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الدراسةىالتركوبوةىفيىالتراثى
اللسانيىالعربي
ىظاهرةىالقرونةىالنحووةىأنموذجا ى
أ،ىسلطانيىفاروقى ى
جامعةىالمسولة ى
اإلالخف:
اَخم اللٔىٍىن الٜدماء باللظاهُاث ،خُث
جىاولىا مىاكُّ ومداوز ُدًدة ومخىىُت ،لها ُٛمتها
في البىاء اللٔىي داخل الخواب اللٔىي ،واإلاظخىي
الترُٟبي حصؤ ال ًخجصؤ مً َرا الترار اللظاوي الىٗير
والُٜم ،خُث ً١ىن ُٗه الترُٟب مدىزا مً
الِالٛاث الـىجُت والـسُٗت والىدىٍت جخددد مً
خاللها الداللت ،والٜسٍىت الىدىٍت مً ؤَم اإلاىاكُّ
التي هٌس لها اللٔىٍىن الٜدماء في الترار اللظاوي ،مً
خُث ؤهىُاَا وؤٛظامها ،جبين مً خاللها ؤن للٜسٍىت
دوز مهم في بهخاج الداللت داخل الترُٟب
ال٢لماث اإلا٘خاخُت :الترُٟب في اللظاهُاث ،الٜسٍىت
الىدىٍت ،الٜسٍىت اللٌُ٘ت  ،الٜسٍىت اإلاِىىٍت.

ػ٢لذ اللظاهُاث مىولٜا َاما لدي
الىٜاد والباخشين في دزاطت الىـىؾ ألادبُت،
والبدث في وظُجها اللٔىي ُلى الداللت التي
جدملها الِالمت اللٔىٍت والٔير لٔىٍت اإلا١ىهت
لها ،ذل ٣ؤن اللظاهُاث ِٟلم ٛاثم بدزاطت
الِالمت اللٔىٍت والٔير اللٔىٍت ٗهي جىٌس
للخواب ألادبي {ػِس/هثر} ُلى ؤهه مىكىَ
لظاوي ٛاثم ُلى ُالمت جيخٌم في وظ ٝجخددد
مً خال ٤اإلا٘اَُم الداللُت للىف،
ٗللظاهُاث حروزَا اإلاِسُٗت في الترار
الِسبي ،والتي هٌس لها ُدًد اللٔىٍين الِسب
وطِىا بلى جبُان مِاإلاها الىٜدًت التي حظدىد
لها في دزاطت الىـىؾ اإلاخخل٘ت وخاؿت
ألادب ،وبن ٠ان جسٟيز َاالء اللٔىٍين
مدـىزا بين الؼِس مً حهت والٜسآن ال١سٍم

مً حهت زاهُت ؤطخلهم ٛسٍدتهم الىٜدًت
وطِىا للبدث في بالٓخه.
طعى اللٔىٍىن الٜدماء بلى ٗهم
الخواباث ألادبُت مً خال ٤الخىٌير لدزض
لظاوي ٌؼسح وٍدلل البني اللٔىٍت والٔير
اللٔىٍت في ٗهم وال١ؼ ًُ ٙداللت
الخواباث ،مظخمدا مبادثه مً مخخلٙ
الِلىم الظاثدة {البالُٓت والىدىٍت والـسُٗت
والِسوكُت وداللُت...الخ}٢ٗ ،ان مً ؤَم
اإلاظخىٍاث التي اُخمدوَا ٟةحساء في دزاطت و
جدلُل وٗهم الخواباث ألادبُت اإلاظخىي
الترُٟبي  :الري َى دزاطت في جسُٟب الىف
مً خال ٤دزاطت بىِخه اللٔىٍت التي جىدزج في
وظ ٝخاكّ لٜىاُد لٔىٍت مُِىت ٛاثمت ُلى
الىٌام والاهخٌام ،اهوالٛا مً الٜىاُد
الىدىٍت التي تهخم بدزاطت الجملت ،خُث
ٌظخمد اإلاظخىي الترُٟبي آلُاجه الخدلُلُت مً
مخخل ٙالِلىم اللٔىٍت والىدىٍت والـسُٗت
والِسوكُت والبالُٓت ،التي حِمل ُلى دزاطت
الىف مً مخخل ٙالصواًا مداوال ال١ؼٙ
ُما ًدخىٍه مً مدلىالث جىوىي ُليها
الِالمت {لٔىٍت ٓ/ير لٔىٍت} ٗىٌس اللٔىٍىن
الٜدماء للمظخىي الترُٟبي مسٟصًٍ ُلى ما
جمدٍ ُلىم الىدى والبالٓت مً بحساءاث
جىِ١ع في ٗهم مى ّٛاللٍ٘ في الجملت في
بُواء مدلىً ٤دىاطب ومىكِه في اليظُج
اللٔىيٗ ،الٜسٍىت ؤلاُسابُت حصء ال ًخجصؤ مً
مداوز الترُٟب التي لها ُٛمتها في الدزض
اللظاوي الِسبي ؤًً ؤَخم اللٔىٍىن بالٜسٍىت
وطِىا بلى جىٌير لها مً مخخل ٙالصواًا
وجبُان ُٛمتها في بهخاج الداللت كمً اإلاظخىي
الترُٟبي ،مً مىول ٝؤن الداللت جسجبى باإلاىجص
اللٔىيٗ ،اللظاهُاث هٌسث للخواباث ألادبُت
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ُلى ؤنها "مىٌىمت زمصٍت"ٗ ،ةلى حاهب ٟىنها
لٔىٍت وَى ما ًىدزج في ماَُتها اللٔىٍت ُلى
ؤنها ٛاثمت ُلى الاُخباهُت ،بال ؤنها مً هاخُت
ال٘سكُت الٜاثمت ُلى" اإلاىٌىمت السمصٍت"
جدمل الٜـد ٛابل إلهخاج جـىزاث ،ألن وزاء
٠ل ػ٢ل لٔىي مىخج جـىز ٗ١سي مظبٝ
مىلد في الرًَ ،وبالخالي َى ًدمل ٛـدا
ًجِلىا هبدث ًُ آلالُاث التي جدُذ لىا ٗهم
اإلاِنى الري ًدخىٍه الىف ،ج١ىن ُٗه الٜسٍىت
اللٔىٍت حصءا مهما في حؼ٢ل الداللت داخل
اإلاظخىي الترُٟبي.
_ ً ُٟٙخددد م٘هىم الٜسٍىت الىدىٍت مً
مىول ٝحؼ٢لها داخل اإلاظخىي الترُٟبي؟.
_  ُٟٙجخجلى الٜسٍىت داللت الٜسٍىت الىدىٍت
في اإلاظخىي الترُٟبي ؟.
بن اإلاخإمل في الترار اللظاوي الِسبي
الٜدًمُ ًٜٙ ،لى مدي اَخمام اللٔىٍين
باللٔت وطِىا بلى ٗهم ؤطسازَا وجسُٟبها وبيُتها
التي جٜىم ُليها مً خال ٤حملت الٜىاُد التي
حؼ٢ل اليظ ٝاللٔىي لها ،ومً ؤَم اإلاداوز
التي زٟصوا ُليها ٟمىول ٝفي دزاطت اللٔت َى
الاَخمام بالخ٢امل بين اإلاظخىٍاث اللظاهُت
داخل اللٔت ،خُث ػ٢ل اإلاظخىي الترُٟبي
حصؤ مهما في َرٍ الدزاطت مً مىول ٝؤن
الترُٟب ًخددد ب١ىهه جل ٣الدزاطت التي
جدىاو ٤ؿُٕ اللٔت ؤو ؤحصاء الخواب جإلُ٘ا
وجسُٟبا ،وحؼ٢ل الجملت في اإلاظخىي الترُٟبي
اإلاىول ٝألاطاض في ٠ل دزاطت ٗهي جٜىم ُلى
حملت مً الِالٛاث الترُٟبُت داخل الجملت
والتي ً١ىن ٗيها الترُٟب "ُلم خُٜٜي مجاله
جإلُ٘ا وجسُٟبا ،بذ َى ُلم يهخم بدزاطت
الِالٛاث الترُٟبُت داخل الجملت وبدون َرٍ
(.)1
الِالٛاث جـبذ ال٢لماث مبِثرة بال ُٛمت"

بن اإلاظخىي الترُٟبي في دزاطخه
للخواب اللٔىي ًجِل مً الجملت مسٟص
الدزاطت ومىولٜا ًبدؤ منها لُدزض وٍدلل
ًىاَسَا اللٔىٍت مً مبدؤ ال٢ل بلى الجصء،
ٗاإلاظخىي الترُٟبي ًدمل هٌسة ػاملت
للخواب اللٔىي وٍبدؤ في اطخٜساء ؤحصائها
دون ؤن ًدـس اَخمامه بجصب دون آلاخس،
خُث ً١ىن َرٍ الدزاطت اطترطالُه جىولٝ
مً البنى الترُٟبُت بلى الىٌس في ٛىاُد
الترُٟب خُث جخلخف خـىؿُت اإلاظخىي
الترُٟبي في" :الىٌسة بلى الترُٟب هٌسة
اطخٜساثُت ػاملت بدُث ال ًىدـس الاَخمام
بِىاؿس الجملت ،بل ًجسي وؿ ٙمخخلٙ
الحاالث وججلُاث الخإلُ ٙاللٔىي ،الاهوالٚ
مً حِلُم البنى الترُٟبُت بلى الىٌس في ٛىاُد
الترُٟب ،اُخماد الوسٍٜت ال٢لُت باالهوالٚ
مً الترُٟب ال١لي ؤو ألاؿلي بلى دزاطت
الِىاؿس ؤو ألاحصاء اإلا١ىهت لهرا الترُٟب"(.)2
وٍىٌس ُدًد اللٔىٍين خاؿت في
الدزض الىدىي الِسبي الحدًث ؤن اإلاظخىي
الترُٟبي ُلم ٛاثم براجه مً مىول ٝاطخ٘ادجه
مً مخخل ٙالِلىم في دزاطت وجدلُل
الخواب ألادبيٗ ،هى بلى حاهب ٟىهه ًإخر
مِالم الِلم ٗهى مً مىٌىز اللٔىٍين ًمازل
ُلم الىدى خاؿت مً خال ٤جسٟيزٍ ُلى
دزاطت الجملت ٟىخدة دالت داخل اليظٝ
اللٔىي "ُلم الترُٟب في الدزض الىدىي
الِسبي الحدًث ٌِبر ُىه بإوحه مخخل٘ت منها،
ُلم الـُٕ ،وُلم الىدى ،ؤو ُلم الٜىاُد،
ؤو ُلم الجمل ،وُلم الترُٟب بدظب الدزض
اللظاوي الحدًث َى خٜل هدىي يهخم بدىٌُم
الىخداث الدالت في الجملت والجملت
"ُ ،"phraseىد ببساَُم هي ؤٛل ٛدزا مً
الظامّ مِنى مظخٜال بى٘ظه طىاء جسُٟب

400

2018

َرا الٜدز مً ٠لمت واخدة ؤم ؤٟثر وٛد ج١ىن
جسُٟبا ًخإل ٙمً زالر ُىاؿس ؤطاطُت
اإلاظىد ،اإلاظىد بلُه ،وؤلاطىاد" (.)3
بن اإلاظخىي الترُٟبي في دزاطت
للخواب اللٔىٍت ٗةهه الٔاًت ألاطاض هي
الخىؿل ل٘هم ؤطساز اللٔت الِسبُت وم١ىهاتها
التي جدؼ٢ل ٗيها داخل اليظ ٝمً مىبر ؤن
اللٔت هي خاؿُت ؤلاوظان وحىَسٍ ،الري
ًخى ٤له ممازطت خـىؿِخه الاحخماُُت مً
خال ٤الخ٘اُل الخىاؿلي باطخِما ٤اللٔت،
ً٘صح ٗيها ًُ اإلادلى ٤الري ًجى ٤في ذَىه
مً هلب ؤو بخظاض ً١ىن بـىزة واضحت
وم٘هىمت اإلاِنى "بن اللٔت هي ؤداة اجـا ٤بين
ؤٗساد مجخمّ ًخ٢لمها ،وٓاًتها هي ؤلابالْ
بىكىح ًُ خبر ما ،ؤو ػسن ؤو بٗـاح ًُ
بخظاض ًدع به اإلاخ٢لم ،وَرا الىكىح في
اإلاِنى َى الري ٌظمى ؤمً اللبع ومً ؤحله
ٛامذ ٛساثً اإلاِنى الىدىي"(.)4
خُث ًدبين مً خالَ ٤را ؤن
الٜسٍىت جإخر ُٛمت مهمت في ُملُت الاجـا٤
اللٔىي ،وهي جازس في بهخاج اإلادلىٛ ٤اثم ُلى
الىكىح والبِد ًُ اللبع ،لرلٗ ٣الٜسٍىت
مىدها اللٔىٍىن الِسب الٜدماء ُٛمت مهمت
جخجلى باألطاض في الخىٌير إلا٘هىمها خُث
ًٜى ٤ابً مىٌىز ":الٜسن والٜسًٍ ،البِير
اإلاٜسون باألخس ،والٜسٍىت الىاٛت حؼد بلى
ألاخسي والٜسًٍ ،ؿاخب ٣الري ًٜازه٣
والجمّ الٜسهاء وٛسٍىت السحل ،امسؤجه إلاٜازهتها
بًاٍ"(.)5
خُث ًدبين مً خال ٤الٜى ٤ؤن
الٜسٍىت ُىد ببً مىوىز جإخر م٘هىم
اإلاـاخبت واإلاساٜٗت والخىاؿل والسبى بين
الؼِئين ،وَى ه٘ع اإلادلى ٤الري ؤػاز له
الجىَسي في حِسٍ ٙللٜسٍىت مً خال٤

بُوائها م٘هىم ؤلاًـا ٤والسبى خُث ًٜى٤
الجىَسي في ٟخاب الصحاحٛ" :سن بين الحج
والِمسة ٛساها بال١ظسة ،وٛسهذ الص يء
بالص يء ،وؿلخه به ،والٜسان ؤن هٜسن بين
زمسجين جإ٠لهما"(.)6
والٜسٍىت مً الىاخُت الاؿوالخُت جإخر داللت
الاخخـاؾ الداللي بص يء دون ألاخس ؤي ؤن
َرٍ الداللت جخخف بالص يء دون ٓيرٍ مً
ألاػُاءٗ ،ـازث الٜسٍىت ُالمت لٔىٍت دالت
ُلُه دون ؤن ٌؼترٓ ٞيرٍ ُٗه خُث ًٜى٤
مدمد طمير هجُب اللبدي" :جول ٝوٍٜـد بها
الداللت اللٌُ٘ت ؤو اإلاِىىٍت ؤو الحالُت التي
جمدف اإلادلى ٤وجـسٗه بلى اإلاساد مىه ،مّ
مىّ ٓيرٍ مً الدخىُٗ ٤ه"(.)7
خُث ًدبين مً خالَ ٤را الٜى ٤ؤن
الٜسٍىت اؿوالخا هي داللت للص يء بما ًميزٍ
ًُ ٓيرٍ دون ؤن ٌؼترُٗ ٞه ٓيرٍ ٗخ١ىن
داللخه ملخـٜت به دون ٓير وخاؿُت مميزة له
ججِله اه٘سادًا.
بن الترابى الري جبدًه الٜسٍىت في
الداللت ؤهما َى ٛاثم ُلى ؤطاض الترُٟب
الٜاثم بين اللٍ٘ واإلاِنى ٗهى جسابى ٛاثم ُلى
كسوزٍت جسابى الداللت باللٍ٘ دون طىاٍ ،ؤن
ًخطح ذل ٣بؼ٢ل ٟبير في الدزض الىدىي،
ٗاللٍ٘ ًإخر مِىاٍ مً خال ٤مساجب اللٍ٘
في الجملت َرٍ الداللت في الىدى مً خال٤
الجملت هي بدًل للظُا ٚواإلاٜام الري ًصو٤
بؼ٢ل وظٜي بذا ما حِل ٝألامس بمداًشت الىف
ؤي داللت داخل البىاء الىص ي ،ذل ٣ؤن
الجملت هي مدىز الِملُت الخدلُلُت في دزاطت
اللٔت ذل ٣ؤن اإلاظخىي الترُٟبي ًىول ٝمً
الجملت ؤي مً ال٢ل اإلا١ىن للىف "بن مدىز
الدزاطت في اإلاظخىي الترُٟبي َى الجملت ؤو
الترُٟب اللٔىي"(ٗ ،)8الداللت جخجلى ُٗه مً

401

2018

خال ٤الترُٟب وال جخسج ُىه ٗىخدٍ الترُٟب
مً ًبن وٍددد الداللت مً خال ٤الٜسٍىت
اللٔىٍت ُٜٗى ٤ببً حني" :مً ذل ٣امخىاُهم
مً جٜدًم ال٘اُل في الىدى ،كسب ٓالمه
شٍداٗ ،هرا لم ًمخىّ مً خُث ٠ان ال٘اُل
لِع زجبخه الخٜدًم وبهما امخىّ لٜسٍىت
اهلمذ بلُه وهي بكاٗت ال٘اُل بلى كمير
اإلاِ٘ى ،٤وٗظاد جٜدًم اإلالمس ُلى ملمسٍ
لٌ٘ا ومِنى ،ومما هٜلذ مسجبخه اإلاِ٘ى ٤في
الاطخ٘هام والؼسن ٗةنهما ًجُئان مٜدمين
ُلى الِ٘لين الىاؿبين لهما ،وبذا ٠اهذ زجبت
اإلاِ٘ى ٤ؤن ً١ىن بِد الِامل ،ل ً١وحب
جٜدًمه لٜسٍىت اهلمذ بلى ذل ،٣وهي وحىب
جٜدًم ألاطماء اإلاظخ٘همت وألاطماء اإلاؼسوهت
بهاٗ ،هرا مً الىٜم الِازقٗ ،إُلم ؤهه ال
جىٜف مسجبخه بال ألمس خادر ٗخإمله وابدث
ُىه"(.)9
ُٗخطح مً خالَ ٤را بكاٗت
ال٘اُل بلى كمير اإلاِ٘ى ٤وٗظاد جٜدًم
اإلالمس ُلى ملمسٍ لٌ٘ا ومِنى في الترُٟب
الٜسٍىت ،مً خُث ان الُٜمت ألاطاطُت
للٜسٍىت هي بشالت اللبع والخشبُذ الىكىح في
اإلاِنى.
بن الٜسٍىت الىدىٍت في الترُٟب جٜىم
ُلى خمظت مـادز جدؼ٢ل مً خاللها ماَُتها
الداللُت التي جخدد مً خال ٤جسابى َرٍ
اإلاـادز ُلى اإلاظخىي الترُٟبي لخإدًت
خـىؿُتها ٜٟسٍىت هدىٍت ٛاثمت ُلى ججاوش
اللبع وزِٗه وجشبُذ ُامل الىكىح في اإلاِنى
والترابى بين اللٍ٘ واإلاِنى ،ومً مـادز
الٜسٍىت الىدىٍت هجد :الىٌام الـىحي،
الىٌام الداللي ،الىٌام الىدىي ،وداللت
الظُا ،ٚالداللت الحالُت ،بدُث ٠ل ٛسٍىت
جخسج ًُ َرٍ اإلاـادز ٗةنها جدخل في اللبع

والٔمىق ،وبرل ٣حِد ًُ ٤ماَُتها في بشالت
اللبع وجشبُذ الىكىح "ٜٟاهىن ؤطاس ي
ًد١م ُملُت الاجـا ٤اللٔىي ،طىاء ؤ٠ان
ذل ٣في خٜل الىدى ؤو خٜل ؤخس مً خٜى٤
الظُمُاء وجدخل جدتها اللٔت ،وألامازة الدالت
ُلى ٠ل ؤمس هي ٛسٍىت"(.)10
ؤما الىٌام الـىحي ُٜٗدم للىدى
ؤؿىاجا مشل :خس٠اث ؤلاُساب الشالر ،وفي
خالت الىٌام الـىحي الِسبي بالراث جٜىم
الىًُ٘ت ؤو اإلاِنى الىًُ٘ي ؤوال وٛبل ٠ل ش يء
بالخ٘سٍ ٝبين هاث٘خين مخباًيخين مً ألاؿىاث،
بخداَما الصحاح وألاخسي الِلل ،مً خُث
ؤن الىٌام الـىحي َى الؼ ٝألاو ٤في جددًد
الداللت مً مىول ٝؤن الىٌام الـىحي ًمشل
الدا ٤ؤو الـىزة الظمُِت التي جخدد بجصء
الـىحي ألاو ٤وَى ال٘ىهُم "مِنى داللت
اللٍ٘ ؤن ً١ىن بذا جسطم في الخُا ٤مظمىَ،
ازحظم في الى٘ع مِىاٍ ٗخِسٖ الى٘ع ؤن
َرا اإلاظمىَ لهرا اإلا٘هىم ٗ٢لما ؤوزدٍ الحع
ُلى الى٘ع الخ٘ذ الى٘ع بلى مِىاٍ وَى
مِنى الداللت والتي ال ج١ىن بال مً خال٤
الىٌام الـىحي ٟمددد ؤولي للم٘هىم"(.)11
وٍخددد الىٌام الـسٖ ُٜٗدم ؤؿل
الىكّ وؤؿل الاػخٜا ٚوالِدو ًُ ٤الىكّ
والـُٕ الـسُٗت ومِاهيها واإلايزان الـسفي
وبملاء خسوٖ اإلاِاوي وألادواث١ُٗ ،ىن
الىٌام الـسفي في ذل ٣مـدز ٛسٍىتي البيُت
وألاداةٗ ،ال ػ ٣ؤن دزاطت الترُٟب الـسفي
لل٢لمت ًادي بلى بُان اإلاِنىٗ ،ال ً٘١ي لبُان
مِنى اللٍ٘ ؤن ه١ؼ ًُ ٙمِىاَا في
اإلاعجم ،وؤن هبين مادتها بل ال بد ؤن هلم بلى
ذل ٣مِنى الـُٔت ،بال ؤن الـسُٗين لهم
ٛىاُدَم الـسُٗت التي ًىولٜىن منها ،وهي
جلُ ٙللمِنى اإلاعجمي مِنى ؤخس ؤٟثر
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واُِٛت ووكىخا "وَرا ًاٟد الـلت الٜىٍت
بين ُلم الـسٖ وُلم الداللت ٗ١الَما
مخ٢امالن ومخداخالن"(.)12
وجددد اإلاباوي الـسُٗت اإلاِاوي ،ذل٣
ؤن اإلاِاوي التي ال مباوي لها ال وكىح ٗيها
اإلاِنى
_ ؤلاطمُت
_ الِ٘لُت
_ ؤلاكماز
_الخِسٍٙ
_ الخإهِث
_ الخشيُت
_ الخ٢لم
_ الُٔبت

واللبع مً ٌظ١نهاٗ ،اإلاباوي زمىش اإلاِاويٗ ،ال
ٓنى ًُ السمص في هٌام اللٔتٗ ،الجدو ٤الخالي
ًىضح ذل:٣

اإلابنى
_ ؿُٔت ؤلاطم
_ ؿُٔت الِ٘ل
_ اللمير ُلى بهالٛه
_ ا ( ٤اإلاِسٗت)
_ الخاء ( اإلااهث)
_ ألال ٙوالىىن ( الىىن)
_ كمير اإلاخ٢لم ُلى بهالٛه
_ كمير الٔاثب ُلى بهالٛه

الىدى َى ُلم الِالٛاثٗ ،ال ًدىاو٤
اإلا٘سداث بال مً خُث ُالٛتها باإلا٘سداث
ألاخسي في الجملت وجل ٣هي ُالٛاث الىٌام
والسجبت والسبى ،وٛسٍىت الظُا ٚالتي ج١ؼٙ
ًُ ُالٛاث اإلاِنى ًخددد اإلاِسب مً خال٤
ما حٔير ؤخسٍ داخل الىٌام الىدى "ٗاإلاِسب
َى ما ًخٔير ؤخسٍ بظبب الِىامل الداخلت
ُلُه ،ؤما اإلابنى ٗهى ًلصم خسٟت واخدة مً
دون الخإزس بالِىاملٟ ،ما ؤن اإلاِسب ًدخل
ُٗه الاطم والِ٘ل اإلالازَ بِىما اإلابنى
ُٗدخل ُٗه ٠ل مً الاطم والِ٘ل
والحسٖ"(.)13
بن الظُا ٚوالحالُت ًخخر ُٛمت
مهمت في بلىزة الداللت مً خال ٤الاػخٔا٤
الٜساثً الىدىٍت ٟمىِ١ع ًىًُ ٙلى خدر
و ّٛخازج الىف ،في خين ؤن َرٍ
الخـىؿُت الحالُت جدبلىز مً خال٤
الخىًُ ٙألامشل للٜساثً دخل متن الىف بما

الِالمت
_ شٍد
_ كسبً ،لسب
_ َى ،هي
_ اٟ( ٤خاب) مشال
_ ٗاهمت
_ الصٍد
_ ؤها ؤخر
_ كسب (ٌ)

ًدىاطب مّ طُا ٚوالحالُتٗ ،اإلاٜام ًلم
اإلاخ٢لم والظامّ والٌسوٖ والِالٛاث
الاحخماُُت وألاخدار الىازدة في ؤبِاد الصمً
واإلا٢انٗ ،خِ١ع الٜساثً داللت اإلاى ٙٛمً
خال ٤جىًُ ٙالٜساثً في الترُٟب اللٔىي
للمتن "وٍد ٤اإلاٜام ُلى الِالٛاث الاحخماُُت
واإلا٢اهُت التي ًجسي ٗيها ال١الم ،وَى الِالم
الخازج ًُ اللٔت بما له مً ؿلت بالخددر
اللٔىيُٗ ،خمشل في الٌسوٖ ؤلاحخماُُت
والبِئت الى٘ظُت والشٜاٗت للمخ٢لمين ؤو
اإلاؼترٟين في ال١الم"( ،)14والجدو ٤الخالي
ًىضح بخخالٖ داللت الٜسٍىت وٗ ٝطُاٚ
مِين ،ؤًً ً١ىن لٜسٍىت لٌ٘ت الِين في
الترُٟب جخخل ٙداللتها وٗ ٝالظُا ٚمخِدد،
خُث ٠ل طُا ٚجسد ُٗه ٠لمت الِين ًٜدم
داللت ًخٜبلها الرًَ وٍىـسٖ ًُ ٓيرَا وٗٝ
مِين
طُاٚ
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الٜسٍىت في الترُٟب وٗ ٝطُا ٚمِين
ُين الو٘ل جاإلاه
في الجبل ُين حازٍت
َرا ُين للِدو
الِين الظاخسة وطُلت إلاِسٗت الوازٚ

خُث جإخر الٜسٍىت ُىد اللٔىٍين
الِسب الٜدماء ؤهىاَ مخِددة ومخىىُت،
ًخخف ٠ل هىَ بىًُ٘ت هدىٍت مُِىت جخددد
ُلى ؤطاطها بيُت الترُٟب اللٔىي داخل
الىفٗ ،ىجد الٜسٍىت اللٌُ٘ت :وهي ما ًٜدمه
ُلم الـىجُاث والـسٖ لِلم الىدى مً
ٛساثً ؿىجُت ؤو ؿسُٗت ٠الحس٠اث والحسوٖ
ومُادًً الخٜظُم ،وهي الِالماث اإلا١خىبت ؤو
اإلاىوىٛت اإلاىحىدة في الىفً ،خددد مً
خاللها مبنى الىف لُادي داللت مُِىت ،وٗٝ
ٛساثً مخِددة ٛاثمت ُلى ُالٛت جسابوُت
وج٢املُت بين ؤبيُت الىف الـسُٗت والـىجُت
والىدىٍت في الترُٟب "وَ١را جيؼإ َرٍ
الِالٛت التي ججمّ الـىث والـسٖ
والترُٟب ،اهوالٛا مً ؤن الىدى ال ًخخر
إلاِاهُه مُادًً مً ؤي هىَ بال بما ًٜدمه له
الـسٖ الري ٌظخِين باألؿىاث ؤًلا زم
ًٜدم اإلاِوُاث الـىجُت بلى الىدى باُخبازَا
ُىاؿس ؿسُٗت مً اإلاُادًً التي ًىول ٝمنها
ًدؼ٢ل منها الترُٟب الىص ي"(.)15
جدؼ٢ل الٜسٍىت اللٌُ٘ت مً ؤهىاَ
مخِددة ومخىىُت ،جدؼ٢ل مً خاللها داللت
اللٍ٘ٗ ،ىجد الِالمت ؤلاُسابُت :خُث ؤُوى
اللٔىٍىن لها ُٛمت ٟبيرة ،وػ٢لىا هٌسٍاث
موىلت ُليها طمىَا هٌسٍت الِامل ،هٌسوا
مً خاللها للحس٠اث ؤلاُسابُت وداللتها في

الداللت
الِين َىا الباؿسة
الِين َىا هي ُين اإلااء
الِين َىا هي الجاطىض
الِين جدُ ٤لى مىٌاز خدًث ًسٟب ُلى الباب
لسئٍت الوازٚ
الترُٟب ،خُث ًىٌس للٜسٍىت ُلى ؤنها مولٜت
الِالمت جتراوح بين اللمت وال٘خدت وال١ظسة،
بال ؤن َرا الاَخمام ؤوؿل اللٔىٍىن بلى ؤن
الِالمت ؤلاُسابُت ال ًم ً١لىخدَا ؤن حظهم
في بهخاج الداللت خُث ًٜى ٤مدمد خماطت":
بن الِالمت ؤلاُسابُت بم٘سدَا ال حِين ُلى
جددًد اإلاِنى ٗال ُٛمت لها بدون جلاٗس
الٜساثً ولِع ٟما زؤي الىداة الٜدامى خُىما
بالٔىا في الاج٢اُ ٤لى ٛسٍىت ؤلاُساب ختى بىىا
هدىَم ٠له بُساب مّ ؤن ؤلاُساب وخدٍ ال
ًٜىي ُلى جبُان اإلاِنى الىدىي"(.)16
وجىطّ اللٔىٍىن في الخىٌير ألهىاَ
الٜسٍىت وَرٍ اإلاسة مً هاخُت هىَ آخس ال ًٜل
ؤَمُت في جددًد الداللت وَى ٛسٍىت السبى:
وهي ٛسٍىت لٌُ٘ت جدُ ٤لى اًـا ٤ؤخد
اإلاترابوين باآلخس ،وللسبى دوز مهم في ببساش
اإلاوابٜت بين ؤحصاء ال١الم وجىكُذ مِنى
ؤلاطىاد داخل الترُٟب الىص ي ،ومشا ٤ذل٣
حملت الؼسن التي ًىٌس لها اللٔىٍين ل٢ي
ج١ىن مظخىُٗت الداللت ؤوي ٟىن حىاب
الؼسن ٗيها مٜترها ب٘اء جسبوه بالؼوس ألاو،٤
وبدونها بول ُٛمت داللتها "وذل ٣لٜ٘د
اإلاىاطبت اللٌُ٘ت خُيئر بُنهماٟ ،رل ٣جدخاج
ؤما ولىال والٜظم بلى ؤدواث زبى ختى ٌِلم ؤن
ما بِدَا حىاب لها"(.)17
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السجبت اإلاد٘ىًت ًبن اللٔىٍىن ذل ٣في حملت
مً الٜساثً للسجبت اإلاد٘ىًت :جٜدًم اإلاىؿى٤
ُلى الـلت ،واإلاىؿىٖ ُلى الـ٘ت ،واإلااٟد
ُلى اإلااٟد ،والِ٘ل ُلى ال٘اُل ،واإلالاٖ
ُلى اإلالاٖ بلُه ،وؤدواث الؼسن والجصم
والى٘ي والاطخ٘هام ،ومً ؤمشلت السجب ٓير
مد٘ىًت ًبين اللٔىٍىن ذل :٣جٜدم اإلابخدؤ
ُلى الخبر ،ال٘اُل ُلى اإلاِ٘ى ٤به ،والِ٘ل
ُلى اإلاِ٘ى ،٤والِ٘ل ُلى الحا ،٤وَرا وال
ٌِني ؤن َرا الخـيَُ ٙى بخساج السجب ٓير
مد٘ىًت مً هوا ٚالىدى نهاثُا ،ألنها ٛد
ج١ىن الٜسٍىت الىخُدة التي ًلجإ بليها ل١ؼٙ
ُالٛت ؤلاطىاد وال طُما في اإلابيُاث.
وما ال جٌهس ُلُه خسٟت هدى (كسب
مىس ى ُِس ى) ،خُث ًٌهس حلُا مً خال٤
َرا ؤن مىس ى َىا ٗاُل وُِس ى مِ٘ى ٤به،
اطدىادا بلى ؤن ألاؿل جٜدم ال٘اُل وجإخس
اإلاِ٘ى ٤به .واإلاخوى الخالي ًبين وٍىضح
مدي جداخل ٛسٍىت السجبت في الترُٟب وُلُه
ٌظهم بطهاما ٟبيرا في ؤلاخالت ُلى الداللت(:)19

وَىال ٣مً ًسي في ٛسٍىت السبى ؤهه
هٌام ازجبان  ،خُث هٌس لٜسٍىت السبى ُلى
ؤنها ٛسٍىت لٌُ٘ت جسُٟبُت ال ؿسُٗت ُلى ؤن
جدخل ؤدواث السبى في هواٛه ،وبهرٍ جـبذ
ٛسٍىت ألاداة التي ذٟسَا الدٟخىز جمام ٛسٍىت
لٌُ٘ت مـىزة ُلى ألادواث التي وكِتها
اللٔت لٔير السبى ٟإدواث الى٘ي والاطخ٘هام،
وحِد جل ٣ألادواث ٛسٍىت جسُٟبُت ؤًلا ال
ؿسُٗت ،وَرٍ مخال٘ت لخمام خظان"(.)18
وهٌس اللٔىٍىن لٜسٍىت السجبت
وؤُوىَا حاهبا ٟبيرا مً الاَخمام ،مً خُث
هي وؿ ٙإلاىا ّٛال٢لماث في التراُٟب ،خُث
للسجبت هىُان َما  :)1زجبت مد٘ىًت :)2 ،زجبت
ٓير مد٘ىًت ،ولهرٍ الٜسٍىت ُٛمت ٟبيرة في
خ٘اي الترُٟب ُلى مدلىله ٗإي حٔير في زجبت
الٜسٍىت ً١ىن له مىِ١ع في مدلى ٤الترُٟب
داللت وػ١الُ ،لى خالٖ الٜسٍىت ٓير
مد٘ىًت ٗهي جخف بالٓت ،ؤًً اَخم بها ُلم
اإلاِني مً خُث بين ؤٓساق الخٜدًم والخإخير
كمً دزاطت لألطلىب ال الترُٟب ،ومً ؤمشلت
السجبت
الخٜدًم

الخإخير

زجبت مد٘ىًت ألادواث زجبت ٓير مد٘ىًت
التي بها الـدازة مشال اإلابخدؤ مشال

زجبت مد٘ىًت ال٘اُل زجبت ٓير مد٘ىًت
اإلاِ٘ى ٤به مشال
مشال

وجخِدد ؤهىاَ الٜساثً اللٔىٍت التي
احتهد اللٔىٍىن الِسب في الخىٌير لها ومداولت
بشالت اللبع خىلهاٗ ،خوسٛىا ؤًلا بلى هىَ
ؤخس مً الٜساثً وَى الٜسٍىت اإلاِىىٍت :وهي
ُالمت الىدى ؤو ُالٛاث الظُا ٚالترُٟبي
وٍخى ٙٛجددًد اإلاِنى الىدىي ُلى ُىاؿس
اإلاٜا ،٤وهي بدث ًُ اإلاِنى بِص ٤اإلاٜاًُ ٤
اإلاٜام ؤو ًخجسد اللٔت الىف ًُ طُا ٚالِام
الري حسث ُٗه حملت الِالٛاث ،خُث ج١ىن

الٜسٍىت اإلاِىىٍت مجمىُت الِالٛاث التي
جسبى بين اإلاِنى ،ختى ج١ىن ؿالحتُ ،ىد
جسُٟبها لبُان اإلاساد منها" ،وهي ؤَم الٜساثً
الىدىٍت حمُِا ،وُليها اُخمد ال١الم
وال١ؼُ ٙنها َى الٔاًت ال١بري مً الخدلُل
اللٔىي"(.)20
والٜسٍىت الىدىٍت جدخل ٗيها ُدة
ؤهىاَ ُلى ػ٢ل مً الِالٛاث الداخلُت،
جدخل ٗيها ُدة ؤٛظام هي :ؤلاطىاد،
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الخخـف ،اليظبت ،الخبُِتِٗ" ،الٛت
ؤلاطىاد هي :الِالٛت السابوت بين اإلابخدؤ والخبر
وبين الِ٘ل وال٘اُل ،وجـبذ ُىد ٗهمها
وجـىزَا ٛسٍىت مِىىٍت هـل بليها ب٘هم
الِالٛت السابوت بين الجصؤًً"(.)21
وجمشل الٜسٍىت اإلاِىىٍت الخخـُف
وهيٛ :سٍىت مِىىٍت جلم مجمىُت مً اإلاِاوي
التي جُ٘د ؤلاطىاد وهي مخِددة ومخىىُت ،منها
الخِددًت ،والٔاثُت ،والٌسُٗت ،وؤلاخساج،
ٗ٘ي الخِددًت ًالخٍ ؤن اإلاِ٘ى ٤به ُٛد في
ؤلاطىاد خا ٤دون ٗهم ؤلاطىاد ُلى بهالٛه
هدى ٛىلىا" :ؤجِذ زٓبت في لٜاث ٣ؤو ٠ي
ؤلٜاٗ "ٞةهٛ ٣د ؤطىدث ؤلاجُان بدون طبب
ؤُم مىه وَى مظبب ٗاإلجُان َىا م٘هىم مً
حهت ٟىهه مظببا السٓبت في اللٜاء وج١ىن
الٔاثُت وهي ٛسٍىت مِىىٍت دالت ُلى اإلاِ٘ى٤
ألحله ؤو ُلى مِنى اإلالازَ بِد ألادواث
اإلارٟىزة ومُٜدة لإلطىاد الري لىالٍ ل٢ان
ؤُم وج١ىن ؤًلا بظبب جُُٜدَا َرا ؤلاطىاد
دالت ُلى حهت ٗهم الحدر الري ٌؼير بلُه
الِ٘ل وٍٜا ٤الص يء ه٘ظه " ؤها آث في لٜاث،٣
وؤها آث زٓبت في لٜاث ٣وطأحي زٓبت في لٜاث٣
"(.)22
ؤما الٜسٍىت اإلاِىىٍت الخبُِت ٗهي:
ٛسٍىت مِىىٍت ُامت ًىدزج جدتها ؤزبّ ٛساثً
هي الىِذ والِو ٙوالخىُٟد وؤلابدا ،٤وَرٍ
الٜساثً اإلاِىىٍت جخلاٗس مِها ٛساثً ؤخسي
لٌُ٘ت ؤػسَاٛ :سٍىت اإلاوابٜت التي ج١ىن بين
الخباَ واإلاخبىَ َى الِالٛت ؤلاُسابُت ٟما
َىاٛ ٞسٍىت ؤخسي هي السجبت ،بذ زجبت الخابّ
هي جإخس ًُ اإلاخبىَ داثما ،ؤما الىِذ ٗهى
ًـ ٙاإلاىِىث وٍ١ىن م٘سدا خُُٜٜا طببا
وحملت ،ؤما الخىُٟد ٗمىه ما َى لٌ٘ي

ومِىىيٗ ،اللٌ٘ي َى ج١ساز اإلااٟد واإلاِىىي
ً١ىن بإل٘اي مُِىت...بلخ.
وجخجلى ٛسٍىت اليظبت وهيٛ :سٍىت
مِىىٍت ججِل ُالٛت ؤلاطىاد وظبت ،واليظب
َىا الخخـُف ألن الخخـُف ٟما زؤًىا
جُُٜد ُلى خين ؤن اليظبت هي بلحا ،ٚوٍدخل
في اليظبت مِنى ؤلاكاٗت ومِاوي خسوٖ
الجس ،والتي ؤولى اللٔىٍىن الٜدامى َرٍ
الحسوٖ الدالت ُلى اإلاِاوي اَخماما ٟبيرا  ،بذ
ؤٗسدوا لها ؤبىاب واطِت ومال٘اث مخِددة،
ومشا ٤الخالي ًىضح ُٛمت خسوٖ الجس في
الٜسٍىت اإلاِىىٍت اليظبت" :ؤصحىا وٛذ هلىَ
الؼمع" ٗىٛذ هلىَ الؼمع مخِلٝ
بالصحى ُلى ؤن َىا ٞوظبت للحدر بلى
ًسٖ ًدخىٍه ،وَرٍ اليظبت بلحا ٚال جُ٘د،
وٌٍهس ال٘س ٚبين َرًً اإلاِىُين بلى ؤلالحاٚ
والخُُٜد خين جٜازن بين اإلاشا ٤الظاب:ٝ
"صحىث بذ جولّ الؼمع" وَى مً ألامشلت
الخخـُف ًُ هسٍ ٝالٌسُٗت مً حهت
ومشالىا الخ" :ٝؤصحى في وٛذ هلىَ الؼمع"
الري حِلىاٍ ؤمشلت اليظبتٗ ،اإلاِنى ألاوَ ٤ى
جُُٜد لإلطىاد شمىا ٗالصحى ٠ان وٛذ هلىَ
الؼمع هـا ال ٓيرُ ،لى خين ؤن اإلاِنى في
الشاوي َى وظبت الصحى بلى وٛذ هلىَ
الؼمع ال بلى ٓيرٍ والخالؿت هي ؤن الصحى
في اإلاشا ٤ألاو ٤مخىُ ٙٛلى هلىَ الؼمع
ٗهى مُٜد به وؤما في اإلاشا ٤الشاوي ٗالصحى
ميظىب بلى ٓير مخىُ ٙٛلُه"(.)23
ُٗخطح مً خال ٤ما جم جىاوله ؤن
البيُت اللٔىٍت للٔت الِسبُت جٜىم ُلى وظُج
ٛاثم ُلى هٌام واهخٌام جخددد مً خالله
داللت اإلاِنى ،والٜسٍىت ؤلاُسابُت ُلى حِددَا
داخل الترُٟب الىص ي حصؤ ال ًخجصؤ مً
آلالُاث الهامت في جددًد ٛـدًت اإلاِنى
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والداللت ،وبرلٗ ٣الدزاطت جبين مدي ازجٜاء
اللٔت مً خاؿُتها الاُخباهُت بلى ٓاًتها
الداللُت لخإدًت مِنى مددد وٗ ٝطُاٚ
مِين*.
خاجمت:
ؤولى اللٔىٍىن الٜدماء ؤَمُت ٟبيرة
للترُٟب في الدزض اللظاويٗ ،الترُٟب في
الترار اللظاوي الِسبي له زواٗد َامت
ومخِددة هٌس لها اللٔىٍىن وؤوزدوا لها ؤبىابا
وٗـىال في الخىٌير إلا٘هىم الترُٟب واإلاداوز
التي جىدزج له ،مً مىول ٝؤن الترُٟب في
الدزض اللظان ٌِد م٘خاح ل٘هم داللت التي
هي ًدخىيها الىفَ ،رٍ الداللت ال ًم ً١ؤن
ج١ىن بدون بدزا ٞللمتن الىص ي الري َى
ُلُه البىاء الىص ي ،بما ًدخىٍه مً حملت مً
الِالٛاث الـىجُت والـسُٗت والىدىٍت،
والتي جخداخل ُٗما بُنها لدؼ٢ل داللت جيخج
مً مدي اػخٔا ٤ال٢اجب إلاميزاث اللٔت
وحظىَٔها مً خال ٤حملت الٜىاُد اللٔىٍت
التي ج٘١لها ،ومً اإلاداوز الهامت التي اػخٔل
وهٌس لها اللٔىٍين الٜدماء هجد مدىز الٜسٍىت
الىدىٍت ،التي جبين مً خاللها مدي ؤَمُتها
في بىاء الىف وبلىزة داللخه مً مىول ٝج٢لها
في جسُٟب الجملت وٗ ٝحملت مً الِالٛاث
الـسُٗت والىدىٍت ،خُث جخلخف م٘هىم
وُٛمت الٜسٍىت الىدىٍت مً حملت الىًاثٙ
اللٔىٍت التي جيخجها داخل الىف ،وللٜسٍىت
ُٛمت َامت في بهخاج الداللت وُٗ ٝالٛت
مخداخلت بين الظُا ٚواإلاٜام والترُٟب والىدى
والـسٖ.
_ بن الدزاطت الترُٟبُت في الترار اللظاوي
الِسبي لها ُٛمت ٟبيرة لدي اللٔىٍين مً خال٤
اَخمامهم بدزاطت الجملت وٗ ٝالٜىاُد
الىدىٍت التي جٜىم ُليها ،وللُٜمت اإلاىكىُُت

التي اُخمدوا ُليها في دزاطت الترُٟب للٔىي
ٜٗد هٌس َاالء بلى ؤن الترُٟب َى ُلم ٛاثم
براجه ًدىاطب في ٛىاُدٍ مّ ُلم الىدى مً
خال ٤دزاطت الجمل ٟىخدة دالت.
_ بن الٜسٍىت الىدىٍت لها ُٛمتها في الترُٟب
داخل اإلاتن ،مً خال ٤ؤن م٘هىم الٜسٍىت َى
الـ٘ت اإلاـاخبت واإلاالشمت للص يء بدون وحه
لبع لخـسٖ ُىه الٔمىق ،وج١ظبه ؿ٘ت
الىكىح والبُان بدون وحه لبع.
_ جخددد الٜسٍىت مً حملت اإلاـادز اإلاخىىُت
التي جدؼ٢ل مً خاللها :الىٌام الـىحي،
والىٌام الـسفي ،والىٌام الىدىي ،الظُاٚ
والحا ،٤و٠ل ٛسٍىت جخسج ًُ َرٍ اإلاـادز
جدخل في داثسة اللبع وُلُه ًخِدد اإلاِنى
وٍدىىَ.
_ بن الٜساثً جىٜظم بلى ٛظمين ،بين ٛساثً
لٌُ٘ت وهي مجمل ما جٜدمه الـىجُاث
والـسٖ بلى ُلم الىدى ،جخددد بين الحس٠اث
والحسوٖ ،بين ُالماث مىوىٛت وم١خىبت،
ًخددد مً خاللها اإلاِنى داخل اإلاتن الىص ي،
وجىٜظم الٜساثً اللٌُ٘ت بلى ؤهىاَ هي:
الِالماث ؤلاُسابُتٛ ،سٍىت السبىٛ ،سٍىت
الـُٔتٛ ،سٍىت اإلاوابٜتٛ ،سٍىت السجبتٛ ،سٍىت
ألاداة ،وجإخر َرٍ ألاٛظام ُٛمت مهمت في
الترُٟب مً خال ٤بلىزة ُٛمتها وجإزيرَا مً
خال ٤الدالت التي جيخجها في اإلاتن الىص ي،
والتي جخِدد بدظب جمسٟصَا وزجبتها في
الترُٟب داخل الىف.
_ ولم ٌٔ٘ل اللٔىٍىن الٜدماء مً الخىٌير
للٜسٍىت وؤَمُتها في الترُٟب في الترار اللظاوي
الِسبي مً خال ٤الخىٌير للٜسٍىت والخىاو٤
مخخل ٙالجىاهب التي لها جإزير في بهخاج
الداللتٗ ،بِد الٜسٍىت اللٌُ٘ت ،جىاو٤
اللٔىٍىن الٜدماء الٜسٍىت اإلاِىىٍت مً خُث
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هي ُالماث الىدى وُالٛاث الظُا ٚوالتي
جددد اإلاِنى مً خاللها مً خُث ُىاؿس
اإلاٜا ،٤ذل ٣ؤن في حصؤ ٟبير مً الخىٌير
للٜسٍىت اإلاِىىٍت جخواب ٝمّ ما حاء به الىٜد
الحداسي في دزاطت الىف بمِص ًُ ٤الظُا،ٚ
ٗهى بدث ًُ اإلاِنى مً خُث جسُٟب اللٔىي
للٜسٍىت داخل الىف وٗ ٝجدلُل كمني مً
مدلى ٤ال١الم وٗ ٝزابوت الٜسٍىت اإلاِىىٍت،
ٗالٜسٍىت اإلاِىىٍت جدىىَ وجخِدد في ؤٛظامها
جخددد باإلطىاد ،الخخـُف ،الخبُِت،
اليظبت.
ٗالٜسٍىت الىدىٍت مً ؤَم اإلاداوز
ألاطاطُت وحصؤ ال ًخجصؤ مً الدزض اللظاوي
في الترار الِسبي ،جدبلىز ُٛمتها مً بػخٔا٤
اللٔىٍين الٜدماء في َرا الباب خُث هٌسوا
له وجىاولىا ُٛمخه في الترُٟب الىص ي ،ؤًً
جإخر الٜسٍىت ُٛمت ؤٟبر في جدخلها في اإلاِنى
الىص ي ،وبهخاج الداللت التي جخددد بىىَ
الٜسٍىت الىدىٍت.
الهىامؽ :
( _)1مدمد الحىاغ ،البىاء اإلاٜلىب في اللٔت الِسبُت،
مجلت دزاطاث ؤدبُت ولظاهُتُ ،دد.1986 ،3/2
(ُ _)2بد الظالم ٛدادزة ،اإلابدث الترُٟبي في الدزاطت
اللظاهُت الحدًشت ،زطالت ماحظخير في اللظاهُاث،
حامِت مىخىزيٛ ،ظىوُىت ،الجصاثس،2005/2004 ،
ؾ .128
( _)3زابذ بدىغ ،اإلاىاهج الىٜدًت وخـاثف الخواب
اللظاوي ،داز الِلىم لليؼس والخىشَُّ ،ىابت ،الجصاثس،
 ،2010ؾ .29
( _)4خظان جمام ،الخالؿت الىدىٍتُ ،الم ال١خب،
الٜاَسة ،مـس ،ن ،2000 ،1ؾ.17
( _)5ؤبى ال٘لل حما ٤الدًً مدمد بً م١سم ببً
مىٌىز ،لظان الِسب ،داز ال١خب الِسبُت ،بيروث،
لبىان ،ن ،2003 ،1ؾ .412
(_)6مدمد بً ؤبي ب١س بً ُبد الٜادز الساشي ،مخخاز
الصحاح ،داز الِلم للمالًين ،بيروث ،لبىان،1984 ،
ؾ .2181

( _)7مدمد طمير اللبدي ،معجم اإلاـولحاث الىدىٍت
والـسُٗت ،داز الشٜاٗت ،الجصاثس ،د ث ،ؾ .186
( _)8ؤخمد مخخاز ُمسُ ،لم الداللت ،م١خبت داز
الِسوبت ،ال١ىٍذ ،2001 ،ؾ .49
(ُ _)9اجؼت ُىيزة ،الداللت الترُٟبُت والٜساثً
الىدىٍت ،زطالت ماحظخير ،حامِت الجصاثس ،الجصاثس،
 ،2001/2000ؾ .09
(ُ _)10بد الجباز جىامت ،الٜساثً اإلاِىىٍت في الىدى
الِسبي الحدًث ،ؤهسوخت دٟخىزاٍ ،حامِت الجصاثس،
الجصاثس ،1997 ،ؾ .17
(ُ _)11بد الجلُل مىٜىزُ ،لم الداللت ؤؿىله
ومباخشه في الترار الِسبي ،بجداد ال١خاب الِسب،
دمؼ ،ٝطىزٍا ،2001 ،ؾ .39
(ُ _)12بد الجىاد ببساَُم زحب ،دزاطاث في الداللت
واإلاعجم ،م١خبت آلاداب مُدان ألاوبسا ،الٜاَسة،
مـس ،ن ،2001 ،1ؾ .17
(ُ _)13بد الحمُد مدمد محي الدًً ،ػسح ٛوس
الىدي وبل الـدي ،داز اليؼس الظِادة ،مـس،
 ،2005ؾ.15
( _)14خلُل خلمي ،الِسبُت وُلم اللٔت البيُىي ،داز
اإلاِسٗت ،ؤلاط١ىدزٍت ،مـس  ،ن ،2001 ،1ؾ .135
(ُ _)15اجؼت ُىيزة ،الداللت الترُٟبُت والٜساثً
الىدىٍت ،ؾ .10
( _)16مدمد خماطت ُبد اللوُ ،ٙالِالمت ؤلاُسابُت
في الجمل بين الٜدًم والحدًث ،داز ٓسٍبت ،الٜاَسة،
مـس ،2001 ،ؾ .289
( _)17مـو٘ى ال٘الًني ،حامّ الدزوض الِسبُت،
اإلا١خبت الِـسٍت ،بيروث ،لبىان ،2001 ،ؾ .196
( _)18ؤخمد مىدوز ،مبادت اللظاهُاث ،داز ال٘١س
اإلاِاؿس ،بيروث ،لبىان ،1999 ،ؾ .27
( _)19خظان جمام ،اللٔت الِسبُت مِىاَا ومبىاَا،
ُالم ال١خب ،الٜاَسة،مـس،ن ،2006 ،5ؾ .208
(ُ _)20اجؼت ُىيزة ،الداللت الترُٟبُت والٜساثً
الىدىٍت ،ؾ .11
( _)21خظان جمام  ،اللٔت الِسبُت مِىاَا ومبىاَا ،ؾ
.161
( _)22اإلاسحّ ه٘ظه ،ؾ .38
( _)23ؤخمد مىدوز ،مبادت اللظاهُاث ،ؾ .230
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*_ ًىٌس مجمىُت مً الولبت ،ؤزس الٜسٍىت ؤلاُسابُت في
جددًد الداللت ،مرٟسة لِظاوع ،حامِت اإلاظُلت،
الجصاثس2010_2009 ،م.
_ اإلاـادز واإلاساحّ:
اإلاِاحم اللٔىٍت:
( _)1ؤبى ال٘لل حما ٤الدًً مدمد بً م١سم ببً
مىٌىز ،لظان الِسب ،داز ال١خب الِسبُت ،بيروث،
لبىان ،ن.2003 ،1
( _)2مدمد بً ؤبي ب١س بً ُبد الٜادز الساشي ،مخخاز
الصحاح ،داز الِلم للمالًين ،بيروث ،لبىان.1984 ،
اإلاـادز:
( _)1خظان جمام ،الخالؿت الىدىٍتُ ،الم ال١خب،
الٜاَسة ،مـس ،ن.2000 ،1
اإلاساحّ:
( _)1ؤخمد مىدوز ،مبادت اللظاهُاث ،داز ال٘١س
اإلاِاؿس ،بيروث ،لبىان.1999 ،
( _)2ؤخمد مخخاز ُمسُ ،لم الداللت ،م١خبت داز
الِسوبت ،ال١ىٍذ.2001 ،
(ُ _)3بد الحمُد مدمد محي الدًً ،ػسح ٛوس
الىدي وبل الـدي ،داز اليؼس الظِادة ،مـس،
.2005
( _)4خظان جمام ،اللٔت الِسبُت مِىاَا ومبىاَا،
ُالم ال١خب ،الٜاَسة ،مـس،ن.2006 ،5
(ُ _)5بد الجىاد ببساَُم زحب ،دزاطاث في الداللت
واإلاعجم ،م١خبت آلاداب مُدان ألاوبسا ،الٜاَسة،
مـس ،ن.2001 ،1
(ُ _)6بد الجلُل مىٜىزُ ،لم الداللت ؤؿىله
ومباخشه في الترار الِسبي ،اجداد ال١خاب الِسب،
دمؼ ،ٝطىزٍا.2001 ،

( _)7مدمد طمير اللبدي ،معجم اإلاـولحاث
الىدىٍت والـسُٗت ،داز الشٜاٗت ،الجصاثس ،د ث.
( _)8مدمد خماطت ُبد اللوُ ،ٙالِالمت ؤلاُسابُت
في الجمل بين الٜدًم والحدًث ،داز ٓسٍبت ،الٜاَسة،
مـس.2001 ،
( _)9مـو٘ى ال٘الًني ،حامّ الدزوض الِسبُت،
اإلا١خبت الِـسٍت ،بيروث ،لبىان.2001 ،
( _)10خلُل خلمي ،الِسبُت وُلم اللٔت البيُىي ،داز
اإلاِسٗت ،ؤلاط١ىدزٍت ،مـس  ،ن.2001 ،1
( _)11زابذ بدىغ ،اإلاىاهج الىٜدًت وخـاثف
الخواب اللظاوي ،داز الِلىم لليؼس والخىشَُّ ،ىابت،
الجصاثس.2010 ،
اإلاجالث الِلمُت:
( _)1مدمد الحىاغ ،البىاء اإلاٜلىب في اللٔت
الِسبُت ،مجلت دزاطاث ؤدبُت ولظاهُتُ ،دد،3/2
.1986
اإلارٟساث:
(ُ _)1بد الجباز جىامت ،الٜساثً اإلاِىىٍت في الىدى
الِسبي الحدًث ،ؤهسوخت دٟخىزاٍ ،حامِت الجصاثس،
الجصاثس.1997 ،
(ُ _)2اجؼت ُىيزة ،الداللت الترُٟبُت والٜساثً
الىدىٍت ،زطالت ماحظخير ،حامِت الجصاثس ،الجصاثس،
.2001/2000
(ُ _)3بد الظالم ٛدادزة ،اإلابدث الترُٟبي في
الدزاطت اللظاهُت الحدًشت ،زطالت ماحظخير في
اللظاهُاث ،حامِت مىخىزيٛ ،ظىوُىت ،الجصاثس،
.2005/2004
( _)4مجمىُت مً الولبت ،ؤزس الٜسٍىت ؤلاُسابُت في
جددًد الداللت ،مرٟسة لِظاوع ،حامِت اإلاظُلت،
الجصاثس.2010_2009 ،
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