3سفد ص قوادا دن
  خلته .وةدلنت ولدا ن لديه داو ا تدث تشدل دغ  ت دلذي فدال د:منطقي -
 توال دلذي فدال وةدلصخللداظتوهلداأق الدااز لدا داظتشهوراتدسكداظتظنو ػ تدد: خطايب -

 .د4اذدحتا كديوااةدالوههدليو ا دا دكدايتم للدا رادةدلل  د   دا 
،دكدا قنػ عدا  ا قن ع،د دسمداوووعد اادداف طتط الدلذفد يدغتمويلدقوا ٌند وت ردر ديه د

ثًند،دألفداعتػػ ؼدانهػػ د ػػودلقنػػ عدرتهػػورداظتتهوػػٌندكدالتػػأالاػػ اذديهػػ دالتاػػه مداصػػخللداػػ د وػػ ؿ ػػودزتػػةد
د:ف همداأمدفيةدا داألفي ؿدفهي

                                                           
د.855صد-2ج-1988د-دطدد–اًنكتدد–لا فدال ابداحمل لد،ددارداصت ةدد-د 1
د.114صد–دتدد–دطدد–اًنكتدد–دارداظت افلدد–زت فدػتموددجارتلدي  دالاد–سي سدال لغلدد-د 2
د.163صد–:داو الدفاحدل دال لغلدزم ؿدال   دا  مدال خلاا دد-د 3
د.10صد-2ج-1926-3طد– اكتدد–اط  لداآلا ادال اوي ٌندد–لو سدف ةودال اوييد:ديهمداألدبد ديهمداطتط الدد- 4
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ددد1ندف دؼت ا لداصتم  ًنداطا ولدللو ئ لدجشتمةديه دا قن عدكداإيتم لل.ند
كا ضهمدنت ريه دا ظتاا لدالػيدازتاػ ه داػ دد،لن سدنت رسداطتط الدفطاةدكديه ول:دندا ضدا ووؿدسريطو

د.د2اوتض  تداضت  ةدن
ركا ػػػلداليػػػلـ،دكد ه تهػػػ د،دك ن  هػػػ دلاػػػسداطتط اػػػلدالط ػػػذدكديمود ػػػ دال رد:دندرسوؿد ا ػػػاكد وػػػ

د.3،دكددت اه دا ف رةدن  دختًندالهدظؤديااب،دكدر اإ
دلإدرردداألاوردالاش،دكإد يوفدا  ا فدالط د  ػ داػ ددلدلتصػةديه هػ ف طتط الد ا  دإدجوـو

د.ه ديه دا الؽد ودالط ذكدل ةدسقت
كداطتط اػػػػلد دا ػػػػطلحداضتيمػػػػ اد ػػػػيدن ػػػػن يلدجتيهػػػػةدا قنػػػػ عداظتميػػػػ د دزػػػػةداوولػػػػلداػػػػ د

ذلػػكدأللػػ دجتخلػػالد دزػػةدااػػأللدسكدقضػػ لدجطا هػػ داػػ د د ػػ دا قنػػ عدكداإيػػتم عدكافددلدد4اظتوػػوإتدن
د.نلا  دجتمي ددائم دا دلدراؾدغ  ته دألي  ب

قلدألفداأل يػػ ـدالصػػ د…دفصػػن يلداطتط اػػلد اػػهدرسمدااػػ ديػػ ن دند ػػن يلديظم ػػلدالندػػذد ػػ اد
 ف ئ ةدندكجيم د،ددكسيظمديه دالن سدا دسو اد  د ود ا دكي ؿ،دسفضةد د  ده ف 

د:د5سقت لداطتط الدكف ئ هت دف م د أفاجملتمذد
 د.زول د   لد دا لدد 
 ال شاظ  اةدا دظوا اد. 
 لرمد ود  ملدهللاديه دا  ا فا  فدا دال   فدا 
 يلحدا دسيهخللدال يوةدكدالت ه مد 
 جد  د دجوا ادالووا ٌنداليه لد،دز ل و ئ دا عت لدكدالووا ٌندال مه لدد 

 
                                                           

د.6ص–كدالتط  قدػتموددػتم ديم رة:داطتط الداٌندالنظا لدد-د 1
د.7ص–ـد.دفدد-د 2
د.7صد-1917-1طد–دارداطتلفلدال هم لدد–اط  لداألكق ؼدا يلا لد–ا اكؼدالا   د:د دحدالط هد داطتط الدكاطتط هدد-د 3
د.10صد-2ج-1926-3ط–اًنكتدد–اط  لداآلا ادال اوي ٌندد–لو سدف ةودال اوييد:ديهمداألدبد ديهمداطتط الدد-د 4
د.12صد–م ديم رة:داطتط الداٌندالنظا لدكدالتط  قدػتموددػتد-د 5
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 : أنواعها -2
قاػػػػمشداطتط اػػػػلدسقاػػػػ ا دي  ػػػػ ةد،دف ل و ػػػػ   وفداػػػػ لدقاػػػػمو  دحباػػػػهدالػػػػعا دلذلدثلثػػػػلد

د:د1سقا ـ
 لوض ئ ل،دكغ  ته دال ف عدي دالندس.ددا دمتت دا ظت ويدك يداطتط لداد .سد
 ا د ت هقدا ضت وادك يدالطهداظت حدكدالرـ،دكالطهدالت ع لدكدغًن  دؽت د تصةدا لواقذددد .بد
ددددددداػػػػ د ت هػػػػقدا إيػػػػت  اددا ظتاػػػػتو ةد:د ػػػػيدالػػػػيدحتم ػػػػةدالاػػػػ اذديهػػػػ داضتػػػػابدسكدالاػػػػػهمدد .جد

 سكدايتم للداصتمهوردظت  سدا داظت  دئد.
دوووي تدكدانه د:دك ن ؾدا دقامه دحباهداظت

 :اخلطابة السياسية  - أ
ك ػػػػػػيدالػػػػػػيدج ػػػػػػربديػػػػػػ داينػػػػػػوفدالضػػػػػػم ئادكداظتشػػػػػػ يادلػػػػػػ لدااػػػػػػلدا  نػػػػػػلد،دف يػػػػػػوفداطتط ػػػػػػهد

 ارلكداصهحدساور  د.د

 :اخلطابة العسكريةد-دب

كغ  ته دالتخلا ضديه دالوضداظتع اااتدكدهتو  داظتػوت،دكج تمػ ديهػ دلثػ رةداضتم يػلدكدهتػو  د
وػػ ـدالػػرمد،دألفداظت زدكدال  ػػ ديػػ دالتوم ػػةدكدالتعك ػػقنػػوعداػػ داطتطػػهدا  كتػػساػػادالػػ    .دكنتتػػ زد ػػرادال
د.جا  دف  دإد وتضيدذلك

 :اخلطابة الدينية  -ج
ك ػػػػػػػػيداألكلدبطهػػػػػػػػهدالنػػػػػػػػ س،دزولػػػػػػػػ دج ػػػػػػػػربديػػػػػػػػ داشػػػػػػػػ يا مدكدا ػػػػػػػػ دئهمدكدقػػػػػػػػ مهم،ددكفددد

دزربدكدإدافطاا.دد

د

 
                                                           

د.244-243ص–دسـد.د 1 -
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 : اخلطابة القضائية -د
 ػػػةدالوضػػػ   دال هوػػػلدكدا افػػػلداضتػػػقداػػػ دال  اػػػةد،دكحتػػػامد،دكدكدف هػػػ د ػػػتمدالدصػػػةد داطتصػػػوا ت

لفتػ دس ػ داشػااددنلايػوؿد ػه دهللاديه ػ دكيػهمدقػ ؿ:،ديػ دا ولد.دف  دسـديهملدروػيدهللادينهػ ال  اللداضتو
،دف قضػػػيدؿتػػػوداػػػ داشتػػػذدفمػػػ دحبوتػػػ داػػػ دا ػػػضد،دل ػػػةدا ضػػػيمدسفد يػػػوفددسضتػػػ س يػػػمدختتصػػػموفدلرل

دد1فت داقطذدل دقط لدا دالن ردن،دفإقض شدل دحبقدسال  ددفيادفلد أالرد
د:د2سا دي دسقا اه دين دال ابدفو درسلداصت  ظدسل ديااةدس واعدكد ي

 الط لداصتم لد -
 الط لدال   د -
 الط لدالصهحد -
 الط لداضتم لل -
داضتدةد -  الط لد ـو
 الط لداظتوا هد -
 الط لداٌندالام اٌند -
 الط لدالتأاٌند -
 الط لداظتويمد -
 الط لدالني حد -

    :لهةهد ادكداألاااا،دكا د نوبدينهم،دالع لهدف ه دسفدجيوفدي  ي لدسكدخطبة اجلمعة و العيد
 ا تم ي ل.

 :يداليدختطػهدا ػ دسفدجضػذدسكزار ػ ،دك ػيدال  ػلداػ ضتاكبدالػيدز  ػشدجوػذداػٌنددخطبة الصلح 
 الو  ئةدال اا لدكجتمدال يوةدف ه دلهتص حلدكدالتا اح.

                                                           
د245ص–ػتموددػتم ديم رة:داطتط الداٌندالنظا لدكدالتط  قدد-د 1
-1جد–دتد-دطد–اًنكتدد–دارداصت ةدد–حتوقدكفاحدي  دالالـدػتم د  ركفدد–اصت  ظد ساودي م فديماداا دحبا د:دال   فدكالت  ٌندد-د 2
د.116/118ص
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 دلذد:خطبــة اامالــة ادسرادكادزتػػةدد ػػلدقت ػػةدلذادذك ػػ ،د د ػػٌندسفدب  اػػلدال  ػػلدالػػيدلتمههػػ ديػػ دالوػػـو
يػ دكفػود مديػ داطتهدػ ادكدداطتطهدالوا هد يداليد اػتو  وفدف هػ داعت ػ تدكد طه ػوفداأليط ػ ت

 .األاااا
 داضتدػةددمك يداليدختطهدلذادا تشػ دالنػ سدألاػادسقتهػمدسكد  زلػلدسظتػشدرػد:خطب يوم اافل ف ػـو

داإ تمػ ع ندضتػةدد  Metnik اػم د دالهعػلداأل ن  ػلدنداتن ػك،دكد ػرادسفػ  دفػيادبػ د  ػود ػـو
 .ساادال صدا داألاور

 دكدقػ دا ػطدواد ػدٌنداتوػ اهٌن،د وػ ؿ يداليدمتط ول داٌندد:اخلطب السماطني :داشػ داػٌندالوـو
،دكدق ة :دالام طد ود ةداصتنوددالػر  د توػ اوفداػٌند ػ مدالام اٌندسمداٌندالصدٌندا دالوـو

اٌند ػيدالػيدمتط ولػ دينػ داظتهػوؾدكداألاػااادق  اػ داػٌند ػدٌنداػ داظتهكدكديه  دف فدالطهدالاػم 
 اصتنود.

 : كاػػ دذتػػلدددد دسفدالتوػػا ضد ػػودال نػػ اديهػػ داضتػػيالتػػأاٌند ػػودال نػػ اديهػػ داظت ػػشدزمػػدخطــب البــ:بني
دف هػػػ دال ػػػابدقػػػ نت ديهػػػ دقػػػربداػػػ داػػػ تدف ن او ػػػ  دكد  نػػػوفديه ػػػ دكدفةطػػػهدالتػػػأاٌند ػػػيدالػػػيد وػػػـو

 ،دكد ات يوفديه  دكدز فدذلكدا دي داهتمدكدجو ل   مد.و  ،دف  ي   دكفدػت ينهم
 : ػػيدالػػػيدختطػػهد داأليػػػواؽدكديًن ػػ داػػػ داألاػػ ز ،دكزػػػ فدلتضػػا  دال ػػػابدبػػػ ددخطــب ااواســـ 

ين  مدا داظتآثا،دكداظتد الا،دكد تن ف كف،دكد هووفداطتطه،دكد تخلػ زموفدف هػ دلذلدقضػ ةد صػ واد
 لشدف ه دا ةد ردداطتطهديوؽديي ظ.س داهمدلنو دالش ادكدل ةدسفهاديوؽدج اكد

 :دز  وادلذادالط واداااسةدين دكل ه دأل ةداألاػلؾ،دمتطػهدا ػ  مدف ػتيهمدبػ ددخطبة النكاح   
  اغهدكرلداظتاسةد داطت اهدا دا   دكدال ن اديه  .

كاػػػ ديػػػ دهتمد دالطػػػ همدزههػػػ دسلػػػمدمتػػػ ا وفدكد ػػػمدق ػػػ ـدلإد دالط ػػػلدالنيػػػ حدفػػػ فداطتط  ػػػلد
 يػػ ،دكدالطػػهدالنطػػ حدإد وػػ ـديه هػػ دلإداػػ دزػػ فدا   ػػ دااػػاعدكديهػػ دالوػػوؿد داظتوػػ ـدمتطػػهدكد ػػودق
دالضنكدس ااد.
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د:دد1كدجنوامداطتط الدس ض دحباهدسغااوه دلذلدثلثلدسقا ـدكد ي
ك ػػيدؼت ا ػػلد ػػااددرػػ دا قنػػ عد دسمدساػػاد ن عػػيدسفد د ػػةدلند ػػ دز  ق ػػ ؿديهػػ دهللادج ػػ ذلدمشــاورة:  .أ 

يػػااضدينهػػ ،دكداإيػػتيم ؿد دالدضػػ ئة،دكدجػػاؾدالاذائػػة،دكدإد ن عػػيدسفد د ػػةداػػطؾدالػػ    ،دكدا 
 لضارد.

دكد ااددر دا قن عد دا حدفيادادض هت د،دسكدذا دانو صت د.دمنافرة :ب.د
دكد ااددر دا قن عد دلفي ل لدظهمدسكدايترار.دمشاجرة:ج.د
 :حمسناهتا -3

اطتط اػػلدانهػػ داػػ د ت هػػقدا أللدػػ ظ،دكدانهػػ داػػ دذتػػلدثلثػػلدساػػوردسي يػػ لدج تػػربداػػ دس ػػمدػتاػػن تد
د ت هقدا لطج ه،دكانه دا د ت هقدر ئلداطتط هد

 : ما يبعلق باأللفاظ . أ
زتهػ دهتهههػ دكدحتا نه د دال لغلدسااد  داهمد،دفوعاللداظت ىندان  ولدي د عاللداأللد ظدكدرز د

د:دد2،دكدا داألاورداحملانلدلأللد ظد رزاجر هدذكق دكداا و 

  يوفدالهدظدفص خل د.سفد 
 دكد يداضتاكؼداليد وتضيدذزا  دسفدجيارد.سفد ااعددت ـدالاا ا ت، 
 . سفدإد   ي داٌندالاا اٌندحبشوددال ةد نايدالو هلدا نهم 
  دالتو ميدكدالتأالًند.د–الهدظدد-سفد ااييد و  
 . سفد ع  دا لتش   دكاإيت  رةدإفدف ئ هتم دإدلتصةدل دذلكدلإدا كلم 
 يداطتط هدلدظداظتداددكدالت ن لدكداصتمذ،دكدالترزًندكدالتأ   .سفد ااي 

 

                                                           
د–د1997د–د1طد–اًنكتدل ن فد–حتو قدي  دالو درد اٌند–زم ؿدال   دا  مدال خلاا دد:داو الدفاحدل دال لغلد،دف دال لغلدكاطتط الدد-د 1
د.173ص
د.184صد-ـ،دفد-د 2
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 :ما يبعلق بالرتتيب  
فيػػػةداألقػػػواؿداطتط ا ػػػلدجتضػػػم :دالصػػػ ردكدالويػػػلدكداطت دتػػػل،دكدا لتػػػ رلدإداػػػ داػػػ دسفد ػػػامد

داطتط لديه د رادالنه دكدلإدفا د  يهه دال  ـ.د
دد: ما يبعلق هبيئة اخلطيبد-ج

دكد رزادانه د:د
 خليمد د ػػػوج دفًنف ػػػ د داووػػػذدالافػػػذ،دكدمتدضػػػ د داووػػػذداطتدػػػض،دف شػػػطؾداألداادسفد ػػػت

 اظت ربداذدالهدظد دل  اثدالتأثًندل لداظتاتم ٌن.
 سفد تخله داطتط هداصد تدكدساللؽد انلد ياهدر دقهػوبدالاػ ا ٌندكد اػتم هه دلذلداػ د

  ووؿ.
دد:1يه دسفد ن ؾدا دقامد  ئلدسكدآدابداطتط هدثلثلدسقا ـد ي

 سداد الرأي: - أ
سمدس  للدال وػةدكديهمػ دالتػ ـدا لوضػ لدكددت  ػعددلو ػودداألاػوردكدا ضػلتداظتشػ زة،دكدنتينػ ددد

دلث  تدذلكدا داللؿدل ااددقض ت د د ورةدقا  لداظتن ؿدكددتي نه د دقهوبدالا ا ٌندا ألدلل.
 صدق اللهجة : - ب

 دسثنػ ادالط اػ داػ دا ط ػذدد يد دلدإدا دانه دزيد   شدساللصد  ت دلها ا ٌن،دكدسفد ظها
 يه  دا دالصلحدكديلالدالن ل،دفًنددالن سدي دالا ئ تدكد  يو مدي داألاوردالشا دل.

 البودد:د-ج
،دزمػػ دمداطت  ػػلديهػػ د داػػ ،دكس ػػ د ػػميثادساػػور ٌندلهنػػ سدسفدقصػػ رلداع تػػ داصػػ ضتهمكد ػػودسفد  ػػ

د ا  دلذلدالتوابدلل همدا لوق ردكدالوف ادكداألا  لد.
د
 

                                                           
د.48ص-2ج-1926-3ط–اًنكتد–اط  لداآلا ادال اوي ٌندد–لو سدف ةودال اوييد:ديهمداألدبد ديهمداطتط الدد-د 1
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د:داخلطبة نص لساين  - 4د
دسي يػ ديهػ دلقنػ عداصت ،دفهػيدلذفدجتوػ كزددمهػورد داظتتهوػيد دكدالتػأثًندف ػ ظت دز  شداطتط ػلدجوػـو

 ص د شتمةديه دا   ًند صػ لدزول درتلداتن غملدكداوي و د وج لددلص  هد نواةدقو لدلذلدزول د
ال لغػيدفوػلدال رسدكدال خلػ د،دف لنظادلذلداطتط لديه دسل د  دالغيدسكد ن يلدلقن عدجوضيددق ول

د. يد ظاةديطخل لدق  اة
دددددداػػػةدكد ػػػتدغتػػػاددجأاػػػةدلت ا ػػػةداطتط ػػػلدالتوه ػػػ مدد،ف لاؤ ػػػلداظتتدخلصػػػلدطتط ػػػلددزةط ػػػلداػػػ رؽداػػػ دز ػػػ د

 وود ػػػ داذلدد1اظتميػػػ د دزػػػةداوولػػػلداػػػ داظتوػػػوإتدندا قنػػػ عكدالػػػرمدذزا ػػػ دديػػػ او دن ػػػن يلدجتيهػػػةد
د:اإيتنت جدالت رل
دل ن  ادالت ل ل:حتمةداطتط لدا

 دلل  اظتايةددلذلاو ـد ايةدف  داظتايةد ص ددسكي  ؽدد -1
 الوص ددددسكدا ري ؿ  لد دد -2
 دا  يلا لا هوا تداكدا د  اؼد -3
 دسالالجن صداذد صوصدد -4
 ق وإدا داظتتهويد -5

دددددددكد ػػػػيداووػػػػوعدحب نػػػػ د ػػػػراد داإجاػػػػ ؽدسالػػػػالكدال خلػػػػ د داطتط ػػػػلدكت هنػػػػ د اػػػػتةاجدين  ػػػػاد
د د.كداإ او ـد.

دساهػػق  ػػ دددكد ػػردداظت ػػ  ًندالاػػ لدلدالػػرزاد ػػيداظت ػػ  ًندالنصػػ لدالػػيدرػػ د يػػوفدرػػ دالػػن د صػػ 
د.د2يه ه د ركا رتددمداود ا  د دايمداظت   ًندالنص لدالا  ل

لاػ    د ػ رسددرايػلددنن دايت  ر  د صػ يالا  لد دالط لدا رؽدا دز  ددنتدكاتخلوقد ردداظت   ًن
دلا   لد ص لد.

                                                           
د.244-243صد–ػتموددػتم ديم رة:داطتط الداٌندالنظا لدكدالتط  قددد- 1
د.23صد-2009-الو  اةدد–ايت لداآلدابدد-1طد-ل ن ةدق  س:دلا    تدالن دالنظا لدكدالتط  قد-د 2
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 ية النصثالثا: ماه
 من لسانيات اجلملة اىل لسانيات النص

لهشػػػيةدد،الهعو ػػػلدال ن و ػػػلدا اوداالداػػػٌندؼتتهػػػةدالظػػػالػػػمهػػػلدديػػػ دينػػػ ا ديوػػػعتدلاػػػ    تداصت
د-كديوػػعتدينػػ دجت ػػذدال ن  ػػادغػػًندالهعو ػػلد دال مه ػػلدالتوا ػػه لدفػػ فدحتػػوإداهمػػ د،الػػ إرلدكدالتػػ اكرل

  لدسالا هػػ داػػ د ػػراداظتػػأزؽدالػػرمدج    ػػ دال رايػػ تد دال رايػػ تدالهاػػ د– ػ ثد دالاػػنواتداألالػػًنةد
داصتدال ن و لدكدالطز   لدكد را دالن د.التخلوؿد وداإ تو ؿدا دادهـو دمهلدلذلدادهـو

اػػػ لهعومداألظتػػػ  دندركؾدنددةندالولػػػلدا لػػػهدا ااا  مػػػيدنديػػػ دذلػػػكدااتشػػػه دثشكدقػػػ دحتػػػ 
و ػػػلدكز ػػػةدعهػػػتمدا ن ػػػلدالنصػػػوصدالهينػػػ ا دقػػػ ؿد:دندسالػػػرتدالهاػػػ    تدالنصػػػ لداصػػػدته دال هػػػمدالػػػرمد 

دسفددلد دالنوػػ ش ا  لػػ د داإيػػت م ؿدفػػ ئ دفشػػ ئ داي  ػػلد  اػػ ال همػػيدلهاػػنواتداألالػػًنةدإدنتيػػ دال ػػـو
د ػػػ دزػػػرب  ػػ   دايمػػػلدوػػػاكر  دلألك ػػػ ؼدالهعو ػػػلدالػػػيدايتػػػ دتدسفدجوػػةدينػػػ داصتمهػػػلدا تػػػربةدل   ػػػ دس

جوةدين داصتمهلداظت تربةدل    دازربد  دلهتخله ةداةددلهتخله ةداةدحت كؿدالها    تدالنص لداليدايت ددسف
يهػػػ دق يػػػ ةدسالػػػالد ػػػيدالػػػن دلػػػ سددحتػػػ كؿدالهاػػػ    تدالنصػػػ لدسفدج  ػػػ دجأيػػػ سدال رايػػػ تدالهاػػػ   ل

د.د1نغًن
داصت دددد توػػػ ؿداػػػ دلاػػػ    تداصتمهػػػلدلذلدلاػػػ    تدالػػػن  لهتوا ػػػةداث ػػػشدز ػػػةدمتداد  ػػػ فػػػ ظتدهـو

سكداتوػ اهٌندس    ػ دسالػالدفػ فدد،كدسفدايػت ملداطادفػٌندس    ػ دسكدلا    تداطتط بدس  دزػ فداظتصػطهح
كدا د همن دد ن د ودسفد دال صاداضت   دق دفه تدالها    تدجعًنادد،ذلكدا دينتخل ثدين دإ و 

سفد ػػ رجد دديلذلدالػػن دالػػرمدإد  ػػينداػػ دا ػػىنداظتتػػ اكؿداػػٌندالنػػ سداػػةد ن عػػد2اتو كز ػػ د ػػ كدداصتمهػػل
ندسمدزةدالنصوصداليدا دفأل دد3اعداألف  ؿدالت ه ع لداليدجتةردالهعلدكي هلدعت ادهوان دلهن دزةدس ود

دسفدجيوفدات اكللد ديمه لدالتوا ه لد.

                                                           
د167ص.د-ـ2006د-2ط- يدي   ةد   رةداصتعائادد-داردالوص لدلهنشادد-الوللدا لهدا ااا  ميد:دا  دئد دالها    تد-د 1
داصتعاداألكؿ:ددكر لداز دا لدج يندا ل راي تدكدال خلوثدال هم لد دالهعلدكداآلدابدانشوراتدؼتربدحته ةداطتط بد  ا لداولوددا مام،داطتط ب:دد-2

د.335ات عمدكزكددارداإاةدلهنشادات عمدكزكدصد
د.167/168ا  دئد دالها    ت،صدالوللدا لهدا ااا  مي:د-د3
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ندفػػػاعداػػػ دفػػػاكعدالهاػػػ    تدج ػػػيندا رايػػػلدالػػػن داػػػ د  ػػػ د ػػػ ددكدد:لذفدفهاػػػ    تدالػػػن 
الت ا ػةداظتػو عدندكدينةصػ د ػرادال خلػ دل رايػلدذلػكدالتم يػكدكدداػ د1دت يي دكدػتتػواددال لغػي

د:دلا    تدالن د دا د هيدػت كردنتي دسفدؿت د
دكدا د تصةدرم دكداضت د -  اظتدهـو
وػػػػػ ـدالعو ػػػػػلدداالػػػػػةددfonctions)احملتػػػػػولدالتوا ػػػػػهيدكداػػػػػ د اافوػػػػػ داػػػػػ دين  ػػػػػادكدكظػػػػػ ئةد د -

 جوا هيد.د
دالعػػاند التم - دكزػػةد (Textyalite)يػػكدكداإجاػػ ؽدسكداػػ د صػػطهحديه ػػ دا لنصػػ لداو اػػةداظتدهػػـو

 2اإ طل  تدالا اولدجن رجدداالهه .
كدعتػػ درتهػػلداػػ داظت ػػ  ًنداالتهػػةدد،3كدالنصػػ لد ػػيدسيػػ سداشػػاكي لد كتػػ ددالنصػػوصدكدايػػت م عت د -

 دقػػالهاػػ   وفد د صػػا  دكد ػػيدسيػػ سدداو راػػلدلاػػ   لدفا اػػ لد ريػػ ادسيػػسد ظا ػػلداتي اهػػلدكد
ددصػػ لدالاػػ  لندكدرػػ د يػػوفدالػػن د صػػا  دندمداو اا ػػ ند ديػػ  لدا ػػ  ًندساهػػقديه هػػ دناظت ػػ  ادالن

يوطشد ص لدالػن دكدلد  ػ د صػ دكديولدس  ا  دداففدك  تدز فدالن د ص دكد ف،دسكدإد يوف
دكدا يػػػػلـد داو اػػػػةدري  ػػػػلداظتوقػػػػةدكدالو ػػػػوؿدكدالتنػػػػ صد:دالاػػػػ كدكداإلتخلػػػػ ـدكدالوصػػػػ دك ػػػػي

د:داظتصطهخل تددالعاا لديه دالتوارل
- (coherenc _ cohesion _ ntention _ situation acceptababilitè 

nformativtè- intetextualitèد. د
كدإدفكدسفداإ تو ؿدا دلا    تداصتمهلدلذلدلا    تدالن دق دزتػةدا ػ دا توػ إد دالي ػًند -

لذلدددGrammairea phrase )مهػػلد داػػ داظتدػػ   مدالهاػػ   لدفمػػ داضتػػ   ديػػ دؿتػػوداصت
 .لا    تدالن ذدادGrammaira du texteاضت   دي دؿتودالن د:

                                                           
 . د03ـد ص2007،  ارداليت بدال  ظتيداألردفد1الن دؿتوداظتنه دلتخله ةداطتط بدالش ام،طلا    تددازت دا اس:د-د1
د.دد3ـد.دفدصد-دد2

د.اصا – الو  اة – 2007دد2 ط – ي دلددداليته –  ا ف دت ـ جارتل – كا  ااا كاطتط ب الن  او اا  د: دم ركااتد-د 3
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لػ  ضداصتوا ػهداطت  ػلدا ل لقػ تداػٌندس ػعاادد هاػ   لدالنخلو ػلدقػ اشدحتهػ لد عئ ػف ل راي تدال
اصتمهلدكدغًن  دا دالظوا اداليدمتت در دؿتوداصتمهلدندكلي دالي ًندا دالظوا ادالطز   لددلدجدااد دد

الظػوا اد دك ػ ةددازػربداػ دد ػرددصتػلز فدإدا داػ دا  ددلكلرد1لا ردؿتوداصتمهلدجداًنادز ف  داون  دن
د.هلد يدالن دكدان دز فدؿتودالن ناصتم

،دكد هوػػػأد دسالػػػالددلدجووػػػذد داإيت ػػػ رداػػػ دق ػػػةين  ػػػادد لجػػػ الػػػرمد اايػػػيد دك ػػػد دكدحته
كدلتػػػ كؿدسفد وػػػ ـد ػػػ  غ تدزه ػػػلدد،جداػػػًناج دلذلدقوايػػػ ددإل ػػػلدكدانطو ػػػلدلذلد ػػػواردالووايػػػ دالطز   ػػػل

هعو ػلدالػيدجػاالدس ػعاادالػن دكدجهػكدالووايػ دال إل ػلدالد،2ص لدكدقواي   دكدجاااطه دندق ولدلألان لدالن
ا دذلكدالطاالدسكدالوواي دالػيدجػاالدسد، دا طهحديه  دا لا كدسكداإجا ؽااتومدالهعومد ن داديه 

ديػ أفااط ػٌندف مػ دلفت د ػوداضت ػكددكداإ اػو ـدكديػن  يد ػر  دالطدد.س عاادالن د ديلق تدانطو ل
دالوا ػػ دالػػيد توػػشداػػ دال خلػػ ،دد لؼدالطرتػػلداػػ دالػػتليػػ دزمػػ ديػػن  يدج ػػ دداظتصػػطهخل تدلهمدهػػـو
دلا  دآلالاد.
سفد  دسكؿدػت كلػػلد ػػ دىةدلو ػػةدالتنظػػ مدالػػرافدالػػ االهيدلهنصػػوصدج ػػوددلذلددالصػػ ددكد شػػًند د ػػرا

دددددددددد   لػػػػػلدـداػػػػػ دالػػػػػلؿداضتػػػػػ   ديػػػػػ دا ػػػػػضدال لقػػػػػ تدالػػػػػيدجاػػػػػود  دا ػػػػػةديلقػػػػػلدا1968 ػػػػػ رف نقد
دد.3كداإيت  اؿن

،داإيػػػػت  اؿدكدغًن ػػػػ دؽتػػػػ د ػػػػ الةد دسدكاتدكديػػػػ أفداضتػػػػ   ديػػػػ د ػػػػرددال لقػػػػ ت:دا   لػػػػل
د د.د cohérenceالطاالدالهعومد داإجا ؽد

د
د
د
د

                                                           
د.134ص-1997د-الو  اةد–داردجوا ردد–د1طد-  ا لديٌند س–زه لداأللا د-   تيهمدلعلدالن داظتد   مدكداإ دم:حبًند  ا  ي   د-د 1
د.134ص-د-ـد.دفد-د 2

-ق1427ـ/2007دارداظت اػػاةدلهنشػػادكدالتوز ػػذد1: دالهاػػ    تدكدؿتػػودالػػن دقاػػمداله ػػلدال اا ػػلدكدآدارػػ داصت ا ػػلداإرد  ػػلدطداله ػػة لاػػاا  مد-د 3
د186ص
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 من منظور لغوي : )عند العرب( -1-1
د:دغوية لااعاج  ال .سد

دالػن دكدس ػػوؿدالنصػػ لدال ػاندإاػػ دسفد  ػتد دالاظتوػػةدينػ د ت ػػٌندادهػػـو عػػومدلهػػن د دهدهػػـو
 :داظت   مدال اا ل

ك ػػػ داظتتػػ عد  ػػػةدد،نظػػورديػػػ ةدا ػػ فدلعو ػػػلدلهػػن دكدانهػػػ :دالافػػذ ػػ اد دلاػػػ فدال ػػابدإاػػػ داد -1
 ا ض دفوؽدا ضد

 د.يدا دين دص ةد ص دلذاديأل دي دفياد تد اتواإيتوص ا:دكدان د  دالاد -2
ظت ىنداألالًند دا ومداألي ة:دالن درتذدكد رادا1:دكد  دالشيادانته ددسقص دالشيادكدغ  ت  -3

 د.كد ودانتهيدالشياد د، صوصدسمداليلـداظتنصوصدكدا داليلـدانته
دد2ا ظه ردفيةدا دظهادق د  دسمدكوذديه داظتنصلدفهوديه دغ  لدا دالظهوردكدالشهاة -4

ددددفدالػػرزاةدزمػػ ديػػ أمػػةدقػػااااتدي  ػػ تهػػن د دال رايػػ تداضت   ػػلدالػػرمدلتلالهعػػومددؾتػػ د ػػراداظتدهػػـو
د.كدالوقوؼديه  

زم د  اد دلا فدال ابدس ض :د  دالووؿدسمدرف  دكدسين ددلذلد ػ    دكد ػوداظت ػىندالػرمد
د.3سف ردلل  دااؼداا دال   د دقول دفن داضت   دلذلدس ه د....فإفدالوث ولد د ص د

جاػػػولد د ػػػتدإد د:درف هػػػ دكدسيل ػػػ د ديػػػًن افػػػذدس ضػػػ د وػػػ ؿ:د ػػػ دالن قػػػلد نصصػػػه كد دال
كدالواقػذد4ؼداحملػ ددضتازتهػ   داوا ػهلداضتازػلدكدالا  ػةد ػوبداعتػيػد،دسمدا نمػ د   وهػ  داةدسكد  ك ػل

دس فداهػػمدفهػػود وػػطبداػػ دا  ػػ رداػػ دأايتمػػ دكديػػيندا إ تمػػ ـدليػػ فدلػػ دفػػدلػػود.األالػػًنفد ػػراداظتدهػػـو
زااد  هدالػػن دلوصػػ دف لوصػػ د ػػودداوقػػةد ػػا ػػ  ًندالنصػػ لد دال رايػػ تدالهاػػ   لداضت   ػػلدكد ػػودال

                                                           
د.576-575صد-2ج-1988د-دطدد–اًنكتدد–،ددارداصت ةددسا دانظور:دلا فدال ابداحمل لد-د 1
د.576ص-ـد،دسد-د 2
داإ تم ي لد  ا لدػتم دال ربدااياةد،داصتعائاددارداعته لدداآلدابال اا لدزه لدداآلداب،دقامد  ادكدالن داإدنم  قتيدػتم دالا د- 3 كدال هـو

د.335لهط  يلدكدالنشادكديٌنداه هلداصتعائادص
د.2008ل ن فدد–اًنكتدد–،داجمل دله راي تدكدالنشادكدالتوز ذد1ًنمد داا قداذلدالن دطلوايذدزتي  دادد- 4
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كدليػػلادالاازػػهد  قتػػ دد،   دكد وصػػ دانهػػ دسفدجيػػوفد صػػ داتن يػػو داناػػوم  ػػ ػػورةداػػ د ػػوردالهعػػلد اد
دد. تدإدجاولد   د صه دلفت دقص دارلكدسفدجوا ةديًن  دكد ازته دؿتودا د وص دا د  ؼ

دال ػػاند توػػررداػػ داصػػطهحددث دالػػطاد-زمػػ ديػػنالدف مػػ د ػػأفددد-كدلفدز  ػػشددإلػػلدالػػن د
 دا ػػ فدزهمػػلداػػ دايتوصػػ ن دال خلػػ ددالذد،دك داظت ػػ  مدالهعو ػػلدال اا ػػلفد ػػرادإد   ػػاديه ػػ دفػػإالناػػ  د

ادالتوػ ربدالهعػومداػٌندفإ ن ديناتةه د راذلدفئدب ىندومدالشيادالنا  دزم د ودين داا دانظورد
دد اارداػ دؾتػ ددالناػ  ديهػ دغػالن دالرمد ودومدا ػعااداػ داليػلـداذلدا ػعاادسالػالدانػ دكاػٌندادهػـو

دالعاند.دث دالطا
د:ديف الرتاث النقدي العريب  -1-2
دددددأفد ضػػ رجن دال اا ػػلد ضػػ رةد صػػ   لدفوػػ دق اػػشديهػػ دالػػن دالوػػاآ اػػإاػػ د دال  ا ػػلدلفد وػػاددد

 دزت اػػ دحته ػػةداطتطػػ بداألدندكدقضػػ   دالػػن دلذلدسفدال ػػابد  ددلددرالوػػ دردفافػػ ي ػػ دكدقػػ دذ ػػهد
كدلو دد1اظ  اد ردداظتم ريلد  دسكذلدكد يد،ؽت ريلد ص لدج الدلإداذدالواآفداليامي  افواد دج رمتهمد

دػواد دذلػكديهػ دقفدال ػابدكدأنداػدنه  جػ الػن دؽت ريػ ج دكد ناذدانرردي  فيد دزت ا دداتدو دكا ة
دذاج تػػ دالنصػػ لدزمػػ ديػػربداػػ رتدفراج ػػلدالػػن دلفتػػ د ػػيدقاااجػػ دالػػيددت ػػعدديػػ دغػػًندداػػ دس ػػن ؼد د ػػ 

دادرزػػ دال ػػ قل د دسيػػ و لدياا ػػلدانهػػ داػػ د،ناػػ رتنكل ػػةد د ػػرددالراج ػػلدالػػيدحتػػ ثدينهػػ دند،اليػػلـ
يػػ ل هدالطػػ رمدا ػػ دالػػ رجديػػ د:دلذادجأاهتػػ دج ػػٌند اك ػػ ديػػ دس ػػن ؼدزلاهػػمدكدسالوػػاآفداليػػاميدفوػػ ؿ

د  .2   ةد درت   دعودالواآفدكددت ٌددكد ردداطتصو  لدجا ذدلذلدرتةد،كدا  دا وعةدال  دة
 داػػػةدكدلد   ػػػادد،اإ تهػػػ دلذلدتػػػ جدحتهػػػشدا  تػػػلدظد،لإدا ػػػ دكدرغػػػمد ػػػرددالواضػػػ تدالنصػػػ   لد

دكاوػػحددق ػػقدالػػطاثدالنوػػ مديهػػ داصػػطهحدالػػن  اػػ دذزػػاددندساػػودي مػػ فداصتػػ  ظدند ددلإ،دسكدادهػػـو
داضتػ   دكدلفتػ دد،او الدزت ا دنداضت وافن داػ د  داػ دساػاداليت د ػ ادزم ددلد اتة ا داػ ظتدهـو اػلدبدهػـو

د.3التاو ةدكدالتداًندكدالت ك  دكدالتةه  د  د

                                                           
د129ص-2006-دطدد-احت دداليت بددال ابدداشق–ي  دالو دردفاف ردحته ةداطتط بدداإدندكدقض   دالن دد-د 1
د35ص-2005ي  داظتن  داطتد فيداًنكتدل ن فددطد–فاحدكدحته ةد–ال ول د:دايو زدالواآفدد-د 2
د.45ص-2007اصتعائعدد1 اٌندزتعمد:د ظا لدالن دا ددان لداظت ىنداذلدي م  ئ لدال اؿدطد-د 3
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كدقتػػ دصتا ػػ  د ػػ ع داػػ د وػػةدندالػػن ندا ػػة:دالنصنصػػلدكدالتنصػػ  دزمػػ دؾتػػ دينػػ دالوػػ  ادا
،د   عةدث اتػلدسكدااػتواةدلألفػ  ادكداليهمػ تد:دا   دانصو لديهد  اداصتا   وردي  دالو ظكفقدان

دددجهػػكداظت ػػ  دكاػػٌندعاكجدا نهػػ د ػػ،دلإد   نػػ دسكدسفػػ  ا  داطت  ػػل دا ؿتػػ دالػػر  د ػػوددسفدـتصػػدكداػػ ديه نػػ 
د.دودلت ػةدا ضػه داػ د ػنسدا ضػه داآلالػا،ديهػ دؿتػ زجدا نهػ فتػ االةدسكد ػب ىندسفدد،كداألف  اداصت  عة

يت ػػ ردسفد ػػرادقػػ ديهػػ داجهػػكدكد ػػراد تطهػػهدانػػ دسفد نظػػادلذلد ػػردداػػ دزاك ػػلدجهػػكدسفدحتػػةد ػػرددػتػػةد
د.1  رتدا د نسدجهك

ادذلػػػػػكداػػػػػذدالوػػػػػاآفدج اػػػػػلد  ػػػػػ دف هػػػػػود صػػػػػ لدذفدفػػػػػ ل ابدكدلفديػػػػػ ووادغػػػػػًن مدلذلدؽت ريػػػػػلدلد
  ددلدجتوغػػػػػةدرػػػػػمدااائػػػػػةدلذدود مددلدجت هػػػػػورد د ظا ػػػػػلد صػػػػػ لدلاػػػػػ   لدسكد و  ػػػػػلدهػػػػػاليػػػػػاميدلإدسفد 

دالػػػػػػػرمدايػػػػػػتن تدلل ػػػػػػػ دكجأياػػػػػػػشديه ػػػػػػػ دد.الناػػػػػػ  لذلدجػػػػػػػاك حدالػػػػػػػن دب ػػػػػػػىندالتديػػػػػػًند  ػػػػػػػراداظتدهػػػػػػػـو
زمػػػػ درس نػػػػ ددد،2اهتمدالػػػػيدا تػػػػ كادلل هػػػػ  ػػػػ د دجنظػػػػًندل ػػػػلد دذلػػػػكدل ػػػػ ـدا تػػػػ ائهمدلضت  دالنظا ػػػػلدالنصػػػػ ل 

يػػػػػػػ دكادلذلددكداػػػػػػػذدك ػػػػػػػودد وػػػػػػػ دديػػػػػػػابد،انعػػػػػػػؾداللإدسفدذلػػػػػػػكددلد ػػػػػػػ ـدكدلد اػػػػػػػتمادفمػػػػػػػذداإ تيػػػػػػػ 
الػػػػػػطاثدكدليػػػػػػتواؤكددكد ػػػػػػ زمواداػػػػػػ د تػػػػػػ ئوهمد ظا ػػػػػػ تد    ػػػػػػلدايػػػػػػتط عداػػػػػػ داللعتػػػػػػ دندالػػػػػػػن ند

دد.ال راي تدال اا لداضت   لاصطهخل دكدادهوا دكدسفد يوفداازعد
 يف النقد العريب ااديث  -1-3

لوػػػػػػػ دفػػػػػػػاضدالػػػػػػػن دكد ػػػػػػػوددداػػػػػػػ لووةد دال رايػػػػػػػ تدالنو  ػػػػػػػلدداظت   ػػػػػػػاةدكليػػػػػػػ دادهواػػػػػػػ دكد
ددكدجنػػػػػػوعدا    جػػػػػػ دكداالػػػػػػتلؼدالهد  جػػػػػػ داظت اف ػػػػػػلدًندقضػػػػػػ   ددز  ػػػػػػشدكدإدزالػػػػػػشد ػػػػػػ  لدلت ػػػػػػ ددا ػػػػػػ  

دد. دالها    تدكداأليهوا ل
كداػػػػ د ػػػػودلػػػػ سد صػػػػ دد، ػػػػ  ػػػػودد هدزهمػػػػ داقطانػػػػ داػػػػ دحت  ػػػػ داػػػػ ف ل خلػػػػ د دادهواػػػػ د صػػػػ
ني ػػػػػػػػ دالوػػػػػػػػ دردفافػػػػػػػػ رندكداػػػػػػػػ دال اريػػػػػػػػٌنداػػػػػػػػ د اػػػػػػػػتةه ددلرسدا لناػػػػػػػػ لدل و فػػػػػػػػلدااػػػػػػػػلداػػػػػػػػ دزمػػػػػػػػ 

  ػػػػػاؼددب نػػػػػ دداضتػػػػػ اثيداػػػػػ دالتداػػػػػًناتداظت وم ػػػػػلدال اا ػػػػػلد،فهػػػػػرادانػػػػػرردال   فػػػػػيددالصػػػػػ ئ دالػػػػػن 
 دةد دف.ص.ص دكدنتػػػػػعحدذلػػػػػكدبػػػػػ دحتوػػػػػقدالػػػػػن دايػػػػػتن دادلذلدالطاث ػػػػػلد،دإيػػػػػ م داػػػػػ كردد دجداػػػػػًنداػػػػػ

                                                           
د.45ص-2008ل ن فد–اًنكتد–،داجمل دله راي تدكدالنشادكدالتوز ذدد1ي  دالوايذدزتًنمد داا قداذلدالن دطد-د 1
د.51ص-2007النشادكدالتوز ذداصتعائاي  داظت لكدااج ضد ظا لدالن داإدند،ددارداعتوالدلهط  يلدكدد-د 2
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فػػػػػػ لن ددائػػػػػػمدا  تػػػػػػ جدد،دف وػػػػػػوؿد  لت ا ػػػػػػةدالػػػػػػن د دالهعػػػػػػ تداألكرا ػػػػػػلدلػػػػػػ داػػػػػػ دالوػػػػػػااااتداضت   ػػػػػػل
اج ػػػػػلدالنصػػػػػ لد،دكد ػػػػػودلذاددأل ػػػػػ ددائمػػػػػ د دف يه تػػػػػ داتولػػػػػ ةداػػػػػ دذ،دكددائػػػػػمدالتةهػػػػػقدااػػػػػتخل ثداشػػػػػ ة

،دكد  طػػػػةد دالنه  ػػػػلدف يه ػػػػلد  تػػػػربدحت  ػػػػ اد هعػػػػ دالصػػػػًنكرةدف ػػػػ د،دفػػػػإفدكوػػػػذدج ا ػػػػةدلػػػػ زػػػػ فدزػػػػرلك
د.1النص لد  

كدالنوػػػػػػػ ددال ػػػػػػػابداظت   ػػػػػػػا  دقػػػػػػػ دجػػػػػػػأثاكادا صتهػػػػػػػ زداظتصػػػػػػػطهخليداػػػػػػػ ر  تداتد كجػػػػػػػلدف  اػػػػػػػ ؽد
ا ضػػػػػهمدالػػػػػر  دنا ػػػػػطن واداصػػػػػػطهحد ػػػػػ دسكؿداػػػػػاةد دالنوػػػػػ دال ػػػػػػاندداضتػػػػػ   دكدؿتػػػػػ ددلد اػػػػػػتطذد

د.2األلد ظداظت وم لنددردج  ٌند 
د داػػػػػػػ دلذفدكد دغ ػػػػػػػػ ب دالػػػػػػػن دصتػػػػػػػػأدال ػػػػػػػػ   وفددفأالػػػػػػػر  دداػػػػػػػػ ظتدهـو جصػػػػػػػػورديػػػػػػػاندظتدهػػػػػػػػـو

في ػػػػػػًناداػػػػػػ د اػػػػػػت ًندال اريػػػػػػوفدال ػػػػػػابدس ػػػػػػعااداػػػػػػ د،داكفدلذلدايتمػػػػػػ دداظتدػػػػػػ   مدالعاا ػػػػػػلالنوػػػػػػ دداظت   ػػػػػػ
اػػػػػػنهمددسكدرغ ػػػػػػلد دااػػػػػػ  اهتمدكدربػػػػػػ دجػػػػػػو ماػػػػػػ ددا رد هػػػػػػا د اصتهػػػػػػ زداظتصػػػػػػطهخليد وػػػػػػ   دزػػػػػػ فدسكدلاػػػػػػ   

دالطاز ه.دكدظد لغن   دا ألدرغمق رةدال اا لديه داؾت ا ددـا  
فيػػػػػػ فدالدضػػػػػػةد دال رايػػػػػػ تدالنصػػػػػػ لدغاا ػػػػػػ درغػػػػػػمداأليػػػػػػ و لدال اا ػػػػػػلدأللػػػػػػ دز  ػػػػػػشدسيػػػػػػ و لد

هتطػػػػػػو اداػػػػػػةد ػػػػػػ اتدؽت ريػػػػػػ هتمدالطاث ػػػػػػلد  اػػػػػػ ةدػتػػػػػػ دةدكداػػػػػػ لوادلػت كلػػػػػػلدسدكدؽت ريػػػػػػلددكفدا تهػػػػػػ دد
دغاا ل.لذلدج يندا دجدازددا    تد و  لدكدلا   لد

د:دعند الغرب  -2
اشتوٌند text ج يندليهملد    د دالهع تداألكرا لدفإ ن دؾت دزهميدا لا وعدلذلداأل ةدالل

 دندكدا هم د1ب ىند ا  دد... د texereر  دا دكدظتشتولدا ا tissu ندب يندالنا  ددtextusا دن
ل مه  تداظتدض لدلذلدجش اكداطت وطدكدت ييه دؽت د يوفدقط لدا تمدالنا  دا داللؿدغتمويلدا د

ف أل ةداللج يندلت ةدلذلدالنا  دكد و يدا لو وددالوص دكدل ه دد3اتم ييلنا دالوم شدات نلدكد

                                                           
د.18ص-2006-دطدد-احت دداليت بددال ابدداشق–ي  دالو دردفاف ردحته ةداطتط بدداإدندكدقض   دالن دد-د 1
د54ص-2007ي  داظت لكدااج ضد ظا لدالن داإدند،ددارداعتوالدلهط  يلدكدالنشادكدالتوز ذداصتعائاد-د 2
د.18ص-2006-دطدد-احت دداليت بددال ابدداشق–ط بدداإدندكدقض   دالن دي  دالو دردفاف ردحته ةداطتد-د 3
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دالن دد1 و يدس ض دا إزتم ؿداإيتواادن كدكلي دكاذدال راي تدالنو  لدالعاا لداضت   لدج هوردادهـو
د دالا دز ًنة دازتا دسقت ل دك د    ة دسا  دا داإ    تدضالر دلت  د دك د،في ف دالنظا  تداصت   ة م

دالن داصدلدي الدكدانه ددا د  طيدالص ئص دلينه دإدج طيدده  ا د ج دفمنج  دادلت ا د شاحدادهـو
دق ا  دكاوخل  دالن ددد حت   ا دكددزأ  كلو  لي  د دد دلظا يت  رد د صوصدي   ة دف   دجتو اذ  ت   ل
ت  اؿدا د صوصدسالالدسمديمه لديمه لدايدندنت ة د ف لن دين ن ول  دزا اتد2اجملتمذدكدالت ر خند

د.3نسقواؿدي   ةداأالوذةدا د صوصدسالالف  دصدفديدفض ادجتو اذدجن 
دلهػػػػػن دينػػػػػ دناػػػػػ رتندالػػػػػرمديػػػػػ دد دسكائػػػػػةدالاػػػػػ   ن تدلذلد ػػػػػردد كقػػػػػ دج هػػػػػورد ػػػػػراداظتدهػػػػػـو

 فدكد دا رتػػػػػ ؿدفػػػػػد4الو هػػػػػلداػػػػػ دالنظػػػػػادفتويػػػػػذدف هػػػػػ د داو لػػػػػلددا نػػػػػوافدناػػػػػ دال مػػػػػةدلذلدالػػػػػن ن
دالػػػػػػن  د،دال   ػػػػػػ دصػػػػػػو لدحتتهػػػػػػ دزػػػػػػةداػػػػػػ داظتميلػػػػػػة ندد:دف  ل ػػػػػػلدزت ا ػػػػػػلاػػػػػػ د ػػػػػػااددناػػػػػػ رتند دادهػػػػػػـو

ةد دفضػػػػػ ااتدإدااداضػػػػػ تديػػػػػ كداا ػػػػػقدالػػػػػ اةداػػػػػ ددكالوػػػػػ رئداظتتهوػػػػػيد....دفػػػػػ لن دغتػػػػػاددللتػػػػػ ااتد
ةديهػػػػػ ديلقػػػػػلدا ػػػػػ دظػػػػػاتن   ػػػػػلد  ػػػػػ د وػػػػػ مدلنداػػػػػ دجضػػػػػ ا دإد نتهػػػػػيدلذلدالنظػػػػػ ـدالهعػػػػػومدكلينػػػػػ د 

د.5 يديلقلدالتو كردكداإقطافدكدالتش ا ن
د:  من منظور لساين - 3 
د:د يف اللسانيات ااديثة .سد

دالػػػػػػن داظتاػػػػػػت مةداشػػػػػػيةد ا ػػػػػػ دظتػػػػػػ دالنػػػػػػ دردسفدؾتػػػػػػ دج ا دػػػػػػ ددق وػػػػػػ دلتػػػػػػ ددكداووػػػػػػوحدادهػػػػػػـو
كايػػػػػػػػذد دلاػػػػػػػػ ردالهاػػػػػػػػ    تدكدال رايػػػػػػػػ تداألدا ػػػػػػػػلندلفدا ضػػػػػػػػه دلتػػػػػػػػ ددجط  وػػػػػػػػ ديهػػػػػػػػ داطتطػػػػػػػػ بد
اظتيتػػػػػوبداػػػػػةديهػػػػػ دال مػػػػػةداألدندكدا ضػػػػػه داألالػػػػػالدف ػػػػػ دااادفػػػػػ دلهةطػػػػػ بد دزمػػػػػ ديػػػػػنالدإ وػػػػػ  د

                                                           
د.19ص-2008اصتعائادال   ملدد1ػتم داإالضادالص  خليد:دا الةداذلديهمدالن دكدغت إتدجط  و دطد-د 1
د.18ص-2006-–ي  دالو دردفاف ردحته ةداطتط بدداإدندكدقض   دالن دد-د 2
د.191ص-2003دنديه دوواداظتن   دالنو  لدكداضت   لدانشوراتداحت ددال ابدداشقدػتم ديعاـد:دحته ةداطتط بداإد-د 3
د.212ص-1978اليو شدداآلداب لحدفضةد:دالغلداطتط بدكديهمدالن ديهاهلدزتهدال و فلداظتيتهدالوايندله و فلدكدالدنوفدكدد-د 4
د.16/17ص-ـد.فد-د 5
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سالػػػػػػػًنادفػػػػػػػ فدا ضػػػػػػػه د  ط ػػػػػػػ دجويػػػػػػػ   ديػػػػػػػ م ئ  دانػػػػػػػتولدف ػػػػػػػتيهمديػػػػػػػ د ػػػػػػػ دفهمػػػػػػػيدكديػػػػػػػ د ػػػػػػػ ددك
د...كاخلدد1اوي وي

كد دالهاػػػ    تدالت اكل ػػػلدالنصػػػ لدؾتػػػ دد  ديهاػػػهلدلاػػػ   لدػتي ػػػلدسكدايتواػػػلدكدجشػػػيةدك ػػػ ةدد
دد2نديه د ػ دج  ػًندانػرردال   فػي دا،دزم د ر هدلل  د  فدا رمديش  ل جوا ه لدكدالو  ةداظتوووي 

،دكافدهػػل،دزمػػ دنتيػػ دسفد يػػوفدزت اػػ داي اهػػ الػػن  دنتيػػ دسفد يػػوفدرتسفد  وػػوؿدد ؼدف  ػػكدجػػودكردساػػ دد
ديهػػ دسيػػ سدايػػتولل لدج ا ػػة  فدالهتػػ فددت عا ػػ ،دفهػػود ميلػػةد تكدقتػػ دداطت  ػػد،تػػ ،دكدا علق الػػن د وػػـو

 ديلقػلدا ػ ،دد كلي دافد ض د،ذدالنظ ـدالرمدمتدا دجاز هداصتمة،دإدكتوزدجاو ت دا ظ ا دال   دا 
د.د3،دكدجش ا  يديلقلداقطاف

ديهػػػ دااػػػتولدؿتػػػومدكدااػػػتولدداذلدافلذفدنتيػػػ دافد صػػػةد الػػػن دك ػػػ ةدلعو ػػػلدجوا ػػػه لدجوػػػـو
د النخلو ػػلدال إل ػػلدالوث وػػلدالصػػهلداػػ دالػػلؿدراػػلدرتهػػييدفأاػػ دالنخلػػومدفإفتػػ د تم ػػةد دال لقػػ تدوداووػػ

دد4اظتضػ اٌنداظتتت ل ػػلكدددالػػن د داأل ػواؿدأزػػيدالػرمد نشػاالدا درادالػييدفإفتػػ د ػودوداظتت  ق ػلدكدساػ داظتووػ
قػػ تدسكدجػػاالدا ػػضدرق ػػلدلذلدسفدالػػن داتت ل ػػلداػػ داصتمػػةدجااطهػػ ديلد زمػػ دن ػػر هد  ل ػػ امدك اػػ

ي اولدسكدرتهلدإ وػلدسكداػٌندينصػاددهلدرتمةديلق تدجتمداٌندينصادكدسالادكاردد دين  اد ردداصت
د دالػػ رسدالهاػػ  د طهػقدنديهػػ دزػػةدالو ػػ اتدالهعو ػػلدكدالػد،5يػػ اولدسكدإ وػػلدكاػٌنداتت ل ػػل ن دال ػػـو

انهػػػػػػ داإ اػػػػػػو ـدكدالتم يػػػػػػكدكدا ػػػػػػضداظت ػػػػػػ  ًندلتوا ػػػػػػه لدالواوػػػػػػخللدالػػػػػػيدحتيمهػػػػػػ دذاتدالوظ دػػػػػػلددا
.دكداحدكدالتد   ةد دالدصوؿدالل ولغًن  دكدينتطاؽدلذلداإ او ـدكداإجا ؽدا لشدك،د6ا ال  ر ل

دت مةدالن دااادف دلهةط بد.  ردا ف رةدافد ن لكدا د ا

                                                           
د.119ص-2004ازعدال و  دال اندال اردال  ض اداظتعاباظتد1انرردال   فيد:دال لا ج لدكديهمدالن دطد-د 1
د.119/120ص-دسـد.دد- 2
د.15صد-2000كدالتط  قد،دانشوراتداحت دداليت بدال ابددا لدظي   فدا دذر ةدالن دكداإيهوا لداا دالندد- 3
امييالداظتةت ردلهنشادكدالتوز ذدد1ي   د ا دحبًنمدطزلكسداًن نيامد:دالتخله ةدالهعومدلهن دا الةداذلداظتد   مداإي ي لدكداظتن   دجارتلدددد- 4

د.31ص-2005
د.13ص–د2006-اظتعاب – ال  ض ا ال اردد-د2 ط – ال و  دال ان اظتازع – اطتط ب ا او ـ لذل ا الة الن ، لا    ت : الط ن ػتم د-د 5
د.15ص-ل ن ف اًنكتد-1993-1ط – ال ان  اظتازعدال و  –  ص  اظتهدوظ ا   يوف ا    حب  الن ،  ا   : الع  د األز اد-د 6
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د:ددمفهوم اخلطاب .بد
دالػػػن د داظت ػػػ  مدالدنػػػ ن كلقػػػ دجدزنػػػ د كد دالػػػطاثدالنوػػػ مدال ػػػاندكدزػػػرادال اا ػػػلدعو ػػػلدهادهػػػـو

داطتطػػ بدل تاػػىندلنػػايػػ تدالنو  ػػلدكدالهاػػ   لداضت   ػػلال رد ا ػػ دذلػػكدد ،دؿتػػ كؿد نػػ دالوقػػوؼدينػػ دادهػػـو
دالن ،دكافدز زػ فددد ا نهم دزم ددت عاداػ داػ دجػ االةدظتػد ق ئمد فداإلت  سالدصةدداٌنددادهوا دكدادهـو

دكداطادفٌند داإيت م ؿد.د اتلزاٌند داظت ن
كقػ د ػ اتداػ دةدد،اللؿدي  ق د دالن دالواآ دا ددإلت كداطتط بد دالطاثدال اند تةرد

د:دينديشاةديورةدانه ،داثنيديشادااةدداوزيلديه داث.ط.ب د دالواآفدالياميخ 
دند بٍدطىداطتًددةىدصٍدفىدكىددلىدمىديٍداضتًدد ديدنىد ػٍدجػىدسىددكىدد يديىدهٍد دايد ىددٍد ىدف دقول دج  ذلدنكىد

:دندالهدػػظداظتتواوػػذديه ػػػ داظتوصػػودداػػ دلقخلػػ ـداػػ د ػػوداته ػػػئدفداطتطػػ بد ػػوسك داػػادالتهػػ ك د
د.1ف  ت زدا لهدظدي داضتاز تدكدا ف راتند

د ػػ ةدا يػػااداذلداػػ دك ػػةدالفوػػ دك ػػد،يه ػػ دفػػ فدنالتهػػ ك ندقػػ دراػػلداطتطػػ بدبػػ د ػػودفػػدهيدك
د. اةدالنطقدف فدالن د و اةداطتط بنا رتندين ا درالدالن دب د ودايتوبدفإذدز  شداليت بدجو

ديويػػػًنندالػػػرمد  ػػػ دسبدمداذلددنفاد نػػػ ددددنااػػػ د ػػػركرداطتطػػػ بد دالػػػ رسدالهاػػػ  دفت ػػػود
اليػػلـداػػ دغتػػ ؿدددمديويػػًن  ػػ دا ػػعدا قػػلداػػٌندالهعػػلدكداليػػلـ،د  ػػ دسقصػػ دهاػػ    تداضت   ػػلدال

دparoleال رايػػػػلدالهاػػػػ   لدفصػػػػ ردػتػػػػلددرايػػػػلدكدا تمػػػػ ـدالي ػػػػًنداػػػػ دال اريػػػػٌندكدايػػػػت  لواداليػػػػلـد

دد Dicoureا طتط بد د.2نGuonreكدا د ميإادفويت فدغـو

كدينأفديه دذزادج ا د تدلا   لدلهةط بد دػت كؿددت  عددي دالن داػ د وػلدكداػ د هػلد
د.ٌنداظتصطهخلٌندحت دال نوافداظتوارلسالالد دج  ٌنداواا دالت االةدا

د
د

                                                           
د.36ص-2009-الو  اةدد–ايت لداآلدابدد-1طد-ل ن ةدق  س:دلا    تدالن دالنظا لدكدالتط  قدد- 1
د.37صد-ـ،فد-د 2
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د:ددبني النص و اخلطاب - ج
ددق ػػػقدظتصػػػطهحدالػػػن د  هػػػ د تػػػ االةدكد توػػػ اذداػػػ دغػػػًندداػػػ ددد افديػػػ ـدالوقػػػوؼدينػػػ دادهػػػـو

ددددد داطادفػػػٌنددت اػػػ دمػػػؾداػػػ دكت ههفهنػػػ طػػػ بداطتاظتصػػػطهخل تدالهاػػػ   لد د وهػػػ دكدل ػػػةدسقتهػػػ داصػػػطهحد
د.كت ههم د ديلقلدا تواادا  د ٌندؾت دد، داؽدا نه ا د ن ؾدكد

الػػن دريػػ للداػػ دالي جػػهدلذلدالوػػ رئددا،اػػ داصتػػ اامدكت ػػةدانهمػػ دادهواػػ دكا ػػ  يػتمػػ دنؾتػػ د
دالن دذ   لدكدؾت ،د1فهودالط بن فددلد ي دلدكدزتوداضت جدج طيدجصورادلهةط بد وطبدا دادهـو

 صػػ حدد،ويػػلداػػ داصتمػػةزػػربداػػ داصتمهػػلدسمدغتمألااادفػػ دلػػ د ػػٌندجػػالندافداطتطػػ بد ػػاادؼداظتهدػػوظدا
دكدؾتػػ ديػػ   د وطػػٌند،د2اطتطػػ بدوػػم داظتم ريػػلدالهعو ػػلدكيػػ هلدلهم افػػلدكدا لتػػ رلد تخلػػوؿداذلد ػػ دن

اادؼدالػػن دكداطتطػػ بدلإدا ػػ د  ػػةدالػػن دا ػػةداػػ داطتطػػ بدد  ػػ دراػػلداطتطػػ بداػػ ظتظهاد ػػنؽتػػ د
د.3كدالن دا ظتظهادال إرلدند،النخلوم

  هودد درتهلدا دالتو التدا دا نه ندالط بد/د ػ ددن دكداطتط بالكدا دالر  دفاقواداٌند
دسفداطتطػ بد ػود ػ دداالػةديمه ػلدد  ػيندؽتػ د4نظادلذلداطتط بدا د   د ودارج ػ طدالػن دااػ  ق ن لا

 د5كد وػػةد  راػػ داذلداهتوػػ نددكدا ػػ رؼد،دف طتطػػ بدجوا ػػهيند هػػ ؼداذلدجو ػػ ةدا هواػػ تجوا ػػه ل
ندسفداطتطػ بد ػودغتمويػلداػ دددلن د ديلقلدا تػواادلذطتط بدكدا ٌند ن ؾدا د ر هداذلدايت  ردا

النصوصدذاتدال لق تداظتشطزلدسمدا  دجت اذداػطاالداػ د ػورداإيػت م ؿدالنصػيدنتيػ دالا ػوعدلل ػ د
ق يػػػ ةددكفػػػق،دفهػػػودلذفد شػػػمةدالنصػػػوصدذاتدالنظػػػ ـدال نػػػ ئيدكدال ن ػػػلداظتنطو ػػػلديهػػػ د دكقػػػشدإ ػػػق

لإدافدد،6يذدا دالن د دا ا رداظتدهوايدكد ود شمةدالػن نكدس،دكداطتط بد راداظت ىند يوفدا    ل
اذادكدالتػػ االةد  وػػ دق ئمػػ درغػػمداحملػػ كإتدالي ػػًنةد دلث ػػ تدالدصػػةدس    ػػ دكدالػػطادؼد    ػػ دسالػػال،د

                                                           
د.60ص-2007اصتعائعدد1 اٌندزتعمد:د ظا لدالن دا ددان لداظت ىنداذلدي م  ئ لدال اؿدطد-د 1
د.140ص–دتدد–التهدظدكدج اكل لداطتط بد،دؼتربدحته ةداطتط بد  ا لداولوددا مامدج عمدكزكددطدذ   لدزتوداضت جد:دلا    تدد-دد 2
د.111/122ص-1997اظتازعدال و  دال اندلهط  يلدكدالنشادكدالتوز ذد-د3طد-ي   د وطٌند:دحته ةداطتط بدالاكائيد-دد 3
د38ص-دكا ن كدا  ع نو:داظتصطهخل تداظتد ج حدلتخله ةداطتط بدد-د 4
د.75ص-اصتعائا–اوزر  لد- وردال   دالا :داإيهوا لدكدحته ةداطتط بداظتط  لداصتعائا لدلهواائ دكداجمللتدد-د 5
د–اظتمييالداصت ا  لدله راي تدكدالنشادكدالتوز ذدد–د1طد–فا  فدا رمداضتاند:داإيهوا لد دالنو دال انداضت   دال رايلد دحته ةداطتط بددد- 6

د.41/42ص-ل ن فد–اًنكتد
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 د ػ دا يت ػ ردالوظ دػلد ػاد دلدؾت د وي دا دالتم  عداػٌنداظتصػطهخلٌندفنظػاداذلداظتهدػوظديهػ ظندلهوددي   
دددددددكدف كلػػػػردل ػػػػت دكدفػػػػورتدذ ػػػػهدلذلدذلػػػػدزمػػػػ د1 بدا يت ػػػػ ردالوظ دػػػػلدالتوا ػػػػه لنا ػػػػ دالطػػػػد،دكالنصػػػػ ل
د.كدغًن م

 : مدخل إىل ااعايري النصية  -4
،دكدالػػيدزنػػ دقػػ دلذلداضتػػ   ديػػ دسدكاتدذلػػكدالتم يػػكد ػػ ف ن لفداضتػػ   ديػػ ددت يػػكدالػػن د

اتن كؿددف ه ديه داألقةد،دؿت كؿد د راداظت الةدسفد دصةداضت   دكفدجدص ةدف ه د  يا ن ديه دذزاد
د.داإجا ؽدكداإ او ـد دال دتته د   مه د  يهٌنا

كداظت   ادالنص لدزم دزن دقػ دذزا ػ ديػ لد ديػ  لدا ػ  ًندساهػقديه هػ دركاػورتددمداو اا ػ دايػمد
النصػػ لدالاػػ  لندالػػيداػػ كل دإد يػػوفدالػػن د صػػ دكد ػػيدالاػػ كدكداإلتخلػػ ـدكدالوصػػ دكدري  ػػلددًناظت ػػ  

د.2لو وؿدكدالتن صدكداإيلـناظتوقةدكدا
د:البناص  .سد

 دظتػػػػ دد ػػػػاادداػػػػ دسقت ػػػػلدكدالطػػػػورةدعتػػػػراداظت  ػػػػ ردكدفهػػػػودااػػػػميكؿديػػػػ دجوه نػػػػ دله ػػػػ دلدكداػػػػ س  داػػػػد
دددددينو ػػػػػػ داػػػػػػػػػدندالتنػػػػػػ صد داطتطػػػػػػ بدالنوػػػػػػ مددزت اػػػػػػ ددوشػػػػػػياكلوػػػػػػ داالػػػػػػ دلػػػػػػ دالػػػػػػ زتوردي ػػػػػػ دالوػػػػػػ درد

ل  ا ػػػػػػلد ول ػػػػػػ دزا اػػػػػػدت دمثدسيػػػػػػ دد ػػػػػػ غت د داددtntentextuatitéكدال لغػػػػػػلدندقػػػػػػ ؿدف ػػػػػػ دالتنػػػػػػ صد
وداضتضػػػػػوردضػػػػػورداتػػػػػعاا داػػػػػٌند صػػػػػٌندسكديػػػػػ ةد صػػػػػوصدسكد ػػػػػ  ن ػػػػػشدند ػػػػػ  غت دفػػػػػ يتربددب  اػػػػػلددن

د.3ندالد هيدلن دداالةد  دآالا
 :دtentionد:دالقصد .بد

ا ػ دان ػلدد،لهومػةدكداليهمػ تد ،دؼتطلدل دكدل سدر د دايت  ا لعومكد  يندسفدالن د  ثد
د.ولداناوملدلتخلو قدغاضدانش هت اتالعو لد وص در دسفدجيوفد

                                                           
د.23ص-1997اظتازعدال و  دال اندلهط  يلدكدالنشادكدالتوز ذد-د3طد-ي   د وطٌند:دحته ةداطتط بدالاكائيدد- 1
د.23ص-2009-الو  اةدد–ت لداآلدابدايد-1طد-ل ن ةدق  س:دلا    تدالن دالنظا لدكدالتط  قد-د 2
-2007ال اردال  ض اداظتعابدد–ددطد،دافا و  دالشاؽدد–ػتم دال مامددي  دالو درداوشيد:دالتن  اد داطتط بدالنو مدكدال لغيدجو ميد-د 3
د.22ص
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د Acce plabtlitéد:دالقبول .جد
عػػػػلد ن عػػػػيدعتػػػػ دافدجيػػػػوفدااتخلاػػػػػنلدهلا ػػػػوردكد تضػػػػم داوقػػػػةداظتتهوػػػػيدلزااد ػػػػورةداػػػػ داػػػػ د

د.1ا د   د ود  داناومدكداتاق
لذفدف ظتوصػػػػػ  لداو ػػػػػودةدينػػػػػ داظتنػػػػػت داػػػػػ دالػػػػػلؿدقصػػػػػ ددكدينػػػػػ داظتهتوػػػػػيداػػػػػ دالػػػػػلؿدق ولػػػػػ د

شػػػػػػ رز فد د ػػػػػػػنذدتادل اػػػػػػػشدكا ػػػػػػ ةدإفد نػػػػػػػ ؾدقط ػػػػػػٌندسي يػػػػػػػ ٌند لهػػػػػػن داظتتت ػػػػػػػذدندف ظتوصػػػػػػ  لداذ
د2الوااردالهعومدكدقت داظتنت ددكداظتتهويد دزا فدكداي فدا  نٌند.

 ند situationد:دااوقفدرعاية .دد
كد ػػػرادكد اػػػم دزػػػرلكدالاػػػ  ؽداكداظتوػػػ ـدكد نواػػػمدداذلديػػػ  ؽدلعػػػومدكديػػػ  ؽدغػػػًنددلعػػػومد

دد.3 ؽدال و  دكدال  يندكداإ تم يي،دكد شمةدالا األالًندلت ةدلذلدال رجدالن 
سلػػػ دديػػػ دالػػػن دلإدلفيػػػةدالاػػػ  ق تداحمل طػػػلداػػػ لن دكدالظػػػاكؼداظتةتهدػػػلدكدلفدز  ػػػشدال ر ػػػ

دجا  مد دجيو  دكدل ت   دكدجو  ه دا د هلدل لداظتنت دكدجا  مد دفهم دكدقاااج دل لداظتتهويد
د:د in foimativtéاإلخباريةدأوداإلعالمية .قد

داػػػػػػػ تدكدختتهػػػػػػةدا   ػػػػػػػلودنصػػػػػػوصدكتػػػػػػػهدسفد تضػػػػػػم دقػػػػػػػ راداػػػػػػ داظت هفدزػػػػػػةد ػػػػػػ داػػػػػػػ داللد
د.4 ردداظت هوا تدا التلؼد وعدالن 

ساػػػ داظت  ػػػ ر  دالاػػػ دسدكدالاػػػ اذدفهمػػػ داإجاػػػ ؽدكداإ اػػػو ـدفأاػػػ دجاػػػم تهم دفتةتهػػػةداػػػ د
 دآلالػػادفهمػػ دينػػ دػتمػػ دالطػػ ند داجاػػ ؽدكدا اػػو ـد د دزت اػػ دلاػػ    تدالػػن دكدقتػػ د اػػلا  ػػ د

 ػػكد دينػػ ديػػ  داصػػهوحد دزت اػػ ندؿتػػودا اكا ػػلدلهػػن دالشػػ امدكدزػػرلكدينػػ درت ػػةد دالاػػ كدكداضت
د.ي  داجمل  د دزت ا دال   ذداٌندال لغلدال اا لدكدالها    تدالنص لد

                                                           
د.23ص-2009-الو  اةدد–ت لداآلدابدايد-1طد-ل ن ةدق  س:دلا    تدالن دالنظا لدكدالتط  قد-د 1
د.82/83ص-2006-بداظتعادد–اظتازعدال و  دال اندال اردال  ض ادد–د3ػتم دادت حد:دد ن دا ي لدالن د دجنظًند دالن دد دطد-د 2
د.23ص-2009-الو  اةدد–ت لداآلدابدايد-1طد-ل ن ةدق  س:دلا    تدالن دالنظا لدكدالتط  قد-د 3
د.24ص-ـ،فدد-د 4
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دددددكدقتػػػ د دالاػػػ كدكداإلتخلػػػ ـد دينػػػ ددتػػػ ـد اػػػ فد دزت اػػػ د:دنالػػػن دكداطتطػػػ بدكدا  ػػػااادن
  ددcoléreenee-calesionكدقت داظتصطهحدالعاندالدا ايد:د د

دزم دسفد ن ؾداصطهخل تدسالالدجطهقديه داإجا ؽدكداإ او ـدانه د:د
د.الػػػػػػػػػػػػػػطاالدالا ػػػػػػػػػػػػػػديدكدالػػػػػػػػػػػػػػطاالدالػػػػػػػػػػػػػػ إرلد–الػػػػػػػػػػػػػػطاالدالهعػػػػػػػػػػػػػػومدكدالػػػػػػػػػػػػػػطاالداظتدهػػػػػػػػػػػػػػوايد
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 الفصل الثاين: اإلتساق يف خطبة طارق بن زياد
 ظػػػاداألقت ػػػلداإجاػػػ ؽدكداإ اػػػو ـدالصصػػػن دليػػػةدانهمػػػ دفصػػػل،ددكد ػػػرادإد  ػػػيندسفدالنصػػػ لدد

جتخلوقددرمػ ددكفديػواقت داػ داظت ػ  ًندالنصػ لداظتػرزورةديػهد ،دلإدسفدالهاػ    تدالنصػ لدجػالدسفدالصػدلدد
ن د د ػػػدلداإاػػػااددكداإيػػػتماار لدك ػػػيدج ػػػيندسفداأل ػػػعااداظتيو ػػػلدلهػػػاألي يػػػ لدالوػػػ رةد دالػػػن د ػػػيد

اا ػ د ػرددلا اقدكد يػرادكداظت  ػ رداظتةػت دن،د   دالا اقد ميدمدلل قد  ودديه داجااالدااتما
د.ا د ام دا  جا ؽدسكد1اإيتماار لدكد ا    د ودالا كد

 :تعريفه  -أوال
ددإرل،دل ػػػ دلت ػػةدل داإجاػػػ ؽدادهػػـو ذلدال لقػػػ تدالو ئمػػلدداالػػػةدالػػن دكالػػػيدحتػػػ ددددلفدادهػػـو

د2زػػن ،دا ػػ دإد ػػتمد داظتاػػتولدالػػ إرلدفخلاػػهدكدلفتػػ دس ضػػ د دااػػتو  تدسالػػالدزػػ لنخلودكاظت وػػمد
د.اللؿدياضدسدكاتداإجا ؽداظتةتهدلك رادا دي تضحدلن دسز ادا د

اػ ؽدند نػت ديػ دفهودلذفدرتهلدال لق تدال إل لدكدالنخلو ػلدكداظت وم ػلداػٌندرتػةدالػن دف إج
د.3ند Linéalitéجاهاةداصتمةدكدالط لدالن د

كقػػ دذ ػػهدفػػ فدد ػػكدسفداإجاػػػ ؽدندال  ػػ لديػػ م د طو ػػلدق ئمػػلديهػػػ دجأك ػػةدزػػةدرتهػػلدادػػػادةد
،دكلفتػػ دصتمػةدلػػ سدغتػػاددجاهاػػةدجاازمػػيدلعػػومك ػػراد  ػػيندسفدجاهاػػةدداد4ات هوػلداتأك ػػةدرتهػػلدسالػػالدن

كداجا ق د يديلق تدإدنتي داإيتعن ادينه دلدهػمد ودجااالددكافدز فديطخل  دف فديلق تدي ي د
 Surfaceدإإتداصتمةداظتت هولدا ضه دا  ضداػ دالػلؿد ػرددال لقػ تدالػيد  ػةديػطحدالػن د

du texte دداطااط دجاااط د ػميدمدف ػ دسكؿدالػن دألالػاد،داػةدك  ػوددس    ػ دز ػًنةدسالػادالػن دلذلدسكلػ دد
إجاػػػ ؽدكدسدكاجػػػ دإدجاػػػهمد دالػػػاالداػػػٌندس ػػػعاادالػػػن د،دكلػػػ سد ػػػرادفخلاػػػهدف لقػػػ تداكدلت ػػػةدلل ػػػ 

دال االه لددكلفت داٌندالن دكدي  ق دس ض د.
                                                           

-دتد–دطدد–  ا لدداردغا هدلهط  يلدكدالنشادكالتوز ذدد-رت ةدي  داجمل  :دالغلدالن د،دا الةد ظامدكددرايلدجط  و لد،دزه لداآلدابدد-د 1
د.د16ص
د.15ص–د2006-اظتعاب – ال  ض ا ال اردد-د2 ط – ال و  دال ان اظتازع – اطتط ب ا او ـ لذل ا الة ، الن  لا    ت : الط ن ػتم د-د 2
د.2008دد-اصتعائادال   ملدد-انشوراتداإالتلؼدد–د1طد–جارتلدػتم دلت  فدد–دكا ن كدا جعو ود:داظتصطهخل تداظتدت ج حدلتخله ةداطتط بدد-د 3
د.137ص-2000د-اظتعابدداًنكتدل ن فد–افا و  دالشاؽدد– فدد كد:دالن دكدالا  ؽد،دجارتلدي  دالو دردقن يندجوفدفد-د 4
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 : أدواته  -ثانيا
 : Référenceاإلحالة . 1

،دسشتػ اددلوي ئةدالنخلو لدالت ل ػلدنالضػم ئاك يديلقلددإل لداٌنداحمل ةدكداحمل ةدلل  دا داللؿداد
حب ػػ دسفد ػػرددال ن  ػػاداحمل هػػلدإدجيتدػػيد1ظتو ر ػػلدا ػػةدالتشػػ   ندا فػػ رةد،داألشتػػ اداظتو ػػوللدكدسدكاتدا

،دؽتػ دنت ػعدا   لػلدسلػ دجػاالدالػن دد2اراهت داةدإدا دا دال ودةدلذلدال نصاداحمل ةدكدال نصاداحمل ؿددلل  د
ارج  ا ددااله  دا داللؿدا   لػلدالنصػ لدكدجػاالدالػن د  ر ػ داػ دالػلؿدا   لػلداظتو ا ػل،دلذفدفهػيد

مدلذلد ويٌندرئ اٌند،دا   للداظتو ا لد،دكدا   للدالنص لدكدجتداعدال    ػلدلذلدل  لػلدق ه ػلدكدج ػيندجنوا
د.دددد3ل  للدينصادي اقد،دل  للدا   لدكج يندل  للدلذلدينصادإ ق

كج  دا   للدكي هلد  الدا دكي ئةداإجا ؽدالنصي،دكق دجن كعت دال هم ادبصػطهخل تدؼتتهدػلدد
او اا  دكدددمين دزةدا دد د  ل  امددكدرق لد ا  د،دسا د Référence   للدفظهاداصطهحدا 

-Proالػػػرمد ضػػػمداوػػػم رداإيػػػمدددPro-formsد اػػػهادف طهوػػػ فديه هػػػ داصػػػطهحدالصػػػٌ  دالين ئ ػػػلد
nounكداوػم ردالد ػةدددPro-verbكلوػم رداظتيمػةددPro-complètent د ػٌندايػػتة ـدد 

د.د Co-reperence  دللدزةدا داااكفدك وؿداصطهحدا   للداظتت
:دا ر ػػػ عدكدا ر  ي ػػػلدسكد،دكاػػػ داػػػٌند ػػػرددالطرتػػػ تكدقػػػ دجػػػا مد ػػػراداظتصػػػطهحدلذلدال اا ػػػلد

د.4اظتا   لدكداظتصطهحداألز ادف وي د ودا   للد
كدا   لػػػلدينػػػ د د  ل ػػػ امدكدرق ػػػلد اػػػ د د ػػػيدجهػػػكدال لقػػػلدال إل ػػػلدالػػػيدجشػػػًندلذلديمه ػػػلدد

د.د5اطتط بدااةدسالالد،دف وذدالتم يكديربدايتماار لداظت ىندايط  عداظت ىندا   رلد 

                                                           
د.28ص-2009-الو  اةدد–ايت لداآلدابدد-1طد-ل ن ةدق  س:دلا    تدالن دالنظا لدكدالتط  قدد- 1
د.17ص–د2006-اظتعاب – ال  ض ا ال اردد-د2 ط – دال انال و   اظتازع – اطتط ب ا او ـ لذل ا الة ، الن  لا    ت : الط ن ػتم د-د 2
د.30ص-2009-الو  اةدد–ت لداآلدابدايد-1طد-ل ن ةدق  س:دلا    تدالن دالنظا لدكدالتط  قد-د 3
–د1997-ددطد–  ا لداظتهكدي وددلهنشادال هميدكداظتط اذدد–جارتلدغتم دلطديدالعل طيدكانًندالط ييدد–حته ةداطتط بدد–اااكفدك وؿدد-د 4

د.23صد–الا ود لد-الا  ض
د.119ص-1999-اصا دط، اصا، اآلداب، ايت ل لهااقاطي، الهعكا ل اظتو ا ت كالتط  ق، النظا ل الن ، لعل :ديهم ػتم  ف ة يعةد-د 5
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دا   لػػلديهػػ دين  ػػادجاػػم دال ن  ػػادا   ل ػػلدك ػػيدجشػػمةدندقاػػم داػػ داأللدػػ ظدالػػيدإد كجوػػـو
…ددتهكددإللدااتوهلداةدج ودديه دينصادسكدين  ادسالػالداػرزورةدد دس ػعاادسالػالداػ داطتطػ بد

د.د1    ك يدلرلكدجتم عدا    للديه داظت لدال
،دشتػ ادا فػ رةدكداألشتػ اداظتو ػوللكدسالضػم ئادكال ن  ادا   ل لدي   ةد دال اا لدج الةدف ه د

د.د2اخل …،دا ضد اداظت وم لدا دق  ةد د دس،ديٌنكا ضدال ن 
لدكجيمػػػ د ػػػرددكد ػػػر هداألز ػػػادالع ػػػ ددلذلدسفدا ػػػضدال ن  ػػػادا   ل ػػػلداعدك ػػػلدالػػػ كرد دالهعػػػ

 :داإزدكا  لد دزول 
  جشًندكدج ٌنداظتش ردلل  د داظتوػ ـدا فػ رمدفهػيدغػًندذاتد ػهلدبػ دمتػاجديػ داوػ ـدكركد ػ د

 ألفدي ا ه د يتديدر د دحته هه د.
 ج وضداظتش ردلل  دكدجاج لدا دكفهمه در ٌندايتخلض ردذلكداظتش ردلل ػ دساػ دا ضػه دف يتدػيد

 .3اوظ دلدالت و ضدا ةداألشت اداظتو ولل
د:4مٌندكجنوامدا   للدلذلدقا

دل  للد ص لددااله ل،دل  للدي  ق لدال ر  لد
 اإلحالة النصية الداخلية:  .أ 

فهيدجشًندلذلدج هقدينصاد صيدا نصاد صػيدد5ك يدا   للديه دال ن  ادالواردةد داطتط ب
دسالادي اقديه  دسكدإ قدا دكدجنوامدا كر  دلذلدقامٌن:د

د
د

                                                           
د.118ص- فل ن اًنكتد-1993-1ط – ال ان اظتازعدال و   –  ص  اظتهدوظ ا   يوف ا    حب  ، الن   ا   : الع  د األز اد-د 1
د.119ص-1999-اصا دط، اصا، اآلداب، ايت ل لهااقاطي، الهعكا ل اظتو ا ت كالتط  ق، النظا ل الن ، لعل ػتم :ديهم ف ة يعةد-د 2
د.118ص-ل ن ف اًنكتد-1993-1ط – ال ان اظتازعدال و   –  ص  اظتهدوظ ا   يوف ا    حب  ، الن   ا   الع  د: األز اد- 3
د.123ص-1999-اصا دط، اصا، اآلداب، ايت ل لهااقاطي، الهعكا ل اظتو ا ت كالتط  ق، النظا ل الن ، لعل  :ديهمػتم ف ة يعةد-د 4
د.118ص—ل ن ف اًنكتد-1993-1ط – ال ان اظتازعدال و   –  ص  اظتهدوظ ا   يوف ا    حب  ، الن   ا   : الع  د األز اد-د 5
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 إحالة قبلية ) اإلحالة على السابق ( -1
داػػػاديػػػ قدالػػػتهدظداػػػ دكدف هػػػ دكتػػػامدج ػػػو ضدلدػػػظداظتداػػػادالػػػرمدزػػػ فداػػػ دك ػػػيدج ػػػودديهػػػ دا

داظتداكضدسفد ظهاد   د ادداظتضماد.
 دك رادالنوعدا دا   للد شتمةديه د وعدآالػاد تم ػةد دجيػااردلدػظداػ دسكديػ دداػ داأللدػ ظد

ادس واعدا   للددت ةدا   للدالو ه لدسز دكا ا لدزةدرتهلدا دس ةدالتأز  ،دك ام دا   للدالتياار ل،د
 .دد1ف وي د داليلـد

 إحالة بعدية ) اإلحالة على الالحق  (   -2
د.د2ك يدج ودديه دينصادلف رمدارزوردا    د دالن دكدإ قديه ه د

 هلدذلكد دال اا لدومًندالشأف.ددكا دسا د
 :داإلحالة السياقية اخلارجية .بد

مداو ودد داظتو ـداطتػ ر يدزػأفدكج يندل  للدينصادلعومد دالن ديه دينصادلف رمدغًندلعود
د.3لت ةدومًنداظتتيهمداظتدادد دالن ديه دذاتداظتتيهمد داظتو ـداطت ر يد

ندك ػػرادالنػػوعداػػ دا   لػػلد توقػػةديهػػ دا افػػلديػػ  ؽداضتػػ ؿدسكداأل ػػ اثدكداظتواقػػةدالػػيدحتػػ لد
د.4ا لن ،د تدنتي دا افلداحمل ؿدلل  دا داٌنداألف  ادكاظتلاا تداحمل طلدا لن 

كجتم ػػةد دالضػػم ئادكدسشتػػ ادرق ػػلد اػػ د ددك  لػػلديػػربدكيػػ ئةد ػػ د  د د  ل ػػ امدكجتخلوػػقدا 
دا ف رةدكدسدكاتداظتو ر لد.

                                                           
د.1185/119صد-سـد.دد-د 1
د.119صد-فـد.دد-د 2
د.119ص-ل ن ف اًنكتد-1993-1ط – ال ان اظتازعدال و   –  ص  اظتهدوظ ا   يوف ا    حب  ، الن   ا   : الع  د األز اد- 3
-– 2000اصا – الو  اةد-1 ط – ق  ا دارد-اظتي ل الصور جط  و لديه  درايل ، كالتط  ق النظا ل اٌن الن  لعل يهم : الدوي لااا  م   خليد-د 4
د.41ص
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 الضمائر: .1.1
لفدلهضػػم ئادسقت ػػلد دالتخلو ػػقداإجاػػ ؽدالنصػػيدفهػػيدجيتاػػهدسقت تهػػ داػػ دالػػلؿد   اتهػػ ديػػ د

س ػػعاادالػػن داظتةتهدػػلدفػػيلدكددإلػػل،داألشتػػ اداألف ػػ ؿدكدال  ػػ راتدكداصتمػػةداظتتت ل ػػل،دزمػػ دجػػاالداػػٌند
د.1دااله  دكال ر   ،دي اولدكإ ول

:دوػػم ئاداضتضػػوردكدوػػم ئادالع ػػ بدكجتدػػاعدوػػم ئادلضػػم ئاد دال اا ػػلدلذلدقاػػمٌندقتػػ كجنواػػمدا
،دفػػػػ ظتتيهمد ػػػػودال ػػػػ ثدكدلذلدوػػػػم ئادا يت  ر ػػػػ داازػػػػعداظتوػػػػ ـدا فػػػػ رمدداضتضػػػػوردلذلدوػػػػم ئاداظتػػػػتيهم
د.د2الرمد و اةداظتتيهمد دذلكداظتو ـدك ش رز دف  دفهوداظتتو ةداظتة اهدألفداظتة اهد و

كلتوقد رادالنوعدا دالضم ئادا   للدال رجدالن داشيةدفتطيدكإدجص حدل  للدداالةدالن د
،دسكد داطتط اػػػػ تدايتواػػػػلداتنويػػػػلداػػػػ دوػػػػمنه داطتطػػػػ بداػػػػ ق لدلإد داليػػػػلـداظتاتشػػػػه داػػػػ سمداج

د.3 و  د داجا ؽدالن الاادمدف  و ددكردوم ئاداضتضوردث 
،دك ػػميدمد ػػرادالنػػوعداػػ د4  ػػ ردالتدصػػ ةدف هػػ دلهوػػنسدكدال ػػ دساػػ دوػػم ئادالع ػػ بدف ةضػػذدا

د.د5،دكدالو ةداٌندسقا ا ؽدالن دا داللؿدالاالداٌندس عاادوم ئاددكرادسي ي  د داجا 
دالضم ئادكد  هه دجشمةدزرلكداألشت اداظتو وللدا يت  رد ر ًنةددداألالػك ن ؾدا دكيذدادهـو

داوظ دلداظتا   لد كالاالدفو دجشًند ردداألشت ادلذلدينصادي اقدسكدإ ػقد دالػن دسكداذلدالػ رجدجوـو
د.د6الن 
دك صنده د د  ل  امدكرق لد ا د دلذلدثن ئ  تدانه د:ددأمساء اإلشارة:. 2.1

د ػادال الػلديهػ دال  ػ دا ػةد:د دذلػك،د ػردد دكدال ن ال ن  ادال الػلديهػ دالوػابدا ػة:د  ػرا -
دجهكدد 

                                                           
د.137ص-دسـد.دد- 1
د.117ص-ل ن ف اًنكتد-1993-1ط – ال ان اظتازعدال و   –  ص  اظتهدوظ ا   يوف ا    حب  ، الن   ا   : الع  د األز اد- 2
د.18ص–د2006-اظتعاب – ال  ض ا ال اردد-د2 ط – ال و  دال ان اظتازع – اطتط ب ا او ـ لذل ا الة ، الن  لا    ت : الط ن ػتم د-د 3
د.117ص-ل ن ف اًنكتد-1993-1ط – ال ان اظتازعدال و   –  ص  اظتهدوظ ا   يوف ا    حب  ، الن   ا   : الع  د األز اد-دد 4
د.د18ص-2006-اظتعاب – ال  ض ا ال اردد-د2 ط – ال و  دال ان اظتازع – اطتط ب ا او ـ لذل ا الة ، الن  لا    ت : الط ن ػتم د-د 5
– 2000-اصا – الو  اةد-1 ط – ق  ا دارد-اظتي ل الصور جط  و لديه  درايل ، كالتط  ق النظا ل اٌن الن  لعل يهم : ويالد لااا  م   خليدد- 6
د.138ص-
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كدال ن  ػػػاداظتيػػػ فدا ػػػةد:د د نػػػ دد… ددال ن  ػػػادال الػػػلديهػػػ دالعاػػػ فدا ػػػةد:د داآلفد،دغػػػ ادد-
د ن ؾد د.

د ردداألشت ادا لاالدالو هيدكدال   مد دالن دكدجاهمد داجا ق  د.د1كجوـو
 اإلحالة ااقارنة :

د:دد2ك داؽد د  ل  امدكرق لد ا د دداٌند ويٌندا دا   للداظتو ر لدكقت د
 دقارنة العامة :اا .سد

؛دفو دجأالردفيةدفداألالردا ٌنداإيت  رد دلدا  نلكجوذداٌندػتورمدالتش ا دكداإالتلؼددكد
 التط اقدسكدالتش ا دسكداإالتلؼد.

 ااقارنة اخلاصة: .ب 
ادزػػ فدذلػػكداػػ د  ػػ د،ديػػوااظتو ر ػػلداػػٌندفػػ ئٌند د ػػدلدا  نػػلك ػػيدج ػػربديػػ دلاي   ػػلد

 .اليمدسكدالي ة
  داجا ؽدالن ،دا هه دا ةدالضم ئادكدسشت ادا ف رة.دكداظتو ر لدعت ددكرد

 وظيفة اإلحالة: 
د:دددد3كنتي دجهة  د دالنو طدالت ل ل

 ا   للدكي هلدا دكي ئةداإالتص ردك نهدالتيااردفهيدحتوقدال   لداإقتص دد دالهعلد. -1
دالتصا حدا داػاةداد دالرازاةددكفداضت  لدلذلاتة ايدالهعلدحبدظداحملتولدااتمادجامحدا   للدظت -2

 .،دكا دمثدحتوقدا  سداإيتماار لسالال
 .مد دجنظ مدالدياةداألي ي لدلهن ،دا د اهجو ميداظت هوا تد دفيةد عئي -3
ج مػػةدا   لػػلدالنصػػ لدانوي هػػ دق ه ػػلدكا   ػػلديهػػ دحتو ػػقدالػػطاالدالنصػػيدكجي  ػػةدا تمػػ ـداظتتهوػػي،دد -4

 .جا ي دالواااديه داوا هلدالواااةزم د
                                                           

د.19صد2006-اظتعاب – ال  ض ا ال اردد-د2 ط – ال و  دال ان اظتازع – اطتط ب ا او ـ لذل ا الة ، الن  لا    ت : الط ن ػتم د-د 1
د124ص-1999-اصا دط، اصا، اآلداب، ايت ل لهااقاطي، الهعكا ل اظتو ا ت كالتط  ق، النظا ل الن ، لعل :ديهم ػتم  ف ة يعةد-د 2
د120ص-ـد.دفد-د 3
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،دكدا   لػلداطت ر  ػلدجاػهمد د ػنذدالػن داػ دالػلؿدا ض دا  ضد االه لدجاالدالن ا   للدال -5
 راط داا  ؽداظتوقة.

 :االسببدال . 2
ديهػػػ دج ػػػو ضدينصػػػاد دالػػػن دا نصػػػادآالػػػاد ددك ػػػوداظهػػػاداػػػ داظػػػ  ادا   لػػػلدال االه ػػػلد،د وػػػـو

آالػادزمػ د ػالددك تمديه داظتاتولدالنخلومداظت وميداٌندي  راتدالن دسكد ودل لؿدزهمػلدػتػةدزهمػل
د.1كد شططد د ردداليهملدسإدجيوفدومًنادفةص  دل  امدكرق لد ا د د د  

دال لقػػػػلداإيػػػػت  ال لديهػػػػ دا ػػػػ سداإ تدػػػػ ظد ػػػػعاداػػػػ داظت هواػػػػلد داوطػػػػذد صػػػػيديػػػػ اق ددددددددكجوػػػػـو
د:الرمد طاحد دا د د راداظتو ـد وكدلدرا ه د دكوذد    دكدالتا ؤؿد

 ا ؽدالن د؟ز ةد ا  مداإيت  اؿد داج -
يػػ اقداػػ دو ه ػػلداػػٌندينصػػاد دالػػن دكدينصػػاد ػػرادالاػػمياؿد يمػػ د دال لقػػلدالد كداصتػػوابديػػ

 ػ دزػةداػ د د  ل ػ امدكرق ػلد اػ د دلذد ا ػ فد،ددكد رادا دسف ردلل2 ضديدايتماار لداظت ىنديه دالن 
،دسمدسفدلاػػ اقنتػػألد ػػرددال عػػاةد دالػػن داد:دند ن عػػيدال خلػػ ديػػ داإيػػمدسكدالد ػػةدسكدالوػػوؿدالػػرمس ػػ 

د.3اظت هوا تداليددتي دالو رئد دجأك ةدال نصاداإيت  ارلدجو  د داي فدآالاد دالن دن
دديػت  اؿدكداضتػرؼد ػيديلقػلدالتضػمٌنك شًند د  ل  امدكرق لد اػ د ددلذلدسفدال لقػلداػٌنداإ

يػػت  اؿد،دكلينػػ دااضتػػرؼدفػػيلداػػ دسفػػي ؿدداإيػػت  اؿد،دا يت ػػ رسمدسفداإيػػت  اؿد تضػػم داضتػػرؼ
د.اا لصد

اؿديلقػػػػلداػػػػٌنداليهمػػػػ تدكدساػػػػ دالدػػػػاؽداػػػػٌنداإيػػػػت  اؿدكدا   لػػػػلدفػػػػ يم د دزػػػػوفداإيػػػػت  
،د د ػػػٌند تخلوػػػقدخلوػػػقديهػػػ داظتاػػػتولدالػػػ إرلت،دا نمػػػ دا   لػػػلديلقػػػلداػػػٌنداظت ػػػ  د،دفهػػػيدجال  ػػػ رات

د.4اإيت  اؿديه داظتاتولدؿتومداظت ومي

                                                           
د113ص-1999-اصا دط، اصا، اآلداب، ايت ل لهااقاطي، الهعكا ل اظتو ا ت كالتط  ق، النظا ل الن ، لعل :ديهم ػتم  ف ة يعةد-د 1
د.20ص–د2006-اظتعاب – ال  ض ا ال اردد-د2 ط – ال و  دال ان اظتازع – اطتط ب ا او ـ لذل ا الة ، الن  تلا     : الط ن ػتم د-د 2
د.21صد–دفـد.دد-د 3
د113ص-1999-اصا دط، اصا، اآلداب، ايت ل لهااقاطي، الهعكا ل اظتو ا ت كالتط  ق، النظا ل الن ، لعل :ديهم ػتم  ف ة يعةد-د 4
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د:1لذل د د  اؿد اهد د  ل  امدكرق لد اك نوامداإيت
     :  Nominal substitutionاالسببدال االمسي  .أ 

د.اليهم تدػتةداإيمداظتات  ؿدان د،دذاتد دكحتةد ردكج ربدين داليهم تد دكا  ،د دس
 :Verbal substitutionاالسببدال الفعلي    .ب 

دددددددد،دك ػػػػػأفد ػػػػػرادالد ػػػػػةدلوػػػػػم ردلد ػػػػػةد د دف ػػػػػةد Pro-verbك  ػػػػػربدينػػػػػ دا لد ػػػػػةدال ػػػػػ  ةد د
د.ضتد ظديه دايتماار لدػتتولدالد ة  ثدا ٌندسكدي  رةدف ه لدا دس ةداسكد

دكاإيت  اؿدالد هيد يوفدسز ًندف وي د داحمل دثلدين د داطتط بداظتيتوب.
 :   Clausal substitutionاالسببدال اجلملي  .ج 

سمدد،دفتوػػػذدرتهػػػلداإيػػػت  اؿدسكإدجػػػأفداليهمػػػلداظتاػػػت  للدا ػػػ   ك ػػػودايػػػت  اؿدصتمهػػػلداي اههػػػ 
الػػ رجد ػػػ كدداصتمهػػػلدكاػػػ داػػػٌنداليهمػػػ تدالػػػيدجاػػت مةد د ػػػرادالنػػػوعداػػػ داإيػػػت  اؿد د ػػػرا،ددذلػػػكد

د… .
 : ااذف .3

فػػػلد يػػػ ددؾتػػػ داميلدػػػ ددلد ظ ػػػشدظػػػ  اةداضتػػػرؼدا ن  ػػػلدال همػػػ ادقػػػ نت دكد ػػػ    دكد ظػػػاادألقت تػػػ د
د.مدالوي ئةداليدحتوقدلهن ددت يي ،دلذد   دا دس  تخل ثدين 

دددد داطتصػػ ئ د وػػوؿ:دندقػػ د ػػرفشدال ػػابداصتمهػػل،دكداظتدػػاد،دكداضتػػاؼزت اػػددفهػػرادااػػ د ػػيند 
دددد،دكدلإدزػػ فدف ػػ دوػػابداػػ دجيه ػػةديهػػمدالع ػػهدلػػ سدفػػياداػػ دذلػػكدلإديػػ ددل ػػةديه ػػ ،دكدكداضتازػػل

 .د2كدا افت دند
فهود شػًندلذلدوػاكرةدك ػودددل ػةدسكدقا نػلدجػ ؿديهػ داحملػركؼدلتونػهدالعمػوضد داليػلـد،دكد

د:ددد3جدؼتتهدلدلهخلرؼدانه سيط دفت ذد
د.لدالوامدكدالشاطدكداطتربدكدغًن  زومه: حذف اجلملة

                                                           
د.114ص-سد-ـدد-د 1
د. 360ص-ل ن ف – اًنكت – دت – دط – ال ان دارداليت ب – النو ر يهي ػتم  حتو ق – اطتص ئ  – ي م ف الدتح ساو :  ين اا دد-د 2
د. 360/381ص-ـد.دفد- 3
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د،دكد اؼددكا دسوابديوفديه دثلثلداواب:دايم،دكف ةك د:حذف اافرد
داخلد.…،داظتض ؼدكداظتو وؼد رؼدداظت ت سدكداطتربد: حذف االس 

د.ك  ددلترؼد،دسكسا د رؼدالد ةدف تمدكالد يةدف  ،دف يوفدب  الد رؼدرتهل
كساػػػ د ػػػرؼداضتػػػاؼدف يػػػوفدلضػػػاكرةد وتضػػػ ه داظت ػػػىندزمػػػ ددحتػػػ ثدي ػػػ دالوػػػ  اداصتا ػػػ  ديػػػ د د

،ديو ػػهداألاػػادفػػ   د يػػنه دفوػػ ؿ:د ػػوداػػ بددق ػػقداظتاػػهك،دلط ػػةداظتأالػػرظػػ  اةداضتػػرؼدكك ػػةدػت
 ؾد،دك ػػالصػػمشديػػ دا فػػ دةددسز ػػ دل فػػ دةد،دكجػػالداػػ دجػػاؾدالػػرزادسفصػػحداػػ دالػػرزادا لاػػخلادفإ ػػك

دد1،دكدسمتدا دجيوفدا    دلذاددلدجنبدنجيوفدلذاددلدجنطقدس طقدا 
طػ عدالػرمداػاسديهػ دك ظهاداضترؼدين ا د يوفدفهمدالػن داشػتملديهػ دلاي   ػلددلدراؾداإ و

،دف ػػػطؾد اقد  ػػػ داصػػػ رادلهم هواػػػلداظتدوػػػودة،دكذلػػػكداػػػ فطاضدك ػػػوددينصػػػاديػػػااػػػتومديػػػطحدالػػػن 
د.ي دسفدنتألدا داي فدآالاد دالن ،دنت   للدال ن لدالطزال نصاداحملركؼدفااغ ديه دااتود

كإد تأج دذلكدلإداإدراؾداظتتهويدلهوواي دالطز   لدلهعلددكا دنتين دا دا  رؼدااػ ولددتينػ داػ د
د.دد2ا افلداحملركؼ

كد شططد داضترؼدك ودددل ةديه داحملركؼد تم ةد دقا نلدسكدقاائ داصػ   لد  ل ػلدسكديوه ػلد
د.د3ت  سد دفهمداظت ىند،داةد اهمد دايتماارد ت دكددت يي دس ض دسكدلدظ لدزيدإدلت ثدال

د:دد4 د  ل  امدكرق لد ا د ددلذلدثلثلدسقا ـك نوامداضترؼدحباهدا د ر هدلل  د
  : Nominal ellipsisااذف االمسي  .أ 

ك ود  ينداضترؼدداالةداجملمويػلداإشت ػلدف وػذد ػرؼداإيػمدا ػ دال نصػاداإفػ رمدسكدال ػ دمد
د. دزة،دا ض،دسم،دزل،دزهت د د:ال نصادا ف رمدا ليهم تداآلج لد شددك  ربدي سكدالن

                                                           
-2007االدي دار – ال ا ل ف  ع كال زتور – يور   داشق ال ا لدد روواف ػتم  ال زتور حتو ق – ا يو ز دإئة – الو  ا ي   اصتا   دد- 1
د.د170ص
د116ص-1999-اصا دط، اصا، اآلداب، ايت ل لهااقاطي، الهعكا ل اظتو ا ت كالتط  ق، النظا ل الن ، لعل :ديهم ػتم  ف ة يعةد-د 2
-– 2000اصا – الو  اةد-1 ط – ق  ا دارد-اظتي ل الصور جط  و لديه  درايل ، كالتط  ق النظا ل اٌن الن  لعل يهم : الدوي لااا  م   خليد 3
د.207ص
د118/119ص-1999-اصا دط، اصا، اآلداب، ايت ل لهااقاطي، الهعكا ل اظتو ا ت كالتط  ق، النظا ل الن ، لعل :ديهم ػتم  ف ة يعةد-د 4
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سكدداخلد د،…،درااػػػذد ػػػربدينػػػ داػػػ دالػػػلؿدال ػػػ ددا ػػػة:د دسكؿ،دثػػػ ف،دث لػػػ  كال نصػػػادال ػػػ دمد
د:د دز ًن،دقه ة،دال    دا د دد:اليهم تدال اللديه داليمدا ة
 كغًن  دا دالصد تدددددد تداإلوفا ةد ددد ت  دالصميدسا دكظ دلدالن شددفتمه

 :   Verbal ellipsisااذف الفعلي   .ب 
دك ود  ينداضترؼدداالةداجملمويلدالد  هلدك ود وي فد:د

 : Lescical ellipsisااذف ااعجمي  -
 :اجملمويلدالد ه لدداظت وميد   دلترؼدالد ةدا 

  : Operator ellipsisااذف العامل  -
مػػةدالػػيد،دكلتػػ ثد ػػراد داصت ومػػيدزمػػ د ػػوةدفوػػلدك ضػػةدالد ػػةداظتك تضػػم د ػػرؼدال  اػػ

ديه دالامياؿدكاصتواب  .جوـو
 :  Clausal ellipsisااذف اجلملي  

 ،داأليئهلداليدكت بدينه دان مدسكدإد.داظتواوذداليد ي ادف ه داضترؼكدا د
 وظيفة ااذف: 

 دا ػ داطت ػ ؿدلدج مػةديهػ ػلدذ ن ػو  ـدا مهاللهخلرؼدسقت لد داااازددكرداظتتهويدفهودلت ث ديه د -1
 .1كجنش لدا لت ادفًنج لدالت  ددد ددإللدالن دات  دداظتتهوٌندكدثو ف هتمدكا  رفهمداأيااؼدالهعلد

 اػػػهمداضتػػػرؼد دااػػػ ي ةداظتتهوػػػيديهػػػ داإ تدػػػ ظدا ن  ػػػاداحملركفػػػلد دالػػػرازاةدسثنػػػ اديمه ػػػلد -2
ؿدج ه ػػػقداليػػػلـدالل ػػػقد،دكد دالػػػاالداظتدهػػػوايداػػػ دالػػػل د نػػػت دينػػػ دايػػػتماار لد دالتهوػػػيالوػػػاااةدؽتػػػ
 .د2ا لا اق

،دك   ػلداظتواوػذدالػيدجيػوفدف هػ دالطاز ػهداو هػلدديػ هلداػ دكيػ ئةدا كتػ زد داليػلـاضترؼدكد -3
،دكزػراد درتػةداظتوػوؿدالػيديػ دةدشاطدكدسيهوبدالواػم،دك ديػ  ؽدال طػةلزومهلد هلدكسيهوبدا

                                                           
د.130ص–د1982-دطدد–ال ارداصت ا  لدلهط  يلدكدالنشادد–ا  اديه م فدزتودةد:دظ  اةداضترؼد دال رسدالهعومدد-د 1
د.130ص-ـد.فد-د 2
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هػػػلداظتوػػػوؿدجعػػػينديػػػ دذزػػػادف ػػػةدرت،دف خلػػػرؼدف ػػػةدالوػػػوؿدألفداػػػ دجيػػػوفدرتػػػلداو هػػػل،دسكديػػػ ةدرتػػػة
 .1الووؿ
داضتػػرؼديهػػ دجويػػ ذدالاػػ طاةدال إل ػػلدسكدالنصػػ لدصتمهػػلداػػ دلذلد -4 ،دف ضتػػرؼدإدرتهػػلدج ل ػػلدعتػػ  وػػـو

 اػػػةداػػػ داحملػػػركؼد  كرد دحتو ػػػقدالتم يػػػكدالنصػػػيدألفد وػػػةدسقت ػػػلديػػػ دالويػػػ ئةداألالػػػالداػػػةدلػػػ دد
 .2الن   لدال إل لدا  اهلداظترزور

 :  الوصل.4
،ديػػربدااػػتولدسفوػػيددج مػػةديهػػ دراػػلداصتمػػةدا ضػػه داػػ  ضالويػػ ئةدالهعو ػػلدالػػيد ػػودغتمػػوع

كب ػػىندآالػػاد ػػودحت  ػػ دلهطا وػػلدالػػيد ػػطاالدرػػ دالل ػػقداػػذدد3لتشػػيةديلقػػ تدانتظمػػلدف مػػ دا نهػػ د
،دف لنصػػػوصدي ػػػ رةديػػػ داتت ل ػػػ تداػػػ داصتمػػػةداظتػػػطاالدجاااطػػػ ديػػػطخل  دكفوػػػ د4الاػػػ اقداشػػػيةدانػػػتظم

د.دلانهو لدا  ن
داطلداٌنداصتمةدلذلدستالدسفت طد ي:دا ندشدال لق تدالادكق د
  :نددالػػػػواكند/نددسكدنددمدالت  ػػػػًندينػػػػ داػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،دكد ػػػػت5سكداػػػػ د اػػػػم داػػػػ ل طةدالوصــــل اإل ــــايف

:دالتم ثةدال إرلداظتتخلوػقد دلهو ةدا و  ديلق تدسالالدا ةدجدوم داظتووللدال  الردكجن 
داػػػًندالػػػيدجػػػتمدتكديلقػػػلدالشػػػاحدكدال…داػػػ د ػػػوعد:دا ظت ػػػةدالػػػاالداػػػٌنداصتمػػػةداوايػػػطلدج  ػػػًند

 .د6اخل…،دؿتوداًندا ةد:دا ل  دج داظتتوا ةددم  ةت  ًندسالادكديلقلدالتاوايطلدايين،دا

                                                           
د.39ص-س.دـدد-د 1
-– 2000اصا – الو  اةد-1 ط – ق  ا دارد-اظتي ل الصور جط  و لديه  درايل ، كالتط  ق النظا ل اٌن الن  لعل يهم : الدوي لااا  م   خليدد- 2
د246ص
د.301/302صد–د2007اصا – الو  اة2 –  ط – ي دلداليته –  ا ف دت ـ جارتل – كا  ااا كاطتط ب الن  : او اا   دم ركااتد-د 3
د.23صد–د2006-اظتعاب – ال  ض ا ال اردد-د2 ط – ال و  دال ان اظتازع – اطتط ب ا او ـ لذل ا الة ، الن  لا    ت : الط ن ػتم د-د 4
–د1997-دطدد–  ا لداظتهكدي وددلهنشادال هميدكداظتط اذدد–جارتلدغتم دلطديدالعل طيدكانًندالط ييدد–حته ةداطتط بدد–اااكفدك وؿدد 5

د.229صد–الا ود لد-الا  ض
د.23صد2006-اظتعاب – ال  ض ا ال اردد-د2 ط – ال و  دال ان اظتازع – اطتط ب ا او ـ لذل ا الة ، الن  لا    ت : الط ن ػتم د 6
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 :ديهػ دالػاغمد تمدالػاالدف ػ داوايػطلدسدكاتدا ػة:دليػ د،دلإدسف،داػذدذلػكدالوصل العكسي،
 .د1…ا د راد

  دز لقػػيدهتػػٌنداكداز ػػارت دادراؾدال لقػػلداظتنطو ػػلداػػٌندك ػػودالػػرمدنتيننػػ داػػد:الســبيالوصــل،
 د....اخل،د يرادمدالت  ًندين داوايطلد ت ولدلرلك،دكد تكد واا الا هدكدالنت ولدكدالشاطد

 : نتدزان ػ داٌندرتهتٌنداتتػ ادلذاد  ربدي دال لقلدالاااطاالادا واعدالو ةدادك ودالوصل الزمين 
 .داوايطلدنالد اند،دنمثن

  نداػػػ دندكدنافنكدنلػػػونددكالشػػػاطد:دنداذادنددكاتسك ػػػودالػػػرمد  ػػػربدينػػػ ددالشـــرطي:الوصـــل
 ك  مةديه درالدرتهتٌنداكداز اديه دافدإدجتخلوقدال    لدانه داإداشاطدا داإكذلد.

 دد تػػػ اقتد ،دكجيمػػػاظتيو ػػػلدلهنصػػػوصفػػػيه لدجػػػاالداػػػٌنداصتمػػػةدداػػػأدكات تخلوػػػقددفف لو ػػػةداذ
هػػاتدينػػ دال ػػابدالوػػ اا دظكد ػػرددالويػػ هلداإجاػػ ق لدد،م يػػيلذادان ػػلداتديػػ ال  ػػةدالػػن دزػػلدات

د:دد2ثلجلد يدسفي ؿيه د
 ترابط العناصر االسنادية :د .سد

 كالربددسدكحتوو دال لقلدالو ئملداٌندينصا  داإين ددز لطاالدالو ئمداٌنداظت ت د
 :ددترابط العناصر الغري اسنادية .بد

 ين  اداظتازهداإشتيدد،دكدجااالةاو  اتدالد د،دكجااالزطاالدالت اذداذدات ويل
 ترابط ترتيب: .جد

 .ااج ط د عئه داألكؿدزومهلدالشاطك ودا دز فدف  د عاداصتمهلدال    لدد
لد  دػلداإي يػػظ،دج وػ دالودواعداظتةتهدػلداػ دالو ػةدكدجشػ ره ف هػ دالػاغمداػ ددت ثػةد ػردداإ ػ

لدل يػػوفداػػرلكديلقػػلداجاػػ ؽداظتنواػػلداػػ د ػػيدجوو ػػلداإيػػ  بداػػٌنداصتمػػةدكد  ههػػ داطااطػػلداتم يػػي
د.3ي ي لد دالن س

                                                           
د.23ص–دسـد.دد-د 1
د.95ص-،دد2003ػتم دزت يلدي  دالهط ةد:دان اداصتمهلدال اا لد،دداردغا هدلهط  يلد،داصاد،د-د 2
د.24ص–د2006-اظتعاب – ال  ض ا ال اردد-د2 ط – ال و  دال ان اظتازع – اطتط ب ا او ـ لذل ا الة ، الن  لا    ت : بالط  ػتم د-د 3
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 : . البكرار5
كد ػالدافدنايػ دةددRecurrenceيهم تدكد ام  د ددمداود اا ػ  دلهكد وداإي دةداظت  فاةد

الهدظد دال   رةدالاطخل لداليدجتخل ددػتتو  هت داظتدهوا لدكدل  إهت ددا داإاوردال  د لد داظتا ةدا د
اذلد دسدالي  فد دالػن ،ددا  ف رةت  ًنداظتتيارديه د دسداظتا ذدف   د اتمادف ذاداويدالد1اليلـدن

 ت ػػ د دال خلػػ ددالوػػ رئ،دااػػ داذاداالتهػػةداظتا ػػذدفػػ فداظتاػػتمتذداكدكددت يػػي د2ف اػػهمد دك ػػ ةدالػػن 
د3 تطههداي دةدالهدظدك  ةداإ  للدندين دكدلرلكن
د:د يد د  ل  امدكرق لد ا د دارا لدا واعدلهتيااركق دق ـد

 التياارد دسداليهملدد-دد
 الطادؼداكدف  دالطادؼدد-دد
 اليهملدالش اهلدد-دد
 اليهملدال  الدد-دد

 : تكرار نفس الكلمة أ .
 ك ودثلثلدا واعد ي:د

 البكرار ااباشر :  -1
،د4ك اػػػم دس ضػػػ دالتيػػػاارداظت ومػػػيدال اػػػ لدك ػػػودافد تيػػػاردال نصػػػاداظت ومػػػيد داػػػ ددكفدجع ػػػًن

دالواا  يند ٌندحت ثديػ داإفتو رداذلدا د يمه اليلـدي دف  ت  د دسا ػ ت،دك رادا داف ردال  د  ـز
داطتنا اد:

د شتوادلنخل رددذال ةاادداف   دددددددددددددددكدػػػػكي دال ن فد ةاادلودلكددددددددددددددددددد
د رػػػػػػ د ػػػػػػرسيمد دػػػػػػػػػيهدزأ  ةدا ددددددددددددددددامتداعت أ ةاادلتدلفدكدددددددددددددددددد

                                                           
د.303ص–د2007اصا – الو  اة2 –  ط – ي دلداليته –  ا ف دت ـ جارتل – كا  ااا كاطتط ب الن  : او اا   دم ركااتد-د 1
د105ص-1999-اصا دط، اصا، اآلداب، ايت ل لهااقاطي، الهعكا ل اظتو ا ت كالتط  ق، ا لالنظ الن ، لعل :ديهم ػتم  ف ة يعةد- 2
د.303ص–د2007اصا – الو  اة2 –  ط – ي دلداليته –  ا ف دت ـ جارتل – كا  ااا كاطتط ب الن  : او اا   دم ركااتد-د 3
د106ص-1999-اصا دط، اصا، اآلداب، ايت ل لهااقاطي،  لالهعكا اظتو ا ت كالتط  ق، النظا ل الن ، لعل :ديهم ػتم  ف ة يعةد-د 4
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د:ندكلػػػودق لػػػشدد دكلفتػػػ ،دليػػػ فدال  ػػػشد  قصػػػ دادتوػػػاادفأوػػػماتاػػػ ددةمتداعتػػػ اأ:دكا ػػػ دلتػػػ وػػػوؿد ػػػ ـز
د.1لدظ د ةا دث    دكدث ل  دج  ي ادج  ي دي داإفتو رندسظهات

 البكرار اجلزئي :  -2
 شػػػػًند د  ػػػػود اا ػػػػ دكددر اػػػػها داذلدافد ػػػػرادالنػػػػػوعداػػػػ دالتيػػػػاارد  ػػػػيندا يػػػػتة اـداظتيو ػػػػػ تد

، يػػمدذد وههػػ داذلدفئػػلداالػػالدا ػػةد  ندصػػة،دا دصػػ ؿد  دلتيماصتػػرردالصػػا داػػدسملهيهمػػلدد يػػ لاألي
التيػاارددس ػواعيػربدجيػاارداصتػررداػذداظتشػتو تدا ػ دداألي يػي، ي ـد، يوالد دكد  ػ دالتيػاارداظت ػىند

د.2اليد تخلوقدا داللعت داإجا ؽدداالةدالن د
 االشرتاك اللفظي: - 3

ك ػػػرادالتيػػػااردجيػػػااردا ومػػػيدك ػػػودغػػػًندات هػػػقدد3الػػػتلؼداظت ن ػػػٌندنك ػػػودناجدػػػ ؽدالهدظػػػٌندكدا
دا ةد:د كذٌل:اين دلل  داضتيمد ك كذٌل:ذ هد .  4ا ظتدهـو

 : الرتادف او شبه الرتادف  .أ 
ا ػػىندكا ػػ دكداالتلفهمػػ د دالهدػػظددك ػػودييػػسداإفػػطاؾدالهدظػػيدك  ػػينداإفػػطاؾدزهمتػػٌند 

د5كدالشن اةد ددك يوفداٌند اضتا دكداظتل لد دكد دالشن يل
ك  ػػػيندد Paraphraseنكد اػػػتة ـدد د  ػػػود اا ػػػ دكددر اػػػها دداصػػػطهحدليػػػ دةدالصػػػ  غلد

د.6جياارداحملتولد،دكلي دانوه داوايطلدج  ًناتدؼتتهدلدن
دك وامد هميداله ةدالطادؼداذلدقامٌند:د

د

                                                           
-1981-ل ن ف اًنكت -ا يلاي اظتعاب دارد-اهةو لد ػتم داضت  ه حتو ق – األدا ا كيااج ال هع ا انه ج –   ـز اضتا  ساو : الواا  يند 1
د.278ص
د106/107ص-1999-اصا دط، اصا، اآلداب، ايت ل اطي،لهااق الهعكا ل اظتو ا ت كالتط  ق، النظا ل الن ، لعل :ديهم ػتم  ف ة يعةد 2
د.د124صدد–اصادد–ا يين ر لدد–د1993د2طدد–دارداظت افلداصت ا  لدد– هميداله ةد:داليهملددرايلدلعو لدا وم لدد 3
د–لداظتصا لدال  الدلهيت بدجارتلدلعت ـدساودغعاللدكديه داله ةدزت داعت ئد–ا الةداذلديهمدلعلدالن دد–ركااتددمداو اا  ددككدلدو   ددر اهادد 4
د.85ص-اصاددد–الو  اةدد-1999د-2ط
د.138ص–اصاد–اإيين ر لد-2006-1ط–داردالوف ادلهط  يلدكدالنشاد–  د لدراض فدالنو رد:داحب ثدال إل لدكداظت وم لدد 5
د107ص-1999-اصا دط، اصا، ب،اآلدا ايت ل لهااقاطي، الهعكا ل اظتو ا ت كالتط  ق، النظا ل الن ، لعل :ديهم ػتم  ف ة يعةد 6
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 :  شبه الرتادف/ 1
ك ػودداالػتلؼدا نهمػ د ددا دالػ إرلدالواوػحداػٌندزهمتػٌنداكدسز ػاد،داػذ ك يوفد د  للدالتش

 د دػػسددسالػػالجاػػت مةدزهمػػلددسفمػػلد ديػػ  ؽدا ػػٌندكإد صػػهحدهدر ػػلدالتطػػ اقد  ػػ دجاػػت مةدالي
د.دد1الا  ؽدرغمداجد قهم د داظت ىن

 : الرتادف ااطلق/2
د.د2ك وداجد ؽدزهمتٌند داظت ىنداجد ق دج ا دكد ود  دردالوقوعد دس لدلعل

لػػطادؼدالتػػ ـداػػٌنداإلدػػ ظد،دإفدالهدػػظد شػػتمةديهػػ دا ػػىندا ػػ سداذلدا يػػ ردادلاػػاا  مك ػػر هد
د وةداكد ع  دي داظت ىنداظتو ودد دغًنددا داإلد ظد.

نتي دالتم  ةدعترادالنوعدا دالطادؼدا داللؿداظتعاك لد داإيتة اـداٌنداليهم تداأل ن  لدكد
 .دد3اخل…رادراد ودكدار  عدكدااادف هت دا لهعلدال اا لدا ةد:دالتط اقداٌندزهملد  جةدكدجه دوفدكز

 :الكلمة الشاملة  .ب 
اآلالالدجشًنداذلدينصادداليهملداليهمتٌندجشًنداذلدفئلدكدلك وص دا ليهملدالش اهلدافدا  د

الطػػػػػاؽداإالػػػػػالدلهػػػػػاالداػػػػػٌنداليهمػػػػػ تد دالػػػػػن دا ػػػػػةدالػػػػػاالداػػػػػٌنددل ػػػػػ ل،فهػػػػػيد4 د ػػػػػرددالدئػػػػػلد
ددددددددلدنضػػػػو كدزهمػػػػلداصتعائػػػػاد ػػػػيدزهمػػػػلدااليهمتػػػػٌن داصتعائػػػػاد/ددكلػػػػلد ددفيهمػػػػلددكلػػػػلد ػػػػيدزهمػػػػلدفػػػػ اهلد

 . دكلل  داليهملدالش اهلداكداشموللد
،دكداػرلكدنتيػ دايت ػ ردضػ  ومدحتتهػ داضػكداليهملداظتنضػو لدنتيػ دافدجشػتمةديهػ دزهمػ تدجن

د.د5،دفهودجاادف دغًندق اةدله يساصت  هدس  دماليهم تدالش اهلدكداظتنضو لد وعدا دالطادؼد
د

                                                           
د.د125صدد–اصادد–ا يين ر لدد–د1993د2طدد–دارداظت افلداصت ا  لدد– هميداله ةد:داليهملددرايلدلعو لدا وم لدد-دد 1
د.د125صدد–دسـد.دد-د 2
د108ص-1999-اصا دط، اصا، اآلداب، ايت ل لهااقاطي، الهعكا ل اظتو ا ت كالتط  ق، النظا ل الن ، لعل :ديهم ػتم  ف ة يعةد-د 3
د108ص-ـد.دفد-د 4
د108ص-ـ،دفد-د 5
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 : الكلمة العامة .ج 
،دكجاػػتة ـدزويػػ ئةدلهػػاالداػػٌنداليهمػػ تدعًنةداػػ داليهمػػ تدعتػػ دا  لػػلدي اػػل ػػ ػػيدغتمويػػلدكد
د.1 دالن 
د يد:دسقا ـ د  ل  امدكرق لد ا د دداليهم تدال  الداذلدثلثلدك وامد

 ،دالطدةد .مدال اؿديه داإ ا فدا ةد دالن س،دالشة ،دالا ة،داظتاسةاإي -1
 ،د    لد،دا  دد ددووذمدال اؿديه داظتي فدا ة:د داي ف،دااإي -2
 … د،داوووعدساا،دا ةد ديمياؿ،دفياة،دفيادلاإيمدال اؿديه د و و -3

ااطػػػ د ػػػردداليهمػػػ تدعتػػػ ددكرد ػػػ ـد د  ػػػةدالػػػن داطددسف د  ل ػػػ امدكرق ػػػلد اػػػ د ددك شػػػًند
ينصػػاددلذلدا   لػػل،دفهػػيدذاتدا ػػىنديػػ ـد،دكنتيػػ دجداػػًن  داػػ دالػػلؿدا يت  ر ػػ د ويػػ داػػ دالػػطادؼ

 2آالا
 :ام البض. 6

ندجػػػوارددزكجداػػػ داليهمػػػ تدئةداإجاػػػ ؽداظت ومػػػيدك ػػػودي ػػػ رةديػػػ كيػػػ   ػػػ دالتضػػػ ـدكيػػػ هلداػػػ د
 ػ والد دالتخله ػةدداأل ػواعدسز ػاكد ػودد3ا لد ةداكدا لووةد ضادإرج  اهػ دحبيػمد ػرددال لقػلداكدجهػكن

 تد ديػ  ؽد،دكدفهػمدجهػكداليهمػرلايتم ددديه داظت افػلداظتاػ ولدلهوػ رادا ليهمػ تد ديػ  ق هت داظتتشػ 
 .4الن دزية

د:د دجوا مدكي ئةدالتض ـداذلدا د هيكنتي
  ػػ د ػػتمدالػػاالداػػٌندال ن  ػػاداظت وم ػػلداػػ دالػػلؿدظهور ػػ د ديػػ  ق تد: االرتبــاط ضو ــوع معــني  .سد

 د5اتش رل

                                                           
د.108ص-سـد.دد 1
د.109ص-ـد.س 2
د.25ص–د2006-اظتعاب – ال  ض ا ال اردد-د2 ط – ال و  دال ان اظتازع – اطتط ب ا او ـ لذل ا الة ، الن  لا    ت : الط ن ػتم د 3
د.109ص-1999-اصا دط، اصا، اآلداب، ايت ل لهااقاطي، هعكا لال اظتو ا ت كالتط  ق، النظا ل الن ، لعل :ديهم ػتم  ف ة يعةد 4
د.109ص-ـد.فد 5



 االتساق يف خطبة طارق بن زياد                            الفصل الثاين:                                 
 

41 
 

دددكد ػػودن  ػػينداظتو اهػػلداػػٌندلدظػػٌندؼتتهدػػٌندك ػػوداهمػػحداطػػاددكدا   ػػيدلهع  ػػلددد:البقابــل أو البضــا  .بد
 .اظتةتهدلد التو اةداأ وايليهم تداذدا ضه دال  ضدا داللؿدفتطاالداد1ا قلدندكدنتي دحت   د

د: درجبالبقابل اااد أو غري اا .جد
كد ػػرادالنػػوعداػػ دالتضػػ دد واػػمديػػ دلداليػػلـدحباػػمدفػػلد  ػػطؼداػػ ر  تداقػػةدسكدسز ػػاد،فندػػيد

لػ سد  ػ دداأ ػ داؼاإيػطدد،دفػإذادقهنػ دفػلفدا ػشد ػراد  ػينومدالتو اػةد  ػينداإيػطاؼداػ آلالاس  ديضػ
د.لذلد  دا دندك رادالنوعدا داظتتض داتدإد يم دك ده داأك  ؼدا ةدن  انددسكدنقه لدندسكدن

ـــل اابـــدرج - ك ػػػرادالنػػػوعدإد يػػػوفدف ػػػ دل يػػػ ردس ػػػ ديضػػػومدالتو اػػػةدفػػػاا د داإيػػػطاؼدد:البقاب
،دقصػػًندا ل ضػػوداآلالػػادا ػػة:داو ػػةد،دقصػػًن،دف ويػػ ن دسفد وػػوؿداو ػػةد ويػػ داػػ ،داتويػػلدالطػػوؿد

 .هم تدجتو اةدكدلي ديه دؿتودات رج،دفيةد رددالي  ا
 .2،دزك لددسزكاجداليهم تدا ة:دا ع،دافطل،دزكجك وديلقلداٌند:تقابل العكس -
 : مظاهر اإلتساق يف خطبة طارق بن زياد -ثالثا
 :اإلحالة -1
 : الضمائرأ. 

واادل  لػػلدق ه ػػلدسكدحمل هػػلديػػبوػػاددالنظػػاةداألكذلدطتط ػػلداػػ رؽداػػ دز ػػ دد ظهػػادين  ػػ دا لضػػم ئادا
 ،دكدا دسا هلدذلكدا د هيد:د  لال ردي  ق لدلددااله لدسكدل  للد ،دكزرلكدل  للد صل  للدا   ل

 ا   للد:دنال خلادا دكرائيمدن-
د ويه د:دس  للد ص لدق ه لدد
 كي هته د الضمًنداحمل ةد د:دومًندز ؼداظتة ا لدد
 :دندال  كدسا ايمدند   للا
دللد ص لدق ه ل ويه د:دس  د

                                                           
د.476ص-2006اصا – الو  اةد1 ط – لهو ا  ت النشا دارد– اضت    لعل يهم ووا   ال اب ين  الهعوم الديا – هللا ي   ان اي رووافد 1
د.د102صد–اصادد–الو  اةدد–د2006-د6طدد–د شادكدجوز ذدكا  يلد–ي دلداليتهدد–يهمدال إللدد–سزت دؼتت رديمادد 2
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 كي هته د الضمًنداحمل ةد :دز ؼداظتة ا لدد
 ا   للد:دندكل سدليمددكهللادلإدالصربدن

د ويه د:دس  للد ص لدق ه لد
 كي هته د:دز ؼداظتة ا لدد
 …نا   للد:دندكايهمواد-
د ويه د:دل  للدق ه لدد

 كي هته د:دومًندااتطدجو  اددندس تمدند.
 …دنزمدا   للد:دندكايتو هيمدي كد

د ويه د:دل  للدق ه لدد
 كي هته د:دز ؼداظتة اهد

 ا   للد:دند  ش دكدسيهخلت د،دكسقواج دند-
د ويه د:دل  للدق ه لد

 كي هته د:د  ادالع ئهدد
 ا   للد:دندكا تمدإدكزرليمددلإدي وفيمدند-

د ويه د:دل  للدق ه لد
 ة اهدكي هته د:دالضمًنداظتندصةدس تمددكدالضمًنداظتتصةدز ؼداظت

 إدسقواتدلإددا دجاتةهصو  دا دس  مدي كزمدن…دا   للد:دند-
د ويه د:دل  للد ص لدق ه لد

 كي هته د:دومًندااتطدجو  اددس تمد،دومًنداعت اداظتتصةد،دومًندالي ؼداظتتصةددد
دا   للد:دندكدلفدلات تدايمداإ  ـديه دالدتو رزمدكددلدجنوعكادليمدسااداذ  شدرلتيمدند-
د:دل  للد ص لدق ه لدد ويه د
 كي هته د:دالضمًندز ؼداظتة اهدد
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 ا   للد:دندج ووشدالوهوبدا دري ه دند-
د:دل  للدق ه لد ويه د
دكي هته د:دومًنداعت اداظتتصةدد
د:دندف دف وادي دس دايمدنا   للد-
د  للدق ه لدل ويه د:دد

 :ددالضمًنداظتدصةدس تمد،دومًندز ؼداظتة ا لدكي هته 
د:د نوعداصت اكؿدالت ل لد،داد داظت ك لكدكرددا   للدغههد  إت  ص ادساكد

 وسيلبها )الضمري احمليل ( نوعها اإلحالة
زػػػػػػػػػػػػػػ ؼد،الضػػػػػػػػػػػػػػمًنداظتاػػػػػػػػػػػػػػتطد يدق ه لدج ودديه دال ار  دفو دسلوشدا دلل يم

داظتة اه
دي  ق لدال ر  لدكل ددلدس ررزمدساااند

د ص لدق ه ل
دالضمًندندس  دن
دز ؼداظتة اه

دومًنداظتداددي  ق لدال ر  لديه دالطلكإدزتهتيمد
كايهمػػػػػػػػػػػػوادس يػػػػػػػػػػػػمدلفد ػػػػػػػػػػػػربمتديهػػػػػػػػػػػػ د

داألفقدقه ل
دالضمًنداظتاتطدندس تمدند ص لدق ه ل

دز ؼداظتة ا ل
دالضمًندس تمد ص لدق ه لدايتمت تمدا ألرف داأللرداو لند
د ص لدق ه لدفلدجاغ واداأ دايمدي د داي

دي  ق لدال ر  ل
دالضمًنداظتاتطدندس تمدن

داظتة ا لز ؼد
دالضمًنداظتاتطدندس  دن

دز ؼداظتة ا لدق ه لدكق دا تة يمدالول  دا دي  داظتهك
دكي هته د ويه دا   لل

دالضمًندندس  دندي  ق لدال ر  لددكايهموادس دسكؿدغت هدلذلد
كايهمػػػػػػػػػػػػػػػوادس دسكؿدغت ػػػػػػػػػػػػػػػهدلذلداػػػػػػػػػػػػػػػ د

دديوجيمدلل  
دز ؼداطتط بددق ه لد

دومًنداعت اداظتتصة
د
د
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دتو داصتم ٌند  اةكس دين داه
داندايديه دا غ لدالوـود

دومًنداظتتيهمدندس  ندي  ق لدال ر  لد

دومًنداعت اداظتتصةددق ه لد ج ودديه دلرر ق دف فد هيشدا  د
دق ه لددق دزد تيمدسااد

دق ه ل
دز ؼداظتة ا لد

دومًنداعت اداظتتصةد
دكلفد هيشدق ةدك ورل

د
دومًنداظتداددندس  نددال ر  لد

دومًنداظتداددندس  ندق ه لدديعنتيد ردف الهدو د د
د

دالضمًندندس تمدنددق ه لددكازتهواداأ دايمديه  
دز ؼداظتة اه

دكي هته د ويه دا   لل
كروػػػػ يمدظتهػػػػوؾد ػػػػردداصتع ػػػػاةدس ػػػػه راد

دكسالت   
دز ؼداظتة ا لدق ه ل

دالضمًنداظتاتطدندس تمدن
دومًنداعت اداظتتصةدق ه لدثولدان 

د لدال ر  لي  قدل يوفد ظ دانيم
دق ه ل

دومًنداعت اداظتتصة
دز ؼداطتط ب

دومًنداعت اداظتتصةدق ه لدل يوفداعنمه 
دومًنداعت ادق ه لد دج وددساًنداظتميانٌن دال لص دليمدا ددك  دكا ددكف
دي  ق لدال ر  لدكدل يوفداعنمه دال لص دليم

دق ه ل
دومًنداعت اداظتتصة

دومًندز ؼداظتة ا ل
دالضمًنداظتاتطدند ودندق ه لدكهللادج  ذلدكرلدلؾت دزم

دكي هته د ويه دا   لل
دالضمًندندس  دندي  ق لدال ر  لددكايهموادس دسكؿدغت هدلذلد

كايهمػػػػػػػػػػػػػػػوادس دسكؿدغت ػػػػػػػػػػػػػػػهدلذلداػػػػػػػػػػػػػػػ د
دديوجيمدلل  

دز ؼداطتط بددق ه لد
دومًنداعت اداظتتصة

كس دينػػػػػػػػػ داهتوػػػػػػػػػ داصتم ػػػػػػػػػٌند  اػػػػػػػػػةد
داندايديه دا غ لدالوـو

داظتتيهمدندس  ندومًندي  ق لدال ر  لد
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دومًنداعت اداظتتصةددق ه لد ج ودديه دلرر ق دف فد هيشدا  د
د

دق ه لددق دزد تيمدسااد
دق ه ل

دز ؼداظتة ا لد
دومًنداعت اداظتتصةد

دكلفد هيشدق ةدك ورل
د

دومًنداظتداددندس  نددال ر  لد

دومًنداظتداددندس  ندق ه لددف الهدو د ديعنتيد رد
دالضمًندندس تمدنددق ه لددكازتهواداأ دايمديه  

دز ؼداظتة اه
 :دأمساء اإلشارة ب. 

ا فػػػػػػػػ رةدال الػػػػػػػػلديهػػػػػػػػ دالوػػػػػػػػابد د ػػػػػػػػرد،دددلد اػػػػػػػػت مةداػػػػػػػػ رؽداػػػػػػػػ دز ػػػػػػػػ ددلإدا ػػػػػػػػضدسشتػػػػػػػػ ا
د.د راد 

د:كق دكردتدف م د هي

 د....ند د ردداصتع اةند... -1
 .......ند رددال  ق لند... -2
 د.....ند رادالط غ لند....د -3
 د.......نديعنتيد ردند...د -4

هػػػػػػكدال الػػػػػػلدجكنتيػػػػػػ دالوػػػػػػوؿدسفدك ػػػػػػوددال ن  ػػػػػػادا فػػػػػػ ر لددالٌ الػػػػػػلديهػػػػػػ دالوػػػػػػابددكفدك ػػػػػػودد
جػػػ ؿدزمػػػ د،دداةددكدقارػػػ داػػػ دقهػػػهداػػػ رؽداػػػ دز ػػػ دفػػػتحد ػػػردداصتع ػػػدللذلداي  ػػػد ،د  ػػػودديػػػ  يهػػػ دا ػػػ 

لذلددإلػػػػلدقػػػػابدال ػػػػ كداػػػػ د نػػػػودداػػػػ رؽداػػػػ دد،دكيهػػػػ دسفداطتط ػػػػلدق هػػػػشدفػػػػوؽدارضداصتع ػػػػاةد داػػػػه 
 ز  دد.
 :مساء ااوصولةاألج. 

لإدلذلدليػػػػػمداو ػػػػػوؿدكا ػػػػػ دنددلتػػػػػ كز  ػػػػػشداألشتػػػػػ اداظتو ػػػػػوللدقه هػػػػػلد ػػػػػٌ اد داظت ك ػػػػػلدفهػػػػػمد
دا داظتو وللدن.د
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دكذلكد دقول دندكايهموادس دسكؿدغت هدلذلدا دديوجيمدلل  دند.د

 : / الوصل2

ددداإجاػػػػػ ؽك ػػػػػودا  ػػػػػ داػػػػػ دس ػػػػػمدسدكاتدداالو ػػػػػةد دالط ػػػػػلداػػػػػ رؽداػػػػػ دز ػػػػػ ددزػػػػػ فدكركدددز ػػػػػًند
،دساػػػػػ ديػػػػػ دك ػػػػػوددد داطتط ػػػػػلدفػػػػػلدجيػػػػػ ددجتوػػػػػ كزدرتهػػػػػلدلذلدسالػػػػػالددكفدالو ػػػػػةد دز اػػػػػةدكدالػػػػػاال
داطتط لد.
د

دكد هة دكركددالو ةد داطتط لد داصت كؿداآلف:
 وسيلبه نوعه الوصل

دالواكدك ةدلو  دكال  كدسا ايم
كل سدليمدكهللادلإدالص ؽدكالصرب.دكايهموادس يمد د ردد

دأل ت ـاصتع اةدسو ذدا دا
دالواكدك ةدلو  

كق دايتو هيمدي كزمد  ش ،دكسقواج داوفورةدكس تمدإدكزرد
دليمدلإدي وفيم

دالواكدك ةدلو  

كلفداات تدليمداأل  ـديه دافتو رزم،دكدلدجنوعكادليمدسااان،د
دذ  شدرلتيم

دندلفدندك ةدفااي

دالد ادك ةدزايندف دف وادي دس دايم
دكي هت د وي دالو ة

دالد ادك ةدزايندواداأ دايمدي د دايفلدجاغ 
دالد ادك ةدزايندفم د ظيمدف  داأكلدا د ظي

دالد ادك ةدزايندف زتهوادا ي
دالد اددك ةدزايندف فد هيشدا  ددفو دزد تيمدسااد

دسفد
كإدزتهتيمديه دالطلدسرال دف ه دات عدالندوسدلإدكس  د

دسا سدانداي
د
د

دلإدك ةديياي
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ديلقلدي   لددك ةدي يبددئيم،دكال  كدسا ايمس  داظتدا،دال خلادا دكرا
لذفدؾت داصتمهلد
ال    لدي هدلطاحد
دالامياؿداألكؿ

  : / البكرار3  
  ػػػػػ دالتيػػػػػاارداأ وايػػػػػ دكيػػػػػ هلد  اػػػػػلداػػػػػ دكيػػػػػ ئةداإجاػػػػػ ؽ،دكد ػػػػػراداظتظهػػػػػادكردديهػػػػػ دقهتػػػػػ د د

دهمل.الط لدا رؽدا دز  ددزوي هلدرالدلعو لدا
 : تكرار مجلةسد/

يداصتمهػػػػػػلدالو  ػػػػػػ ةدالػػػػػػيدجيػػػػػػارتد داظت ك ػػػػػػلدكد ػػػػػػرادلت ػػػػػػةدلذلددإلػػػػػػلدند ػػػػػػردداصتع ػػػػػػاةدند ػػػػػػ
،دكدقػػػػػ دجيػػػػػارتد ػػػػػردداصتمهػػػػػلدسراػػػػػذداػػػػػااتدخلهػػػػػ دا لناػػػػػ لدلهو ئػػػػػ داػػػػػ رؽداػػػػػ دز ػػػػػ دسقت ػػػػػلداصتع ػػػػػاةدكدفت
د دزةدا دقول د

 ……ندكدايهموادس يمد د رددداصتع اةدسو ذدا داأل ت ـد داأدالدالهئ ـن….د -1
 ….نصتع اةدا داضتورداضتا فدكدق داهعيمدا دس شأتد رددان…د -2
ا  ػػػػػ دكدروػػػػػ يمدعدكدقػػػػػ دا تةػػػػػ يمدالول ػػػػػ داػػػػػ دي ػػػػػ داظتهػػػػػكدساػػػػػًنداظتػػػػػميانٌنداػػػػػ داألاطػػػػػ ؿدين…. -3

 ….ندظتهوؾد ردداصتع اةدس ه راد
 …نكدازتدواداعتمدا دفتحد ردداصتع اةداوته دن…. -4
د
د
د
د
د
د
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 : تكرار مفردة ب/ -5
 نوعه تالبكراراعدد  اافردة
دزهيٌدداااتد03د رد
دزهيٌدداااتد03داصتع اة
دزهيٌددف ااجدالط غ ل
د عئيداااتد06د دس
دزهيٌددف ااجدي كزم
دزهيٌددااج فد ظ
دزهيٌددااج فدسقوات
د عئيدااج فدالرإف

كد ل ػػػػػظدسفدسز ػػػػػاداليهمػػػػػػ تدجيػػػػػااراد ػػػػػيدزهمػػػػػػلدند دػػػػػسدنداإفػػػػػي ؿدؼتتهدػػػػػػلدكد ػػػػػراد ػػػػػػ ؿد
يهػػػػػػ داػػػػػػرعت د دديهػػػػػػ دػت كلػػػػػػلدالو ئػػػػػػ داػػػػػػ رؽداػػػػػػ دز ػػػػػػ ددظتػػػػػػسدس دػػػػػػسد نػػػػػػودددكدسركا هػػػػػػم،دكدا ػػػػػػ هم

دي  ةدالنصاد.
 : /البضام4

الول ػػػػ داػػػػ دي ػػػػ داظتهػػػػكدساػػػػًنداظتػػػػميانٌندن…د،دزمػػػػ د دقولػػػػ د داطتط ػػػػلديهػػػػ دقهتػػػػ دكرددس ضػػػػ د
 فيهملدساًندضتوشدا لووةدكدالوصادايهملدي  داظتهكد…ند

 :دالبضاد  -دس
ن…دكد…ندكرائيػػػػػػػػػػمد….د اػػػػػػػػػػوةد داطتط ػػػػػػػػػػلدا ػػػػػػػػػػضد ػػػػػػػػػػ إتدالتضػػػػػػػػػػ ددسكدالتو اػػػػػػػػػػةدؿتػػػػػػػػػػوند

 ،داإرف د/دد/داألفقد،دؾتوةريه،داصتاااة،د/داظتوتد/دد…نسا ايمد
ا   لػػػػػػػػػلدكدالو ػػػػػػػػػةدكدينصػػػػػػػػػادد ل ػػػػػػػػػظدسفدسز ػػػػػػػػػادين  ػػػػػػػػػاداإجاػػػػػػػػػ ؽدكركداد ػػػػػػػػػودينصػػػػػػػػػا

،د تم ػػػػػةد دا ػػػػػ دركحدالنصػػػػػادت دالط ػػػػػلدقصػػػػػًنةد ػػػػػ فه دكاوػػػػػحدكدػتػػػػػ د،دكد ػػػػػراداػػػػػ داقتضػػػػػالتيػػػػػاار
  داصتنوددكدج  ٌندق ملدالدتحداظتنشودد.
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 الفصل الثالث: االنسجام يف خطبة طارق بن زياد
 :متهيد

الاػػػػ اقدلرلداإجاػػػػ ؽدكدكرددالد ػػػػ ؿد دالهػػػػقدالنصػػػػ لد،داػػػػ دالػػػػلؿدر ػػػػ دالدصػػػػةدجطاقنػػػػ د د
،دك د ػػػراد د دسدكاتدالػػاالدبةتهػػةدس وايهػػ اظتتم هػػػلدسي يػػدكد،يػػتماار لداظتتخلووػػلد دظػػ  ادالػػن اإ

و قدالنص ل،دسإددك ػودالدصةدا دذاتدال خل دينتطاؽدلذلدا   ردآالادإد وةدسقت لدي دي او دد دحت
.دألفدال خل دي دالي د ػلدالػيد تم يػكدرػ دالػن دCohérence:د طهقديه  دايمدا د،دسكاإ او ـ

الدالاطخل ل،دكلفت دجت  ا  دلذلدال خل د دااتو  تدسيه دا دالتخله ػةددإدجوتصادفولديه دسدكاتدالاد
دز ظتاتومدال إرلدا ل.

 :Cohérence االنسجام -أوال
،دكاظتوصػػػػودداػػػػ دذلػػػػكداإيػػػػتماار لديػػػػتماار لداظتتخلووػػػػلد داػػػػ ا دالػػػػن  ػػػػودا  ػػػػ ردمتػػػػت دا إد

الػػػن دند تػػػألةداػػػ ديػػػ دداػػػ دد،دإف1ال إل ػػػلداجملاػػػ ةد دانظواػػػلداظتدػػػ   مدكال لقػػػ تدالاااطػػػلدا نهػػػ 
 اػػو ـدف مػػ دا نهػ دفػ يلداػػ دال لقػ تدال االه ػلدالػػيدج مػةديهػ دلكتػػ دد ػوعداػ داإدجوػ مدال ن  ػادالػي

لد د ػػػػػلاالدا   ،دكجاػػػػػهمدالػػػػػاكاالدالطز   ػػػػػلدكالػػػػػاكاالدالعان ػػػػػلدكدالػػػػػاكدكالتم يػػػػػكداػػػػػٌندجهػػػػػكدال ن  ػػػػػا
د.2نحتو وه 
دل سدجت ا  ديشوائ  ف لن دد إدر د دايت  ا  دجملمويػلداػ داليهمػ تدكدال  ػ راتد،دكدرراداظتدهـو

كدان لدااز لدذاتدك  ةددإل لدزه لدف اهلد ا   دال لقػ تدذ،دولدكلفت د ود ت جداطاالدكاتم يكف
ػتمػ دلطدػيد،دف إ او ـدسكدالتم يكدداظت نومدزمػ د اػم  دز   لدالي ئنلداٌندرته دكقض   دالنخلو لدالطد

يػ دالوػ رئدن ددت ـد اػ فد ػودالي د ػلدالػيددتكدالطاالداظتدهوايديسد،كداضت ك،دسالعل طيدكانًندالط يي
د.3،دكا ه د ص حدالن دك  ةداجص ل لداتو  ال فقداظت ىندالن ج دي دجنظ مدالن ا دلدراؾدج

                                                           
د154 نظا:دي  دااهوحد،دؿتودس اكا لدلهن دالش امدد،دصدد-د 1
د.د78،دصدد1،دد2005ي   د ا دحبًنمد،ددراي تدلعو لدجط  و لد دال لقلداٌندال ن لدكال إللد،دايت لداآلدابد،دالو  اد،داصاد،دطددد-د 2
د.دد184لن د،دصد نظا:ديعةدف ةدػتم د،ديهمدلعلداد-د 3
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،دك تخلوػػقداػػ دال إل ػػلدالي ئنػػلداػػٌندس ػػعاادالػػن ف إ اػػو ـدلذفد طزػػعدسي يػػ ديهػػ دال لقػػ تدد
،د ػراديهػ دييػسداإجاػ ؽدالػرمدافػلدلهو ػوؿدلذلدالػطاالداظتدهػواي  ػاداظت اا قدل ػااااتدجنشػلدين

ديه دال ن  ادالشيه لدفولد. د وـو
ا عت دا دسقت لدز ًنةد ددفدال خل د ددت يكدالن دإد توقةدفولدين دال   لداإجا ؽدرغمل
،دكجتوػػػ كزد  ىندال ػػػ ـدلهػػػن ظت،داػػػةدإاػػػ داػػػ داإ تمػػػ ـداتهػػػكداطتصػػػ ئ دال إل ػػػلدالػػػيدجتصػػػةداػػػحتو وػػػ 
ولدالصػػوج لدكداظت وم ػػلدكدالنخلو ػػلدلذلدال خلػػ د دااػػتولدسيهػػ داػػ دالتخله ػػةدك ػػوداظتاػػتدالػػاالدكيػػ ئة

ال إل ػػػلدكالهعو ػػػلدال لقػػػ تدداػػػ د؛د ػػػردداطت  ػػػ لدالػػػيدحتووهػػػ درتهػػػلالػػػ إرلدسكداػػػ د اػػػم دا إ اػػػو ـ
د.التوا ة داظت ىندال  ـدلهن دفتخلوقد ص ت ،دكجضم دؾت حديمه لدكالا  ق لداليدجضم

كي  تم دال خل د د رادالدصةديه دغتمويلدا دالوي ئةداليدحتوقدالتم يكدالػ إرلدلهػن دد
ديد:دالا  ؽ،دكالاالداٌندالوض   ،دكا افلداوووعداطتط ب،دكا افلدال ن لداليربل،دكالتصو ادالديند.ك 
 وسائل انسجام النص  -ثانيا
 :السياق -1

 داظتػػ ارسدالهعو ػػلداضت   ػػلدك ػػ   داػػةدزػػ فدػتػػوردا تمػػ ـد تمػػ ـداديػػاةدالاػػ  ؽددلد يػػ دكل ػػاإلفد
دالواا  ينيهم ادال اا لد دي  دالو  اداصتا   دكغًن مد.ددكد،ا ا لداا  و  دكداظتربددكاا د ين،دك  ـز

دااػػ  ؽداظتوقػػة،دكدساهوػػواديه ػػ داظتوػػ ـدسكداوتضػػ د فوػػ دالتدػػشد ػػميإادال همػػ ادلذلداػػ د اػػم دال ػػـو
د.1يةداو ـداو ؿدندلدلشهًنةدناضت ؿدا داللؿدي  رهتمدا

ف ػ ددرمووؿد   هدانه جدال هع ادندكس ا داواقذدالتة  ةدسفد ن طدا ظت   داظتن ي لدلهعاضدال 
،دفإفدان ي لداظت ىندلهخل ؿداليدف ه د  دكداألاورداظتدو لد داظتااثيالووؿدزتة  ةداألاوردالا رةد دالته

،دكلتاػػ داوقػػذدالتة  ػػةدجػػأثادالػػندسدظتوتضػ دداػػ داػػ د ػااددالوػوؿدكفػػ ةدالت  يػػ درػػ د  ػ كفدالتة  ػػةديهػػ 
دد2ارلكدجأثادالندسدظتوتض داليلـدنددلا دالندسدسفد طاا دا ليلـدلذلداؿت ادا دالت و هدف وود

                                                           
د.دد15اظتن ي لد دالواآفد،دصدد-اصطد دف   فدي  داضتم  دددد- 1
دد–الواا  يندد-د 2 د.دد90انه جدال هع ادكديااجداألدا اد،دصدد–ااوداضتا د  ـز



 يف خطبة طارق بن زياد االنسجام                                                   الفصل الثالث:
 

52 
 

فهػػػود شػػػًندلذلدوػػػاكرةدان يػػػ لداظت ػػػ  دلهمو اػػػ تدالػػػيدق هػػػشدف هػػػ دفػػػإذادز  ػػػشداو اػػػ تداليػػػلـد
د درب دإدكتوزدسفد و ؿد دغًن  .ؼتتهدلدفإفدا دكتوزدسفد و ؿد دا   

لو فلدلذلدا تم اهمداا  ؽداظتوقةدفو دسكلوادين  لدز ًنةدا لا  ؽدالهعومدا داللؿددرايػتهمدد
لهطاز هديه دالنخلودالرمدا ن دي  دالو  اداصتا   د دزت ا ػ د دسيػااردال لغػلد دك دإئػةدا يوػ زد د

يهمػ تدكدإإهتػ د،دكذلػكداػ دالػلؿدالتم  ػعداػٌنداػاؽدك يدداريلدج ٌنداثادالا  ؽد دحت   دق مػلدال
د.1النظمداظتن ي لدله إللديه داظت   داليد نش   دال هع اد داظتو ا تداليد نظموفدف ه د
ةدالاػػػ  ؽدالهعػػػومدفديػػػاةدالػػػنظمدالػػػيدقػػػ ـدرػػػ دي ػػػ دالوػػػ  اداصتا ػػػ  دجتوافػػػقدجوافوػػػ دز ػػػًناداػػػ دفيػػػاد

 داحملػ ثٌند  ػيندنداأل ػواتدكداليهمػ تدكاصتمػةدزمػ دجتػ اذد د؛دفإذادز فدالا  ؽدينبدهواه داضت   
د.د2  ثدزلايدا ٌندسكد  دلعومدن

ظدكدج هػقدفإفدالنظمدإدمتتهةدادهوا دي د ػرادلذد وصػ داػ دي ػ دالوػ دردالوػ  ادجاج ػهداأللدػ 
د.3ا ضه دا  ضد د اقدكا  

دد  طوػػ دالشػػػكددك توهػػ دذلػػكد دقولػػ دندكايهػػمدس ػػكدلذادر  ػػػشدلذلد داػػكديهمػػشديهمػػ دإ
ددااػ هد،دك  ػةد ػرا ضػ ديهػ دا ػضد ىنا ض دا  ضدك د،د تد  هقسفدإد ظمد داليهمدكإدجاج ه

دد.4،دكدإدمتديديه دا  دا دالن سدندا دإدكتهه دي قةد راد،ا دجهك
،دكاػػ دس ػػمداظتػػ ارسدالػػيدا تمػػشدفدا لاػػ  ؽدكدكردد دحت  ػػ داظت ػػينكقػػ دا ػػتمدالهعو ػػوفدكاحملػػ ثود

اػأفداظت ػىندإد نيشػةدلإداػ دالػلؿدجناػ قددحاظت ريلدا ؾته ع لداعي الد فًنث دالرمدند صادا لا  ؽد
،دفم ظػػػمدالو ػػػ اتدال إل ػػػلدجوػػػذد دغتػػػ كرةدك ػػػ اتدو ػػػل،دسمدكوػػػ ه د ديػػػ  ق تدؼتتهدػػػلالو ػػػ ةدالهع

دسالالدكلفدا   د رادالو  اتدإدنتي دك ده دسكدحت     دلإدبل ظػلدالو ػ اتداألالػالدالػيدجوػذ
د.5غت كرةدعت دن

                                                           
د.ددد187صدد–ـدد1998د–دطد–دارداصت ةدد–درايلداظت يندين داأل ول ٌندد– نظاد:دا  اديه م فدزتودةددد- 1
د.دد161صدد–اصادد–ا يين ر لدد–د1993د2طدد–دارداظت افلداصت ا  لدد– ةد:داليهملددرايلدلعو لدا وم لد هميدالهد-د 2
د.15صدد–اظتن ي لد دالواآفدد– نظا:داصطد دف   فدي  داضتم  دد-د 3
د.دد55صدد-دإئةدا يو زدد-اصتا   دي  دالو  ادد-د 4
د.دد69-68صدد–اصادد–الو  اةدد–د2006-د6طدد– شادكدجوز ذدكا  يلدد–ي دلداليتهدد–يهمدال إللدد–سزت دؼتت رديمادد-د 5
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س ضػ د دحت  ػ دا ػىنددجيمػ دفأقت لدالا  ؽدل اشداوصورةديهػ دالو ػ اتدالهعو ػلدفوػلدكدلفتػ 
داليهملدكحت   دا ىنداصتمة،دكا دمثدحتو قدالتم يكدال إرل.د

د1كالا  ؽدين د فًنث د نوامدلذلدقامٌند:د
ف لدكدالنخلو ػلدكال إل ػلد:دك تم ةد دال لق تدالصوج لدكدالصػاددالسياق الداخلي للحدث اللغوي .سد

 اٌنداليهم تدداالةدجاز هدا ٌند.ددددد
،دك ود شيةدا ا رد تم ييدسكدي  ؽداضت ؿدب دلتتو  :دك تم ةد دالا  ؽداإدالسياق اخلارجيد .بد

 اطت ر يدلهخل ثداليلايد.د
دددددالاػػ  ؽدالهعػػػومد دفوػػػ دقاػػمدالاػػ  ؽدلذلدسرا ػػػلدس ػػواعد ػػػي:دAmmerساػػ دال   ػػ دالهعػػػومد دآاػػادد-

ددي  ؽداظتوقةال  ادي،دكدالا  ؽدال و  ،دكددكدالا  ؽ
  تمػػػ ديهػػػ دد،دفهػػػو2ك ػػػودالػػػنظمدالهدظػػػيدلهيهمػػػلدكاوق هػػػ داػػػ دذلػػػكدالػػػنظمندالســـياق اللغـــوي:  .سد

،دكفوػػػ دإالػػػتلؼدالاػػػ  ؽدالهعػػػومدالػػػرمدل ن  ػػػاداػػػ كر  دج طػػػيدا ػػػ  دؼتتهدػػػلين  ػػػادلعو ػػػلدكد ػػػرددا
،دكوػابدهللاداػ لدب ػىندذزػاديمػاادب ػىندي قػهدابد ووؿدوابدز ػ كردتدف  د،دا  ؿدذلكدزهملدو
،دكوػابدالنوػوددسمد ػ غد،دوػابديه همدالرللدكداظتاينلدسمدسذعتػمدكوابدل دق لدب ىندسق ـدكواب

د3اخل… داألرضدسمدي  د
 ةد ػػػنت ػػػةدال لقػػػلدالػػػيدجػػػاالداليهمػػػ تدا ضػػػه داػػػ  ضدك  ههػػػ دكدد–الاػػػ  ؽدالهعػػػومدد–ك ػػػودد

 دإل لداتم ييل.ددد
ندك ػػودالاػػ  ؽدالػػرمدلتػػػ دددر ػػلدالوػػوةدكالضػػ ةد داإ د ػػ ؿدؽتػػ د وتضػػػيدد:العــاطفيالســياق دد .بد

رغمدافطازهم د دس ػةددLike دا ؾته ع لدغًندزهملددLoveجأز  ادسكدا  لعلدسكدايت اإدفيهملد
كددد4ناظت يندك وداضتهد،دكزهمػلد يػادد دال اا ػلدغػًندزهمػلد ػ عضدرغػمدافػطازهم د دس ػةداظت ػىند

                                                           
د.د161صدد– هميداله ةد:داليهملددرايلدلعو لدا وم لدد-د 1
د.دد68صدد–اصادد–الو  اةدد–دطد–داردغا هدد–ايت د دسكظت فد:ددكرداليهملد دالهعلدجارتلدزم ؿداشادد-د 2
د.د136صدد-2002د–دطدد–دارداظت افلداصت ا  لدد–هعلدين دال ابدكرسمديهمدالهعلداضت   د ديهمدالد– نظا:دفاؼدال   ديه دالاا خليدد-د 3
د.د71-70صد–يهمدال إللدد–سزت دؼتت رديمادد-د 4
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 دالاػػ  ؽدال ػػ اديد ػػودا افػػلدكيػػ ئةدالتػػأثًندكدا قنػػ عدالػػيد اػػتة اه داظتايػػةدقصػػ دج  ػػذدالع  ػػلداػػ
 ري لت دكدالتأثًند داظتايةدلل  د.

:دك ػود هػتمداتخل  ػ داحملػ لدال وػ  دسكداإ تمػ ييدالػرمدنتيػ دسفدجاػتة ـدف ػ دالسياق الثقـايفد .جد
هػ دلذلدغًن ػ داػ دالهعػ تد،دأللػ د دكي  رجػ دإدنتيػ دجارتتظػلعلدجتضم دسلد دزةاليهملد؛دذلكدسفدد

ج ربدي دالصو  لدذلكدداجملتمذددكفدغػًنددفهػيددجػاج لداػ د دزػةد ػوا يداضت ػ ةداظت د ػلدكاظت نو ػلد
ك رادد نط قدس ض ديه داألا  ؿدكاصتمةداليد امدغتاا  دفلدنتيػ دجارتتهػ دلذلدلعػلدسالػالدلإدلذاد

 .د1مةدج  ن داضتو ئقدال و ف لدداليدجيم دكرااد ردداصت
داػػ ل ودةدلذلدثو فػػلد،دكجارتتهػػ دجارتػػلد ػػخل خللد،دلإاػػ دفػػلدنتيػػ دفهػػمدزػػةداػػ د وػػ ؿد دلعػػلدغتتمػػذ

،دك ػػراد ػػربزداووػػوحدوػػاكرةداإ تمػػ ـدا لاػػ  ؽدذلػػكداجملتمػػذ؛دفيػػةدغتتمػػذدلػػ دثو فتػػ داطت  ػػلداػػ 
 اػػ ي   ددال وػػ  دلهػػن دألفدالتػػ ر خدال وػػ  د ه ػػهددكراد  اػػ د دحت  ػػ داظت ػػيندال ػػ ـدلهػػن دندفهػػو

 .دد2يه دفهمدز د لدج  دؿدالن سدلهم   دكجد يههمداذدا ضهمدال  ضدن
:دك وص دا درتهلدال ن  ػاداظتيو ػلدلهموقػةداليلاػيدك  ػودد ػراداظتصػطهحدلذلديػ دلدسياق ااوقف .دد

ف اييد دالرمدايػتة ـداصػطهحد يػ  ؽداضتػ ؿ دلهت  ػًنديػ داظتوقػةدسكداحملػ لدداإ تم عد ا ل نو
،داػ ددلد يػ ديهػ دافد دهمدريػ للداػ  دالن دحب  دسز د راداألالًندس  دا دالص هدالرمد نت دف 

 .دد3درا لدا ألداادالصوفدكاظتائيداظتص  هدعت د
ندك ظهػاديدالػرمد يمػ دسفدجوػذدف ػ داليهمػلد،كارلكد يوفدي  ؽداظتوقةد وداظتوقةداطت ر 

دالتخل ػلدكالت ع ػلد د  لػلدالوفػ ةد دؿذلكد دال   راتداظتصطهخللد دالظاكؼداإ تم ي لداظت  نلدا ةدج ػ
د.4ف ه دندسجشال   راتدإد يم دفصهه دي دظاكفه داإ تم ي لداليدددكالن اادا أللو بدفهر

                                                           
د137صدد– ديهمدالهعلدين دال ابدكرسمديهمداضت   دد– نظا:دفاؼدال   ديهيدالاا خليدد-د 1
د.د3صدد–كالتط  قد نظا:ديعةدف ةدػتم د،ديهمدلعلدالن د،دالنظا لدد-د 2
د.د3صدد– نظا:دـد.دفد-د 3
د.د136صدد– ديهمدالهعلدين دال ابدكرسمديهمداضت   دد– نظا:دفاؼدال   ديهيدالاا خليدد-د 4
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دالػن دكددلكدق درزعد   ل  ام دديه دثلثلداظػ  ادسي يػ لدلاػ  ؽداظتوقػةدجػميثادجػأثًنادا لعػ د دا ػ د-
د:د يم دلرت ؿد راداظتظ  ادف م د هي

 يندا داظتوووعداألي ييدالرمد  كرد ول داطتط بد.دددددد:دك  اجملال .سد
اا وػلدد :دك ود وعدالن داظتاتة ـد زم ؿديمه لدالتوا ػةدك ازػعد   ل ػ امد ديهػدنوع اخلطاب  .بد

د  دسـد،دكاػػ دلذادزػػ فد صػػ ديػػاد ،دكاػػ دلذادزػػ فدايتواػػ دسـدانطوقػػ انػػ ادالػػن دكال لغػػلداظتاػػتة الدف ػػ
 ددد.ساا  دسكد  ل  دكؿتودذلك

دا   ػلدال لقػلدالو ئمػلداػٌنداظتشػ رزٌند داطتطػ بد ػةدشرتوون يف اخلطابااد .جد :دك  ػيند ػراداظتدهػـو
  يدرشت لدسكدغًندذلكد.

ك ػػػالد اػػػااكفدك ػػػوؿ دسفدالاػػػ  ؽد  ػػػ داػػػ دس ػػػمدا ػػػ دئداإ اػػػو ـدألفدندػتهػػػةداطتطػػػ بد ن عػػػيدسفد -
 .د1 أالردا ٌنداإيت  ردالا  ؽدالرمد ظهادف  داطتط بن

د.اذد/دالو رئدكالعا فدكاظتي ف،دكالا شمةدا داظتتيهم/دالي جه دهم ف لا  ؽدل  
د:2ك شًند   نتس دلذلدسفدلها  ؽدالص ئ دنتي دجصن ده دا داللؿدال ن  ادالت ل ل

 دك وداظتتيهمدسكدالي جهدالرمد نت دالووؿ.اارسل: 
 دك ودالا اذدسكدالو رئدالرمد تهو دالووؿد.اابلقي: 
  ص  داضت ثداليلايفدالر  د ا  مد ضور مد دخت:دك مداظتاتم وفداآلالاكدااضور. 
 دك ودا ارداضت ثداليلايد.دااو وع: 
  دك ػودزاػػ فدكايػ فداضتػػ ثدالتوا ػهيدكزػرلكدال لقػػ تدالد ع  ئ ػلداػػٌنداظتتدػ يهٌنداػػ دااقـام:

 اخل.…لف راتدكلنت ااتدكج  ًناتدالو  د
 زػػلـددد:زٌند داضتػ ثداليلاػياػٌنداظتشػ ردد:دك ػيدالويػ هلدالػيدمتدالتوا ػةداػ داللعتػ القنـاة

 اخل.…زت ب،دلف رةد

                                                           
د.52صدد–ػتم دالط ند:دلا    تدالن د:دا الةدلذلدا او ـداطتط بدد-د 1
د.53صدد–ـد.دفدد-د 2



 يف خطبة طارق بن زياد االنسجام                                                   الفصل الثالث:
 

56 
 

 دك وص دا دالهعلدسكدالههولدسكداأليهوبداظتات مة.دالنظام: 
 اخل.…،دري للدغااا لد: ةد يد  اؿ،ديظل،دالاافلدشكل الرسالة 
 اخل.…؟:دك تضم دالتوومي:د ةدز  شدالاي للداويظلد انل،دفا  دا ًنادله وااةداافباح 
 ش رزٌند ن عيدسفد يوفد ت ولدلهخل ثدالتوا هي.د:دسمدسفداوص داظتالغرض 

إد ػتمددلنصػوصداظتةتهدػلدألفدنالػن داظتنوػعك ردداطتص ئ دجاهةديه دال    ديمه لدحته ةدا
دالعا   ػػلدكا لوإجػػ دكد،داػػٌند اػػ دالػػن د ػػرادالتد يػػةداػػٌنداظت ػػ عدكاظتتهوػػيحته هػػ دلعو ػػ دلإديػػ داا ػػقد

كالتخله ػػةداعتػػ دؼدالػػرمدكت ػػةدد،يةداػػذدالوػػاااةدالواي ػػلزػػ ئ د ػػيد شػػكاظتي   ػػل،دل ػػ دا التصػػ ردفػػ   دد
،د رادالا  ؽد ودالرمدلتػ ددايو ػ تدالػن داػةدالهعومددكرادسي ي  دين دالتخله ةدلها  ؽدكداظتوقة

د.1كد و    دند
،دك ػػػرادلفػػػ رةدلذلدلػػػ ددكرداػػػ رزد دحت  ػػػ دا ػػػيندالػػػن ،دكاػػػ دمثدحتو ػػػقداإ اػػػو ـدلػػػ دف لاػػػ  ؽ

،دكدا   ػ اـدالاػ  ؽد دوػ د2كالا  ؽدندف لن دكدالا  ؽد تمدس  قت داألالػانال لقلدالوث ولداٌندالن د
دالن دا او ا دد،دكا لت رلد دو د ص ت د.دد

 :دالربط بني القضايا  -2
،دك وصػػ د اذد دالدهاػػدلدكداظتنطػػقدالا  وػػياصػػطهحدجتػػدPropositionلفداصػػطهحدقضػػ لد

اػ بدالصػخللد دالنخلػودكال إلػلدفػإفدالوضػ لدا دال ن لدال م ولدلهومهػلد؛دفػإذادز  ػشداصتمهػلدحتمػةداػ د
د.د3،دكاصطهحد قض ل د شًندلذلدا ىندرتهلدادادةد نظادلل ه دا دا بدالص ؽدكداليرب

د،دفػػإفدال خلػػ د ديلقػػ تداطتطػػ بدإداػػ دسفد ت هػػقذادز  ػػشدالوضػػ   د ػػيدل نػػ تداطتطػػ بكل
الطا وػػلدالػػيدجدهػػمدرػػ دد؛دفػػ لاالداػػٌنداصتمػػةد ػػودالػػرمد يشػػةديػػ اػػ لاكاالدالػػيدحتيػػمد ػػردداله نػػ ت
د.4ال لق تدالتخلت لد دسمدالط ب

                                                           
د.د47صدد–اصادد–الو  اةدد–د2001د–د1طدد–ايت لدز ااادالشاؽدد–الهعومدا  دد    د دال رسد–سزت ديد ديد:دؿتودالن ددد- 1
صدد–ال ااؽد–اع ادد–د1987د–دطدد–داردالشميكفدال و ف لدال  الدد–جارتلدي  سد  دؽدالو  بدد– وفدإ نعد:دالهعلدكداظت ىندكالا  ؽدد-د 2

د.د225
د.د49صدد–ا الةدات االةداإالتص   تدد–يهمدالن دد– نظاد:دجوفدف فدد كددد- 3
د.د187صدد– نظا:ديعةدف ةدػتم د،ديهمدلعلدالن د،دالنظا لدكالتط  قدد-د 4
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يهػ دال لقػػ تدال إل ػلداػػٌندالوضػ   دإدجوتصػػادفوػلدداػػٌندك شػًند فػ فدد ػػك دلذلدسفديمه ػلدالػاال
لوضػ   داوقػ ئذد د،دكذلكدا دالػلؿدارج ػ طد ػرددا تم دس ض ديه دال لق تدا   ل ل،دكلينه دجاصتمة

دا  ؽدا ٌند.،دكارج  اه داال  دلداطت ر ي
،دسمدجيػوفد  ضد ػٌندجػاج لدا    همػ دا   ل ػل ووؿد ف فدد ك د:ندجاج لدقض ت فدا ضهمداػ

د دجداًندا دااج طلدا ضه دا  ضن.دالوض   ددالوق ئذداليدحت ةدلل ه 
د:1ال لق تداليدجاالدا   داصتمةدا ضه دا  ضدكدجاهمد دا او ـدالن دا د هيددكس م
 قدا داللؿيلقلدا و فل:دكجتخلود: 

 التت اذدالوورلدالرمدج ربدين درتةدالووؿ.دد 
 التت اذداضتازيدا إ تو ؿدا داي فدلذلدسالادداالةدالن د.دد 
 التت اذدالعايندا إ تو ؿدا دزا دلذلدآالادداالةدالن د.دد 
 ان ادكجت اذداظتو اذدالو د لدالن .د 

 ػػذد   ػػ ةد دالػػن داصػػورةديلقػلدالتتػػ اذدالشػػ ذد:دكجيمػػ دكظ دػػلد ػػرددال لقػلد دجوػػ ميداااد 
 فو ئ لد،دكج ربدينه دلذادالدو ئ لدكلذ.

 اخل…ا ذاددا ،د:دكج ربدينه دسدكاتداإيتده ـد د ةد،دس  د،يلقلدالامياؿدكاصتوابد  
 دكجيم دكظ دته د درالدالن دا لا  ؽ.يلقلدالا هدكالنت ولد: 
 دك وص در دجياارداظت   د دالن .يلقلدلي دةدالص  غلد: 
 اخل .…،دلفد،دلودإ،دلذاوينه دالاكاالدالنخلو لد لقلدالشاط:دكج ربديلد 
 اخل .…غًندسفدد، دالاكاالدالهدظ لد لإ،ديومدلي يلقلداإيت ن ا:دكج تربدينهد 
 يلقلدالتو اةد:دكج ربدينه ديلق تدالتو اةداٌنداظت   ديوااديه دااتومداليهمػ تدسكديهػ دد

 ااتولدالوض   .
 دا ةد،ا هم دزأفدنه دسدكاتدالاالدالهدظ لد دالي ؼ، ربدي:دكجلدالتم  ةيلق،. … 

                                                           
د.د201صدا دد–ـد.دسدد-1



 يف خطبة طارق بن زياد االنسجام                                                   الفصل الثالث:
 

58 
 

 دكج ػربدينهػ د ػٌنن دالػن دكجد ػ دالتة ػًنداػٌندا :دك يداػ ديلقػ تداإ دصػ ؿديلقلدال   ةد،
 ،دسـد .دظ لد دسكهسدكاتدالاالدال

؛دذلػكدسفد ػوعدالػن د ػودالػرمدا ضتضوردكالع  بديهػ دااػتولدالػن دجتم عد رددال لق تدك
 هوردس واعدا  نلدا دال لق تدال إل لددكفدغًن  . داضدظ

 :دو وع اخلطابم -3
احملهػةدقػ دراددنداظت  سداظتازعمداظتنظمدلوامدز ًندا داطتط بدنتيػ دسفدكت ػة   داوووعداطتط ب

د:يه دجداًندا د هي
ظت ذادنتي دسفدج تربداصتمةدكداألقواؿداتآالرةدزموموعدا د نةدا داندصةدي دغتموعدآالاد

،دا دجهكداليدج ػ د  يػ  درتػلدأل عااداطتط ا لداصت  ةداظتناومل و ـدس ض دكي هلدلتم  عدادنتي دسف
د.1اتو كرةدغًنداناوملدن

،دسكدا د و ا دلهو رئد،دفم د تػرزاددعداطتط بد ودا د  كرد ول داطتط ب،دسكدا د وول فمووود
د.د2بدالو رئد وؿدالن دا  دقاااج دا دين  ادكسفي رد يدا ددت ةداوووعداطتط 

دك الد اااكفدك وؿ دسفداوووعداطتط بد  ههدسدكراداهملد:
د،دف اهمد دجنظ مه د. نوهه داطتط بدليااجيعادل ا دداألفي ردادد:دا يت  رددأوال
 .د3:س  د   داميفااد شًندلرلدا افلدال  دلداظتتصةدا ظتوووعدين دالو رئدسكدالا اذددثانيا

فداػػػ دا هواػػػ تد،دكاػػػ دلتمهػػػ دال نػػػوا دا ل ػػػ دلتوقػػػةديهػػػ دا افػػػلديلقتػػػفهػػػمداووػػػوعداطتطػػػ بد 
د.جا  مد دفهم دس ض 

د
د
د

                                                           
د.د277صدد–ا الةدلذلدا او ـداطتط بدد–ػتم دالط ند:دلا    تدالن دد-د 1
د.د191صدد– نظا:ديعةدف ةدػتم د،ديهمدلعلدالن د،دالنظا لدكالتط  قدد-د 2
د.125صد–الا  ضد–د1997-دطدد–جارتلدغتم دلطديدالعل طيدكانًندالط ييدد–حته ةداطتط بدد– نظاد:داااكفدك وؿدد-د 3
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 :دالعنوان .سد
 د و اػ دنداػ دا و ػلدزػربلدلضػ لدا اػو ـدظتػ دس لدقاااةد،دكذلػكددئ اي   دال نوافداظت الةدالادد

،دك ػودالػرمدلتػ دد وداحملوردالرمد توال دك تنػ ا ،دك   ػ دل تػ جد داػ دذ،دلان دالن د،دكفهمدا دغمض
 .ند1ن  و لدال

،داػػ دالػػلؿداػػًندالػػن ،دكدا افػػلداػػ د تخلػػ ثدينػػ فػػ ل نوافد اػػ ي دالوػػ رئدسكدالاػػ اذديهػػ دجد
قػػ ـددلذا،دك   ػلديمه ػلداإدراؾدكالتػرزا د،دكد اػ ي دا ضػ دالاػم حدلػ داتػرزاداظت افػلداظتتصػهلداػ لن 

 ػػتمدالطز ػػعديدالػػداألي يػػ ل،دفتػػرزادػتتػػولدالػػن د توقػػةديهػػ دجػػرزادالنوطػػلدال نػػوافدق ػػةدالػػن دلهوػػااا
،دكدك ػػػوددال نػػػوافداظتن يػػػهد اػػػ ي ديهػػػ دالدهػػػمدكجػػػرزاداظتووػػػوعدالػػػرمد ػػػ كرد ولػػػ ديه هػػػ د دال نػػػواف

د.دد2اطتط بد
 :دمعرفة العاملدد .دب

،دفػػندهمديػػ دلدي ظتػػ دالػػ رجدالػػن د شػػًندلل ػػ دالػػن دلفدقاااجنػػ دلػػن داػػ د  هنػػ د دػػطضدسفد نػػ ؾد
دال ػػ دلد،يلقػػلدكا ػػ ةداػػٌنداطتطػػ بدكداذلدك ػػودد،دك ػػراد شػػًنهمنػػ دله ػػ دلداطتػػ ر يالػػن دا طلقػػ داػػ دف

 .اتم عدلوق ئذد دال  دلداطت ر يداطتط بد وداالت  رتولدفيةداالت  ردلعومدلت ثديه داا
،دكجوقذداظت هوا تداليددلدجػاددف ػ د  مدالن  كا افلداظتاادا ل  دلدجا ي دد ديمه  تدايتنت جداد

د.3ص ددكاةادفااغ ج دا طلق دا دا افت دا ل  دلد؛دف إاي   دلي دةدك ةدالن دكدجهة حاشيةد ا 
ك ػػر هد ددمداو اا ػػ د دلذلدسفدندااػػأللدز د ػػلدا افػػلدالنػػ سدبػػ دكتػػامدداالػػةد ػػ د ػػيد  لػػلد

د.د4 سدب دكتامد دال  دلداأياددندنال  لدا داا للدز د لدا افلدال

                                                           
د.53ص–د2006-اظتعابدد–اظتازعدال و  دال اندال اردال  ض ادد–د1ػتم دادت حد:دد ن ا ي لدالن د دجنظًند دالن دد دطدد- 1
د193ص-1999-اصا دط، اصا، اآلداب، ايت ل لهااقاطي، الهعكا ل اظتو ا ت كالتط  ق، النظا ل الن ، لعل :ديهم ػتم  ف ة يعةد-د 2
د192ص-ـد.دفد-د 3
–د1997-دطدد–  ا لداظتهكدي وددلهنشادال هميدكداظتط اذدد–جارتلدغتم دلطديدالعل طيدكانًندالط ييدد–حته ةداطتط بدد–اااكفدك وؿدد-د 4

د.279صد–الا ود لد-الا  ض
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دلدلهعػػلد،دكال ػػىنكدفهػػمدان ػػلدالط ا ػػلداػػ دلػػ سدال  ػػ لدالط ا ػػلد صػػ لدجمياا ػػ داألفتػػ طداإيػػت م ل 
التنظ م لدلهم هوا تداو ردا د ػيدف  ل ػلدذاج ػلدلػطازمد ػ ربديػ اولدجاػ  مد دليط ئنػ دالوػ رداليػ  د

دا داظت هوا تداليدؿتت  ه د دفهمد  دا د.د
ددد راػػ دالاػػ اول هػػ دك ػودالػػ رلدالػػر  دكدلفتػ د اػػت ٌنداتواإد ودد،كدالوػ رئدينػػ داوا هتػػ دلػن داػػ 

ا هوا تددكا ػ رؼد م ػشدل  ػ دزوػ رئداتمػاسدقػ درديهػ داإ تدػ ظداػ طتطوطدكدا دجاازمدل   دا د
ال ا ضػػلدلهنصػػوصدالػػيديػػ قدلػػ دسفدقاس ػػ دلػػرلكد ػػر هد داػػااكفدك ػػوؿ دلذلدسفدنداظت افػػلدالػػيدفتهيهػػ دد
د–زمات مهٌندلهعلدجت هقدا لتد يةداإ تم ييداوايطلدالهعلدل اشدلإد عااداػ دا افتنػ داإ تم ي ػلد

نػ دليػةد دلهةط بدكدلفتػ دجػ يمدس ضػ دجأك هنل  الدا ل  دلدإدج يمدفولدجأك هلفد ردداظت افلداد–ال و ف لد
 .1اظ  اد ااتن دند

 :دالبنية الكربى و قواعد البناء  -4
؛دفهػػػيدجصػػػوردالػػػطاالدكدا ػػػىندالػػػن دالػػػرمد اػػػتواديهػػػ دلفداألان ػػػلداليػػػربلدلهنصػػػوصددإل ػػػلند
كدارلكد يم دسفد شػيةدجتػ اذدزهػيدسكد عئػيدل ػ دداػ د،دلدسيه دا دااتولدالوض   دالداد لااتود

د.د2الوض   دك  ةددإل لديه دااتولدسز اديموا لدن
 ػردداألا هػلدك دد La propositionفتول ػ دكافػتو ؽدال ن ػلداليػربلد ػتمديػ داا ػقدالوضػ لد

دجػرزاةد :د دذ  ػشددلذلداحملطػلد ،د دافػطتدا  نػ نتينن دسفد دهمدالطا ولدالػيداوايػطته د صػةد ػ ث د
د:د و ـد راداضت ثدا لطا ولدالت ل ل،دكدنتي دسفدتدالا  ةد ،د د   تدلذلدالوط ر  دقص 

د.3 دقمشداادادي داا قدالوط رد دفتصًنداصتمةداألالالدغتاددذزادلهتد   ة
ك ػػراد  ػػىندسفدنداػػ د اػػم دا ل ن ػػلداليػػربلد ػػودجهةػػ  دلتهػػكدالتد  ػػ ةدكدإدلتػػتدظد دال ن ػػلد

د.4كداظتد  دين داإالغناليربلديولدا إ مد

                                                           
د.311ص–د2006-اظتعاب – ال  ض ا ال اردد-د2 ط – ال و  دال ان اظتازع – اطتط ب ا او ـ لذل  الةا ، الن  لا    ت : الط ن ػتم د-د 1
د.75ص–اصادددد2005ددد2 ط – داردالو  اة – حبًنم  ا  ي    جارتلد–ا الةدات االةداإالتص   تدد–يهمدالن دد–جوفدف فدد كدد-د 2
د.د92ص1987 – -دط – لشاؽا افا و   – األدن الن  شت  ئ ل – اظتا ي س ورد-د 3
د92صدد-سـد.د-د 4
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دل ػػىنكد نػ د ػربزددكرداظتتهوػيد داالت ػػ ردال ن  ػاداظتهمػلدالػػيد  ػربدرػ ديػػ دال ن ػلداليػربلدامدافدا
دينهػػ ديػ داا ػػقداصتمػةداظتشػػيهلدلهػػن ،دكجػػاج لدا لوضػ لدالػػيد  ػربداليػربلددختتهػػةداػ دفػػة دآلالػا

دسل دجول دا د ههدال ن  تدالصعالد.دسمد
محدظتاػػتة ايدالهعػػلدا يػػتةلصداإيػػتنت   تدالضػػاكر لدسكداحملتمهػػلدزمػػ دكداألان ػػلداليػػربلدجاػػ

ددددجاػػمحدلػػ دس ضػػ دا زتشػػ ؼدالوضػػػ   داظتدوػػودةدالػػيد  ػػةداطتطػػ بداتم يػػػي داػػ دالػػلؿداظت افػػلدال  اػػػلد
دسكداظت افلدالا  ق لد.

دددددددده ػػػػ تدالر ن ػػػػلديهػػػػ دال ن ػػػػ تدالصػػػػعالك ػػػػتمدانػػػػ ادال ن ػػػػلداليػػػػربلداػػػػ دالػػػػلؿدجط  ػػػػقدا ػػػػضدال م
،د ػرددالووايػ دجاػ  مد دانػ اد Macro rulesكد طهػقديه هػ د دفػ فدد ػكد دايػمدالووايػ داليػربلد

،دزمػػ دج ػػ ديمه ػػ تدالووايػػ داليػػربلدالػػيدجاػػ  مد دانػػ ادالوضػػ لداأليػػمك ػ اتداػػ ديليػػةدالوضػػ   د
د.دد1الصعالداالتص راتدلهم هوالدال إل لدفهيدختتعؿدكجوهةدكجنظمداظت هوا تد دال ىن

د:د2رددالوواي دنتي د صا  دف م د هيك 
 :ددقاعدة ااذف .سد

كجتضػػم د ػػرددالو يػػػ ةدسفدزػػةدا هواػػلدغػػػًنداهمػػلدسكدغػػًند و ا ػػػلدكتػػهدسفدحتػػرؼدا يت  ر ػػػ دد
 لتداًنداظتاتولداأليه ددا هوالدث  و لدا لنا لدلهم ىندسك

 :ددقاعدة االخبيارب. 
دالوضػػػػ   داألالػػػػالدألفدا ػػػػضد مد دجداػػػػًن ك ػػػػيدجت هػػػػقدا الت ػػػػ ردالوضػػػػ   دالضػػػػاكر لدالػػػػيدجاػػػػ

ف  ػػ دنتيننػػ دكفػػقد ػػرددالو يػػ ةدافد.دالوضػػ   دالصػػعالد ػػيدذاتدسقت ػػلدا يت  ر ػػ د ػػعااداػػ دال ن ػػلداليػػربل
غتاددق ودداكدالداو  تداا ولدا يت  ر  دجوااذدلهوض لدجدكد يدالوضػ لددألل ؿترؼدالوض تٌندسدكدبد
ددددداإي ي لداليدإدحترؼ.

د
ددد

                                                           
د.73ص-اصاددد2005ددد2 ط – داردالو  اة – حبًنم  ا  ي    جارتلد–ا الةدات االةداإالتص   تدد–يهمدالن دد–جوفدف فدد كدد-د 1
د.81صد–ـد.فدد- 2 
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 :دقاعدة البعمي د.ج
ديه د ،دكحتةدػتهه دقض لد    ةدجتضم دا   د رؼداظتيو  تداألي ي لدلتصوردا دك يدجوـو
 . الو نتلالوض   د

 :ددقاعدة الرتويب أو اإلدماجد. 
يدجشػ  دلذلد ػ داػ د،دك ػةدذاتدسقت لدزػربلدلهووايػ داألالػالك الد ف فدد كد دسفد رددالو ي د

ا هواػلد   ػ ةدػتػةدا هواػلدق نتػل،دكدلينهػ دد اؿدفتخلػةاوايػطلداإيػت دج مػةد،دلإدسل ق ي ةداإالت  ر
د.د1ختت ردإدحترؼدكدإ

 :ددالبصوير الفين -5
إدنتيػػ داػػأمد ػػ ؿداػػ داأل ػػواؿدفصػػةدالشػػيةديػػ داظتضػػموفد دسمد ػػ دزػػ فد،دكلذادجطاقنػػ د

د ػػلدكد ػػوداصت  ػػهدالدػػيند لهنصػػوصداألدا ػػلدفإ نػػ د همػػسد    ػػ داهمػػ دكدؽت ػػعادعتػػ ديػػ داػػ قيدالنصػػوصدال 
صتم رلد؛د راداصت  هدالرمد اج لدارج  ا دكث و دا لشػيةدكاظتضػموفدا ػ دفوم ل ػ تدالػن دكا ػ ةداػ دا

د: ووؿدر  ادي  دىن ـدك د راداظت س مدلاي    ج دكدايو  ج داليددتنخل دق رادا داإ او
ندلفدفيػػػاةداظتضػػػموفد دسمد ػػػ دسدنداػػػ د ػػػيدلإد وطػػػلدال  ا ػػػلدكدق متهػػػ دجتواػػػ د دفػػػيهه د

ف ألفيػػػػػ ردإدجيتاػػػػػهدق متهػػػػػ د دالػػػػػن داألدندلإدلذادالتخلمػػػػػشداناػػػػػ و دالدػػػػػيندكدلإد…دداصتمػػػػػ رل
د.د2يت و د توااتدا ردةدن

 كدداصتمهػلدسكد دك ر هدف فدد كدلذلدزوفدال لغلدإدهتتمدفولدا رايلداألان ػلداظتم ػعةد د ػد
ال ن لدال لغلدين ددا صت  ػهدد،دك اج لدادهـوس ض دا رايلدال ن لدال  الدلهن د،داةدهتتمجت اذدا داصتمة

د.دد3اصتم رلد دالن دسكدا د طهقديه لد درف قلداليلـد دالرمد ه ؼدلذلدحتا كداظتتهويدكدالتأثًندف  

                                                           
د.94ص1987 – -دط – الشاؽ افا و   – األدن الن  شت  ئ ل – اظتا ي س وردد- 1
د.49ص. اصا ا يين ر ل – دت – دط – اظت  رؼ انشأة – الش ام الووؿ – ي   ر  اد-د 2
-اصاددد2005ددد2 ط – داردالو  اة – حبًنم  ا  ي    جارتلد–ا الةدات االةداإالتص   تدد–يهمدالن دد–:دجوفدف فدد كدد- 3
د.184ص
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دسي ي ديه دسان لدؿتو لدكجاػتم دقوايػ   دالن ظ ا ػلداػ دك الدف فدد كدسفداألان لدال لغ لدجوـو
،دفمو ؿد ردداألان ػلد ػودلو   ددكاظت ومدكالنخلودكال إللود:دالدو ولو   دكداظتورفاظتاتو  تداظتةتهدلدا ة

د.دد1الهدظد،دكاصتمهلدكدالتت اذدكالن 
داػػٌندال لقػػ تدكداألفيػػ ردذادك ػػ دالتن يػػهدكلك تخلوػػقداإ اػػو ـدلهنصػػوصدد ،دكداػػٌندالػػتلـؤ

دكديػػػ   د ثػػػ رةدك ػػػ افداظتتهوػػػيالصػػػوردالدن ػػػلدالػػػيدج ػػػ درز ػػػعةدلهتن يػػػهدكدالػػػتل  ؿد مػػػدس،دف   اػػػ ـؤ
إد ػتمدلإداػ دالػلؿد ػهت دسكدجن يػػ  داػذداليهمػ تدكداصتمػةداألالػالدفًنجػ لداصتػػعاددلاليهمػلدسكداصتمهػ

د.د2اتوازفدكداناومد دزةدداذداليةدكدجت   قدالصوردكداألفي رد
كدالصػػػػورةدالدن ػػػػلدجاػػػػتم دز  لػػػػ داػػػػ دالػػػػلؿدلدراؾداظتتهوػػػػيدعتػػػػ دكداع هػػػػ دبةعك ػػػػ دكديواادػػػػ ددد

فػػلد  ػػ ةدلهصػػورةدلإداتوا ػػةداػػذداظتتهوػػيدددن؛د  لػػ داػػ دكت ههػػ دجتخلػػاؾدسا اػػ جػػ دكالف ضػػديديه هػػ داػػ دذا
د.د3 راد   عدكذاؾد     دن

دددددكجػػػر هدالػػػ زتورةداشػػػالداويػػػ د ػػػ حلداذلدزػػػوفدالصػػػورةدالدن ػػػلدندكيػػػ هلداليشػػػةدكدا وػػػ اةد
اػػػػ د ػػػػودصػػػػو اد دالت  ػػػػًنديػػػػ دذاجػػػػ دكداإ طػػػػلؽدؿتػػػػودجداألد ػػػػهدكدليػػػػ دةدالتوػػػػ  سد دال ػػػػ دلددكسداةد

د4اهلدكال لقػلدا نػ دكاػٌندال ػ دلنات  دداظتاتو  تددك ا  درؤ ػلدالدنػ فدالشػ داوووييدا د ااعد   ف
ف لصورةدالدن لدج مةديه دجوا هداظت ىندكجوو خل دكجتو كزدذلكدلذلدػت كللدالهقدجصورداوازدلػ دكداػ د

اتداندصػهلدسكدفػرراتدذكدل اػشددالػن فهيدل اشدنز    دااتولديػ ددد،5ج  ًندل دف يه لدكدجأثًند
د.6 دسدائه دنددالن اتماد انعهولديه دذاهت دا نم د

دس ضػػ د كإد وتصػػاددكردالصػػورةدالدن ػػلديهػػ دختطػػ لداليػػلـدكجنظػػ مدسلد ظػػ دكدجناػػ وه ددكلفتػػ د وػػـو
كسقولدجأثًناددد،يه داالت  رداا ولدال إللديه داظت ىنداظتااددل ض   دكدل   ردا د يوفدانه دسز ادل ض   

                                                           
د187ص–سـد.د-د 1
د.54ص. اصا يين ر لا  – دت – دط – اظت  رؼ انشأة – الش ام الووؿ – ي   ر  اد-د 2
د.د98ص–دزتورادد ري لل ال واة يورة   ال     ل لهصورة الهعوم ال ن ا – ذ  ب زغ كدةد-د3

د.44ص-ل ن ف اًنكت – 11994 ط – ال ان اظتازعدال و   – اضت    ال ان النو    الش ا ل الصورة –   حل اوي  اشالد-د 4
د.61ص– اصا ا يين ر ل – دت – دط –  رؼاظت  انشأة – الش ام الووؿ – ي   ر  اد-د 5
د.83ص-فـد.د-د 6
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دددددد،داػػػةدج خلػػػ ديهػػػ ددإإجػػػ داظتدػػػادةدج خلػػػ ديػػػ د ظػػػمداليػػػلـدكدجأل دػػػ دفوػػػلدػػػسداظتتهوػػػيدفهػػػيدإد د 
كداظتاز لداصورةدسرتةدكدسز ادكوو  د؛دفهيدجا  دلذلدجوا هداظت   دا لصورداظتش رلدعت دكداإيت  اؿد

دل ياػػػهداليػػػلـدقػػػوةدالتػػػأثًندكدا قنػػػ عدلػػػ لداظتتهوػػػيدسكدالاػػػ اذد اا ػػػقدالصػػػورةددف ػػػ ،د1يه هػػػ داهػػػواـز
؛دفتهتوػػػيدكداإفػػػ  اد اػػػتط ذداظت ػػػ عدسفد وػػػ مديلقػػػ تد   ػػػ ةداػػػٌندالنػػػ سدكداألفػػػ  اد،دكاػػػٌنداألفػػػ  ا

األف  ادكاظتو وداتدالتو ااد تو كزد  كدداظتمي دكإد تو كزد  كدداطت  ؿد؛دف طت  ؿد ػودالػرمدكتمػذد
ليدكو ه دال وةدك ػ درػ دالنػ سداٌنداظتتن قض تدكداظتتآلد تدك يااداضتوا عدك هعيداضت كددالص رالدا

د.د2كاظتو وداتد
ك ػػر هد ػػ ااديصػػدوردلذلدايت ػػ ردالصػػورةدالدن ػػلدالويػػ لداألي يػػيدالػػرمد  تمػػ ديه ػػ داظت ػػ عد د
ايتيش ؼد اات د،دكجدهمه دكدانخله داظت ىنددكالنظ ـدف لشػ ياد  ػربدا لصػورةديػ د ػ إتدإدنتيػ دلػ د

حدالصػػػورةدفػػػ ئ درئ اػػػ  دإدنتيػػػ داإيػػػتعن ادينػػػ دسكد رفػػػ د؛دفتصػػػ دهمهػػػ دسكد اػػػ    دا لهعػػػلدال  د ػػػلج
كجصػػػ حداظتت ػػػلدالػػػيددتنخلهػػػ دالصػػػورةدلهم ػػػ عدسداةدلهيشػػػةدكالت ػػػاؼديهػػػ د وا ػػػهدالد ػػػلداػػػ دالتوااػػػلد

د.3ا  ا   لدد
يدينصػػادف ػػ ؿداػػ د ػػاػػاازداػػ د دالػػن داػػ درت ل ػػ تداػػةدهػػ داكإدجوتصػػادف يه ػػلدالصػػورةدالدن ػػلدي

دالظػػ  امدلهػػن دلذلداظت ػػىند دسفػػي ؿدالت  ػػًندالدػػيندفهػػيدجتوػػ كزداظت ػػىنين  ػػادال مػػةداألدندكفػػيةداػػ
األيمقدندفت  كادسقت ته دف م دجو ه دلذلد دوسداآلالا  دا دالربةد    ةدكفهمديم ػقدلألاػوردك هػ ؼد

دلذلدلث رةدالش وردل لداظتتهويدند.اظت  عد
فهػػوداطهػػهدسي يػػيد د اػػو ـدالػػن دنتنخلػػ دالتن يػػقدكالتن يػػهدلتصػو ادالدػػينددكردز ػػًند دلهكدد
ك ػتمدالتوا ػةددداداػآالدلػ لهتػركؽدكالت ػ   دفًنجػ لدسكددقػ ال د،د ع ةدينه دالدووػ دكالتشػتشدككت هػدالن 

                                                           
د.104ص-دزتوراد ري لل ال واة يورة   ال     ل لهصورة الهعوم ال ن ا – ذ  ب زغ كدةد-د 1
-ااص – ا يين ر لد2007د1 ط – الوف ا دار – ظا لدجط  و ل درايل -كاحمل ثٌن الو ا ا اٌن ال   ف يهم –  وية اصته ة ي    ايند-د 2
د.464ص
د.464ص-اصا – 1975 – دط – ال و فل دار – ال لغي النو م الطاث   الدن ل الصورةد: يصدور   ااد-دد 3



 يف خطبة طارق بن زياد االنسجام                                                   الفصل الثالث:
 

65 
 

،دكج وػػػ دالػػػاكاالداأليػػػ ل هدكجنويػػػشدف ػػػ دالويػػػ ئةد اهمػػػ دج ػػػ دتدف ػػػدالػػػن تن كعتػػػ د اػػػذدالديػػػاةدالػػػيد
د.الن مو  لددت رسد ش اه دكف يه ته دداالةدضالشيه لدكداظت
كا اػػو ا دندفهػػودالػػرمد شػػيةدا   ػػلداليػػةددالػػن دو ادالدػػيندألقت تػػ د  ػػ دسي يػػ دلو ػػ ةكالتصػػ

ككت ػػةداػػػ دالصػػػورةداليه ػػػلدكيلق هتػػ دال االه ػػػلدلو ػػػلدكا ػػػ ةدإدايػػ فدف هػػػ دلهتوعئػػػلدلذلدين  ػػػادزألػػػ د
د ديهػػ دالاػػ  ؽدز نصػػاداهػػمد دانػػ ادكالػػن داألدند  تمػػدد1ال ضػػو لدالػػيد مػػذدس ػػعااداليػػ ئ داضتػػيدن

كيه دالتنظ مداظتلئػمدلألفيػ ردكاظتواقػةدالػيد ػ كرد وعتػ دد،ه دجااالداصتمةدكدا دا نه دا ديلق تدكي
دذلكدا دجاج هدالصوردالدن لدكاألفي ردن2الن  د.3.دلو فلدلذلدندك  ةداظتوووعدكا د اتهـع

ي ؿدردداألف دان اد ص دكدجتم ةد داظت  عكلهصورةدالدن لدسفي ؿدات  دةدينصااد  تم ديه ه دد
اخلددكزػػةد ػػردداألفػػي ؿدجاػػتم دز  لػػ داػػ داطت ػػ ؿدالػػرمد…د،دكداجملػػ زدكدالين  ػػلد :دالتشػػ   داأ وايػػ 

  ػػ داظتا ػػذداأليػػ سدكداطتػػلؽدعتػػ دندفػػإذادزػػ فد طهػػقديهػػ دالتشػػ   دكاجملػػ زدكدالين  ػػلداصػػطهحدالصػػورةد
 ػ دا لو ػ افدكال و فػلدفألل داألدكاتداظتةصصلدلهتصو ادكاليد  الةدف ه داطت ػ ؿدا ر ػلدسي يػ لدا وود

د.4ختهقدف ئ دل سداو وداد دالو ودداتم ـداوا د ج داليدسا يه دالدن فد دالصورةدندكاظته رةدكد
 :البشبيه  .سد

ا تمدال    وفدا رايلدالتش   دا تم ا دز ًناد اػ د دجهػكدال رايػ تدالضػةملدالػيداػألتددددد
دددفهػػػوداػػػ دسفػػػاؼدس ػػػواعدال لغػػػلدكسيل ػػػ د،زتػػػهدال لغػػػلدكالنوػػػ دا يت ػػػ رددسيػػػهوا داػػػ دسيػػػ ل هدال  ػػػ ف

دالدػػػيدلذلد هػػػيكسقػػػابدكيػػػ هلدل  ضػػػ حدكدا ا  ػػػلدكالدػػػاضدانػػػ دجػػػأ  سدالػػػندسدكذلػػػكداإالاا هػػػ داػػػ د
د.د5ال    دا دالوا هدا    ددىنكلد  اداظت 

                                                           
د.117ص-يم ف 1984– دط كالتوز ذ لهنشا الديا دار – كال   ف األدب   – ساويهي ااز ت ػتم د-دد 1
د18ص–يم فد-1994-طدد–:دالن داإدندحته ه دكدان ؤددداردالياا ؿدداله ة لااا  مد-د 2
د395ص. ل ن ف – اًنكت-دد1982-1 ط – ال ودة دار – اضت    األدن النو  –  لؿ غن مي ػتم د-د 3
د148ص-اصا –ا يين ر ل – 2002 – دط – اظت  رؼ انشأة – اظتتنيب ف ا   الدن ل الصورة : الاهط ف انًند-د 4
 – اًنكت – دت – دط – ال هم ل اليته دار – ال هـو  داوووي ت الا  دة كاص  ح ، الا  دة ادت ح – زاد زربل  ط ش اصطد  ا  سزت د- 5
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كقػػػػ ديافػػػػ دالصا ػػػػامداوولػػػػ د:ند ػػػػودلضتػػػػ ؽدسدرتدالشػػػػ ئٌنداأيلقتػػػػ د د ػػػػدلدافػػػػطز د دس ػػػػهه د
د.د1ته دقوةدكو د دنكاالتهد د دز د 

 مػػػػذداػػػػٌنداػػػػافٌندإحت دقتػػػػ دسكددك ػػػػر هد ػػػػ ااديصػػػػدوردلذلدزػػػػوفدالتشػػػػ   دند ػػػػوديوػػػػ داو ر ػػػػل
د.2 د دلدسكد  للدند مفطازهإ

 و و ػ ددكلفداصتمذداٌنداظتش  دكاظتش  دا دإد  يندا لضاكرةدافػطازهم د د ػدلداػ دافػطاز دزه ػ دس
اظت ػ عد توػ كزد   لػ دالػ إإتداضتو و ػلدلهيهمػ تدف ةهػقدفاب د يوفدك  دالش  دادطو داػ دق ػةدألفد

دا  فد    ةدلهت  ًندي دسفي رد.د
دك تامدالتش   داوووحدالطز هدكاحمل فظلديه دالصو  لدزةدااؼدداالةدف  د.

دددددددد مػػػػذدلذلد نػػػػهدال  ػػػػ فدا    ػػػػلدك ػػػػر هدالػػػػ زتوردػتمػػػػ د اػػػػٌندالصػػػػعًندلذلدزػػػػوفدالتشػػػػ   دسداة
؛دساػػ داظت  لعػػلدف ػػ دفتيػػوفدا إرجدػػ عدا ظتشػػ  دلذلد ػػ داظتشػػ  داػػ دفػػإذادقهنػػ د دك هػػكددزاظت  لعػػلدكدا كتػػ دك

،دكسا دا كت زدفه ج فداليهمتػ فدؤددفإ  دإد  ه دالوماد دلفااق ز لوماد دفمهم داه د ا دالو  دكدر 
غًن ػ دكددااؽاذدسداةدالتش   دجووا فداو ـدا ان بد دك ةدالو  دا لنوردكاصتم ؿدكداإيػت ارةدكدا فػ

د.3،دكسا دال   فدفأل  د  ربديم دمتته د دالندسدج  ًناديه م دا دالصد تداظتن ي لداألالال
كالتش   دالديند ودغتمويلداػ دا لتػ ااتدكدالػ إإتدالدن ػلداطت  ػلدالػيد ػاج لدك ود ػ داو ػودد

د.د4عدالصورةدف   و فلدلذلدزو  دكي هلدلهيشةدكدالتوو حدفهودس ض دكي هلدالهقدكدلا اد
ديه دسي يٌندقت ف لصورد ،دكإدنتي دفصةدالصورةددكاهمته د دالن دكالا  ؽ:دا   لدةدالتش  ه لدجوـو

،دكلينهػ دينصػاد ضػمدلذلدغػًنددلتشػي ةداظت ػىندال ػ ـدهمته دألل دل اشدغتاددز نلدلهػن ا د  ته دي دا
 د.دد5لهن 

                                                           
د.132ص  -دط اآلداب ايت ل -  اٌن الو در ي   حتو ق – التداًن يهم   األزاًن – الصا ام الطو د-د 1
د.172ص-اصا – 1975 – دط – ال و فل دار – ال لغي النو م الطاث   الدن ل الصورةد: يصدور   ااد-د 2
د.172صد-ـ،فد-د 3
-اصا – ا يين ر لد2007د1 ط – الوف ا دار – ظا لدجط  و ل درايل -كاحمل ثٌن الو ا ا اٌن ال   ف يهم –  وية اصته ة ي    ايند-د 4
د.23ص
د.24صد–دفـد.ددد- 5
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 :دداجملاز  .بد
داػ دكق ػشدلػ د دكوػذدكاوػ ه دظتل ظػلداػٌنداجمل زدزم دذزادداصتا   د:ندزةدزهملدسر  در دغػًن

لدا   ػػلداػػػ دلرادةد.دفهػػودالهدػػظدالػػرمدايػػت مةد دغػػًندا نػػ دداضتو وػػيداػػذدك ػػوددقا نػػ1ال ػػ  دكاألكؿدن
د.داظت ىنداضتو وي

دكقػػ دايتػػربدي ػػ دالوػػ  اداصتا ػػ  داجملػػ زد ػػعااداػػ دالػػنظمدكالتػػأل ةد  ػػ د وػػوؿدلفد ػػردداظت ػػ  
…دنداػ داوتضػ  تدالػنظمددلدكدالتم  ػةدكيػ ئادوػاكبداجملػ رداػ دا ػ   اليد ػيداإيػت  رةدكدالين  ػ

كاجملػ زديهػ د،دنظمد ػودالػرمدنتنخلهػ د ػدلداصتمػ ؿد،دكدالػال     لد دكاق هػ د ػعاداػ دالػنظم.دف لصورد2
 :داايةدكايت  رةد.وااٌن

 :دداجملاز اارسل  -1
ًن ػػػ دوا نػػػلدلذلدغندسفدجت ػػػ لداليهمػػػلديػػػ دادهواهػػػ داأل ػػػهيدب و ػػػلداليافػػػ دالاػػػي زيداوولػػػ :
،دؿتود:دسفدجااددالن ملدا ل  د،دك ػيداووػويلدلهو ر ػلداظتةصو ػلدلت هػقدظتل ظلدا نهم ،دك وعدج هق

د.د3الن ملدر دا د   دلل دجص ردي دال  دن
ديهػػ د وػػةدال دػػظداػػ دا نػػ دداأل ػػهيدالػػرمدكوػػذدلػػ دلذلدا ػػىندآالػػاد ػػاج لداػػ دهف جملػػ زداظتايػػةد وػػـو

دا لقلدسكداأالالد.
سز ا  دغموو دا د  ةداحملػ ثٌند نصػافوفدينػ د دكد زداظتايةدا دسيو دس وعدال لغلد،دك   داجمل

د.دد4دراي هتمدالتط  و لدلهنصوصداألدا ل
د
 

                                                           
د. 281ص-اصا –1991 – دط – طت ؾتيا ايت ل – ف زا ػتمود ال لال حتو ق – ال لغل الو  ا:دسياار ي   اصتا   د-د 1
–د2007الديا دار – ال ا ل ف  ع كال زتور – يور   داشق ال ا لدد روواف ػتم  ال زتور حتو ق – ا يو ز دإئة – الو  ا ي   اصتا   د-د 2
د.126ص
 – ال هم ل اليته دار – زرزكر    م يه   قكيه و ط  ادت حدال هـو – يهي ػتم  ايا سن ا  كية م   ووب سن كال    اظتهل يااج: الاي زيد-د 3
د.260ص-. ل ن ف – اًنكتد-1983-1ط
د28ص-اصا – ا يين ر لد2007د1 ط – الوف ا دار – ظا لدجط  و ل درايل -كاحمل ثٌن الو ا ا اٌن ال   ف يهم –  وية اصته ة ي    ايند-د 4
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 :دداالسبعارة -2
 ظ شداإيت  رةدزص علدالغ لدكدغت ز لدا ن  لدالنو ددكدال لغ ٌندق نت دكد     داػ ااداأريػطود

دد:دااػػ دقت  ػػلدال لغ ػػٌندكدالنوػػ ددال ػػابدسا ػػ ؿدزمػػ دا ػػتمدرػػ دا ظػػمدد،شػػ ا،دكاطتط اػػلد  دزت ا ػػ د دفػػ دال
كدااػػػ داظت تػػػعدكدالااػػػ  دكدساػػػود ػػػلؿدال اػػػيامدكدي ػػػ دالوػػػ  اداصتا ػػػ  دكدغػػػًن مدكدقػػػ ديػػػاؼدي ػػػ د

عػومده:دندسفداإيت  رةد داصتمهلددسفد يػوفدلدػظداأل ػةد دالووػذدالالو  اداصتا   داإيت  رةداوول 
 دغًندذلكداأل ػةدكد نوهػ دداظت  ع،دمثد ات مه دوا  ديه دس  داالت دا د ٌندكوذالشا اكف ددج ؿد

دف يوفد ن ؾدز ل  ر لدند د.1لل  د ولدغًندإـز
فهود الدسفداإيت  رةدإدج يندفولد وةدالهدظداػ دس ػه دالهعػومدالػرمدكوػذدلػ دكايػت م ل د دد

إد  رزػػ دالاػػ اذداػػ دالهدػػظداػػةد  رزػػ داػػ دغػػًنداووػػ  دلعػػاضداظتشػػ رلدكدلفتػػ دلث  جػػ دظت ػػىنداػػ داظت ػػ  د
داللؿدا ىندالهدظد.

كدق دسف ردي  دالو  اداصتا   د د رادالت ا ةدلذلدقض لداهملدج اؼد دال راي تداأليػهوا لد
ألوؼدفخل    دي د وػةدالهدػظداػ داأل ػةدالػرمداضت   لدا يمداإ ع  حدسكدال  كؿددك وداطتاكجدي داظت

د شػػًند داػػإالااددف ظت ػػ علذلدسفديمه ػػلداإيػػت  رةداالت  ر ػػلدكوػػذدلػػ د وػػلدغػػًندإـز جداظت ػػىنديػػ دغػػًنداهػػـع
كد ػػر هدي ػػ دالوػػ  اداصتا ػػ  دلذلدذزػػادغتمويػػلداػػ داطتصػػ ئ دالػػيدجتم ػػعدرػػ دد.قوايػػ دالهعػػلدال  د ػػل

د.د2اإيت  رةد
دكنتي ددجهة  دذلكدف م د هيد:

الصػػ فلدالوا ػػ ةديػػ ةداػػ دللػػ دج ط ػػكدالي ػػًنداػػ داظت ػػ  دا لتوه ػػةداػػ دالهدػػظد ػػتدختػػاجداػػ د -
 ر،دكد يندا دالعص دالوا  دس واي دا دال ما.دردال 

 . خل دكاظت   داطتد لدكاوخللدك ه لم دد   د  او دكاأليومدفصا إيت  رةدجالداصت -
ددألػ دقػ د اػمشد  لػلددرسهتػ دال  ػوفاإيت  رةدجا كداظت   دالهط دلداليد يدا دال    دال وةدز -

 صتام   لد تدج وددإدجن عت دلإدالظنوفدكدلفدفئشدلطدشداألك  ؼدا
                                                           

د.22ص. اصا –1991 – دط – اطت ؾتي ايت ل – ف زا ودػتم ال لال حتو ق – ال لغل الو  ا:دسياار ي   اصتا   د-د 1
د.22ص- فـ،د-دد 2
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اإيػػػت  رةدجتم ػػػعدا إالتصػػػ ردكدالووػػػوحدكدال  ػػػ ف،دكد ػػػيدل اػػػشدغتػػػادد وػػػةدالهدػػػظداػػػ دس ػػػه د -
الهعومدكايت م ل د دغًنداوو  داأل هيداا هداظتش رلداةد يدلث  تدا ىند دالهدػظدكتههػ د

 .1الا اذدف يتشد دا داللؿدا ىندالهدظ
ديهػػػ داػػػافٌند تد يػػػةدزػػػةدانهمػػػ د دك ػػػر هدالػػػ زتورد ػػػ ااد يصػػػدوردلذلدزػػػوفداإيػػػت  رةدجوػػػـو

،دك يتاػػهدا ػػىند   ػػ ادلتد يهػػ داػػذداف هػػ د دوػػ دفػػ ئ داػػ دا نػػ دداأل ػػهياآلالػػادفيػػةداػػاؼداػػ دا
دالطاؼداآلالادداالةداإيت  رةدالرمد تد يةداذدي  ؽدالن دزيةد.د

ياجٌندلش ئٌندؼتتهدٌند  ملفد:نداإيت  رةدي  رةدي دفا د ر هدلل  د در تش ردزد داوول ك راد
 ػػػػػ دسمداإيػػػػػت  رةدػتصػػػػػهلدا ػػػػػ دالػػػػػلؿدزهمػػػػػلدسكدي ػػػػػ رةدكا ػػػػػ ةدجػػػػػ يمدزهتػػػػػ دالديػػػػػاجٌندكد يػػػػػوفدا ن 

د.2لتد يههم ن
كداإيػػػت  رةد ػػػيداػػػ دسز ػػػادايػػػت م إتدالهعػػػلدف يه ػػػلدعتػػػ ددكرد دجطػػػو ادالهعػػػلدكاػػػ داضت ػػػ ةدف هػػػ دنددد

دسداةدلهت  ػػػًند داضتدػػػاددكاضتػػػ دكيػػػ الدرئ اػػػ  د؛دلذدج ػػػ داليػػػلـدا  اػػػ  دجتصػػػ رداشػػػيةدز ػػػًندان ػػػل
كداتنداػ دله وااػةدكداظتشػ ياداإ د  ل ػلدككيػ هلدظتػةادالدااغػ تد دد،كاص رادلهػطادؼدكدج ػ دداظت ػىن

د.3اظتصطهخل تدند
،دك ػيديمه ػلدكداناػومل،دفتظهاد د ػورةدرت هػلدداظت   داظتت  ي ةدكداظتتن فاةفهيدكي هلدلهاالداٌنددد

ددالهعلدكلعلدداالةدلعلدفهيدجو مديلق تد   ػ ةداػٌنداليهمػ تدفتػر هدين  ػادالواقػذدالهقد    د 
كج  ػػ دجاز  هػػ داػػ د   ػػ دفت  ػػشد  ػػ ةدداالػػةداضت ػػ ةدالػػيدج ػػاؼداأفت اهػػ دالاج  ػػلدفهػػيدجضػػ ةدك ػػوداد

د.د4    ادختهو ديلق تداليهم تداوايطلدجشي لتدلعو لد    ةد

                                                           
د.274ص-يم ف – 1997 – دط –كالتوز ذ لهنشا اضتوار دار – ال ان النو    كاصتم ؿ الهعل  ظا ل – يهـو ج ااد-د 1
د.272ص-اصا – 1975 – دط – ال و فل دار – ال لغي النو م الطاث   الدن ل الصورةد: يصدور   ااد-د 2
د.11ص-– 11973ط – لهنشادكالتوز ذ األ ه ل دار – اضت    األدن النو    اإيت  رة ال  كس:د ساو  ويةد-د 3
د.47صد–سـد.د- 4



 يف خطبة طارق بن زياد االنسجام                                                   الفصل الثالث:
 

71 
 

ميلةد ه ؼدا دكرائهػ دلذلدالتػأثًند داظتتهوػيدكدؾت  هػ دكدررادجيوفداإيت  رةدكي هلد د  داظت
دداظت ػ عااج لداطا ولدايتة ااه دفيهم دز  شداواج لدلهخل ؿدكاظتو ـد،دكاااي لدلهعاضدالػرمد ااػيدلل ػ د

د.دادكجأثًن  د د دسداظتتهويديم و زهم دز فددكر  د دا او ـدالن دز ًند
 :دالكنايةج/د

ندقػػ ديافهػػ داطتط ػػهدالوػػعك ينداوولػػ :دالتهمػػ حدكاػػ ددكفػػيةد،دالين  ػػلدرزػػ داػػ دسرزػػ فدالدصػػ  ل
دا ن دداذد وازدلرادةدا ن دد  نئردزوولػكد:دفػلفداو ػةدالنوػ دد،دسمداو ػةد الين  لدلدظدسر  دا دإـز

د.1الو الدن
د:  ادال   داا داألثًنككتوزدسفد مذدالين  لداٌنداجمل زدكداضتو ولدكد د راداظت ىند ووؿدو

…ددا ػػػ دذاددكردتد  ذرػػػ د    ػػػ فد:د و وػػػيدكدغتػػػ زمدكد ػػػ زدزتههػػػ ديهػػػ داصتػػػ   ٌنندلفدالين  ػػػلدل
د،دكدس الد رادداضتيػمديهػ داأللدػ ظدالػيد اػطدف هػ داجملػ زدا ضتو وػلدفتيػوفكالين  لداشتولدا دالاط

د.2داللديه دالاطدكداظتاتوردا  دن
د
د
د
د
د
د
د

                                                           
 اًنكت - دت – دط – اله ن   اليته دار – الد  ي ي  داظتن م ػتم  ال زتور جصخل ح – ال لغل يهـو   ا  ض ح – الوعك ين اطتط هد-د 1

د.183ص. ل ن ف
د.51صد–د3جدد-اظت ةدالا ئاد دسدبدالي جهدكدالش يادد–اا داإثًند:دو  ادال   دد-د 2
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 االنسجام يف خطبة طارق بن زياد  -ثالثا
 يف اخلطبة  خصائص السياق -1

 ا رؽدا دز  ددد:اارسل
د:د نوددداابلقي
د:دنتي دلدرا همدوم دينصاداظتتهويدااضور
د ػه،دالط  ػهغ،دالطدكحتم اػ دعتػمدااػتة ا دف هػ ددصتنػودد،دحتد ػعا:دالط لدق عت داػ رؽداػ دز ػ دااو وع

دل  رلوادقص رلد ه  مد دال ازلد.
ال ػ ا ددالوػافدا فدفهودل  لدالوافداألكؿداعتوامدكدا ا ػل،دفأا دالعد:د تم ةد دزا فدكاي فداطتط لااقام

دد.فهوداش رؼدارضداأل  لسداا داظتي فد،اظت لدم
:دايػػتة ـدالشػػ يادلعػػلد  فهػػلدا ظت ػػ  دال اي ػػلداذلداػػرؿدقصػػ رلداصتهػػ د داظت ازػػلدػتػػ كإدلقنػػ عدالنظــام

د.  دلل   نودددب د ا
ا  داقنػػذدف هػػ دالو ئػػ داػػ رؽداػػ دز ػػ دد نػػوددد:د ػػيدالط ػػلداػػ دراػػوزدالطػػهدال ػػابدكسفػػهل الرســالةكشــ

د،دك ٌهدالشه دةد دي  ةدهللا.ايتط عدسفد  ٌ دف هم،دركحدالنصاا إيت ا ؿدكد
د.م سدكد هدالشه دةد د نوددالو ئ :دإفكدسفد ردداطتط لدق دا  شداضتاافباح
دالنصا.:دلل  دا رؽدا دز  دد ردداطتط لد و:دالعاضدالرمد اايدالغرض

 االشارية الدالة  على ااكان ريات عبالب .أ 
دًناتداإف ر لدال اللديه داظتي فد داطتط لد:د  ا دالت

 ندد...ال خلادكرائيم...:د دقول دنددوراء 
 ندد...ال  كدسا ايمد...:د دقول دندأمام 
 ندد...كرائيمدا دال خلاد...ال خلاد:د دقول دن 
 ند... ردداصتع اةد... ردد:د دقول دن 
 د...نل يمدا  نت داضتص نلادا فو دسلوشدد...ن دقول دد:ا  نت د 
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 يمدظتهػػوؾد ػػردداصتع ػػاةدا ػػه رادندكد دقولػػ دندكدلظهػػ ردد نػػ دوػػ دقولػػ دندردد:اصتع ػػاةد 
 رردداصتع اةدند.

 البعبريات الدالة على الزمان دد .ب 
دذلكد دالط لدا رؽدا دز  دد.ددلكدجظهادا داللؿداأللد ظدال اللديه دالعا دكدا دسا ه

 :ندد...كلفداات تددايمداأل  ـديه دافتو رزم... دقول دندداأل  ـد 
 نساادددف دزد تيمفإفد هيشدا  ددد...ا  د:دذاتدال إللدالعان لد دقول دن... 
 نك وؿدلل  د هيشدق ةدلفد...ذاتدال إللدالعان لد دقول دند:ق ةد... 

 :  العالقات الداللية بني القضايا -2
 عالقة السؤال و اجلواب د .أ 

ـد ػػػرددال لقػػػلداوظ دػػػلدراػػػلدسي يػػػ لدداالػػػةدالػػػن دكد  ػػػربدينهػػػ دغ ل ػػػ داػػػ دالػػػلؿدسدكاتدجوػػػود
  داطتط لدلينه داو ودةدؿتودقول دندس  داظتداد؟دل اشداي ًنةد،دس  د د.دك يددةاإيتده ـد د 

 عالقة السبب و النبيجة    .ب 
 دوػهمايتنه دكداالنص،دفاغ لدالو ئ د دا لا  ؽدن كدالنت ولديه درالدالج مةديلقلدالا هد

د.ي الدنت ولاـديلقلدي هدي د رادايت  ر،دكدنتي دجاغ  همي هدجا   همدكددي نوددد دا د
د.وداصتندمدكدل   اداضتم سد ماعتخلردالنٌصادكدفد:الا هدال  ـ -
د.كدالط  هدالطغ هد:النت ولدال  ال -

دال  ـدجو  د ت ئ د عئ لدألي  بد عئ لد داطتط لددا ا ر د راد
دد.سا ايمدا دكرائيمدكدال  كٌددا دال خلاد:الا ه -
د:داإيت ا ؿد دالوت ؿدالنت ول -
ليػػػػػمدلإددإدكزرمد  شػػػػػ دكدسيػػػػػهخلت دكدسكالػػػػػ داوفػػػػػورة،دكا ػػػػػتمدقػػػػػ دايػػػػػتو هيمديػػػػػ كٌزد:الاػػػػ ه -

د.ي وفيم
دالنت ولد:داإيت ا ؿد دالوت ؿد.دددددد
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دد.ا دس  مدي كزمد  هصودةالا هد:دإدسقواتدلإدا ديت -
دد.سكداظتوتد وي دالنت ولد:دالنصا

دد.الا هد:دلفد ربمتديه داألفق -
 . لوداداأللردف  تمدا إردتالنت ولد:دايتم -

 :ددعالقة الشرط .جد
جاالد رددال لقلداٌندالوض   ديػ دةداوايػطلدسدكاتدالػاٌالدالنخلو ػلدا ػةد دلذاد،دلػوإد،دلفد،داػ د

الدا ػلدظتيػ دلفدشتخلػتمدكلفدا تهػ زدن...اخلد ددكا دسا هلدذلكد دالط لداػ رؽداػ دز ػ ددقولػ دند…د
 ند...إد دايمدا ظتوتد
دن...او لدداأللرد  تمدا إرفتيتمااألفقدقه لد،دديه د ربمتدا يمدلفكايهموادد...كد دقول دن

د.د...ن رددينتعدلفد هيشدق ةدك ورلدلل  دف الهدو د دي...ك دقول دند
قدفػػ ئ داػ داإاتػ اددالػػٌ إرلد دفدز  ػشدا يػتة اـدسداةدكا ػػ ةد ػيدندلفدندالهػلف لقػلدالشػاطد نػػ دكد

د.ه  دالنه  لد دا او ادفأيهماطتط لد
دد/ مو وع اخلطبة3

د   هداظتوووعد.داوص  لدإرج  ا لٌفدال خل د داوووعداطتط لدسكذلدا دالص والدب دز فد
دنص لدا ضداميفااهت دالا ئهٌندي دتبدا دالط لدا رؽدا دز  ددااإقطاحت كؿد

د يدال نواف.ددلن دكاقتخل ا ال ن لداألكذلدل الوؿدا
،د دالوتػ ؿ.دسكدالط ػلداأل ػ لسدالطغ ػهط لدا رؽدا دز  ددسكدالط ػلداػ رؽد د ج اؼداطتط لدي دةد

دال اريػٌنعت دا ته داددا ضدد ينوافدكو د ودزهه دل اشد عاادس  لد داطتط لدلفت ددك  كد رددال ن 
د.اآلالا  دالطهددلهتم عدان ه دكداٌند

ي ػوفداألدبدال ػػاند،دك ػيداػػ دسركعداطتطػهداضتاا ػػلدالػػيدداػػ دز ػ دد ػػرددج ػٌ دالط ػػلداػ رؽداػػ 
دداصته ددكداإيت ا ؿد دالوت ؿ.يافه دالت ر خد،دكد يدا دالنوعداضتم ييدال اييدلذل

د
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د:دهدف اخلطبة .دس
  همديهػ دالوت ؿدكا  داضتم سد د دويهمدكدداصتن ديه د ض  ؼداطتط لداألي ييد ودحتاد

د.لدال  كدكداإ تص رديه  وا هظتدالصموددكدال   ت
د:أقسام اخلطبة .دس

 ئػػػ داػػػ رؽداػػػ دز ػػػ دد،دلذد تنػػػ كؿدالو ػػػلداػػػ دسٌمدفػػػيةداػػػ دسفػػػي ؿداظتوػػػ ا ت ػػػردداطتطدوختهػػػ
 داظتووػػوعد داضتػػ ددة دا نهػػ دك ػػ مػػفدف يػػوٌدجمةديهػػ دثػػلثداوػػ اذداتت ل ػػلدتكد شػػد،اظتووػػوعدا  فػػاة
دد.يه داصته د 
 :ااقطع األول

د:الرتهيب 
د،دس  داظتداد دك نتهيداػػػػػػد دلإدكدا  دسا سداندايد د دالن سس هد ػداكد   سدد

مد ػورةدي اػلدلهظػاكؼدالػيد ػمد،دكريػمدعتػا رؽددا دز  دداطتط بدلذلدس ػخل ا كق دكٌ  دف  دد
 د دػػػػاضديهػػػػ همدالصػػػػموددكال  ػػػػ تدجمل رػػػػلدال ػػػػ كدكدقػػػػ دايتمػػػػ د دذلػػػػكديهػػػػ داظتو اهػػػػلداػػػػٌندؽتػػػػد،ف هػػػػ 

دكو  تهمدكدكو  لدسي ائهم.
ههمد كقػ دفػد،ػت اوفداػ ل خلادالػرمدالهدػوددكرائهػم،دكدا ل ػ كدالػرمد ع ػةدؿتػو ماهموفدف ظت

عتػمد،دكإدقػوتدعتػمدكدإا ػٌندلإديػ وفهمدين دإدد،الهئ ـ دكو همد رادا أل ت ـدالض ئ ٌند داأدالد
كدسيػهخللدز ػًنةدكدسقػواتدد، دسي ائهمدالر  د توافاكفديه د   د اارلإدا د اتةهصو  داأ داهمدا

اػ د،دكددلد ندػركاد ػمديهػ د ػرادالووػذكدداأل ػ ـالنت ئ دلفدا لشدرػمددالطورةمثد رر مدا دد،داوفورة
،دسمدس ػ ديهػ همداذلد ػاسةدد،دالػرمدنتيػ دسفد نوهػهدالوفػ داػنهم مداص دددا دالوضػ اديهػ ديػ ك م

د نػػوددد ـد ػػدوؼتوػػ د ػػ .دك  ػػةداػػ د داػػ دا ػػ إد  دالوتػػ ؿداإيػػتم جل  ػػةد نػػوددداػػٌنداظتػػوتدسكد
د.اجمل     
د
د
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 ااقطع الثاين : 
كا ػػػػ سداػػػػػػػػػد دكايهمػػػػوادس يػػػػمدلفد ػػػربمتديهػػػػ داإفػػػقدقهػػػػ لد دك نتهػػػ داػػػػػػػػػدندكدهللادج ػػػػ ذلدكرلدد:الرتغيـــب

ددد.لؾت دزمديه دا د يوفد دال ار  دن
دمػػ ساع ػػ اداػػ داضتدد.دل  ػػ د د دػػوسد نػػود ػػهغا ػػ دسفدفٌصػػةد   ػػهدالط  ػػهديمػػ دلذلدالطد

 ردمػػ ام وادتاػػ لد،ة،دكدسك ػػ  مدا لصػػربديهػػ داشػػ ؽداضتػػابداػػ ةدقصػػًندددكداصتهػػ دفخلػػ همديهػػ دالصػػمود
 ػػابدكدالدساطػػ ؿدداػػ دزانػػ داػػو لدكدل نػػ لوادروػػ داطته دػػلدالول ػػ داػػ دي ػػ داظتهػػكدالػػرمداالتػػ ر مددالنصػػا

دددسفد يػوفد ظػػ داػنهمدثػوابدهللاديػٌعدك ػػةديهػ دليػلادزهمتػػ د ،درغ ػلدانػ داظتاػهمٌندلدػتحدجهػكداصتع ػػاة
غنػػ ئمد داضتػػابد ػػقدالػػ ل دعتػػمدإدداػػ دك ػػ  مداػػأفداػػ دلتازد ،دك ػػود  ػػهػػ ردد نػػ د د ػػردداألرضكدلظ

زػػػا مداػػػأٌفدهللاديػػػ خل   دكدج ػػػ ذلد،دمثدذٌد دػػػلدكدإدغػػػًنددؽتػػػ ددلدلتػػػ ربدا هػػػمإداطتهد،س ػػػ دف ػػػ د شػػػ رزهم
د.مديه د رادال مةددالرمدي يا همدذزااد ان د دال ار  ددلي يوفد ديود

دنداػػ رؽداػػ دز ػػ دديػػ د  خلػػ دد تٌني يػػاألدت هػػ لػػ ق قد داطتط ػػلدكد داا هادالتصػػو ادك ػػرادد
د.دندزرعدركحدالنصاد د نودد

د:البنية الكربى للخطبة  -3
 عالدداىن ووؿدسفدال ن لداليربلدلهةط لد يدي  رةدي داحت دددسفا داللؿداظتو اذدالا اولد اتط ذد

د.ااطلددإل  ديه دااتولدزةداطتط لاطدددكد، للتت ا
د هيد:دم ك رددال ىندؽت هلدف 

 . ر لداذدكوذداظتاهمٌنوال رايلداضتاا لدلووةدال  كدكا دلتمةدا ديت ددكيلحدا ظتد .1
 د.اظتوتدسكداإ تص رد، مإدث ل دعتدفال  را .2
تمدلتػكالووػذدالػرمده داظتاػهموف،دك ػيدجتم فػ دشػ   الػيدكوذدالطلدان ي لدلهم ػ  ًند .3

 د.سفد نتهوو  يه داظتاهمٌند
فدا ػػػػلدد،كرفػػػػذدرك هػػػػمداظت نو ػػػػل   ػػػػشداقػػػػ ااهمدج ؤؿد دد دػػػػوسداظتوػػػػ جهٌندكدا ػػػػ دالتدػػػػ .4

 .اإ تص ردق ئمل
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اػػػ رؽداػػػ دز ػػػ دد يػػػارد ػػػرادالشػػػياديػػػ ةددكد،يهػػػ ددكردالو ئػػػ د ديػػػ  لداظت ازػػػلدالطز ػػػع .5
ن داهتو داصتم ػٌند،دكل ديينددنكدايمهوادس يندسكؿدغت هناااتد دالط ت دندسا سداندا

 ن.ةدك ورلدلل  دف الهدو د ديعنتييشدق ندلفد هف زتهوادا يدندك
رفذدرك هػمداظت نو ػلدفهػودالػرمديػ يوفد داو اػلددكد، ادا دس ةدج   شدسق اـداظتو جهٌن رادالتياارد 

قػػ اـدكد دا  ػػ دالو ئػػ داظت ػػ ؿدل،دكا  ػػاارديهػػ دالنصػػادد،األاػػادالػػرمديػػ ع  داػػ دعت ػػهدا قػػ اـد،اصتػػ  
 .ا  داضتم يلد دالندوس

 .و  دا داتذدكي  درغ  وكا دي هدد،رضدال  كس دد هدغالطددد .6
 ػػػػوداػػػػ دس ػػػػةد شػػػػادالػػػػ   دكدرفػػػػذدرا ػػػػلددوتػػػػ ؿكدال كلػػػػلدا يػػػػلا لدف لالػػػػوإادلهةلفػػػػلدد .7

 .ا يلايدا يلـداأاادا داطته دل
 ،دكدإدس ةدكراا مدن.دا  همديعا   دندإدي ئقدسا اهمالا هد  .8
 .النصاد ودا دين دهللادك  د .9
 .دةقتدلذادا لدت ك ٌد .10
د،دجشيةداتصهلدال ن لداليربلدطتط لدا رؽدا دز  دد.اظتندصهلدد ردددال يند

د:البصوير الفين يف اخلطبة -4
 تطهػػهداظتووػػوي لد،دفػػ ظتوقةددداي ػػًندالصػػوردال لغ ػػلدكداطت ػػ ؿحتدػػةدالط ػػلداػػ رؽدداػػ دز ػػ دلدد

فدس،دذلػػػكداطت ػػػ ؿدج ت ػػػ ديػػػ دالصػػػوردكد،ا ات ػػػ زربدالط ػػػلدياػػػيا لدتػػػاطتط ػػػلدج درد.دك ػػػالديا ػػػلداجملػػػادة
اضتوػ ئقد،دا د تطههداظتووػوي لدكدفهػمد دا اضدلقن عدكداا نلدأل  كداظت  فاةداظتوقةد تطههدالوووحد

 .دكداليدإدجو ةدالتأك ةد،لهوم ذد،دالواوخللاظتميد لدلهنصا
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 خامتة
 رؽداػػػػ دز ػػػػ دد دوػػػػوادلاػػػػ    تدلطػػػػدز  ػػػػشد ػػػػرددال رايػػػػلدػت كلػػػػلدظتو راػػػػلدالط ػػػػلداأل ػػػػ لسدالشػػػػهًنة

كال خلػػػػػ د دالاػػػػػ ةدد،،دسردتداػػػػػ داللعتػػػػػ داليشػػػػػةديػػػػػ داآلل ػػػػػ تدالػػػػػيد ووػػػػػشدعتػػػػػ دالنصػػػػػ لالػػػػػن 
دالػػػػػػيديػػػػػػ قتشد داجاػػػػػػ قه دكا اػػػػػػو اه الػػػػػػيدسيػػػػػػهمشد دجاااطهػػػػػػ داػػػػػػ دالػػػػػػلؿدال خلػػػػػػ د دالاػػػػػػ ةد

د:دهلدا دالنت ئ دسكدالنو طداآلج لكق دجو ةدال خل دلذلدرت
 .خلوقدف  دا   ًندالنصٌ للا  دجتداطتط لد  هد -
إدنتيػػػػػػ ددرايػػػػػػلدالػػػػػػطاالدالػػػػػػ إرلد داإ اػػػػػػو ـد دب ػػػػػػعؿديػػػػػػ دالػػػػػػطاالدالٌهعػػػػػػومد ا جاػػػػػػ ؽد د -

 له لقلدالتش اي لدا نهم د.
 ي  مد دحتو قدا جا ؽد.د،ااكزدا   للدالضمًن لداشيةدكاوح -
   ٌ دالو ةدا دس مدالوي ئةداليدق ـديه ه دا جا ؽد داظت ك لد. -
ددكالو ػػػػػػةدد داظت ك ػػػػػػلدفػػػػػػعاددا ضػػػػػػه دز    لػػػػػػلدكيػػػػػػ ئةدا جاػػػػػػ ؽد د اػػػػػػ لدكركد ػػػػػػ دج   نػػػػػػشد -

 قةدا ضه داألالا.دكد
 ػػػػػرددال لقػػػػػ تد،دكقػػػػػ دجنويػػػػػشدل ػػػػػلديهػػػػػ دالػػػػػاالداػػػػػٌندس ػػػػػعااداظت ك ػػػػػليمهػػػػػشدال لقػػػػػ تدال إ -

دنت وػػػػػػػلدالا ػػػػػػػ دةد دحتو ػػػػػػػقداإ اػػػػػػػو ـ،دفي  ػػػػػػػشدل لقػػػػػػػلدالاػػػػػػػ هدكدالف مػػػػػػػ دا نهػػػػػػػ دكج   نػػػػػػػش
ديهػػػػػػ دالرب نػػػػػػلزػػػػػػوفداظت كددد،يكربػػػػػػ دسفد ػػػػػػرادا   ػػػػػػ ،دكق اػػػػػػشدس ػػػػػػعااد ػػػػػػلدالط ػػػػػػلدلقنػػػػػػ عددجوػػػػػػـو
 .الت ل لد دي هد+د ت ولد=داا  فد اظت ك لديه داظت  دللد

رلدج ػػػػػػٌندسفدادهػػػػػػوايداووػػػػػػوعداػػػػػػ دالػػػػػػلؿدال خلػػػػػػ د ديػػػػػػ ةداإ اػػػػػػو ـدسكدالػػػػػػطاالدالػػػػػػٌ إ -
دد مػػػػػػػػنػػػػػػػػ فداػػػػػػػػ د  ػػػػػػػػ دل ػػػػػػػػااااتدالو ػػػػػػػػوؿدلل هكدال ن ػػػػػػػػلداليػػػػػػػػربلدالشػػػػػػػػ اهلدات   د،اطتطػػػػػػػػ ب

 .فدا د   دالنت ولداظتتو ةدلل ه ه داتم ثللين
 دركحدالنصػػػػاد ػػػػكا ػػػػ ،دك ػػػػودادػتػػػػورا نػػػػشدال ن ػػػػلداليػػػػربلدالشػػػػ اهلدلهم ك ػػػػلدسلػػػػ دجػػػػ كرد د -

اووػػػػػوي دكداو ػػػػػلد  ػػػػػ دنتيػػػػػ دايت ػػػػػ رددد،كاصتهػػػػػ دد دقهػػػػػوبد نػػػػػوددالو ئػػػػػ داػػػػػ رؽداػػػػػ دز ػػػػػ د
 .الن دػتموإتديه ل
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 ةمدونة الدراس :حقاال
دالصػػػ ؽدلإدكهللادليػػػمدكلػػػ سدساػػػ ايم،دكال ػػػ كدكرائيػػػم،داػػػ دال خلػػػاداظتدػػػا؟دس ػػػ دالنػػػ س،دس هػػػ  ن
د  شػ ديػ كزمدايػتو هيمدكقػ دالهئػ ـ،داأداػلد داأل تػ ـدا دسو ذداصتع اةد ردد دس يمدكايهموادكالصرب،

دس ػػ مداػػ د  جاتةهصػػودداػػ دلإدسقػػواتدكإديػػ وفيم،دلإدليػػمدكزردإدكس ػػتمداوفػػورة،دكسقواجػػ دكسيػػهخلت ،
دالوهػوبدكج و وػشدرلتيػم،دذ  شدساانادليمدجنوعكادكدلدافتو رزم،ديه داأل  ـدايمداات تدكلفدي كزم،

د ػػرادبنػػ  عةدساػػازمداػػ دال  ق ػػلد ػػرددالػػرإفدس داػػيمديػػ دفػػ دف واديهػػ يم،داصتػػاااةداػػنيمدري هػػ داػػ 
دلفدظتميػػػ ،دف ػػػ ددا ػػػلالدا تهػػػ زدكلفداضتصػػػ نل،دا  نتػػػ دللػػػ يمداػػػ دسلوػػػشدفوػػػ  دلػػػرر قد وصػػػ  دالط غ ػػػل
داتػػ عدسرالػػ دالطػػلديهػػ دزتىىٍهػػتيييمٍددكإدانوػػوة،دينػػ دس ػػ دساػػانادس ػػررزمددلدكل ،داػػ ظتوتدأل داػػيمدشتخلػػتم
داأللػرًٌددا ألرفىػ ًددايػتمت تمدقهػ لن،داألفػقًٌدديهػ د ػربمتدلفدس يػمدكايهمػوادانداػي،دسا سدكس  دلإدالندوسدف ه 

،د دكقػػػ داهعيػػػمداػػػ دن.« ظػػػيداػػػ داػػػأكلدف ػػػ ديػػػم ظدفمػػػ د داػػػي،ديػػػ داأ داػػػيمدجاغ ػػػوادفػػػلداػػػو لن،
س شػػػػئشد ػػػػردداصتعا ػػػػاةداػػػػ داضتػػػػورداضتاػػػػ ف،داػػػػ دانػػػػ تدال و ػػػػ ف،دالػػػػاافلتد دالػػػػ ردكاظتا ػػػػ ف،دكاضتهػػػػةد

داظتهػػكدي ػػ داػػ دالول ػػ دا تةػػ يمدكقػػ اظتناػػو لدا ل و ػػ ف،داظتوصػػوراتد دقصػػورداظتهػػوؾدذكمدالت وػػ ف ،د
دا رج ػػ  يمدانػػ دثوػػلدكسالت  نػػ ،دس ػػه رنا،داصتع ػػاةد ػػرددظتهػػوؾدمكروػػ يدا  نػػ ،عدييدداألاطػػ ؿداػػ داظتػػميانٌندساػػًن

دزهمتػػ دليػػلاديهػػ دهللادثػػوابداػػنيمد ظُّػػ دل يػػوفدكالدايػػ ف؛داألاطػػ ؿدبو لػػ ةدكايػػتم  يمدلهط ػػ ف،
ػ دكل يػوفداصتع ػاة،درػرددد نػ دكلظه ر د–دكهللاديػوازم،داظتػميانٌنددكفدكاػ ددك ػ ،داػ دليػمدال لصػلداعنمن

دكس دلل ػ ،دديػوجيمدظت دغتي هدسكؿدس يندكايهموا،دال ار  د دذًزانادليمد يوفدا ديه دسؾت دزمدكذل دد–دهللا
دا ػػي،دفػػ زتهواد،-دهللادفػػ ادلفد-دفو جهػػ دلػػرر ق،دالوػػـودا غ ػػلديهػػ د داػػيد  اػػةداصتم ػػٌندايهتوػػ دينػػ 
دق ػةد هيػشدكلفدلل ػ ،دساػورزمدجاػن كفدي قػ داطهػهد  وززمدكدلدسااد،دزد تيمدفو دا  د،د هيشدفإف
د ػػردديهػ داإيػت لاداػ داعتػم ددكازتدػواديه ػ ،داأ داػيمدكازتهػواد ػرد،ديػعنتيد دفػ الهدو دلل ػ ؛د ػورلكد

رلوفدا  ددفإلمداوته ؛داصتع اة د.ند متي
د



 

 
 

 

مة  
ات   ق 

ع إلمصادر وإلمراج 
 

د
د
د
د
د
د
د
د
د
د



 قائمة ااصادر وااراجع
 

82 
 

 قائمة ااصادر وااراجع
 / قائمة ااصادر:1

د.3جدد-لي جهدكدالش ياد دسدبداداظت ةدالا ئاد–اا داإثًند:دو  ادال   د -1
 – دط – ال ػان دارداليتػ ب – النو ر يهي ػتم  حتو ق – اطتص ئ  – ي م ف الدتح ساو :  ين اا  -2

 .ل ن ف – اًنكت – دت
د-ااػػػ ديػػػرارلداظتاازشػػػي،دال  ػػػ فداظتعػػػابد دا ػػػ فداأل  لاػػػيدكاظتعػػػاب،داجملهػػػ دال ػػػ  ،دددط،دددت،دلنػػػ ف -3

1948. 
 .2ج-1988د-دطدد–اًنكتدد–دارداصت ةددسا دانظور:دلا فدال ابداحمل لد، -4
،د2سزتػػ داػػ دػتمػػ داظتوػػام،د دػػحدالط ػػهداػػ دغصػػ داأل ػػ لسدالاا ػػه،دددت،دددط،داظتط  ػػلداألز ا ػػل،دج -5

د.د1884
 .2005ي  داظتن  داطتد فيداًنكتدل ن فددطد–فاحدكدحته ةد–ال ول د:دايو زدالواآفد -6
داردد–حتوػػقدكفػػاحدي ػػ دالاػػلـدػتمػػ د ػػ ركفدد–اصتػػ  ظد ساػػودي مػػ فديمػػادااػػ دحبػػا د:دال  ػػ فدكالت  ػػٌند -7

 .1جد–دتد-دطد–اًنكتدد–اصت ةد
 – يػور   داشػق ال ا ػلدد روػواف ػتمػ  الػ زتور حتو ػق – ا يوػ ز دإئػة – الوػ  ا ي ػ  اصتا ػ   -8

 .2007الديا دار – ال ا ل ف  ع كال زتور
 – دط – اطتػ ؾتي ت ػلاي – فػ زا ػتمػود ال لاػل حتو ػق – ال لغػل الوػ  ا:دسيػاار ي ػ  اصتا ػ   -9

 .اصا –1991
 دار – الدػ  ي ي ػ داظتػن م ػتمػ  الػ زتور جصػخل ح – ال لغػل يهػـو   ا  ضػ ح – الوػعك ين اطتط ػه -10

 .ل ن ف اًنكت - دت – دط – اله ن   اليته
 وػ ط  ادتػ حدال هػـو – يهػي ػتمػ  ايػا سن اػ  كيػة م   وػوب سن كالػ    اظتهػل يػااج: الاػي زي -11

 .ل ن ف – اًنكتد-1983-1ط – ال هم ل اليته دار – زكرزرد    م يه   كيهق
  .دط اآلداب ايت ل -  اٌن الو در ي   حتو ق – التداًن يهم   األزاًن – الصا ام الطو  -12
 دارد-اهةو ػلد ػتمػ داضت  ػه حتو ػق – األداػ ا كيػااج ال هعػ ا انهػ ج –  ػ ـز اضتاػ  ساػو : الوااػ  ين -13

 .1981-ل ن ف اًنكت -ا يلاي اظتعاب
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 / قائمة ااراجع2

 .يم فد-1994-دطد–:دالن داإدندحته ه دكدان ؤددداردالياا ؿدداله ة لااا  م -1
 دار – ال هػـو  داووػوي ت الاػ  دة كاصػ  ح ، الاػ  دة ادتػ ح – زاد زػربل  ط ش اصطد  ا  سزت  -2

 .ل ن ف – اًنكت – دت – دط – ال هم ل اليته
د2001د–د1طدد–ايت ػػلدز ػػااادالشػػاؽدد–الػػ رسدالهعػػومددا ػػ دد   ػػ د –سزتػػ ديد دػػيد:دؿتػػودالػػن د -3

 دد.اصادد–الو  اةدد–
الوػػ  اةدد–د2006-د6طدد– شػادكدجوز ػػذدكا  يػلدد–يػػ دلداليتػهدد–يهػمدال إلػلدد–سزتػ دؼتتػ رديمػػاد -4

 .اصادد–
، ػػ ارداليتػػ بدال ػػ ظتيداألردفد1ازتػػ داػػ اس:دلاػػ    تدالػػن دؿتػػوداظتػػنه دلتخله ػػةداطتطػػ بدالشػػ ام،ط -5

 .ـ2007
-1ط – ال ػان اظتازػعدال وػ   –  صػ  اظتهدػوظ اػ   يػوف اػ    حبػ  ، الػن   اػ   : الع ػ د  ػااألزد -6

 .118ص-ل ن ف اًنكتد-1993
 .دد92ص1987 – -دط – الشاؽ افا و   – األدن الن  شت  ئ ل – اظتا ي س ور -7
 11994 ط – ال ػان اظتازػعدال وػ   – اضتػ    ال ػان النو    الش ا ل الصورة –   حل اوي  اشال -8

 .ل ن ف اًنكت –
 – 1997 – دط –كالتوز ػذ لهنشػا اضتػوار دار – ال ػان النوػ    كاصتمػ ؿ الهعػل  ظا ػل – يػهـو جػ اا -9

 .يم ف
 .اصا – 1975 – دط – ال و فل دار – ال لغي النو م الطاث   الدن ل الصورةد: يصدور   اا -10
  ا ػػلدداردغا ػػهدد-و ػػلد،دزه ػػلداآلدابدرت ػػةدي ػػ داجمل ػػ :دالغػػلدالػػن د،داػػ الةد ظػػامدكددرايػػلدجط   -11

 .دتد–دطدد–لهط  يلدكدالنشادكالتوز ذد
 ط – الوف ا دار – ظا لدجط  و ل درايل -كاحمل ثٌن الو ا ا اٌن ال   ف يهم –  وية اصته ة ي    اين -12

 .اصا – ا يين ر لد2007د1
 .60ص-2007عداصتعائد1 اٌندزتعمد:د ظا لدالن دا ددان لداظت ىنداذلدي م  ئ لدال اؿدط -13
د–ا يػين ر لدد–د2،1993طدد–لددارداظت افػلداصت ا  ػد– هميداله ةد:داليهملددرايلدلعو لدا وم ػلد -14

 .اصا
 .زتوددػتم ديم رة:داطتط الداٌندالنظا لدكدالتط  ق -15
- ػػيديػػ   ةد  ػػ رةداصتعائػػػادد-داردالوصػػ لدلهنشػػادد-الولػػلدا لػػهدا ااا  مػػيد:دا ػػ دئد دالهاػػ    ت -16

 .ـ2006د-2ط
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وداضت جد:دلا    تدالتهدظدكدج اكل لداطتط بد،دؼتربدحته ةداطتط بد  ا لداولػوددا مػامدج ػعمدذ   لدزت -17
 .دتد–كزكددطد

 .اصا ا يين ر ل – دت – دط – اظت  رؼ انشأة – الش ام الووؿ – ي   ر  ا -18
 لهو ا ػ ت النشا دارد– اضت    لعل يهم ووا   ال اب ين  الهعوم الديا – هللا ي   ان اي روواف -19

 .2006اصا – الو  اةد1 ط –
 .د98ص–دزتورادد ري لل ال واة يورة   ال     ل لهصورة الهعوم ال ن ا – ذ  ب زغ كدة -20
د–د1طد-  ا ػلديػٌند ػس–زه ػلداأللاػ د-يهػمدلعػلدالػن داظتدػ   مدكداإ   ػ تدم:حبًند  ا  ي    -21

 .1997د-الو  اةد–داردجوا رد
 .1997ازعدال و  دال اندلهط  يلدكدالنشادكدالتوز ذداظت-د3طد-:دحته ةداطتط بدالاكائيي   د وطٌن -22
دارداظت افػلداصت ا  ػلدد– ديهمدالهعػلدينػ دال ػابدكرسمديهػمدالهعػلداضتػ   دد–فاؼدال   ديه دالاا خليد -23

 دد.2002د–دطدد–
 دارد-اظتي ػل الصػور جط  و ػلديهػ  درايػل ، كالتط  ػق النظا ػل اػٌن الػن  لعل يهم : الدوي لااا  م   خلي -24

 .– 2000اصا – الو  اةد-1 ط – ق  ا
 ػػلحدفضػػةد:دالغػػلداطتطػػ بدكديهػػمدالػػن ديهاػػهلدزتػػهدال و فػػلداظتيتػػهدالػػوايندله و فػػلدكدالدنػػوفدكد -25

 .1978اآلدابداليو شد
 .ـدد1998د–دطد–دارداصت ةدد–درايلداظت يندين داأل ول ٌندد–ا  اديه م فدزتودةد -26
-دطدد–الػػ ارداصت ا  ػػلدلهط  يػػلدكدالنشػػادد–اػػ  اديػػه م فدزتػػودةد:دظػػ  اةداضتػػرؼد دالػػ رسدالهعػػومد -27

1982. 
ددطد،دافا و ػػػػ دد–ي ػػػػ دالوػػػػ درداوشػػػػيد:دالتن  ػػػػاد داطتطػػػػ بدالنوػػػػ مدكدال لغػػػػيدجوػػػػ ميدػتمػػػػ دال مػػػػامد -28

 .2007ال اردال  ض اداظتعابدد–الشاؽد
 .2007،ددارداعتوالدلهط  يلدكدالنشادكدالتوز ذداصتعائااظت لكدااج ضد ظا لدالن داإدندي   -29
ل نػػػ فدد–اػػػًنكتدد–،داجملػػػ دله رايػػػ تدكدالنشػػػادكدالتوز ػػػذد1الوايػػػذدزتػػػًنمد داا ػػػقداذلدالػػػن دطي ػػػ د -30

2008. 
 .2000،دانشوراتداحت دداليت بدال ابدكدالتط  قي   فدا دذر ةدالن دكداإيهوا لداا دالنظا لد -31
 اآلداب، ايت ػل لهااقاػطي، الهعكا ػل اظتو اػ ت كالتط  ػق، النظا ػل الػن ، لعػل :ديهػم ػتمػ  فػ ة يػعة -32

 .1999-اصا دط، اصا،
اظتميياػػلدد–د1طد–:داإيػػهوا لد دالنوػػ دال ػػانداضتػػ   دال رايػػلد دحته ػػةداطتطػػ بدفا ػػ فداػػ رمداضتػػان -33

 .ل ن فد–اًنكتدد–اصت ا  لدله راي تدكدالنشادكدالتوز ذد
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لوػػػ دردحتو ػػػقدي ػػػ دا–زمػػػ ؿدالػػػ   دا ػػػ مدال خلػػػاا دد:داو اػػػلدفػػػاحدلػػػ دال لغػػػلد،دفػػػ دال لغػػػلدكاطتط اػػػلد -34
 .1997د–د1طد–اًنكتدل ن فد– اٌند

-3طد– ػػػاكتدد–اط  ػػػلداآلاػػ ادال اػػوي ٌندد–لػػو سدفػػ ةودال اػػوييد:ديهػػػمداألدبد ديهػػمداطتط اػػلد -35
 .2ج-1926

 .2009-الو  اةدد–ايت لداآلدابدد-1طد-ل ن ةدق  س:دلا    تدالن دالنظا لدكدالتط  ق -36
 .2008اصتعائادال   ملدد1ط  و دطػتم داإالضادالص  خليد:دا الةداذلديهمدالن دكدغت إتدج -37
 .يم ف 1984– دط كالتوز ذ لهنشا الديا دار – كال   ف األدب   – ساويهي ااز ت ػتم  -38
 .2003ػتم دزت يلدي  دالهط ةد:دان اداصتمهلدال اا لد،دداردغا هدلهط  يلد،داصاد، -39
 الػ اردد-د2 ط – انال وػ  دال ػ اظتازػع – اطتطػ ب ا او ـ لذل ا الة الن ، لا    ت : الط ن ػتم  -40

 .2006-اظتعاب – ال  ض ا
ػتمػػ ديػػعاـد:دحته ػػةداطتطػػ بداإدنديهػػ دوػػواداظتنػػ   دالنو  ػػلدكداضت   ػػلدانشػػوراتداحتػػ ددال ػػابدداشػػقد -41

2003. 
 . ل ن ف – اًنكت-دد1982-1 ط – ال ودة دار – اضت    األدن النو  –  لؿ غن مي ػتم  -42
د–اظتازػػػعدال وػػػ  دال ػػػاندالػػػ اردال  ضػػػ ادد–د3 دالػػػن دد دطػتمػػػ دادتػػػ حد:دد نػػػ دا ي ػػػلدالػػػن د دجنظػػػًند -43

 .2006-اظتعابد
دارداطتلفػلدال هم ػلدد–اط  لداألكقػ ؼدا يػلا لد–ا اكؼدالا   د:د دحدالط هد داطتط الدكاطتط هد -44

 .1917-1طد–
 .2004اظتازعدال و  دال اندال اردال  ض اداظتعابد1انرردال   فيد:دال لا ج لدكديهمدالن دط -45
 –ا يػين ر ل – 2002 – دط – اظت ػ رؼ انشػأة – اظتتنػيب فػ ا   الدن ػل الصػورة : الاػهط ف انػًن -46

 .اصا
-2006-1ط–داردالوفػػػػ ادلهط  يػػػػلدكدالنشػػػػاد–  د ػػػػلدراضػػػػ فدالنوػػػػ رد:داحبػػػػ ثدال إل ػػػػلدكداظت وم ػػػػلد -47

 .اصاد–اإيين ر لد
 .اصتعائا–اوزر  لد-هواائ دكداجمللتد وردال   دالا :داإيهوا لدكدحته ةداطتط بداظتط  لداصتعائا لدل -48
 . 11973ط – لهنشادكالتوز ذ األ ه ل دار – اضت    األدن النو    اإيت  رة ال  كس: ساو  وية -49
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 / الكبب اارتمجة3
 .اصاد–الو  اةدد–دطد–داردغا هدد–ايت د دسكظت فد:ددكرداليهملد دالهعلدجارتلدزم ؿداشاد -1
 .الا  ض–د1997-دطدد–جارتلدغتم دلطديدالعل طيدكانًندالط ييدد–بدحته ةداطتط د–اااكفدك وؿد -2
دارد – حبػًنم  اػ  يػ    جارتػلد–اػ الةداتػ االةداإالتص  ػ تدد–يهػمدالػن دد–جػوفدفػ فدد ػكد -3

 .اصادددد2005ددد2 ط – الو  اة
دطدد–دداردالشػميكفدال و ف ػلدال  اػلد– ػ دؽدالو ػ بددجارتػلدي ػ سد– وفدإ نعد:دالهعلدكداظت ىندكالاػ  ؽد -4

 .ال ااؽ–اع ادد–د1987د–
انشػػػوراتدد–د1طد–جارتػػػلدػتمػػػ دلت ػػػ فدد–دكا ن ػػػكداػػػ جعو ود:داظتصػػػطهخل تداظتدتػػػ ج حدلتخله ػػػةداطتطػػػ بد -5

 .2008دد-اصتعائادال   ملدد-اإالتلؼد
 2007د،2 ط – ي دلددداليتػه –  ا ف دت ـ جارتل – كا  ااا كاطتط ب الن  او اا  د: دم ركاات -6

 اصا. – الو  اةد –
زػػلكسداًن نيػػامد:دالتخله ػػةدالهعػػومدلهػػن داػػ الةداذلداظتدػػ   مداإي يػػ لدكداظتنػػ   دجارتػػلديػػ   د اػػ د -7

 .2005امييالداظتةت ردلهنشادكدالتوز ذدد1حبًنمدط
 / الدوريات4

داآلدابد -1 دك دالهعل د  دال هم ل دال خلوث دك دا ل راي ت دج ين داز دا ل ددكر ل داألكؿ: داصتعا اطتط ب:
 .  ا لداولوددا مام،دات عمدكزكددارداإاةدلهنشادات عمدكزكدانشوراتدؼتربدحته ةداطتط ب
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