مجٖ٘ريت اىؼزاق
ٗسارة اىتؼييٌ اىؼايل ٗ اىبحج اىؼيَي
جاٍؼت اىن٘فت  /مييت اآلداب
قظٌ اىيغت اىؼزبيت

أدػيت الٍاً ػيي
دراطت في ض٘ء ػيٌ اىيغت اىْظي
رطاىت قدٍٖا

حمَد ػبداىزضا حميظِ اىنْاّي
إىل جميض مييت اآلداب يف جاٍؼت اىن٘فت
ٕٗي ٍِ ٍتطيباث ّيو درجت اىدمت٘رآ يف اىيغت اىؼزبيت ٗآدابٖا

بإشزاف

أ.ً.د .ػاده ػبداجلبار سايز
تشزيِ اىثاّي ً7192
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إقرارالمشرؼالعممي :
النصي ) قد جرل
بأف إعداد ىذه الرسالة ( أدعية اإلماـ عمي دراسة في ضكء عمـ المغة
ُّ
أقر ٌ
ٌ
بإشرافي بمراحميا كافة ،كأرشحيا لممناقشة .

إمضاء المشرؼ العممي:
المقب العممي كاالسـ :أ.ـ.د .عادؿ عبدالجبار زاير
/

التاريخ:

َُِٕ /

بناء عمى ترشيح المشرؼ العممي كتقريرم الخبيريف المغكم كالعممي أرشح ىذه الرسالة لممناقشة .
ن

إمضاء رئيس القسـ:
المقب العممي كاالسـ :أ.د .عمي كاطع خمؼ
رئيس القسـ
التاريخ:

ج

/

َُِٕ /

قرار نجُت انًُاقشت
استىاداً إلى محضز الجلسح الثاويح لمجلس كليح اآلداب المىعقدج في  7102/01/8تشأن تأليف لجىح
مىاقشح رسالح الدكتُراي المُسُمح (أدعيت اإلياو عهي دراضت في ضوء عهى انهغت انُصي) للطالة
(يحًذ عبذانرضا يحيطٍ انكُاَي) ،وق ّز وحه رئيس لجىح المىاقشح َأعضاءٌا تأوىا اطلعىا على الزسالح
آوفح الذكزَ ،واقشىا الطالة في محتُاٌا َفيما لً عالقح تٍا في  ،7102/00/72فُجدواٌا جديزج تالقثُل
لىيل درجح الدكتُراي في اللغح العزتيح َآداتٍا ،تتقديز (

اإلمضاء :

).

اإلمضاء :
اللقة العلمي َاالسم :أ.و.د .حيذر غضباٌ

اللقة العلمي َاالسم :أ.د .حطٍ عبذانًجيذ عباش
يحطٍ
التاريخ :

/

التاريخ :

7102 /

/

عضُاً

7102 /
عضُاً

اإلمضاء :

اإلمضاء :

اللقة العلمي َاالسم :أ.و.د .عبذانجبار

اللقة العلمي َاالسم :أ.و.د .أحًذ رضٍ صحٍ
عبذاأليير هاَي
التاريخ :

/

التاريخ :

7102 /

/

عضُاً

7102 /
عضُاً

اإلمضاء :

اإلمضاء :

اللقة العلمي َاالسم :أ.و.د .عادل عبذانجبار زاير

اللقة العلمي َاالسم :أ.د .يحًذ عبذ يشكور

التاريخ :

/

التاريخ :

7102 /

عضُاً َمشزفا ً

/

7102 /
رئيسا ً

أق ّر يجهص كهيت اآلداب – جايعت انكوفت قرار نجُت انًُاقشت .
اإلمضاء :
انهقة انعهًي واالضى :أ.د.عقيم عبذ انسهرة يبذر انخاقاَي
عًيذ كهيت اآلداب – جايعت انكوفت
انتاريخ / :
د

102 /
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دمة))
(( يمقى ِّ
ضمً ًو  ،ىكىدلًيالن ىعمىى آالىئً ًو ىك ىعظى ىمتً ًو،
اٍل ىح ٍم يد لًمَّ ًو اىلًَّذم ىج ىع ىؿ اىٍل ىح ٍم ىد ًم ٍفتىاحان لًًذ ٍك ًرًه  ،ىك ىس ىببان لًٍم ىم ًز ًيد ًم ٍف فى ٍ
ؽ بًاٍل ىحؽ  ،ك َّ
الم ٍعمً ًف اىٍل ىح َّ
الد ًاف ًع
سيدنا يم َّ
ؽ  ،كالفىاتً ًح لً ىما ًا ٍن ىغمى ى
الخاتًًـ لً ىما ىس ىب ى
حمود ى
َّالـ عمى ٌ
ؽ،كي
كالصَّالةي كالس ي
ً
يؿ  ،ك َّ ً
ات األىب ً
ج ٍي ىش ً
ىضالً ً
اط ً
األخ ً
األبرًار ...كبعد ..
يؿ ،ىك ىعمى آلً ًو ٍ
صطىًف ٍي ىف ٍ
ص ٍكالىت األ ى
ى
ى
يار اٍل يم ٍ
الدام ًغ ى
فالدعاء عند أىؿ البيت مدرسة تنفتح عمى شؤكف الحياة جميعيا  ،ففضالن عمى الجانب الديني
ٌ
التعبدم  ،تجد في أدعيتيـ
ٌ

الجانب المعرفي المتمثؿ في عمكـ الفكر كالعقيدة  ،كالجانب االجتماعي

يمس أدؽ تفاصيؿ الحياة االجتماعية لإلنساف  ،فيكجو إليو مساره سكاء في عالقتو بربو ،أك عالقتو
الذم ٌ
الثر في ضكء مختمؼ المناىج المغكية كالنقدية،
بنفسو  ،أك عالقتو بمجتمعو  .كفي دراسة ىذا التراث ٌ
سر أدبيتيا  ،كمف
يمكف أف تتضح جكانب مف بنيتيا المغكية  ،كخصائصيا الفنية كالجمالية بما يكشؼ ٌ
النص  -ما كاف مكتكبان منو أك منطكقان  -مجاالن لبحثو
النصي  ،الذم يتخذ مف
ىذه المناىج عمـ المغة
ٌ
ٌ
يتـ بإنجازات لغكية تتعدل
بكصفو كحدة لغكية كاحدة  ،تمثؿ طبيعة التفاعؿ المغكم بيف المتكمميف  ،الذم ٌ
النص بما يتسـ بو مف اتساؽ كانسجاـ  ،فيصؼ الجكانب المختمفة ألشكاؿ االستعماؿ
مفيكـ الجممة إلى
ٌ
المغكم كأشكاؿ االتصاؿ المغكم كيكضحيا في ت اربطيا الداخمي كالخارجي  .كقد أفاد مف مجاالت شتى،
محددة  ،أك طريقة كاحدة حتى كصفو "فاف
كاستكعب مفيكمات مف نظريات متعددة  ،فمـ يخضع لنظرية ٌ
(ُ)
نصٌية عامة  ،تنفتح
دايؾ" ٌ
بأنو ( عمـ متداخؿ االختصاصات )  ،ككانت الغاية مف ذلؾ صكغ نظرية ٌ

عمى أبعاد العممية التكاصمية كافة  ،مف المرسؿ كالمتمقي  ،فضالن عمى ظركؼ اإلنتاج التي تحيط
كتحدد لو مسار تمقيو .
بالنص
ٌ
ٌ
كتقع ىذه الدراسة في صنؼ الدراسات التي تقكـ عمى المزاكجة بيف ىمرجع مف النظر المساني
طريؼ  ،كمعطى مف المنجز التراثي تميد بحسب قكؿ الدكتكر :نياد المكسى في تقديمو لدراسات مف ىذا
(ُ) ينظر :عمـ النص مدخؿ متداخؿ االختصاصات ،

صُُ .

1

النصي ككسائمو في مقاربة تطبيقية عمى أدعية اإلماـ
النكع(ُ) ،لتعمؿ عمى تكظيؼ معطيات عمـ المغة
ٌ
النص بالصكرة التي كرد فييا  ،رجعت في تخريجيا إلى كتب األدعية
عميَ ،بغية التكثؽ مف ضبط
ٌ
النصي يمثؿ أىـ مظاىر
لما كاف التماسؾ
ٌ
المشيكرة ،كالمصادر القديمة التي كردت فييا كالتأكد منيا  .ك ٌ
النصي(ِ) ،اقتضت طبيعة البحث أف يككف مف بابيف  ،ككؿ باب يتككف مف فصميف  ،تسبقيا
التحميؿ
ٌ
مقدمة كتمييد كتمحقيا خاتمة .
فجاء التمييد بعنكاف ( :مباحث تأسيسية ) ،تناكلت فيو نبذة مختصرة كفكرة مكجزة عف أدعية
اإلماـ عمي كمراحؿ تجميعيا  ،كلـ يستبعد البحث  -بعدما كجد مف اإلشارات  -كجكد صحيفة
النص في التراث العربي كتطكر داللتو مف المفيكـ المغكم في
ثـ عرضت مفيكـ
ٌ
ٌ
تضميا قبؿ ذلؾ ٌ .
الداللة
أصؿ الكضع إلى ما يرمز إليو في االصطالح اآلف  ،كما لحؽ بو مف تيافت في استعماؿ ٌ
النص في الدرس المساني الحديث مرك انر بمدارسو المختمفة كتداخمو مع
االصطالحية  .فضالن عف مفيكـ
ٌ
لمنص يككف جامعان لكؿ ما لحؽ بو مف
مصطمح الخطاب  ،كقد حاكؿ البحث أف يستقي بعد ذلؾ تعريفان
ٌ
النصي  ،كمراحؿ تطكره  ،كالغايات التي
تعرضت لمجذكر التاريخية لنشأة عمـ المغة
ٌ
حيثيات  .كبعد ذلؾ ٌ
تبناىا عمماؤه  .كقد تجنبت في التمييد الحديث عف شخصية اإلماـ عمي بعد أف أفاضت في ذلؾ
(ّ)

عديد الدراسات المختصة التي تناكلت حياة اإلماـ عمي كسيرتو

.

النصي في أدعية اإلماـ عمي ،) كتضمف بعد تكضيح
السبؾ
ٌ
كجاء الباب األكؿ بعنكافٌ ( :
السبؾ النحكم ) ،كتألؼ مف أربعة مباحث عمى عدد
مفيكـ السبؾ فصميف  ،كاف األكؿ منيما بعنكافٌ ( :
التعرض إلى عناصرىا،
النصٌية ك
السبؾ النحكم المعركضة ،كىي :اإلحالة بنكعييا:
ٌ
ٌ
كسائؿ ٌ
المقامية  ،مع ٌ
كىي :اإلحالة بالضمائر ،كاإلحالة بأسماء اإلشارة  ،كاإلحالة بأدكات المقارنة  ،كاإلحالة باألسماء
َّ
كتكفؿ المبحث الثاني الحديث عف االستبداؿ بأنكاعو :االستبداؿ االسمي  ،كاالستبداؿ
المكصكلة .
النص اطار نظرم كدراسات تطبيقية  ،صُ .
(ُ) ينظر :نحك
ٌ
النصي بيف النظرية كالتطبيؽ . ُٔ /ُ ،
(ِ) ينظر :عمـ المغة
ٌ

(ّ) ينظر :عمى سبيؿ المثاؿ :الصحيح مف سيرة اإلماـ عمي لمسيد جعفر مرتضى العاممي  ،كمكسكعة اإلماـ أمير
المؤمنيف عمي بف أبي طالب لمشيخ باقر شريؼ القرشي  ،كمكسكعة اإلماـ عمي لمدكتكر عمي صادؽ البيالني .

2

أما المبحث الثالث فكاف لمحديث عف الحذؼ  ،كشمؿ الحذؼ الحرفي،
الفعمي ،كاالستبداؿ الجممي ٌ .
كالحذؼ االسمي  ،كالحذؼ الفعمي  ،كالحذؼ الجممي  .كاختتـ الفصؿ بالمبحث الرابع ككاف مخصصان
لمحديث عف ( الربط ) بأقسامو :الربط اإلضافي  ،كالربط االستدراكي ،كالربط السببي .
كتضمف مبحثيف ؛ يتناكؿ األكؿ منيما
السبؾ المعجمي ) ،
أما الفصؿ الثاني فكاف بعنكافٌ ( :
ٌ
ٌ
السبؾ المعجمي  ،كقد تمثؿ في تكرار الكممة نفسيا كما يندرج فييا مف
التكرار بكصفو كسيمة مف كسائؿ ٌ
أنكاع  ،كالترادؼ أك شبو الترادؼ  ،كالكممة الشاممة  ،كالكممة العامة  .كتكفؿ المبحث الثاني في البحث
عف الكسيمة األخرل لمسبؾ المعجمي  ،كىي المصاحبة المعجمية أك التضاـ  ،كقد تمثمت في التضاد،
كعالقة التدرج في سمسمة مرتبة  ،كعالقة الجزء بالكؿ  ،كعالقة الجزء بالجزء  ،كعالقة الصنؼ العاـ،
كعالقة التالزـ الذكرم .
السبؾ الصكتي العتقادنا َّ
نصٌية
السبؾ الصكتي بمفرده ال يحقؽ ٌ
بأف ٌ
كأعرض البحث عف ٌ
كلكنيا إحالة شكمية ال تحقؽ
النص ،كنعني بو االستم اررية ٌ
اللية لو ؛ كاف كاف لو نكع مف اإلحالة ٌ ،
الد ٌ
ٌ
الداللي  ،فضالن عمى َّ
أف بعض مفرداتو تدخؿ في عنكانات في معايير أخر .
الربط ٌ
صي في أدعية اإلماـ عمي ،) كتألؼ مف
أما الباب الثاني :فقد حمؿ عنكاف ( :الحبؾ ٌ
الن ٌ
ٌ
كتضمف ثالثة مباحث ؛ تك ٌفؿ األكؿ في بياف
الحبؾ كعالقاتو )،
فصميف ؛ األكؿ بعنكاف ( في مفيكـ ى
ٌ
النصٌية  ،كأثر المتمقي في تككينو  .كالمبحث الثاني عف مفيكـ
مفيكـ الحبؾ كما يقصد بو في الدراسات
ٌ
النصٌية ) ،كتناكؿ منيا عالقة
( البنية الكبرل كالبنية العميا ) ،كالمبحث الثالث في ( عالقات الحبؾ
ٌ
النص،
السببية  ،كعالقة المقابمة  ،كعالقة حسف االبتداء بمضمكف
اإلجماؿ كالتفصيؿ  ،كعالقة
ٌ
ٌ
كالتناص  .كقد رافؽ مباحث ىذه الفصكؿ في البابيف تطبيقاتيا عمى نماذج مختارة مف أدعية اإلماـ
عمي. 
النصي عمى دعاء كميؿ  ،بكصفو مف األدعية التي
ككاف الفصؿ الثاني دراسة تطبيقية لمحبؾ
ٌ
النص التي
تسير سي انر منطقيان في االنتقاؿ مف محكر إلى آخر ،كقد حاكؿ البحث أف يكشؼ عف خطة
ٌ
3

يتسمسؿ فييا في الربط بيف قضاياه في المستكل ( الجكاني ) عف طريؽ رؤية المتمقي لو  ،بكصفو شريكان
في إنتاج المعنى .
أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة .
كاختتـ البحث بخاتمة ٌ
ضمت ٌ
أقدـ الشكر كاالمتناف ألستاذم الدكتكر عادؿ عبدالجبار ،الذم
كفي ىذا المقاـ كعرفانان بالجميؿ ٌ
تفضؿ مشكك انر باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة  ،لما بذلو معي مف صبر كجيد ككقت في إنجازىا  ،كقد كاف
لرد
آلرائو العممية المخمصة كتكجيياتو األثر في خركجيا بصكرتيا الحالية  ،كفقو اهلل لكؿ خير ،ككفقني ٌ
ىذا الجميؿ إليو .
مني خالص الشكر كاالمتناف  ،كالى مف
كال أنسى فضؿ أساتذتي في قسـ المغة العربية  ،فميـ ٌ
مد لي يد العكف  ،ككقؼ إلى جانبي برأم عممي أك نصيحة أفدت منيا .
ٌ
فإني ال ادعي الكماؿ ليذا العمؿ  ،كحسبي ٌأني بذلت كسعيت كاستقصيت بك ٌؿ جيدم،
كأخي انر ٌ
المنة كمنو التكفيؽ  ،ىك حسبي عميو تككمت كاليو أنيب .
فإف أخطأت فمف نفسي  ،كاف أصبت فممٌو ٌ
كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف
الباحث
ُّْٗق – َُِٕـ
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اىتَٖيد
ٍباحج تأطيظيت
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أدػيت الٍاً ػيي :
الدعاء مف خصائص الشيعة التي امتازكا بيا  ،كقد ألفكا في فضمو كآدابو  ،كفي األدعية
المأثكرة عف آؿ البيت ما يبمغ عشرات الكتب  ،مف مطكلة كمختصرة  ،كقد أيدع في ىذه الكتب ما كاف
يبغي إليو النبي كآؿ بيتو صمٌى اهلل عمييـ كسمٌـ في الحث عمى الدعاء كالترغيب فيو(ُ) ،كىك في حقيقتو
أىـ
كسيمة اتصاؿ بيف العبد كخالقو  ،كحمقة ارتباط مف عالـ الممؾ إلى عالـ الممككت  ،الذم ىك مف ٌ
(ِ)
كقد فتح اإلماـ عمي بما
األسباب الطبيعية االختيارية الكاقعية لنجح المطمكب كالنيؿ إلى المقصكد ٌ ،

تعممو مف رسكؿ اهلل

باب ىذا االتصاؿ(ّ) ،اتصاالن يقكـ عمى العبكدية المطمقة لإلنساف تجاه رٌبو

كخالقو ،فعمٌمنا كيؼ ندعك اهلل تعالى  ،ككيؼ نتضرع كنمجأ إليو  ،ككيؼ نقؼ أمامو بخشكع كتذلٌؿ  ،ال
نرل ألنفسنا أية قيمة أك كجكد  .ككانت أدعيتو كسائر أدعية األئمة الطاىريف مف أبنائو ال تقتصر عمى
مناجاة اهلل تعالى كطمب عفكه كمغفرتو فحسب  ،بؿ تعرض بعضيا إلى الشؤكف التربكية كاالجتماعية،
(ْ)
الدعاء يمثؿ بعدان
كقد صكر بعضيا الحالة السياسية كما يعانيو المسممكف في عصرىـ  .فكاف خطاب ٌ

معرفيان تأسس عمى نمط مف الرؤية الككنية  ،كنمكذج مف األداء التعبيرم يفضي إلى كينكنة أدبية
بمستكل مف الحساسية الجمالية(ٓ) .فيك مف حيث المضمكف كسيمة لنشر تعاليـ القرآف كآداب اإلسالـ،
كتمقيف أصكؿ العقيدة كتيذيب النفكس كصفائيا  ،كتنمية نزعاتيا الخيرة ؛ لتصؿ إلى درجات الطاعة
كالفضيمة(ٔ).

(ُ) ينظر :عقائد اإلمامية  ،صْٗ .

(ِ) ينظر :مكاىب الرحمف في تفسير القرآف . َٕ/ّ ،
(ّ) كرد عف أبي جعفر ،قاؿ (( :قاؿ عمي :عممني رسكؿ
صْٕٔ .

(ْ) ينظر :شرح أدعية اإلماـ أمير المؤمنيف ، صُُ .
(ٓ) ينظر :الخطاب في نيج البالغة  ،صُِٕ .

ٔ
الدعاء  ،حقيقتو  ،آدابو  ،آثاره  ،صٖ .
( ) ينظرٌ :
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ألؼ باب يفتح ألؼ باب )) ،كتاب الخصاؿ،

عمكية  ،ستبقى
محمدم  ،كذخيرة
ٌ
كنحف مع أدعية اإلماـ عمي أماـ تراث رٌباني  ،ككنز ٌ
الدىكر جامعة أخالؽ كنبؿ  ،كمدرسة تيذيب كتربية  ،كنبراس نكر كىداية  ،كمعيف
مر األزمنة ك ٌ
عمى ٌ
رقراؽ عذب يستقي منو ك ٌؿ ضمآف الىث لمعرفة الحقائؽ  ،باحث عف مفتاح الفالح  ،كمصباح النجاح،
الجٌنة الباقية  ،راغب في بمكغ المعالي  .ككيؼ ال تككف كذلؾ  ،كىي صادرة عف
لمجٌنة الكاقية  ،ك ى
طالب ي
إليي ،
شخص جمع مف أسباب الكماؿ  ،كمحمكد الخالؿ  ،كصفات الجالؿ ،كما صاحبيا مف نفح
ٌ
(ُ)
أف أدعية اإلماـ عمي لـ تصؿ إلينا
سماكم  ،كالياـ
كتسديد
قدسي ما يفتقده غيره  .كعمى الرغـ مف ٌ
ٌ
ٌ

يد الشيخ عبداهلل بف صالح بف عبداهلل السماىيجي
مجمكعة في كتاب مستقؿ إال في كقت متأخر عمى ٌ
مر بيا
(تُُّٓق) إال إف ىذا ليس قاطعان بعدـ كجكد جمع متقدـ عمييا  ،مع لحظ الظركؼ التي ٌ
تراث أىؿ البيت

 ،فعمى الرغـ مما بذلو أصحاب األئمة (رض) مف جيد في (( حفظ تمؾ األحاديث

المشتممة بياف الكظائؼ كاآلداب  ،كفى ضبط ألفاظ األدعية المأثكرة عنيـ ،كًادرجيا في أصكليـ ككتبيـ
ت أسماؤىا مف
التي ضاعت عمينا منيا عدة كافرة  ،كضاعت تراجـ مؤلٌفييا عف أئمة الرجاؿ  ...كما يذ ًك ىر ٍ
تمؾ الكتب عند تراجـ مؤلٌفييا في أصكلنا الرجالية كاف جمٌيا باقيا بعينيا إلى أكاسطػ القرف الخامس كما
صرح بو ياقكت في ( معجـ البمداف ) في مادة بيف السكريف(ِ) ،فذكر أف بيف السكريف في كرخ بغداد مف
ٌ
أحسف محاليا كأعمرىا قاؿ :كبيا كانت خزانة الكتب التي كقفيا الكزير أبك نصر سابكر بف أردشير كزير
بياء الدكلة ابف عضد الدكلة  .كلـ يكف في الدنيا أحسف كتبا منيا  ،كانت كمٌيا بخطكطػ األئمة المعتبرة
كأصكليـ المحررة  ،كاحترقت فيما أحرؽ مف محاؿ الكرخ عند كركد طي ٍغ يرؿ بيؾ أكؿ ممكؾ السمجكقية إلى
بغداد في ْْٕق ))(ّ) .كعمى الرغـ مف ىذا ىناؾ إشارات يستشؼ منيا كجكد ىذا الجمع ،نحك ما ذكره
العالمة المجمسي (تُُُُق) عند شرحو لدعاء الصباح  ،إذ قالؿ (( :قاؿ الشريؼ يحيى بف القاسـ
المحجميف  ،ليث
كجدم أمير المؤمنيف كقائد الغر
سيدم ٌ
ٌ
العمكم :ظفرت بسفينة طكيمة مكتكب فييا بخط ٌ
(ُ) ينظر :الصحيفة العمكية الجامعة  ،صُّ .
(ِ) ينظر :معجـ البمداف . ّْٓ/ُ ،

(ّ) الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة . ُْٕ-ُّٕ/ٖ ،
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التحيات ما ىذه صكرتو" :بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ىذا دعاء
بني غالب عمي بف أبي طالب عميو أفضؿ
ٌ
عممني رسكؿ اهلل

 ،ككاف يدعك بو في كؿ صباح كىك " الميـ يا مف دلع لساف الصباح  ،" ...ككتب

الحجة سنة خمس كعشريف
في آخره :كتبو عمي بف أبي طالب في آخر نيار الخميس حادل عشر ذم
ٌ
ؽ في السابع ك
مف اليجرة  .كقاؿ الشريؼ :نقمتو مف خطٌو المبارؾ  ،ككاف مكتكبان بالقمـ
الر ٌ
الككفي عمى ٌ
ٌ
العشريف مف ذم القعدة سنة أربع كثالثيف كسبعمائة ))(ُ) .كنسب برككمماف في كتابو ( تاريخ األدب
العربي ) إلى اإلماـ عمي صحيفة تدعى بػ ( الصحيفة الكاممة ) ،كذكر ٌأنيا تنسب أيضان إلى اإلماـ
(ِ)
أف بعض
أف المقصكد بيا الصحيفة السجادية  ،مع لحظ ٌ
زيف العابديف . كيبدك مف التردد بينيما ٌ

أدعية اإلماـ عمي تركل عف اإلماـ زيف العابديف أيضان(ّ).
كقد طيبع جمع الشيخ السماىيجي في ايراف سنة ُِٕٗق بعنكاف ( الصحيفة العمكية كالتحفة
المرتضكية ) ،كقد جمعيا مف كتب ( األصحاب ) مرسمة مف دكف ذكر سند  ،ككاف مجمكع أدعيتيا
(ْ)
كرد حذفو
مائة كستة كخمسيف
لديو إجازتياٌ ،
صحت عنده ركايتيا  ،كثبتت ٌ
دعاء  ،بذكر األدعية التي ٌ
ن

ألنيا منقكلة مف الكتب المعتمدة المشيكرة(ٓ).
لإلسناد بخكفو مف اإلكثار ،كاعتماده عمى االشتيار؛ ٌ
ككاف الجمع الثاني مف قبؿ المير از حسيف بف محمد النكرم (تَُِّق) بعنكاف ( الصحيفة
العمكية الثانية ) ،كىي مشتممة عمى مائة كثالثة دعاء مف أدعيتو جعميا تكممة كاستدراكان لمصحيفة
األكلى(ٔ) ،كتنماز باإلشارة إلى سند ك ٌؿ دعاء  ،كالى المصدر الذم أخذ منو(ٕ) .كذكر الشيخ آغا بزرؾ

(ُ) بحار األنكار . ِْٕ/ْٗ ،

(ِ) تاريخ األدب العربي . ُّٖ/ُ ،

(ّ) ينظر :شرح نيج البالغة البف أبي الحديد . ٔ/ُٖٓ ، ُِٖ ، َُٖ ،ُٕٖ ،
(ْ) ينظر :الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة . ِِ/ُٓ ،
(ٓ) ينظر :الصحيفة العمكية المباركة  ،صٕ .

(ٔ) ينظر :الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة . ِّ/ُٓ ،

(ٕ) ينظر :شرح أدعية اإلماـ أمير المؤمنيف ، صُّ .
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الطيراني (تُّٖٗق) جمعان ثالثان بعنكاف ( الصحيفة العمكية ) لمسيد ميدم الغريفي البحراني
(تُّّْق) مذككرة في فيرس تصانيفو(ُ).
المكحد األبطحي األصفياني بعنكاف ( الصحيفة
ككاف الجمع األخير باعتناء السيد محمد باقر
ٌ
ضمنيا ما تجمع لديو مف األدعية عف طريؽ البحث كالتنقيب في مختمؼ الكتب،
العمكية الجامعة ) َّ
سيما كتب األدعية المعتمدة  ،نحك مصباح المتيجد  ،كاقباؿ األعماؿ ،كالبمد
كأنكاع المؤلفات المعتبرة كال ٌ
األميف  ،كالجنة الكاقية  ،كفالح السائؿ  ،كغيرىا  ،زيادة عمى ما كاف عنده مف األدعية المكجكدة في
الدعاء مصدريان،
الصحيفتيف العمكيتيف لمسماىيجي كالنكرم  ،بعد رفع المكررات منيما .كمف أجؿ تكثيؽ ٌ
فقد ألحؽ بكؿ دعاء عددان مف التخريجات المتضمنة لمكتب كالمصادر ،ككضعيا في آخر الصحيفة مرتبة
(ِ)

بحسب تسمسؿ األدعية

.


(ُ) ينظر :الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة . ِّ/ُٓ ،

(ِ) ينظر :الصحيفة العمكية الجامعة  ،صُْ. ُٓ-
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ّ
اىْض يف اىرتاث اىؼزبي :
إذا عدنا إلى مادة ( نصص ) في المعاجـ العربية نجدىا تحيؿ إلى و
معاف متعددة ىي:
فالنص (( رفعؾ الشيء))
ُ -الرفع :
ٌ

(ُ)

صتيو
 ،كمنو (( ىن َّ
نص ٍ
ص الحديث إًلى فالف أىم رفى ىعو ككذلؾ ى

إًليو ))(ِ) .
استى ٍخ ىرىج
ص " ىناقىتىوي " ىيينصُّيا ىن َّ
ِ -أقصى الشيء كغايتو :كىك مف المعنى السابؽ (( ىن َّ
صان  :إًذا ٍ
صى ما
ذلؾ ًم ىف َّ
صى ما ًع ٍن ىد ىىا مف الس ٍَّي ًر ،كىك ىك ى
الرٍف ًع فًإَّنو إًذا ىرفى ىعيا في الس ٍَّي ًر فقىد ٍ
استى ٍق ى
أى ٍق ى
ًع ٍن ىدىا مف الس ٍَّي ًر ))

(ّ)

(ْ)

ص ىبةي أكلى ))
فالع ى
ى

ص ً
الحقا ً
ؽ
 .كقد كرد عف اإلماـ عمي (عميو السالـ) (( :إذا بمغ
النساء ىن َّ
ي

الغ ىايةى الَّتًي ىع ىقٍم ىف
 .كيعمؽ صاحب تاج العركس عمى ذلؾ (( :أىم ىبمى ٍغ ىف ى

ً
ً
ً
صاـ  ،أىك يح َّ
ً ً
يم ً
فقاؿ
كؽ ًفي ًي َّف  ،ى
كع ىرٍف ىف ىحقىائً ى
فييىا ،ى
ؽ األ ي
كر ،أىك قى ىد ٍرىف فييىا عمى الحقىاؽ  ،كىك الخ ى ي
ؾ كأىصميو م ٍنتىيى األىشي ً
ص ً
ً
الحقىاؽ إًٌنما يىك ً
ىح ُّ
اء
م  :ىن ُّ
اإل ٍد ىار ي
ى
يكؿ مف األ ٍىكلً ىياء أ ىىنا أ ى
ؽ  .كقاؿ األ ٍىزىى ًر ٌ
ٍ ي ى
ى ى
ص ً
الحقىا ً
ت
الج ٍك ىى ًر ُّ
الم ىبريد  :ىن ُّ
ىم إًذا ىبمى ىغ ٍ
ص ى
الع ٍق ًؿ كبو فىس ىَّر ى
مأٍ
ؽ  :يم ٍنتىيىى يبميكًغ ى
كمٍبمىغي أى ٍق ى
اىا  .كقاؿ ي
ى
اصـ عف ىن ٍفسيا  ،كىك ً
ً
ًَّ
ً
ص ىبتييىا أ ٍىكلىى بًيىا
الحقى ي
ىف تي ىح ًاق ى
صمي يح أ ٍ
المٍبمى ىغ الذم ىي ٍ
فع ى
اؽ  ،ى
مف سنيىا ى
ؽ كتي ىخ ى
مف أيميىا ))(ٓ) .
ص ))(ٔ) ،كقد جاء عف ثعمب (تُِٗق) في مجالسو
ظ ًي ىر فقد ين َّ
ّ -الظيكر كالبركز (( :ككؿ ما أي ٍ
قكلو (( :نصَّو ،أم :أظيره ؛ ُّ
ظيىر فيك منصكص  ...كك ٌؿ و
تبييف كاظيار فيك نص ))(ٕ)،
ككؿ يم ٍ
كمف ذلؾ المنصة (( كالماشطة تنص العركس أم تقعدىا عمى المنصة  ،كىي تنتص أم تقعد

(ُ) تيذيب المغة  ، ُُٔ/ُِ ،مادة ( نص ) .

(ِ) لساف العرب  ، ُُٕ/ُْ ،مادة ( نصص ) .

(ّ) تاج العركس مف جكاىر القامكس  ، ُٕٖ/ُٖ ،مادة ( نصص ) .
(ْ) شرح نيج البالغة البف أبي الحديد . َُٖ/ُٗ ،

(ٓ) تاج العركس مف جكاىر القامكس  ، ُُٖ-َُٖ/ُٖ ،مادة ( نصص ) .
(ٔ) لساف العرب  ، ُٕٕ/ُْ ،مادة ( نصص ) .
(ٕ) مجالس ثعمب . َُ/ُ ،

11

عمييا أك تشرؼ لترل مف بيف النساء ))

(ُ)

 ،كبيذا قد يصؿ الظيكر إلى غاية الشيرة كالكضكح

َّة أىم عمى غاية الفى ً
الم ىنص ً
ضع عمى ً
ً
ضيحة كالشيرة كالظيكر  ...كفي حديث
كك ى
كالفضيحة (( ي
صػػت لػتي ٍي ىدل إًػميو طمَّقػيا أىم أيق ًػع ىدت عػمى
ػت السػائب فممػا ين َّ
عػبػداهلل بف زمػعة أَّىنػو تىػ ىػزَّكج بن ى
ً
الم ىنصَّػة ))

(ِ)

.

جعؿ بعضو عمى بعض ))
اص َّ (( :
نصان :ى
كنص المتاعى ٌ
ْ -التر ٌ

(ّ)

.

ٓ -التكقيؼ كالتعييف عمى شيء ما كتحديده(ْ) .
ص الشكاء ينً ُّ ً
ت عمى َّ
الن ًار ))(ٓ) ،كمنو (( ىنصَّت
ٔ -صكت الشكاء  (( :ىن َّ
ص َّك ى
ى ي ى
ص ىنصيصان  : ...ى
الق ٍدر ىن ً
ً
ت ))
صيصان  " :ىغمى ٍ
ي

(ٔ)

.

ص لسانو حركو ))(ٕ).
ص
صت
كن َّ
الشيء حركو ى
الشيء حركتو  ...ى
كن ٍ
ص ىن ٍ
ٕ -التحريؾ (( :يقاؿ ىن ٍ
ص ىن ى
ى
ى
ت الرجؿ :إذا استقصيت مسألتو عف الشيء حتى يستخرج َّ
كؿ ما
صي
ص ٍ
ٖ -االستقصاء  (( :ىن ى
عنده))(ٖ) .
الشيء كانتصب إًذا استكل كاستقاـ ))
ص
ٗ -االستكاء كاالستقامة ٍ (( :انتى َّ
ي

(ٗ)

َُ-

(( صيغة الكالـ األصمية التي كردت مف المؤلؼ ))

(َُ)

.

المكلد .
 .كقد يع ٌد مف َّ

كبالنظر في المعاني السابقة نجد أف الجامع المشترؾ ليذه المعاني ىك :الرفع كاالرتفاع
كاالنتياء  ،كىذا ما قالو ابف فارس(تّٓٗق)  (( :النكف كالصاد أص هؿ صحيح ُّ
فع كارتفا وع
يدؿ عمى ىر و
(ُ) كتاب العيف  ، ٖٕ/ٕ ،مادة ( نص ) .

(ِ) لساف العرب  ، ُٕٕ/ُْ ،مادة ( نصص ) .

(ّ) السابؽ نفسو  ، ُٕٕ/ُْ ،مادة ( نصص ) .

(ْ) ينظر :تيذيب المغة  ، ُُٔ/ُِ ،مادة ( نص ) .

(ٓ) تاج العركس مف جكاىر القامكس  ، ُٕٗ/ُٖ ،مادة ( نصص ) .
(ٔ) السابؽ نفسو  ، ُٕٗ/ُٖ ،مادة ( نصص ) .
(ٕ) لساف العرب  ، ُٕٖ/ُْ ،مادة ( نصص ) .
(ٖ) تيذيب المغة  ، ُُٕ/ُِ ،مادة ( نص ) .

(ٗ) لساف العرب  ، ُٕٖ/ُْ ،مادة ( نصص ) .
(َُ) المعجـ الكسيط  ،صِٔٗ .
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كانتياء في ال ٌشيء ))

(ُ)

لمنص ىك :الرفع كاالنتصاب،
 .كيرل الزمخشرم(تّٖٓق) أف المعنى الحقيقي
ٌ

ً
َّناـ:
نصة  ،كىي
نص
تنتص عمييا ،أم ترفعيا .ك َّ
ُّ
العركس فتقعدىا عمى الم ٌ
يقكؿ (( :الماشطة تى ٌ
ى
انتص الس ي
(ِ)
الحديث إلى
نص
ى
ارتفع كانتصب )) ٌ ،
كيعد ما سكل ىذا المعنى مف المجاز ،قاؿ (( :كمف المجازٌ :

صاحبو ،قاؿ:
الحديث إلى أىمً ًو
كنص
ى
ٌ

ً (ّ)

نصػو
ف ٌ
ػإف الكثيقىػةى فػي ٌ

األزدم :
صب؛ قاؿ حاجز بف الجعيد
كنص ه
ٌ
فالف سيدان  :ين ٌ
ٌ
أأف قد ين
شبت سيدان
صصت بعد ما ي
ي

تقك يؿ كتييدم مف كالمؾ ما تييدم

الشيء
حد ما عنده مف العمـ حتٌى استخرجتو .كبمغ
صت َّ
الريج ىؿ إذا أحفيتو في المسألة كرفعتو إلى ٌ
ص ي
ى
ي
كن ى
نصو أم منتياه ))
ٌ

(ْ)

.

النص اصطالحان عند الفقياء كاألصكلييف بإطالقو عمى الكتاب كالسنة كما ال
كتحدد مفيكـ
ٌ
ٌ
(ٓ)

يحتمؿ إال معنى كاحدان

البيف بذاتو الكاضح كضكحا ال
 ،فقد تحكؿ إلى (( مصطمح
داللي يشير إلى ٌ
ٌ

داللية أخرل تحتاج إلى بياف كشرح مستقميف عنيا
يحتاج معو إلى بياف آخر ،كذلؾ بالمقارنة بأنماط
ٌ
))

(ٔ)

فالنص في اصطالح األصكلييف يستعمؿ في مقابؿ الظاىر كالمؤكؿ كالمجمؿ
.
ٌ
(ٖ)

حدد مفيكـ النص اصطالحان
إليو الشافعي (تَِْق)  ،كلعمو أكؿ مف ٌ

(ٕ)

 ،كىذا ما أشار

 ،جاء ذلؾ في حديثو عف

الكتاب عمى
أكجو البياف في الفرائض المنصكصة في كتاب اهلل تعالى  ،فذكر في أحدىا أنو (( ما أتى
ي

(ُ) معجـ مقاييس المغة  ، ّٓٔ/ٓ ،مادة ( نص ) .
(ِ) أساس البالغة  ،ِٕٓ/ِ ،مادة (نصص) .
(ّ) ديكاف طرفة بف العبد  ،صُٓٔ .

(ْ) أساس البالغة  ،ِٕٓ/ِ ،مادة (نصص) .
ٓ
الكميات  ،صٕٓٔ .
( ) ينظرٌ :
(ٔ) النص كالسمطة كالحقيقة  ،صُُٓ .

(ٕ) دركس في أصكؿ فقو اإلمامية . ِّٔ/ُ ،
النص  ،صِٔ .
(ٖ) ينظر :إشكاالت
ٌ
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ً
البياف فيو  ،فمـ يي ٍحتى ٍج مع التنز ً
ً
يؿ فيو إلى غيره ))
غاية

(ُ)

الداللة االصطالحية مع داللة
 .كتشترؾ ىذه ٌ

ينص عمى معناه كيعينو  ،فيمنع احتماؿ إرادة غيره .
النص المغكية عمى التكقيؼ كالتعييف  ،فالمفظ ٌ
ٌ
كتشترؾ كذلؾ مع داللة النص عمى الرفع كالظيكر  ،كبيا قاؿ الشيخ الطكسي (تَْٔق)  (( :كأما
النص  " :فيك كؿ خطاب يمكف أف يعرؼ المراد بو "  ...كالذم يدؿ عمى صحة ما اخترناه :أىف النص
إنما يسمى نصا ألنو يظير المراد كيكشؼ عف الغرض تشبييا بالنص المأخكذ مف الرفع نحك قكليـ:
"منصة العركس" إذا أظيرت ))

(ِ)

حدده الشريؼ الجرجاني (تُٖٔق) في تعريفاتو بقكلو :
 .كىذا ما ٌ
(ّ)

النص :ما ال يحتم يؿ ٌإال معنى كاحدان  ،كقيؿ  :ما يحتمؿ التأكيؿ ))
((
ُّ

بيدم (تَُِٓق)
ٌ .
كعد الز ٌ

النص ً :
اد إًلى
ىع ىاربً ٌي " :
ىذه ٌ
اإل ٍس ىن ي
ابف األ ٍ
الداللة مف المجاز ،فقد جاء في تاج العركس  (( :قاؿ ي
ٌ
الرئً ً
النص
يف عمى ىش ٍي وء ما " كك ٌؿ ذلً ىؾ ىم ىج هاز مف
َّ
النص  :التَّكًق ي
يس األ ى
النص  " :التَّ ٍعيً ي
ٌ
يؼ  .ك ٌ
ىكبر  .ك ٌ
آف كالحًد ً
ً
الد ُّ
يث  ،كىك المَّ ٍفظي َّ
الرٍف ًع كالظُّيي ً
اؿ عمى ىم ٍع ىن نى ال ىي ٍحتىم يؿ
بم ٍع ىنى َّ
كر  .قٍم ي
نص القي ٍر ً ى
ت  :كمنو أيخ ىذ ٌ
ى
(ْ)

غي ىرهي ))
ٍ

النص بقي ممتصقان بمعناه المغكم  ،كأف المصطمح الحديث
 .كىذا يشير إلى أف مصطمح
ٌ

لمنص ىك مصطمح جديد عمى الثقافة العربية  ،كلع ٌؿ أقرب مصطمح يقابمو في التراث ىك المتف  .كىذا
ٌ
(نص) إال أنيا لـ تستعمؿ ىذه
مف المفارقات الغريبة  ،فعمى الرغـ مف أف الحضارة العربية حضارة
ٌ
النص مصطمح أدبي متداكؿ اليكـ بيف العرب لما كاف لو في
المفظة بيذه الداللة إال متأخ انر  (( ،كلكال أف
ٌ
(ٓ)

اصؿ الكضع المغكم أم داللة قاطعة مالئمة لمكظيفة التي ينيض بيا ))

.

كقد كلٌد ىذا األمر تيافتان في استعماؿ المصطمح لدل الكتاب العرب المحدثيف الذيف يشتغمكف
(النص)
في المصطمح في حقؿ عمـ األصكؿ  ،فقد أكقعكا أنفسيـ بمأزؽ كبير بإطالقيـ مصطمح
ٌ
بمفيكمو الحديث عمى (الكتاب كالسنة) في عنكانات مؤلفاتيـ في محاكلة منيـ لفيمو كتأكيمو  ،عمى
(ُ) الرسالة  ،صِّ .

(ِ) عدة األصكؿ . َْٕ/ُ ،

(ّ) معجـ التعريفات  ،صَِّ .

(ْ) تاج العركس مف جكاىر القامكس  ،َُٖ/ُٖ ،مادة (نصص) .
(ٓ) ثالثة مفاىيـ نقدية بيف التراث كالحداثة  ،بحث منشكر ضمف كتاب (قراءة جديدة لتراثنا النقدم) . ِٕٔ/ُ ،
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(النص) بمفيكمو األصكلي كفي أحسف األحكاؿ يقكلكف بندرتو  .عمى
الرغـ مف أنيـ ال يقكلكف بكجكد
ٌ
(النص) عند الذيف يقكلكف بو في ىذا الحقؿ يعني الظيكر التاـ لممعنى كنفي التأكيؿ ،
حيف أف
ٌ
النص
(نص) الكتاب كالسنة  .فكيؼ يعنكنكف كتبيـ بعنكانات مثؿ ( مفيكـ
كيقصدكف بو
النص  ،ك ٌ
ٌ
ٌ
النص كالتأكيؿ )  .فيؿ ىك في الكقت نفسو اعتراؼ كعدـ اعتراؼ
كالسمطة كالحقيقة  ،كنقد
النص ،ك ٌ
ٌ
(ُ)

النص
بكجكد
ٌ

النص بالمفيكـ
بالنص ؟ كأية داللة يعطكنيا لو ؟ ىؿ ىي داللة
؟ فما الذم يقصدكنو
ٌ
ٌ

لم ىؤلىؼ كاحد أف
االصطالحي األصكلي ؟ أك
ٌ
النص بالمفيكـ الحديث المتداكؿ ؟ ككيؼ يمكف أف يككف ي
(النص) ؟!
يجمع في عنكانو بيف داللتيف متناقضتيف لمصطمح كاحد ىك
ٌ
ّ

اىْض يف اىدرص اىيظاّي احلديج:
نص ( )textإلى األصؿ الالتيني ( ،)textusكىي تعني أصالن
يرجع األصؿ المغكم لكممة ٌ
(ِ)

النسيج أك األسياخ المضفرة  ،مأخكذان مف الفعؿ الالتيني ( )textereبمعنى ىن ىس ىج أك ضفر

 .كقد

(نص) في المغة العربية كاألصؿ المغكم الذم تعكد
حاكؿ بعض الباحثيف العرب التقريب بيف أصؿ كممة ٌ
(نص) ما ال يحتمؿ ؛ لربط المعنى
إليو في الالتينية إلى النسج  ،مما أدل إلى تحميؿ أصؿ مفيكـ كممة ٌ
المغكم بالمعنى االصطالحي الحديث غير عابئيف بالفركؽ المختمفة بيف المغتيف  ،فاألصؿ المغكم لكممة
(ّ)

(نص) في المغة العربية ال يؤيد ربطو بالنسج كما في الالتينية
ٌ

 .كتذىب نيمة األحمد لمقكؿ بصكرة

(نص) الذم تشتغؿ عميو الدراسات العربية الحالية مفيكـ اجنبي لمصطمح يعرب
قاطعة (( :إف مفيكـ
ٌ
خطأ كلـ يجد ما يطابقو في المغة العربية ))

(ْ)

 .كاذا أردنا بشيء مف التكمؼ محاكلة التقريب بيف

ص
اص  ،كمادة (رصص) في المعجـ العربي تشير إلى (( ىر َّ
المفيكميف  ،فإف مف معاني النص التر ٌ
النص (بحث) ،صّٗ .
(ُ) ينظر :ما ىك
ٌ
النصي  ،صْ .
(ِ) ينظر :مدخؿ إلى عمـ المغة
ٌ
النص  ،صِْ .
(ّ) ينظر :إشكاالت
ٌ
النص (بحث) ،صّٗ .
(ْ) ما ىك
ٌ
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الب ٍنياف يرصو رصان  ،فيك مرصكص ً
بعضو إًلى
كضـ
كج ىمعو
صو :أ ٍ
ى
ىح ىك ىمو ى
كرص ه
كر ٍ
كر ٌ
ي ى ىي ٌ ى ٌ
ص ىر ى
ص ى
صو ى
يص  ،ى
ىٍ ي ه ى
ٌ
ككؿ ما أ ٍ ً
بعض ُّ .
بعضو ببعض  ،كمنو:
ت
كض َّـ فقد ير َّ
ص ٍق ي
صي
ى
يحك ىـ ي
ص ٍ
صوي ىر ٌ
ت الشيء أ يىر ٌ
صان أىم أىٍل ى
كر ى
ص ى
صكص ))
يب ٍنياف ىم ٍر
ه
إًلى الشيء ))

(ِ)

(ُ)

ض ُّـ الشيء
 ،كىذا المعنى يتطابؽ كمفيكـ النسج  ،فالنسج في األصؿ يعني (( ى

يضـ بعضيا إلى بعض  ،كعمى الرغـ مف ىذا يذىب
النص نسيج مف الكممات
 ،ك ٌ
ٌ

(نص) مفيكـ حديث في الفكر العربي
الباحث إلى رأم مف يقكؿ (( :إف المفيكـ االصطالحي لكممة
ٌ
المعاصر  .كىك ليس كليد ىذا الفكر  ،كانما ىك كغيره مف مفاىيـ كثيرة في شتى العمكـ الحديثة  ،كافد
عمينا مف الحضارة الغربية  .كىذا ما يجعؿ البحث عف أصكؿ ىذا المصطمح في التراث الفكرم العربي ،
التحمؿ الذم ال ترجى منو فائدة ))
كربط ذلؾ بما يدؿ عميو في كقتنا الحاضر ،ضربان مف
ٌ

(ّ)

فالنص
.
ٌ

يمثؿ إشكالية معقدة ككبيرة  ،كىك مفيكـ شائؾ كممتبس كعائـ ؛ الرتباطو بحقكؿ معرفية مختمفة مف
نصية  ،فمـ يعد يقتصر عمى داللتو المعجمية كاالصطالحية  ،بؿ تداخؿ
لسانيات كسيميائيات كنظريات ٌ
كاكتسب دالالت جديدة مع عدد مف المصطمحات المجاكرة مثؿ مصطمحي الخطاب كالعمؿ أك األثر
(ْ)

األدبي

(ٓ)

النص مرادفان لمخطاب  ،كمنيـ ىمف يفرؽ بيف االصطالحيف
 .فيناؾ ىمف يرل في
ٌ
(ٔ)

ىمف يرل َّ
النص اكثر ارتباطان بالمغة المكتكبة  ،كالخطاب يرتبط بالمغة المنطكقة
أف
ٌ
يقكؿ "بكؿ ريككر  (( :"Paul Ricoeurلنسػـ نصان ك ٌؿ خطاب تثبتو الكتابة ))

(ٕ)

 ،كمنيـ

 ،كفي ىذا الصدد
 ،كمػنيـ ىمف يفرؽ

فالنص يتككف مف نسيج لساني كبنية
نصان مضافة إليو السػػياقات المصػاحبة لػو ((
بينيما ٌ
ٌ
بعد الخطاب ٌ

(ُ) لساف العرب  ، ِٔٓ/ٓ ،مادة ( رصص ) .
(ِ) السابؽ نفسو  ، َُّ/ُْ ،مادة ( نسج ) .

النص كمجاالت تطبيقو  ،صُٖ .
(ّ) مدخؿ إلى عمـ
ٌ
النص كبالغة الخطاب  ،صُُّ .
(ْ) ينظر :المغة الثانية  ،صُٕ  .كتقابالت
ٌ

النص المترابط (بحث)  ،صٕٓ .
النص إلى
النص الركائي  ،صَُ . ُُ-كمف
(ٓ) ينظر :انفتاح
ٌ
ٌ
ٌ
النص
النصي بيف النظرية كالتطبيؽ  . ٓٔ/ُ ،كالحد بيف
النص  ،صِِ . ّٗ-كعمـ المغة
(ٔ) ينظر :إشكاالت
ٌ
ٌ
ٌ
كالخطاب (بحث)  ،صُْ .
النص إلى الفعؿ  ،صَُٓ .
(ٕ) مف
ٌ
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(ُ)

نحكية شاممة ،كالخطاب يتككف مف تمفظ مرتبط بمقاـ تمفظي ككضعية خطابية تفاعمية ))

 ،كفي ىذا

االتجاه يكضح "جاف ميشاؿ آدـ  "J.M.Adamالفرؽ بيف االصطالحيف في صكرة معادلة رياضية
بالشكؿ اآلتي(ِ):
النص  +ظركؼ اإلنتاج .
الخطاب =
ٌ
النص = الخطاب  -ظركؼ اإلنتاج .
ٌ
فالنص في ىذا المعنى ىك مجمؿ القكالب الشكمية :النحكية  ،كالصرفية  ،كالصكتية  ،بعيدان
ٌ
عما يحيط بو مف ظركؼ كمقاصد  ،عمى حيف يحيؿ الخطاب في إنتاجو كتشكيمو المغكم كتأكيمو عمى
ٌ
عناصر السياؽ الخارجية  ،فضالن عمى َّ
أف الخطاب قد ينتج بعالمات غير لغكية  ،مثمما ىي الحاؿ في
الخطاب اإلعالني كما شاكمو

(ّ)

لمنص أقرب لمفيكمو عند البنيكييف بحسب ما سيأتي .كيرل
 .كىذا الفيـ
ٌ

الباحث َّ
النص كالمستقبؿ  ،كىذه العناصر إذا
أف الخطاب يتككف مف ثالثة عناصر ىي :المرسؿ ك ٌ
فالنص ىك أحد
اجتمعت أمكف أف يطمؽ عمى الحدث التكاصمي عنكاف الخطاب  ،كتأسيسان عمى ىذا
ٌ
أجزاء الخطاب الذم يربط طرفيو بصرؼ النظر عف حجمو أك شكمو سكاء أكاف منطكقان أـ مكتكبان ،كليس
أما ظركؼ اإلنتاج فميست مف الخطاب  ،كاَّنما ىي عامؿ خارجي يؤثر في تكجيو
ىك الخطاب  ،ك ٌ
النص كتفسيره مف جية االستقباؿ،
الخطاب  -شكالن كمضمكنان  -مف جية اإلرساؿ  ،كيسيـ في فيـ
ٌ
كعميو تككف المعادلة كاآلتي :
الخطاب=المرسؿ+النص+المستقبؿ .

ٌ
النص=الخطاب-المرسؿ-المستقبؿ .
 ٌ

(ُ) المصطمح المساني كتأسيس المفيكـ  ،صُِٖ .

(ِ) ينظر :النظريات المسانية الكبرل مف النحك المقارف إلى الذرائعية  ،صُّٓ .
(ّ) استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية  ،صّٗ .
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النص  ،كمداخمو  ،كمنطمقاتو  ،كمضامينو  ،كخمفياتو المعرفية،
كبحسب تعدد معايير تعريؼ
ٌ
النص
يجمع كثير مف النقاد كالدارسيف عمى صعكبة األمر في البحث عف تعريؼ لمفيكـ
ٌ
(النص)
كجكد قى ٍدر مشترؾ مف مالمح التكافؽ حكؿ مصطمح
ٌ
(ّ)

الرغـ منيا ليس ىناؾ تعريؼ جامع مانع
(ْ)

شتى

(ِ)

(ُ)

؛ كذلؾ لعدـ

 ،كقد كضعت لو تعريفات متنكعة ،كعمى

 ،بؿ تعريفات شديدة التبايف كمتفاكتة تنطمؽ مف منطمقات

لمنص  ،كال يكجد حتٌى اآلف
 ،حتى قاؿ "كالكس برينكر  (( :"K.Brinkerتكجد تعريفات مختمفة
ٌ
(ٓ)

تعريؼ مقبكؿ بكجو عاـ ))

.

(النص) عمى أىكثر مف تحديد  ،فقد يعرؼ في قامكس
كفي ضكء الكالـ السابؽ تنكعت تعريفات
ٌ
بأنوَّ (( :
إف المجمكعة الكاحدة مف الممفكظات  ،أم الجمؿ
األلسنية الذم أصدرتو مؤسسة الركس ٌ
فالنص عينة مف السمكؾ األلسني  ،كا ٌف ىذه العينة
نصان) ،
ٌ
المنفذة ،حيف تككف خاضعة لمتحميؿ تسمىٌ (:
يمكف أف تككف مكتكبة  ،أك محكية ))

(ٔ)

 ،كىذا يعني َّ
النص عينة لغكية  ،فيستبعد بذلؾ العالمات
أف
ٌ

غير المغكية  ،كىذه العينة عندما تؤلؼ كالن كاحدان – كىك إشارة إلى تماسكيا  -كتككف محؿ الدراسة
نصان  ،بصرؼ النظر عف ككنيا مكتكبة أك منطكقة .
تسمى ٌ
النص باختالؼ األسس التي يرتكز عمييا المفيكـ  ،فالمنيج البنيكم ينظر إلى
كيختمؼ مفيكـ
ٌ
النص عمى أنو عمؿ مغمؽ ييقطىع عف مؤلفو  ،كعف سياقاتو التاريخية كاالجتماعية كالنفسية  ،كال عالقة
ٌ
لو بأم مرجع خارجي  ،فيك كحدة فنية مستقمة ليا خصائصيا الذاتية التي ال تشترؾ فييا مع أم عمؿ
(ٕ)

آخر  ،حتى المؤلؼ نفسو

النص)(ُ)،
 ،فقالت بمكتو كأزاحت سمطتو  ،كأقامت عمى أنقاضيا (سمطة
ٌ

النص  ،النظرية كالتطبيؽ  ،مقامات اليمذاني أنمكذجان  ،صَِ .
(ُ) ينظر :لسانيات
ٌ
النص المفاىيـ كاالتجاىات  ،صُُٓ .
)ِ) ينظر :عمـ لغة
ٌ

النص  ،زتسيسالؼ كاكرزنياؾ  ،صَٔ .
النص الغائب  ،صُّ  .كمدخؿ إلى عمـ
)ّ( ينظر:
ٌ
ٌ
(ْ) ينظر :تطكر عمـ المغة منذ َُٕٗـ  ،صِّٔ .
لمنص  ،صُِ.
)ٓ) التحميؿ المغكم
ٌ
النص كاألسمكبية  ،صُٓ.
(ٔ)
ٌ

النص إطار نظرم كدراسات تطبيقية  ،صُّ .
(ٕ) ينظر :الخطيئة كالتكفير  ،صِٖ  .كنحك
ٌ
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فالنص عند البنيكييف بناء عضكم (( بمجرد االنتياء مف كتابتو  ،يصبح كالن متكامالن ينظر إليو مف
ٌ
داخمو فقط  ،ك َّ
أف القكانيف التي تحكـ العالقات بيف مككناتو ىي قكانيف العمؿ نفسو ))

(ِ)

 ،كمف ىؤالء

النص قد يككف جممة أك كتابان بكاممو  ،كيمتاز بانغالقو عمى
"تكدكركؼ  "T.Todorovالذم يرل أف
ٌ
(ّ)

ذاتو كاستقالؿ دالالتو  ،كىما الخاصتاف المتاف تميزانو ليؤلؼ نظامان خاصان بو

.

كبخالؼ المنيج البنيكم المنيج التفكيكي  ،الذم يقكؿ بمشركعية (القراءات الالنيائية) ،فيعطي
لمقارئ حرية التصرؼ الكامؿ بالمدلكالت  ،كيسمح لو بمؿء الفجكات كمناطؽ الصمت التي يحفؿ بيا
النص
النص  ،كىذا ما يجعؿ القارئ يقكـ بميمة إعادة كتابة
ٌ
ٌ

(ْ)

؛ َّ
النص
ألف العناصر التي يتألؼ منيا
ٌ

فالنص يبدأ بعد
الداللة  ،بؿ متحركة دائمان  ،حتى تصؿ إلى تناقضات لـ تكف بباؿ المؤلؼ ،
غير ثابتة ٌ
ٌ
التنكع ك ُّ
التعدد  ،فينتج عف ذلؾ نصكص بعدد المتمقيف ،بؿ َّ
النص
أف
فراغ مؤلفو منو بعممية التَّكليد ك ُّ
ٌ
نصو
الكاحد يتعدد كيتنكع عند المتمقي نفسو مع فترات التمقي  ،فال يعكد لممؤلؼ سمطة عمى معاني ٌ
ألف َّ
كؿ متم و
كدالالتو ؛ َّ
ألف (( العالمات
ؽ يشاركو في ىذه الميمة(ٓ) .كمف ثىَّـ فال معنى نيائي
لمنصٌ ،
ٌ
أم معنى يمكف
التي تؤلؼ
النص تمعب في مكاجية بعضيا البعض لعبان ال نياية لو  ،فتحبط بمعبيا ذاؾ ٌ
ٌ
تحديده ))

(ٔ)

.

النص بالدراسة كالتحميؿ،
ككانت "جكليا كريستيفا  "j.Kristevaفي طميعة الباحثيف الذيف تناكلكا
ٌ
فتحدثت عف النصكص بكصفيا تتضمف محكريف:
لنص كقارئو .
األكؿ :أيفقي يربط بيف مؤلؼ ا ٌ

(ُ) ينظر :التمقي كالتأكيؿ  ،محمد عزاـ  ،صَِ .

َّ
المحدىبة  ،صُٖٓ .
(ِ) المرايا
ّ
النص كاألسمكبية  ،صُٓ .
( ) ينظر :النص الغائب  ،صُْ  .ك ٌ
(ْ) ينظر :النص المفتكح التفكيؾ أنمكذجان (بحث)  ،صْٓ .
(ٓ) ينظر :مكسكعة النظريات األدبية  ،صِِٓ .
ٔ
ضد التفكيؾ  ،صُٗٓ .
() ٌ
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النص كالنصكص األخرل .
كالثاني :عمكدم يربط بيف
ٌ
نص كقراءة يستنداف إلى شفرات معركفة
كيجمع بيف المحكريف شفرات مشتركة  ،كك ٌؿ ٌ
مسبقان(ُ).
لمنص ىك (( :جياز عبر لساني يعيد تكزيع
كبناء عمى ىذا التصكر اقترحت (كريستيفا) تعريفان
ٌ
ن
نظاـ المساف بكاسطة ( ،بالربط) بيف كالـ تكاصمي ييدؼ إلى اإلخبار المباشر ،كبيف أنماط عديدة مف
فالنص إذف إنتاجية  ،كىك ما يعني:
الممفكظات السابقة عميو  ،أك المتزامنة معو.
ٌ
أ) َّ
أف عالقتو بالمساف الذم يتمكقع داخمو ىي عالقة إعادة تكزيع (صادمة ٌبناءة) ؛ كلذلؾ فيك قابؿ
لمتناكؿ عبر المقكالت المنطقية ال عبر المقكالت المسانية الخالصة .
نص معيف تتقاطع كتتنافى ممفكظات عديدة
ب) َّأنو ترحاؿ لمنصكص كتداخؿ نصي  ،ففي فضاء ٌ
مقتطعة مف نصكص أخر ))

(ِ)

ً
المشاركة في بنائو،
لمنص
كتبرز أىمية ىذا التعريؼ في َّأنو يستكعب العناصر الداخمية
ٌ
ي
كالعناصر الخارجية المرتبطة بو كالمؤثرة فيو  .كقد أطمقت (جكليا كريستيفا) عمى تقاطع نظاـ ٌ
نص ٌ
معيف في عالقاتو الداخمية مع المقكالت التي تقع في فضائو  ،أك التي يحيؿ عمييا في فضاء النصكص
االيديكلكجيـ)  ،كىذه العالقات تتداخؿ فتظير مجسدة كممتدة في
األخر في عالقاتو الخارجية اسـ ( :ي
(ّ)

نص عمى طكؿ مساره  ،لتشكؿ سياقيو التاريخي كاالجتماعي
مستكيات بناء ك ٌؿ ٌ

.

لمنص مف المفيكـ العاـ لو  ،معتمدان عمى
كينطمؽ "ركالف بارت  "R.Barthesفي تعريفو األكؿ
ٌ
النص ( ، )textفيعرفو بانو (( :نسيج الكممات المنظكمة في التأليؼ،
األصؿ االشتقاقي لمصطمح
ٌ

السيميائية  ،صُّّ. ِّّ-
(ُ) ينظر :أسس
ٌ
النص  ،جكليا كرستيفا  ،صُِ .
(ِ) عمـ
ٌ
(ّ) ينظر :السابؽ نفسو  ،صُِ. ِِ-
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كالمنسقة بحيث تفرض شكالن ثابتان ككحيدان ما استطاعت إلى ذلؾ سبيال ))

(ُ)

 ،كيكصؼ ىذا النسيج َّ
بأنو

إنتاج كحجاب جاىز يقؼ خمفو المعنى إلى و
حد ما  ،كىك يصنع نفسو بتشبيؾ مستمر ،ك َّ
أف الذات تككف
ضائعة فيو  ،فتنحؿ كالعنكبكت التي تذكب ىي نفسيا في اإلف ارزات البانية لنسيجيا  ،حتى يمكف كصؼ
النص َّ
بأنيا عمـ صناعة نسيج العنكبكت
نظرية
ٌ

(ِ)

.

النص  ،فينتقؿ في رؤيتو لو كتعاممو معو مف
كفي تعريفو الثاني يقدـ بارت نظرية عف طبيعة
ٌ
النص منظكمة كتابية ينضكم تحتيا الكاتب
المكقؼ السمبي لممتمقي إلى مكقؼ آخر ،يصير فيو
ٌ
النص ب َّأنو ممارسة داللية تعيد
كالقارئ(ّ) ،كقد أفاد مف األبحاث التي قدمتيا (جكليا كريستيفا) ،فيعرؼ
ٌ
فالنص يعتمؿ
النص كقارئو.
لمكالـ طاقتو الفاعمة في عممية إنتاج مستمر العطاء مف مشاركة صاحب
ٌ
ٌ
النص
طكؿ الكقت كاف كاف مكتكبان كثابتان  ،في عممية تفكيؾ كاعادة بناء  ،ليخترع معاني لـ يكف مؤلؼ
ٌ
فالداؿ بحسب ما يؤكد (بارت) ممؾ لكؿ الناس ،لذلؾ يقترح
تخيميا مستحيالن ٌ ،
قد رصدىا  ،كقد يككف ٌ
بحدكد االستطاعة ٌأال يقتصر تحميؿ اإلنتاجية عمى كصؼ لساني  ،بؿ يجب إضافة مذاىب تحميمية
النص(ْ) .كقد يع ٌدت ىذه المفيكمات نكعان مف التطبيؽ المبكر لمتفكيكية التي
أخرل تسيـ في كشؼ
ٌ
ازدىرت فمسفيان بعد ذلؾ عند "دريدا "Derrida

(ٓ)

.

النصي  ،فقد
النصي يمثؿ الخصيصة األىـ عند الباحثيف في عمـ المغة
كلما كاف التماسؾ
ٌ
ٌ
(ٔ)

جاءت تعريفاتيـ مبرزة ىذه الخصيصة

النصي القائـ
النص في إطار عمـ المغة
 ،فظير اتجاه يعرؼ
ٌ
ٌ
(ٕ)

لمنصية
عمى نظاـ المغة  ،الذم يحاكؿ بحث األشكاؿ المغكية المحضة
ٌ

النص  ،ضمف كتاب آفاؽ التناصية المفيكـ كالمنظكر  ،صّٕ .
(ُ) نظرية
ٌ
النص  ،صَُٗ .
(ِ) ينظر :ل ٌذة
ٌ
(ّ) ينظر :األسمكبية كتحميؿ الخطاب  ،صُِٓ .

النص  ،ضمف كتاب آفاؽ التناصية المفيكـ كالمنظكر  ،صْٔ. ْٖ-
(ْ) ينظر :نظرية
ٌ
النص  ،صِٖٗ .
(ٓ) ينظر :بالغة الخطاب كعمـ
ٌ
(ٔ) ينظر :البديع بيف البالغة العربية كالمسانيات النصية  ،صَٕ .
النص  ،صٔٓ .
(ٕ) ينظر :مدخؿ إلى عمـ النص مشكالت بناء
ٌ
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 ،كمف ىذا المنظكر كاف

النص عند "ىارفج َّ "R.Harwigأنو (( :ترابط مستمر لالستبداالت السنتجميمية التي تظير
تعريؼ
ٌ
الترابط النحكم في النص ))(ُ) ،كعند "فاينريش  (( :"H.Weinrichتككيف حتمي يحدد بعضو بعضان؛ إذ
(ِ)

عناصره بعضيا بعضان لفيـ الكؿ ))
تستمزـ
ي

.

النص َّ
بأنو عبارة عف جمؿ متتابعة،
كيعترض جكف الينز  "J.Lyonsعمى االتجاه الذم يحدد
ٌ
و
مرض كفيو نقص ؛ ألنَّو يغفؿ عف تكضيح حقيقة الكحدات التي يتككف منيا
كيعد ىذا التعريؼ غير
ٌ
النص  ،فيي ليس مجرد كحدات متصمة بعضيا ببعض في سمسمة  ،بؿ ينبغي ربطيا بطريقة مناسبة مف
ٌ
(ّ)

النص في مجممو أف يتسـ بسمات التماسؾ كالترابط
حيث السياؽ  ،كعمى
ٌ

.

النص في إطار عمـ المغة
كفي مقابؿ ىذا اقترحت تعريفات عمى النقيض مما سبؽ  ،تيعرؼ
ٌ
النص (( :ىك
النصي القائـ عمى التكاصؿ(ْ) ،كمف أمثمة ىذا االتجاه "شميت  "S.Schmidtالذم ييعرؼ
ٌ
ٌ
كؿ جزء لغكم منطكؽ مف فعؿ التكاصؿ في حدث التكاصؿ  ،يحدد مف جية المكضكع  ،كيفي بكظيفة
النص
تكاصمية يمكف تى ىع ُّرفيا ،أم يحقؽ كفاءة إنجازيو يمكف تى ىع ُّرفيا ))(ٓ) ،ك"جركسو  "Grosseبقكلو(( :
ٌ
(ٔ)

الجزء المتحقؽ لغكيان لممنطكؽ في فعؿ تكاصمي ))

.

لمنص  ،يقترح (كالكس
النصي كالكظيفة االتصالية
كحتى يجمع في التعريؼ بيف سمة التماسؾ
ٌ
ٌ
برينكر) تعريفان يراعي فيو كال االتجاىيف  ،فيعرفو بككنو (( تتابعان محدكدان مف عالمات لغكية  ،متماسكة
في ذاتيا  ،كتشير بكصفيا كالن إلى كظيفة تكاصمية مدركة ))



(ٕ)

.

(( يعني المصطمح تركيبان نحكيان يجمع بيف كحدتيف أك أكثر في لغة مف المغات )) معجـ المسانيات الحديثة  ،صُّٖ

النص المفاىيـ كاالتجاىات  ،صَُٖ .
(ُ) عمـ لغة
ٌ
النص المفاىيـ كاالتجاىات  ،صَُٖ .
(ِ) عمـ لغة
ٌ

(ّ) ينظر :المغة كالمعنى كالسياؽ  ،صُِٖ. ُِٗ-

النص نحك آفاؽ جديدة  ،صُُْ .
النص  ،صٔٓ  .كعمـ لغة
(ْ) ينظر :مدخؿ إلى عمـ النص مشكالت بناء
ٌ
ٌ
النص  ،صٖٓ .
(ٓ) مدخؿ إلى عمـ النص مشكالت بناء
ٌ
(ٔ) تطكر عمـ المغة منذ َُٕٗـ  ،صِّٖ .
لمنص  ،صِٕ .
(ٕ) التحميؿ المغكم
ٌ
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لمنص قائـ عمى أساس داللي  ،يرل" فاف دايؾ " Van Dijk
كفي محاكالت بناء نحك تكليدم
ٌ
لمنص لو أىمية محكرية لمنصكص أيضان ً ،
النص
فيعرؼ
أ َّف التفريؽ بيف البنية السطحية كالبنية العميقة
ٌ
ٌ
(( َّ
بأنو بنية سطحية تكجييا كتحفزىا بنية عميقة داللية ))

(ُ)

(النص
ثـ رأل بعد ذلؾ في كتابو
ٌ
ٌ .

كالسياؽ) َّ
النص ،كالمقصكد
أف العبارات المنطكقة يجب أف تعاد صياغتيا تبعان لكحدة أكسع ما تككف ىي
ٌ
بيذا االصطالح (( الصياغة النظرية المجردة المتضمنة لما يسمى عادة بالخطاب ))(ِ) ،كبيذا المعنى
فالنص كحدة مجردة ال تتجسد إال مف خالؿ الخطاب بكصفو
النص كالخطاب ،
يفرؽ (فاف دايؾ) بيف
ٌ
ٌ
فعالن تكاصميان  ،كبتعبير آخر َّ
النص ىك المكضكع المجرد كالمفترض  ،كالخطاب ىك المكضكع
إف
ٌ
(ّ)

المجسد أمامنا كفعؿ

.

النص كالخطاب يقترب مف ثنائية (دم سكسير) عف المغة كالكالـ،
كتفريؽ (فاف دايؾ) ىذا بيف
ٌ
فالمغة تتسـ بطابعيا االجتماعي بكصفيا ظاىرة اجتماعية كامنة في أذىاف أفراد المجتمع  ،كالكالـ فعؿ
فردم ينشأ عف االستعماؿ الفعمي لمغة  ،أم ٌإنو ناتج النشاط الذم يقكـ بو مستعمؿ المغة عندما ينطؽ
بأصكات لغكية مفيدة

(ْ)

.

كفي تعريؼ "ىاليدام ،كرقية حسف  "M.A.Halliday and R.Hasanاىتماـ بالجانب
النص  ،كىذه الكحدة ليست كحدة شكؿ  ،بؿ كحدة معنى
الداللي ،كتركيز عمى الكحدة كاالنسجاـ في
ٌ
(ٓ)

تتحقؽ في شكؿ جمؿ متعالقة

 ،فيذىباف إلى َّ
النص كحدة لغكية في االستعماؿ  ،كليس كحدة
أف ((
ٌ

نحكية كالعبارة أك الجممة كال يي َّ
كينظر إليو أحيانان عمى أنو نكع يمثؿ ما فكؽ الجممة،
حدد بمدل حجمو .ي
أم كحدة لغكية أكسع مف الجممة  ،لكنيا ترتبط بالجممة بطريقة تماثؿ طريقة ارتباط الجممة بالعبارة
كالعبارة بالمجمكعة كىكذا  ،فمف حيث التككيف :تركيب كحدات كبرل مف كحدات صغرل  ،غير أف ىذه
النص  ،صٔٓ .
(ُ) مدخؿ إلى عمـ النص مشكالت بناء
ٌ
النص كالسياؽ  ،صُِ .
(ِ)
ٌ
النص الركائي  ،صُٓ. ُٔ-
(ّ) ينظر :انفتاح
ٌ

(ْ) ينظر :عمـ المغة العاـ  ،صِّ  .كمدخؿ إلى المسانيات  ،صّٓ .
النص الركائي  ،صُٕ .
(ٓ) ينظر :انفتاح
ٌ
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فالنص ليس شيئان يشبو الجممة غير أنو أكبر ،بؿ ىك شيء يختمؼ عنيا مف حيث النكع.
الفكرة مضممة.
ٌ
النص عمى أنو كحدة داللية :كحدة ال مف حيث الشكؿ بؿ مف حيث المعنى  ،فيك
كيستحسف النظر إلى
ي
ٌ
يتصؿ بالعبارة أك الجممة ال مف حيث الحجـ  ،بؿ مف حيث التحقيؽ ( )realizationأم تشفير نظاـ
(ُ)

النص مف جمؿ بؿ يتحقؽ بكاسطتيا  ،أك مشفر فييا ))
رمزم في آخر .ال يتككف
ٌ

 .كيتضمف مفيكـ

النص عند (ىاليدام ،كرقية حسف) المكتكب كالمنطكؽ بشرط أف يككف كحدة متكاممة مف دكف تحديد
ٌ
(ِ)

حجمو طكالن أك قص انر

.

لمنص،
كيتفؽ "ركبرت دم بكجراند  "R.D.Baugrandمع (ىاليدام ،كرقية حسف) في تعريفو
ٌ
النص  ،أف يككف مجمكعة مف الجمؿ  ،أك جممة كاحدة  ،أك كممات مفردة ماداـ
في َّأنو ليس الميـ حجـ
ٌ
يحقؽ االتصاؿ  ،فيعرفو َّ
بأنو (( :تشكيمة لغكية ذات معنى تستيدؼ االتصاؿ  ،كيضاؼ إلى ذلؾ
النص  -عف مشارؾ كاحد ضمف حدكد زمنية معينة  ،كليس مف الضركرم أف
ضركرة صدكره  -أم
ٌ
النص مف جمؿ  ،أك كممات مفردة  ،أك أية مجمكعات لغكية
النص مف الجمؿ كحدىا ،فقد يتككف
يتألؼ
ٌ
ٌ
تحقؽ غايات االتصاؿ .كمف جية أخرل فقد يككف بيف بعض النصكص مف الصمة المتبادلة ما يؤىميا
ألف تككف خطابان )) Discourse

(ّ)

 ،كيظير مف ىذا التعريؼ َّ
أف (دم بكجراند) يراعي في تعريؼ

النص  ،فالخطاب يرتبط باألقكاؿ ذات الطابع األدائي؛
النص كقكعو في االتصاؿ  ،فيفرؽ بيف الخطاب ك ٌ
ٌ
(ْ)

ليؤدم كظيفة عمؿ كتفاعؿ

.

النص
لمنص يمكف أف يزاد عمى مجمكعة التعريفات السابقة  ،كىك" :
كتقترح الدراسة تعريفان
ٌ
ٌ
بنيةلغكيةمغمقةمجردة،ذاتعالقاتتماسؾمتنكعة،تيفى ٌكؾفيعمميةإعادةبناءكانتاجإلىداللة
أك دالالت مالئمة لمسياؽ عند تحققيا في االتصاؿ "  .عمى َّ
(النص المفتكح)
بالنص
أف ما يقصد
ٌ
ٌ
(ُ) اإلحالة دراسة نظرية مع ترجمة الفصميف األكؿ كالثاني مف كتاب ( )Cohesion in Englishلػ ىاليدام ،كرقية حسف
(رسالة ماجستير)  ،صٖٔ .

النص اتجاه جديد في الدرس النحكم  ،صِِ .
(ِ) ينظر :نحك
ٌ
النص  ،صٗ .
(ّ) مدخؿ إلى عمـ لغة
ٌ
النص كالخطاب كاإلجراء  ،صّٕٗ. َّٖ-
(ْ) ينظر:
ٌ
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الع ٍقد،
كبالمغة العالمة  ،فالمغة عالمات يعبر بيا كؿ قكـ عف أغراضيـ  ،كبذلؾ تدخؿ فييا اإلشارة  ،ك ى
(ُ)

الخطٌ  ،النصبة
ك ى

.

لمنص مرتبتاف :األكلى :قبؿ االتصاؿ كفييا يككف مجردان ليس لو تحقؽ
كعمى ىذا المعنى تككف
ٌ
في الخارج  ،كليس لو كجكد فعمي إال كجكده الذىني عند المرسؿ  ،كداللتو تككف مغمقة  .كالثانية :عند
االتصاؿ كفييا يتحقؽ ضمف عممية الخطاب بكصفو جزءان منيا  ،كليس شكالن مستقالن  ،كفييا يككف
خاضعان لمتفكيؾ في عممية إعادة بناء كانتاج دالالت مفتكحة بعدد التمقي .

ّ
ػيٌ اىيغت اىْظي ّ :شأتٔ ٗتط٘رٓ:
النصي اتجاه جديد ظير في الدرس المساني الحديث(ِ) ،مكضكعو الكحدة الطبيعية
عمـ المغة
ٌ
(النص)  ،مع اإلشارة إلى َّ
أف المقصكد بيذه الكممة ك ٌؿ فعؿ تكاصمي لغكم،
لمتعامؿ بيف المتكمميف ىي
ٌ
كتابيان كاف أك شفكيان  ،فيدرس بنية النصكص ككيفيات اشتغاليا  ،مف منطمؽ َّ
النص كحدة لغكية
أف
ٌ
نكعية ميزتيا االتساؽ كالترابط

(ّ)

 .كىذه الكحدة المغكية (( كحدة كبرل شاممة ال تضميا كحدة أكبر منيا

 ...تتشكؿ مف أجزاء مختمفة تقع مف الناحية النحكية عمى مستكل أفقي  ،كمف الناحية الداللية عمى
نصية صغرل تربط بينيا عالقات نحكية  ،كيتككف
مستكل رأسي  .كيتككف المستكل األكؿ مف كحدات ٌ
(ْ)

الداللية المنطقية ))
المستكل الثاني مف تصكرات كمية تربط بينيا عالقات التماسؾ
ٌ

؛ كمف ىنا جاءت

النص كمٌو ىك الكحدة الخاضعة لمتحميؿ المساني بعد أف لـ تعد الجممة كافية
الدعكة إلى ضركرة أف يككف
ٌ

(ُ) ينظر :البياف كالتبييف . ٕٔ/ُ ،

النصي  ،إلى عمـ
النص ،أك عمـ المغة
النص  ،إلى عمـ لغة
(ِ) تعددت ترجمات مصطمح ىذا العمـ  ،فمف لسانيات
ٌ
ٌ
ٌ
النص  ،إلى تحميؿ الخطاب .
النص  ،إلى نحك
ٌ
ٌ
النص كمجاالت تطبيقو  ،صٗٓ .
(ّ) ينظر :مدخؿ إلى عمـ
ٌ
النص المفاىيـ كاالتجاىات  ،صُُٗ .
(ْ) عمـ لغة
ٌ
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لمسائؿ الكصؼ المغكم كميا مف حيث الداللة كالتداكؿ كالسياؽ الثقافي العاـ(ُ) ،فجاءت المسانيات
النصية؛ لتخرج عمكـ المساف مف (( مأزؽ الدراسات البنيكية التركيبية التي عجزت في الربط بيف مختمؼ
ٌ
أبعاد الظاىرة المغكية ))

(ِ)

النصية كنحك الجممة  ،فعمى الرغـ مف
 ،كال يعني ىذا قطيعة بيف المسانيات
ٌ

َّ
النص إال َّأنو ينتفع بما قيؿ عنيا في النحك
أف ىذا العمـ ال يعترؼ باستقالؿ الجممة في داخؿ
ٌ
التقميدم(ّ).
كيرل الدكتكر األزىىر الزَّناد َّ
النصية أقدـ العمكـ مكضكعان كأحدثيا نشأةن(ْ) ،كقد
أف المسانيات
ٌ
النصية إلى العمكـ البالغية التي سادت العصكر
أرجع (دم بكجراند) البدايات األكلى لمدراسات
ٌ
الكالسيكية القديمة  ،كفييا اتجو اىتماـ البالغييف إلى تدريب الخطباء في أربعة مجاالت ىي إنشاء
األفكار  ،كتنظيميا  ،كايجاد التعبيرات المناسبة ليا  ،كحفظيا  ،كذلؾ قبؿ عممية اإللقاء  ،فيي تحفؿ
بعممية تنظيـ األفكار في داخؿ النصكص  ،كبإيجاد التغييرات التي تتناسب مع المكقؼ االتصالي  ،كىذا
النص بكصفو كحدة كالمية مخصصة ألغراض االتصاؿ بعممية التفاعؿ بيف
يعني َّأنو كاف يينظر إلى
ٌ
لمنص(ٓ)؛ كعمى ىذا رأل (فاف دايؾ) في البالغة(( :
مستكيات مختمفة في البيئتيف الداخمية كالخارجية
ٌ
السابقة التاريخية لعمـ النص ))

(ٔ)

.

كعمى الرغـ مف َّ
أف اكثر الدارسيف يشيركف إلى ريادة "زليج ىاريس  "Z.Harrisفي ىذا
(ٕ)

المضمار ببحثو المعنكف بػ (تحميؿ الخطاب) عاـ ُِٓٗـ

يعد الخطاب مكضكعان
 ،فيك أكؿ لساني ٌ

النص كتحميؿ
النص  ،بحث منشكر ضمف كتاب (لسانيات
(ُ) ينظر :مسارات التحكؿ مف لسانيات الجممة إلى لسانيات
ٌ
ٌ
الخطاب ) . ُ/ّٕٗ ،
(ِ) مبادلء في المسانيات  ،صُٕٔ .

النص  ،صُِٗ .
(ّ) ينظر :في نظرية األدب كعمـ
ٌ
النص  ،صُٖ .
(ْ) ينظر :نسيج
ٌ

النص كنظرية الترجمة  ،صُُ. ُِ-
(ٓ) ينظر :عمـ
ٌ
النص ينظر :مدخؿ إلى عمـ
النص مدخؿ متداخؿ االختصاصات  ،صِّ  .كفي عالقة البالغة القديمة بعمـ
(ٔ) عمـ
ٌ
ٌ
النص عرض تأسيسي  ،صِّ. َّ-
النصي  ،فكلفجانج ىاينة مف كديترفييفجر ،صُْ ، ُٕ-كلسانيات
المغة
ٌ
ٌ
(ٕ) ينظر :تحميؿ الخطاب الركائي  ،صُٕ .

25

(ُ)

شرعيان لمدرس المساني

 ،إال َّأنو قد أشير إلى دراسات يمكف أف تعد إرىاصات أكلية ليذا االتجاه  ،منيا

عمؿ مبكر لػ " "H.Weilسنة ُٕٖٖ ـ عمؽ فيو تتابع المفظ عمى تتابع األفكار  ،كفصؿ ىذا التتابع عف
النحك ،فقدـ بو أفكار المعايير الكظيفية لمجممة  ،كمفيكمان خاصان ألسمكب األفكار أيضان ،ككذلؾ أطركحة
الدكتكراه لمباحثة األمريكية " "I.Nyeالتي قدمتيا سنة ُُِٗـ  ،كأشارت في فصؿ منيا إلى الربط بيف
(ِ)

نصية
الجمؿ  ،كعالقاتيا الداخمية عمى أسس ٌ

 .كممف يشار إلييـ أيضان "فردريؾ تشارلز بارتميت

 ، "F.Ch.Bartletك "كارؿ بكلر  ، "K.Buhlerك"إميؿ بنفست  ، "E.Benvenisteبكصفيـ مف
النصي،
المسيميف األكائؿ في ىذا المجاؿ  ،فقد كضعكا المفيكمات كالمناىج ألكؿ اىتماـ بعمـ المغة
ٌ
فقدـ بارتميت أسسان لتحميؿ نماذج ذىنية تساعد في بناء البنى الكمية لمنصكص كفيميا  ،كقدـ بكلر في
ٌ
الكقت نفسو نظرية فيـ النصكص  ،كنظرية كظائؼ النصكص  ،كنظرية لمبنى الكمية الداخمية  ،أم
نظرية ترابط النصكص  ،كتكمـ في أعمالو عمى التكرار كعناصر اإلشارة  ،فمثؿ بكلر الرأم األلماني
المقابؿ لنظرية فيـ النصكص المكضحة في إنجمت ار باالستعانة ببارتميت  ،كأما بنفيست فمثؿ الرؤية
الفرنسية المقابمة لدراسات بكلر كاتباعو لفكرة تماسؾ النصكص كترابطيا عبر دراساتو لمضمائر كعناصر
اإلشارة

(ّ)

النصي في الدراسات المغكية الحديثة،
 .كمف الذيف سبقكا أيضان في الدعكة إلى العناية بالبعد
ٌ

ص
كأكدكا في مناسبات مختمفة  ،كفي إطار مكاقؼ نظرية متباعدة  ،ضركرة التأسيس لمسانيات تدرس الن ٌ
أك الخطاب" :لكيس ىممسميؼ  ، "Louis Hjelmslevك"ميخائيؿ باختيف ،"Mikhail Bakhtine
ك"ركماف جاكبسكف "R.Jakobson

(ْ)

.

النص المفاىيـ كاالتجاىات  ،صُٖ .
(ُ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
(ِ) ينظر :السابؽ نفسو  ،صصُٕ . ُٖ-كأصكؿ تحميؿ الخطاب . ُ/ٕٔ-ٕٓ ،
النص (بحث)  ،صُْ. ُْ-
(ّ) مساىمات بكلر كبارتميت كبنفست في عمـ لغة
ٌ
النص كمجاالت تطبيقو  ،صَٔ. ُٔ-
(ْ) ينظر :مدخؿ إلى عمـ
ٌ
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كمما ينبغي أف يذكر ىنا كينبو إليو  ،صدكر بعض َّ
(النصية) المبكرة مف عمماء
الدعكات
ٌ
عرب ،ففضالن عف ما صدر في التراث عف عبد القاىر الجرجاني(تُْٕق) كغيره(ُ) ،فقد َّ
قدـ في
العصر الحديث األستاذ أميف الخكلي في كتابو (فف القكؿ) خطة بحث تمتاز بامتداد مجاليا إلى خارج
(ِ)

حدكد الجممة الكاحدة  ،كاتصاليا بالعمؿ األدبي كمو

 ،كقد أشار إلى انحصار البحث البالغي عند
(ّ)

العرب في داخؿ أسكار الجممة ال يتعداىا إلى ما كراءىا

أما التحمية فبأشياء  ،منيا
 ،إذ يقكؿ (( :ك ٌ

تكسعة دائرة البحث كبسط أفقو  ،فال يقصر عمى الجممة كما كاف في القديـ مف عمؿ المدرسة الكالمية ،
الذم لـ تأت المدرسة األدبية بعده بشيء ذم غناء َّ ،
فإننا اليكـ نمد البحث بعد الجممة إلى الفقرة األدبية،
ثـ إلى القطعة الكاممة مف الشعر أك النثر  .ننظر إلييا نظرتنا إلى كؿ متماسؾ  ،كىيكؿ متكاصؿ
َّ
األجزاء ،نقدر تناسقو  ،كجماؿ أجزائو  ،كحسف ائتالفو ))

(ْ)

 .كلألستاذ إبراىيـ مصطفى في كتابو

(إحياء النحك) كالـ ميـ يسير في ىذا االتجاه  ،يقكؿ فيوَّ (( :
فإف النحك – كما نرل  ،ككما يجب أف
يككف – ىك قانكف تأليؼ الكالـ  ،كبياف لكؿ ما يجب أف تككف عميو الكممة في الجممة ،كالجممة مع
الجمؿ ،حتى تتسؽ العبارة كيمكف أف تؤدم معناىا ))

(ٓ)

 .ككاف لمثؿ ىذه الدعكات لك كجدت مف يتابعيا

يتابعيا مف المسانييف كالبالغييف العرب  ،أف تحدث ثكرة في الدرسيف المساني كالبالغي في العربية،
النص)
تنتقؿ بو مف (نحك الجممة) ك (بالغة الشاىد كالمثاؿ) إلى (نحك
ٌ

(ٔ)

.

كلكف لـ تجد ىذه الدعكات طريقيا إلى التطبيؽ إال مع أعماؿ ىاريس  ،فيي البدايات الفعمية
النص(ٕ)،
في تحميؿ الخطاب  ،عندما حاكؿ أف ينقؿ المناىج البنيكية التكزيعية في التحميؿ إلى مستكل
ٌ

النص  ،صِِ. ِٖ-
(ُ) ينظر :اإلبداع كاإلتباع بيف البالغة العربية كعمف
ٌ
(ِ) ينظر :البالغة كاألسمكبية  ،صُُٗ. َُِ-
النص مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقية  ،صُُ .
(ّ) ينظر :بالغة
ٌ
(ْ) فف القكؿ  ،صِّٗ. َِْ-
(ٓ) إحياء النحك  ،صُ .

(ٔ) ينظر :في البالغة العربية كاألسمكبيات المسانية  ،صْٓ .

النصي  ،فكلفجانج ىاينة مف كديترفييفجر ،صُِ.
(ٕ) ينظر :أصكؿ تحميؿ الخطاب  . ُ/ٕٔ ،ك مدخؿ إلى عمـ المغة
ٌ
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النص  ،كلكي يتحقؽ ىذا المسعى رأل ىاريس
فقد استعمؿ إجراءات المسانيات الكصفية الكتشاؼ بنية
ٌ
َّأنو البد مف تجاكز مشكمتيف كقعت فييما الدراسات المغكية الكصفية كالسمككية  ،كىما:
األكلى :قصر الدراسة عمى الجمؿ  ،كالعالقات فيما بيف أجزاء الجممة الكاحدة .
الثانية :الفصؿ بيف المغة كالمكقؼ االجتماعي مما يحكؿ دكف الفيـ الصحيح .
ثـ اعتمد منيجو في تحميؿ الخطاب ركيزتيف:
كمف َّ
ُ -العالقات التكزيعية بيف الجمؿ .
ِ -الربط بيف المغة كالمكقؼ االجتماعي .
فتككف بذلؾ اتجاه
كقد تنبو بعد ذلؾ بعض المسانييف إلى المشكمتيف المتيف أشار إلييما ىاريس ٌ ،
النص كمٌو كحدة لمتحميؿ  ،كليست الجممة بحسب ما كانت ىي الحاؿ في المناىج
لساني جديد يتخذ مف
ٌ
(ُ)

السابقة عميو

 ،فشيدت المسانيات في أكربا كمناطؽ أخر مف العالـ تكجيان قكيان نحك االعتراؼ بنحك

النص بديالن مكثكقان بو مف نحك الجممة  ،كفتحت لمدرس المساني منافذ كاف ليا األثر في دراسة المغة
ٌ
(ِ)

ككظائفيا النفسانية كاالجتماعية كالفنية كاإلعالمية

 .كيرل "ىمبش َّ "Helbig
النصي
أف عمـ المغة
ٌ

ارتبط بتطكرات عامة لعمـ المغة  ،كال سيما االتجاه التداكلي  ،كعمـ المغة االجتماعي  ،كعمـ المغة
النفسي ،كنظرية الفعؿ الكالمي  ،ما أسيـ بتغيير في تكجو عمـ المغة باتجاه يكافؽ الكظيفة الطبيعية
لمغة ،كيناسبيا مناسبة شديدة لمغاية  ،فالمغة ليست غاية لذاتيا  ،بؿ ىي أداة لمتكاصؿ االجتماعي  .كقد
النص بصكرة زائدة  ،إذ ال ينجز
بعث الكعي بالمغة بكصفيا كسيمة اتصاؿ اجتماعية عمى التكجو إلى
ٌ
التكاصؿ – حيف يككف لغكيان  -دائمان إال في نصكص  ،كليس في جمؿ أك مفردات مستقمة  .كقد أشار
"بيتر ىارتماف  "P.Hartmannإلى ذلؾ سنة ُُٕٗـ حيف َّ
النص "العالمة المغكية األصمية" ك َّ
أف
عد
ٌ

(ُ) ينظر :البديع بيف البالغة العربية كالمسانيات النصية  ،صٓٔ. ٔٔ-
لمنص الشعرم (بحث)  ،صُّٓ.
(ِ) ينظر :نحك أجركمية
ٌ
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(ُ)

عممان مناسبان لمكضكعو يجب أف ينطمؽ
(ِ)

جديدة بحسب ما يقكؿ بيتر ىارتماف
(ّ)

أخذه تالميذه عنو كطكركه

النص لمغكيات عامة نافذة
 ،كقد فتحت فرضيتو حكؿ عمـ
ٌ

النصي بما كتبو كما
 .فكاف مف المؤثريف في بدايات عمـ المغة
ٌ

 .دكف أف يغفؿ عف محاكلتي ىارفج كفاينريش  ،إذ ق ٌدـ األكؿ نمكذج

النص إدراكان كظيفيان ،ثـ
استبداؿ تتحرؾ فيو عناصر االستبداؿ عمى المستكل األفقي  ،كغمب عميو إدراؾ
ٌ
النص  .كأما
نصية كبرل لمكصكؿ إلى العالقات الداللية – التداكلية المشكمة لبناء
ٌ
أدخؿ فيما بعد جكانب ٌ
النص الذم يرتكز عمى إجراءات منظمة لدراسة العالقات بيف الجمؿ
قدـ نمكذج تجزئة
الثاني فقد ٌ
ٌ
المتجاكرة لمكشؼ عف عالقات التماسؾ التي تجعؿ مف
النص تككينان كاحدان مترابطة أجزاؤه ترابطان
ٌ
(ْ)

شديدان

.
النص  ،حتى يع َّد مؤسس ىذا العمـ(ٓ)  ،فقد عرفت
كمثمت أعماؿ فاف دايؾ البداية الحقيقية لعمـ
ٌ
(ٔ)

النصية عمى يده مزيدان مف التطكر كالضبط المنيجي
الدراسات
ٌ

 ،ككاف مف المسيميف الحقيقييف في

النص  ،يقكؿ (( :لقد تكقفت القكاعد كالمسانيات التقميدية غالبان عند حدكد كصؼ الجمؿ
إقامة قكاعد عمـ
ٌ
النص َّ ،
فإننا نقكـ بخطكة إلى األماـ كنستعمؿ كصؼ الجمؿ بكصفو أداة لكصؼ
أما في عمـ
ٌ
 ...ك ٌ
النصكص  .كما دمنا سنتبع ىنا المككنات المعتادة لمقكاعد  ،كسنستعمؿ النصكص (المستخدمة) بغية
كصؼ الجمؿ َّ ،
النص ))
فإننا سنستطيع أف نتكمـ عف قكاعد
ٌ

(ٕ)

 ،فكضع في كتابو (بعض مظاىر نحك

النص) تصك انر كامالن ألسس ىذا العمـ كمبادئو  ،متجاك انز فيو اآلراء المعركضة في ىذا المجاؿ ،كقد كاف
ٌ
النص كالخطاب في معنى كاحد  .األمر الذم اقمع عنو عاـ ُٕٕٗـ في كتابو
في ىذا الكتاب يقرف بيف
ٌ
لمنص يأخذ في نظره كؿ األبعاد
(النص كالسياؽ) إذ فرؽ بينيما  ،كقد سعى فيو إلى إقامة نحك عاـ
ٌ
ٌ
(ُ) ينظر :تطكر عمـ المغة منذ َُٕٗـ  ،صُِّ. ِِّ-

النصي  ،فكلفجانج ىاينة مف كديترفييفجر ،صِِ.
(ِ) ينظر :مدخؿ إلى عمـ المغة
ٌ
النص (بحث)  ،صُِ .
(ّ) ينظر :مساىمات بكلر كبارتميت كبنفست في عمـ لغة
ٌ
النص المفاىيـ كاالتجاىات  ،صْٗ .
(ْ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
النص  ،صِّٔ .
(ٓ) ينظر :بالغة الخطاب كعمـ
ٌ

النص كمجاالت تطبيقو  ،صِٔ .
(ٔ) ينظر :مدخؿ إلى عمـ
ٌ
النص  ،صُْٕ .
العالماتية كعمـ
النص  ،ضمف كتاب
النص بنى ككظائؼ مدخؿ أكلي إلى عمـ
(ٕ)
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
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النص
البنيكية كالسياقية كالثقافية  ،كىك األمر الذم جسده فيما بعد في كتاب ميـ آخر بعنكاف (عمـ
ٌ
مدخؿ متداخؿ االختصاصات) عاـ َُٖٗـ  ،فكاف مف الركاد األكائؿ في إقامة ىذا العمـ

(ُ)

 .كمحاكالتو

ُّ
لمنص بإدخاؿ عناصر مف
تعد أكثر محاكالت التحميؿ تكفيقان  ،فقد سعى فييا إلى صكغ نمكذج تحميؿ
ٌ
المنطؽ الحديث كعمـ النفس التجريبي لتفسير كيفية إنتاج النصكص بقكاعد تكليدية مع إضافة أسس
(ِ)
نصية عامة تشكؿ
اتصالية كتداكلية خالؿ عممية التفسير  ،ككاف مف ذلؾ يسعى إلى (( صياغة نظرية ٌ

النصية المتباينة  ،كعالقاتيا المتبادلة يسيـ بشكؿ فعاؿ مع النظرية
األساس لكصؼ شامؿ لألشكاؿ
ٌ
(ّ)

المغكية في تشكيؿ نظرية عامة لالتصاؿ الفعمي ))

.

َّ
كقدـ "بتكفي  "S.J.Petofiمحاكالت ال تقؿ عف محاكالت فاف دايؾ جدية كثراء  ،كعمى الرغـ
مف َّأنو استقى مككنات نمكذجو كعناصر نظريتو مف المنطؽ كالنحك التحكيمي كمككنات داللية كتداكلية،
كىك المعيف ذاتو الذم اغترؼ منو فاف دايؾ  ،إال َّ
أف محاكالتو ليا سمات خاصة مائزة  ،كقد فرؽ بيف
النص كخارجو  ،فحاكؿ أف يحقؽ تكازنان معقدان بيف عالـ كاقعي فعمي
المككنات السياقية التي في داخؿ
ٌ
النص  ،كفي إطار التصكر ىذا رأل أَّنو ال يكفي
يطمؽ عميو بنية العالـ  ،كعالـ إبداعي تحقؽ في بنية
ٌ
النص  ،التي تظير في معاني
النص الكشؼ عف العالقات الداخمية التي تمتد في داخؿ
في تحميؿ
ٌ
ٌ
النص الرئيسة كمعاني األبنية فحسب  ،بؿ يجب أف يتسع ذلؾ التحميؿ ليضـ المعاني الخارجية التي
ٌ
النص  ،كىي ما يطمؽ عمييا المعاني اإلضافية أك اإلشارية أك اإلحالية أك التداكلية كغيرىا،
يحيؿ إلييا
ٌ
لمنص تعالج َّ
َّ
كؿ جكانبو
فقدـ أشكاالن تحميمية حاكؿ الكصكؿ فييا إلى نظرية كمية
ٌ

(ْ)

 .فكاف َّ
يدعى لنحك

النص اتجاه جديد في الدرس النحكم  ،صّّ  .كمدخؿ إلى عمـ
النص الركائي  ،صُٓ  .كنحك
(ُ) ينظر :انفتاح
ٌ
ٌ
النص كمجاالت تطبيقو  ،صِٔ .
ٌ
النص المفاىيـ كاالتجاىات  ،صٖٓ .
(ِ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
النص (بحث)  ،صُْٔ .
(ّ) اتجاىات لغكية معاصرة في تحميؿ
ٌ

ْ
نص المفاىيـ كاالتجاىات  ،صٓٗ ٗٔ-ك صِٕٓ .
( ) ينظر :عمـ لغة ال ٌ
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النص الذم اقترحو صالحية عامة (شاممة)  ،فيك أكالن يحؿ أغمب المشكالت النحكية التي ترد في داخؿ
ٌ
(ُ)

لغة ما في سياؽ تككيف النصكص  ،كثانيان يصؼ كؿ الخصائص العامة (الشاممة) لمغات طبيعية

.

كفي سنة ُٕٔٗـ ظير كتاب مشترؾ لياليدام ،كرقية حسف بعنكاف (االتساؽ في اإلنجميزية
النصية  ،كاالتساؽ،
 )Cohesion in Englishعالج فيو مؤلفاه بعض المفيكمات مثؿ:
النص  ،ك ٌ
ٌ
كغيرىا  ،كبحثا مظاىر االتساؽ مثؿ :اإلحالة  ،كاالستبداؿ  ،كالحذؼ  ،كالكصؿ  ،االتساؽ المعجمي،
(ِ)

كتضمف فصمو األخير تحميؿ نصكص متنكعة تطبيقان لما سبؽ أف كرد في الكتاب

 ،فكاف ىذا الكتاب

عدت االتساؽ جزءان مف مفيكـ المغة كمفيكمان دالليان قكامو العالقات المعنكية
نصية متكاممة ٌ
أكؿ دراسة ٌ
(ّ)

النص  ،كىك في الكقت نفسو ما يككف بو
المكجكدة في
نصان
النص ٌ
ٌ
ٌ

.

النصية أكجيا إال مع المغكم األمريكي (ركبرت دم بكجراند) في الثمانينات
كلـ تبمغ الدراسات
ٌ
(ْ)

مف القرف العشريف

(ٓ)

 ،فأصبحت عمى يده حقيقة راسخة

(النص كالخطاب كاإلج ارء)
 ،كقد مثؿ كتابو
ٌ

لمنص متعدد أكجو العناية بحيث تتعدد
سنة َُٖٗـ مرحمة متقدمة كاف الغرض منيا (( إنشاء عمـ
ٌ
النص مف الرصؼ إلى (المفاىيـ) إلى طريقة التكصؿ إلى اإلعالمية إلى بناء النمكذج
جيات النظر إلى
ٌ
النصي األخرل  ،ثـ إلى االنتفاع بيذا
إلى تطبيؽ نتائج الدراسة عمى المحادثة كالقصص كصكر اإلنتاج
ٌ
العمـ في القراءة كالكتابة كتعميـ المغات األجنبية الخ  ،كؿ ذلؾ مع االنتفاع بنتائج العمكـ األخرل بدءان
(ٔ)

بالفمسفة كالمنطؽ كانتياء بعمكـ الحاسب اآللي ))

لمنصية يمزـ تكافرىا في
 .كقد اشترط سبعة معايير
ٌ

النص  ،صُّٗ .
(ُ) ينظر :أساسيات عمـ لغة
ٌ
النص  ،صُُ .
(ِ) ينظر :نسيج
ٌ

النص إطار نظرم كدراسات تطبيقية  ،صّٓ. ّٔ-
(ّ) ينظر :نحك
ٌ
النص كمجاالت تطبيقو  ،صّٔ .
(ْ) ينظر :مدخؿ إلى عمـ
ٌ
النص اتجاه جديد في الدرس النحكم  ،صُُ .
(ٓ) ينظر :نحك
ٌ
النص كالخطاب كاإلجراء  ،صٓ. ٔ-
(ٔ)
ٌ
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(ُ)

نصان
الحدث التكاصمي لكي يككف ٌ

 ،ما يعني في حالة عدـ تنفيذ أم مف ىذه المعايير فال ُّ
النص
يعد
ٌ

اصميان(ِ) .كىذه المعايير ىي(ّ):
نصان تك ٌ
ٌ
السبؾ ( )cohesionأك الربط النحكم .
ُ) ٌ
حساف إلى االلتحاـ .
ِ) الحبؾ ( )coherenceأك التماسؾ ٌ
تماـ ٌ
الداللي  ،كترجميا الدكتكر ٌ
النص .
ّ) القصد ( ، )Intentionalityكىك الغاية مف إنشاء
ٌ
النص مف حيث قبكلو أك
المقبكلية ( )Acceptabilityكتتعمؽ بمكقؼ المتمقي مف
ْ) القبكؿ أك
ٌ
ٌ
رفضو .
النص لممكقؼ كالظركؼ المحيطة بو  ،كترجميا
المقامية ( )Situationalityكتتعمؽ بمناسبة
ٓ)
ٌ
ٌ
حساف إلى رعاية المكقؼ .
تماـ ٌ
الدكتكر ٌ
النص أك عدمو .
اإلعالمية ( )Informativityكتتعمؽ بتكقع المعمكمات الكاردة في
ٔ)
ٌ
ٌ
نصكص أخرل مرتبطة بو
ٕ)
نص ما ك ٌ
التناص ( )Intertextualityك ىك يتضمف العالقات بيف ٌ
ٌ
كقعت في حدكد تجربة سابقة .
ألف تحققيا جميعان معمؽ عمى تحقؽ
كالذم ييرل أف ىذه المعايير ليست كمٌيا في مرتبة كاحدة ٌ ،
السبؾ كالحبؾ  ،ففي قكلنا ( :زيد رماده كثير  ،ىك كريـ ) ،ينتفي معو تحقؽ المعايير كميا إذا انتفى
ثـ تككف بقية المعايير تابعة
الربط بيف القضيتيف عمى مستكل السبؾ كالحبؾ  ،كتتحقؽ بتحققيما  ،كمف ٌ
لمسبؾ كالحبؾ ككاقعة تحتيما في تحققيا  ،فى ً
عد السبؾ كالحبؾ أصكالن
تفقد بذلؾ استقالليتيا  ،حتى يمكف ٌ
عدىا مف عناصر الحبؾ  ،فيي كسائؿ ربط تعمؿ عمى ربط
كبقية المعايير فركعان عمييا  ،أك يمكف ٌ
َّ
كلكف الدكتكر أحمد عفيفي يرل أف
(ُ) درج الباحثكف عمى نسبة ىذه المعايير السبعة إلى دم بكجراند كدريسمر معان ،

النص
(النص كالخطاب كاإلجراء) سابؽ عمى كتابو مع دريسمر  .ينظر :نحك
تنسب إلى دم بكجراند فقط ؛ ألف كتابو
ٌ
ٌ
اتجاه جديد في الدرس النحكم  ،صٕٓ .
النص كالخطاب  ،صْٓ .
(ِ( ينظر:
ٌ
النصي  ،فكلفجانج ىاينة مف،
النص كالخطاب كاإلجراء  ،صَُّ . َُْ-مدخؿ إلى عمـ المغة
(ّ) ينظر:
ٌ
ٌ
كديترفييفجر ،صّٗ. ٗٓ-
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إما بمنشئو  ،أك بمتمقيو  ،أك بنصكص أخرل ،أك بما يحيط بو
ٌ
النص في مستكل البنية العميقة أيضان ٌ ،
النص في ىذا المستكل  ،عمى
ألنو ىمف يعمؿ عمى ترابط
مف ظركؼ  ،فتككف بذلؾ مف مراتب الحبؾ ؛ ٌ
ٌ
النص  .كىك أمر يمكف
الرغـ مف ٌأنو يتكقؼ أحيانان عمى السياؽ الخارجي عندما يككف المعنى في خارج
ٌ
بحثو في دراسات مستقمة أكثر تفصيالن بتكفيؽ اهلل .
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اىباب األٗه
اىظبل اىْظي يف أدػيت
الٍاً ػيي 
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اىباب األٗه:

ّ
اىظبل اىْظي يف أدػيت الٍاً ػيي

ٍفًٖ٘ اىظبل ٗإَٔيتٔ:
تعددت الترجمات العربية المقابمة لمصطمح ( )cohesionكمصطمح ( )coherenceعند
النصٌية(ُ) ،كقد اعتمدنا في دراستنا عمى ترجمة الدكتكر سعد مصمكح
الباحثيف العرب في مجاؿ الدراسات
ٌ
ليما إلى السبؾ كالحبؾ .
النصٌية (( :ذلؾ التماسؾ الشديد بيف األجزاء المشكمة
كيقصد بالسبؾ في الدراسات
ٌ
لنص/خطاب ما  ،كييتـ فيو بالكسائؿ المغكية الشكمية التي تصؿ بيف العناصر المككنة لجزء خطاب أك
ٌ
خطاب برمتو ))(ِ) ،كيترتب (( عمى إجراءات تبدك بيا العناصر السطحية عمى صكرة كقائع يؤدم
السابؽ منيا إلى الالحؽ بحيث يتحقؽ ليا الترابط الرصفي ))(ّ) ،أك ما يختص (( :بالكسائؿ التي تتحقؽ
النص األحداث المغكية التي ننطؽ بيا أك
النص  .كنعني بظاىر
بيا خاصية االستمرار في ظاىر
ٌ
ٌ
نسمعيا في تعاقبيا الزمني  ،كالتي نخطيا أك نراىا بما ىي كـ متصؿ عمى صفحة الكرؽ ))(ْ) ،كىذا
النص غالبان  ،كنقكؿ غالبان َّ
يعني َّ
النص ركابط شكمية
ألنو قد تكجد في
أف معيار السبؾ ييتـ بظاىر
ٌ
ٌ

النص النظرية كالتطبيؽ (مقامات اليمذاني
النص اتجاه جديد في الدرس النحكم  ،صَٗ  .كلسانيات
(ُ) ينظر :نحك
ٌ
ٌ
النصٌية (بحث)  ،صَِٗ .
أنمكذجان)  ،صِٔ  .كمفيكـ التماسؾ كأىميتو في الدراسات
ٌ
النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب  ،صٓ .
(ِ) لسانيات
ٌ
النص كالخطاب كاإلجراء  ،صَُّ .
(ّ)
ٌ
لمنص الشعرم (بحث)  ،صُْٓ .
(ْ) نحك أجركمية
ٌ
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النصي  .كإليضاح ىذه الفكرة يسكؽ
ظاىرة عمى سطحو ،كعمى الرغـ مف منيا ال يتحقؽ التماسؾ
ٌ
الدكتكر أحمد عفيفي المثاؿ اآلتي:
شب حريؽ في المبنى التجارم باألمس  ،كانتصر المصريكف في السادس مف أكتكبر عاـ
ى
ُّٕٗـ .
كيعقب قائالن (( :مع كجكد الكاك الرابطة بيف الجممتيف فإنيما منفصمتاف دالليان َّ ،
ألف االنتقاؿ
النصي
مف فكرة إلى فكرة ال يكجد بينيما عالقة منطقية كاضحة تجمع بينيما ))(ُ) ،كلكي يتحقؽ السبؾ
ٌ
النص ذات معاف يتصؿ بعضيا ببعض
يجب أف تككف (( العناصر المغكية المتكالية التي يتككف منيا
ٌ
عمى أساس القكاعد النحكية ))

(ِ)

.

كالحؽ َّ
النص  ،كلكف الفرؽ
أف السبؾ كالحبؾ كمييما يقكماف بكظيفة الربط الداللي بيف أجزاء
ٌ
بينيما َّ
النص أك مبدعو عمى مستكل البنية السطحية ،
أف األكؿ يتـ بركابط شكمية ناتجة عف منشىء
ٌ
النص في مستكل
أما اآلخر فال يشترط فيو ذلؾ  ،فقد يتـ بركابط عقمية منطقية يضفييا المتمقي عمى
ٌ
كٌ
البنية العميقة عندما يبدك الترابط عمى السطح مفككان  (( ،فالمستمع أك القارئ ىك الذم يصمـ الحبؾ
(ّ)
كنص غير منسجـ في ذاتو باستقالؿ عف
نص منسجـ في ذاتو ٌ
الضركرم أك يينشئو ))  .إذ ليس ىناؾ ٌ

المتمقي(ْ).
ُّ
النصٌية التي تسيـ في تحقيؽ
كيعد السبؾ مف أىـ المعايير
النص كتفسيره  ،كقد ناؿ اىتمامان
ٌ
ٌ
النصي  ،بداية بتكضيح مفيكمو  ،كمرك انر ببياف أدكاتو أك كسائمو،
كبي انر عند الباحثيف في عمـ المغة
ٌ
فالنص بكصفو كحدة لغكية كبرل ال تضميا كحدة
النص(ٓ)،
عده بعض الباحثيف أنَّو ىك
كعكاممو  ،حتى ٌ
ٌ
ٌ
النص اتجاه جديد في الدرس النحكم  ،صَُِ .
(ُ) نحك
ٌ
(ِ) اجتيادات لغكية  ،صّٔٔ .

النص كالخطاب كاالتصاؿ ،صُٗ.ِٗ-
(ّ)
ٌ
النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب  ،صُٓ .
(ْ) ينظر :لسانيات
ٌ
(ٓ) ينظر :السابؽ نفسو . ّٗ/ُ ،

36

النص أحداثو أك
أكبر منيا  ،احتاج في سبيؿ تككيف ىذه الكحدة إلى ركابط تنظـ عمى السطح أك ظاىر
ٌ
مككناتو المغكية بعضيا مع بعض تبعان لممباني النحكية  ،كتحقؽ لو صفة االستم اررية التي بيا يككف
نصان  ،كالمعيار المختص عف تجسيد ذلؾ ىك السبؾ(ُ) ،فالجمؿ المتتالية لكي تؤلؼ كحدة
الكالـ ٌ
البد ليا مف (( كسائؿ لربط المتكاليات السطحية بعضيا ببعض بطريقة
مكضكعية تتصؼ
بالنصٌية ٌ
ٌ
لمنص ))(ِ) ،كمف ثىَّـ فالسبؾ احد
تسمح باإلشارة إلى العالقات بيف مجمكعات مف معرفة العالـ المفيكمي
ٌ
نص كما ىك غير ذلؾ  .كيقسـ السبؾ عمى نكعيف ىما :
المعايير الرئيسة لمتمييز بيف ما ىك ٌ
السبؾ النحكم : Grammatical Cohesion
أكالن :
ٌ
كيشمؿ ( :اإلحالة  – Referenceكاالستبداؿ  – Substitutionكالحذؼ – Ellibsis
كالكصؿ . ) Conjunction
السبؾ المعجمي : Lexical Cohesion
ثانيان ٌ :
كيشمؿ ( :التكرار  – Reiterationكالمصاحبة المعجمية "التضاـ" ) Collocation

النصٌية  ،صٕٔ .
(ُ) ينظر :البديع بيف البالغة العربية كالمسانيات
ٌ
(ِ) لسانيات الخطاب مباحث في التأسيس كاإلجراء  ،صّٕ .
النص كاألسمكب  ،صُٔ .
(ّ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
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(ّ)

.

اىفظو األٗه

اىظبل اىْح٘ي
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اىفظو األٗه:

ّ
اىظبل اىْح٘ي : Grammatical Cohesion

ادلبحج األٗه :الحاىت :)ُ(Reference
الرجؿ
حاؿ
ي
ال يبتعد مفيكـ اإلحالة المغكم عف مفيكميا االصطالحي  ،ففي لساف العرب (( :ى
نفسو ىي يحكؿ ىح ٍكالن بمعنييف :يككف تى ىغُّي انر
ىي يحكؿ مثؿ تى ىح َّكؿ مف مكضع إًلى مكضع  ...كحاؿ
الشيء ي
ي
كيككف تى ىح ُّكالن ))(ِ) ،كالتغير كالتحكؿ كنقؿ الشيء إلى غيره ليس بعيدان عف االستعماؿ الداللي لإلحالة
النصٌية  ،فالتغير كالتحكؿ كنقؿ الشيء مف حالة إلى أخرل ال يتـ إال في ظؿ كجكد عالقة قائمة بينيما
ٌ
النص إلى الكراء باإلحالة
تسمح بالتغير  ،فالمفظ المحيؿ يحمؿ معنى ما يشير إليو  ،باالتجاه في داخؿ
ٌ
النص  ،ككؿ ذلؾ بعالقة
عمى متقدـ  ،أك األماـ باإلحالة عمى متأخر ،كقد يككف االنتقاؿ إلى خارج
ٌ
(ّ)

قائمة بيف األسماء كالمسميات  ،أك بيف المفظ كما يحيؿ عميو

.

أما في االصطالح فقد عرفيا ركبرت دم بكجراند َّ
بأنيا (( :العالقة بيف العبارات مف جية
كٌ
كبيف األشياء كالمكاقؼ في العالـ الخارجي الذم تشير إليو العبارات ))(ْ) ،كعرفيا "كمماير
َّ "W.Kallmeyer
بأنيا (( :العالقة القائمة بيف عنصر لغكم يطمؽ عميو "عنصر عالقة" كضمائر يطمؽ
(ٓ)
عرفيا الدكتكر أحمد عفيفي بأنَّيا (( :عالقة
عمييا "صيغ اإلحالة" ))  ،كعمى صعيد الدرس العربي ٌ

معينة كما تشير إليو مف أشياء أك معاف أك مكاقؼ تدؿ عمييا عبارات أخرل في
معنكية بيف ألفاظ ٌ
النص
(ُ) ىناؾ مجمكعة ترجمات عربية لمصطمح اإلحالة منيا :اإلرجاع كاإلرجاعية أك المرجعية  ،ينظر :عمـ لغة
ٌ
النظرية كالتطبيؽ  ،صُُٗ .
(ِ) لساف العرب  ، ْٖٔ/ّ ،مادة (حكؿ) .

النص  ،صَُ. ُُ-
(ّ) ينظر :اإلحالة في نحك
ٌ
النص كالخطاب كاإلجراء  ،صُِٕ .
(ْ)
ٌ

(ٓ) دراسات لغكية تطبيقية في العالقة بيف البنية كالداللة  ،صٖٗ .
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السياؽ  ،أك يدؿ عمييا المقاـ  ،كتمؾ األلفاظ المحيمة تعطي معناىا عف طريؽ قصد المتكمـ  ،مثؿ:
الضمير كاسـ اإلشارة  ،كاسـ المكصكؿ ( ...الخ) ( .حيث) تشير ىذه األلفاظ إلى أشياء سابقة أك
الحقة ،قصدت عف طريؽ ألفاظ أخرل أك عبارات أك مكاقؼ لغكية أك غير لغكية ))(ُ) .كيذىب األزىر
الزَّناد إلى َّ
أف "العناصر اإلحالية" تيطمؽ عمى (( قسـ مف األلفاظ ال تممؾ داللة مستقمة  ،بؿ تعكد عمى
النص  ،كىي تقكـ
عنصر أك عناصر أخرل مذككرة في أجزاء أخرل مف الخطاب ،فشرط كجكدىا ىك
ٌ
عمى مبدأ التماثؿ بيف ما سبؽ ذكره في مقاـ كبيف ما ىك مذككر بعد ذلؾ في مقاـ آخر ))(ِ) ،كفي
مقابميا "العناصر اإلشارية" التي ينظر ىنا إلى َّأنيا قسيـ العناصر اإلحالية  ،كتشمؿ (( كؿ ما يشير إلى
ذات أك مكقع أك زمف إشارة أكلية ال تتعمؽ بإشارة أخرل سابقة أك الحقة  ،فيمثؿ العنصر اإلشارم ىم ٍعمىمان
لذاتو ،ال يقكـ فيمو أك إدراكو عمى غيره ))(ّ) ،كتكتسب العناصر اإلحالية داللتيا مف العناصر اإلشارية
التي تعكضيا  ،مما يجعؿ تفسير العنصر اإلحالي معمقان عمى العنصر اإلشارم ؛ إذ ليس لمعنصر
اإلحالي قيمة مف دكف العنصر اإلشارم الذم يبينو كيزيؿ اإلبياـ عنو  ،كيجب أف يتقدـ أك يتأخر
كاضحان حتى يمكف اإلحالة إليو ؛ ألنَّو إذا عادت اإلحالة عمى أكثر مف عنصر إشارم فسكؼ يشيع
النص(ْ) .كبصكرة عامة ،اإلحالة :عالقة تخاطبية بيف عنصر محيؿ يتكقؼ
االضطراب  ،كيختؿ
ٌ
تفسيرهعمىمعرفةعنصرمحاؿإليوم ً
فسرلو،لمابينيمامفمناسبةيحددىاسياؽالخطاب .
ي
كال تخضع اإلحالة لقيكد نحكية  ،بؿ لقيد داللي  ،كىك كجكب تطابؽ السمات الداللية بيف
كلكف الدكتكر أحمد المتككؿ يذىب إلى (( َّ
َّ
أف اإلحالة أدخؿ
العنصر المحيؿ كالعنصر المحاؿ عميو(ٓ)،
في التداكؿ منيا في الداللة  ،إذ َّإنيا ترتبط بالمقاـ كتحديدان بالمعمكمات التي يفترض المتكمـ كجكدىا

النص  ،صُِ. ُّ-
(ُ) اإلحالة في نحك
ٌ
النص  ،صُُٖ .
(ِ) نسيج
ٌ
(ّ) السابؽ نفسو  ،صُُٓ. ُُٔ-

(ْ) ينظر :دراسات لغكية تطبيقية في العالقة بيف البنية كالداللة  ،صٗٗ. ََُ-
النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب  ،صُٕ .
(ٓ) ينظر :لسانيات
ٌ
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(لدل) المخاطىب عف المحاؿ عميو حيف عممية التكاصؿ ))(ُ) ،فيي تقكـ عمى فعؿ تداكلي تعاكني بيف
طب عمى ذات معينة(ِ).
طب في مكقؼ تكاصمي معيف  ،كيبتغي بيا المتكمـ أف يحيؿ المخا ى
متكمـ كمخا ى
فالمقاؿ بما ىك عالمات كعالقات نحكية ال يكفر الضمانات الكافية لتعييف المفسر المالئـ لكؿ عائد،
بد مف االستعانة بحيثيات المقاـ  ،كاالحتكاـ إلى المالبسات التي ينجز فييا الخطاب
كبحسب ىذا ال ٌ
(ّ)

لتجاكز قصكر المعطيات النحكية عف اإليفاء بالغرض

 .كمما يرجح ىذا الرأم َّ
أف اإلحالة المقامية

تتكقؼ عمى معرفة سياؽ المكقؼ .
كيتضح مما سبؽ َّ
أف اإلحالة تعتمد عمى عناصر ىي(ْ):
ُ) المتكمـ أك الكاتب  ،كبقصده المعنكم تتـ اإلحالة عمى ما يريد .
ِ) المفظ المحيؿ  ،كىذا العنصر اإلحالي ينبغي أف يتجسد إما ظاى انر أك مقد انر  ،كىك الذم يغيرنا
النص أك داخمو .
مف اتجاه إلى آخر في خارج
ٌ
النص أك في داخمو .
ّ) المحاؿ إليو  ،كيتجسد إما في خارج
ٌ
ْ) العالقة بيف المفظ المحيؿ كالمحاؿ عميو  ،كيفترض أف يككف التطابؽ بينيما مجسدان .
كتشتمؿ عناصر السبؾ اإلحالية عمى:
ُ) الضمائر ( :أنا  ،كأنت  ،كنحف  ،كىك  ،كىي  ،كىـ . ) ... ،
ِ) أسماء اإلشارة ( :ىذا  ،كىذه  ،كىؤالء  ،كذلؾ  ،كأكلئؾ . ) .... ،
ّ) أدكات المقارنة ( :أفضؿ  ،كأكثر . ) ... ،
كم ٍف  ،كما . ) .... ،
ْ) المكصكالت ( :الذم  ،كالتي  ،كالذيف  ،ى
(ُ) الخطاب كخصائص المغة العربية  ،صْٕ .

(ِ) ينظر :قضايا المغة العربية في المسانيات الكظيفية  ،صّٗٓ ك صِٕٓ .

النص كتحميؿ الخطاب)،
(ّ) ينظر :نحك دراسة نحكية لمخطاب :قضية اإلضمار  ،بحث منشكر ضمف كتاب (لسانيات
ٌ
ُ. ُٖٖ-ُٖٕ/
النص  ،صُٔ .
(ْ) ينظر :اإلحالة في نحك
ٌ
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كقد اعتمد ىاليدام ،كرقية حسف الثالثة األكلى(ُ) ،كأضاؼ إلييا ركبرت دم بكجراند
(ِ)
المكصكالت تحت عنكاف الكنائيات  ،كأشار إلييا األزىر الزَّناد أيضان

(ّ)

.

أّ٘اع الحاىت:
تنقسـ اإلحالة بحسب العالقة اإلحالية بحسب ما َّ
قدميا ىاليدام ،كرقية حسف عمى نكعيف
ىما(ْ):
النص )  ،كىي بدكرىا تنقسـ عمى:
النصٌية ( إحالة في داخؿ
ُ) اإلحالة
ٌ
ٌ
أ) إحالة قبمية ( عمى السابؽ ) .
ب) إحالة بعدية ( عمى الالحؽ ) .
النص ) .
ِ) اإلحالة المقامية ( إحالة عمى خارج
ٌ
كبحسب المدل الفاصؿ بيف العنصر اإلحالي كمفسره يمتاز نكعاف مف اإلحالة ىما(ٓ):
ُ) اإلحالة ذات المدل القريب  ،الكائنة في مستكل الجممة الكاحدة فتجمع العنصر اإلحالي
كالمفسر.
النص .
ِ) اإلحالة ذات المدل البعيد  ،كتككف بيف الجمؿ المتصمة أك المتباعدة في فضاء
ٌ

النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب  ،صُٕ .
(ُ) ينظر :لسانيات
ٌ
(ِ) ينظر :النص كالخطاب كاإلجراء  ،صِِّ  ،كمقدمة المترجـ صِّ .

النص  ،صُُٖ .
(ّ) ينظر :نسيج
ٌ
النص اتجاه جديد في الدرس النحػػكم ،
النص مدخؿ إلى انسػجاـ الخطاب  ،صُٕ  .كنحك
(ْ) ينظر :لسانيات
ٌ
ٌ
صُُٕ .
النص  ،صُِّ. ُِْ-
(ٓ) ينظر :نسيج
ٌ
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اإلحالةالنص ٌية:
-1
ٌ
النص بصكرة مباشرة
كىي اإلحالة عمى عنصر كارد في الممفكظ(ُ) ،كتسيـ في ربط أجزاء
ٌ
كفعالة؛ كعمى ىذا اعتنى بيا ىاليدام ،كرقية حسف أكثر مف اإلحالة المقامية(ِ) ،كاتخذاىا معيا انر
لإلحالة(ّ) .كتنقسـ عمى:
اإلحالةالقبمية:
ٌ
أ-
كفييا يشير العنصر اإلحالي إلى ما يتقدمو مف العناصر المغكية المختمفة  ،فيي (( تعكد عمى
النص المغكم(ٓ) .كمف أمثمتيا
مفسر سبؽ التمفظ بو ))(ْ) ،كىذا النكع مف اإلحالة ىك األكثر شيكعان في
ٌ
صً
يف
كج ييف  ىكىال  يي ٍب ًد ى
ارًىف  ىكىي ٍحفى ٍظ ى
ف  ًم ٍ
ض ى
في القرآف الكريـ قكلو تعالى   :ىكيقؿ لِّ ٍم يم ٍؤ ًم ىن ً
ض ٍ
ات  ىي ٍغ ي
ف فيير ى
ف أ ٍىب ى
ىك
آب ًائ ًيفأ ٍ
يف ًزي ىنتى ييفإًاللً يب يعكلى ًت ًيفأ ٍ
ف ًب يخ يم ًرًىف ىعمىى يج ييكًب ًيف ىكىال يي ٍب ًد ى
ض ًرٍب ى
ًزي ىنتى ييفإًال ىما ى
ظ ىي ىر ًم ٍن ىيا ىكٍل ىي ٍ
ىك ى
ىخك ًات ًيف أ  ً
ىك ب ًني إً ٍخك ًان ًيف أ  ً
ً
س ًائ ًيف
ىك أ ٍىب ىناء  يب يعكلى ًت ًيف أ ٍ
ىك أ ٍىب ىن ًائ ًيف أ ٍ
آباء  يب يعكلى ًت ًيف أ ٍ
ىك إً ٍخ ىكان ًيف أ ٍ ى
ى
ٍ
ٍ
ىك ن ى
ىك  ىبني أ ى ى
ى
يف  ىغ ٍي ًر أ ٍيكلًي  ًٍ
ات
يف لى ٍـ  ىي ٍظ ىي يركا  ىعمىى  ىع ٍك ىر ً
ىك الطِّ ٍف ًؿ ال ًذ ى
اؿ أ ً
الر ىج ً
اإل ٍرىب ًة  ًم ى
ىك التا ًب ًع ى
ت أ ٍىي ىما ين ييف أ ً
ىك  ىما  ىممى ىك ٍ
أ ٍ
ف  ِّ
ً ً
ً
ف  ًبأىرجمً ًيف لًيعمى ـ ما ي ٍخ ًف ى ً
ِّ
كف لى ىعم يك ٍـ
ُّيا ا ٍل يم ٍؤ ًم ين ى
ساء  ىكىال  ىي ٍ
يف مف  ًزي ىنت ًيف  ىكتي ي
يٍ ى ى ي
ض ًرٍب ى ٍ ي
يعا أىي ى
كبكا إًلىى الم و  ىجم ن
الن ى
كف  ،)ٔ(إذ نجد َّ
أف الضمير ( نكف النسكة ) الذم تكرر يحيؿ إحالة قبمية عمى لفظ ( المؤمنات )
تي ٍفمً يح ى
ض ىػف ) إلػى البعيدة فػي
المذككر فػي أكؿ
ض ٍ
النص  ،كقد تنكع كاتسػع مدل اإلحاالت مػف القريبة في ( ىي ٍغ ي
ٌ
( ًز ىينتً ًي َّف ) .كعف ىذه اآلية يقكؿ مكي (( :ليس في كتاب اهلل آية اشتممت عمى ضمائر أكثر منيا فإف
فييا خمسة كعشريف ضمي انر ))(ٕ) ،فتحقؽ بيذه اإلحاالت نكع مف التماسؾ أسيـ في استمرار كحدة

النص  ،صُُٖ .
(ُ) ينظر :نسيج
ٌ
النص  ،صَّٓ .
(ِ) ينظر :إشكاالت
ٌ

النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب  ،صُٖ .
(ّ) ينظر :لسانيات
ٌ
النص  ،صُُٖ .
(ْ) نسيج
ٌ

النص  ،صْٖ .
النص  ،صُُٗ  .كنظرية عمـ
النص  ،صُّٓ  .كنسيج
(ٓ) ينظر :إشكاالت
ٌ
ٌ
ٌ
(ٔ) سكرة النكر /اآلية. ُّ :
(ٕ) اإلتقاف في عمكـ القرآف . ِْٔ/ِ ،

43

النص المكضكعية  .كفي قكلو تعالى  :ىيأ ًٍتي يكـ  ًب ًو  ،)ُ(يشير الفراء (تَِٕق) إلى إحالة الضمير
ٌ
النص قائالن (( يقاؿ :إف الياء التي في "بو" كناية عف اليدل ))(ِ) ،فيرجع الضمير باإلحالة
عمى مستكل
ٌ
شاءالمٌ يولى ىج ىم ىع يي ٍـ ىعمىىا ٍل يي ىدل 
الداخمية السابقة إلى قكلو تعالى  :ىكلى ٍك ى

(ّ)

 ،كىذا التحميؿ يتعدل حدكد

اآلية الكاحدة إلى ما سبقيا بعشر آيات .
اإلحالةالبعدية:
ٌ
ب-

النص
كتككف فييا اإلحالة عمى الالحؽ  ،فيي (( تعكد عمى عنصر إشارم مذككر بعدىا في
ٌ
كالحؽ عمييا ))(ْ) ،إذ يحيؿ عنصر لغكم أك مككف ما عمى عنصر آخر و
النص  ،أك مككنات
تاؿ لو في
ٌ
مف عدة عناصر متأخرة عف عنصر اإلحالة فتككف م ً
فسرة لو  ،كعندئذ (( يتحتـ لمفظ الكنائي أف يركـ
ي
حتى تأتي العبارة المشاركة لو في اإلحالة ))(ٓ) .كينظر ليذا النكع مف اإلحالة عمى َّأنيا مراعاة لممتمقي؛
َّ
ألف (( تأخير يمفسره عنو ىك قصد التشكيؽ في ذكر ذلؾ المفسر ،بأف يذكركا أكالن شيئا مبيما ،حتى
ثـ يفسركه فيككف أكقع في النفس ))(ٔ).
تتشكؽ نفس السامع إلى العثكر عمى المراد بو َّ ،
كلـ يكف ىذا النكع مف اإلحالة غائبان عف اإلشارة إليو في الفكر النحكم العربي  ،فقد تحدث ابف
ىشاـ (تُٕٔق) عف المكاضع التي يعكد الضمير فييا عمى متأخر  ،كىي سبعة:
يد"،
(( أحدىا :أف يككف الضمير مرفكعان بنعـ أك بئس ،كال يفسر إال بالتمييز ،نحك" :نً ٍع ىـ رجالن ز ه
عمرك" ...
ك"ب ٍئ ىس رجالن
ه
الم ٍع ىم ًؿ ثانييما نحك قكلو:
الثاني :أف يككف مرفكعان بأكؿ المتنازعيف ي

(ُ) سكرة األنعاـ  /مف اآلية. ْٔ :
(ِ) معاني القرآف . ّّٓ/ُ ،

(ّ) سكرة األنعاـ  /مف اآلية. ّٓ :

النص  ،صُُٗ .
(ْ) نسيج
ٌ
النص كالخطاب كاإلجراء  ،صِّٕ .
(ٓ)
ٌ

النص القرآني (بحث)  ،صَُٕٔ. ََُٕ-
(ٔ) اإلحالة بالضمائر كدكرىا في تحقيؽ الترابط في
ٌ
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جميؿ مف خميمي م ً
و
يم يؿ
لغير
ى ي

(ُ)

األخالءٌ ،إنني
أجؼ
ىجفىكني كلـ ي
ى

...

ي إًال  ىح ىياتيىنا  ُّ
الد ٍن ىيا  ،)ِ(قاؿ
ف  ًى ى
الثالث :أف يككف مخب انر عنو فيفسره خبره نحك  :إً ٍ
الزمخشرم (( :ىذا ضمير ال يعمـ ما يعني بو إال بما يتمكه مف بيانو .كأصمو :إف الحياة إًالَّ ىح ىياتيىنا الدنيا
ً
ألف الخبر يد ٌؿ عمييا كيبينيا ))
ثـ كضع "ى ىي" مكضع الحياة ٌ ،

(ّ)

... ،

ىحهد 
الرابع :ضمير الشأف كالقصة نحك   :يق ٍؿ  يى ىك الم يو أ ى

(ْ)

ي ى ً
ص هة
 ،كنحك  :فىًإ ىذا  ًى ى
شاخ ى

يف ىكفىيركا... ،)ٓ(
ارال ًذ ى
ص ي
أ ٍىب ى
الخامس :أف يجر بػ "رب" يمفى َّس انر بتمييز ،كحكمو حكـ ضمير نعـ كبئس في كجكب ككف مفسره
تميي انز  ،كككنو ىك مفردان  ،كقاؿ:
يي ً
المجد دائًبان فأجابكا
ث
كر ي
ى

ً
ت إلى ما
دعك ي
يربَّوي فتيةن ٍ

(ٔ)

...

السادس :أف يككف مبدالن منو الظاىر المفسر لو ،كػ "ضربتو زيدان" ...
غالمو زيدان"))... ،
ب
"ضر ى
كمفسرهي مفعكؿ مؤخر كػ ى
ي
السابع :أف يككف متصالن بفاعؿ مقدـ ،ي

(ٕ)

.

(ُ) البيت بال نسبة في ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ِ ، ْٗٓ/كمغني المبيب عف كتب األعاريب ٓ ، ّٓٓ/كشرح
التصريح عمى التكضيح ُ ، ْْٖ/كىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ُ ، َُْ/ٓ ، ُِّ/كحاشية الصباف عمى شرح

األشمكني ِ. ُُٓ/

(ِ) سكرة األنعاـ  /مف اآلية. ِٗ :
(ّ) تفسير الكشاؼ . ُِٖ/ّ ،

(ْ) سكرة اإلخالص  /اآلية. ُ :

(ٓ) سكرة األنبياء  /مف اآلية. ٕٗ :

(ٔ) البيت بال نسبة في ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ْ ، ُْٕٕ/كمغني المبيب عف كتب األعاريب ٓ ، ْْٓ/كشرح
التصريح عمى التكضيح ُ ، ّٔٓ/كىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ْ. َُٖ/

(ٕ) مغني المبيب عف كتب األعاريب ْٓٗ-ّّٓ/ٓ ،
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اإلحالةالمقامية:
ٌ
-2
كيطمؽ عمييا ركبرت دم بكجراند اإلحالة لغير مذككر(ُ) (( ،كىي إحالة عنصر لغكم إحالي
عمى عنصر إشارم غير لغكم مكجكد في المقاـ الخارجي  ،كأف يحيؿ ضمير المتكمـ المفرد عمى ذات
صاحبو المتكمـ  ،حيث يرتبط عنصر لغكم إحالي بعنصر إشارم غير لغكم ىك ذات المتكمـ ))(ِ)،
كيحتاج ىذا النكع مف اإلحالة أحيانان إلى جيد مف المتمقي لمكشؼ عنيا  ،كايضاح كيفيتيا  ،كتأكيؿ
النص  ،كيستعاف في تفسيره بالسياؽ أك المقاـ
العنصر غير المغكم الذم يحكميا كالمكجكد خارج
ٌ
الخارجي  ،كاإلشارات الدالة عميو(ّ) ،إذ يرجع فييا إلى (( أمكر تستنبط مف المكقؼ ال مف عبارات
النص أك الخطاب ))
تشترؾ معيا في اإلحالة في نفس
ٌ

(ْ)

 .كيذىب ىاليدام ،كرقية حسف إلى َّ
أف

النص بشكؿ مباشر  ،إال َّأنيا تسيـ في تككينو  ،فيي تربط بيف لغة
اإلحالة المقامية ال تسيـ في اتساؽ
ٌ
النص كالسياؽ الذم تقاؿ فيو
ٌ

(ٓ)

.

كىناؾ في التراث إشارات لإلحالة المقامية ،كال سيما عند المفسريف عندما يتكقؼ تفسير اآلية عمى
ف
معرفة سػياقيا الخارجي مثؿ سػبب النزكؿ؛ لمعػرفة المرجع الذم تعكد عميو ،كمنو قكلو تعالى   :ىك ًم ى
كؼ  ًبا ٍل ًع ىب ًاد َّ ،)ٔ(
فإف مرجعية االسـ المكصكؿ
ات المٌ ًو  ىكالمٌ يو  ىر يؤ ه
ض ً
الن ً
اس  ىمف  ىي ٍ
س يو  ٍاب ًت ىغاء  ىم ٍر ى
ش ًرم  ىن ٍف ى
(م ٍف)  ،كالضمير المستتر في (يشرم)  ،كالضمير المتصؿ في (نفسو) مبيمة  ،كينكشؼ إبياميا بمعرفة
ى
سبب نزكؿ اآلية  ،فقد ذكر الشيخ الطبرسي (تْٖٓق) في تفسيرىا َّأنيا نزلت في اإلماـ عمي 

النص كالخطاب كاإلجراء  ،صِّّ .
(ُ) ينظر:
ٌ
النص  ،صُُٗ .
(ِ) نسيج
ٌ

(ّ) ينظر :دراسات لغكية تطبيقية في العالقة بيف البنية كالداللة  ،صَُٓ .
النص كالخطاب كاإلجراء  ،صِّّ .
(ْ)
ٌ
النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب  ،صُٕ .
(ٓ) ينظر :لسانيات
ٌ
(ٔ) سكرة البقرة  /اآلية. َِٕ :
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حيف بات عمى فراش رسكؿ اهلل

(ُ)  .فالمرجعية ىنا خارجية ؛ َّ
ألنيا لـ تذكر صراحة  ،كقد ارتبطت

بالسياؽ المتمثؿ في مناسبة النزكؿ  .
بالنص،
كقد تعتمد اإلحالة المقامية عمى فيـ المخاطىب كما يمتمكو مف معمكمات عمى عالقة
ٌ
فيذكر الزركشي (تْٕٗىػ) مف أسباب العدكؿ عف االسـ الظاىر إلى الضمير(( :أف يدؿ عميو السياؽ
ظ ٍي ًرىىا ًمف ىداب وة ،)ِ(كقكلو  :يك ُّؿ
فيضمر ثقة بفيـ السامع كإضمار "األرض" في قكلو  :ىماتىىر ى
ؾ ىعمىى ى
(ْ)
)ّ)
ف  ىعمى ٍي ىيا فى و
تقدـ ذكر
ىم ٍ
اف  . كجعؿ ابف مالؾ الضمير لمدنيا  ،كقاؿ :كاف لـ يتقدـ ليا ذكر ،لكف ٌ
(ٓ)
اهي ًفيلى ٍيمى ًةا ٍلقى ٍد ًر ،)ٔ(يقكؿ
ىنزٍل ىن 
بعضيا  ،كالبعض يد ٌؿ عمى الك ٌؿ ))  .كفي تفسير قكلو تعالى :إًناأ ى

البيضاكم (تٖٓٔق) (( :الضمير لمقرآف فخمو بإضماره مف غير ذكر شيادة لو بالنباىة المغنية عف
(ٕ)

التصريح ))

.

النصي  ،مع ذكر
كسنتناكؿ عناصر السبؾ اإلحالية بحسب ذكرىا عند الباحثيف في عمـ المغة
ٌ
نماذج ليا في أدعية اإلماـ عمي ، كىي:
أ -الحاىت باىضَائز:
 تعد اإلحالة الضميرية مف أىـ أنكاع اإلحالة كأقكاىا في تحقيؽ الربط عند الباحثيف في عمـ
النص المختمفة  ،شكالن كداللة  ،داخميان كخارجيان  ،سابقة كالحقة،
النصي(ٖ) ،فيي تربط بيف أجزاء
المغة
ٌ
ٌ
فقد يحؿ ضمير محؿ كممة أك عبارة أك جممة أك َّ
النص
عدة جمؿ(ٗ) ،فيككف ليا مع كظيفتيا في ربط
ٌ
(ُ) ينظر :مجمع البياف . ْٓ/ِ ،
(ِ) سكرة فاطر  /اآلية. ْٓ :

(ّ) سكرة الرحمف  /اآلية. ِٔ :

(ْ) ينظر :شرح التسييؿ  ،تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد . ُْٓ/ُ ،
(ٓ) البرىاف في عمكـ القرآف . َِ/ْ ،
(ٔ) سكرة القدر  /اآلية. ُ :

(ٕ) تفسير البيضاكم ( أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ) . ّْٕ/ْ ،

النص (بحث)  ،صُُٕ .
(ٖ) ينظر :اإلحالة الضميرية في المغة العربية مقاربة تطبيقية في ضكء نحك
ٌ
النصي بيف النظرية كالتطبيؽ . ُّٕ/ُ ،
(ٗ) ينظر :عمـ المغة
ٌ
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قيمة أسمكبية كبيرة ىي االختصار كاإليجاز  ،فضالن عمى أثرىا في إزالة المبس الذم يحكؿ دكف تماسؾ
و
از مف
لضرب مف اإليجاز  ،كاحترنا
النص  ،يقكؿ ابف يعيش (تّْٔق) (( :كاٌنما أيتي بالمضمرات كميا
ٌ
الحرؼ
ألنؾ تستغني بالحرؼ الكاحد عف االسـ ب ىكمالو  ،فيككف ذلؾ
فأما اإليجاز
ي
فظاىر ٌ ،
ه
اإللباس ٌ .
ي و
أف
يد فعؿ ز ه
فألف األسماء الظاىرة كثيرةي االشتراؾ  ،فإذا قمت" :ز ه
يد" ،جاز ٌ
أما اإللباس ٌ
كج ٍزء مف االسـ  ،ك ٌ
و
غير األكؿ  .كليس لألسماء الظاىرة أحكا هؿ ً
تفترؽ بيا إذا التبست  .كاٌنما ييزيؿ
يي ٌ
تكىـ في "زيد" الثاني ٌأنو ي
الطكيؿ  ،ك ً
ً
االلتباس منيا في و
ات
الصفات  ،كقكلؾ" :مررت بز ويد
كثير مف أحكاليا
الب ٌزًاز" .كالمضمر ي
ي
الرجؿ ى
ى
ً
المقترنة بيا قد تغني عف الصفات ))
ألف األحكاؿ
ال لى ٍب ىس فييا،
ٍ
فاستغنت عف الصفات ؛ ٌ

(ُ)

.

كتنقسـ الضمائر عمى قسميف:
ُ) ضمائر كجكدية مثؿ :أنا  ،كأنت  ،كنحف  ،كىك  ،كىـ َّ ،
كىف  ...كغيرىا .
ِ) ضمائر ممكية مثؿ :كتابي  ،ككتابؾ  ،ككتابيـ  ،ككتابو  ،ككتابنا  ...كغيرىا .
ككؿ مف ىذيف القسميف يتفرع إلى :ضمائر لممتكمـ  ،أك المخاطىب  ،أك الغائب  ،كسكاء أكانت
الضمائر كجكدية أـ ممكية َّ
طب إنما تحيؿ عمى شيء
فإف الضمائر الدالة أك المحيمة عمى متكمـ أك مخا ى
النص  ،كالضمير أنا  ،أك نحف َّ ،
النص  ،ككذلؾ عندما
فإنو يصدؽ عمى ذات في خارج
في خارج
ٌ
ٌ
أنتف َّ ،
يخاطب الكاتب المتمقي باستعماؿ الضمير أنت  ،أك أنتـ  ،أك َّ
فإنو يحيؿ عمى مجمكعة مف
أما ضمائر الغياب َّ
فإنيا تيحيؿ – غالبان  -إلى شيء في داخؿ
الناس ،ىـ أيضان في خارج
ٌ
النص  ،ك ٌ
النص(ِ).
ٌ
كتتفرع الضمائر في العربية بحسب ما يدؿ عمى الحضكر في المقاـ أك الغياب إلى فرعيف
ثـ تتفرع ضمائر الحضكر إلى متكمـ ىك
كبيريف متقابميف ىما :ضمائر الحضكر كضمائر الغياب َّ ،
مركز المقاـ اإلشارم كىك الباث  ،كمخاطب يقابمو في ذلؾ المقاـ كيشاركو فيو  ،كىك المتمقي  ،كك ٌؿ
(ُ) شرح المفصؿ . ْٖ/ّ ،

النص  ،صِّ. ِْ-
النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب  ،صُٖ  .كاإلحالة في نحك
(ِ) ينظر :لسانيات
ٌ
ٌ
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مجمكعة منيما تنقسـ بحسب الجنس عمى مذكر كمؤنث  ،كبحسب العدد عمى ما يدؿ عمى مفرد  ،أك
أما ضمائر الغياب فمعيار التفصيؿ فييا ال يتجاكز الجنس كالعدد  ،فضمائر الحضكر
مثنى ،أك جمع  ،ك ٌ
أكثر تفصيالن مف ضمائر الغياب  ،كىذا يرتبط بأكلكية الشخكص المشاركة في عممية التمفظ(ُ).
النص باإلحاالت المتنكعة ليا،
كقد كاف لمضمائر في أدعية اإلماـ األثر األىـ في تماسؾ
ٌ
النص قبمية كبعدية أـ خارجية مقامية  ،مع تكظيؼ نكع الضمير بما
سكاء أكانت إحاالت في داخؿ
ٌ
يناسب سياؽ الدعاء كمكضكعو  ،الذم قسمو بعض المغكييف عمى ثالثة أضرب (( :فضرب منيا تكحيده
كالثناء عميو  ،كقكلؾ :يا اهلل ال إلو إال أنت  ،ككقكلؾ :رٌبنا لؾ الحمد  ،إذا قمتو فقد دعكتو بقكلؾ رٌبنا ،
العفك كالرحمة كما يقرب منو ،كقكلؾ :الميـ اغفر
ثـ أتيت بالثناء كالتكحيد  ...كالضرب الثاني مسألة اهلل ى
لنا .كالضرب الثالث مسألتو الحظُّ مف الدنيا  ،كقكلؾ :الميـ ارزقني ماال ككلدا ))(ِ ) ،كىذه األضرب
النصي  ،التي ىي أبنية داللية (( تصكر الترابط الكمي ،
لمنص في مفيكـ عمـ المغة
بمثابة أبنية كبرل
ٌ
ٌ
النص الذم تستقر عمى مستكل أعمى مف مستكل القضايا الفردية  ،كبذلؾ يمكف أف يشكؿ تتابع
كمعنى
ٌ
كمي أك جزئي لعدد كبير مف القضايا كحدة داللية عمى مستكل أكثر عمكمية ))(ّ) ،فالضرب األكؿ
أما الضرب الثاني كالثالث ففيو طمب شيء  ،كقضاء حاجة ،كىذا يجب أف
محض دعاء كثناء هلل  ،ك َّ
يمحظ ؛ َّ
ألنو يؤثر في بنية الخطاب كداللتو  ،كمنيا اإلحالة الضميرية مف حيث تناسبيا كمحتكل ىذه
األبنية الكبرل  ،فتككف بداللة الحضكر أك بداللة الغيبة .
كلما كاف الدعاء ىك (( :طمب األدنى لمفعؿ مف األعمى عمى جية الخضكع ك االستكانة ))(ْ)،
ٌ
َّ
الداعي كالمدعك كالييما ترجع أغمب اإلحاالت،
فإف العناصر اإلشارية الرئيسة في الدعاء يتقاسميا طرفا ٌ
النصي (( المحكر الذم
النص ) ،الذم يمثؿ في التحميؿ
النص ) أك ( أساس
فيما يمثالف معان ( نكاة
ٌ
ٌ
ٌ
النص  ،صُُٕ .
(ُ) ينظر :نسيج
ٌ
(ِ) تيذيب المغة  ، ُُٗ/ّ ،مادة (دعا) .

النص مدخؿ متداخؿ االختصاصات  ،صٕٓ .
(ّ) عمـ
ٌ
ْ
الداعي  ،صُِ .
عدة ٌ
() ٌ
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النصي في الشكؿ كالداللة،
النص كمو مف عناصر عف طريؽ شبكة مف كسائؿ التماسؾ
يرتبط بو ما في
ٌ
ٌ
كمف بينيا المرجعية التي تتحقؽ عف طريؽ الضمائر ))(ُ) ،ففي قكلو مف دعاء كميؿ(( :المٌ ييـإً ٌني
ش و
ػيء،
ض ى
ؾ التي قى ىي ٍر ى
ش ٍي وء   ،ىكًبقيكًت ى
ؾ التي  ىك ًس ىع ٍ
ؾ  ًب ىر ٍح ىم ًت ى
ىسأىلي ى
ػع لىيا  يك ُّؿ  ى
ت  ًبيا  يكؿ  ى
ت  يكؿ  ى
ش ٍي وء   ،ىك ىخ ى
أٍ
ش و
ش و
ؾ
يء ،ىكًب ىعظى ىم ًت ى
ؾالتيال ىيقي ي
يء ،ىكًب ًعزًت ى
ؾالتي ىغمى ٍب ى
يء ،ىكًب ىج ىب يركًت ى
كـلىيا ى
ت ًبيا يكؿ ى
ىكىذؿلىيا يك ُّؿ ى
ش ه
ش و
ش و
يء  ،كًبس ٍم ً
ش و
ػيء،
ناء  يك ِّ
ؾ ا ٍلباقي  ىب ٍع ىػد فى ً
يء   ،ىكًب ىك ٍج ًي ى
طان ى
التي  ىمأل ٍ
ػؿ  ى
ؾ الذم  ىعال  يكؿ  ى
ىت  يكؿ  ى
ى ي
ش و
ش و
كًبأىس ً
ىضاء لى يو
ؾ الذم أ ى
كر  ىك ٍج ًي ى
يء   ،ىكًب ين ً
ؾ الذم أىحا ى
يء   ،ىكًب ًع ٍم ًم ى
ت أ ٍىر ى
ؾ التي ىغمى ىب ٍ
مائ ى
ط  ًب يك ِّؿ  ى
كاف  يك ِّؿ  ى
ى ٍ
يك ُّؿ  و
شيء ))(ِ) ،يبدأ الدعاء بقكلو (المٌيي َّـ)؛ ليككف ذلؾ مفتاحان لتكجيو الطمب إليو  ،كتمييدان لفتح باب
المناجاة معو(ّ) ،كىذه الصيغة في كالـ العرب مف مختصات نداء اهلل تعالى في الدعاء(ْ) ،كال تستعمؿ
إما مباش انر كا ٌما غير مباشر .كقيؿ في داللة الميـ التي لحقت آخر
إال في الطمب  ،كيككف الطمب بعدىا ٌ
االسـ َّ
أف السائؿ إذا قاؿ (( :الميـ إني أسألؾ ،كأنو قاؿ أدعك اهلل الذم لو األسماء الحسنى كالصفات
العمى بأسمائو كصفاتو  .فأتى بالميـ المؤذنة بالجمع في آخر ىذا االسـ  ،إيذانان بسؤالو تعالى بأسمائو
كميا ))(ٓ) .كقد مثٌؿ لفظ الجاللة (اهلل) العنصر اإلشارم األكؿ  ،كقكلو ( ٌإني أسألؾ ) ،الذم مثٌؿ فيو
النص
الداعي :العنصر اإلشارم الثاني  ،فشكال معان نكاة
ضمير المتكمـ بإحالتو الخارجية عمى شخص ٌ
ٌ
كلما كاف ابتداء الدعاء مف
أك أساسو الذم ترجع إليو الضمائر في ىذا المقطع باألصالة أك التبع ٌ .
اإلنٌية لمنفس  ،كىي مف اعظـ الخطايا عند
ٌ
الداعي بإظيار ضمير المتكمـ الذم يدؿ عمى الرفعة كالعمك ك ٌ
أصحاب الحقيقة كأرباب العياف(ٔ) ،كىذا مخالؼ آلداب الدعاء  ،جاءت جممة الخبر (أسالؾ)؛ لينتفي بيا
النصٌية السابقة عمى ذات
ىذا الشعكر بإسناد فعؿ السؤاؿ إلى الضمير المستتر ،الذم يحيؿ باإلحالة
ٌ
الداعي فأعطاه صفة الفقر كاالحتياج إلى المسؤكؿ  ،حيف التصؽ سؤالو بكاؼ الخطاب التي تحيؿ
ٌ
النصي بيف النظرية كالتطبيؽ . ُٔٔ/ُ ،
(ُ) عمـ المغة
ٌ
(ِ) مصباح المتيجد  ،صْٖٓ .
(ّ) أضكاء عمى دعاء كميؿ  ،صَُْ .

(ْ) ينظر :تفسير الكشاؼ  . ّْْ/ُ ،كتفسير التحرير كالتنكير . ُِِ/ّ ،
(ٓ) التفسير القيـ  ،صَُِ .

(ٔ) شرح دعاء كميؿ  ،صُّ .
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فالدعاء بكصفو خطابان مع اهلل  ،ينتفي
باإلحالة
النصٌية السابقة ذات المدل القريب عمى لفظ الجاللة ٌ .
ٌ
ؾ  ،)ُ(بخمع
اخمى ٍع  ىن ٍعمى ٍي ى
الداعي أف يراعي في حضكره أف يككف حضكر  فى ٍ
معو قكؿ (( :أنا )) ،كعمى ٌ
ما عمؽ بو مف ريف مادم أك معنكم أك كمييما – كىك شرط في المكاشفة  -كأبرز ذلؾ قكلو( :أنا) ،إذ
(( ينبغي َّ
"إني" ك "أنا" كأمثاليما إلى نفسو بما ىك عبده مضاؼ إليو كمكجكد بو ال
لمداعي أف يشير بػ ٌ
بما ىك نفسو ؛ َّ
ألنو باطؿ مف ىذه الجية  ،كاثبات اإلنٌٌية مف أعظـ الخطايا  ،كما قيؿ:
ً
نب
بت ٍ
متماأذ ىن ي
إذا يق ي
اليقاس ًبو ىذ ي
نب ي
:م ًجيبةكجكدؾ ىذ ه
قالت ي

(ِ)

))

(ّ)

.

كىذا ىك كماؿ االنقطاع الذم فيو ينقطع َّ
الداعي عف ( أنا ) حتى ( ال يقكـ ليا شيء ) في
حضرة الحؽ .
كبعد أف بدأ الدعاء باالسـ الجامع (اهلل) عطؼ عميو السؤاؿ بصفات اهلل المشيرة إلى أسمائو
ً
كهي  ًب ىيا ،)ْ(فكاف التفصيؿ بأسمائو بعد
س ىنى فى ٍاد يع 
ىس ىماء ا ٍل يح ٍ
الحسنى استجابةن لقكلو تعالى   :ىكلًمٌ و األ ٍ
و
َّ
اإلجماؿ بذاتو  ،كقد اتسع مدل اإلحالة شيئان فشيئان إلى قكلو ( :ىكبًين ً
شيء )
ىضاء لىوي يك ُّؿ
كر ىك ٍج ًي ىؾ الذم أ ى
تـ الفصؿ بيف المرجع المشار إليو كىك
كعندىا تصبح مف اإلحالة
ٌ
النصٌية السابقة ذات المدل البعيد  ،إذ ٌ
تـ بفقرات كاممة .
لفظ الجاللة المكجكد في أكؿ
ٌ
النص  ،كاإلحالة بمجمكعة مف الجمؿ  ،بؿ إف الفصؿ ٌ
كقد تحقؽ السبؾ في ىذه الفقرات باإلحاالت المتنكعة مف إحالة قريبة المدل في الفقرة نفسيا،
إلى إحالة بعيدة المدل تعكد فتربط الفقرة بنكاة
النص ،فعمى سبيؿ المثاؿ في قكلو ( ىكبً ًعٍم ًم ىؾ الَّذم أىحاطى
ٌ
(ُ) سكرة طو  /مف اآلية. ُِ :

(ِ ) ىي أبيات سمعيا الجنيد الصكفي مغناة عمى لساف جارية ،قاؿ (( :مررت بدرب القراطيس فسمعت جارية تغني مف
ُّ
فأنصت ليا فسمعتيا تقكؿ :إذا قمت أىدل اليجر لي حمؿ البمى
دار

تقكليف لكال اليجر لـ يطب الحب

كاف قمت ى ػػذا الق ػمػػب أح ػ ػرقػو اليػ ػػكل

تػقػكلي بػنػيراف اليػكل شػػرؼ القػمػب

كاف قمت ما أذنػبػت قمػت مج ػبػية

حياتؾ ذنب ال يقاس بو ذنب )) كفيات

األعياف كأنباء أبناء الزماف ُ . ّْٕ/كشذرات الذىب في أخبار مف ذىب ّ. ُْٖ/
(ّ) أسرار العارفيف في شرح كالـ مكالنا أمير المؤمنيف  ،شرح دعاء كميؿ  ،صّٓ .
(ْ) سكرة األعراؼ  /اآلية. َُٖ :
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بً يكؿ ىش و
النصية السابقة القريبة المدل عمى
يء ) يحيؿ الضمير المستتر في الفعؿ (أىحاطى) باإلحالة
ٌ
النصٌية السابقة ذات المدل البعيد عمى ذات البارم
ثـ يحيؿ الضمير في ( بً ًعٍم ًم ىؾ ) باإلحالة
(بً ًعٍم ًم ىؾ) َّ ،
ٌ
النص كبشبكة
النص (المٌيي َّـ)  ،كبذلؾ حافظ
 ، فترتبط ىذه الفقرة عف طريؽ كاؼ الخطاب بنكاة
ٌ
ٌ
النصٌية  ،فكانت مف العكامؿ المسيمة في تماسكو  ،ككما
اإلحاالت المنتظمة في فقراتو عمى استم ارريتو
ٌ
ىك مكضح بالرسـ اآلتي:
المٌيي َّـ

...................

ػؾ الَّذم أىحاطى ( ىك ) بً يكؿ ىش و
يء
ىكبً ًعٍم ًمػ ى
نصية سابقة قريبة المدل
إحالة ٌ

نصية سابقة بعيدة المدل
إحالة ٌ

كبتتبع الضمائر مف حيث داللتيا عمى الحضكر أك الغياب يمحظ َّ
أف الضمائر التي تحيؿ إلى
الداعي كالمدعك ) كردت بداللة الحضكر َّ ،
عناصر الخطاب اإلشارية ( َّ
كلعؿ ىذا األسمكب مما يقتضيو
مكضكع الخطاب أك بنيتو الكبرل  ،فيذا المقطع مف الدعاء يؤسس لممقاطع التي تميو  ،التي تبدأ مف
ؾ ا ٍل ًعصـ  ،المٌيـ ا ٍغ ًف ر لًي  ُّ
قكلو (( :المٌيـ ا ٍغ ًف ر لًي  ُّ
كب التي تيٍن ًز يؿ  ِّ
النقى ىـ ،المٌ ييـ
الذ ين ى
كب التي تى ٍي ًت ي
الذ ين ى
ي
ي
ٍ
ٍ
ىى
سالدُّعاء،المٌيـا ٍغ ًف رلًي ُّ
النعـ،المٌيـا ٍغ ًف رلي ُّ
ا ٍغ ًف رلًي ُّ
ِّ
كب
الذ ين ى
كبالتيتى ٍح ًب ي
الذ ين ى
الذ ين ى
ي
ي
ى
ٍ
ٍ
ٍ
كبالتيتي ىغ ِّي ير ى ى
ىخطىأتييا  ،)ُ()) ...فالدعاء مف
طيئة أ ٍ
الء  ،المٌ ييـ ا ٍغ ًف ٍر لي  يكؿ  ىذ ٍنب أى ٍذ ىن ٍبتي يو   ،ىك يكؿ  ىخ ى
التي تيٍن ًز يؿ ا ٍل ىب ى
الضرب الثاني الذم ىك ( مسألة اهلل العفك كالرحمة )  ،كيبدك في ىذا الضرب أنَّو عندما يككف متعمؽ
الدعاء حاض انر ( فعالن ال قكةن )  ،أك محددان بعينو في مقاـ الخطاب َّ ،
فإف اإلنساف يمتفت في ىذه الحاؿ،
(ِ)

فيككف الطمب مباش انر  ،كاإلحالة الضميرية عمى لفظ الجاللة بداللة الحضكر

.

ت ً
كمثؿ ىذا الكالـ يجرم عمى دعائو (( :المٌيـ إ ٌني أستى ً
فيو،
إليؾ ثيـ  يع ٍد ي
نو  ى
بت  ًم ي
غف يرؾ لًما تي ي
ي
ف  ىن ٍفسي ثيـ أخمفتي ىؾ  ،كأستى ً
كأستى ً
غف يرؾ  ِّ
يت  ًبيا عمى
ت  ًبيا  ىعمىي فىتىقىك ي
عـ التي أ ٍن ىع ٍم ى
لمن ً
ؾ  ًم ٍ
ؾ لما كعدتي ى
غف ير ى
(ُ) مصباح المتيجد  ،صْٖٓ .

(ِ) الحضكر كالغياب ىنا مف جية اإلنساف ال مف جية اهلل  ،تعالى اهلل عف ذلؾ عمكان كبي انر .
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عص ً
م ً
يت ىؾ ))(ُ) ،كفيو تككف اإلحالة لمعناصر اإلشارية لمداعي كالمدعك بضمائر الحضكر أيضان،
ى
غفرؾ – كعدتي ىؾ – أخمفتي ىؾ – أستى ً
ً
فالضمائر المكجكدة في ( أستى ً
ت –
غف يرؾ – ى
غف يرؾ – ٍأن ىع ٍم ى
إليؾ – أستى ي
م ً
عصيتً ىؾ ) تحيؿ عمى ذات البارم  ، كىي ( :كاؼ الخطاب كتاء الخطاب )  ،كالضمائر المكجكدة
ى
ت  -الضمير المستتر في أستى ً
في ( ٌإني – الضمير المستتر في أستى ً
كعدت
غف يرؾ –
ي
بت – يع ٍد ي
غف يرؾ – تي ي
أخمفت  -الضمير المستتر في أستى ً
يت ) تحيؿ إلى شػخص َّ
الداعي،
 ىن ٍفسي –غف يرؾ – ىعمى َّي – تىقى َّك ي
ي
أما
كىي الضمير في ٌ
(إني) ،الذم يحيؿ باإلحالة الخارجية المقامية  ،كىذا ما يحدده سياؽ الدعاء  ،ك ٌ
الضمائر األخرل كىي ( :الضمير المستتر "أنا"  ،كتاء الفاعؿ  ،كالياء في " ىن ٍفسي" ك" ىعمى َّي" )  ،فتحيؿ
النصٌية السابقة عمى الضمير في ( ٌإني)  ،فضالن عف إحالة الياء في ( منو ) ك (فيو) إلى االسـ
باإلحالة
ٌ
(النعـ)  ،كقد كانت بضمائر الغيبة بكصفيا مف
المكصكؿ (ما)  ،كفي (بيا) ،التي تكررت مرتيف إلى ٌ
العناصر اإلشارية الثانكية في الخطاب  ،كقد كاف بعض اإلحاالت قريب المدل  ،كبعضيا اآلخر بعيد
النص أك نكاتو .
النص كاستم ارره بإحاالتيا إلى أساس
المدل  ،كىي في مجمميا مما حفظ عمى تماسؾ
ٌ
ٌ
كفي أدعية الضرب الثالث ( مسألتو الحظَّ مف الدنيا ) يمحظ أيضان شيكع اإلحالة بضمائر
النص إذا كاف الطمب صريحان  ،كما
الحضكر في لغة الخطاب بيف العناصر اإلشارية المككنة ألساس
ٌ
ار  ،كالى ( تىٍبتىًذ ٍؿ ) ج ً
ي  ًب ًٍ
اإلقٍتى ً
طالً ًبي  ًرٍزقى ىؾ ،
ىستىٍر ًز ى
اى ى
ص ٍ
ؽ ى
ى
ار ،فىأ ٍ
سً ى
ف  ىك ٍج ًيي  ًبا ٍل ىي ى
في دعائو (( :الم ييـ  ي
ف  ًب ىذ ِّـ م ٍ ً
ف أ ٍ ً
ؾ  يكمِّ ًو
اء  ىذلً ى
ف  ىك ىر ً
ت  ًم ٍ
،كأى ٍن ى
،كأيفٍتىتى ى
،كأ ٍيبتىمىى  ًب ىح ٍمًد  ىم ٍ
ار  ىخ ٍم ًق ى
ؼ  ًش ىرى
ىستى ٍع ًط ى
ىكأ ٍ
ف  ىم ىن ىعني  ى
ىعطىاني  ى
ؾ ى
ى
ؾ عمى  يك ِّؿ  ى و ً
ير ))(ِ) ،كقد تنكعت اإلحالة بيف الضمائر البارزة
ي اىًٍإل ٍعطى ً
ىكلً ُّ
اء  ىكاىٍل ىم ٍن ًع  ،إًن ى ى
ش ٍي ء قىد ه
كالمستترة ،كالبارزة كانت بيف المتصمة كالمنفصمة  ،فمف المتصمة الكاؼ في ( ًرٍزىق ىؾ – ىخٍم ًق ىؾ – إًَّن ىؾ )،
كىي مف ضمائر الممكية التي بإضافتيا كاحالتيا السابقة أرجعت صفات الرزؽ كالخمؽ كالقدرة هلل ،
ت) ،التي أكدت ٌأال فاعؿ حقيقي في الكجكد إال اهلل  .كقد تبينت ىذه المعاني مف
كمف المنفصمة (أ ٍىن ى
طانًي – ىم ىن ىعنًي ) ،التي بإحالتيا المقامية إلى
ىع ى
اإلحالة السابقة لمضمائر  ،ككذلؾ الياء في ( ىجا ًى ىي – أ ٍ
(ُ) شرح نيج البالغة البف أبي الحديد . ّْٖ/َِ ،
(ِ) نيج البالغة  ،صّْٕ. ّْٖ-
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شخص َّ
(ص ٍف) كفػػي (الى تىٍب يذ ٍؿ)،
أما الضمائر المستترة فكانت فػي ي
الداعي ألبستو ثكب الفقر كاالحتياج  .ك ٌ
كقد أثبتت الصفات الفعمية مف اإلعطاء كالمنع هلل  بإحالتيا السابقة لو  ،كالضمير المسػػتتر (أنا) فػي
ؼ – أ ٍيبتىمىى – أي ٍفتىتى ىف )  ،كىي تعكد باإلحالة المقامية إلى شخص َّ
الداعي ،كقد
ىستى ٍع ًط ى
ىستىٍرًز ى
ؽ – أٍ
( أٍ
أظيرت استعاذتو باهلل مف األفعاؿ التي أسندت إلييا  .فكاف ليذه الضمائر مع ما ليا مف أثر شكمي في
النص المعنكم .
النص بمرجعيتيا  ،بعدان داللي أسيـ في تماسؾ
استمرار ظاىر
ٌ
ٌ
كقد ترد اإلحالة بضمائر الغيبة  ،كيككف الدعاء بغير صيغة فعؿ األمر  ،كمع ذلؾ يدؿ عمى
الطمب َّ ،
كلكنو طمب غير صريح  ،كىذا يخضع لقيكد تداكلية بحسب نظرية أفعاؿ الكالـ كاالستمزاـ
الحكارم  ،فقد يختمؼ ما يقاؿ عما يقصد  ،فما يقاؿ ىك ما تعنيو الكممات كالعبارات بقيميا المفظية  ،كما
يقصد ىك ما يريد المتكمـ أف يبمغو السامع عمى نحك غير مباشر اعتمادان عمى َّ
أف السامع قادر عمى أف
يصؿ إلى مراد المتكمـ بما يتاح لو مف أعراؼ االستعماؿ ككسائؿ االستدالؿ  ،كلذلؾ ينبغي التفريؽ بيف
ما يحممو القكؿ مف معنى صريح  ،كما يحممو مف معنى متضمف(ُ) .فإذا ركعي ارتباط األقكاؿ بمقامات
إنجازىا َّ
فإف معنى الكثير منيا ال ينحصر في ما تدؿ عميو صيغيا الصكرية  ،كقد يصبح التأكيؿ الداللي
يتـ
تـ االقتصار فيو فقط عمى المعطيات الظاىرة  ،األمر الذم يتطمب تأكيالن دالليان آخر ُّ ،
ليا متعذ انر إذا َّ
(ِ)

فيو االنتقاؿ مف المعنى الصريح إلى معنى غير مصرح بو

.

شاء  ىكتى ً
شاء )ّ(
عي ا ٍل يم ٍم ى
نز
ؾ تي ٍؤًتي ا ٍل يم ٍم ى
ؾ ا ٍل يم ٍم ً
فقكلو تعالى   :يق ًؿ الم ييـ  ىم ًال ى
ؾ  ًممف تى ى
ؾ  ىمف تى ى
ب لًي  يم ٍم نكا  ، )ْ(فكالىما يد ٌؿ عمى الطمب  ،األكؿ بالداللة
يساكم مف حيث المفيكـ قكلو   :ىك ىى ٍ
المزكمية  ،فيككف الطمب غير صريح  ،كالثاني بالطمب المباشر الصريح  ،فعمى الرغـ مف َّ
أف آية آؿ
عمراف جاءت بصيغة النداء لكف يفيـ منيا األمر الذم يخرج لمدعاء  ،فالنداء مف الصيغ التي تكلد
(ُ) ينظر :آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر  ،ص ّْ .

(ِ) ينظر :االستمزاـ الحكارم في التداكؿ المساني  ،صُٖ  .كاالستمزاـ التخاطبي بيف البالغة العربية كالتداكليات الحديثة
(بحث)  ،صِِٗ .

(ّ) سكرة آؿ عمراف  /اآلية. ِٔ :
(ْ) سكرة ص  /اآلية. ّٓ :
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بحسب قرائف األحكاؿ ما ناسب المقاـ  ،فإف استعمؿ عمى سبيؿ التضرع كلٌد الدعاء(ُ) .كىذا ما ييستظير
مف معرفة أسباب النزكؿ  ،كما قيؿ في تفسير ىذه اآلية(ِ) ،فضالن عمى سياؽ اآلية المغكم  ،فقد جاء
الكالـ في سياؽ قكلو( :المَّيي َّـ) التي تستعمؿ لمطمب  ،ككذلؾ داللة اإلحالة عمى لفظ الجاللة (اهلل)
بضمائر الحضكر ،التي إف جاءت في سياقات مف ىذا النكع يستظير منيا الطمب غير الصريح  .كقد
صنؼ الشاطبي (تَٕٗق) بعض الخطابات عمى َّأنيا أكامر غير صريحة  ،كمنيا (( :ما جاء مجيء
األخبار  ...كالثاني ما جاء مجيء مدحو أك مدح فاعمو في األكامر  ،أك ذمو أك ذـ فاعمو في النكاىي،
كترتيب الثكاب عمى الفعؿ في األكامر كترتيب العقاب في النكاىي  ،أك اإلخبار بمحبة اهلل في األكامر،
كالبغض كالكراىية أك عدـ الحب في النكاىي ))(ّ).
مياف ا ٍل ىق ٍم ًب،
س يو  ىكلى ٍـ  ىيتٍيرٍكني  يع ى
كمثؿ ىذا الكالـ يقاؿ في دعائو (( :ا ٍل ىح ٍميد  ً
لل الذم  ىعرفىني  ىن ٍف ى
و
لل الذم جعمىني  ًم ٍ ً
لل الذم  ىج ىع ىؿ  ًرٍزقي في  ىي ًده  ىكلى ٍـ
اللي  ىعمى ٍي ًو كآلًو ،ا ٍل ىح ٍميد  ً
صمى  
ا ٍل ىح ٍميد  ً
ف أيم ة  يم ىحمد  ى
ىى
ف الن ً
ىي ٍجع ٍم يو في أ ٍىي ًدم الن ً
اس ))(ْ) ،كعمى الرغـ مف
ض ٍحني ىب ٍي ى
اس  ،ا ٍل ىح ٍميد  ً
ع ٍك ىرًتي ىكلى ٍـ  ىي ٍف ى
ستىىر ى
لل الذم  ى
أف الدعاء كرد بالجممة الخبرية  ،كىك ظاى انر يصنؼ في ضمف أدعية الضرب األكؿ َّ ،
َّ
كلكنو يتحكؿ إلى
الضرب الثالث بتحكؿ الجممة الخبرية إلى اإلنشاء بالداللة المزكمية  ،كقد تحكؿ إلى طمب بقرينة السياؽ
المقامي المذككر في مناسبة قكؿ الدعاء  ،فيك مف أدعية طمب الرزؽ  ،كلكنَّو طمب غير صريح بقرينة
السياؽ المغكم لكركده بالجممة الخبرية  ،كبإحالة الضمائر عمى لفظ الجاللة (اهلل) بضمائر الغيبة ،
ض ٍحني )
فالضمائر المستترة في ( ىع َّرفىني – ىيتٍيرٍكني – ىج ىعمىني – ىج ىع ىؿ – ىي ٍجعٍموي – ىستىىر  -لى ٍـ ىي ٍف ى
النصٌية السابقة  ،ككانت إحالتيا بضمائر الغيبة .
كالمتصمة في ( ىن ٍف ىسوي – ىيًده ) أحالت باإلحالة
ٌ

(ُ) ينظر :مفتاح العمكـ  ،صِْٖ .

(ِ) ينظر :معاني القرآف كاعرابو  . ُّّ/ُ ،كمجمع البياف . َِٖ/ِ ،
(ّ) المكافقات في أصكؿ الشريعة . ُٓٓ/ّ ،
(ْ) مصباح الكفعمي . ُّٗ/ُ ،
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كيغمب ىذا األسمكب في اإلحالة عمى أدعية الضرب األكؿ في سياؽ الحديث عف صفات اهلل
الذاتية أك الفعمية مما ال يمكف كصفو باإلشارة الصريحة  ،فيككف محض دعاء  ،يخمك مف الطمب
المباشػر الذم يقتضػي حضػكر المخاطىب في مقاـ الخػطاب  ،كػما في ىذا المقػطع مف دعاء الصػػباح:
ح  ًقطى ع الم ٍي ًؿ الم ٍظمًًـ  ًب ىغ ً
ف
ب تىمى ٍجمي ًج ًو   ،ىكأىتٍقى ى
ياى ً
سر ى
ؽ تىىبمُّ ً
ط ً
ساف الص ً
ف  ىدلى ىع لً ى
يام ٍ
باح  ًب ين ٍ
ى
جو   ،ىك ى
ي
(( المٌ ييـ  ى
ذات ًو ًب ً
ف ىدؿعمى ً
ًً
ش ع ً
ار ًفيم ً
ذات ًو،
يام ٍ
س ًبني ً
ياءالش ٍم ً
ض ى
قاد ً
ؾالد ٌك ً
ص ٍن ىعال ىفمى ً
يرتىىب ُّر ًج ًو ،ىك ى
ى
ش ٍع ى ى
ي
كرتىأىجُّج و ،ى
ى
ف م ى ً ً ً ً
ًً
ف مجا ىن ً
ف
كف   ،ىكىب يعىد  ىع ٍ
ات الظُّ ين ً
طر ً
ب  ًم ٍ
ف قىير ى
يام ٍ
ف  ىخ ى
ىكتىىنزهى ىع ٍ ي ى
الئ ىم ة  ىك ٍيف ٌيات و   ،ى
س ة  ىم ٍخميكقات و   ،ىك ىجؿ  ىع ٍ ي
كف ))(ُ) .فاذا كانت لغة التصريح عاجزة عف احتكاء المعنى
كاف قى ٍب ىؿ أ ٍ
كف   ،ىك ىعمً ىـ  ًبما ى
الع يي ً
لى ىح ً
ىف  ىي يك ى
ظات  ي
لضيؽ الكعاء  ،فإف كعاء (المغة العميا) يتسع لتقريب المفيكـ ال لبياف المصداؽ  ،فكاف منو المجاز في
ً
ً
طع المٍَّي ًؿ الم ًًٍ
الفمى ًؾ َّ
الد ٌكار  ، ) ...كىذا تمميح ال يمكف
ساف الص ً
ص ٍن ىع ى
( ىدلى ىع ل ى
ظمـ – أىتٍقى ىف ي
ي
َّباح – ىس َّرىح ق ى ى
اإلشارة لو بػ (أنت)  .فعندما يككف في الدعاء ما ال ينسجـ معو الخطاب بمغة الحضكر ،لتنزه معانيو عف
الحسي  ،فيي مجردة ال يحاط بيا  ،يككف مف المناسب كمف مطابقة الكالـ لمقتضى الحاؿ
اإلدراؾ
ٌ
ؼ
ف ال  ىي ٍعمى يـما يى ىك إ الٌ يى ىك ،ىكال  ىك ٍي ى
ف  يى ىك ،يا ىم ٍ
الخطاب بػ (ىك)  ،كمف أمثمة ذلؾ دعاؤه (( :يا  يى ىك يا ىم ٍ
ؾكا ٍلممى يك ً
ً
كت،يا ىذا
اؿكاإل ٍن ً
ٍض ً
ف يى ىكإ الٌ يى ىك،يا ىذاا ٍل ىج ً
يى ىكإ الٌ يى ىك ،ىكالأ ٍىي ى
الؿ ىكاإلكراـكاإلف ى
عاـ،يا ىذاا ٍل يم ٍم  ى ى
ف
ؾ فىقى ىد ىر ،يا  ىم ٍ
ف  ىممى ى
ف  ىعال فىقى ىير ،يا  ىم ٍ
كت  ،يا  ىم ٍ
ي ال  ىي يم ي
كت  ،يا  ىح ُّ
ياء   ،ىكا ٍل ىعظى ىم ًة  ىكا ٍل ىج ىب ير ً
ا ٍل ًعِّز  ىكا ٍل ًك ٍب ًر ً
فع ً
طي ًب ًوا ٍل ًف ىك ير )) ...
فالتيحي 
ففى ىخ ىب ىر،يا ىم ٍ
ف ىبطى ى
ستىىر،يا ىم ٍ
ص ى
يع ًبىدفى ى
ش ىك ىر،يا ىم ٍ ي
ىفى ى

(ِ)

.

كتكصؼ األساليب غير المباشػرة َّ
بأنيا أكثر تأدبان مف األسػاليب المباشػرة  ،تبعان لػ( قاعدة
التعفؼ ) المتفرعة عف مبدأ التأدب التداكلي  ،التي تكجب عمى المتكمـ (( أال يستعمؿ مف العبارات إال
طب  ...محتر انز مف استعماؿ عبارات الطمب المباشرة  ،كال
ما يي ىم ٌكنو مف حفظ مسافة بينو كبيف المخا ى

(ُ) بحار األنكار . ِّْ/ْٗ ،

(ِ) البمد األميف كالدرع الحصيف  ،صْْٗ  .كالصحيفة العمكية  ،صِْٕ .
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(ُ)
ثـ عميو أف يقرر
يقتحـ عميو شؤكنو الخاصة إال باالستئذاف قبؿ الكالـ فييا كاالعتذار بعده ))  ،كمف َّ

بناء عمى الكسائؿ المكجكدة المشيرة إلى التأدب
في كؿ مكقؼ كالمي االختيار الذم يجب عميو أف يتخذ ن
بمراعاة العالقات كاألعراؼ االجتماعية كالشرعية َّ ،
فإف التأدب يعد أيضان ظاىرة تداكلية عمى صعيد
النصٌية  ،فضالن عف
التخاطب(ِ) .كىذا يرجع إلى قصد المتكمـ ؛ فيك الذم يحدد أسمكب الخطاب كبنيتو
ٌ
ظركؼ إنتاج الخطاب  ،فيتغير تبعان ليا  ،كمنيا الضمائر بإحالتيا عمى صعيد الحضكر أك عمى صعيد
الغيبة .
ب -الحاىت بأمساء الشارة:
مف كسائؿ السبؾ اإلحالية أيضان اسـ اإلشارة  ،كىك عنصر فاعؿ يمكف استعمالو مكثفان بإحالتو
إلى عدد كبير مف األحداث تجنبان لمتكرار كرغبةن في االختصار(ّ) ،فيك يمتمؾ قيمة إحالية عالية كبارزة
إذا ما قيكرف بغيره مف العناصر اإلحالية  ،إذ تتجاكز قدرتو عمػى تحقيػؽ الترابط بيف أجػزاء الجػمؿ ،إلى
النص كمٌو في بعض السياقات  ،التي ال تمثؿ فييا معاني الجممة إال
االمتداد عمييا عمى مستكل
ٌ
(ْ)
النص كربط
ثـ يسيـ في اتساؽ
مككنات فرعية  .كىك يقكـ بالربط القبمي كالبعدم كالضمائر ،كمف َّ
ٌ

أجزائو(ٓ)  ،كليس ىذا القكؿ بجديد  ،فقد أشار النحكيكف القدماء إلى ما يؤديو اسـ اإلشارة مف كظيفة
الربط(ٔ) ،فقد َّ
عد النحكيكف اسـ اإلشارة مف كسائؿ ربط جممة الخبر بالمبتدأ(ٕ) .كىي كالضمائر ال تيفيـ
(ٖ)
مسكغ بناء اسـ
إال إذا ريبطت بما تشير إليو  ،كىذ الشبو بينيما مف جممة ما ذكره ابف يعيش في ٌ

(ُ) المساف كالميزاف أك التككثر العقمي  ،صُِْ  .كقد أشار الزركشي قبميـ إلى ىذا األسمكب إذ قاؿَّ (( :
فإف التأدب في
الغيبة دكف الخطاب )) ،البرىاف في عمكـ القرآف . َِٓ/ّ ،

(ِ) ينظر :مدخؿ إلى البراجماتية المغكية  ،صَِٔ . َِٕ-كاستراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية  ،صُّٕ .
النص كاألسمكب  ،صّٕ .
(ّ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
(ْ) ينظر :ظكاىر تركيبية في مقابسات أبي حياف التكحيدم  ،صُِْ .

النص بيف النظرية كالتطبيؽ  ،صْْ .
(ٓ) ينظر :نحك
ٌ
(ٔ) ينظر :ظاىرة الربط في التركيب كاألسمكب العربي (بحث) ضمف كتاب مقاالت في المغة كاألدب . ُٗٗ-ُٖٗ/ُ ،

(ٕ) ينظر :ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب  . ُُُٔ/ّ ،كشرح ابف عقيؿ  . ُُٗ-َُٗ/ُ ،كىمع اليكامع في شرح
الجكامع . ُٖ/ِ ،

النص  ،صُُٖ .
(ٖ) ينظر :نسيج
ٌ
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إنما بني اسـ اإلشارة ل ىش ىبيو بالمضمر  ،كذلؾ َّ
ألنؾ تشير بو إلى ما بحضرتػؾ ما
اإلشارة ،إذ يقكؿٌ (( :
كلما كاف ىذا غير
داـ حاض انر ،فإذا غاب زاؿ عنو ذلؾ االسـ  .كاألسماء مكضكعة لمزكـ مسمياتيا ٌ ،
ظاىر ،كلـ يكف اسما لو قبؿ ذلؾ،
تقدـ
الزـ لما كضع لو  ،صار بمنزلة المضمر الذم يي َّ
سمى بو إذا ٌ
ه
فمما كجب بناء المضمر  ،كجب بناء المبيـ كذلؾ ))(ُ) .ككاف
فيك اسـ
لممسمى في حاؿ دكف حاؿ ٌ ،
ٌ
الرضي االسترابادم (تٖٖٔق) أكػثر كضػكحان في بياف ىذا الشػبو  ،عنػدما تحدث عػف َّ
أف األصػؿ فػي
أسػماء اإلشػارة أف يػراد بيا اإلشارة الحسية قريبة أك بعيدة (( فإف أشػير بيا إلػى محسػكس غير مشػاىد،
ؾ ا ٍل ىجػن ية  ،)ِ(فمًتصييره كالمشاىد  ،ككذلؾ إف أشير بيا إلى ما يستحيؿ إحساسو كمشاىدتو
نحػكً   :ت ٍم ى
نحك   :ىذلً يك يـ المٌ يو 

(ّ)

كيسكغ ذلؾ بقكلو (( :اسـ اإلشارة لما كاف مكضكعان لممشار إليو إشارة
))(ْ).
ٌ

حسية ،فاستعمالو فيما ال تدركو اإلشارة كالشػخص البعيد ،كالمعاني :مجاز  ،كذلؾ بجعؿ اإلشارة العقمية
كالحسية مجا انز  ،لما بينيما مف المناسبة  ،فمفظ اسـ اإلشارة المكضكع لمبعيد  ،إذف  ،أعنػي (ذلؾ)
كنحػكه  ،كضمير الغائب  ،يحتاج إلى مذككر قب يؿ  ،أك محسكس قب يؿ  ،حتى يشار إليو بو  ،فيككف
كضمير راجع إلى ما قبمو ))

(ٓ)

 .ككاف قبؿ ذلؾ سيبكيو (تَُٖق) قد جمع بيف اسـ اإلشارة كالضمائر

تحت تسمية المبيمات  ،كىي :ىذا  ،كىذاف  ،كىذه ،كىاتاف  ،كىؤالء  ،كذلؾ كذانؾ  ،كتمؾ كتانؾ،
كىف  ،كما أشبو ىذه األسماء(ٔ) ،كقاؿ السيرافي (تّٖٔق)
كتيؾ  ،كأكلئؾ  ،كىك كىي  ،كىما  ،كىـ ٌ
في شرحو كتاب سيبكيو معمقان (( :كاَّنما خمطيا بالمبيمة لقيرب الشبو بينيما ،ك َّ
ألنو يبني عمييا مسائؿ في

(ُ) شرح المفصؿ . ُِٔ/ّ ،
(ِ) سكرة مريـ  /اآلية. ّٔ :
(ّ) سكرة يكنس  /اآلية. ّ :

(ْ) شرح الرضي عمى الكافية . ِْٕ/ِ ،

(ٓ) شرح الرضي عمى الكافية . ْٕٗ/ِ ،
(ٔ) ينظر :كتاب سيبكيو . ٕٖ-ٕٕ/ِ ،

58

(ُ)
حساف أسماء اإلشارة كاألسماء المكصكلة مع الضمائر في عنكاف
تماـ ٌ
الباب ))  ،كقد أدرج الدكتكر ٌ
(ِ)

كاحد ؛ لما بينيما مف سمات مشتركة مف حيث المبنى كالمعنى

.

كتقكـ اإلشارة بكظيفة تحديد االتجاه أك المكاف الذم عمى المخاطىب أف يبحث فيو عما تحيؿ
عميو(ّ) ،كىي تكضح مدل القرب أك البعد عف المتكمـ  ،فثمة مستكياف في استعماؿ أسػماء اإلشػارة،
ىما :قريب  ،كبعيد(ْ) ،كذكر السيكطي (تُُٗق) َّ
أف أكثر النحكييف يذىبكف إلى أف لإلشػارة ثالث
كبعدل كليا ذك الكاؼ كالالـ ))(ٓ) ،كقد
مراتب ىي (( :قيربى  ،كليا المجػرد .ككسطى  ،كليا ذك الكاؼ  .ي
يكجد مف األغراض البالغية كالمقاصد التخاطبية ما يرجح اختيار أحد أسماء اإلشارة دكف اآلخر ،فيختار
ما يناسب المقاـ  ،كمف ىذه األغراض :التمييز  ،كتنزيؿ األشياء المعقكلة  ،أك غير المشاىدة منزلة
األشػياء المحسكسػة المشػاىدة  ،كبياف حاؿ المشار إليو في القرب كالبعد  ،كالتعظيـ  ،كالتحقير
كاالسػتخفاؼ  ،كالتعريض بالمخػاطىب  ،إلى غير ذلؾ مف األغراض

(ٔ)

.

كتتحقؽ اإلحالة بأسماء اإلشارة بتكافر أركانيا  ،كىي(( :
 -مشير

=

المتكمـ

 -مشار لو

=

المخاطىب

 مشار إليو = -مشار بو

=

يبيف مدلكالن عميو باسمو )
الشيء في الخارج ( كقد ٌ
أداة اإلشارة أم أسماؤىا .

(ُ) شرح كتاب سيبكيو . َْٓ/ِ ،

(ِ) ينظر :المغة العربية معناىا كمبناىا  ،صَُُ. ُُُ-

(ّ) ينظر :قضايا المغة العربية في المسانيات الكظيفية  ،صِّٗ .
(ْ) ينظر :شرح ابف عقيؿ . ُِٗ/ُ ،

(ٓ) ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع . ُِٔ/ُ ،

(ٔ) ينظر معاني النحك  . ّٖ-ِٖ/ُ ،كخصائص التراكيب  ،صََِ. َُِ -
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كتـ اإلجراء حصمت اإلشارة ))
فإذا (تكفٌرت) ىذه األركاف ٌ

(ُ)

.

كمف األمثمة عمى اإلحالة بأسماء اإلشػارة قكلو في دعاء الصباح (( :إًل ًيي  ً
ىذًه أ ًىزم ية
ؾ ))(ِ) ،كقد تكافرت أركاف اإلحالة مف المشػير كىػك ( شخص الداعي )،
قاؿ  ىم ًشػي ًت ى
ىن ٍف ًسػي  ىع ىق ٍمتييا  ًب ًع ً
كمف المشار لو كىك اهلل سبحانو كتعالى  ،كالمشار إليو كىك ( أ ًىزَّمةي ىن ٍف ًسي )  ،كالمقصكد بيا(( :
الكساكس الشيطانية الداعية إلى مخالفة الحؽ  ،كاالنحراؼ عف الشرع كارتكاب المحظكر ))(ّ) ،ككانت
اإلحالة باسـ اإلشارة ( ىذه )  ،كىي إحالة نصية بعدية ذات مدل قريب  ،كىي مف تنزيؿ األشياء
المعقكلة  ،أك غير المشاىدة منزلة األشياء المحسكسة المشاىدة  ،كقد صكرت لنا ىذه الفقرة مف الدعاء
يشدىا إلى مشيئة اهلل،
حاؿ الداعي ،كىك يشير إلى أزمة نفسو  ،كيضع لكؿ رغبة مف رغباتيا عقاالن ٌ
حتى تنقاد بأمره كتنتيي بنييو  ،فيككف بذلؾ قد فكض أمره إلى اهلل سبحانو كتعالى في ك ٌؿ صغيرة
ككبيرة(ْ) (( ،كيعمـ اف ىذه األمكر كاقعة بمشيئتو  ،كمشيئتو تابعة لحكمتو  ،فال يخطر ببالو اعتراض في
ىىك ًائي الم ً
ؾ كر ٍحم ًت ىؾ  ،ك ً
في ذلؾ ))(ٓ) .كفي قكلو (( :ك ً
ضم ية  ىك ىك ٍمتييا
ىذًه أ ٍ
ىذًه أ ٍ
ى
ى
ي
ىعباء  يذ ينكًبي  ىد ىأرٍتييا  ًب ىع ٍف ًك ى ى ى ى
ؾ ))(ٔ) ،يحيؿ اسـ اإلشارة ( ىذه ) في ( مقاـ االعتراؼ ) عمى أعباء الذنكب،
ؾ  ىك ىأرفى ًت ى
ناب لي ٍط ًف ى
إًلى  ىج ً
يقر معترفان كمشي انر َّ
بأف لو ىكل مضالن ال
كقد جعؿ الداعي ذنكبو مشفكعة بعفك اهلل كرحمتو  ،كىك ٌ
يستطيع دفعو ٌإال بمطؼ اهلل كرأفتو بكصفيا (( أبمغ مف الرحمة ))(ٕ) ،كىاتاف اإلشارتاف أيضان مف تنزيؿ
األشياء المعقكلة منزلة األشياء المحسكسة  ،كىي إحالة نصية بعدية  ،كقد كرد عف اإلماـ الباقر في
يقركا لو بالنعـ فيزيدىـ،
ىذا السياؽ قكلو (( :ال كالل ما أراد الل تعالى مف الناس  ٌ
إال خصمتيف:أف  ُّ

(ُ) أصكؿ تحميؿ الخطاب . َُّٔ/ِ ،
(ِ) بحار األنكار . ِْٓ/ْٗ ،

(ّ) شرح دعاء الصباح  ،صُٖٓ .

(ْ) ينظر :أضكاء عمى دعاء الصباح . ِْٔ-ِّٔ ،
(ٓ) شرح منازؿ السائريف  ،صّّْ .
(ٔ) بحار األنكار . ِْٓ/ْٗ ،

(ٕ) الفركؽ المغكية  ،صُٔٗ .
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(ُ)
اجع ًؿ المٌيـ ص ً
ُّ
باحي ىذا
ي ى
كبالذنكب فيغفرىا ليـ ))  ،كبعد عرض الطمب يأتي المطمب  ،فيقكؿ (( :فى ٍ ى

سائيجن نة ًم ٍ ً ً
الد ٍنيا،كم ً
نازالعمىي ًب ً
ِّيف ىك ُّ
يات
ف يم ٍرًد ً
قاي نة ًم ٍ
الم ًة ًفيالد ً
ض ً
ف ىك ٍيدالعدل ىك ًك ى
ي
ً ى
ياء ي
ىى
اليدل ىكًبالس ى
(ِ)
نصية قبمية قريبة مف جيتيف  ،مف حيث المدل الفاصؿ بيف العنصر اإلحالي
اليكل ))  ،كىي إحالة ٌ
ى

كمفسره  ،كمف حيث داللة اسـ اإلشارة (ىذا) ،إذ َّ
إما
إف (( لفظة ىذا إشارة إلى الصباح الحاضر ،فيي ٌ
تأكيد لو ))(ّ) ،كىػك مػف باب اإللحاح في الدعاء  ،فػقػد كرد عػف اإلماـ الباقػر قكلػو:
بدؿ مػنو (أك)
ه
اليمحعبدمؤمفعمىاللعزكجؿفيحاجتوإالقضاىالو ))
ُّ
(( كالل

(ْ)

.

كـ
كمف اإلحاالت المكثفة السـ اإلشارة ما نجده في قكلو مف دعاء كميؿ (( :كىذاماالتىقي ي
(ٓ)
الء
ف  ىب ً
ميؿ  ًم ٍ
ف  ىق و
ض ٍعفي  ىع ٍ
َّف ضعؼ حالو بقكلو (( :كأ ٍن ى
لى يو السمػاك ي
ات ك ي
ت تى ٍعمى يـ  ى
األرض ))  ،فبعد أف بي ى

الدُّنيا كعقي ً
الم ً
كهه ىقمي هؿ
الء  ىك ىم ٍك ير 
ؾ  ىب ه
كارًه  ىعمى أىىمًيا ))(ٔ) ،قاؿ (( :ىعمى أف ذلً ى
كباتيا  ىكما  ىي ٍجرمفييا  ًم ٍ
ىي
ف ى
صير  يمدتي يو ))(ٕ) ،فأحاؿ باإلحالة البعدية عمى (بالء الدنيا كعقكباتيا) باسـ اإلشارة
قاؤهي ،قى ه
ىم ٍكثي يو  ،ىي ه
سير  ىب ي
(ذلؾ)  ،فيك كاف كاف قريبان مف اإلنساف ٌإال أَّىنو أىنزلو منزلة البعيد  ،فقد ال يقع البالء  ،كاف كقع فيك
كف  ،)ٖ(كعمى الرغـ
كفا ٍل ىع ىذ ً
اب ٍاأل ٍىد ىنى يد ى
فا ٍل ىع ىذ ً
أدنى  ،قاؿ تعالى  :ىكلى ين ًذيقىن يي ٍـ ًم ى
اب ٍاألى ٍك ىب ًرلى ىعم يي ٍـ ىي ٍر ًج يع ى
ثـ يستفيـ متعجبان مف كيفية احتمالو بالء
مف ىذا فيك ضعيؼ عف احتماؿ ىذا البالء القميؿ اليسيرَّ ،
ؼ
اآلخرة الناشىء عف غضب اهلل كانتقامو كسخطو ،في صكرة بيانية مقارنة بيف البالءيف ،فيقكؿ (( :فى ىك ٍي ى
ً
الء ً
ً
ىىمً ًو
ؼ ىع ٍ
قام يو ىكال يي ىخف ي
الءتىطيك يؿ يمدتي يو ىكىي يد ي
ييا ىك يى ىك ىب ه
كؿ يكقيكً
اآلخرًة ىك يحمي ً
احتماليلً ىب ً
فأ ٍ
المكا ًرًهف ى
كـ ىم ي
ع ى

(ُ) أصكؿ الكافي . َْْ/ِ ،

(ِ) بحار األنكار . ِْٓ/ْٗ ،

(ّ) مفتاح الفالح كمصباح النجاح في شرح دعاء الصباح  ،صُّٕ .
(ْ) أصكؿ الكافي . ْْٔ/ِ ،

(ٓ) مصباح المتيجد  ،صٖٔٓ .
(ٔ) السابؽ نفسو  ،صٖٔٓ .

(ٕ) مصباح المتيجد  ،صٖٔٓ .
(ٖ) سكرة السجدة  /اآلية. ُِ :
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انت ً
ؾ ك ً
ض ))(ُ) ،كىنا
كـ لى يو السمػاك ي
سخ ًط ىؾ   ،ىكى ىذا  ىما ىال تىقي ي
قام ى
كف إ الٌ  ىع ٍ
ًألىن يو ال ي يك ي
ؾ  ىك ى
ات كاأل ٍىر ي
ف  ىغ ى
ض ًب ى ى
يبرز الدكر اإلحالي السـ اإلشارة في بياف ىكؿ ذلؾ  ،فمع َّ
أف بالء اآلخرة غير مشاىد كغير محسكس،
بلًمن ً ً
س ياب يي ٍـ ىك يى ٍـ ًفي
أشار لو بػ (ىذا) كأىنزلو منزلة القريب  ،فيك كاقع ال محالة .قاؿ تعالى  :اقٍتىىر ى
اسح ى
شؽا ٍلقى ىم ير 
كف  ،)ِ(كقاؿ  :اقٍتىىرىب ً
اع ية ىكان ى
ض ى
ىغ ٍفمى وةم ٍع ًر ي
تالس ى

(ّ)

.

كمف اإلحاالت المكثفة أيضان السـ اإلشارة _ كقد اختصرت فقرات كثيرة _ ما كرد عنو في
ف
عاصيؾ أ ىىبدانما أ ٍىبقى ٍيتىني  ،ىك ٍار ىح ٍمني  ًم ٍ
ى
ؾ  ىم
أصكؿ الكافي عند حفظ القرآف  ،كىك (( :الم ييـ  ٍار ىح ٍمني  ًبتىٍرً
ؾ  ىكما  ىعم ٍمتىني،
ظى  ًكتا ًب ى
ضيؾ  ىع ٌني  ،ىكاىٍل ًزٍـ  ىق ٍمبي  ًح ٍف 
ف النظى ًر فيما  يي ٍر ى
س ى
تى ىكمُّ ً
ؼ ما  ى
الي ٍعنيني  ،ىك ٍاريزقٍني  يح ٍ
شر ٍ ً
ؽ
ص ٍدرم ،ىكأى ٍطمً ٍ
ضيؾ ىع ٌني.الم ييـ ىن ِّك ٍر ًب ًكتا ًب ى
ىفاى ٍتمي ىكهي ىع ىمىالن ٍح ًكالذم يي ٍر ى
ىك ٍاريزقٍنيأ ٍ
ح ًب و ى
ؾ ىب ى
صرم ،ىكا ٍ ى
ً
ً
ً
ً
ًب ًولًساني،ك ً ً
إلوإال
ت،ال ى
الي ي
عيفإالأى ٍن ى
استى ٍعم ٍؿ ًب و ىب ىدني ،ىكقىِّكني ًب و ىعمىذل ىؾ ،ىكأىع ٌني ىعمى ٍيو،إن يو ي
ى ٍ
ت ))(ْ) .فقد طمب رحمة اهلل بترؾ معاصيو أبدان  ،ك ٌأال يكمفو ما ال ييمو  ،كالتكفيؽ لمنظر أك زيادة نكر
أى ٍن ى
البصر بالنظر إليو  ،كشرح صدره بكشؼ الحجب حتى يككف مؤىال لممناجاة الربانية ،كتفريح قمبو  ،كىك
كناية عف تكسيعو لقبكؿ الحؽ كالعمكـ الربانية  ،كاتصافو بالفضائؿ النفسانية الباعثة لتحمؿ المشاؽ
كالتكميفات الجسمانية  ،مع اطالؽ لسانو بتالكة القرآف الكريـ كقراءتو  ،كالعمؿ بما فيو مف أحكاـ(ٓ) .كىذه
الطمبات عظيمة ال يقكل عمييا اإلنساف مف ذاتو  ،كىي بعيدة المناؿ إال بتكفيؽ اهلل كلطفو  ،كلبياف ىذا
أحاؿ عمييا باسـ اإلشارة (ذلؾ)  ،فكانت أف أغنت عف تكرار ىذه األمكر كأشارت إلى عظمتيا كصعكبة
القياـ بيا لكال فضؿ اهلل في منحو القكة كالقدرة عمى تأديتيا  ،كمف أسباب ذلؾ القرآف الكريـ .

(ُ) مصباح المتيجد  ،صٖٔٓ .
(ِ) سكرة األنبياء  /اآلية. ُ :
(ّ) سكرة القمر  /اآلية. ُ :

(ْ) أصكؿ الكافي . ِْٓ/ِ ،

(ٓ) ينظر :شرح أصكؿ الكافي . ّٖٔ-ّٖٓ/َُ ،
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كقد يتكقؼ فيـ اإلحالة اإلشارية عمى السياؽ غير المغكم عندما تككف اإلحالة مقامية  ،كىك ما
النص بسياقو التداكلي،
النص لمتعرؼ عمى المحاؿ عميو  ،كبذلؾ يرتبط
يتطمب مف المتمقي البحث خارج
ٌ
ٌ
ي،كىب ىغ ٍكا  ىعمىي   ،ىكىن ىكثيكا  ىب ٍي ىعتي،
اع ًت
ىؤ ً
كمف أمثمة ذلؾ دعاؤه (( :الم ييـ إًف  ي
الء القى ٍكىـ قىٍد  ىخمى يعكاطى ى
ى
ميف ))(ُ)َّ ،
النص  ،كتتضح بالتعرؼ
فإف مرجعية (ىؤالء) تتطمب البحث خارج
ف  ًد ى
اح ًق ٍ
سمً ى
الم ييـ  ٍ
ماء ا ٍل يم ٍ
ٌ
عمى السياؽ الذم قيؿ فيو الدعاء  ،ككاف المقصكد بو أىؿ البصرة َّ ،
فإنو عندما قىًد ىـ البصرة سار مع
أصحابو حتى نزلكا المكضع المعركؼ بالزاكية  ،فصمٌى اربع ركعات  ،كعفٌر خديو عمى التراب  ،كقد
(ِ)

ثـ رفع يديو فدعا بيذا الدعاء
خالط ذلؾ دمكعو ٌ ،

ت
دس ًئ ٍم ي
 .ككذلؾ في دعائو (( :الم ييـ إً ِّني قى ى

صاح ًبي ،حتٌى اىستى  ً
ح لي  ً
ريحكا
ىم ىؿ  ،فىاىًت ٍ
الء ا ٍلقى ٍكًـ   ،ىكتىىبرٍم ي
ىؤ ً
ف ظى ٍي ار ىن ٍ
الح ىياةى  ىب ٍي ى
ي ي
ستى ي
ٍ ى
ى
ى
ريح م ٍن يي ٍـ  ىكىي ٍ
ت  ٍاأل ى
فإف المقصكد بػ (ىؤ ً
ف  يي ٍفمً يحكا  ىب ٍعدم ))(ّ)َّ ،
الء اٍلقى ٍكًـ) أىؿ الككفة عندما حرضيـ عمى جياد
ًم ٌني  ،ىكلى ٍ
ي
عنا القيُّر(ْ) .كمف األمثمة األخرل عمى اإلحالة
معاكية كأشياعو  ،فقالكا :يا أمير المؤمنيف أميمنا يذىب ٌ
ت ا ٍل ىم ٍع يم ً
ؼ ا ٍل ىم ٍرفيكًع  ،ىكا ٍل ىب ٍح ًر
كر  ،ىكالس ٍق ً
المقامية السـ اإلشارة قكلو في دعائو (( :الم ييـ  ىرب ا ٍل ىب ٍي ً
ً
اء ظي يي ً ً
سطي ً
س يج ً
يم ىة
ؾ  ىكر ى
تاب ى
الء ال ى
ىؤ ً
ىسأىلي ى
كر  ،ىكا ٍل ًك ً
فارقيكا أ ُّ
ؾ الظفى ىر  ىعمى  ي
ذيف  ىن ىب يذكا ك ى
كر ،أ ٍ
تاب ا ٍل ىم ٍ
الم ٍ
كرى ٍـ  ،ىك ى
ى
م عف ىاركف بف مسمـ  ،عف مسعدة بف صدقة،
اى ٍح ىمىد  ىعمى ٍي ًو الس ي
عمى ٍي ىؾ ))(ٓ) ،فقد ركل الحمير ُّ
الـ  يعتيٌكان ى
عف اإلماـ الصادؽ عف أبيو عمييما السالـ  ،أَّىنو قاؿَّ :
إف عميان كاف يدعك عمى الخكارج كذكر
الدعاء(ٔ) .كما يمحظ في ىذه األدعية َّ
أف اإلحالة المقامية فييا كانت باسـ اإلشارة (ىؤالء)  ،كىك يدؿ في

(ُ) مركج الذىب كمعادف الجكىر . ِِٖ/ِ ،

(ِ) ينظر :السابؽ نفسو  . ُِٖ/ِ ،كمستدرؾ الكسائؿ كمستنبط المسائؿ  . ْْٗ /ّ ،كنيج السعادة في مستدرؾ نيج
البالغة . ُِٗ/ٔ ،

(ّ) اإلرشاد في معرفة حجج اهلل عمى العباد . ِٕٕ/ُ ،

(ْ) ينظر :نيج السعادة في مستدرؾ نيج البالغة . ْٓٓ/ِ ،
(ٓ) قرب اإلسناد  ،صُِ .

(ٔ) ينظر :نيج السعادة في مستدرؾ نيج البالغة . ّّٕ/ٔ ،
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القرآف الكريـ عمى العزكؼ عف ذكر المشار إلييـ لعدـ الرضا عنيـ(ُ) ،كىك ما يناسب سياؽ المكقؼ
الذم كردت فيو ىذه األدعية َّ ،
تعد مف جممة أدعية فيمف دعا عمييـ اإلماـ. 
فإنيا ٌ
ناؾ
كقد تككف اإلحالة المقامية السـ اإلشارة ظرفية  ،مثؿ دعائو (( : إًليي  ٍار ىح ٍمنا إًذا  ًج ٍئ ى
كىنا،ك ً
داثر يؤكسنا،ك ً
فثىرل ٍاأل ٍ ً
ً
اع
فأى ٍفز ً
خاش ىع نة ًم ٍ
ابا ٍل ىم ً
فتير ً
شاح ىب نة ًم ٍ
الحيد يك يج ي
ى
ى
ىج  ي ي
يع ارةن يحفاةن ،يم ٍغ ىبرةنم ٍ ى
قاـ بطيكيننا  ،ك ً
فاىنا  ،ك ً
ا ٍل ًق ً
ً
ؾ
باد ىي نة  يىنالً ى
جائ ىع نة لًطي ً
ف  ًشدًة ا ٍل ىعطى ً
صارنا   ،ىكذا ًبمى نة  ًم ٍ
ش  ًش ي
كؿ ا ٍل يم  ي
ى
ى
يام ة أ ٍىب ي
ى
(ِ)
ف لى ـ تي ً
ف الد ً ً
ف  ُّ
ؾ
شنا  يىنالً ى
الن ٍقمى ًة  ىع ً
سنا  ًم ى
لً ٍم يع يي ً
كح ٍ
س ٍكءاتينا ))  ،كدعائو (( :إًليي ما تىتىفىج عي اى ٍنفي ي
كف  ى
ِّيار إ ٍ ٍ

ت
ؾ  ىع ىممي فىقىٍد  ىج ىع ٍم ي
ىجمي  ىكلى ٍـ  ييقىِّرٍب ًني  ًم ٍن ى
ف  ى
ار ))(ّ) ،كدعائو (( :إًليي إً ٍ
ف  يم ارفىقى ًة  ٍاأل ٍىبر ً
ًم ٍ
كاف قىٍد  ىدنا أ ى
ًٍ
ؾ ك ً
ؾ  ًفي
ف اى ٍع ىد يؿ  ًم ٍن ى
ت فى ىم ٍ
ف  ىعذ ٍب ى
ؾ  ىكًا ٍ
ؾ  ًبذلً ى
ف أ ٍىكلى  ًم ٍن ى
ت فى ىم ٍ
ف  ىعفى ٍك ى
سائ ىؿ  ىع ىممًي ،فىًإ ٍ
اؼ  ًبالذ ٍن ً
اال ٍع ًتر ى
ب إًلى ٍي ى ى
(ْ)
س ٍم ىنا
ا ٍل يح ٍكًـ  يىنالً ى
ؾ ))  .كالمقصكد بػ (ىنالؾ) اإلحالة عمى مكقؼ يكـ القيامة  ،قاؿ تعالى  :ىكلىقىٍد أ ٍىر ى

ؾكما ىك ى ً
ال ِّمفقى ٍبمً ى ً
آي وةإًال
ىف ىيأ ًٍت ى
كؿأ ٍ
س و
ص ٍ
ص ىنا ىعمى ٍي ى
س ن
ي ًب ى
ص ٍ
افل ىر ي
ؾ ىك ًم ٍن ييـمفل ٍـ ىن ٍق ي
ؾم ٍن ييـمفقى ى
ير ي
ص ىعمى ٍي ى ى ى
ٍف الم ًو فىًإ ىذا جاء أىم ر الم ًو قي ً
كف  ،)ٓ(كفي تفسيرىا يقكؿ أبك حيَّاف
ؽ  ىك ىخ ًس ىر  يى ىنالً ى
ي  ًبا ٍل ىح ِّ
ض ى
ًبًإذ ً
ؾ ا ٍل يم ٍب ًطمي ى
ى
ٍي
األندلسػي (تْٕٓق) (( :ك(ىنالؾ) ظػػرؼ مػكاف اسػػتعير لمػزماف  .أم :كخسػر فػي ذلؾ الػكقت
الكػافركف ))(ٔ)؛ َّ
ألف األصؿ في (ىنالؾ) اإلشارة إلى المكاف البعيد  ،كقد ييشار بيا لمزماف(ٕ) ،كقكؿ
األفكه األكدم(ٖ):
عي 
فػز
عتػرفكف ى
ى
فيناؾ ىي
ى
ابيت
ي
كًاذا
الػم ى
عاظمتكتى ى
األمكرتى
ش ٍ
ٍ
أيػف ى

(ُ) ينظر :اجتيادات لغكية  ،صِّٔ .
(ِ) مصباح الكفعمي . ِْٕ/ُ ،
(ّ) السابؽ نفسو . ِْٖ/ُ ،
(ْ) السابؽ نفسو . َّْ/ُ ،

(ٓ) سكرة غافر  /اآلية. ٕٖ :

(ٔ) تفسير البحر المحيط . ْٖٓ/ٕ ،

(ٕ) ينظر :ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع. َِٕ-ِٖٔ /ُ ،
(ٖ) ديكاف األفكه األكدم  ،صُٗ .
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كنقؿ عف المفضَّؿ الضَّبي (تُٖٕق) َّ
أف (ىناؾ) تستعمؿ في المكاف ك(ىنالؾ) في الزماف(ُ)،
ً
ً
ً
كيبدك َّ
كف ) إشارة إلى مكاف القضاء ال
أف اإلشارة إلى المكاف ال تفارقيا  ،فقكلو ( :ىك ىخس ىر يى ىنال ىؾ اٍل يم ٍبطمي ى
الزماف كحده(ِ) .كيسيـ السياؽ الثقافي في تأكيؿ مثؿ ىذا النكع مف اإلحالة  ،فالمتمقي بما يمتمكو مف
النص الثقافي تساعده في تحديد جية اإلحالة  ،كمقصد المتكمـ بيا .
معمكمات عف محيط
ٌ
ج -الحاىت بأدٗاث ادلقارّت:
النص  ،كذك ار َّ
أف المبادئ
عدىا ىاليدام ،كرقية حسف مف العناصر التي تسيـ في اتساؽ
كقد ٌ
ٌ
نفسيا التي تعمؿ في أنكاع اإلحالة األخرل تعمؿ فييا  ،فيي ال تختمؼ عف الضمائر كأسماء اإلشارة،
فتككف ذات إحالة نصية قبمية كبعدية  ،كما تككف ذات إحالة مقامية(ّ) .كتنقسـ عمى:
ُ) المقارنة العامة :كىي ال تأخذ في االعتبار صفة معينة  ،كتتفرع إلى:
أ) التطابؽ :كيتـ باستعماؿ عناصر تعبر عف التطابؽ  ،كمنيا "نفسو" ك "كعينو" .
ب) التشابو :كفيو تستعمؿ عناصر تعبر عف التشابو  ،كمنيا "شبيو" ك "مشابو" .
ج) االختالؼ :كيككف باستعماؿ عناصر تعبر عف التخالؼ  ،كمنيا" :مختمؼ" ك "مغاير" .
ِ) ا لمقارنة الخاصة :كىي تعبر عف قابمية المقارنة بيف شيئيف في صفة معينة  ،كيقكـ اسـ
التفضيؿ في العربية بيذه الكظيفة(ْ) ،فضالن عمى كممات يمكف أف تؤدم المعنى نفسو  .كتتفرع
إلى:
أ) كمية :كتتـ بعناصر منيا ( :أكثر ،كأقؿ  ،كمتساك . ) ...
ب) كيفية :كتككف بعناصر منيا ( :أجمؿ  ،كأحسف  ،كعمى ٍّ
حد سكاء ) ...

(ٓ)

.

(ُ) ينظر :ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب . ِٖٗ/ِ،
(ِ) ينظر :معاني النحك . ٖٔ/ُ ،

(ّ) ينظر :أصكؿ تحميؿ الخطاب . ُِٗ/ُ ،

(ْ) ينظر :شرح الرضي عمى الكافية . ْْٕ/ّ ،

النص النظرية كالتطبيؽ  ،صُِْ .
النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب  ،صُٗ  .كعمـ لغة
(ٓ) ينظر :لسانيات
ٌ
ٌ
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تضـ عالقات النفي لألدكات السابقة إلى أدكات المقارنة  ،فقكلنا" :غير مشابو" يعقد
كينبغي أف َّ
النصي بيف
عالقة مقارنة بيف الطرفيف مثمما يعقدىا قكلنا" :مشابو"  ،فيتـ بيا أيضان تحقيؽ التماسؾ
ٌ
النص .
أجزاء
ٌ
كتمتاز كممات المقارنة َّ
بأنيا تعبيرات ال تستقؿ بنفسيا ؛ كلذا أينما كردت اقتضى ذلؾ مف
عما يحيؿ عميو المتكمـ  ،كىك ما يؤىميا ألف تككف كسيمة مف كسائؿ
المخاطىب أف ينظر إلى غيرىا بحثان ٌ
التماسؾ

(ُ)

س  ىب ً
اؿ  ىى ىذا  ىرِّبي  ىى ىذآ
از ىغ نة قى ى
 .كمف أمثمتيا في القرآف الكريـ قكلو تعالى  :ىفمىما ىأرىل الش ٍم ى

كف  ،)ِ(فقد جاءت كممة "أكبر"؛ لتحيؿ عمى ما سبقيا
اؿ ىيا قى ٍكًـ إً ِّني ىب ًر ه
ت قى ى
أى ٍك ىب ير  ىفمىما أى ىفمى ٍ
مء  ِّمما تي ٍ
ش ًريك ى
مف كالـ ؛ َّ
ألنو ال يككف الشيء أكبر إال بالمقارنة بشيء آخر  ،كيتضح بالرجكع إلى ما سبؽ في اآلية،
النص بعضيا ببعض(ّ) .كلـ يغفؿ المتقدمكف عف مثؿ ىذا ،فقد أدرج
فيتحقؽ بذلؾ تعمؽ أجزاء
ٌ
البالغيكف القدماء جزءان كبي انر منيا فيما عرؼ عندىـ بػ (أدكات التشبيو)  ،كىي الكاؼ  ،ككأف  ،كمثؿ،
(ْ)
ؼ مأٍ يك و
كؿ  ،)ٓ(كقكلو :
ص و
كنحكىا مما يفيد معنى المماثمة كالمشابية  ،كقكلو تعالى  :فى ىج ىعمى يي ٍـ  ىك ىع ٍ

اة ُّ
فالس ىماء ،)ٕ(كاف ظؿ
اهي ًم ى
ىنزٍل ىن 
اف  ،)ٔ(كقكلو  :إًن ىما ىمثى يؿا ٍل ىح ىي ً
ىكأىن ييفا ٍل ىياقي ي
الد ٍن ىيا ىك ىماءأ ى
كت ىكا ٍل ىم ٍر ىج ي
(ٖ)

سيما في باب التشبيو
استعماليـ ليا في اطار الشاىد كالمثاؿ كال ٌ

.

كقد تنكعت اإلحالة بأدكات المقارنة في أدعية اإلماـ عمي ، كمف أمثمتيا في عالقة
ؽ ا ٍل ً
ح لى يو ما  ًفي
س ِّب ي
ىس ي
بار ي
لو إًال الم يو ا ٍلخالً ي
التطابؽ دعاؤه (( :ال إً ى
ماء ا ٍل يح ٍ
ص ِّكير لى يو  ٍاأل ٍ
سنى  يي ى
لء ا ٍل يم ى
عادلي يو،كالي ً
شي ءي ً
صفي يو ىكال
كمي ً
كيـ ،يى ىكالم يوا ٍل ىجب ي
ض ىك يى ىكا ٍل ىع ي
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
السماك ً
ى ى
توفىال ى ٍ ى ي
ارفي ىد ٍي يم ى
زيزا ٍل ىح ي
النص القرآني (بحث)  ،صِٗ .
النصٌية كأثرىا في تحقيؽ تماسؾ
(ُ) ينظر :اإلحالة
ٌ
ٌ
(ِ) سكرة األنعاـ  /اآلية. ٕٖ :
النص القرآني (بحث)  ،صٓٗ .
النصٌية كأثرىا في تحقيؽ تماسؾ
(ّ) ينظر :اإلحالة
ٌ
ٌ
(ْ) ينظر :اإليضاح في عمكـ البالغة . ٕٔ-ٔٔ/ْ ،
(ٓ) سكرة الفيؿ  /اآلية. ٓ :

(ٔ) سكرة الرحمف  /اآلية. ٖٓ :

(ٕ) سكرة يكنس  /مف اآلية. ِْ :

(ٖ) ينظر :عمـ المغة النصي النظرية كالتطبيؽ ،اليامش  ،صُِٖ. ُّٖ-
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(ُ)
عدىا مف أدكات المقارنة  ،كقد أحالت عمى
ييكازني يو))  ،فمفظة "يعادؿ" ك "يكازف" مف األلفاظ التي يمكف ٌ

الكالـ السابؽ  ،كمما يمحظ في كركد ألفاظ التطابؽ في أدعية اإلماـَّ أنيا جاءت بالنفي عندما تتعمؽ
بمفظ الجاللة  ،كىػذا مف مقتضػيات التكحيد لنفي الشريؾ  ،فكانت تيسبؽ بكممة التكحػيد  ،كقػد قػاؿ:
لو إًال الم يو
ف قى ىرىن يو فىقىٍد ثىناهي ))(ِ) .كقد تكررت مثؿ ىذه الصيغ في ادعيتو ،مثؿ دعائو (( :ال إً ى
(( ىم ٍ
ميع ىخ ٍم ًق ًو
كدا ٍل ًفعا يؿ ،يذكا ٍل ىمفِّ ىعمى ىج ً
لوإًالالم يوا ٍل ىم ٍح يم ي
ف ىخ ٍم ًق ًو،الإً ى
ش ٍي ىء ىي ٍع ًدلي يو ًم ٍ
كاأل ً
ا ٍل ىح ي
ميـ يذ ٍ
ناةفىال ى
ش ٍي ىء  ىي ٍع ًدلي يو ))(ّ) ،كقد تككف اإلحالة بعدية
نيعي ا ٍلغالً ي
زيز ا ٍل ىم 
لو إًال الم يو ا ٍل ىع ي
ًبمي ٍط ًف ًو  ،ال إً ى
ب  ىعمى أ ٍىم ًرًه فىال  ى
ي
ف لً ى
ؾ  يكفيكان اى ىح هد ،فى يك ٍ
كف لى ى
ىحيد الص ىم يد ،لى ٍـ تىمًٍد  ىكلى ٍـ تيكلىٍد  ىكلى ٍـ  ىي ٍ
ىحيد أى ٍن ى
ت الم يو ا ٍلفى ٍريد  ٍاأل ى
مثؿ دعائو (( :ياأ ى
ت  ًكتٍ ر  يك ِّؿ  ى و
ً
صنان ىمنيعانً  ،
ش ٍي هء ))(ْ) ،كدعائو (( :الم ييـ
الي ٍع ًدلي ى
ؾ ى
ش ٍي ء  ىك ى
الم ييـ جا ارن ىك يمؤًنسان ىكح ٍ
ياكتٍير أى ٍن ى ي
ألى  يكؿ  ى و
ًً
ؾ ا ٍلفى ٍرًد
اس ًم ى
ىسأىلي ى
الص ىمًد ا ٍلفى ٍرًد ا ٍل يمتىعالًي الذم  ىم ى
اس ًم ى
ىسأىلي ى
لو إًال أى ٍن ى
ال إً ى
ؾ  ًب ٍ
ش ٍيء  ،ىكأ ٍ
ؾ  ًب ٍ
ت أ ٍ
ؾ ا ٍلكاح د  ى
إف ىذه العالقات ىي مف باب االختالؼ ،فيككف الجكاب َّ
ش ٍي هء ))(ٓ) ،كربَّما يقاؿ َّ
أف
ال ً
ذل ال  ىي ٍع ًدلي يو  ى
االختالؼ ال ينفي احتماؿ أف تككف ىناؾ جية اشتراؾ بيف المتخالفىيف  ،كىك محاؿ بحؽ البارم  ؛ إذ
ال سنخية بينو كبيف األشياء  ،عمى حيف عدـ التطابؽ ينفي جميع ىذه االحتماالت  ،كقد كرد عف اإلماـ
الصادؽ قكلو (( :إف الل تبارؾ كتعالى  ًخ ٍمك مف خمقو ،كخمقو خمك منو ،ككؿ ما كقع عميو اسـ
شيءماخالاللعزكج ٌؿفيكمخمكؽ،كاللخالؽكؿشيء،تبارؾالذمليسكمثموشيء ))(ٔ).
بار   ،ىكال
كلذلؾ نرل اإلماـ عمي يؤكد مثؿ ىذا المعنى في أدعيتو  ،كدعائو (( :ال إً ى
لو إًال الم يو ا ٍل ُّ
شي ء يك ٍفكهكالي ً
فوي ))(ٕ) ،أم :ليس لو ًعدؿ كال نظير يماثمو
ص 
دان ى
ى ٍ ى يي ى ي
ي ىك ٍ

(ٖ)

(ُ) الدركع الكاقية  ،صُٔٗ. ُٕٗ-
(ِ) نيج البالغة  ،صّٗ .

(ّ) الدركع الكاقية  ،صِّٓ. ِّٔ-

(ْ) اإلقباؿ باألعماؿ الحسنة . ِّٔ/ِ ،
(ٓ) الدركع الكاقية  ،صُٖٔ .
(ٔ) التكحيد  ،صَُِ .

(ٕ) الدركع الكاقية  ،صِّْ .

(ٖ) ينظر :مجمع البياف . ّٔٔ/َُ ،
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.

ؾ الظفُّ  ًب ىؾ   ،ىكالى
يات ما ذلً ى
كمف عالقات المقارنة التي كردت لنفي المشابية دعاؤه (( :ىى ٍي ى
ؾ كًا ٍح ً
ضمً ىؾ  ،كال م ٍ ً
سان ىؾ ))(ُ) ،كفيو تمتد المقارنة
ديف  ًم ٍ
ت  ًب ًو ا ٍل يم ىك ِّح ى
عام ٍم ى
كؼ  ًم ٍ
ا ٍل ىم ٍع ير ي
ف فى ٍ
ف  ًبِّر ى ى
ش ًب هو لما  ى
ى ي
ؾ بعىد تىك ً
اؾ  يم ىع ِّذبي  ًب ً
ؾ
حيد ى
س ِّيدم  ىك  ىرٌبي ،أىتير ى
نار ى ى ٍ ٍ
بيف فقرات سابقة عديدة تبدأ مف قكلو (( :ياإًليي  ىك  ى
ف  ىم ٍع ًرفىًتؾ   ،)ِ())  ...كبيف معاممة اهلل سبحانو كتعالػى لممكحديف مف
ىكىب ٍع ىد ىما ا ٍنطىكل  ىعمى ٍي ًو  ىق ٍمبي  ًم ٍ
عبػاده  ،فالداعي يفرض نفسو مف المكحديف (( ككؿ مكحد يناؿ مف لطؼ اهلل كاحسانو ما ينجيو مف نار
بد مف أف يككف مشمكالن ليذا الفيض  ،أما أنو يبقى في العذاب  ،فيذا ال يشبو ما تفضؿ
جينـ ،فإذان ال ٌ
ف
بو اهلل  ،كعامؿ مكحديو ))(ّ) ،ث ٌػـ يػؤكػد ىػػذه المػقارنة بعػد فقػرات مػف الدعاء بػ (تناص قرآنػي)  :أىفى ىم ٍ
ف ى ً
النص
كف  .)ْ(كىذه المقارنة كما أف ليا داللة داخمية عمى مستكل
كاف يم ٍؤ ًمنان ىك ىم ٍ
ى
ستىيك ى
كاففاسقان ى
الي ٍ
ٌ
 فال يككف (( مف ىك مصدؽ باهلل عمى الحقيقة  ،عارؼ بو كبأنبيائو  ،عامؿ بما أكجبو اهلل عميو كندبو(ٓ)

إليو مثؿ مف ىك فاسؽ خارج عف طاعة اهلل  ،مرتكب لمعاصي اهلل ))
(ٔ)

النص يتضح بمعرفة سبب نزكؿ اآلية
في خارج
ٌ

 -ليا أيضان مصداؽ لممقارنة

.

ش  ىع ِّنىً ا ٍل ىجك ً
ازم ،فىقىٍد
اج ًز قيىرٍي ى
كمف عالقات التشبيو ذات اإلحالة المقامية دعاؤه (( :الم ييـ فى ٍ
ف
ؾإلى ىم ٍ
تذلً ى
سم ىم ٍ
طاف ٍاب ً
س ٍم ى
ت ىعمىي ،ىكىدفى ىعتٍني ىع ٍ
ظاى ىر ٍ
قىطى ىع ٍ
فأ ِّ
ت ىر ًحمي ،ىكتى ى
يمي ،ىك ى
سمى ىبتٍني ي
ف ىحقٌي ،ىك ى
ً
اإلس ً
،كالأىظيفُّ
ي  يمد و
ف  ىيد ًع ى
الـ  ،إًال اى ٍ
س ً
س  ًمٍثميفيقىر ىابتي  ًم ى
لى ٍي ى
،كسا ًبقىتيفي  ًٍ ٍ
ع ما الاى ٍع ًرفي يو  ى
كؿ  ى
ف الر ي
الم ىو  ىي ٍع ًرفي يو   ،ىكا ٍل ىحم يد لًم ًو  ىعمى  يك ِّؿ  و
النص  ،كال يفيـ إال
حاؿ ))(ٕ) ،فقكلو (مثمي) يحيؿ عمى خارج
ٌ
ٍ
بالرجكع إلى السياؽ المقامي كالتاريخي لتحديد طرؼ المماثمة الذم قرنتو بو قريش  ،ككاف يقصده
اإلماـ باإلحالة عميو .
(ُ) مصباح المتيجد  ،صٕٖٓ .
(ِ) السابؽ نفسو  ،صٖٓٓ .

(ّ) أضكاء عمى دعاء كميؿ  ،صّٕٕ .
(ْ) سكرة السجدة  /اآلية. ُٖ :

(ٓ) أسرار العارفيف في شرح كالـ مكالنا أمير المؤمنيف  ،شرح دعاء كميؿ  ،صِْٖ .
(ٔ) ينظر :تفسير الطبرم  . ِٔٓ/ُٖ ،كأسباب نزكؿ القرآف لمكاحدم  ،صّٕٔ .
(ٕ) شرح نيج البالغة البف أبي الحديد . ُُٗ/ِ ،
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ؾ ىع ىممي،فىقىٍد
طاع ًت ى
ص يغ ىرفي ىج ٍن ً
ف ى
أما المقارنة الخاصة فمف أمثمتيا دعاؤه (( :إًلييإً ٍ
ب ى
كاف ى
كٌ
ب ر ً
ً
ىممًي ))(ُ) ،كىي إحالة بعدية ربطت الكالـ السابؽ بالالحؽ  ،كقد قارنت بيف
جائ ى
ىك يب ىر في  ىج ٍن  ى
ؾ أ ى
صغر عمؿ اإلنساف في طاعة اهلل مف جية  ،ككبر أممو في رجاء اهلل مف جية أخرل  ،كىذه المقارنة
سك يؿالل
تضع اإلنساف بيف الخكؼ كالرجاء  ،كقد كرد عف اإلماـ أبي جعفر أَّىنو قاؿ (( :قى ى
اؿ ىر ي

:

ؾكتىعالىى:ىاليت ًك ًؿا ٍلع ً
اجتى ىي يدكاكأىتٍ ىع يبكا
اممي ى
قى ى
ىع ىمالً ًي يـال ًتي ىي ٍع ىمميكىن ىيالًثىىكا ًبي،فىًإن يي ٍـلى ًك ٍ
كف ىعمىىأ ٍ
ى
ى
اؿاللتىىب ىار ى ى
اد ًت ًي ـ  يك ٍنو  ًعب ى ً ً
يف  ىغ ٍي ر بالً ًغ ى ً ً
كف
يما  ىي ٍطمي يب ى
اد ًتي  ىكا ينكا  يمقى ِّ
ىع ىم ىاريى ٍـ ً  -في  ًع ىب ى
س يي ٍـ   -أ ٍ
ى
ص ًر ى ى ى
أى ٍنفي ى
يف في ع ىب ى ٍ
ادتي ف ى
ً
ف  ىكرام ًتي ،كالن ًع ً ً
ً ً ً
ات ا ٍل يعمىى  ًفي  ًج ىك ً
ف  ًب ىر ٍح ىم ًتي  ىف ٍم ىي ًثقيكا ،
ارم ،كلى ًك ٍ
يع الد ىر ىج ً
كرًف ً
يـ في  ىجناتي  ،ى
ع ٍندم م ٍ ى ى
كفى ٍ ً
كم ِّني  يي ىبمِّ يغ يي ٍـ
ط ىم ًئنُّكا  ،فىًإف  ىر ٍح ىم ًتي  ًع ٍنىد  ىذلً ى
س ً
ف الظفِّ  ًبي  ىف ٍم ىي ٍ
ضمي  ىف ٍم ىي ٍر يجكا  ،كًالىى  يح ٍ
ؾ تي ٍد ًريك يي ٍـ  ،ى
ضك ًانيً ،
ت ))(ِ).
يـكًب ىذلً ى
فالر ًح ي
س يي ٍـ ىع ٍف ًكم،فىًإ ِّنيأىىنااللالر ٍح ىم ي
سم ٍي ي
ؾتى ى
كم ٍغف ىرًتيتي ٍم ًب ي
ًر ٍ ى
ى
ت
بارىز  ًب ًو   ،ىك ىك يب ىر  ىذ ٍنبي إًٍذ  يك ٍن ى
كمف األمثمة األخرل دعاؤه (( :إًليي  ىعظي ىـ  يج ٍرمي إًٍذ  يك ٍن ى
ت ا ٍل يم ى
ت ا ٍل ً
ف  ىب ٍي ًن ًيما  ىع ٍف ىك
حاص ىؿ لي  ًم ٍ
ظيـ  يغ ٍفرًان ىؾ   ،ىك ىج ٍد ي
بير  يج ٍرمي  ىك ىع ى
ت  ىك ى
ب  ًب ًو  ،إًال أىني إًذا  ىذ ىك ٍر ي
ا ٍل يمطالً ى
ؾ ))(ّ) ،كعظـ الجرـ ككبر الذنب ىنا ال يقاس بالمقارنة بشيء آخر  ،كاٌنما كقكؿ رسكؿ اهلل
ضك ًان ى
ًر ٍ
إلى أبي ذر (( :يا أبا ذر ،ال تنظر إلى صغر الخطيئة كلكف انظر إلى مف عصيت ))(ْ)ٌ ،إال َّ
أف ىذا
الجرـ عمى عظمتو  ،كىذا الذنب عمى كبره صغير كحقير عندما يقارف بعفك اهلل كرحمتو  ،كقد قاؿ
في دعائو (( :اىٍلحم يدلًم ًوعمى ًح ٍم ًم ًوكأ ً
ب
غيرفي ىج ٍن و
ص ه
ىنات ًو ،ىكا ٍل ىح ٍم يدلًم ًو ىعمى ًع ٍممي ًبأىف ىذ ٍنبي ىكًا ٍ
ى
ف ىك يب ىر ى
ى
ىٍ
قير ًع ٍنىد ىر ٍح ىم ًت ًو ))
ف ىعظي ىـ ىح ه
ىع ٍف ًكًه ،ىك يج ٍرمي ىكًا ٍ

(ٓ)

.

(ُ) اإلقباؿ باألعماؿ الحسنة . ِٕٗ/ّ ،
(ِ) أصكؿ الكافي . ٕٕ/ِ ،

(ّ) البمد األميف كالدرع الحصيف  ،صّْٓ .
(ْ) األمالي لمطكسي  ،صٕٕٕ .

(ٓ) البمد األميف كالدرع الحصيف  ،صُٗٓ .
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جاه
ؾ  ىخ ٍي ير ا ٍل ً
جاى ى
كقد يقترف اسـ التفضيؿ بذكر اهلل كدعائو (( :ىربنا  ىك ٍج يي ى
ؾ اى ٍك ىريـ ا ٍل يك يجكًه  ىك ي
ش ٍي وء
ش ٍي وء ىكمالً يك يو ،ىك يم ي
ؾاى ٍنفى عيا ٍل ىع ًطيات ىكاى ٍى ىن يؤىا ))(ُ) ،كدعائو (( :ىكالم يوأى ٍك ىب يرخالً ي
ىك ىع ًطيتي ى
بيد يك ِّؿ ى
ؽ يك ِّؿ ى
ىك يم ٍيمً يك يو ))(ِ) ،كمع َّ
لمنص  ،كلكف
أف ألفاظ المقارنة قد أسيمت في تحقيؽ االستم اررية المفظية كالمعنكية
ٌ
ال يعني ىذا المقارنة بيف اهلل كاألشياء  ،كال ذلؾ ىك المقصكد منيا ؛ َّ
ألف النسبة بيف شيئيف إنما
تجكز إذا كاف كال الشيئيف في رتبة كاحدة كيكجد ما ىك مشترؾ بينيما  ،كىذا محاؿ مع اهلل سبحانو
كتعالى مف حيث المصداؽ  ،فال نسبة بيف المحدكد كالالمحدكد  ،كقد قاؿ اإلماـ زيف العابديف
لممؤذف حينما كبَّر (( :كبرتكبي ارن اليقاس،كاليدرؾبالحكاس،الشيءاكبرمفالل ))(ّ) ،فاهلل
ألف في ىذا (( داللة عمى َّ
أكبر ليس بالمقارنة بما ىك أصغر منوَّ ،
المفضؿ
المفضؿ مثؿ ما في
أف في
ٌ
ٌ
عميو مف الكبر كالعظمة مع زيادة  ،كاف كانت تمؾ الزيادة ىنا غير متناىية  ،كال شبية في َّ
أف عظمة
المفضؿ فقد حددتو َّ
بأف لو ىذا المقدار مف العظمة مع
المفضؿ عميو محدكدة متناىية  ،فإذا اعتبرتيا في
ٌ
ٌ
زيادة  ،كىذا نحك مف تحديده كتكصيؼ عظمتو كاإلحاطة بيا ))(ْ) ،كىذا يعني َّ
أف أم شيء ميما كاف
كبي انر كعظيمان فإنَّو يخض ع إلى القياس كالتقدير كالتحديد  ،كال يتصكر ذلؾ بحؽ مف ال يمكف اإلحاطة
بكنو معرفتو  ،أك الكقكؼ عمى ساحؿ بحره  ،فيككف مف ىذه الجية كبيذا المحاظ اهلل أكبر مف جميع
األشياء عند المقارنة .
د -الحاىت باألمساء ادل٘ط٘ىت:
كىي أيضان مف األلفاظ اإلحالية التي ال تممؾ داللة مستقمة  ،فتحتاج إلى عنصر  ،أك عناصر
النص(ٓ) ،كتشترؾ مع الضمائر كأسماء اإلشارة في َّأنيا مف المبيمات  ،فالمكصكؿ ال
أخرل مذككرة في
ٌ

(ُ) دعائـ اإلسالـ . ُٔٗ/ُ ،

(ِ) البمد األميف كالدرع الحصيف  ،صُْٔ .
(ّ) مقتؿ الحسيف لمخكارزمي . ٕٖ/ِ ،
(ْ) شرح أصكؿ الكافي . َّ/ْ ،

(ٓ) ينظر :اإلحالة في نحك النص  ،صِٕ .
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يتـ معناه بنفسو  ،كال يصير اسمان تامان حتى تصمو بكالـ بعده تاـ(ُ) ،فالمكصكؿ في األصؿ (( اسـ
ٌ
مفعكؿ مف كصؿ الشيء بغيره  ،إذا جعمو مف تمامو ))(ِ) .
كتؤدم المكصكالت كظيفة الربط بيف أجزاء الجممة  ،أك السياؽ القائـ عمى أكثر مف جممة(ّ)،
النص بربط ما قبميا بما بعدىا  ،أك
كىك ما يجعميا مف الكسائؿ اإلحالية التي تسيـ بفعالية في سبؾ
ٌ
النص بسياقو المقامي  .األمر الذم تجمى في أغمب أدعية اإلماـ عمي ، فمف اإلحاالت
بربط
ٌ
كف ،الطُّي ًر الط ً
كف ا ٍل ىم ٍك ين ً
اى ًر ا ٍل يمطىي ًر،
ؾ ا ٍل ىم ٍخ يز ً
اس ًم ى
ىسأىلي ى
ٍ
ؾ  ًب ٍ
النصٌية السابقة لالسـ المكصكؿ دعاؤه (( :فىأ ٍ
ٌ
ج ًم ٍن ييما أ ىىبدان ))(ْ) ،فقد أحاؿ االسـ المكصكؿ
الي ٍخ ير ي
استىقىر في  ًع ٍم ًم ى
الذم  ىج ىع ٍمتى يو في  ى
ؾ  ىك ىغ ٍي ًب ىؾ  ،فى ى
ذلؾ فى ٍ
النص ( المٌيي َّـ ) بإحالة الضمير
اس ًم ىؾ ) الذم يرتبط بمفظ الجاللة السابؽ ذكره في جممة نكاة
عمى ( ٍ
ٌ
المتصؿ عمى اإلحالة السابقة بعيدة المدل  ،فربط االسـ المكصكؿ بإحالتو بيف الصفات المذككرة قبمو
لالسـ بالصفات المذككرة لو بعده  ،فالمخزكف المكنكف ىك الذم استقر في عمـ اهلل كغيبو ،كقد تكررت
مثؿ ىذه اإلحالة في أدعية أخرل  ،كفي صيغ متشابية  ،منيا دعاؤه المسمى الدعاء السريع اإلجابة(ٓ)،
كدعاؤه ليمة الجمعة(ٔ) ،كدعاؤه في طمب الفرج بعد الصالة

(ٕ)

.

كمعي ىننا  ىعمى
كمف أمثمة اإلحالة البعدية لالسـ المكصكؿ دعاؤه في االستسقاء (( :يا  يمغيثىنا  ي
ً
ف الرٍز ً
الي ٍق ًد ير  ىعمى تى ٍفري ًج ًو  ىغ ٍي ير  يم ٍن ًزلً ًو،
نبأع ه
ش ير  ىعمى ٍينا  ًم ى
ديننا  ىكيد ٍنياناً  ،بالذم تى ٍن ي
ظيـ  ى
ؽ   ،ىن ىز ىؿ  ًبنا  ى
داف عمىى ا ٍلي ً
يف ))(ٖ) ،كقد
داف  ىىمى ى
ت  ٍاأل ٍىب ي
الؾ  ،فىًإذا  ىىمى ىك ً
ش ىرفى ً
ىع ِّج ٍؿ  ىعمىى ا ٍل ًع ً
باد فى ىر ىج يو  ،فىقىٍد أى ٍ
ؾ ٌ
الد ي
ت  ٍاأل ٍىب ي ى
ى
أحاؿ االسـ المكصكؿ عمى لفظة الرزؽ المذككرة بعده  ،كىك مف ذكر لفظ المسبَّب كأريد منو السبب،
(ُ) شرح المفصؿ . َُٓ/ّ ،

(ِ) شرح التصريح عمى التكضيح . ُْٖ/ُ ،

(ّ) ينظر :ظاىرة الربط في التركيب كاألسمكب العربي (بحث) ضمف كتاب مقاالت في المغة كاألدب . ََِ/ُ ،
(ْ) مصباح الزائر  ،صّٗ .

(ٓ) ينظر :أصكؿ الكافي . ْٕٓ/ِ ،

(ٔ) ينظر :مصباح المتيجد  ،صُٓٗ .
(ٕ) ينظر :مكارـ األخالؽ . ُْٗ ،

(ٖ) الفقو المنسكب لإلماـ الرضا ، صُْٓ .
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فالس ىماء ًرٍزقنا ،)ُ(فالرزؽ ىك (( المطر َّ ،
ألنو سببو ))(ِ) ،كقد ذكر
نحك قكلو تعالى  :ىكيي ىنِّز يؿلى يكـ ِّم ى
المسبَّب حتى يخيؿ لمسامع انعداـ الزمف بيف نزكؿ المطر كالثمار التي تجنى مف النبات  ،كفي ذلؾ
تعجيؿ القرآف الكريـ لصكرة النعيـ(ّ) ،كىذا مف لطائؼ اإلحاالت  ،ففي اإلحالة البعدية يتشكؽ المتمقي
لذكر المفسر  ،كىك حاؿ الداعي في االستسقاء  ،فإنَّو متشكؽ لنزكؿ المطر (ليحيؿ) إلى الرزؽ  ،كبيذا
تناسبت اإلحالة مع الداللة .
النص بسػياقو الخارجي  ،مثؿ دعائػو:
ككاف لإلحالة المقامية باالسـ المكصػكؿ أثػرىا في ربط
ٌ
ؾ،كىن ً
ب ىعنا ًم ٍن يو،
،ك ىماتى ىغي ى
ط ًان ى
ف ىع ًظ ً
صفي يو ًم ٍ
بلى يو ًم ٍ
،كىن ٍع ىج ي
ف ىخ ٍم ًق ى
(( ىك ىمااىل ًذم ىن ىرل ًم ٍ
س ٍم ى
ؾ ى
يـ ي
فقي ٍد ىرًت ى ى
ؾ ى
ظ يـ ))(ْ) ،كىي
كر اىٍل يغ يي ً
ستي ي
ت  يعقيكلي ىنا  يدكىن يو   ،ىك ىحالى ٍ
ص يارىنا  ىع ٍن يو   ،ىكًا ٍنتى ىي ٍ
ص ىر ٍ
ىع ى
كب  ىب ٍي ىن ىنا  ىكىب ٍي ىن يو أ ٍ
ت ي
ت أ ٍىب ى
ىكقى ي
النص إلى فضاء الككف ؛ لمنظر في اآليات الككنية الناشئة عف
إحالة تنقؿ معيا المتمقي مف فضاء
ٌ
مخمكقات اهلل كقدرتو ،فمف (( أعمؿ فكره ليعمـ كيؼ أقاـ سبحانو العرش ،ككيؼ ذ أر الخمؽ  ،ككيؼ عمؽ
السماكات بغير عالقة كال عمد ،ككيؼ مد األرض عمى الماء ،رجع طرفو حسي ار كعقمو مبيك ار ))(ٓ) .قاؿ
اتِّأل ٍيكلًياأل ٍل ىب ً
اب
آلي و
ؼالم ٍي ًؿ ىكالن ىي ً
اخ ًتالى ً
ات ىكاأل ٍىر ً
ؽالس ىم ىاك ً
تعالى :إًف ًفي ىخ ٍم ً
ض ىك ٍ
ار ى

(ُ) سكرة غافر  /اآلية. ُّ :

(ِ) تفسير الكشاؼ . ُُٓ/ْ ،

(ّ) ينظر :البياف في ضكء أساليب القرآف  ،صُّْ .
(ْ) نيج البالغة  ،صِِٓ .

(ٓ) شرح نيج البالغة البف أبي الحديد . ِِٓ/ٗ ،
(ٔ) سكرة آؿ عمراف  /اآلية. َُٗ :
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(ٔ)

.

ادلبحج اىثاّي :االطتبداه :Substitution
النص  ،كفيو يتـ
النصي التي تعمؿ عمى ترابط أجزاء
كىك كسيمة أخرل مف كسائؿ السبؾ
ٌ
ٌ
ثـ يستبدؿ بآخر يحؿ مكانو في
تعكيض عنصر بعنصر آخر في داخؿ
النص  ،إذ يذكر احدىما أكالن َّ
ٌ
المستبدؿ بشكؿ ما في الجممة
ثـ تككف االستم اررية بكجكد العنصر
أحد أجزاء
النص الالحقة  ،كمف َّ
ى
ٌ
الالحقة(ُ)  ،إذ يستحيؿ فيـ ما يعنيو العنصر البديؿ إال بالعكد إلى ما ىك متعمؽ بو قبمو لمبحث عف
النص  ،كفي ىذا العكد يكمف ما يسمى لدل ىاليدام،
االسـ أك الفعؿ أك القكؿ الذم يمأل ىذه الثغرة في
ٌ
كرقية حسف معنى االستبداؿ(ِ) ،كىك بذلؾ ال يختمؼ عف اإلحالة إال في َّ
أف االستبداؿ عالقة مجاليا
الصيغ المغكية مف قبيؿ المفردات كالمركبات  ،كىك يتـ في المستكل المعجمي النحكم  ،عمى حيف َّ
أف
اإلحالة عالقة معنكية تتـ في المستكل الداللي(ّ) ،فضالن عمى َّ
أف اإلحالة تككف قبمية كبعدية ،أك في
النص كعنصر
النص في عالقة قبمية بيف عنصر سابؽ في
النص  ،أما االستبداؿ فيقع في داخؿ
خارج
ٌ
ٌ
ٌ
(ْ)

الحؽ فيو

 .مع ما لالستبداؿ مف كظيفة جمالية تتمثؿ في االبتعاد عف التكرار عمى ما فيو مف الرتابة

كالممؿ في بعض السياقات .
النصي مف البدؿ في النحك العربي  ،فيك يحقؽ
كيقترب االستبداؿ عند عمماء عمـ المغة
ٌ
(ٓ)

النصي أيضان  ،غير ٌأنو يقع في الغالب عمى مستكل الجممة الكاحدة
التماسؾ
ٌ

 .كيقسـ االستبداؿ عند

ىاليدام ،كرقية حسف عمى ثالثة أنكاع ىي(ٔ):

النص اتجاه جديد في الدرس النحكم ،صُِّ.
النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ،صَِ  .ك نحك
(ُ) ينظر :لسانيات
ٌ
ٌ
النص كاألسمكب  ،صَُُ. ُُُ-
(ِ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
(ّ) ينظر :أصكؿ تحميؿ الخطاب . ُِّ/ُ ،

النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ،صَِ .
(ْ) ينظر :لسانيات
ٌ
النصي بيف النظرية كالتطبيؽ . ِٖٔ/ُ ،
(ٓ) ينظر :عمـ المغة
ٌ
النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ،صَِ .
(ٔ) ينظر :لسانيات
ٌ
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أ -االطتبداه االمسي:
خ ًفي
كيتـ بعناصػر لغكيػة اسػمية مػثؿ ( :آخػر – آخػركف – نفػس )(ُ) ،نحك قكلػو تعالى  :ىكين ًف ى
اـ
يخ ىرل فىًإ ىذا  يىـ  ًق ىي ه
خ  ًف ً
شاء الم يو ثيـ ني ًف ى
ات  ىك ىمف  ًفي  ٍاأل ٍىر ً
ؽ  ىمف  ًفي الس ىم ىاك ً
ص ًع ى
الص ً
ُّ
يو أ ٍ
ض إًال  ىمف  ى
كر فى ى
النص  ،كعمى الرغـ مف
كف  ،)ِ(فقد تـ استبداؿ كممة (أخرل) بكممة (نفخة) السابقة عمييا في
ىينظيير ى
ٌ
ككنيا صػفة حذؼ مكصكفيا ،إال َّأنيا قد أخػذت مكانيا في التركيػب كالحكـ اإلع اربػي ،كجاءت عكضان
عنيا في البنية السطحية لمنص  ،كفي قكلو تعالى  :فىستير ً
يخ ىرل  ،)ّ(أم (( :فسػتػرضع لػو
ض عي لى يو أ ٍ
ٌ
ىٍ
ف ىي ٍكوـتى ًز ُّؿ
ساهي ًم ٍ
ػثيػروةالتي ٍحػصػى،كا ىن ٍف 
ػف يذ ين و
سػاهي ًم ٍ
امػرأة أخػرل ))(ْ) ،كنظػير ىػذا دعػاؤه (( :كا ىن ٍف 
ػكب ىك ى
يخرل ))(ٓ) ،كقد حذؼ المنعكت َّ
المستبدلة  ،حتى ال
كحؿ محمَّو النعت؛ ليعكض الكممة
فيوقى ىد هـ ىكتىثٍيب ي
ً
تأ ٍ
ى
النص  ،فالقدـ الثابتة ىي بالتأكيد غير
تبقى ىناؾ جية اشتراؾ بيف (القدميف) كلك بالمفظ عمى سطح
ٌ
القدـ الزالَّة َّ ،إنيا قدـ أخرل  ،أك َّ
ألف الزلؿ يككف منيا فظيرت فاعمة في مشيد الحدث المغكم  ،عمى
فالمٌ ًوكماأىصاب ى ً
س ِّي ىئ وةفى ًمف
س ىن وةفى ًم ى
ؾ ًم ٍ
ىص ىاب ى
ىى ى ى
ؾمف ى
ف ىح ى
حيف يككف الثبات مف عند اهلل ،قاؿ تعالى :ماأ ى
النص  ،فإذا كانت العالقة بيف عنصرم اإلحالة عالقة
ؾ .)ٔ(كىذه ىي كظيفة االستبداؿ في سبؾ
ن ٍف ًس ى
ٌ
تطابؽَّ ،
فإف عالقة االستبداؿ (في مثؿ ىذه النصكص) عالقة تقابؿ تقتضي إعادة التحديد كاالستبعاد،
كقد تجمى ىذا التقابؿ بيف الكصفيف ،فالكصفاف مختمفاف ،كعف ىذا االختالؼ نتج التقابؿ الذم أدل إلى
المستبدؿ بجزء مف
إعادة تحديد (القدـ) ،الذم ترتب عنو استبعاد كصؼ كاحالؿ كصؼ آخر ،فاحتفظ
ى
آخر ،كىك َّ
أف القدـ األكلى ازلٌة عمى حيف القدـ األخرل ثابتة ،كمنو
المعمكمة السابقة مستبعدان جزءان ى
يتضح َّ
أف العالقة االستبدالية ال تقكـ عمى التطابؽ  ،كانما عمى التقابؿ كاالختالؼ ،كىذا يككف في مثؿ

النص اتجاه جديد في الدرس النحكم  ،صُِّ .
(ُ) ينظر :نحك
ٌ
(ِ) سكرة الزمر  /اآلية. ٖٔ :
(ّ) سكرة الطالؽ  /مف اآلية. ٔ :
(ْ) مجمع البياف . ّٓ/َُ ،

(ٓ) الصحيفة العمكية الجامعة  ،صُِٖ .
(ٔ) سكرة النساء  /مف اآلية. ٕٗ :
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ىذه الشكاىد كليس عمى اإلطالؽ بحسب ما ذىب إليو بعض الباحثيف(ُ) ،فقكلو تعالىً   :
ط
الص ىار ى
اىد ىنا  ِّ
المستى ًقيـ ً  
يف 
غض ً
مت  ىعمىي ًي ٍـ  ىغ ً
ىنع ى
ط ال ًذ ى
ص ىار ى
ػكب  ىعمىي ًي ٍـ  ىكالى الضالِّ ى
الم ي
يف أ ى
ير  ى
ي
ى

(ِ)

عالقة تقكـ عمى

ً
المستبدؿ(ّ) ،ال عمى التقابؿ كاالختالؼ .
المستبدؿ ك
التطابؽ بيف
ى
كيمكف أف يؤدم التنكيف المعكض عف اسـ مفرد دكر االستبداؿ االسمي ،ففي دعائو (( :يا
ػي  ُّ
كب
الذ ين ى
ػر لً ى
الريبكًبي ًة  ،فىا ٍغ ًػف ٍ
ػر لى ى
ؾ  ىكيي ًق ُّ
ديف لى ى
ض   ،ىك يكػؿ  ىي ي
ؽ  ىك ىعمى ٍي ى
ػر ا ٍل ىخ ٍم ى
ش ي
اف أى ٍن ى
ىدي ي
ػؾ  ًب ُّ
ت تى ٍح ي
ؾ ا ٍل ىع ٍػػر ي
ًب ًعػزًت ىؾ ))(ْ) ،جاء التنكيف في (كؿ) عكضان عف كممة (الخمؽ) السابقة عمييا  ،كبذلؾ أدل عمؿ
النص .
االستبداؿ في سبؾ
ٌ
ب -االطتبداه اىفؼيي:
كيعبر عنو بالفعؿ البديؿ  ،حيث يحؿ فعؿ محؿ فعؿ أك حدث معيف أك عبارة فعمية  ،ليحافظ
ت ًفي
آم ينكاٍ ًبا ٍلقى ٍك ًؿالثا ًب ً
تالمٌ يوال ًذ ى
المستبدلة(ٓ) ،نحك قكلو تعالى  :ييثىِّب ي
عمى استم اررية محتكل العبارة
ى
يف ى
اآلخرًة كي ً
ً
اة  ُّ
شاء  ،)ٔ(فقد تحققت االستم اررية
ض ُّؿ المٌ يو الظالً ًم ى
ا ٍل ىح ىي ً
يف  ىكىي ٍف ىع يؿ المٌ يو  ىما  ىي ى
الد ٍن ىيا  ىكًفي  ى ى ي
حاف الم ًو
س ٍب ى
باستبداؿ الفعؿ (يفعؿ) مكاف الفعميف (يثبت) ك (يضؿ)  ،كمف أمثمة ذلؾ دعاؤه (( :ىك ي
الي ٍع ىج يؿ ،ىب ٍؿ
ص ىر ي
الي ٍم ىن عيماأ ٍ
الي ٍنسى ىك ى
الي ٍيفيك ىك ى
ىعطى ،ىك ى
ؼمااى ٍمضى ،ىك ي
الي ىرُّدماقىضى ،ىك ي
الذم ي
الي ٍ
ً
كف ))(ٕ) ،حيث استبدؿ الفعؿ (يفعؿ)
يي ِّ
سأىلي ى
ص ًب ير ،ىك ي
سأى يؿ ىعما ىي ٍف ىع يؿ ىك يى ٍـ يي ٍ
الي ٍ
مي يؿ ىكىي ٍعفيك ىكىي ٍغف ير ىكىي ٍر ىح يـ ىكىي ٍ
حد أف داللتو
مكاف األفعاؿ المثبتة السابقة المسندة هلل ، كبيذا أىغنى الفعؿ البديؿ عف التكرار عؿ ٌ

النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ،صُِ .
(ُ) ينظر :لسانيات
ٌ
(ِ) سكرة الفاتحة  /اآلية. ٕ-ٔ :
(ّ) ينظر :إعراب القرآف الكريـ كبيانو . َّ/ُ ،
(ْ) اإلقباؿ باألعماؿ الحسنة . ّٔٓ/ِ ،

النص النظرية كالتطبيؽ  ،صُُْ .
(ٓ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
(ٔ) سكرة إبراىيـ  /اآلية. ِٕ :
(ٕ) البمد األميف كالدرع الحصيف  ،صُُْ. ُِْ-
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(ُ)

عامة تضـ داللة األفعاؿ السابقة

النص  ،فضالن عمى
 ،كأدل في الكقت نفسو إلى الربط بيف أجزاء
ٌ

اإلشارة إلى َّ
أف ىذه األفعاؿ صادرة عف حكيـ مطمؽ  ،فال يحتاج معيا السؤاؿ عف فعمو (( ألف المطمكب
بالسؤاؿ بياف ككف الفعؿ مطابقا  -بصيغة اسـ المفعكؿ  -لمحؽ ك ىذا إنما يجرم في غير نفس الحؽ
(ِ)
ؾ
ت ىن ٍفسيإًلى ٍي ى
س ىع ٍ
كأما الحؽ نفسو فيك حؽ بذاتو مف غير حاجة إلى مطابقة ))  .كفي دعائو (( :إًليي ى

ً
سألى ٍت  ،ىك  يجٍد  ىعمى ٍييا  ًبما
ستى ٍك ًج يبيا ،فى ىي ٍ
ظ ىروة ًم ٍن ى
ستى ٍك ًى يبيا  ،ىكفىتى ىح ٍ
اى ىيا  ىن ٍح ىك  ىن ٍ
تأىف ىٍك ى
ؾالتى ٍ
ل ىن ٍفسيتى ٍ
ب لىياما  ى
ميف ))(ّ) ،فقد استبدؿ بالفعؿ (سأؿ) الفعؿ (طمب) ،كالطمب
ميف ًبتى ٍحقي ً
ؾاى ٍك ىريـ ٍاألى ٍك ىر ى
طمى ىب ٍت،فىًان ى
ى
ىم ًؿ ٍاآل ًم ى
ؽأ ى
يككف بالسعي كغيره  ،عمى حيف السؤاؿ ال يككف إال كالمان(ْ) ،كقد قرف السؤاؿ باليبة  ،كالطمب بالجكد؛
َّ
ألف الجكد كثرة العطاء مف غير سؤاؿ(ٓ) ،كىك ما يناسب السياؽ  ،فضالن عمى السَّبؾ الحاصؿ أيضان مف
استبداؿ الفعؿ (جد) بالفعؿ (ىب)  .فكانت ىذه العالقات الداللية مف أسباب ربط الجممتيف  .لذلؾ ينبغي
المستبدلة  ،بأف
في مثؿ ىذا النكع مف االستبداؿ أف يالحظ كجكد ترابط داللي بيف الفعؿ البديؿ كاألفعاؿ
ى
لمنص .
تنتمي جميعيا إلى حقؿ داللي كاحد حتى تتحقؽ االستم اررية الداللية
ٌ
ج -االطتبداه اجلَيي:
ثـ يقع
كفيو يستبدؿ عنصر لغكم بعبارة مف جممة أك جمؿ  ،بأف تأتي أكالن عبارة االستبداؿ َّ ،
العنصر البديؿ خارج حدكدىا  ،كذلؾ باستعماؿ عناصر لغكية مثؿ ( :ىذا – ذلؾ )(ٔ) ،نحك قكلو
ىف أى ٍذ يك ىرهي ىكات ىخىذ
اف أ ٍ
ط ي
ىنس ًان ي
يت ا ٍل يح ى
ت إًٍذ أ ىىكٍي ىنا إًلىى الص ٍخ ىرًة فىًإ ِّني  ىن ًس ي
ىر ٍىي ى
اؿ أ ىأ
تعالى  :قى ى
يو إًال الش ٍي ى
كت  ىك ىما أ ى
ؾ  ىما  يكنا  ىن ٍب ًغ فى ٍارتىدا  ىعمىى آثى ً
صا ،)ٕ(فكممة (ذلؾ) جاءت
اؿ  ىذلً ى
س ًبيمى يو  ًفي ا ٍل ىب ٍح ًر  ىع ىج نبا  قى ى
ص ن
ارًى ىما قى ى
ى
(ُ) ينظر :المفردات في غريب القرآف  ،صّْٖ .
(ِ) الميزاف في تفسير القرآف . ِِّ /ُْ ،
(ّ) مصباح الكفعمي . ِّْ/ُ ،

(ْ) ينظر :الفركؽ المغكية  ،صِٖٗ .
(ٓ) ينظر :الفركؽ المغكية  ،صُّٕ .

النص النظرية كالتطبيؽ  ،صُُٓ .
(ٔ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
(ٕ) سكرة الكيؼ  /اآلية. ْٔ-ّٔ :
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النصي بيف اآليات(ُ) .كمف أمثمة
بدالن مف اآلية السابقة عمييا  ،فكاف ىذا االستبداؿ عامالن عمى التماسؾ
ٌ
جيب  ىق ٍمبي
ف خيفى ًت ىؾ   ،ىك ىك ى
ض  يد يمكعي  ًم ٍ
س ِّيدم فى ٍي ى
ذلؾ في أدعية اإلماـ عمي دعاؤه (( :فىقىٍد تىرل يا  ى
فاض  ىجك ً
ؾ لً ىكثٍىرًة
الن  ًم ٍن ى
سكًء  ىع ىممي   ،ىك ىخ ىج 
ياء  ًم ٍن ى
ؾ  ىح ن
ف  ىى ٍي ىب ًت ىؾ   ،يك ُّؿ ذلً ى
ارحي  ًم ٍ
كا ٍن ًت ى
ش ىي ًت ى
ًم ٍ
ف  ىخ ٍ
ؾ  ًب ي
ؾ  ،ى
(ِ)
ض يد يمكعي ًم ٍف
يذ ينكبي ))  ،فقد ح ٌؿ المركب اإلضافي (ك ٌؿ ذلؾ) محؿ العبارات المتقدمة عميو ( فى ٍي ى

ً
ً
ً
ً
فاض ىجك ًارحي ًم ٍف ىى ٍي ىبتً ىؾ ) ،كيالحظ ىنا التداخؿ الحاصؿ في
جيب ىقٍمبي م ٍف ىخ ٍش ىيت ىؾ ٍ -انت ى
خيفىت ىؾ  -ىك ى
ىذا النكع ب يف االستبداؿ كاإلحالة  ،مما يعني إمكانية تفسيره بكسيمتيف  ،األمر الذم أشار إليو (محمد
الشاكش) كجعمو يعيب ىذه التفرقة(ّ)ٌ ،إال  -كاف تداخؿ االستبداؿ مع اإلحالة في أنماط معينة َّ -أنو
يفترؽ عنيا في أنماط أخرل .
فاإلحالة تقكـ عمى التطابؽ الداللي بيف المحاؿ كالمحيؿ  ،كىك ما اشترطو (ىارفج)(ْ) ،كال
يشترط ذلؾ في االستبداؿ  ،فقد تككف العالقة قائمة عمى االختالؼ  ،كعندىا تككف العالقة بيف
االستبداؿ كاإلحالة ىي عالقة العمكـ كالخصكص مف كجو  ،فكؿ إحالة عمى سابؽ ىي استبداؿ،
كالعكس غير صحيح ،مما يؤىؿ االستبداؿ أف يككف كسيمة تماسؾ قائمة بنفسيا .
كيعمؿ التنكيف المعكض عف جممة عمؿ االستبداؿ القكلي  ،فيك يأتي عكضان عف جممة سابقة
شُّد إًقٍدامان
ف اى ٍب ىعيد  ىغ ٍك ارن ًفي ا ٍل ً
لو  ،فيدخؿ في عناصر االستبداؿ  ،كمف ذلؾ دعاؤه (( :ىك ىم ٍ
باط ًؿ   ،ىكأى ى
ؾ  ىكىد ٍع ىكًة الش ٍي ً
ف ا ٍل ىم ٍع ًرفى ًة
مى  ىع ً
طاف  ،فىات ًب عي  ىد ٍع ىكتى يو  ىعمى  ىغ ٍي ًر  ىع ن
ف  ىد ٍع ىكًت ى
ؼ  ىب ٍي ى
حيف أ ًىق ي
السكًء  ًمنٌي  ى
ىعمىى  ُّ
ً
ً
ؾا ٍل ىجن ية ،ىك يم ٍنتىيى ىد ٍع ىكًت ًوالن يار ))(ٓ)،
فأىف يم ٍنتىيى ىد ٍع ىكًت ى
ف ًح ٍفظيلى يو ،ىكأىىناحي ىن ًئوذ يمكًق ه
ياف ًم ٍ
س و
ًبو ،ىكالن ٍ
ؼ ىب ٍي ىف ىد ٍعكتً ىؾ كىد ٍعكًة َّ
الش ٍي ً
النص بربط
طاف ) مما أسيـ في تماسؾ
فقد جاء التنكيف عكضان عف ( أ ًىق ي
ٌ
ى ى ى
الكالـ الالحؽ بالكالـ السابؽ  .كمنو يظير أف ذكر التنكيف المعكض عف جممة ضمف الحذؼ الجممي
النص اتجاه جديد في الدرس النحكم  ،صُِْ .
(ُ) ينظر :نحك
ٌ
(ِ) شرح نيج البالغة البف أبي الحديد . ُُٖ/ٔ ،
(ّ) ينظر :أصكؿ تحميؿ الخطاب . ُِّ/ُ ،

النص  ،صَِٕ .
(ْ) ينظر :أساسيات عمـ لغة
ٌ
(ٓ) شرح نيج البالغة البف أبي الحديد . ُُٖ/ٔ ،
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عده مف االستبداؿ الجممي أكلى(ُ) ،كسيتضح ذلؾ عند الحديث عف الفرؽ بيف االستبداؿ
غير تاـ  ،كأف ٌ
كالحذؼ .
كاف أ ٍىكفى  ًب ىع ٍي ًد ىؾ   ،ىكأىقٍضى
ؾ ما  ى
ىسأىلي ى
كقد يككف االستبداؿ بأشباه الجمؿ  ،نحك دعائو (( :ىكأ ٍ
عاد إًلى ٍي ىؾ ))(ِ) ،فقد استبدؿ شبو الجممة مف
عاد  ًع ٍن ىد ىؾ   ،ىكا ٍل ىم ً
لً ىحقِّ ىؾ   ،ىكأ ٍىرضى لً ىن ٍف ًس ىؾ   ،ىك ىخ ٍي ارنلي  ًفي ا ٍل ىم ً
الجار كالمجركر (إًلى ٍي ىؾ) بشبو الجممة الظرفية ً
لمنص تماسكو
(ع ٍن ىد ىؾ) ،فتككف مف الكسائؿ التي تحقؽ
ٌ
أيضان .

ادلبحج اىثاىج :احلذف : Ellibsis
يعد الحذؼ (( ظاىرة لغكية عامة تشترؾ فييا المغات اإلنسانية حيث يميؿ الناطقكف إلى حذؼ
ٌ
بعض العناصر المكررة في الكالـ  ،أك إلى حذؼ ما قد يمكف لمسامع فيمو اعتمادان عمى القرائف
جني
المصاحبة ))(ّ) ،كىك مما اتفؽ القدماء كالمحدثكف عمى أىميتو في بناء
النص  ،فقد ٌ
عده ابف ٌ
ٌ
(ْ)
كبيف سماتو
(تِّٗق) مف شجاعة العربية  ،ككصفو عبدالقاىر الجرجاني بأنَّو باب دقيؽ المسمؾٌ ،

الفنية(ٓ) ،كىك داخؿ في باب المجاز عند ابف رشيؽ القيركاني (تْٔٓق) مما ييسمى باالكتفاء  ،فقد
يحذؼ بعض الكالـ لداللة الباقي عمى الذاىب(ٔ) ،كتحدث عنو ابف ىشاـ (تُٕٔق) كذكر شركطو

النصي بيف النظرية كالتطبيؽ  ، ُِّ/ِ ،حيث ذكر الدكتكر صبحي إبراىيـ الفقي قكلو تعالى:
(ُ) ينظر :عمـ المغة
ٌ
ؼع ٍن يو ً و
ر ًح ىم يو األنعاـ ُٔ/ضمف الحذؼ الجممي .
ص ىر ٍ ى ى
 م ي
في ٍ
ي ٍك ىمئذفىقى ٍد ى
(ِ) اإلقباؿ باألعماؿ الحسنة . ُِّ/ّ ،
(ّ) ظاىرة الحذؼ في الدرس النحكم  ،صٔ .
(ْ) ينظر :الخصائص . ِّٔ/ِ ،

(ٓ) ينظر :دالئؿ اإلعجاز  ،صُْٔ .

(ٔ) ينظر :العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده . ُِٓ/ُ ،
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كأقسامو(ُ) ،كفعؿ الزركشي ذلؾ أيضان(ِ) ،كقد أىطمؽ عميو السيكطي مصطمح االحتباؾ ،مكضحان أىميتو
النص
في تحقيؽ التماسؾ بيف عناصر
ٌ

(ّ)

.

النصي كسيمة تماسؾ عندما يتجاكز مستكل الجممة
كالحػذؼ عػنػد المحػدثيف مف عمماء عمـ لغة
ٌ
الكاحدة(ْ) ،فػيػك (( اكتفاء بالمبنى العدمي ))(ٓ)َّ ،
ألف الفراغ الذم يتركو الحذؼ يييتدل إليو بما ىك
النص.
فيتـ عف عممية االنتقاؿ بيف المذككر كالمحذكؼ ربط أجزاء
مذككر في
ٌ
ٌ
النص في مكاف آخرٌ ،
كىك في ذلؾ ال يختمؼ عف االستبداؿ إال بككنو استبداالن بالصفر  ،فإذا كاف االستبداؿ يترؾ أث انر ىك
فإف في
كجكد أحد عناصر االستبداؿ ليبقى مؤش انر يسترشد بو القارئ لمبحث عف العنصر المفترض ٌ ،
النص سابقان  ،مما يعني َّ
أف الحذؼ في العادة
اعتماد عمى ما كرد في
الحذؼ فراغان بنيكيان يممؤه القارئ
ن
ٌ
(ٔ)
صي يتحقؽ بالحذؼ بجكانب ىي(ٕ):
عالقة قبمية  .كعندىا يتضح أف التماسؾ الن ٌ

ُ) التكرار  ،كذلؾ بعد تقدير المحذكؼ .
ِ) المرجعية المتحققة بيف العنصر المحذكؼ كالعنصر المذككر .
ّ) كجكد دليؿ أك قرينة عمى العنصر المحذكؼ .
كأنكاع الحذؼ ثالثة بحسب ما قسميا ىاليدام ،كرقية حسف ىي(ٖ):
أ) الحذؼ االسمي

ب) الحذؼ الفعمي

ج) الحذؼ الجممي

كمما ييمحظ أف مف الباحثيف ىمف أغفؿ عف ذكر حذؼ الحرؼ ظنان منو َّ
أف حذؼ الحرؼ ال
النصي  ،كىك كذلؾ عندما يككف حذفان صرفيان في بنية الكممة المفردة َّ ،
كلكنو
يسيـ في تحقيؽ التماسؾ
ٌ
(ُ) ينظر :مغني المبيب عف كتب األعاريب  ُّٕ/ٔ ،كما بعدىا .
(ِ) ينظر :البرىاف في عمكـ القرآف . ٕٔ/ّ ،

(ّ) ينظر :اإلتقاف في عمكـ القرآف . ِّٔ -ِِٔ/ّ ،

النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ،صِِ .
(ْ) ينظر :لسانيات
ٌ
النص كالخطاب كاإلجراء  ،صَّْ .
(ٓ)
ٌ

النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ،صُِ .
(ٔ) ينظر :لسانيات
ٌ
النصي بيف النظرية كالتطبيؽ . َُِ -ََِ/ِ ،
(ٕ) ينظر :عمـ المغة
ٌ
النص النظرية كالتطبيؽ  ،صُُٖ .
(ٖ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
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عندما يككف حذفان نحكيان عمى مستكل التركيب َّ
النص،
فإنو حينئذ يسيـ في تحقيؽ التماسؾ بيف عناصر
ٌ
كحذؼ الكاك العاطفة عمى سبيؿ المثاؿ(ُ) .كعميو يمكف إضافة ( الحذؼ الحرفي ) ضمف أنكاع الحذؼ
النصٌية .
ٌ
أ -احلذف احلزيف:
النص محافظان عمى تماسكو  ،بحسب
قد يحذؼ الحرؼ الرابط فيما بيف الجمؿ كمع ذلؾ يبقى
ٌ
قكاعد الحذؼ التي تقتضي مف المتمقي أف يكتفي بما سبؽ لمؿء الفراغ الذم يتركو الحذؼ  ،فينتج عف
ذلؾ ربط الالحؽ بالسابؽ عمى مستكل البنية العميقة بعد أف تعذر الربط عمى مستكل البنية السطحية،
ِّـ بالك ً
ً
ب
الم ٍحتى ًج ً
اؿ لًما  يي ي
عيد  ،الفى ٌع ً
ص  ًبالت ٍك ً
الم ٍختى ِّ
الح ٍميد  ً
كما في دعائو (( :ى
المتىقىد  ٍ
ريد  ،ي
حيد   ،ي
لل  ي
ب إًلى ٍي ًو  ًبالتصدي ً ً ً
ًب ُّ
طفى لً ىك ٍح ًي ًو  ،ا ٍل يمتى ىخي ًر
كف  ىخ ٍم ًق ًو ))(ِ) ،ككذلؾ دعاؤه (( :ىكأىتىقىر ي
كر  يد ى
الن ً
صى
ؽ ل ىن ًب ِّيو  ،ا ٍل يم ٍ
ٍ
و
ً
ش ًً
ًً
صمى الم يو  ىعمى ٍي ًو  ىكآلً ًو ))(ّ) ،حيث يحذفت الكاك
لً ًرسالى ًت ًو  ،ا ٍل يم ٍختى ِّ
ص  ًب ى ى
فاعتو  ،ا ٍلقائ ـ  ًب ىحقِّو   ،يم ىحمد  ى
الرابطة بيف الجمؿ ؛ َّ
ألف في إثباتيا ما يقتضي التغاير بيف المتعاطفيف  ،في حيف إذا كاف (( في الجمؿ
ما تتصؿ مف ذات نفسيا بالتي قبميا  ،كتستغني بربط معناىا ليا عف حرؼ عطؼ يربطيا .كىي كؿ
كمبينة ليا  ،ككانت إذا حصمت لـ تكف شيئان سكاىا ،كما ال تككف الصفة
جممة كانت مؤكدة لمتي قبميا ٌ
غير المكصكؼ كالتأكيد غير المؤكد ))(ْ) ،فال تحتاج إلى رابط يربطيا  ،كىنا يكتفى في ربطيا (( أَّىنو
عند حذؼ الكاك يجكز أف يالحظ معنى العطؼ كيكتفى لمربط بينيا كبيف ما قبميا بالمالبسة ))(ٓ) ،كىي
حدده دم
إشارة متقدمة إلى أثر حذؼ الكاك في تماسؾ
النص  ،كىك معنى قريب مف المعنى الذم ٌ
ٌ
بكجراند لمحذؼ َّ
بأنو اكتفاء بالمبنى العدمي

(ٔ)

.

النصٌية في القرآف الكريـ  ،صٕٓ .
(ُ) ينظر :المعايير
ٌ
(ِ) نيج السعادة في مستدرؾ نيج البالغة . ُٔٔ/ُ ،
(ّ) ميج الدعكات كمنيج العبادات  ،صُْٓ .
(ْ) دالئؿ اإلعجاز  ،صِِٕ .

(ٓ) البرىاف في عمكـ القرآف . ُّٔ/ّ ،

النص كالخطاب كاإلجراء  ،صَّْ .
(ٔ) ينظر:
ٌ
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ب -احلذف االمسي:
كيقصد بو أف يككف المحذكؼ عنص انر اسميان .
مثاؿ ذلؾ :أم قبعة ستمبس؟ ىذه ىي األحسف .
كالتقدير :ىذه ىي القبعة األحسف  ،بحذؼ كممة (القبعة) .
النصييف في ىذا النكع مف الحذؼ إلى ككف العنصر المحذكؼ اسمان أك ال  ،مف
تكجو
كقد كاف ٌ
ٌ
دكف النظر إلى المكقع األعرابي لمعنصر  ،عمى حيف عني القدماء بالمكاقع اإلعرابية المختمفة لو ،ككانكا
أكثر تكسعان في ذكر أنكاعو(ُ) ،فذكركا ٌأنو يحذؼ في الحاالت اآلتية ( :االبتداء  ،كالخبرية  ،كاإلضافة،
كالنعت  ،كالظرؼ  ،كالمعطكؼ  ،كاالستثناء  ،كالتمييز  ، ...إلى غير ذلؾ مف المكاقع اإلعرابية التي
يشغميا االسـ )

(ِ)

ؼ  ًب يج ٍرمي،
 .كمف األمثمة عمى ذلؾ دعاؤه (( :إًليي أىىنا ا ٍل يم ًق ُّر  ًب ىذ ٍنبي ،ا ٍل يم ٍعتى ًر ي

ط عي بػػي،
طيئتي  ،ا ٍل يمتى ىح ِّي ير  ىع ٍ
ىسير  ًبًإسا ىءتي  ،ا ٍل يم ٍرتى ىي ي
ٍاأل ي
صدم  ،ا ٍل يم ٍنقىػ ى
ف  ًب ىع ىممي  ،ا ٍل يمتى ىي ِّكير في  ىخ ى
ف قى ٍ
و
النصي بالمرجعية
جاك ٍز ىع ٌني))(ّ) ،كقد تحقؽ الترابط
ص ِّؿ ىعمى يم ىحمود ىك ً
ٌ
آؿ يم ىحمد ،ىكتىفىض ٍؿ ىعمىى ،ىكتى ى
فى ى
اكتفاء بذكره في الجممة األكلى بعد أمف المبس ؛ أل َّ
ىف الذىف ال ينصرؼ
السابقة لمحذؼ  ،فحذؼ المبتدأ
ن
إلى غيره اعتمادان عمى عمـ المتخاطبيف باألعراؼ المغكية  ،كىي مف شركط نجاح ظاىرة الحذؼ في
(ْ)
نازالعمىي ًب ً
اجع ًؿالمٌيـ ً
ياء
ض ً
صنع الترابط بيف أجزاء
صباحيىذا ً ى
ٌ
ي ى
النص  ،كىذا يتضح في دعائو (( :فى ٍ ى

ف ىك ٍيًداأل ى ً
الد ٍنيا،كم ً
ِّيف ىك ُّ
اليكل ))(ٓ)،
ف يم ٍرًد ً
قاي نة ًم ٍ
سائي يجن نة ًم ٍ
الم ًة ًفيالد ً
ىعداء ،ىك ًك ى
يات ى
ي
ىى
اليدل ،ىكًبالس ى
فقد حذؼ اسـ اإلشارة بعد (مسائي)؛ لعدـ حضكره بعد ؛ أل َّ
ىف األصؿ في اسـ اإلشارة أىف يشار بو إلى

النص كاألسمكب  ،صُْ .
(ُ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
(ِ) ينظر :الخصائص . ُّٖ -ّْٔ/ِ ،
(ّ) المزار الكبير  ،صَُٓ .

النص  ،صٖٗ .
(ْ) ينظر :نظرية عمـ
ٌ
(ٓ) بحار األنكار . ِْٓ/ْٗ ،
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محسكس مشاىد(ُ) ،كيقدر المحذكؼ بالرجكع إلى ما سبؽ  ،فيذه الفقرة مف الدعاء أتت (( مكممة لطمب
الداعي مف ربو ما يعكد إلى صباحو في تكفيؽ ،كسالمة الديف كالدنيا ))(ِ) ،فيككف مف (مراعاة النظير)
أىف يقترف مساء ذلؾ اليكـ بصباحو  ،فيدعك أىف يجعمو مصكنان مف شر األعداء  ،كمف مكائد الشيطاف ،
فيتـ يكمو ىذا مف النيار إلى الميؿ بالطاعات كالعبادات .
كمف النفس ٌ
األمارة بالسكء ٌ ،
كمف األمثمة األخرل التي يذكر شراح الدعاء َّ
ػب
ػكحلً ٍمطمى ً
ػؾ ىم ٍفتي ه
باب ى
أف فييا حذفان دعاؤه (( :ىك ي
(ّ)
عكض عنيا األلؼ كالالـ فأدخمت عمى كممة
الػك يغ ً
ىك ي
كؿ ))  ،فقػد حػذؼ المضػاؼ إليو (( ،كىك السائؿ ٌ
(ْ)
يعد مف الحذؼ
(طمب) فصارت (الطمب)  ،كاألصؿ :كبابؾ مفتكح لطمب السائميف ))  ،كىذا كاف كاف ٌ

تقدـ في بياف الفرؽ
في عرؼ النحاة إال أنو بحسب ما قرره
النصيكف يدخؿ في االستبداؿ  ،بحسباف ما ٌ
ٌ
بيف االستبداؿ كالحذؼ  ،فالحذؼ ليس فيو تعكيض عف العنصر المحذكؼ  ،كانما ىك استبداؿ بالصفر،
كعميو ينبغي أف يعد مف االستبداؿ كؿ ما كاف فيو تعكيض مف الحذؼ  .كيرجع في إًدراؾ المحذكؼ إلى
ف  ىخ ىذلى ًني  ىنصر ى ً
س  ىكالش ٍي ً
طاف،
حارىب ًة الن ٍف ً
فإنو يعد قرينة عمى ذلؾ  ،نحك دعائو (( :ىكا ٍ
السياؽ ٌ ،
ؾ ع ٍنىد  يم ى
ٍي
ب ك ً
الح ٍر ً
ماف ))(ٓ) ،فقد حذؼ الفاعؿ كأضاؼ المصدر إلى مفعكلو ،
ؾ إًلى  ىح ٍي ي
فىقىٍد  ىك ىكمى ًني  ًخذٍال ين ى
ص ً ى
ث الن ى
أم :محػاربتي ( أنا ) النفس األمارة الخبيثة  ،كالشيطاف معان .كقد أضاؼ ( حيث ) إلى المفرد  ،فيككف
ما أفاده النحكيكف مف إضافتيا دكمان إلى الجممة  ،كاضافتيا إلى المفرد قميؿ غير صحيح(ٔ)؛ َّ
ألف
اإلماـ أضافيا إلى المفرد  ،كنطقو حجة

(ٕ)

.

(ُ) مفتاح الفالح كمصباح النجاح في شرح دعاء الصباح  ،صُُْ .
(ِ) أضكاء عمى دعاء الصباح  ،صِِٕ .
(ّ) بحار األنكار . ِْْ/ْٗ ،

(ْ) مفتاح الفالح في شرح دعاء الصباح  ،صُِّ .
(ٓ) بحار األنكار . ِْْ/ْٗ ،

(ٔ) ينظر :المقتضب  ، ْٓ/ِ ،كاألصكؿ في النحك  ، ُّْ/ِ ،كشرح الرضي عمى الكافية . ُُٕ/ّ ،
(ٕ) ينظر :مفتاح الفالح في شرح دعاء الصباح  ،صِٖ  ،كصّٗ. ْٗ -
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ج -احلذف اىفؼيي:
كيقصد بو أف يككف المحذكؼ عنص انر فعميان .
مثاؿ ذلؾ :ماذا كنت تنكم؟  -السفر .
(ُ)

كالتقدير :أنكم السفر

.

كيرد حذؼ الفعؿ في المغة العربية كحده أك حذفو مع فاعمو المضمر  ،كيككف كاجبان ال يجكز
فيو إظيار الفعؿ؛ َّ
ألف معو ال تككف الجممة صحيحة نحكيان  ،كذلؾ في باب االشتغاؿ عمى خالؼ بيف
البصرييف كالككفييف(ِ) ،أك إذا كقع االسـ بعد أداة تختص بالدخكؿ عمى األفعاؿ مثؿ (:إف  ،كاذا  ،كلك )
ف
حيث يقدر النحاة فعالن محذكفان كجكبان يمي األداة يفسر بالفعؿ المذككر بعدىا(ّ) ،نحك قكلو تعالى  :ىكًا ٍ
ؾ ،)ْ(كالتقدير :إف استجارؾ أحد استجارؾ  ،ككذلؾ يككف الحذؼ كاجبان في
استى ىج ىار ى
ش ًرًك ى
ىحهد ِّم ى
فا ٍل يم ٍ
أى
يف ٍ
األمثاؿ لكثرة االستعماؿ كاإليجاز  ،كأل َّف األمثاؿ ال تغير ،كاٌنما تمتزـ عبارة المثؿ كما كردت  ،إلى غير
ذلؾ مف المكاضع التي يذكرت  .كقد يككف حذؼ الفعؿ جائ انز  ،بمعنى أف إظيار الفعؿ المحذكؼ تككف
ً
ف  ىخمىقى يي ٍـ
سأىٍلتى ييـ م ٍ
الجممة معو صحيحة  ،كيطرد في جكاب االستفياـ  ،كمنو قكلو تعالى   :ىكلىئف  ى
لى ىيقيكليف الم يو  ، )ٓ(حيث حذؼ الفعؿ مع المفعكؿ بو مف الجممة الثانية كالتقدير :خمقيـ اهلل  ،كفي حذؼ
(كاف) مع اسميا كابقاء الخبر  ،نحك :الناس مجزيكف بأعماليـ إف خي انر فخير  ،كاف ش انر فشر  ،كالتقدير:
استغناء
إف كاف عمميـ خي انر فجزاؤىـ خير  ،كاف كاف عمميـ ش انر فجزاؤىـ شر  ،كفي حذؼ فعؿ القكؿ
ن
كف  ىعمى ٍي ًيـ
المالى ًئ ىك ية  ىي ٍد يخمي ى
بذكر المقكؿ طمبان لالختصار  ،كلكضكح الداللة عميو  ،نحك قكلو تعالى   :ىك ى

النص اتجاه جديد في الدرس النحكم  ،صُِٕ .
(ُ) ينظر :نحك
ٌ
(ِ) ينظر :اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ . ِٖ/ُ ،
(ّ) ينظر :السابؽ نفسو . َِٔ -ُٔٓ/ِ ،
(ْ) سكرة التكبة  /اآلية. ٔ :

(ٓ) سكرة الزخرؼ  /اآلية. ٖٕ :
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ص ىب ٍرتيٍـ فىًن ٍع ىـ  يع ٍق ىبى الد ً
ار  ،)ُ(كالتقدير :يقكلكف :سالـ عميكـ  ،إلى
ِّمف  يك ِّؿ  ىب و
سالى هـ  ىعمى ٍي يكـ  ًب ىما  ى
اب    ى
(ِ)
ؾ أف في الحذؼ ما يرجع إلى األعراؼ التركيبية لمغة مثمما ىك يرجع إلى قصد
غير ذلؾ  ،كال ش ٌ
(ّ)

المتكمـ

.
النصٌية ىك ما يككف رابطان بيف جممتيف أك أكثر في
كحذؼ الفعؿ الذم تيتـ بو الدراسات
ٌ

ٍت
ؼ  ىذ ىأر ى
ش ىؾ   ،ىك ىك ٍي ى
ؼ أىقى ٍم ى
ىع ىم ىؿ  ًف ٍك ىرهي  ،لً ىي ٍعمى ىـ  ىك ٍي ى
النص ،نحك دعائو (( : فى ىم ٍ
ت  ىع ٍر ى
ف فىرغى  ىق ٍم ىب يو   ،ىكأ ٍ
ٌ
ض ىؾ   ،ىر ىج ىع طى ٍرفي يو  ىحسي ارن
ت  ىعمى  ىم ٍك ًر ا ٍل ً
ؼ  ىم ىد ٍد ى
سماك ًات ىؾ   ،ىك ىك ٍي ى
ت  ًفي ا ٍل ىيك ً
ؼ  ىعم ٍق ى
ىخ ٍمقى ىؾ   ،ىك ىك ٍي ى
ماء أ ٍىر ى
اء  ى
كع ٍقمي يوم ٍبيك ارن،كسمع يوكالًيان،كًف ٍكره ً
حائ ارن ))(ْ) ،حيث يحًذؼ الفعؿ (رجػ ػػع) قبؿ (عقمو ،كسمعو ،كفكره)،
ى يي
ىى
ى ي
ى ىٍي
كقد يحًذؼ َّ
يد
قاـ ز ه
ألف (( حرؼ العطؼ إنما كضع لينكب عف العامؿ كيغني عف إعادتو فإف قمت  :ى
قاـ ))(ٓ) ،كىذا صحيح مف حيث العمؿ
ه
كعمرك فالكاك أغنت عف إعادة (قاـ) فقد صارت ترفع كما يرفع ى
بحسب نظرية العامؿ  ،كلكف تبقى الجممة الثانية مف حيث الداللة محتاجة إلى معنى الفعؿ المحذكؼ
حتى تككف صحيحة دالليان  ،كىك كاف لـ يكجد لفظان َّ ،
لكنو مكجكد مفيكمان  ،ذلؾ الكجكد الذم يسيـ في
ستىجي ارن  ًب ىع ٍف ًكؾ،
استم ارره عنص انر فاعالن دالليان في
النص  .كفي دعائو (( :الم ييـ إًف  ىذ ٍنبي أ ٍىمسى  يم ٍ
ٌ
ً
ً
ص ِّؿ ىعمى
ستىجي ارن ًب ًغ ى
ناؾ ،ىكيذلِّيأ ٍىمسى يم ٍ
ستىجي ارن ًبأ ٍىمن ىؾ ،ىكفى ٍقرمأ ٍىمسى يم ٍ
ىك ىخ ٍكفي يم ٍ
ستىجي ارن ًبعِّز ىؾ،الم ييـ ى
جيد ))(ٔ) ،فقد حذؼ الفعؿ (أمسى) مف جممة (كخكفي
ؾ ىح ه
آؿ يم ىحمود ىكا ٍغ ًف ٍرلي ىك ٍار ىح ٍمنيًان ى
يم ىحمود ىك ً
ميد ىم ه
مستجي ار بأمنؾ) مع بقائو في الجممة السابقة ليا كالمتيف بعدىا  ،كقد ييقاؿ في تأكيمو أف الخكؼ مف اهلل

(ُ) سكرة الرعد  /اآلية. ِْ -ِّ :

(ِ) ينظر :ظاىرة الحذؼ في الدرس النحكم  ،صِِٓ. ِّٓ -
النص النظرية كالتطبيؽ  ،صُُٕ .
(ّ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
(ْ) شرح نيج البالغة البف أبي الحديد . ِِِ/ٗ ،
(ٓ) األصكؿ في النحك . ٔٗ/ِ ،
(ٔ) فالح السائؿ  ،صَِِ .
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مطمكب دائمان في كؿ زماف كمكاف  ،كفي حذؼ الفعؿ لفظان دفع تكىـ أف يقترف الخكؼ بزماف محددَّ ،
فإف
يف
كفإًف يكنتيـ ُّم ٍؤ ًم ًن ى
(( الخكؼ جمباب العارفيف ))(ُ) ،كقد قاؿ تعالى  :ىك ىخافي ً

(ِ)

د -احلذف اجلَيي:
النصٌيكف أف حذؼ الجمؿ يكثر في مكاضع األسئمة التي يجاب عنيا بنعـ أك ال(ّ)؛ َّ
ألف
ذكر
ٌ
االستفياـ يمثؿ الدرجة القصكل لمحذؼ بحسب المفترض مقدمان في تمؾ الجمؿ االستفيامية .
مثاؿ ذلؾ :ىؿ فيـ محمد الدرس؟  -نعـ .
كالتقدير :نعـ فيـ محمد الدرس  .فالمتمقي يدرؾ أف ىناؾ حذفان في جممة الجكاب لكجكد الدليؿ
السابؽ(ْ) .
أما عمماء العربية فقد ذكركا أف حذؼ الجمؿ يأتي تجنبان لإلطالة كجنكحان إلى االختصار ؛ كلذا
ف يك يقع في األساليب المركبة مف أكثر مف جممة  ،كىي أساليب الشرط كالقسـ كالعطؼ كاالستفياـ،
(ٓ)

كبعد "إذ" التي تضاؼ إلى جممة  ،إلى غير ذلؾ

.

ف قى ً
ىخ ً
طار،
ت  ىعمى قى ٍنطى ىروة  ًم ٍ
فمف حذؼ جممة جكاب الشرط دعاؤه (( :إًليي أىقى ٍم ي
ناط ًر  ٍاأل ٍ
ماؿك ٍ ً
فيؼ ٍاألىثٍ ً
اال ٍع ًت ً
قاؿ ))(ٔ) ،حيث حذؼ جممة جكاب
ف ىعمى ٍييا ًبتى ٍخ ً
فلى ٍـتيًع ٍ
ؾإً ٍ
بار،فىاىىناا ٍليالً ي
ىم ٍممي ٌكان ًب ٍاأل ٍ
ىع ً ى
الشرط بعد تقدـ ما يدؿ عمى الجكاب  ،كالتقدير :إًليي إف لـ تعف عمى إقامتي عمى قنطرة مف قناطر
األخطار ،كأنا ممميك باألعماؿ كاالعتبار بتخفيؼ األثقاؿ فأنا اليالؾ .ككذلؾ دعاؤه (( :إًليي أ ً
يحبُّ
ىٍ
ت ع ٍنيا ،كأى ٍكره مع ً
ىىمًيا،
ف  ًم ٍ
ف لى ٍـ أى يك ٍ
ػؿ  ىعمىي  ًبا ٍل ىجن ًة  ىكًا ٍ
ف  ىرًك ٍبتييا ،فىتىفىض ٍ
ؾ  ىكًا ٍ
ص ىيتى ى
ؾ  ىكًا ٍ
طاعتى ى
ف أ ٍ
ص ٍر ي ى
ى
ى ىي ى ٍ
ف قى ي
(ُ) غرر الحكـ كدرر الكمـ  ،صُُٗ .
(ِ) سكرة آؿ عمراف  /اآلية. ُٕٓ :

النص النظرية كالتطبيؽ  ،صُُٖ .
(ّ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
النصي بيف النظرية كالتطبيؽ  ، ُْٗ/ِ ،ك ِ. ُِِ/
(ْ) ينظر :عمـ المغة
ٌ
(ٓ) ينظر :ظاىرة الحذؼ في الدرس النحكم  ،صِّٓ .
(ٔ) مصباح الكفعمي . ِّْ/ُ ،
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اسػتى ٍك ىج ٍبتييا ))(ُ) ،كالتقدير :كاف قصرت عف طاعتؾ احبيا  ،كاف ركبت
ار  ىكًا ً
ػف الن ً
صػني  ًم ى
ف ٍ
ىك ىخمِّ ٍ
عمي بيا  ،كاف استكجبت النار فخمصني منيا .
معصيتؾ أكرىيا  ،كاف لـ أكف مف أىؿ الجنة فتفضؿ َّ
كقد يجتمع الشرط كالقسـ فيحذؼ جكاب المتأخر منيما لداللة جكاب األكؿ عميو(ِ) ،نحك
ؾ  ًب ىع ٍف ًك ىؾ ))(ّ) ،كقد سبؽ القسـ كدليمو الالـ المكطئة،
ف طالى ٍبتىني  ًب يذ ينكبي ىأليطالً ىبن ى
دعائو (( :إًليي لى ًئ ٍ
فحذؼ جكاب الشرط لداللة جكاب القسـ عميو .
ف
طار  ًم ٍ
ُّو   ،ىك ى
ف ىاـ  ًبذ ٍك ًر ى
اج ىع ٍمنا  ًمم ٍ
ؾ ليب ي
كمف الحذؼ في سياؽ العطؼ دعاؤه (( :إًليى  ٍ
(ْ)
ً
ض ًت ى
احتىىكتٍ يو ىعمى ً
شكًق ًو إلى ٍي ى
ؾ ))  ،حيث أف ىناؾ حذفان
ى
ص ىؿ أىسي ارنفيقى ٍب ى
ؾ  ىق ٍم يب يو ،فى ٍ
يو  ىدكاعي  ىم ىحبت ىؾ ،فى ىح ى

بعد الفاء ترتب عمى حصكلو حصكؿ ما بعده  ،كالتقدير :فمما أف جعمتو ممف ىاـ بذكرؾ كطار مف
شكقو لبو  ،أصبح ممف احتكت عميو دكاعي محبتؾ كحصؿ أسي انر في قبضتؾ .
اكتفاء بكركدىا في
أما الحذؼ في سياؽ االستفياـ فيجكز حذؼ الجممة بعد حرؼ الجكاب
ن
كٌ
ف  ُّ
ً
كب  ً
ؼ
ىـ  ىك ٍي ى
ىاربا؟ أ ٍ
الذ ين ً
ؾ  ًم ى
س ًكينا إً ٍلتىجأى إًلى ٍي ى
جممة السؤاؿ(ٓ) ،نحك دعائو (( :إًل ًيي  ىك ٍي ى
ؼ تى ٍط يريد م ٍ
ؼ تىرُّد ظىمآنا كرىد إًلى  ًح ً
ؾ ً
ب م ً
ؾ ً
ؾ
ياض ى
ياض ى
ساعيا؟ أ ٍ
صىد إًلى  ىجنا ًب ى
شاربا؟! ىكال   ،ىك ًح ي
تي ىخ ِّي ي ي ٍ
ستىٍرشدانقى ى
ىى
ىـ  ىك ٍي ى ي
كأنو قاؿ :حاشاؾ يا ربي َّ
كؿ ))(ٔ) ،فقد حذؼ الجكاب بعد (كال) َّ
فإنؾ ال تطرد
الم يح ً
ض ٍن ً
يمتٍ ىر ىع هة  ًفي  ى
ؾ ي
ضمآف كرد إلى حياضؾ شاربان .
ترد
أحدان عف بابؾ  ،كال تخيب مف قصدؾ مسترشدان  ،كال ٌ
ى

(ُ) مصباح الكفعمي . ِْْ/ُ ،

(ِ) ينظر :شرح ابف عقيؿ . َّٓ/ِ ،
(ّ) المزار الكبير  ،صَُٓ .

(ْ) بحار األنكار . ُُِ/ْٗ ،

(ٓ) ينظر :شرح المفصؿ . ٔ-ٓ/ٖ ،
(ٔ) بحار األنكار . ِْْ/ْٗ ،
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ادلبحج اىزابغ :اى٘طو : Conjunction
كيعني بو (( :تحديد لمطريقة التي يترابط بيا الالحؽ مع السابؽ بشكؿ منظـ ))(ُ) ،فحتى
النص كحدة متماسكة خطيان عمى المستكل األفقي احتاج إلى كسائؿ تشير إلى العالقات التي بيف
يستمر
ٌ
مساحات المعمكمات  ،أك بيف األشياء التي في ىذه المساحات(ِ) ،كيتمثؿ ذلؾ في مؤشرات لغكية يعتمد
لمنص  ،مثؿ عالمات العطؼ كالكصؿ كالفصؿ إلى غير ذلؾ مف
عمييا الترابط في المستكل السطحي
ٌ
لمنص في مستكاه الخطي
العكامؿ التي تقكـ بكظيفة إبراز ترابط العالقات السببية بيف العناصر المككنة
ٌ
(ّ)

المباشر لمقكؿ

.

كقد اعتمد ىاليدام ،كرقية حسف أربعة أنكاع مف الكصؿ ىي(ْ):
أ) الكصؿ اإلضافي

ب) الكصؿ االستدراكي

ج) الكصؿ السببي

د) الكصؿ الزمني .
(ٓ)

كنظ انر لككف أدكات الكصؿ الزمني – كىك عالقة تربط بيف األحداث بعالقة التتابع الزمني

–

تتشابو مف حيث األداء كالداللة مع أدكات الكصؿ اإلضافي  ،التي ىي فضالن عمى أثرىا في الكصؿ
النص  ،كقد فصؿ بعض الباحثيف بينيما جريان عمى ما جاء
الشكمي ليا معنى داللي تؤديو عمى مستكل
ٌ
عف ىاليدام ،كرقية حسف عمى الرغـ مف ٌأنيـ يذكركف بعض األدكات في كال القسميف(ٔ) ،فيؿ (الفاء)
ك(ثـ) تفيد الكصؿ فقط في الكصؿ اإلضافي  ،عمى حيف في الكصؿ الزمني تفيد فضالن عمى ذلؾ التتابع
الزمني! لذلؾ سنقتصر في البحث عمى ذكر الكصائؿ الثالثة األكلى  ،كيككف الكصؿ الزمني ضمف
عنكاف الكصؿ اإلضافي .

النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ،صِّ .
(ُ) لسانيات
ٌ
النص اتجاه جديد في الدرس النحكم  ،صُِٖ .
(ِ) ينظر :نحك
ٌ
النص المفاىيـ كاالتجاىات  ،صُِّ .
(ّ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
النص النظرية كالتطبيؽ  ،صُُُ .
(ْ) ينظر :عمـ لغة
ٌ

النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب  ،صِْ .
(ٓ) ينظر :لسانيات
ٌ
النص  ،صٓٗ . ٗٔ -
النص النظرية كالتطبيؽ  ،صُِٔ . ُْٔ -كنظرية عمـ
(ٔ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
ٌ
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أ -اى٘طو الضايف:
ك"ثـ"  ،ك" أك"  ،كيذىب الدكتكر أحمد
كيتـ عمى الغالب بكاسطة األدكات" :الكاك"  ،ك"الفاء" ٌ ،
المتككؿ إلى َّ
أف أنماط العطؼ تخضع إلى قيكد داللية كتركيبية كتداكلية  ،كيككف الكصؿ بتكسيع عنصر
مف عناصر بنية ما بمتتالية مف العناصر منتمية إلى نمط العنصر المكسع نفسو(ُ) ،ك َّ
أف عامؿ الزمف
ك"ثـ"  ،فالكاك لمعطؼ في حالة (التزامف) ،ك"الفاء"،
يحدد استعماؿ األدكات العاطفة "الكاك"  ،ك"الفاء" ٌ ،
"ثـ" لمترتيب
ك"ثـ" في حالة الترتيب  ،كتستعمؿ "الفاء" بصفة عامة لمترتيب مع الفكر ،عمى حيف تستعمؿ ٌ
ٌ
مع التراخي  ،كيصطمح عمى ىكذا نكع مف الكصؿ" :العطؼ الكصمي"  ،عمى حيف تتحكـ طبيعة السياؽ
في االستعماؿ التكزيعي لألدكات األخرل فيما يصطمح عميو" :العطؼ الفصمي"(ِ) .كيندرج تحت المقكلة
العامة لمكصؿ اإلضافي عالقات تحمؿ معنى التماثؿ الداللي لمتأكيد عمى أف النقطة الجديدة ليا األىمية
نفسيا  ،باستعماؿ تعبير مف نكع :بالمثؿ  ، ...كعالقة الشرح ،كتتـ بتعابير مثؿ :أعني ،بتعبير آخر
 ،...كعالقة التمثيؿ المتجسدة في تعابير مثؿ :مثالن  ،نحك(ّ) ،كفضالن عمى كظيفة الكصؿ التي تقكـ
بيا ،تقكـ ىذه األدكات بكظيفة االختصار  ،كىاتاف تمثالف أىـ كظائفيا(ْ) .كما في دعائو(( :المٌ ييـ
ش و
ػيء،
ض ى
ؾالتيقى ىي ٍر ى
ش ٍي وء ،ىكًبقيكًت ى
ؾالتي ىك ًس ىع ٍ
ؾ ًب ىر ٍح ىم ًت ى
ىسأىلي ى
ػعلىيا يك ُّؿ ى
ت ًبيا يكؿ ى
ت يكؿ ى
ش ٍي وء ،ىك ىخ ى
إً ٌنيأ ٍ
ش و
ش و
ؾ
ظ ىم ًت ى
ؾ التي ال  ىيقي ي
يء   ،ىكًب ًعزًت ى
ؾ التي  ىغمى ٍب ى
يء   ،ىكًب ىج ىب يركًت ى
يء  ،ىكًب ىع ى
كـ لىيا  ى
ت  ًبيا  يكؿ  ى
ىكىذؿ لىيا  يك ُّؿ  ى
ش ه
ش و
ش و
يء  ،كًبس ٍم ً
ش و
ػيء،
ناء  يك ِّ
ؾ ا ٍلباقي  ىب ٍع ىػد فى ً
يء   ،ىكًب ىك ٍج ًي ى
طان ى
التي  ىمأل ٍ
ػؿ  ى
ؾ الذم  ىعال  يكؿ  ى
ىت  يكؿ  ى
ى ي
ش و
ش و
كًبأىس ً
ػو
ىضاءلى ي
ػؾالذمأ ى
كر ىك ٍج ًي ى
يء ،ىكًب ين ً
يء ،ىكًب ًع ٍممػ ى
ىتأ ٍىر ى
ؾالتي ىمأل ٍ
مائ ى
ؾالذمأىحاطى ًب يك ِّؿ ى
كاف يك ِّؿ ى
ى ٍ
(ُ) ينظر :المسانيات الكظيفية  ،صَِٔ .


الكاك لمطمؽ الجمع كليس فييا داللة عمى الزمف أك الترتيب  ( .ينظر :معاني النحك  . ) ُٖٖ-ُٖٕ/ّ ،كقد جاء

في (كتاب سيبكيو) (( :كليس في ىذا دليؿ عمى أنو بدأ بشيء قبؿ شيء  ،كال بشيء مع شيء  ،ألف يجكز أف تقكؿ:
مررت بزيد كعمرك كالمبدكء بو في المركر عمرك " ،كيجكز أف يككف زيدان "  ،كيجكز أف يككف المركر كقع عمييما في =

= حالة كاحدة .فالكاك تجمع ىذه األشياء عمى ىذه المعاني .فإذا سمعت المتكمـ يتكمـ بيذا أجبتو عمى أييا شئت ؛ ألنيا

قد جمعت ىذه األشياء ))  ،كتاب سيبكيو . ّْٖ/ُ ،

(ِ) ينظر :المسانيات الكظيفية  ،صِٕٔ .

النص النظرية كالتطبيؽ  ،صُُُ .
النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ،صِّ  .ك عمـ لغة
(ّ) ينظر :لسانيات
ٌ
ٌ
النصي بيف النظرية كالتطبيؽ . ِٕٓ/ُ ،
(ْ) ينظر :عمـ المغة
ٌ
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شيء ))(ُ) ،فقد افتتح سؤالو متكسالن برحمة اهلل بكصفيا كسعت كؿ شيء  ،كجعميا مدخالن ألسئمتو
يك ُّؿ  و
الالحقة  ،فعطؼ عمييا السؤاؿ بقكة اهلل سبحانو كتعالى  ،كقد كلج إلييا مف باب الرحمة؛ لكي يككف
تكسمو بيا رافعان لمنقمة  ،فقد تستعمؿ القكة في مجاؿ النكاؿ كاالنتقاـ  ،فتككف تعبي انر عف غضب اهلل
النص عمى المدل البعيد  ،كقد أغنت عف تكرار جممة
كسخطو  ،كفضالن عمى كصميا بيف فقرات
ٌ
ىسأىلي ىؾ) في الجمؿ الالحقة لكجكد ما يدؿ عمييا في الجممة األكلى  ،كصمت الكاك أيضان بيف الجمؿ في
(أ ٍ
داخؿ الفقرة الكاحدة  ،فجمعت لمقكة ثالث نتائج رئيسة تعكس في مجمكعيا مظي انر مف مظاىر تكحيد اهلل
تعالى ،كك ٌؿ كاحدة مف ىذه النتائج مترتب عمى اآلخر :فبالقكة تتـ عممية القير ،كالقير يفضي إلى
الخضكع ،كالخضكع يؤدم إلى اإلذالؿ(ِ) .كىذا يفيـ مف السياؽ  ،فإف الكاك كاف كانت ىي أـ الباب في
العطؼ؛ بكصفيا لمطمؽ الجمع  ،لكنيا ال تقتضي الترتيب كال تمنعو(ّ) ،فيي قرينة لفظية تؤدم كظيفتيا
حد
في التركيب بالربط بيف المتعاطفيف كالجمع بينيما  ،كلكنيا قرينة مبيمة زمنيان  ،فال داللة لمكاك في ٌ
ذاتيا عمى الزمف  ،كانما تفيـ داللتيا مف القرائف المتاحة في السياؽ بطريقيف ىما :سياؽ المقاؿ متمثالن
النص  ،كسياؽ المقاـ متمثالن في الخمفيات االجتماعية
في القرائف المفظية كالمعنكية المتكافرة في
ٌ
ب
ف ىع ٍي و
النص(ْ) .كفي دعائو (( :ياإًلييفى ىك ٍـ ًم ٍ
كالتاريخية ،كما إلى ذلؾ مف الظركؼ التي قيؿ فييا
ٌ
ف ً
ت  ًبيا  ىفمى ٍـ
عائ ىب وة أىٍل ىم ٍم ي
ش ِّي ٍر  ًبي  ،ىك ىك ٍـ  ًم ٍ
ب  ىغط ٍي ى
ف  ىذ ٍن و
ض ٍحني  ،ىك ىك ٍـ  ًم ٍ
ت  ىعمىى  ىفمى ٍـ تي ٍ
ستىٍرتى يو  ىعمىى  ىفمى ٍـ تى ٍف ى
ى
مات  ً
ً
ً
ش ً
س  ىمعا ًيبي
ف  ىي ٍمتى ًم ي
فيم ٍ
ؾ  ىعنٌي  ًستٍىرىا  ،ىكلى ٍـ تي ىقمِّ ٍدني  ىم ٍك ير 
تى ٍي ًت ٍ
كهى  ى
نارىا  ،ىكلى ٍـ تيٍبد  ىعمىى  يم ىحر  ى
س ٍكآتيا  ،ى
ؾ حتٌى  ً
ً
ف جيرتي كحس ىدًة  ًنعم ًت ى ً
ً
ت  ًم ٌني ))(ٓ) ،فإف
ىس ىكًء ما  ىع ًي ٍد ى
ص ٍر ي
ؾ ع ٍندم ،ثيـ لى ٍـ  ىي ٍن ىيني ذل ى ى
ت إلى أ ٍ
م ٍ ى ى ى ى
ٍى
اخ مف قبؿ اهلل بداللة (الفاء)،
ستر العيب ،كتغطية الذنب  ،كستر العائبة عمى الفكر كمف دكف تر و

(ُ) مصباح المتيجد  ،صْٖٓ .

(ِ) ينظر :في رحاب دعاء كميؿ  ،صّٔ. ّٕ-

(ّ) ينظر :الفضة المضيئة في شرح الشذرة الذىبية  ،صِْٔ .
(ْ) ينظر :أساليب العطؼ في القرآف  ،صُٓ. ِٓ-
(ٓ) شرح نيج البالغة البف أبي الحديد . ُُٖ/ٔ ،
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بلًي ))
كلكف كؿ ىذا يقابؿ مف قبؿ اإلنساف بالنسياف  (( -ىحتٌى ىكأىٌنيال ىذ ٍن ى

(ُ)

– فال يذكر إال بعد حيف

بداللة (ثـ) ك (ذلؾ) ،كاف تذكر فال ينيو ذلؾ عف العكد إلى ما ىك أسكأ منو .
كمف أدكات الكصؿ التي تفيد مع كصميا اإلضافي الكصؿ الزمني (قبؿ  ،كبعد) ،نحك
فاف  ىعمى
س  ىب ٍعىد ا ٍل ًع ٍر ً
ت الن ٍف ي
اؿ ا ٍل ىجن ًة قى ٍب ىؿ  ىم ٍع ًرفىًتيا  ،فىأىق ىٍبمى ً
سؤ ً
دعائو (( :إًليي أى ٍن ى
ت  ىدلى ٍمتىني  ىعمى  ي
(ِ)
م ً
كلما حصمت ترتبت عمييا المسألة َّ ،
ألف
ى ٍ
سأىلىتيا ))  ،فقد ترتبت المعرفة بعد اإلرشاد إلى السؤاؿ ٌ ،

فمما
فمما أرشده أقبؿ الداعي عمى معرفتياٌ ،
الداعي لـ يكف يعرؼ ما الجنة قبؿ إرشاد اهلل لو في سؤاليا ٌ ،
عرفيا عندئذ تكجو إلى اهلل في مسألتيا .
ب -اى٘طو االطتدرامي:
كيطمؽ عميو دم بكجراند كدريسمر مصطمح ( كصؿ النقيض ) ،كيربط بيف األشياء التي بينيا
النص(ّ) .كيسمى أيضان الكصؿ العكسي كيعني عكس ما ىك متكقع  ،كيتـ
عالقة تعارض في عالـ
ٌ
بكاسطة أدكات مثؿ ( :لكف) االستدراكية  ،كغيرىا مف التعابير التي تؤدم معناىا مثؿ ( :بؿ  ،غير أف،
ك بيد أف  ،ك إال أف  ،ك مع ذلؾ  ،ك عمى الرغـ  ،ك مف ناحية أخرل ) ،كىي تختمؼ مف لغة إلى
أخرل بحسب خصكصيات كؿ لغة كاستعماالتيا المختمفة(ْ) .كمف أمثمة ذلؾ دعاؤه (( :إًليي ما
ف ًعقا ًب ىؾ،كالطىمعانفيثىكا ًب ىؾ،ك ً
بادًةفى ىع ىب ٍدتي ىؾ ))(ٓ) ،كىي إشارة إلى
ىى 
ف ىك ىج ٍدتي ى
لك ٍ
ؾ ىخ ٍكفان ًم ٍ
ىع ىب ٍدتي ى
ؾأ ٍ
الن ًل ٍم ًع ى
ى
ى
ى
عبادة األحرار  ،كقد قاؿ (( :أفقكمانعبدكااللرغبةفتمؾعبادةالتجار،كافقكمانعبدكااللرىبة
(ٔ)
فتمؾ عبادة العبيد ،كاف قكمانعبدكا الل شك ارنفتمؾ عبادة األحرار ))  ،فإذا كاف قكـ عبدكا اهلل طمعان

في جنتو  ،كتمؾ عبادة التجار  ،كقكـ عبدكا اهلل خكفان مف ناره  ،كتمؾ عبادة العبيد  ،فقد ٌنزه نفسو عنيما
(ُ) البمد األميف كالدرع الحصيف  ،صِٖٗ .
(ِ) مصباح الكفعمي . ِْٗ/ُ ،

النص  ،صَُٕ .
(ّ) ينظر :مدخؿ إلى عمـ لغة
ٌ
النص (بحث)  ،صُٔ .
(ْ) ينظر :أثر النحك في تماسؾ
ٌ
(ٓ) بحار األنكار . ُْ/ُْ ،

(ٔ) مرآة العقكؿ في شرح أخبار آؿ الرسكؿ . ٗٗ/ٖ ،
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مستدركان إثبات ما يتكىـ نفيو(ُ) ،فقد دفع بػ ( لكف) تكىـ عدـ العبادة الخالصة هلل  ،بأف تككف عبادتو
يد ًمن يك ٍـ
مشكبة بالخكؼ أك الطمع  ،كقد شيد اهلل لو بذلؾ(ِ) ،قاؿ تعالى :إًن ىما ين ٍط ًع يم يك ٍـلً ىك ٍج ًوالم ًوىال ين ًر ي
(ّ)
ؾفىما
س ٍبحا ىن ى
ش يك نا
ىج ىزاء ىكىال ي
كر . كمف كسائؿ الكصؿ االستدراكي األخرل التي كردت ؛ دعاؤه (( :ي

ً
ؾ
طاؤ ى
ؾ أىناتي ى
ف ذلً ى
ب  ًم ٍ
ىع ىج ي
ف  ىم ٍك ين ً
ِّدهي ًم ٍ
ىع ىج ى
ب ما اى ٍ
ؾ  ىع ٌني  ،ىكًا ٍب ي
يعد ي
كف اى ٍمرم  ،ىكأ ٍ
أٍ
ش ىييد  ًب و  ىعمى  ىن ٍفسي  ،ىكأ ى
ف
ىف  ٍارتىًدعى  ىع ٍ
ؾ  ىعمىي ً  ،أل ٍ
الن  ًم ٍن ى
ض
ف  ىك ىرمي  ىعمى ٍي ىؾ   ،ىب ٍؿ تىأ ِّىنيان ًم ٍن ى
ؾ  ًم ٍ
س ذلً ى
عاجمىتي  ،ىكلى ٍي ى
ىع ٍ
ؾ بي  ،ىكتىفى ُّ
ف  يم ى
(ْ)
شدة اجترائو عمى اهلل  ،يبتعد
ؾ  ًم ٍ
ىحبُّ إًلى ٍي ى
طيئتي  ،ىكًألىف  ىع ٍف ىك ى
ىخ ى
كبتي))  ،فبعد أف تعجب مف ٌ
ف  يعقي ى
ؾ أ ى

في مرتبة العجب مف حمـ اهلل عميو باستعماؿ (ذلؾ)  ،كليس تعجبو مف أناتو تعالى لخفاء سببيا  ،بؿ
لخفاء سبب استسيالو ليا منو سبحانو مع عظـ ذنبو المستمزـ لخالفيا  ،تفضالن منو تعالى  ،فيك سبحانو
يميؿ عبده كال يبادر بعقكبتو ليقمع عف سيئاتو كيتكب  ،فيستحؽ بذلؾ عفكه كغفرانو  ،فال يعاقبو لككف
العفك أحب إليو مف العقكبة ؛ ألف العفك مقتضى الرحمة  ،كىي ذاتية لو تعالى  ،كالعقكبة مقتضى
الغضب  ،كىك مطمكب بالعرض(ٓ) .كقد يقع ىذا الكصؿ ببعض التعبيرات نحك دعائو (( :الم ييـ
اج ًزقيىرٍيشان ىع ٌنىًا ٍل ىجك ً
طاف
س ٍم ى
ت ىعمىي ،ىكىدفى ىعتٍني ىع ٍ
ظاى ىر ٍ
ازم،فىقىٍدقىطى ىع ٍ
ت ىر ًحمي ،ىكتى ى
فى ٍ
سمى ىبتٍني ي
ف ىحقٌي ،ىك ى
كؿ  ،كسا ًبقىتي  ًفي  ٍاإلس ً
ىف
الـ ،إًال أ ٍ
س  ًم ٍثمي ،في قىر ىابتي  ًم ى
ف لى ٍي ى
ؾ إلى  ىم ٍ
ت ذلً ى
سم ىم ٍ
ٍاب ً
ٍ
س ً ى
ف الر ي
يمي  ،ىك ى
ف أ ٌ
ىع ًرفي يو  ىكالأىظيفُّ الم ىو  ىي ٍع ًرفي يو   ،ىكا ٍل ىحم يد لًم ًو  ىعمى  يك ِّؿ  و
حاؿ ))(ٔ) ،فبعد أف شكا بثو كحزنو
ي  يمد و
ىيد ًع ى
ع ما الأ ٍ
ٍ
إلى اهلل تعالى مف قريش  ،كما فعمتو بو مف قطع رحمو  ،كتظاىرىـ عميو  ،كدفعو عف حقو عندما سمبتو

(ُ) دليؿ السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ . ِِْ/ُ ،
(ِ) ينظر :أسباب نزكؿ القرآف  ،صْٖٕ .
(ّ) سكرة اإلنساف  /اآلية. ٗ :

(ْ) شرح نيج البالغة البف أبي الحديد . ُُٖ/ٔ ،

(ٓ) ينظر :رياض السالكيف في شرح صحيفة سيد الساجديف . ُْٔ-ُْٓ/ّ ،
(ٔ) شرح نيج البالغة البف أبي الحديد . ُُٗ/ِ ،
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خالفة رسكؿ اهلل

المنصكصة عميو بآية التبميغ(ُ) ،استعمؿ (إال أف) متيكمان أف يككف األمر غير

مدع – ما ال يعرفو !
مدع – كقد ادعى و
ذلؾ بأف يدعي و
ج -اى٘طو اىظببي:
"النص كالخطاب كاإلجراء" ( التفريع )(ِ) ،كفي كتابو مع
كيطمؽ عميو دم بكجراند في كتابو
ٌ
دريسمر يستعمؿ مصطمح آخر ىك ( التبعية ) ،إذ يعتمد عنصر عمى كجكد عنصر آخر(ّ) ،كيسميو فاف
دايؾ ( التشارط المتحقؽ )(ْ) ،كىك رابط منطقي بيف تركيبيف أك أكثر(ٓ) ،عندما تككف العالقة بينيما
حالة تدرج  ،أم إف تحقؽ أحدىما يتكقؼ عمى حدكث اآلخر(ٔ) ،كيستعمؿ لذلؾ األدكات ( :ألف  ،ك
لذلؾ  ،ك كليذا ... ،إلى غير ذلؾ ) ،كعدد مف التعبيرات مثؿ ( :نتيجة لػ  ،ك سبب لػ )(ٕ) ،بؿ يدخؿ
فييا كؿ أداة أك تعبير يربط النتيجة بالسبب  ،كيمثؿ أسمكب الشرط في عالقة الشرط بجكابو أحد أىـ
تمؾ الكسائؿ  .كىذه الكسائؿ تمنح إشارة سطحية إلى العالقات التحتية التي تككف صالحة في بعض
ض ٍع ًفي
ب  ىكأى ٍن ى
النص كالداللة(ٖ) .كمف أمثمة ذلؾ دعاؤه (( :يا  ىر ِّ
الحاالت ألف تستنتج بكاسطة
ت تى ٍعمى يـ  ى
ٌ
ىىمًيا  ،عمى أىف  ً
الد ٍنيا كعقي ً
ف ا ٍل ىم ً
الء
ؾ  ىب ه
ذل ى
كباتيا   ،ىكما  ىي ٍج ًرم فييا  ًم ى
ف  ىب ً
ف  ىقميؿ  ًم ٍ
ىع ٍ
كارًه  ىعمى أ ٍ
ى
الء  ُّ ى ي
اح ًتمالًي لًب ً ً
ع ا ٍل ىم ً
كارًه
كؿ  يكقيكً
كحمي ً
صير  يمدتي يو ،فى ىك ٍي ى
قآؤهي  ،قى ه
كهه  ىقمي هؿ  ىم ٍكثي يو  ،ىي ه
ىك ىم ٍك ير 
سير  ىب ي
ؼ ٍ
الء اآلخ ىرًة   ،ي
ى
ؾ
ض ًب ى
كف إً الٌ  ىع ٍ
ىىمً ًو ؛ ألىن يو ال  ىي يك ي
ؼ  ىع ٍ
قام يو   ،ىكال  يي ىخف ي
الء تىطيك يؿ  يمدتي يو   ،ىكىي يد ي
،ك يى ىك  ىب ه
ف أ ٍ
ف  ىغ ى
فييا  ى
كـ  ىم ي
نت ً
كاٍ ً
عيؼ
ؾ الض ي
ؼ  ًبي  ىكأىىنا  ىع ٍب يد ى
س ِّي ًدم فى ىك ٍي ى
كـ لى يو السمك ي
س ىخ ًط ىؾ   ،ىكىذا ما ال تىقي ي
قام ى
ات  ىكاأل ٍىر ي
ض  ،يا  ى
ؾ  ىك ى
ى

(ُ) ينظر :أسباب نزكؿ القرآف  ،صُٓٗ .

النص كالخطاب كاإلجراء  ،صّْٕ .
(ِ) ينظر:
ٌ
النص  ،صَُُ .
النص النظرية كالتطبيؽ  ،صُُّ  .كمدخؿ إلى عمـ لغة
(ّ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
ٌ
النص كالسياؽ  ،صُِّ .
(ْ) ينظر:
ٌ
النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب  ،صِّ .
(ٓ) ينظر :لسانيات
ٌ
النص كالخطاب كاإلجراء  ،صّْٕ .
(ٔ) ينظر:
ٌ

النص النظرية كالتطبيؽ  ،صُُِ .
(ٕ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
النص اتجاه جديد في الدرس النحكم  ،صُِٗ .
(ٖ) ينظر :نحك
ٌ

92

(ُ)
الذلي يؿ  ،ا ٍلح  ً
يتـ الكصؿ في ىذا المقطع مف الدعاء بيف السبب كالنتيجة
س ي
ستى ي
كيف ا ٍل يم ٍ
قير ا ٍلم ٍ
ى ي
كيف )) ٌ ،

باألد اة (ألف) في مقارنة غير متكافئة بيف بالء الدنيا كبالء اآلخرة  ،فبالء الدنيا قصير ال دكاـ لو ،كأما
بالء اآلخرة فيدكـ مقامو  ،كىك مما ال تقكـ لو السماكات كاألرض ؛ ألنو ناشيء عف غضب اهلل،
كبحسباف ىذا يظير الداعي ضعفو  ،كيستعطؼ رحمة اهلل لتشمؿ ىذا البدف الضعيؼ غير القادر عمى
تحمؿ بالء الدنيا  ،فكيؼ ببالء اآلخرة

(ِ)

كتعد ( فاء السببية ) مف كسائؿ الكصؿ السببي بيف الجمؿ،
ٌ .

كقد تنبو ابف يعيش إلى ىذا إذ يقكؿ (( كاعمـ َّ
جاب بيا تعقد الجممة األخيرة باألكلى،
أف ىذه الفاء التي يي ي
األب ىي ًج
كر ًعِّز ى
فتجعميما جممة كاحدة كما يفعؿ حرؼ الشرط ))(ّ) ،كما في دعائو (( :إًليي ىكأىٍل ًح ٍقني ًب ين ً
ؾ ٍ
ؾ ً
الؿ  ىك ً
ؾ ً
اـ ))(ْ)َّ ،
فإف اإلنساف
اإل ٍكرً
خائفان يمر ًاقبان ،يا ىذا ا ٍل ىج ً
اؾ  يم ٍن ىح ًرفان  ،ىك ًم ٍن ى
ف  ًسك ى
عارفان  ،ىك ىع ٍ
كف لى ى
 ،فىأى يك ى
إذا التحؽ بيذا النكر اإلليي ،فإنو سيترتب عمى ذلؾ آثار في حياتو ىي :أف ىذا النكر ينير لو الطريؽ
فيصؿ إلى معرفة اهلل ، كتحصؿ لديو حالة زىد قيرية عف كؿ ما سكل اهلل ، فال يتعمؽ قمبو
بشيء أبدان ،كتنشأ عنده حالة الخكؼ كالمراقبة لكؿ أمكره  -صغيرىا ككبيرىا ، -بحيث ينزجر تمقائيان عف
كؿ ما يغضب اهلل ؛ ألنو كصؿ إلى درجة يرل فييا ذلؾ البطش اإلليي الذم يكفيو عف كؿ كاعظ(ٓ).
يتـ بيا الكصؿ السببي (الباء) التي تحمؿ معنى السببية ،كىي
كمف كسائؿ الكصؿ األخرل التي ٌ
ف
ف  ىع ٍم ارن ىكا ٍل ىع ٍ
الداخمة عمى سبب الفعؿ(ٔ) ،نحك دعائو عمى معاكية كعمرك بف العاص (( :الم ييـ ا ٍل ىع ٍ
ف سبيمً ىؾ  ،ك ًك ٍذ ًب ًيما عمى  ًكتا ًب ىؾ  ،كاس ًت ٍخ ً
عاكي ىة  ًب ً
يم ً
ي ))(ٕ)،
فاف ًيما ًب ىن ًب ِّي ىؾ   ،ىك ًك ٍذ ًب ًيما  ىعمى ٍي ًو  ىك ىعمى 
ى
ى ٍ
ى
صدِّىما  ىع ٍ ى
ى

(ُ) مصباح المتيجد  ،صٖٔٓ .

(ِ) ينظر :أضكاء عمى دعاء كميؿ  ،صِٕٗ .
(ّ) شرح المفصؿ . ِٕ/ٕ ،

(ْ) اإلقباؿ باألعماؿ الحسنة . ِٗٗ/ّ ،

(ٓ) محاضرة لمشيخ حبيب الكاظمي  ،مكقع شبكة السراج في الطريؽ إلى اهلل .
(ٔ) ينظر :حاشية الصباف عمى شرح األشمكني . ِّٗ/ِ ،
(ٕ) كتاب يسميـ بف قيس الياللي . ّٕٖ/ِ ،

93

(ُ)
صدىما عف سبيؿ اهلل  ،ككذبيما عمى كتابو  ،كما أظيراه مف
فقد دعا عمييما  ،كجعؿ لعنو ليما بسبب ٌ

استخفاؼ برسكؿ اهلل

 ،مع كذبيما عميو كعمى اإلماـ. 

(ُ) ينظر :المصنؼ البف أبي شيبة  . ِْٓ/ّ ،كالبداية كالنياية  . َْٖ/ٕ ،ككنز العماؿ . ِٖ/ٖ ،
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اىفظو اىثاّي

اىظبل ادلؼجَي
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اىفظو اىثاّي:

ّ
اىظبلادلؼجَي : Lexical Cohesion
بأنو (( :العالقة التي تجمع بيف كممتيف أك أكثر داخؿ المتتابعات في
عنى بالسبؾ المعجمي ٌ
يي ى
النص ،كىي عالقة معجمية خالصة ال تفتقر إلى عنصر نحكم يظيرىا ))(ُ) ،كيحدث الربط باستم اررية
ٌ
لنصٌية ،حيث
المعنى بإحالة عنصر عمى عنصر آخر عمى مستكل المعجـ بما يعطي
النص صفة ا ٌ
ٌ
لمنص(ِ)؛ كلذلؾ ال تحتاج إلى
تتجو الكحدات المعجمية عمى نحك منتظـ في اتجاه بناء الداللة الكمية
ٌ
كسيمة شكمية (نحكية) لمربط بينيا(ّ) ،فيي في ذاتيا تتصؼ بالربط َّ ،
ألف بعضيا يفسر اآلخر(ْ).
النص بكسيمتيف لغكيتيف  ،ىما :التكرار ،كالتضاـ (المصاحبة
كيتحقؽ السبؾ المعجمي بيف عناصر
ٌ
(ٓ)

المعجمية)

.

ادلبحج األٗه :اىتنزار :Reiteration
النصٌية (( :إعادة عنصر معجمي  ،أك كجكد مرادؼ لو  ،أك شبو
كيقصد بو في الدراسات
ٌ
النص حتى آخره  ،مما يسيـ
مرادؼ ))(ٔ) ،كيتمثؿ الربط في التكرار باستمرار عنصر لغكم مف بداية
ٌ

(ُ) تحميؿ الخطاب السياسي في ضكء نظرية االتصاؿ المغكم  ،صِِٕ .
النص النظرية كالتطبيؽ  ،صَُٓ .
(ِ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب  ،صِْ .
(ّ) ينظر :لسانيات
ٌ

النص النظرية كالتطبيؽ  ،صَُٓ  .كتحميؿ الخطاب السياسي في ضكء نظرية االتصاؿ المغكم،
(ْ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
صِِٕ .
النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب  ،صِْ  .كأصكؿ تحميؿ الخطاب  . ُِْ/ُ ،كالبديع بيف
(ٓ) ينظر :لسانيات
ٌ
النص النظرية كالتطبيؽ  ،صَُٓ .
النصٌية  ،صٕٗ  .كعمـ لغة
البالغة العربية كالمسانيات
ٌ
ٌ
النص اتجاه جديد في الدرس النحكم  ،صَُٔ .
(ٔ) نحك
ٌ
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النصٌية تتحقؽ باإلحالة
النص كتماسكو(ُ) ،كال يخفى أف كظيفة التكرار
مع تضافر عكامؿ أخرل في بناء
ٌ
ٌ
(( عندما يحيؿ المفظ الثاني المكرر إلى المفظ األكؿ  ،مما يحدث نكعان مف الربط بيف الجممتيف التي
النص ))(ِ)؛ كلذلؾ اطمؽ عميو بعض الدارسيف "اإلحالة التك اررية"
حدث فييما التكرار في إطار
ٌ

(ّ)

.

كالتكرار بكصفو ظاىرةن أسمكبيةن يختمؼ في أبعاده الداللية مف سياؽ إلى آخر  ،فقد يككف في
يمجيا المتمقي  ،عمى حيف في سياؽ آخر يفجر المغة كيخمؽ لغة جديدة(ْ) ،كىذا
سياؽ لغة مكررة ربما ٌ
ما أشار أليو دم بكجراند عندما قاؿ (( :كيمكف إلعادة المفظ في العبارات الطكيمة أك المقطكعات الكاممة
أف تككف ضارة ألنيا تحبط اإلعالمية مالـ يكف ىناؾ تحفيز قكم ))(ٓ) .كمف ىنا حظي التكرار بعناية
الدارسيف

العرب قديمان كحديثان  ،ككاف محؿ اىتماـ عمماء النحك كالبالغة كعمكـ القرآف  ،فبينكا

خصائصو األسمكبية كسماتو الفنية(ٔ).
قدـ ىاليدام كرقية حسف أربعة أنكاع لمتكرار ىي(ٕ):
كقد ٌ
أ) تكرار الكممة نفسيا

ب) الترادؼ أك شبو الترادؼ ج) الكممة الشاممة

العامة

النصي بيف النظرية كالتطبيؽ . ِِ/ِ ،
(ُ) ينظر :عمـ المغة
ٌ
النص  ،صّٗٓ .
(ِ) إشكاالت
ٌ

النص  ،صُُٗ .
(ّ) ينظر :نسيج
ٌ
النصي عند أبي مسمـ البيالني (بحث) . ُٕٗ/ِ ،
(ْ) ينظر :التكرار
ٌ

النص كالخطاب كاإلجراء  ،صَّٔ .
(ٓ)
ٌ
النص ( رسالة ماجستير)  ،صٖٓ. ُٔ-
(ٔ) ينظر :اإلبداع كاإلتباع بيف البالغة العربية كعمـ
ٌ
النص النظرية كالتطبيؽ  ،صَُٔ .
(ٕ) ينظر :عمـ لغة
ٌ

97

د) الكممة

أ -تنزار اىنيَت ّفظٖا:
كيندرج تحتو ثالثة أنكاع ىي:
 )9اىتنزار ادلباشز ىيؼْظز ادلؼجَي:
كيككف بتكرار العنصر المعجمي نفسو مف دكف تغيير  ،عندما يكاصؿ المتكمـ الحديث عف
(ُ)
أف تكرار المفظ ىك األصؿ في الربط بككنو خير
الشيء نفسو  ،ما يعني استم ارره في النص  ،كيبدك ٌ
(ِ)

كسيمة لمتذكير بما سبؽ

ناء
ت  ًب ًو الث ى
ؾ  ىعمى ما  ًن ٍم ي
ؾ  ًب ىم يعكىن ًت ى
نحك دعائو (( :الم ييـ إً ٌني أيثٍني  ىعمى ٍي ى

ؼ  ىيقيني ،الم ييـ
ض ٍع ً
ب لى يو في قى ٍد ًر فى ً
ستىٍك ًج ي
ؾ  ىعمى  ىن ٍفسي  ًبما أى ٍن ى
ىعمى ٍي ىؾ   ،ىكاي ًق ُّر لى ى
ت أ ٍ
ساد  ًنيتي  ىك ى
،كا ٍل يم ٍ
ىىمي يو ى
س ا ٍلع ٍبيد أىىنا ،كًنع ـ ا ٍل ً
ًن ٍع ـ  ًٍ
ؾ
مال ي
كب أىىنا  ،ىكًن ٍع ىـ ا ٍل ىم ٍكلى أى ٍن ى
س ا ٍل ىم ٍريب ي
ت   ،ىكًب ٍئ ى
لو أى ٍن ى
اإل ي
ت  ىكًن ٍع ىـ الربُّ أى ٍن ى
ت  ىكًب ٍئ ى ى
ى ٍى
ى
ؾ أىىنا ))(ّ) ،فقد تكرر ضمير المخاطىب ( أنت ) كضمير المتكمـ ( أنا ) في خطاب
س ا ٍل ىم ٍمميك ي
ت  ىكًب ٍئ ى
أى ٍن ى
شً
ب إق ىٍريارهي،
اف عي ا ٍل يمذ ًٍن ً
ألف المكقؼ ىنا ىك مكقؼ مصارحة كمكاشفة كاعتراؼ  ،كقد قيؿ (( :ى
مباشر؛ ٌ
لتقر بذنبيا  ،فيقكؿ (( :فىأىىنا
اع ًت ىذ يارهي ))(ْ)؛ لذلؾ
أحضر ٌ
ىكتىٍكىبتي يو ٍ
الداعي ذاتو المذنبة إلى ساحة االعتراؼ ٌ
ى
(ٓ)
أكد ذلؾ اإلقرار بالتكرار ،فكرر الضمير
الظالً يـ لً ىن ٍفسي  ،ا ٍل يم ًق ُّر  ًب ىذ ٍنبي  ،ا ٍل يم ٍعتى ًر ي
ؼ  ًب ىخ ى
طيئتي ))  ،ك ٌ

(أنت) استحضا انر لمذات الغافرة  ،ككرر الضمير (أنا) إق ار انر عمى الذات المذنبة .ككذلؾ في دعائو (( :يا
اع ً
ف
ي ًم ٍ
ص ىمنيفيما ىب ًق ى
ىع ًطنيفي ىم ٍجمًسيىذا ىم ٍغ ًف ىرةىما ىمضى ًم ٍ
ريـيا ىك ي
ىك ي
ف يذنيكبي ،ىك ٍ
ريـ ،ىكأ ٍ
ريـيا ىك ي
ؾ ا ٍل ىك ً
نيو أ ىىبدانما
ريـ  ،ىك ٍاريزقى ً
الن ىم ٍب يرك ارنخالًصانلً ىك ٍج ًي ى
يع ٍمرم  ،ىك ٍاريزقىًني ا ٍل ىحج  ىكا ٍل يع ٍم ىرةىفي عامي ىذا  ،يمتىقىب 
ؾ،
ريـ،كا ٍك ًفني ىم يؤكىن ىة ىن ٍفسي ،ىكا ٍك ًفني ىم يؤكىن ىة ًعيالي ،ىكا ٍك ًفني ىم يؤكىن ىة ىخ ٍم ًق ى
ريـيا ىك ي
أ ٍىبقى ٍيتىني،يا ىك ي
ريـيا ىك ي
ت ً
اإل ٍن ً
سقى ًة ا ٍل ًجفِّ  ىك ًٍ
آخهذ
شر  يك ِّؿ داب وة أى ٍن ى
سقى ًة ا ٍل ىع ىر ً
س   ،ىكا ٍك ًفني  ى
ب  ىكا ٍل ىع ىجًـ   ،ىكا ٍك ًفني  ى
ىكا ٍك ًفني  ى
شر فى ى
شر فى ى

النص النظرية كالتطبيؽ  ،صَُٔ .
(ُ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
(ِ) ينظر :ظاىرة الربط في التركيب كاألسمكب العربي (بحث) ضمف كتاب مقاالت في المغة كاألدب . ُٖٗ /ُ ،
(ّ) البمد األميف كالدرع الحصيف  ،صٖٔ .
(ْ) غرر الحكـ كدرر الكمـ  ،صُٓٗ .

(ٓ) البمد األميف كالدرع الحصيف  ،صٖٔ .
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(ُ)
ناصي ًتيا ،إًف ربي عمى  ً
ً
الداعي ىنا يمتمس العطاء كقد تكسؿ بما يناسب المقاـ
ستى و
صر و
قيـ ))  ،ك ٌ
ىٌ ى
ًب ى
اط  يم ٍ

باسـ ( الكريـ )؛ أل َّ
ىف الكريـ ىك الذم (( إذا أعطػى زاد عػمى منتػيى الرجػاء  ،كال يبالي كـ أعطى ،كلمف
أعطى  ،كاف رفعت حاجة إلى غيره ال يرضى ))(ِ) ،ككرر النداء لمرجاء  ،فًإَّنو (( مف أكثر قرع الباب
يكشؾ أف يفتح لو ))(ّ) .كال يقتصر الربط بالتكرار المباشر عمى تكرار الكممة الكاحدة  ،بؿ قد يككف
الربط بتكرار الجمؿ أك العبارات  ،كما في تكرار كممة التكحيد ( ال إلو إال اهلل ) في دعاء يكـ التاسع
كالعشريف مف كؿ شير حيث تكررت تسعان كثالثيف مرة(ْ) ،كفي دعائو ( في االعتصاـ باهلل ،) حيث
لو
لو إًال  يى ىك ))(ٓ) ،أىربع عشرة مرة  ،ككذلؾ في دعائو (( :ال إً ى
ت  ًبالم ًو الذم ال إً ى
ص ٍم ي
تكررت (( ٍ
اعتى ى
لو إًال الم يو  ىم ىع  ًع ٍم ًم ًو
لو إًال الم يو  ىب ٍعىد  ًع ٍم ًم ًو  يم ٍنتىيى  ًرضاهي  ،ال إً ى
إًال الم يو في  ًع ٍم ًم ًو  يم ٍنتىيى  ًرضاهي  ،ال إً ى
يم ٍنتىيى  ًرضاهي ،الم يو أى ٍك ىب ير في  ًع ٍم ًم ًو  يم ٍنتىيى  ًرضاهي،الم يو أى ٍك ىب ير  ىب ٍعىد  ًع ٍم ًم ًو  يم ٍنتىيى  ًرضاهي،الم يو أى ٍك ىب ير  ىم عى
ًع ٍم ًم ًو  يم ٍنتىيى  ًرضاهي،ا ٍل ىح ٍم يد لًم ًو في  ًع ٍم ًم ًو  يم ٍنتىيى  ًرضاهي ،ا ٍل ىح ٍميد لًم ًو  ىب ٍعىد  ًع ٍم ًم ًو  يم ٍنتىيى  ًرضاهي ،ا ٍل ىح ٍم يد
ً ًً
لًم ًو م ع  ًع ٍم ًم ًو م ٍنتىيى  ًرضاه  ،س ٍب ى ً
حاف الم ًو  ىب ٍعىد  ًع ٍم ًم ًو  يم ٍنتىيى
س ٍب ى
ىى
حاف الم و في ع ٍمم و  يم ٍنتىيى  ًرضاهي   ،ي
ي ي
ي
حاف الم ًو  ىم ىع  ًع ٍم ًم ًو  يم ٍنتىيى  ًرضاهي ))(ٔ) ،كفي مثؿ ىذا النكع مف التكرار في الدعاء يككف لو
س ٍب ى
ًرضاهي  ،ي
ؾ َّ
أف داللة السػياؽ فػي (ال إًلوى إًالَّ المَّوي)
فضػالن عمى كظيفة الربط داللتو الخاصة بػػو في كؿ مػرة ،فال شػ ٌ
َّ
كتعمقيا بما بعدىا تختػمؼ في المرة األكلى عنيا في المرة الثانية كىي عػف الثالثة  ،ككذلؾ فػي ( الموي
ًَّ ً
حاف المَّ ًو )؛ كلذلؾ أمر أىؿ البيت
أى ٍك ىب ير ) كفي ( اٍل ىح ٍم يد لمو ) كفي ( يس ٍب ى

بأف تككف قراءة الدعاء

بالكيفية كالترتيب الكارديف عنيـ عمييـ السالـ(ٕ) ،كقد يككف الكالـ عف داللة ذلؾ ضربان مف التأكيؿ الذم
ال محكـ لو ي كجيو  ،كأما التكرار بعدد معيف ففيو مف األسرار ما يصعب الخكض فيو ،فيك مف األشياء
(ُ) اإلقباؿ باألعماؿ الحسنة  . ُّٖ/ُ ،كالصحيفة العمكية الجامعة . ٖٓ ،
(ِ) المقصد األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى  ،صُُٓ .
(ّ) بحار األنكار . ٖٗ/ُٓ ،

(ْ) ينظر :الدركع الكاقية  ،صِّْ. ِّٕ-

(ٓ) ميج الدعكات كمنيج العبادات  ،صُٖٔ .
(ٔ) السابؽ نفسو  ،صَُٕ .

(ٕ) ينظر :كتاب الخصاؿ . ِْٓ/ِ ،
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التي ال يعرفيا إال مف خكطب بيا  ،كقد عاتب اهلل مكسى عندما عجَّؿ قبؿ األربعيف .كبما َّ
أف لمتكرار
كظيفة أخرل – فضالن عمى السبؾ – ىي تجسيد المعنى(ُ) ،فقد جاء التأكيد في بعض األدعية عمى
لمد ً
اعي كأسمكب النداء  ،كالدعاء في حقيقتو
تكرار بعض األساليب فييا بحسب طبيعة المناخ النفسي ٌ
الم
س ِّيدم  ىك ىم ٍك ى
ب  ىيا  ىر ِّ
نداء خرج لمدعاء  ،نحك ما جاء في دعاء كميؿ (( :ىيا  ىر ِّ
ب  ىيا  ىر ِّ
ب  ،يا إًليي  ىك ى
ؾ  ًرقٌي ))(ِ)  ،فقد كرر لفظ ( يا رب ) ثالث مرات في ىذا المقطع  ،ككرره بيذه الصيغة مع ما
ىكمالً ى
ظًـ
ؾ  ىكقي ٍد ًس ى
ؾ  ًب ىحقِّ ى
ىسأىلي ى
ب  ىيا  ىر ِّ
سبؽ في ثالثة مقاطع مف الدعاء  ،في قكلو (( :ىيا  ىر ِّ
ب  ىيا  ٌر ِّ
ىع ى
ؾ  ىكأ ٍ
ب  ،أ ٍ
ؾ كأىس ً
ً ً
ؾ  ىجك ً
ش يدٍد  ىعمىى
ب  ،قى ِّك  ىعمى  ًخ ٍد ىم ًت ى
ب  ىيا  ىر ِّ
ؾ ))(ّ) ،كفي قكلو (( :ىيا  ىر ِّ
مائ ى
ب ىيا  ىر ِّ
ارحي  ،ىكا ٍ
صفات ى ى ٍ
النص  ،كلعؿ في اختيار
زيم ًة ىجك ًانحي ))(ْ) ،فكاف ىذا التكرار مف العكامؿ التي أسيمت في تماسؾ
ٌ
ا ٍل ىع ى
فالرب ىك المالؾ كالمصمح
الداعي ،
التكرار بيذا االسـ لما يحممو مف دالالت تنسجـ مع ما يطمبو ٌ
ٌ
كالمربي(ٓ) ،كأف األصؿ في مادة ( ربب ) سكؽ الشيء إلى جية الكماؿ كرفع النقائص بالتخمية
(ٔ)
فالداعي حتى يصؿ إلى مطمكبو في درجات التكامؿ في التربية جعؿ كسيمتو االستعانة بيذا
كالتحمية ٌ ،

االسـ ،بكصفو (( أقرب األسماء إلى االسـ األعظـ  ،كلذا لـ يذكر اهلل تعالى دعاء مف أدعية األنبياء،
ظمىمنا  ،)ٕ(ربنا  ً
ؾ  ىر ٍح ىم نة 
ف لى يد ٍن ى
آتنا  ًم ٍ
كالصالحيف إال افتتحيا بو كقكلو   :ىربنا  ى ٍ
ى

(ٖ)

 ...كمثمو كثير،

كفيو استعطاؼ لما فيو مف الداللة عمى تربية كؿ شيء  ،كتكميمو  ،كحفظو  ،كاخراجو مف حد النقص
إلى الكماؿ بحسب ما يميؽ بحالو ))(ٗ) ،كقد كرد عف اإلماـ الصادؽ أنو قاؿ (( :مف قاؿ عشر

النصٌية  ،صَٖ .
(ُ) ينظر :البديع بيف البالغة العربية كالمسانيات
ٌ
(ِ) مصباح المتيجد  ،صٕٖٓ .
(ّ) السابؽ نفسو  ،صٕٖٓ .
(ْ) السابؽ نفسو  ،صٕٖٓ .

(ٓ) ينظر :البياف في تفسير القرآف  ،صّْٖ .

(ٔ) ينظر :التحقيؽ في كممات القرآف الكريـ . ِِ/ْ ،
(ٕ) سكرة األعراؼ  /مف اآلية. ِّ :
(ٖ) سكرة الكيؼ  /مف اآلية. َُ :

(ٗ) مرآة العقكؿ في شرح أخبار آؿ الرسكؿ . َِٖ/ُِ ،
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اربقيؿ لو:لبيؾ ما حاجتؾ ))(ُ) .ككرره لمرجاء كاإللحاح كالتكسؿ(ِ) ،كقد تكرر النداء
رب ىي ِّ
مرات :ىيا  ِّ
بصيغ أخرل غير ما سبؽ  ،منيا ( يا اهلل ) كما ىك في ( دعاء المذخكر )(ّ) ،ك( إليي ) بحذؼ حرؼ
النداء كما ىك في دعاء الصباح(ْ) ،ككاف أكثرىا شيكعان ( المٌيي َّـ ) في استيالؿ بعض األدعية كتك ارره في
(ٓ)

بداية كؿ مقطع  ،كما ىي الحاؿ في دعائو في تحميد اهلل كتكحيده

.

 )7اىتنزار اجلشئي:
كيقصد بو التكرار االشتقاقي  ،كىك (( :تكرار عنصر سبؽ (استخدامو) ،كلكف في أشكاؿ
كفئات مختمفة ))(ٔ) ،كذلؾ باالستعماالت المتنكعة لمجذر المغكم لمكممة(ٕ) ،مثؿ ( :دعا – يدعك – دعاء
النص طابع
– دعكة ) ،كىك شكؿ آخر مف الربط الذم يؤدم إلى استم اررية المعنى  ،كيضفي عمى
ٌ
(ٖ)
ً
ؽالم ٍي ًؿ ىكالن ً
فطىك ً
يار،
ار ً
ؾ ًم ٍ
ىعكيذ ًب ى
التنكع كينفي عنو الرتابة  .كمف أمثمة ذلؾ دعاؤه (( :الم ييـا ٌنيأ ي
(ٗ)
ميف في  ً
جائ ور ،كحسًد  يك ِّؿ  ً
ف جك ًر  يك ِّؿ  ً
آالئ ًو
ٍض ىؿ ا ٍل يم ٍن ًع ى
حاس ود   ،ىكىب ٍغ ً
ى  يك ِّؿ  و
باغ ))  ،كدعاؤه (( :يا أىف ى
ىك ًم ٍ ى ٍ
ىى ى

صائيا  ،ك ً
ف إً ٍح ً
ميف في  ىنع ً
كأى ٍنع ـ ا ٍلم ٍف ً
ؾ
ش ٍكرم لى ى
ض ٍق ي
ت  ىع ٍ
ىياديؾ  ًع ٍندم فى ىع ىج ٍز ي
ت أ ى
مائ ًو ىكثيىر ٍ
ض ى
ت  ىذ ٍرعان في  ي
ٍ
ى
ى ىى ي
(َُ)
ب مستى و
ً
ىحمى ـ  يم ٍغ و
كؾ
غاث  ،أ ٍىد يع ى
ض   ،ىكأىق ىٍر ى ي ٍ
ًب ىجزائيا ))  ،كدعاؤه (( :يا أ ٍ
ىس ىم ىع  ىم ٍد يع ٍّك   ،ىك ىخ ٍي ىر  ىم ٍر يج ٍّك   ،ىكأ ٍ ى

ً
مستىغيثان ً
ؾ
س ىع ًة  ىر ٍح ىم ًت ى
ف إًغاثى ًة  ىخ ٍم ًق ىؾ  ،فى يعٍد  ًبمي ٍط ًف ى
س  ًم ٍ
ستى ٍي ًئ ً
ؾ  ىعمى  ى
استغاثى ىة ا ٍل يمتى ىح ِّي ًر ا ٍل يم ٍ
ٍ
ي ٍ
ض ٍعفي  ،ىكا ٍغف ٍر  ًب ى
ؾ أىكس ع ا ٍلك ً
عاج ىؿ  ً
ىك ً
بيف ))(ُُ) ،كفضالن عمى كظيفتو في تماسؾ
بائ ىر  يذ ينكبي  ،ىك ىى ٍ
اى ى
ص ٍنع ىؾ  ،إًن ى ٍ ى ي
ب لي  ً ي
(ُ) أصكؿ الكافي . ْٖٖ/ِ ،

(ِ) ينظر :أسرار الميؿ في شرح دعاء كميؿ  ،صِّٖ .
(ّ) ينظر :الصحيفة العمكية الجامعة  ،صّْ. ّٔ-
(ْ) ينظر :بحار األنكار . ِّْ/ْٗ ،

(ٓ) ينظر :شرح نيج البالغة البف أبي الحديد . ُّ/ٕ ،

النص اتجاه جديد في الدرس النحكم  ،صَُٕ .
(ٔ) نحك
ٌ
النص أسسو المعرفية كتجمياتو النقدية (بحث)  ،صُْٔ .
(ٕ) ينظر :عمـ
ٌ
النص النظرية كالتطبيؽ  ،صُْٓ .
(ٖ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
(ٗ) فالح السائؿ  ،صِْٗ .
(َُ) مصباح الكفعمي . ّّْ/ُ ،

(ُُ) ميج الدعكات كمنيج العبادات  ،صُْٔ .
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النص  ،فقد ارتبط التكرار بمكضكع الدعاء  ،ففي الدعاء األكؿ نجد التكرار الجزئي بيف (جكر -جائر)،
ٌ
ك (حسد – حاسد) ،ك (بغي – باغ) ،ارتبط باالستعاذة التي ىي مكضكع الدعاء  ،كقد أكد األشياء التي
الداعي  ،كفي الدعاء الثاني كاف التكرار بيف (أفضؿ – المفضميف) ،ك(المنعميف – أنعـ –
منيا يستعيذ ٌ
نعمائو) ،كقد ارتبط بالشكر فتكرر ذكر الفضؿ كالنعمة تأكيدان عمى ٌأنيا منو سبحانو كتعالى؛ (( ألف
عيف الشكر ))(ُ) ،فأظير شكر الجكانح بعد أف
تصكر النعمة مف المنعـ  ،كمعرفة ٌأنيا نعمة منو  ،ي
عجز عف أداء شكر الجكارح  .كفي الدعاء الثالث كاف التكرار الجزئي بيف (مستغاث  -مستغيثان –
استغاثة – إغاثة) مرتبطان أيضان بمكضكع الدعاء كىك االسػتغاثة  ،كقد تكافػرت أركاف الخطاب الثالثة في
ً
المخاطب (المسػتغيث) كالمخاطىب (المستغاث) كمكضكع الخطاب (االستغاثة) مع بالغة
ىذا التكرار مف
رجاء
التعبير في استعماؿ المصدر (استغاثة) مع اهلل ك(إغاثة) مع الخمؽ ،فيك يطمبيا مف اهلل
ن
كيستغني عنيا مف المخمكقيف استيئاسان .
 )4االشرتاك اىيفظي:
كىك أف تشترؾ كممتاف أك أكثر في التأليؼ الصكتي مع اختالؼ في المعنى(ِ) ،كىك ما يسمى
في عمـ البديع بالجناس التاـ  ،كيتحقؽ الربط بتكىـ السبؾ المعجمي عندما يرتد ذىف السامع إلى الطرؼ
األكؿ مف طرفي الجناس فيظف َّ
ثـ حيف يعكد إلى السياؽ يتبيف
أف لو المعنى نفسو الذم لمطرؼ الثاني ٌ ،
ظنو  ،ك ٌأنو قد كىـ(ّ) ،فيككف ليذا التكرار كظيفة إعالمية ميمة  ،كىي إيجاده لعنصر
لو زيؼ ما ٌ
(ْ)
كافأ ٍىكفى ًب ىع ٍي ًد ىؾ ،ىكأىقٍضىلً ىحقِّ ىؾ ،ىكأ ٍىرضىلً ىن ٍف ًس ىؾ،
ؾما ى
ىسأىلي ى
المفارقة  .كمف أمثمة ذلؾ دعاؤه (( :ىكأ ٍ

عاد إًلى ٍي ىؾ ))(ٓ) ،كقد حصؿ السبؾ المعجمي بيف لفظة (المعاد) األكلى
،كا ٍل ىم ً
عاد  ًع ٍن ىد ى
ىك ىخ ٍي ارنلي  ًفي ا ٍل ىم ً
ؾ ى
التي كانت بمعنى ( يكـ القيامة ) ،ك(المعاد) الثانية التي كانت بمعنى ( الرجكع ) .كفي دعائو(( :
(ُ) شرح منازؿ السائريف  ،صّٓٔ .

(ِ) ينظر :االشتراؾ المغكم كالمعنى السياقي (بحث)  ،صُْٓ .

النصٌية  ،صَُٓ .
(ّ) ينظر :البديع بيف البالغة العربية كالمسانيات
ٌ
النص  ،صَُٖ .
(ْ) ينظر :نظرية عمـ
ٌ
(ٓ) اإلقباؿ باألعماؿ الحسنة . ُِّ/ّ ،
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ً
ف ىخ ٍم ًق ًو ىكقي ٍد ىرًت ًو ))(ُ) ،فمفظة (خمؽ) األكلى
ت ٍاال تي ىعمى ىخ ٍم ًق ًو يم ٍخ ًبهر ىع ٍ
الريبكًبي ًة ،ىكا ٍل ىم ٍك ي
آي ية ُّ
فىا ٍل ىك ٍحدان ُّي ية ى
فإف الثانية ترتبط
بمعنى ( المخمكؽ ) ،كالثانية بمعنى ( اإليجاد ) ،كاذا كانت األكلى ترتبط بالمكت ٌ
ؾ
ىس ًم ٍن ى
ؼأ ٍىيأ ي
ىـ ىك ٍي ى
كؾ ىكأىىناأىىنا،أ ٍ
ؼأ ٍىد يع ى
باإلحياء  ،كىنا عنصر المفارقة  .ككذلؾ في دعائو (( :إًليي ىك ٍي ى
ت ))(ِ) ،كالسبؾ المعجمي حصؿ ىنا بيف الضمير ( أنا ) الذم أحاؿ في المرة األكلى عمى ذات
ىكأى ٍن ى
تأى ٍن ى
الداعي  ،كفي الثانية عمى نفسو بما تحممو مف الذنكب كالخطايا مما ال يؤىميا لمدعاء ،فكاف في المرة
ٌ
األكلى مبتدأ كفي الثانية خب انر  ،كبيف الضمير ( أنت ) الذم أحاؿ في المرة األكلى إلى الذات المقدسة،
كفي المرة الثانية إلى ما تتصؼ بو مف الرحمة كالمغفرة  ،كىذا ليس مف باب التكرار الذم يفيد التككيد،
(ّ)

كانما ىك معنى جديد لو حسف اإلفادة  ،عمى الرغـ مف أف الصكرة صكرة التكرير كاإلعادة

.

ب -اىرتادف أٗ شبٔ اىرتادف:
كيطمؽ عميو دم بكجراند ،كدريسمر مصطمح ( إعادة الصياغة ) عندما يتكرر المحتكل مع
(ْ)
عرفو "ستيفف أكلماف َّ "Stephen Ullmann
بأنو (( :ألفاظ متحدة المعنى
تغيير في التعبير  ،كقد َّ

كقابمة لمتبادؿ فيما بينيا في أم سياؽ ))(ٓ) .كبصرؼ النظر عف الخالؼ بيف ىمف يقكؿ بكجكد الترادؼ،
(ٕ)
(ٔ)
فإنو لما بيف الطرفيف مف عالقة
كمف يقكؿ بعدمو  ،أك ىمف يقكؿ بندرة الترادؼ المطمؽ في أم لغة ٌ ،
ى

النص بكصفو شكالن مف أشكاؿ
يعد كسيمة سبؾ معجمية تسيـ في امتداد المعنى في داخؿ
داللية ٌ ،
ٌ
(ٗ)

التكرار(ٖ) ،فممتكرار أكثر مف صكرة كاحدة فقد يككف تك ار انر لمفظ  ،كقد يككف تك ار انر لممعنى

.

(ُ) ميج الدعكات كمنيج العبادات  ،صُْْ .
(ِ) البمد األميف كالدرع الحصيف  ،صَْْ .
(ّ) ينظر :أسرار البالغة  ،صُٕ .

النص  ،صٖٖ .
(ْ) ينظر :مدخؿ إلى عمـ لغة
ٌ
(ٓ) دكر الكممة في المغة  ،صُُٗ .
(ٔ) ينظر :الترادؼ في المغة  ،صُُٗ .

(ٕ) ينظر :الكممة دراسة لغكية معجمية  ،صُِّ .

النص النظرية كالتطبيؽ  ،صُْٗ .
(ٖ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
(ٗ) ينظر :ظاىرة الربط في التركيب كاألسمكب العربي (بحث) ضمف كتاب مقاالت في المغة كاألدب . ُٖٗ /ُ ،
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كقد تعددت صكر الربط بالترادؼ في الدعاء  ،فقد يقع الترادؼ داخؿ الجممة الكاحدة  ،كعندىا
السِّركالن ٍجكل،كيا ً
ً
ُّر ىكا ٍل ىب ٍمكل ))(ُ)،
ؼالضِّ
كاش ى
ى
يككف مدل الربط قصي انر نحك ،دعائو (( :ىكياعال ىـ ِّ ى
السر) ك( النجكل ) ،إال ٌأنيما ينتمياف إلى حقؿ داللي كاحد،
كمع أف ىناؾ فارقان في الداللة بيف لفظتي ( ٌ
ما يجعؿ عممية الربط بينيما حاصمة  ،كالفرؽ ىك (( :أف النجكل اسـ لمكالـ الخفي الذم تناجي بو
صاحبؾ  ،كأنؾ ترفعو عف غيره  ...كالسر إخفاء الشيء في النفس  ،كلك اختفى بستر أك كراء جدار لـ
(ِ)
خفاء مف النجكل؛
فالسر أشد
يكف س انر  ،كيقاؿ :في ىذا الكالـ سر تشبييان بما يخفي في النفس )) ٌ ،
ن

ألنو ال يتجاكز المرء  ،كالنجكل تتجاكز المرء إلى غيره  ،فيي ما اطٌمع عميو بعض الناس مف دكف
ٌ
اى ٍـ  ىكأىف المٌ ىو  ىعال يـ
بعض  ،كقد جمع اهلل بينيما في قكلو تعالى  :أىلى ٍـ  ىي ٍعمى يمكاٍ أىف المٌ ىو  ىي ٍعمى يـ  ًسريى ٍـ  ىكىن ٍج ىك ي
(ّ)
ا ٍل يغ يي ً
السر ما يخفيو المرء مف كالـ كما يضمر في
كب  ، كفي تفسيرىا يقكؿ الطاىر بف عاشكر (( :ك ٌ

نفسو فال ييطمع عميو الناس  ...كالنجكل المحادثة بخفاء أم يعمـ ما يضمركنو في أنفسيـ كما يتحادثكف
أعـ منيا لينبئيـ باطٌالعو
بو
ى
حديث سر لئال يطمع عميو غيرىـ  .كاٌنما عطفت النجكل عمى ٌ
السر مع ٌأنو ٌ
عممو
عمى ما
ى
يتناجكف بو مف الكيد كالطعف  .ثـ ىع ٌمـ ذلؾ بقكلو " :كأف اهلل عالـ الغيكب" أم قكم ي
(ْ)
تـ الربط بينيما ىك ( الغيب ) عف عامة الناس  ،فيك
لجميع الغيكب ))  ،كبذلؾ يككف الجامع الذم بو ٌ

ىف المٌوى ىعالَّـ اٍل يغيي ً
الحقؿ الداللي الذم ينتمياف لو ؛ كلذلؾ ختمت اآلية الكريمة بقكلو (( :ىكأ َّ
ػكب ))  .كقػد
ي
ح دائي
ىص ىب ى
يقع التػرادؼ بيف جممتيػف  ،كعندىا يكػكف مػدل الربط طكيالن نسػبيان  ،كما فػي دعائػو (( :ىكأ ٍ
ح س ٍقمي مستىجي ارن  ًب ًش ً
ً
فائ ىؾ ))(ٓ) ،كالجامع المغكم بيف ( الداء ) ك( السقـ )
ي ٍ
كأ ٍ
يم ٍ
ىص ىب ى ي
ستىجي ارن  ًب ىدكائ ىؾ  ،ى
الحقؿ الداللي الذم يجمعيما ،ىك ( :المرض ) ،فالداء ىك :المرض(ٔ) ،كالسقـ ىك :المرض(ٕ) ،فكاف
(ُ) مصباح الكفعمي . ّّْ/ُ ،
(ِ) الفركؽ المغكية  ،صّٔ .
(ّ) سكرة التكبة  /اآلية. ٕٖ :

(ْ) تفسير التحرير كالتنكير . ِْٕ/َُ ،

(ٓ) ميج الدعكات كمنيج العبادات  ،صُّٓ .

(ٔ) ينظر :تاج المغة كصحاح العربية  ، ُٓ/ُ ،مادة ( دكأ ) .
(ٕ) ينظر :لساف العرب  ، ُّّ/ٔ ،مادة ( سقـ ) .
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ذكر ً
ؼ ىب ىد ًني
ض ٍع ى
اآلخر يسػتدعي تذ ٌكر األكؿ فيتـ الربط بذلؾ .كمػف ذلؾ أيضان دعاؤه (( :يا ِّ
رب ٍار ىح ٍـ ى
(ُ)
ً
ً
ًً
الرقيؽ:
ىك ًرق ىة ج ٍمدم  ىكًدق ىة  ىع ٍظمي ))  ،كالفرؽ بيف الرقيؽ كالدقيؽ (( :أىف الدقيؽ :خالؼ الغميظ  ،ك ٌ

كحساء ثخيف  ،كال يقاؿ فيو :حساء دقيؽ ))(ِ) ،كفضالن عمى
خالؼ الثَّخيف  ،كليذا يقاؿ :ىحساء ىرقيؽ ى
الربط بالترادؼ كاف ىناؾ السبؾ الصكتي في الجناس الناقص بيف ( دقؽ ) كبيف ( رقؽ ) ،كاف كاف
النصي  ،إال إذا عمؿ عمى االستم اررية الداللية
السبؾ الصكتي يجب ٌأال يدخؿ في مباحث عمـ المغة
ٌ
لمنص مثمما ىك حاصؿ ىنا  .كقد يككف الربط بإعادة الصياغة بيف الجمؿ  ،بحيث تصبح كؿ كممة في
ٌ
الجممة األكلى مرادفة لنظيرتيا في الجممة الثانية  ،فتنشأ جممتاف (مترادفتاف) في المعنى ،نحك دعائو :
كر ىعطيكفان ))(ّ) ،كدعائو (( :إًليى
يم ً
،ك ىعمىي ًفي ىج ً
ىحك ً
فالمٌ ييـ ًب ًعزًت ى
(( ىك يك ً
ؾليفي يك ِّؿاأل ٍ
اؿ ىرؤكفان ى
ميعاأل ي
ًً
ً
ًً
ىف تىي  ً ً
اع ًة  يكؿ  يج ٍروـ
ىسػأىلي ى
الس ى
ؾ  ًبا ٍلقي ٍد ىرًة التي قىد ٍرتىيا  ...أ ٍ ى ى
س ِّػيدم  ،فىأ ٍ
ب لي فػي ىذه الم ٍيمىة ىكًفي ىذه  ٌ
ىك ى
ىكأى ٍظ ىي ٍرتي يو))(ْ) ،كيمكف تكضيح ذلؾ بالرسـ
ىخفى ٍيتي يوأ ٍ
...ك يكؿ ىج ٍيؿ ىع ًم ٍمتي يو ،ىكتى ٍمتي يوأ ٍ
ىج ىرٍمتي يو
ىعمى ٍنتي يو،أ ٍ
ىكأ ٍ
أٍ
ى
اآلتي:
ىحك ً
ميع األ ييم ً
اؿ ىرؤكفان  ،ىك ىعمى َّي ًفي ىج ً
كر ىعطيكفان
لي في يكؿ األ ٍ

ىخفى ٍيتيوي أ ٍىك أى ٍ
ىعمى ٍنتيوي  ،أ ٍ
ىكتى ٍمتيوي أ ٍىك أ ٍ
ظيى ٍرتيوي

(ُ) مصباح المتيجد  ،صٖٓٓ .

(ِ) لساف العرب  ، ّْٗ-ّْٖ /ْ ،مادة ( دقؽ ) .
(ّ) مصباح المتيجد  ،صٖٓٓ .
(ْ) مصباح المتيجد  ،صٕٖٓ .
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ج -اىنيَت اىشاٍيت:
كيقصد بيا (( أف احدل الكممات تشير إلى فئة  ،كالكممة األخرل تشير إلى عنصر في ىذه
الفئة ))(ُ) ،فالكممة التي تشكؿ أساسان مشتركان لمجمكعة مف األسماء يطمؽ عمييا ( الكممة الشاممة )،
مثؿ األسماء :الناس  ،الشخص  ،الرجؿ  ،الم أرة  ،الكلد  ،الطفؿ  ،البنت  ،فيي أسماء تشمميا جميعان
كممة ( إنساف )(ِ)  ،كىك نكع مف الربط يتـ باالقتراف بيف الكممة الشاممة كما ينضكم تحتيا .كقد كرد مثؿ
ؾ ما
ف  ىع ىرفى ىؾ   ،ىك يى ىك  ىيرل  ًمف  ىخ ٍم ًق ى
ؾ  ًع ٍنىد  ىم ٍ
شأ ين ى
ذلؾ في أدعية اإلماـ كدعائو (( :فى ىك ٍي ى
ؼ ال  ىي ٍعظي يـ  ٍ
صار ،ىك ىمالئ ىك وة ىخمى ٍقتى يي ٍـ
ؽ ىي ٍخ ًط ي
ب ،ىكىب ٍر و
ف ىر ٍع وػدتى ٍف ىػز
كب يي ٍـً ،م ٍ
يم ى
تى 
ؼ ٍ
عيلى يوال يقمي ًك ي
ألي يقمي ى
رتاعي ًبو يعقكلي يي ٍـ ،ىك ٍ
األب ى
(ّ)
(الخمؽ) االسـ الشامؿ الذم يندرج تحتو (الرعد) ،ك (البرؽ) ،ك
سمك ًات ى
ؾ ))  ،إذ تمثؿ كممة ى
كأ ٍ
ىسػ ىك ٍنتى يي ٍـ  ى

الخمؽ كخصو بما ترتاع بو عقكؿ الناس  ،فصؿ ذلؾ
(المالئكة) ،كىك تفصيؿ بعد إجماؿ  ،فبعد أف ذكر ى
بذكر أبرز مصاديقو  ،كىك الرعد كالبرؽ كالمالئكة  .كلعؿ مف ابرز أمثمة الربط بالكممة الشاممة في
كد التك ً
اب،
ار ا ٍل ىكيد ً
كر ا ٍل ىغف ً
أدعية اإلماـ ىذا الدعاء كما يماثمو مف األدعية  ،كىك (( :اىٍل ىح ٍميد لًم ًو ا ٍل ىغفي ً
ؾ ا ٍلم ٍقتىًد ًر ا ٍل ً
زيز ا ٍلجب ً ً ً
صير ا ٍلع ً
ى ا ٍلقىي ً
اب ا ٍل ىك ً
قاد ًر
ميـ  ،الص ىمًد ا ٍل ىح ِّ
بير ،الس ً
ا ٍل ىكى ً
ُّكـ  ،ا ٍل ىع ً ى
ميع ا ٍل ىب ً ى
ار ا ٍل ىمم  ي
ً
اى ًر ا ٍل ً
عاؿ ٍ  ،األىك ًؿ  ٍاآل ًخ ًر ،الظ ً
ىعمىى ا ٍلمتى ً
ؽ ا ٍل يم ً
المكلىى
باط ًف ،ا ٍل ىكلً ِّ
بيف  ،ا ٍل ىعمً ِّ
ؾ ا ٍل ىح ِّ
ا ٍل ىممً ً
ي  ٍاأل ٍ
ي ا ٍل ىحميد  ،ى
ي
ييد  ،الر يؤ ً
كيؿ الش ً
قاى ًر ،ا ٍلبِّر الش ً
لء ا ٍلمص ِّك ًر ا ٍل ً
ؽ ا ٍل ً ً
اك ًر الش يك ً
الن ً
كؼ
كر ،ا ٍل ىك ً
ؽ ا ٍلخالً ً
صير ،ا ٍل ىخال ً
ى
بار  ي ى
ؾ ا ٍلممي ً
ًً
ميؿ ً  ،
ً
ً
ريـ ا ٍلم ٍحمكًد ا ٍل ىج ً
ً
الرًق ً
ب
كؾ  ،عالًًـ ا ٍل ىغ ٍي ً
غاف ًر الذ ٍن ً
ح ا ٍل ىع ً
يب  ،ا ٍلفىتا ً
ى
ب  ىكقا ًب ؿ الت ٍكب   ،ىمم  ي
ميـ ا ٍل ىك  ى ي
ياد ًة،ا ٍل ىد ًائًـا ٍل ىك ً
ميف ))(ْ) ،فبعد أف حمد اهلل بالكممة الشاممة كىي ( اهلل ) ،حمده بما
ريـ ،ىر ِّ
ىكالش ى
با ٍلعالى ى
ينضكم تحتيا مف األسماء  ،ذلؾ َّ
أف كممة ( اهلل ) ىي االسـ (( الجامع لجميع األسماء الحسنى التسعة

النص النظرية كالتطبيؽ  ،صَُٖ .
(ُ) عمـ لغة
ٌ
النصٌية  ،صّٖ .
(ِ) ينظر :البديع بيف البالغة العربية كالمسانيات
ٌ
(ّ) العقد الفريد . ُْْ/ْ ،

(ْ) الدركع الكاقية  ،صُْٓ. ُٓٓ-
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كالتسعيف  ،أك الثمثمائة كستيف  ،التي ىمف أحصاىا دخؿ الجنة  ...كىذه األسماء المباركة منطكية في
(ُ)

لفظ الجاللة  ،انطكاء الشعاع في نكر الشمس  ،مع المسامحة في ىذا التشبيو ))

.

د -اىنيَت اىؼاٍت:
كىي (( :مجمكعة صغيرة مف الكممات ليا إحالة عامة  ،ك(تستخدـ) ككسائؿ لمربط بيف
النص ))(ِ) ،كليا مف العمكـ كالشمكؿ ما يتسع بكثير عف الشمكؿ المكجكد في االسـ
الكممات في
ٌ
الشامؿ  ،كقد مثؿ ىاليدام ،كرقية حسف عمى ذلؾ بالمثاؿ اآلتي ( :رأل ىنرم أف يستثمر أمكالو في
مزرعة ألباف  ،أنا ال ادرم ما الذم أكحى إليو بالفكرة )  ،فكممة ( الفكرة ) ىنا كممة عامة تحيؿ إلى ما
رآه ىنرم في الجممة األكلى ( استثمار أمكالو )(ّ) .كمف أمثمة ذلؾ في أدعية اإلماـ دعاؤه (( :إًليي
ىع ً
أىطىعتي ى ً
ك يى ىكا ٍل يك ٍف ير،فىا ٍغ ًف ٍرلي
ش ً
ؾفيأ ٍىب ىغ ً
ص ى
ياءإًلى ٍي ى
ش ً
ىح ِّ
ض ٍاألى ٍ
ب ٍاألى ٍ
ؾ ىك يى ىكالت ٍك ي
حيد ،ىكلى ٍـأ ٍ
ؾفيأ ى
ٍ
ياءإًلى ٍي ىؾ ى
ما  ىب ٍي ىن ييما))(ْ) ،فكممة (شيء) عامة تشمؿ كؿ ما مكجكد إما حسان كاألجساـ  ،أك حكمان كاألقكاؿ(ٓ)،
تضـ كالن مف (التكحيد) ،ك(الكفر) ،كما بينيما  ،كتحيؿ عمييا  .ككذلؾ دعاؤه (( :الم ييـ
ثـ فيي
ٌ
كمف ٌ
ؾ ))(ٔ) ،فاألمر (( لفظ عاـ لألفعاؿ
ك ٍاأل ٍىم ير ًب ىي ًد ى
طيعي ىدف ى
ىستى 
إً ٌنيالاى ٍممً ي
ٍعماأ ٍ
ؾماأ ٍىر يجك ،ىكالأ ٍ
ىح ىذ ير،إًال ًب ىؾ ى
(ٕ)
الداعي أك حذر منو .
كاألقكاؿ كميا ))  ،فينضكم تحتو كؿ ما سبؽ مف األقكاؿ كاألفعاؿ مما رجاه ٌ

(ُ) مكاىب الرحمف في تفسير القرآف . ُٔ/ُ ،

النص النظرية كالتطبيؽ  ،صَُٖ .
(ِ) عمـ لغة
ٌ
النصٌية  ،صّٖ .
(ّ) ينظر :البديع بيف البالغة العربية كالمسانيات
ٌ
(ْ) مصباح الكفعمي . ِْْ/ُ ،

(ٓ) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  ،صَّّ .
(ٔ) الدركع الكاقية  ،صُِِ .

(ٕ) المفردات في غريب القرآف  ،صّْ .
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ادلبحج اىثاّي :اىتضاً ( ادلظاحبت ادلؼجَيت ) :Collocation
كىي (( :عالقة أفقػية تجمع بيف لفظيف متجاكريف  ،أك متباعديف ؛ لكجكد المناسبة بينيػما،
النص مف خالؿ ذكر
كىذه العالقة يعتادىا أبناء المغة الكاحدة  ،بحيث يمكف تكقع كركد كممة محددة في
ٌ
كممة أخرل فيو ))(ُ) .إذ يرتبط عنصر بعنصر آخر نتيجة الظيكر المشترؾ المتكرر بينيما في سياقات
متماثمة(ِ) ،كتمتاز ىذه الظاىرة بعدـ افتقارىا إلى مرجعية سابقة أك الحقة مثمما ىي الحاؿ مع عناصر
السبؾ النحكم(ّ) ،فيي تعتمد عمى معرفة القارئ المسبقة بالكممات في سياقاتيا المتشابية  ،فضالن عمى
المعجمية امتدادات ظيرت في دراسات
النص المترابط(ْ) .كلممصاحبة
فيمو لتمؾ الكممات في سياقات
ٌ
ٌ
القدماء مف البالغييف العرب في مسميات مثؿ :المطابقة(ٓ) ،كالمقابمة(ٔ) ،كمراعاة النظير(ٕ) ،كاف لـ
النصييف  ،كانما تناكلكىا بكصفيا مف مظاىر المحسنات
يصطمحكا عمى تسميتيا بما عرفت بو عند
ٌ
(ٖ)

البديعية  ،التي تعتمد عمى حسف المفظ كاألسمكب

.

النصٌيكف ىذه العالقات المعجمية – عمى الرغـ مف شدة التداخؿ فيما بينيا – عمى
كيصنؼ
ٌ
النحك اآلتي(ٗ):

النص كاألسمكب  ،صٔٓ .
(ُ) عمـ لغة
ٌ
النص النظرية كالتطبيؽ  ،صَُٗ .
(ِ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
النص  ،صُُُ .
(ّ) ينظر :نظرية عمـ
ٌ
النص النظرية كالتطبيؽ  ،صَُٗ .
(ْ) ينظر :عمـ لغة
ٌ

(ٓ) المطابقة (( :كتسمى الطباؽ  ،كالتضاد أيضان  ،كىي الجمع بيف المتضاديف  ،أم معنييف متقابميف في الجممة ))
اإليضاح في عمكـ البالغة . ٕ/ٔ ،

(ٔ) المقابمة (( :كىك أف يؤتى بمعنييف متكافقيف  ،أك معاف متكافقة  ،ثـ بما يقابميما  ،اك يقابميا عمى الترتيب )) اإليضاح
في عمكـ البالغة . ُٔ/ٔ ،

(ٕ) مراعاة النظير (( :كتسمى التناسب كاالئتالؼ كالتكفيؽ أيضان  ،كىي أف ييجمع في الكالـ بيف أمر كما يناسبو ال
بالتضاد )) اإليضاح في عمكـ البالغة .ُٗ/ٔ ،
النص كاألسمكب  ،صٗٓ .
(ٖ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
(ٗ) ينظر :السابؽ نفسو  ،صُُّ .
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شاء
ؾ تي ٍؤًتي ا ٍل يم ٍم ى
ؾ ا ٍل يم ٍم ً
أ) عالقة التضاد  ،نحك قكلو تعالى   :يق ًؿ الم ييـ  ىمالً ى
ؾ  ىمف تى ى
ىكتى ً
ى  يك ِّؿ
ؾ  ىعمى ى
ؾ ا ٍل ىخ ٍي ير إًن ى
شاء  ًب ىي ًد ى
عي ا ٍل يم ٍم ى
نز
شاء  ىكتيًذ ُّؿ  ىمف تى ى
شاء  ىكتيًع ُّز  ىمف تى ى
ؾ  ًممف تى ى
ى و ً
ير.)ُ(
ش ٍي ءقىد ه
ب) عالقة التدرج في سمسمة مرتبة  ،مثؿ ( :أياـ األسبكع أك الشيكر ) .
ج) عالقة الجزء بالكؿ  ،مثؿ ( :السقؼ – الجدراف – الحجرة ) كعالقتيا بالمنزؿ .
د) عالقة الجزء بالجزء  ،مثؿ ( :األنؼ – العيف ) .
ق) عالقة الصنؼ العاـ  ،مثؿ ( :الطكاؼ – الكعبة – السعي ) كعالقتيا بالحج  ،فيك
الصنؼ الذم يجمعيا .
ك) عالقة التالزـ الذكرم  ،مثؿ ( :المرض – الطبيب ) ك( السفر – الطائرة ) ك( الطالب
– االمتحاف ) .

أ -اىتضاد:
يتحقؽ الربط في التضاد بتكقع القارئ لمكممة المقابمة(ِ) ،معتمدان عمى حدسو المغكم  ،كمعرفتو
بمعاني الكممات  ،كغير ذلؾ(ّ) ،كالتضاد المقصكد بو ىنا ىك ليس التضاد المنطقي دائمان ،كالذم يعني:
(( الكجكدياف المتعاقباف عمى مكضكع كاحد  ،كال يتصكر اجتماعيما فيو  ،كال يتكقؼ تعقؿ احدىما عمى
تعقؿ اآلخر ))(ْ) ،كانما يعني المعنى المقابؿ لمعنى الكممة  ،التي عندما تذكر يتكقع معيا الذىف ذكر

(ُ) سكرة آؿ عمراف  /اآلية. ِٔ :

النص النظرية كالتطبيؽ  ،صَُٗ .
(ِ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب  ،صِٓ.
(ّ) ينظر :لسانيات
ٌ
(ْ) المنطؽ  ،صِٓ .
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يعد اقكل سبكان  ،فكمما كاف التضاد حادان ( غير
ما يقابميا  ،كاف كاف التقابؿ المنطقي بيف الكممتيف ٌ
(ُ)

لنصي ،كالتضاد الحاد قريب مف النقيض عند المناطقة
متدرج ) كاف أكثر قدرة عمى الربط ا ٌ

.

كمثٌؿ التضاد ظاىرة أسمكبية كاضحة في أدعية اإلماـ برزت في أدعية كثيرة  ،كقد تعددت
ح  يذلٌي
ىص ىب ى
مستكيات الربط فيو مف المستكل القصير عمى مستكل الجممة الكاحدة ،مثؿ دعائو (( :أ ٍ
ً ً
ً
ت ًقم يةحيمىتي
ىص ىب ىح ٍ
ىص ىب ى
ىص ىب ى
ستىجي ارن ًب ًغ ى
ستىجي ارن ًبح ٍمم ىؾ ،ىكأ ٍ
ح ىج ٍيمي يم ٍ
ناؾ ،ىكأ ٍ
حفى ٍقرم يم ٍ
ستىجي ارن ًبعزًت ىؾ ،ىكأ ٍ
يم ٍ
ً
ً
س ٍقمي
ىص ىب ى
ىص ىب ى
ىص ىب ى
كأ ٍ
ح دائي  يم ٍ
ستىجي ارن  ًبأىمان ىؾ   ،ىكأ ٍ
ح  ىخ ٍكفي  يم ٍ
جيرةن  ًبقي ٍد ىرًت ىؾ   ،ىكأ ٍ
يم ٍ
ح ي
ستىجي ارن  ًب ىدكائ ىؾ  ،ى
ستى ى
ً ()2
ً
ً ً
ىص ىػب ىح
ىص ىػب ىح ى
ىص ىػب ىح ى
ستىجي ارن  ًبقيكتى ىؾ   ،ىكأ ٍ
ض ٍعفي  يم ٍ
ستىجي ارن  ًبقىضائ ىؾ   ،ىكأ ٍ
ح ٍيني  يم ٍ
سػتىجي ارن  ًبشفائ ىؾ   ،ىكأ ٍ
يم ٍ

ؾ ا ٍل ً
ىذ ٍنبي مستىجي ارن ًبم ٍغ ًفرًت ىؾ  ،كأىصبح ك ٍج ًي  ً
باقي الد ًائًـ الذم ال  ىي ٍبمى  ىكال
ستىجي ارن ًب ىك ٍج ًي ى
ي ا ٍلفاني ا ٍلبالي  يم ٍ
ي ٍ
ى ى
ى ٍى ى ى ى
(ّ)
ككف التضاد بتك ارره بيف الجمؿ سمسمة تراكيب متكازية مف التقابؿ بيف ( ذلي – عزتؾ )
ىي ٍفنى ))  ،كقد ٌ

ك( فقػرم – غناؾ ) ،ك( جيمي – حممػؾ ) ،ك( خكفي – أمانػؾ ) ،ك( دائػي – دكائػؾ ) ،ك( سػقمي –
شػفائؾ ) ،ك( ضعفي – قكتؾ ) ،ك ( ذنبي – مغفرتؾ ) ،ك( كجيي الفاني البالي – كجيؾ الباقي
ت ًقمَّةي حيمىتي
ىص ىب ىح ٍ
الدائـ ) ،كقد ال يككف التضاد معجميان كلكف السياؽ يجعمو كذلؾ  ،كما في ( ىكأ ٍ
ً ً
ىص ىب ىح ىح ٍينًي يم ٍستىجي انر بًقىضائً ىؾ ) ،كفي الجمع بيف األضداد ما ينسجـ كمكضكع
ك(كأ ٍ
يم ٍستى ى
جيرةن بقي ٍد ىرت ىؾ ) ى
الداعي محؿ النقصاف  ،كالمدعك محؿ الكماؿ،
ألف ٌ
الدعاء كىك االستجارةٌ ،
فإنما األمر يدفع بضده ؛ ك ٌ
كف ))(ْ)،
استجار لدفع صفات النقصاف عنده بما يقابميا مف صفات الكماؿ عنده (( ،فىأ ٍىكلً 
ياؤهي ًب ًعِّزًه ىي ٍعتىُّز ى
كبغناه يغتنكف ،كبأمنو يأمنكف كىكذا .
كفضالن عمى الكظيفة البديعية لمتضاد بكصفو مف المحسنات المعنكية جاء منسجمان كبنية الدعاء
النص بذكر الشيء
الداللية ليؤدم كظيفتو اإلبالغية  ،مما حفز المتمقي عمى المقارنة كالتفاعؿ مع
ٌ
النص اتجاه جديد في الدرس النحكم  ،صُُّ .
(ُ) ينظر ،نحك
ٌ
(ِ) الحيف بفتح الحاء كاسكاف العيف  ،لساف العرب  ، ْٗٔ/ّ ،مادة ( حيف ) .
(ّ) ميج الدعكات كمنيج العبادات  ،صُّٓ .
(ْ) البمد األميف كالدرع الحصيف  ،صّٖٓ .
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ألف كجكدىما معان يقكم المعنى كيزيده تأكيدان في نفس
كضده  ،فالنفس أدعى إلى التأثر بالشيء كضده ٌ ،
حاؿ
حاؿ  ىج ٍي وؿ إلى  ً
ف  ً
حاؿ قيكوة   ،ىك ًم ٍ
ؼ إلى  ً
ض ٍع و
ف  ً
السامع(ُ) ،كما في دعائو (( :ىكىن ىق ٍمتىني  ًم ٍ
حاؿ  ى
ً
حاؿ فى ٍق ور إلى  ً ً
سقىوـ   ،ىك ًج ىدةن
ت في ذلً ى
ك يك ٍن ى
ف  ً
ًع ٍموـ  ،ىك ًم ٍ
ؾ  ىرحيمان  ىرفيقان بي ،تيىب ِّدليني صح نة  ًب ى
حاؿ غنى  ،ى
ًبع ىدوـ ،كين ٍطقان ًبب ىكوـ  ،كسمعان ًب و
اح نة  ًبتى ىع وب   ،ىكفى ٍيمان ًب ًع ٍّي   ،ىك ًع ٍممان ًب ىج ٍي وؿ   ،ىكين ٍعمى  ًب يب ٍؤ و
س ))(ِ)،
ص ىمـ   ،ىكر ى
ى
ى
ى ى
ى ىٍ
فاألشياء تعرؼ بأضدادىا  ،كحتى يمتفت اإلنساف إلى النعمة قرنيا بضدىا  ،فمف طبيعة اإلنساف أنَّو ال
يقدر
يقدر القكة  ،كمف يعرؼ الجيؿ ٌ
يمر بضدىا  ،فمف يعرؼ الضعؼ ٌ
يشعر بعظيـ النعـ إال عندما ٌ
يقدر ً
الج ىدة،
يقدر الصحة  ،كمف يعرؼ العدـ ٌ
يقدر الغنى  ،كمف يعرؼ السقـ ٌ
العمـ  ،كمف يعرؼ الفقر ٌ
يقدر الراحة  ،كمف
يقدر السمع  ،كمف يعرؼ التعب ٌ
يقدر النطؽ  ،كمف يعرؼ الصمـ ٌ
كمف يعرؼ البكـ ٌ
يقدر النعمى  ،كىذا األسمكب في اإلبالغ كالدعكة مما يككف
يقدر الفيـ  ،كمف يعرؼ البؤس ٌ
يعرؼ العي ٌ
أثره أكقع في النفكس  ،كأنفع في التذكير.
اج ىع ًؿ
كقد يككف التضاد فكؽ مستكل الجممة فيككف مدل الربط
ى
أطكؿ  ،كما في دعائو (( :فى ٍ
الد ٍنيا  ،كم ً
نازالن عمىي  ًب ً
المٌيـ  ً
ِّيف  ىك ُّ
ف  ىك ٍيًد
سائي  يجن نة  ًم ٍ
الم ًة  ًفي الد ً
ض ً
صباحي ىذا  ً ى
ياء  ي
ي ى
ىى
اليدل   ،ىكًبالس ى
ياتاليكل))(ّ) ،كتعقيب ( مسائًي ) لػ ( ص ً
ً
ً
باحي ) مف صنعة ( مراعاة النظير
قاي نة ًم ٍ
العدل ،ىك ًك ى
ف يم ٍرًد  ى
ى
ى
(ْ)
فإف مف مراعاة النظير ما يككف فيو الجمع بيف الشيء كضده  ،مثؿ :الميؿ كالنيار ،كالصبح
النظير ) ٌ ،

كالمساء  ،كالحياة كالمكت(ٓ) ،مما جعؿ كؿ لفظة مف ىاتيف المفظتيف نظيرة لألخرل  ،كىك ما يعكس
الكظيفة التي يحققيا ىذا الفف  ،كىي كظيفة تحقيؽ التناسب(ٔ) ،الذم يصير معو الكالـ متالحمان شديد

(ُ) ينظر :اإلبالغية في الشاىد الشعرم ( أطركحة دكتكراه )  ،صُُِ .
(ِ) مصباح الزائر  ،صُٗ .

(ّ) بحار األنكار . ِْٓ/ْٗ ،

(ْ) ينظر :شرح دعاء الصباح  ،صُُٔ .

(ٓ) ينظر :المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع  ،صُٖٓ.

النصٌية  ،صُُّ .
(ٔ) ينظر :البديع بيف البالغة العربية كالمسانيات
ٌ

111

(ُ)

مالءمة األلفاظ

 .كمف األمثمة األخرل عمى تجاكز السبؾ المعجمي في التضاد مستكل الجممة

اء  ،ك ً
اء  ،كأى ٍغ يف يؿ ع ٍن يو  ًفي السر ً
ؾ ًفي الضر ً
ؼ في
أخ ُّ
ؾ ثيـ ا ٍل ىكٍي يؿ  ،أي ٍك ًث ير  ًذ ٍك ىر ى
دعائو (( :فىا ٍل ىكٍي يؿ لي ًم ٍن ى
ى
ى
ى
ف ب ً
ف ً
ً ً
ػر
ص ٍب ى
الئ ى
غ ًن ٍع ىم ًت ى
س يبكً
ؾلى ىدل ،ىكًقم ًة ي
س ً ى
ىم ٍعص ىيت ىؾ ،ىكأىثٌا ىق يؿ ىع ٍ ى
،ك يح ٍ
ش ٍكرم ،ىب ٍؿال ى
ؾ ىعمىي ى
طاعت ىؾ ،ىم ىع ي
لي عمى ب و
ماء ))(ِ) ،كقد تعددت صػكر التضػاد فيو بيف اسـ كاسـ  ،كما فػي
شػ ٍك ىر لي  ىعمى  ىن ٍع و
الء   ،ىكال  ي
ى ى
صيتًؾ – طاعتًؾ ) ك( بالء – ىنعماء ) ،كبيف فعؿ كفعؿ  ،كما في ( ً
ً
أخ ُّ
ؼ
َّراء – الس َّ
( الض َّ
ى
ى
َّراء ) ك( ىم ٍع ى
ٍ
النص إلى كفرة
ىغ يف يؿ ) ،كيشير تعدد صكر التضاد في
– أىثٌا ىق يؿ ) ،كبيف اسـ كفعؿ  ،كما في ( ًذ ٍك ىر ىؾ – أ ٍ
ٌ
(ّ)
ص ٍبر ) في مقابؿ كممة ( يش ٍكر ) ،فما ليس متضادان
الحصيمة المغكية لدل كاتبو  ،كجعؿ السياؽ كممة ( ى

في المعجـ يجعمو السياؽ التداكلي متضادان أحيانان .

ب -ػالقت اىتدرج يف طيظيت ٍزتبت:
كفيو يتـ تكقع العنصر القادـ بحسب سمسمة العالقات التي يحددىا العرؼ االجتماعي أك الثقافي
النص  ،فمف أمثمة
أك المنطقي  ،كىذا يؤكد أىمية البعد المقامي في إنشاء عالقة الربط بيف عناصر
ٌ
و ً
آؿ م ىحمود  ىكأ ًىق ٍم ًني ى ً
ر ٍك ىع ًتي،
التسمسؿ المنطقي دعاؤه (( :اىلم ييـ  ى
عثٍىرتي كآمف ى
ص ِّؿ  ىعمى  يم ىحمد  ىك  ي
ف ي ً
ف ي ىدم ك ًم ٍ ً
ف تى ٍح ًتي ))(ْ) ،فيذه
ف فى ٍكًقي  ىك ًم ٍ
ف  ًشمالًي  ،ىك ًم ٍ
ميني  ىك ىع ٍ
احفى ٍظ ًني  ًم ٍ
كٍ
ف  ىخ ٍمفي  ،ىك ىع ٍ ى
ف  ىب ٍي ً ى
ى
أف الشيطاف يحاصر اإلنساف
الجيات ىي التي تحيط باإلنساف  ،كيمكف أف يككف ىذا التعبير كناية عف ٌ
مف كؿ الجيات  ،كيتكسؿ إلى إغكائو بكؿ كسيمة ممكنة  ،كيسعى إلى إضاللو(ٓ) ،كقد تكعد الشيطاف
يـثيـ ً
اؿفى ًبماأى ٍغكٍيتىًنيألىقٍع ىدفلىي ـ ً
آلت ىين ييـ ِّمف
ستى ًق ى
ص ىارطى ى
ؾا ٍل يم ٍ
ي
اإلنساف عمى ذلؾ  ،قاؿ تعالى :قى ى ى ى
يٍ

(ُ) ينظر :تحرير التحبير . ّٔٔ-ّٔٓ/ّ ،
(ِ) مصباح الزائر  ،صِٗ .

النص النظرية كالتطبيؽ  ،صُّٓ .
(ّ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
(ْ) الدركع الكاقية  ،صِِِ .
(ٓ) ينظر :األمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ . َِّ/ْ،
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شً
شم ً
ف ىخ ٍم ًف ًي ـكع ٍ ً
يف ،)ُ(كحتى يسعى اإلنساف
اك ًر ى
فأ ٍىي ًدي ًي ٍـ ىك ًم ٍ
ىب ٍي ً
آئمً ًي ٍـ ىكالىتى ًجيدأى ٍكثىىريى ٍـ ى
ٍ ىى
فأ ٍىي ىمان ًي ٍـ ىك ىعف ى ى
سد ىذه المنافذ يرشده اإلماـ إلى كسائؿ منيا ىذا الدعاء  .كأما عالقات التسمسؿ الذم يحدده
إلى ٌ
ؾ
ش ًي يد ى
ىص ىب ٍح ي
ت أي ٍ
السياؽ الثقافي فيختمؼ مف مجتمع إلى آخر  ،كمف أمثمتيا دعاؤه (( :اىلم ييـ إً ٌني أ ٍ
ؾ
صمىكاتي ى
ش ى
ت ىك ٍح ىد ى
لوإًالأى ٍن ى
تالم يوالإً ى
ؾأى ٍن ى
ش ىييدأىن ى
ىك ىكفى ًب ى
شييدان ً ...بأىٌنيأى ٍ
ؾال ى
ؾ ى
ريؾلى ىؾ ،ىكأىف يم ىحمدان ى
ف
س ٍي ى
ف  ىك ىعمًي  ٍب ى
س ٍي ى
س ى
ف أىبي طالً و
ش ىييد أىف  ىعمًي  ٍب ى
ىعمى ٍي ًو  ىكآلً ًو  ىع ٍب يد ى
سكلي ىؾ  ...ىكأى ٍ
ف ا ٍل يح ى
ف  ىكا ٍل يح ى
ب  ىكا ٍل ىح ى
ؾ  ىك ىر ي
و
كمحمىد ٍب ى ً
ف يم ىحمود
ي ىك ىعمًي ٍب ى
ف ىعمً ٍّ
ف يمكسى ىك يم ىحمىد ٍب ى
ك ىعمًي ٍب ى
كسى ٍب ى
ك ىج ٍعفىىر ٍب ى
ىيى
ف ىج ٍعفى ور ى
ف يم ىحمد ىك يم ى
ف ىعم ٍّي ى
ً
عيف   ،يى يـ
ؾ يا  ىر ِّ
صمىكاتي ى
ؼ الصالً ى
ي  ىكا ٍل ىخمى ى
ف  ىعمً ٍّ
ف  ٍب ى
س ى
ىج ىم ى
ب  ىعمى ٍي ًو  ىك ىعمى ٍي ًي ٍـ أ ٍ
ح ا ٍل يحج ىة ا ٍلقائ ىـ ا ٍل يم ٍنتىظى ىر   ،ى
ىكا ٍل ىح ى
يف كالى ا ٍلم ً
الـ  ىك ىر ٍح ىم ية الم ًو  ىكىب ىركاتي يو ،
ؾ  ىعمى ٍي ًي ٍـ  ىكالس ي
...صمىكاتي ى
يف
ٍاأل ًىئم ية ا ٍل ييداةياٍل يم ٍيتى يد ى
ضمٌ ى
ى
كف  ىغ ٍي ير الضالٌ ى ى ي
ً
بلي ً
ِّ
ت ىع ٌني
يام ًة ىكأى ٍن ى
يادةى ًع ٍن ىد ى
آؿ يم ىحم ود ،ىكا ٍكتي ٍ
ص ِّؿ ىعمى يم ىحمود ىك ً
ىذًهالش ى
اىلم ييـ ى
ؾ ىحتٌىتيمىق ىننييا ىي ٍكىـا ٍلق ى
ر و ً
ؾ عمى  يك ِّؿ  ى و
دير ))(ِ) ،كمنشأ ىذا التسمسؿ لألئمة
اض ان ى ى
ش ٍي ء قى ه

ما جاء عف الرسكؿ الكريـ

ف قيىرٍي و
ش ))
ش ىر  ىخمًيفى نة  ًم ٍ
ِّيف قى ًائ نما  ىحتى  ىي يك ى
فقد قاؿ (( :ىال  ىي ىاز يؿ الد ي
كف اثٍ ىنا  ىع ى
(ْ)

السمطيف

(ّ)

 ،كلما كرد في فرائد

كنقمو عنو القندكزم في ( ينابيع المكدة ) في حديث الييكدم مع الرسكؿ الكريـ

سألو عف أشياء منيا سؤالو عف كصيو  ،فقاؿ

،

حينما

 (( :إف كصيي عمي بف أبي طالب ،كبعده سبطام

الحسف كالحسيف ،تتمكه تسعة أئمة مف صمب الحسيف.قاؿ:يا محمد فسميـ لي  .قاؿ:إذا مضى
الحسيف فابنو عمي ،فإذا مضى عمي فابنو محمد ،فإذا مضى محمد فابنو جعفر ،فإذا مضى جعفر
فابنو مكسى ،فإذا مضى مكسى فابنو عمي ،فإذا مضى عمي فابنو محمد ،فإذا مضى محمد فابنو
عمي ،فإذا مضى عمي فابنو الحسف ،فإذا مضى الحسف فابنو الحجة محمد الميدم ،فيؤالء اثنا
عشر ))(ٓ) ،ككرد أيضان ىذا التسمسؿ بأسمائيـ

في كتاب ( كفاية األثر ) فيما ركم عف اإلماـ

(ُ) سكرة األعراؼ  /اآليتاف. ُٕ -ُٔ :

(ِ) جماؿ األسبكع بكماؿ العمؿ المشركع  ،صِِٖ .
(ّ) مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ . َُْ/ّْ ،
(ْ) فرائد السمطيف . ُّْ/ِ ،
(ٓ) ينابيع المكدة . ْٗٗ/ّ ،
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الحسيف ،)ُ(كمف ىنا كرد أنو ىمف أنكر كاحدان منيـ فقد أنكر نبكة النبي

(ِ)؛ كلذلؾ عمى ىمف آمف

صي ) في عالقة التدرج في سمسمة
بأكليـ أف يتسمسؿ بإيمانو حتى آخرىـ كي يتحقؽ عنده الترابط ( ٌ
الن ٌ
مرتبة .
ج -ػالقت اجلشء باىنو:
لحاجة م ٍن ىؾ
صم ٍيتييا ال  ى
صالتي  ى
كمف أمثمتيا في أدعية اإلماـ عمي دعاؤه (( :إًل ًيي ىذه  ى
جاب نةلى ى ً
كاففييا ىخمى هؿ
ف ى
ىم ٍرتىني ًب ًو،إًل ًييإً ٍ
إلييا ،ىكال ىر ٍغ ىبة ًم ٍن ى
ٍ
طاع نة ىكًا ى
ؾفييا،إالتى ٍعظيمان ىك ى
ؾإلىى ىماأ ى
كدىا فىال تؤ ً
ً
ً ً
ف ً
ىك  ىن ٍق  ً
س يج ً
اء ًت ىيا أىكريك ً
كؿ
اخذني  ىكتىفىض ٍؿ  ىعمىي  ًبا ٍلقى يب ً
كعيا أ ٍ
ص م ٍ ٌ
ىك  ي
نيت ىيا أىكق ىيام ىيا أىك ق ىر ى
أ ٍ ه
ي
ؾياأرح ـ الر ً
كا ٍل يغ ٍفر ً ً ً
يف ))(ّ) ،فالصالة ىي العنكاف الكمي الذم مف أجزائو :النية  ،كالقياـ،
اح ًم ى
ى
اف،ب ىر ٍح ىمت ى ٍ ى ى
كالقراءة  ،كالرككع  ،كالسجكد  ،كفي تدارؾ الخمؿ فييا كالنقصاف ما يكجب القبكؿ كالغفراف َّ ،
فإف في
إقامة الصالة بحدكدىا كرككعيا كسجكدىا كتسميميا نجاة مف النار  ،كفي قبكليا تقبؿ سائر األعماؿ،
(ْ)
لو إًال
ىف ال إً ى
ش ىييد أ ٍ
رد ما سكاىا مف األعماؿ الصالحة  ،كمف األمثمة األخرل دعاؤه (( :أى ٍ
ردت ٌ
كاف ٌ

شرم  ،ىك يم ٌخي
ش ى
يادةن ىي ٍ
ش ٍعرم  ىكىب ى
صرم  ،ىكلى ٍحمي ىكىدمي ،ىك ى
ريؾ لى يو   ،ى
الم يو  ىك ٍح ىدهيال  ى
ش ى
س ٍمعي  ىكىب ى
ش ىييد  ًبيا  ى
ي ))(ٓ) ،فالضمير المستتر في ( أى ٍشيى يد ) ىك الكؿ الذم بتشيده
ستى ًق ُّؿ  ًب ًو قى ىد ىم 
صبي  ىكما تى ٍ
صبي  ىك ىع ى
ىكقى ى
تشيدت معو جميع أجزائو  ،كىي داللة عمى إخالص التكحيد العممي الذم نطقت بو الجكارح بسمككيا،
فالجكارح تبع ( لمقمب )  ،فيك أمير البدف كاماـ الجسد  ،الذم ال تكرد الجكارح كال تصدر إال عف رأيو،
(ٔ)

كأمره كنييو

.

النص عمى األئمة االثني عشر  ،صُٗٔ. َُٕ-
(ُ) ينظر :كفاية األثر في
ٌ
(ِ) قاؿ النبي

 (( :األئمة مف بعدم اثنا عشر ،أكليـ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب كآخرىـ القائـ  ،طاعتيـ

طاعتي  ،كمعصيتيـ معصيتي  ،مف أنكر كاحدان منيـ فقد أنكرني ))  .االعتقادات  ،صَُْ .

(ّ) مصباح الكفعمي . ُّ/ُ ،

(ْ) ينظر :عمؿ الشرائع . ّّٓ-ِّٓ/ِ ،
(ٓ) الدركع الكاقية  ،صُٓٗ .

(ٔ) ينظر :بحار األنكار . ْٗ/ّٗ ،
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د -ػالقت اجلشء باجلشء:
النص الداللية ،
كفي ىذه العالقة ترتبط األجزاء بعضيا ببعض في عالقة عضكية باتجاه بنية
ٌ
ؾ ً
ؾ
ظ ارن ييقى ِّػريب يو ًم ٍن ى
ش ٍكقي يو ،ىكلًسػانان ىي ٍرفى يع يوإًلى ٍي ى
نيو ًم ٍن ى
ػبلي ىق ٍمبان يي ٍد ً
نحك دعائو (( :إًليي ىى ٍ
ص ٍػدقي يو ،ىكىن ى
ؾ ى
ىحقُّ يو ))(ُ) ،فاإلنساف في كدحو إلى حضرة القدس في ( قكس الصعكد ) يحتاج في صعكده إلى أجنحة
مثنى كثالث كرباع إلى ما يشاء اهلل  ،ككسيمتو إلى ذلؾ جكارحو التي بعمميا الصالح معان  ،يدنك  ،ثـ
(ِ)
ً
ب  ىكا ٍل ىع ىم يؿ الصالً ي
ص ىعيد ا ٍل ىكمً يـ الط ِّي ي
ح  ىي ٍرفى يع يو  ، فإذا كىب اهلل لإلنساف قمبان
يتدلى  ،قاؿ تعالى  :إًلى ٍي و  ىي ٍ

فإنو يدنك  ،كيرتفع  ،كيقترب  ،حتى يككف قاب قكسيف أك أدنى .
مشتاقان  ،كلسانان صادقان  ،كنظ انر حقان ٌ ،
ه -ػالقت اىظْف اىؼاً:
كفيو ترتبط العناصر بالبنية العميا لمخطاب بالمفيكـ العاـ الذم يجمعيا كتقع تحتو في الحقؿ
الداللي  ،نحك دعائو في تعميمو ألصحابو ضمف حديث األربعمائة عند تينئة القادـ مف مكة (( :قى ًب ىؿ
ؾ  ىنفىقىتى ىؾ  ،كال جعمى يو  ً
ً
ؾ  ًب ىب ٍي ًت ًو ا ٍل ىحرًاـ ))(ّ) ،فالنسؾ،
آخ ىر  ىع ٍي ًد ى
ؼ  ىعمى ٍي ى
ىخمى ى
س ٍع ىي ىؾ   ،ىك أ ٍ
ى ىى
س ىك ىؾ   ،ىك ىرح ىـ  ى
الم يو  ين ي
كالسعي  ،كالنفقة  ،كالبيت الحراـ  ،كميا عناصر تقع تحت الصنؼ العاـ الجامع ليا كىك الحج  ،كىك
يمثؿ الحقؿ الداللي الذم تنتمي إليو  ،كنحك دعائو في حث اصحابو عمى القتاؿ يكـ صفيف(( :
ف
ف  ىي يزكليكا  ىع ٍ
اى ٍـ .إن يي ٍـ لى ٍ
شت ٍ
ٍض ٍ 
الم ييـ فى ٍ
اعتى يي ٍـ   ،ىك ى
ِّت  ىكمً ىمتى يي ٍـ   ،ىكأ ٍىب ًس ٍم يي ٍـ  ًب ىخطى ىاي ي
إف  ىرُّدكا ا ٍل ىحؽ فىاف ي
ض  ىج ىم ى
ظاـ ،كي ٍن ًد ر السك ً
ؽ ا ٍلياـ  ،كي ًط  ً
ً
ً
طعف  ًدراؾ :ي ٍخر  ً
اعىد
يـ  يد ى
ىم ىك ًاق ًف ٍ
يـ   ،ىك ى
ض ٍرب  ىي ٍفم ي ى ى ى ي ي
ى يي
ى
يح ا ٍلع ى ى ى ي ي
كف  ى ٍ ى
ج م ٍن يي يـ النس ي
ً
اس ًر تىتٍبعيا ا ٍلم ىن ً
ك ٍاألىق ىٍداـ  ،كحتى يرمكا  ًبا ٍلم ىن ً
ب   ،ىك ىحتى  يي ىجر
اس ير  ،ىكيي ٍر ىج يمكا  ًبا ٍل ىكتى ًائ ً
ب تى ٍقفي ى
كىا ا ٍل ىحالى ئ ي
ى ى ى يٍ ى ٍ
ى
ىي ى ى
ى
اح ًر أىر ً
ؽ ا ٍل يخيك يؿ  ًفي  ىنك ً
ً
سً
ارًب ًي ٍـ
ىع ىن ً
يس   ،ىك ىحتى تى ٍد ىع ى
يس  ىي ٍتمي 
ىـ ا ٍل ىخ ًم ي
ًب ًبالىًد ي
ض ًي ٍـ   ،ىكًبأ ٍ
ي
اف  ىم ى
ى
كهي ا ٍل ىخم ي
ٍ

(ُ) اإلقباؿ باألعماؿ الحسنة . ِٖٗ/ّ ،
(ِ) سكرة فاطر  /اآلية. َُ :

(ّ) كتاب الخصاؿ . ّٔٓ/ِ ،
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سً
ار ًح ًي ٍـ ))(ُ)  ،فالطعف  ،كالضرب  ،كالرمي  ،كالرجـ  ،كالخميس  ،كدعؽ الخيكؿ  ،عناصر يربط
ىك ىم ى
بعضيا ببعض حقؿ داللي تجتمع فيو ىك الحرب .
ٗ -ػالقت اىتالسً اىذمزي:
بأىؿ بيتو في

كابرز مصاديؽ ىذا التالزـ الذكرم ىي ارتباط الصالة عمى الرسكؿ الكريـ

آؿ يم ىحم ود ،ىك ً
ف ىعمى
آؿ يم ىحم ود ،ىكتى ىحن ٍ
ؾ ىعمى يم ىحمود ىك ً
بار ٍ
ص ِّؿ ىعمى يم ىحمود ىك ً
ادعيتو ، كمنيا (( :اىلم ييـ ى
و
ت
سم ٍم ى
ت ىكتى ىحن ٍن ى
ت ىكتىىرح ٍم ى
بارٍك ى
صم ٍي ى
سم ٍـ ىعمى يم ىحمود ىك ً
يم ىحمود ىك ً
آؿ يم ىحم ود ،ىكأىف ى
ت ىك ى
ٍض ًؿما ى
آؿ يم ىحمد ،ىك ى
ت ىك ى
ؼ  ىكا ٍلفىضيمى ىة  ىكا ٍل ىم ٍن ًزلى ىة
ط  يم ىحمدان ا ٍل ىكسيمى ىة  ىكالش ىر ى
ىع ً
ؾ  ىح ه
اىيـ إن ى
آؿ إبر ى
اىيـ  ىك ً
ىعمى إبر ى
ميد  ىم ه
جيد  ،اىلم ييـ أ ٍ
ً
ظ ـ ا ٍل ىخ ً
ؾ  ىم ٍق ىعدان،
يام ًة   ،ىكأىق ىٍرىب يي ٍـ  ًم ٍن ى
الئ ً
اج ىع ٍؿ  يم ىحمدان ىك ى
ؽ  يكمِّ ًي ٍـ  ى
آؿ  يم ىحمود أ ٍ
ريم ىة ،اىلم ييـ  ٍ
ش ىرفان ىي ٍكىـ ا ٍلق ى
ا ٍل ىك ى
ىع ى ى
ً
ؾ  ىم ٍن ًزلى نة  ىكىنصيبان ))(ِ) ،كمنشأ ىذا التالزـ ما يركل
ٍضمى يي ٍـ  ًع ٍن ىد ى
ىكأ ٍىك ىج ىي يي ٍـ  ًع ٍن ىد ى
يام ًة جاىان   ،ىكأىف ى
ؾ  ىي ٍكىـ ا ٍلق ى
عف رسكؿ اهلل

قكلو (( :ال تصمكا عمي الصالة البتراء ،فقالكا :كما الصالة البتراء؟ قاؿ :تقكلكف

محمد ))(ّ) ،ك َّ
ألف اقتراف
الميـ صؿ عمى محمد كتمسككف ،بؿ قكلكاٌ  :
محمد كعمى آؿ ٌ
الميـ ص ٌؿ عمى  ٌ
الدعاء بالصالة عمييـ مكجب لرفع الحجب عنو  ،كىك قكؿ اإلماـ جعفر الصادؽ (( :كؿ دعاء
يدعىاللعزكجؿبومحجكبعفالسماءحتىيصميعمىمحمدكآؿمحمد))(ْ) .كمنيا تالزـ ذكر
ار  ىكأ ٍيد ًخ ىؿ ا ٍل ىجن ىة فىقىٍد فى ىاز 
ف الن ً
ح  ىع ً
االستعاذة مف النار مع طمب الجنة   -فى ىمف  يز ٍح ًز ى

(ٓ)

 ، -كما في

ف
س ي
ي  ًعقا ًب ىؾ  ،فىقىٍد ناداني إلىى ا ٍل ىجن ًة  ًبالر ً
ار  ًب ىذ ٍنبي  ىم ٍخ ًش ُّ
ف  ىدعاني إلىى الن ً
دعائو (( :إًليي إً ٍ
جاء  يح ٍ
(ٔ)
ار  ًبقي ٍد ىرًت ىؾ،
ف الن ً
ىف تى ًق ىيني  ًم ى
ت  ًبيا أ ٍ
الريبكًبي ًة التي تىفىرٍد ى
ىسأىلي ى
ؾ يا اىلم يو  ًب ُّ
ثىكا ًب ىؾ ))  ،كدعائو (( :ىكأ ٍ

(ُ) نيج البالغة  ،صُُٖ .

(ِ) ركضة الكافي  ،صَُٓ .

(ّ) الصكاعؽ المحرقة . َّْ/ِ ،
(ْ) أصكؿ الكافي . ُْٔ/ِ ،

(ٓ) سكرة آؿ عمراف  /اآلية. ُٖٓ :
(ٔ) مصباح الكفعمي . ِّْ/ُ ،
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ىكتي ٍد ًخمى ًنيا ٍل ىجن ىة ًب ىر ٍح ىم ًت ىؾ))(ُ) .كمنيا تالزـ ذكر الدنيا بذكر اآلخرة  ،كما في دعائو (( :ىرٌبي ىد ىعتٍني
طائعان ،كىدعتٍني  ىدك ً
ت إًلى ٍييا  ً
ىدك ً
ث  ِّ
اعي  ُّ
اعي  ٍاآل ًخ ىرًة
سريعان  ،ىك ىرىك ٍن ي
الن ً
ف  ىح ٍر ً
الد ٍنيا  ًم ٍ
ساء  ىكا ٍل ىب ى
ى ى
نيف ،فىأ ى
ىج ٍبتييا  ى
الزٍىًد ك ٍ ً
شيـ ا ٍل ً
طاـ ا ٍل ً
يسارٍ ً
ت لىيا   ،ىكلى ٍـ أ ً
بائ ًد،
يام ًد   ،ىكا ٍل ىي ً
سار ىعتي إلىى ا ٍل يح ً
ياد فى ىك ىب ٍك ي
اال ٍج ًت ً
ًم ى
ف  ُّ ى
ع إلى ٍييا  يم ى
ميؿ ))(ِ) ،كدعائو (( :اىلميـأىٍل ًبس ًنيا ٍل ً
ابالذ ً
اخ ًت ٍـلي
ف ىق و
ب ىع ٍ
اى ً
ىكالسر ً
ش ىة ،ىك ٍ
عاف ىي ىة ىحتىتي ىي ِّن ىئ ًنيا ٍل ىمعي ى
ٍ
ي
ُّ
ً
ب  ُّ
كـ  ٍاآل ًخ ىرًة   ،ىحتى تي ٍد ًخمى ًني ا ٍل ىجن ىة
الد ٍنيا  ىك  يى يم ى
كب   ،ىكا ٍك ًفني  ىنك ًائ ى
حتى ال تى ي
ضرني  ىم ىع ىيا الذ ين ي
ًبا ٍل ىم ٍغف ىرًة ى
ؾ عمى  يك ِّؿ  ى و
ً
دير ))(ّ) .كالسياؽ الثقافي ىك الذم يحدد عالقة التالزـ الذكرم بيف
ًب ىر ٍح ىمت ىؾ  ،إًن ى ى
ش ٍي ء قى ه
اس ىمف ىيقيك يؿ
فالن ً
األشياء  ،كىك يختمؼ مف مجتمع إلى آخر  ،كأحيانان مف شخص إلى آخر... ،فى ًم ى
ؽ ً  ك ًم ٍنيـ مف يقيك يؿ رب ىنا  ً
الد ٍنيا كما لى يو  ًفي  ً
ً ً
آت ىنا  ًفي  ُّ
س ىن نة  ىكًفي
ف  ىخالى و
اآلخ ىرًة  ًم ٍ
ى
ي
الد ٍن ىيا  ىح ى
ى
ىرب ىنا آت ىنا في  ُّ ى ى ى
ً
ار
ابالن ً
س ىن نة ىكًق ىنا ىع ىذ ى
اآلخ ىرًة ىح ى

(ْ)

.

(ُ) اإلقباؿ باألعماؿ الحسنة . َّٔ/ِ ،

(ِ) ميج الدعكات كمنيج العبادات  ،صُِٔ .
(ّ) الدركع الكاقية  ،صِِٖ .

(ْ) سكرة البقرة  /اآلية. َُِ-ََِ :
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اىباب اىثاّي
احلبل اىْظي يف أدػيت
الٍاً ػيي 

118

اىفظو األٗه

ٍفًٖ٘ احلبل ٗػالقاتٔ

119

اىفظو األٗه:
ٍفًٖ٘ احلبل ٗػالقاتٔ

ادلبحج األٗهٍ :فًٖ٘ احلبل ٗإَٔيتٔ:
النصٌية عند دم بكجراند  (( ،كىك يتطمب مف
يمثؿ الحبؾ المعيار الثاني مف المعايير
ٌ
اإلجراءات ما تتنشط بو عناصر المعرفة إليجاد الترابط المفيكمي  ...كاسترجاعو ))(ُ) ،فيك يختص
النص  ،التي تتجمى في منظكمة المفيكمات كالعالقات الرابطة
برصد االستم اررية المتعمقة في عالـ
ٌ
النص  ،كليس كؿ المعمكمات الداللية  ،ما
بينيا(ِ) ،فما يظير في البناء السطحي يمثؿ جزءان مف معنى
ٌ
يعني أف كحدة النص ال تكجد بشكؿ و
كاؼ إال بمراعاة بناء القاعدة الداللية في النصكص أيضان  ،كأما
ٌ
كسائؿ الربط التركيبية فيي كسائؿ إضافية تسيؿ عمى السامع التعرؼ عمى بناء تمؾ القاعدة  ،كفيـ ذلؾ
البناء  ،كقد عبر ىاليدام ،كرقية حسف عف ذلؾ َّ
النص :يمثؿ كحدة داللية  ،ككحدتو ليست في
بأف
ٌ
(ّ)

الشكؿ  ،بؿ في المضمكف

.

(ْ)
حد الدكتكر سعد
فالحبؾ في حقيقتو (( تنظيـ مضمكف
النص تنظيمان دالليان منطقيان ))  .كقد ٌ
ٌ

بأنو متعمؽ باالستم اررية الداللية لمنص(ٓ) ،كىك تعبير يحتاج إلى إعادة نظر،
مصمكح اختصاص الحبؾ ٌ
لمنص  ،كلكنيا استم اررية متحققة عف عالقات الظاىر  ،عمى
فالسبؾ أيضان يحقؽ االستم اررية الداللية
ٌ

النص كالخطاب كاإلجراء  ،صَُّ .
(ُ)
ٌ
لمنص الشعرم (بحث)  ،صُْٓ .
(ِ) ينظر :نحك أجركمية
ٌ
النصي  ،صّٕ. ّٖ-
(ّ) ينظر :مدخؿ إلى عمـ المغة
ٌ
النص كالخطاب كاالتصاؿ  ،صِٗ .
(ْ)
ٌ

لمنص الشعرم (بحث)  ،صُْٓ .
(ٓ) ينظر :نحك أجركمية
ٌ
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حيف َّأنيا في الحبؾ تككف متحققة عف عالقات الباطف  ،كال يعني ىذا عدـ اجتماعيما معان  ،بحسب ما
النصي يتـ بنكعيف مف الربط :يتحقؽ األكؿ منيما بأدكات الربط النحكية
سبؽ تكضيحو(ُ) .فالترابط
ٌ
كالمعجمية ،كالثاني يتمثؿ في بنية عميقة بكسائؿ داللية في المقاـ األكؿ  ،تقدـ إيضاحان بطرائؽ الترابط
بيف تراكيب ربما تبدك غير متسقة أك مفككة عمى السطح  ،كاذا كاف األكؿ ذا طبيعة خطية أفقية تظير
عمى مستكل تتابع العناصر المغكية َّ ،
فإف الثاني ذك طبيعة داللية تجريدية تتجمى في عالقات كتصكرات
تنجزىا العناصر المغكية أيضان ؛ إال َّأنيا تحتاج إلى قدرة معينة عمى استخراجيا ككصفيا

(ِ)

.

نجز أيضان في
نجز بركابط لغكية ظاىرة عمى سطح
فالترابط
النص فحسب  ،بؿ يي ى
النصي ال يي ى
ٌ
ٌ
النص  ،فيككف مفس انر لطبيعة الترابط ،الذم يبدك غير
عالقات ضمنية يرصدىا المتمقي في ما يضمره
ٌ
لمنص معنى بطريؽ االستنباط(ّ) ،كعندىا يككف المتمقي ىك الذم
متسؽ أحيانان  ،كيستطيع بيا أف يكجد
ٌ
(ْ)
كلما كاف الخطاب يقكـ عمى طرفيف  ،ىما :المؤلؼ كالقارئ َّ ،
فإف
يصمـ الحبؾ الضركرم أك ينشئو ٌ .

عما في ذىنو  ،متمثالن في دمج القضايا الجزئية
الحبؾ يتعمؽ بيما  ،فالمؤلؼ يبني ٌ
نصان لغكيان ييفصح بو ٌ
النص  ،كالقارئ يقيمو في عممية قراءة معتمدة عمى قاعدة االستنباط ،كبيذا المعنى
التي يعبر عنيا
ٌ
بأنو ترابط معرفي مشترؾ بينيما(ٓ) ،فالقارئ شريؾ لممؤلؼ في صياغة
يمكف أف يكصؼ الخطاب ٌ
المعنىَّ ،
النص إلى القارئ  ،كانما ىي عممية تفاعؿ ((
ألف عممية القراءة ال تسير في اتجاه كاحد مف
ٌ
النص
النص  .فبقدر ما يقدـ
النص إلى القارئ  ،كمف القارئ إلى
تسير في اتجاىيف متبادليف  ،مف
ٌ
ٌ
ٌ
النص ))(ٔ) ،كبذلؾ يككف
النص أبعادان جديدة  ،قد ال يككف ليا كجكد في
لمقارئ ،يضفي القارئ عمى
ٌ
ٌ
نص المؤلؼ  ،كالقطب الجمالي :كىك مستكل
لمعمؿ األدبي قطباف  ،يمكف تسميتيما بالقطب الفني :كىك ٌ
(ُ) ينظر :الباب األكؿ  ،صّٖ. ّٗ-

النص المفاىيـ كاالتجاىات  ،صُِِ. ُِّ-
(ِ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
لمنص الشعرم (بحث)  ،صُْٓ .
(ّ) ينظر :نحك أجركمية
ٌ
النص كالخطاب كاالتصاؿ  ،صُٗ. ِٗ-
(ْ) ينظر:
ٌ
(ٓ) ينظر :تحميؿ الخطاب السياسي  ،صَِٔ .

النص  ،نظرية التأثير كاالتصاؿ (بحث)  ،صَُُ .
(ٔ) القارئ في
ٌ
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النص ،أك مع
التمقي الذم ينجزه القارئ  ،كنظ انر إلى ىذه القطبية ال يمكف أف يتطابؽ العمؿ نفسو مع
ٌ
النص مكضكعان الختالؼ
كجكده الفعمي  ،كانما يجب أف يقع في مكاف ما بيف االثنيف(ُ) ،كىذا ما يجعؿ
ٌ
ؽ قد يككف حبكان عند متم و
التأكيؿ(ِ) .فما يككف سبكان عند متم و
ؾ لً ىي ٍعمى ىـ أ ِّىني
ؽ آخر ،نحك قكلو تعالى  :ىذلً ى
يف  ،)ّ(فمف جعؿ ىذا الكالـ عائدان إلى امرأة العزيز(ْ)،
ب  ىكأىف المٌ ىو  الى  ىي ٍي ًدم  ىك ٍيىد ا ٍل ىخ ًائ ًن ى
لى ٍـ أى يخ ٍن يو  ًبا ٍل ىغ ٍي ً
فيك سبؾ باإلحالة الداخمية القبمية بإرجاع الضمير إلى امرأة العزيز الكارد ذكرىا في اآلية السابقة :
يف  ،)ٓ(كمف جعؿ
ف الص ًاد ًق ى
ؽ أىىناٍ  ىر ىاكدتُّ يو  ىعف ن ٍف ًس ًو  ىكًان يو لى ًم ى
ص ا ٍل ىح ُّ
ص ىح ى
يز  ى
ام ىأرىةي ا ٍل ىع ًز ً
قىالى ً
اآلف  ىح ٍ
ت ٍ
يتـ بقضايا منطقية
الكالـ عائدان إلى يكسؼ فيك حبؾ ؛ ٌ
ألف المتمقي ىنا جعؿ الربط بيف اآليتيف ٌ
النص تفرضيا البنية الفكرية لممتمقي عمى تفسيره أك تأكيمو(ٔ) .فالحبؾ ال
كمعرفية غير ظاىرة عمى سطح
ٌ
عرفو "ليفاندكفسكي  "Lewandowskiفي معجمو بقكلو (( :ليس الحبؾ
يتعمؽ
ٌ
بالنص فقط ؛ كلذا ٌ
النص ،كلكنو أيضان حصيمة اعتبارات معرفية ( بنائية ) عند المستمعيف أك
محض خاصة مف خكاص
ٌ
بالنص كالقارئ
بالنص كالمؤلؼ  ،فالحبؾ ظاىرة مرتبطة
القراء ))(ٕ) ،فإذا كاف السبؾ ظاىرة مرتبطة
ٌ
ٌ
(ٖ)

معان

.

النص  ،مقاالت في الجميكر كالتأكيؿ  ،صُِٗ. َُّ-
(ُ) ينظر :القارئ في
ٌ
لمنص الشعرم (بحث)  ،صُْٓ .
(ِ) ينظر :نحك أجركمية
ٌ
(ّ) سكرة يكسؼ  /مف اآلية. ِٓ :

(ْ) ينظر :تفسير البحر المحيط . ُّٔ/ٓ ،
(ٓ) سكرة يكسؼ  /اآلية. ُٓ :

(ٔ) ينظر :تفسير الفخر الرازم ( مفاتيح الغيب )  .ُٓٗ-ُٕٓ/ُٖ ،كتفسير الميزاف . ُٕٔ-ُْٔ/ُُ ،
النص كالخطاب كاالتصاؿ  ،صُٗ .
(ٕ)
ٌ
النص  ،صُِٖ .
(ٖ) ينظر :نظرية عمـ
ٌ
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ادلبحج اىثاّي :اىبْيت اىنربٗ ٙاىبْيت اىؼييا:
اىبْيت اىنرب:ٙ
يرل فاف دايؾ مف منظكر النحك التكليدم َّ
النص (( :بنية سطحية تكجييا كتحفزىا بنية
أف
ٌ
عميقة داللية ))(ُ) ،كىذه البنية العميقة ىي ( كـ منظـ مف التتابعات ) التي تعرض البنية المنطقية
لمنص )،
لمنص  ،كىي أيضان نكع مف إعادة صياغة مجردة تتحد في النكاة ( البنية المكضكعية
المجردة
ٌ
ٌ
أف ىذا االفتراض لمبنية
نص ما ٌ ،
كبحسب ىذا يمكف أف ينظر إلييا ( البنية العميقة ) بكصفيا خطة ٌ
لمنص يعزز بحسب رأم فاف دايؾ الجكانب اآلتية(ِ):
العميقة
ٌ
يعد برأيو ظاىرة تركيبية عميقة .
ُ) التماسؾ الداللي لمنصكص  ،الذم ٌ
ِ) إمكانية تقديـ مختصرات كتمخيصات لمنصكص .
لمنص نفسو .
ّ) إمكانية تذكر ( مضمكف ) نص طكيؿ حتى مف دكف استعماؿ الكحدات المعجمية
ٌ
لمنص األصمي عمى مستكل البنية العميقة  ،تعيد إنتاج
ْ) إمكانية كتابة نصكص جديدة مطابقة
ٌ
النص في أشكاؿ مختمفة  ،كما في المحاكاة  ،كفي المعالجة الدرامية  ،أك السينمائية لركاية ...
ٌ
كغير ذلؾ .
َّ
لمنص،
لمنص القائـ عمى أساس داللي يتيح لمقارلء أف يحدد البنية الكبرل
إف ىذا التصكر
ٌ
ٌ
كىي "عالـ محتمؿ" يجاكر "عالمان فعميان"  ،فعند تفسير النصكص ال يمكف أف نقؼ عمى حدكد عالميا
الفعمي المتمثؿ في أشياء مادية  ،كانما نحتاج إلى مفيكمات تتجاكز حدكد األبنية السطحية لتصؿ إلى
العالقات العميقة بيف الجمؿ كالفقرات كالنصكص  ،كىي مفيكمات ذات طبيعة داللية في المقاـ األكؿ،

النص  ،صٔٓ .
النص  ،مشكالت بناء
(ُ) مدخؿ إلى عمـ
ٌ
ٌ
(ِ) ينظر :السابؽ نفسو  ،صٔٓ .
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كما أكجو الربط التركيبية إال تابعة ليا(ُ) ،فعند تحميؿ النصكص ال يقتصر في ذلؾ عمى مستكل الجمؿ
أف المتصكر النظرم الذم
المتكالية فقط  ،كلكف عمى مستكل إجمالي أعمى تحت ىيمنة ( المكضكع ) ،ك ٌ
يستعمؿ لكصؼ ىذا المعنى اإلجمالي ىك البنية الكبرل  ،كلكف في مستكل أعمى  ،أكثر تجردان ،كأكثر
النص الذم يستقر عمى مستكل أعمى مف
عمكمية  ،كأكثر إجماالن(ِ) ،فيي تصكر الترابط الكمٌي كمعنى
ٌ
(ّ)

مستكل القضايا الفردية

.

نصٌية مف تحقؽ شركط التماسؾ الداللي،
كاذا كاف ٌ
البد لمجمؿ المتكالية التي تكصؼ ٌ
بأنيا ٌ
عندما يرتبط تفسير كؿ قضية بتفسير قضايا أخرل فييا  ،أك قضايا خاصة أك عامة متضمنة خالليا،
فإف تحميؿ النصكص ال ي كتفي بيذا المستكل  ،بؿ يتجاكز ذلؾ لمكصكؿ إلى أبنيتيا الكبرل  ،كيكجب
ٌ
ذلؾ التجاكز التمييز بيف ما أطمؽ عميو أبنية صغرل كأبنية كبرل(ْ) ،كمف مجمكع األبنية الصغرل تتككف
النص الشاممة  ،كىي ترتبط بمكضكعو الكمي،
بأنيا تمثيؿ تجريدم لداللة
البنية الكبرل  ،التي تكصؼ ٌ
ٌ
النص  ،ككصؼ غاياتو  ،أك تقديـ ممخصات لو تسيـ في كشؼ
فيمكف في ضكئيا استنتاج مكضكع
ٌ
ثـ يككف مصطمح ( البنية الكبرل ) نسبيان؛
أبنيتو ،
ٌ
فالنص يتككف مف أبنية بعضيا يحتكم اآلخر  ،كمف ٌ
إذ يشير إلى أبنية ذات نمط كمي شامؿ مقارنة بأبنية أكثر تحديدان كتخصيصان منيا في مستكل أدنى،
إف مفيكـ البنية الكبرل يبدك نسبيان :فيك يميز بنية ذات طبيعة عامة ،نسبيان بالنظر
يقكؿ فاف دايؾٌ (( :
إلى أبنية خاصة عمى مستكل أدنى آخر ))(ٓ) ،كىذا يعني َّ
نص ما يمكف أف
أف ما ٌ
يعد بنية صغرل في ٌ
النص الكاحد،
أف ىناؾ مستكيات متعددة لألبنية الكبرل في
نص آخر بنية كبرل  ،فضالن عف ٌ
ٌ
يككف في ٌ
يعد بنية كبرل بالنسبة إلى ما
مما يجعؿ المستكل الذم يشمميا جميعان كيقع في أعمى المراتب ىك الذم ٌ
لمنص عمى أكبر
النصي يطمقكف اصطالحان كممة ( البنية الكبرل )
دكنو  ،كعمى ىذا فعمماء عمـ المغة
ٌ
ٌ
(ُ) ينظر :اتجاىات لغكية معاصرة ( بحث )  ،صُُٓ .

النص  ،صُٖٓ. ُٓٗ-
العالماتية كعمـ
(ِ) ينظر:
ٌ
ٌ
النص مدخؿ متداخؿ االختصاصات  ،صٕٓ .
(ّ) ينظر :عمـ
ٌ
(ْ) ينظر :اتجاىات لغكية معاصرة ( بحث )  ،صُِٓ .
النص مدخؿ متداخؿ االختصاصات  ،صٕٓ .
(ٓ) عمـ
ٌ
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(ُ)

أبنيتو كأكثرىا شمكالن

أما كيفية تحديدىا فيك يختمؼ باختالؼ القراء  ،فيـ يصطفكف مف النص
 .كٌ

فإنيا يمكف أف تتغير مف شخص إلى
عناصر ميمة تتبايف بحسب معارفيـ كاىتماماتيـ كآرائيـ  ،كعميو ٌ
آخر(ِ).
َّ
عدة مكضكعات،
إف مستعمؿ المغة في الكقت الذم بإمكانو مف ٍّ
نص ما استنباط مكضكع أك ٌ
َّ
نص آخر يشتمؿ عمى عالقات
فإنو قادر بكجو عاـ عمى تقديـ إيجاز أك اختصار
لمنص  ،أم إنتاج ٌ
ٌ
بالنص األصمي  ،ك َّ
قدـ بأكثر مف صكرة باختالؼ
أف ىذا اإليجاز لمضمكف
خاصة
النص يمكف أف يي ٌ
ٌ
ٌ
بناء عمى قكاعد عامة كعرفية ىي القكاعد الكبرل(ّ) ،التي
مستعممي المغة  ،كيحصؿ ذلؾ منيـ باستمرار ن
النص الكمٌي  ،فتيمؿ بعض التفاصيؿ لتقتصر عمى معمكمات
تحدد ما ىك األكثر جكىرية في مضمكف
ٌ
ٌ
(ْ)
ص المعقٌدة لمغاية في سمسمة طكيمة مف
التككيف األساسي
لمنص  ،فيي إعادة بناء كتنظيـ لمعمكمات الن ٌ
ٌ

الداللية(ٓ) .كبكاسطة
عد عمميات الختصارات خاصة بالمعمكمات ٌ
العالقات بيف القضايا  ،إذ يمكف أف تي ٌ
قدميا "فاف دايؾ" تتمثؿ
القكاعد الكبرل نستطيع الكصكؿ إلى األبنية الكبرل لمنصكص  ،كىي بحسب ما ٌ
في اآلتي:
ُ -الحذؼ

ِ -االختيار

ّ( -التعميـ)

ْ -التركيب أك اإلدماج

كمف الناحية الشكمية َّ
فإف القاعدة األكلى كالثانية لإللغاء  ،كالثالثة كالرابعة لإلبداؿ  ،كاف كاف
الداللي ) ،الذم يعني أف ك ٌؿ بنية كبرل نصؿ إلييا
في جميعيا ينبغي تحقؽ مبدأ ما يسمى ( بالتضميف ٌ
بقكاعد كبرل تقتضي أف تككف متضمنة دالليان في جممتيا سمسمة القضايا التي تطبؽ عمييا القاعدة،
كمعنى ىذا يجب أف ينبثؽ محتكل البنية الكبرل بكصفو نتيجة لبنية صغرل  ،أك لبنية كبرل أيضان ،لكنيا

النص  ،صّّٔ .
(ُ) ينظر :بالغة الخطاب كعمـ
ٌ
النص  ،صُٗٓ .
(ِ) ينظر :العالماتية كعمـ
ٌ

النص مدخؿ متداخؿ االختصاصات  ،صَٖ .
(ّ) ينظر :عمـ
ٌ
النص  ،صُّّ .
(ْ) ينظر :بالغة الخطاب كعمـ
ٌ
النص مدخؿ متداخؿ االختصاصات  ،صٖٕ .
(ٓ) ينظر :عمـ
ٌ
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أف ك ٌؿ بنية كبرل عمييا أف تفي بشركط التماسؾ االعتيادية لسالسؿ
في مستكل أدنى منيا  .فضالن عمى ٌ
كمية عندما تككف فرضية مسبقة لقضية أخرل عمى المستكل
القضايا  ،كتبعان لذلؾ يمكف حذؼ قضية ٌ
األكبر  ،كيصبح مف غير الممكف حذؼ قكؿ يؤدم دكر الفرض األكلي لقكؿ آخر يقع في مستكاه،
(ُ)

كيتكقؼ تفسيره عميو

.

ُ) قاعدة الحذؼ:
كتتضمف حذؼ المعمكمات قميمة األىمية كغير الجكىرية  ،كذلؾ حيف تككف لدينا سمسمة مف
يعد
فإنو يمكف لنا أف نحذؼ منيا ما ليست لو كظيفة يقكـ بيا فيما بعد في
النص  ،أم ما ال ٌ
القضايا ٌ ،
ٌ
فرضان يترتب عميو تفسير القضايا األخر .ففي جممة ( :مرت فتاة ترتدم ثكبان أصفر ) التي تضـ مف
القضايا ما يأتي:
أ) مرت فتاة .

ب) ترتدم ثكبان .

ج) كاف الثكب أصفر .

كيمكف إيجازىا إلى ( أ ) ك ( ب )  ،أك إلى أكثر مف ذلؾ فنقتصر عمى ( أ ) فقط .
النص المتبقي ال يتكقؼ عمى معرفة ما كانت ترتديو الفتاة  ،إف كاف ثكبان،
فحيف يككف تفسير
ٌ
بأنيا ثانكية
أك شيئان آخر ،أك معرفة لكف ىذا الثكب  ،ففي ىذه الحالة يطمؽ عمى المعمكمات المحذكفة ٌ
(ِ)

إف المعمكمات الكامنة فييا عرضية كغير الزمة
بالنسبة لتفسير المستكل األعمى مف
النص  ،أم ٌ
ٌ

.

ِ) قاعدة االختيار:
كتتضمف حذؼ بعض المعمكمات أيضان  ،غير ٌأنو تكجد عالقة بيف ما يحذؼ كما ال يحذؼ،
ففي مجمكعة مف القضايا مثؿ:
أ) اتجو أحمد إلى سيارتو .

ب) استقميا .

النص مدخؿ متداخؿ االختصاصات  ،صُٖ .
(ُ) ينظر :عمـ
ٌ
النص مدخؿ متداخؿ االختصاصات  ،صُٖ. ِٖ-
(ِ) ينظر :عمـ
ٌ
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ج) سافر بيا إلى بغداد .

ألنيا فرضيات مسبقة لتحقؽ قضية غير
كطبقان ليذه القاعدة يمكف حذؼ ( أ) ك ( ب ) ٌ
أف المسافر إلى مكاف آخر في سيارة ينبغي
محذكفة ىي ( ج )  .كاعتمادان عمى معمكماتنا العامة ندرؾ ٌ
النص
كبناء عمى ذلؾ أيضان يمكف أف ندرؾ قضية غير مذككرة في
ثـ يركبيا .
ٌ
ن
لو أكالن أف يتجو إلييا ٌ ،
ىي ( :كصؿ إلى بغداد )  .ىذا إذا لـ يكف ىناؾ أم عائؽ يحكؿ دكف الكصكؿ  ،كا ٌال يجب ذكر قضية
(ُ)

النص  ،كتترتب عمييا نتائج
ألف ليا أىمية داللية في
أخرلٌ ( :
لكنو لـ يصؿ ) ؛ ٌ
ٌ

.

ّ) قاعدة (التعميـ):
و
لتصكر ما  ،بخالؼ القاعدة األكلى التي يحذؼ
تعد أساسية
كفي ىذه القاعدة تحذؼ معمكمات ٌ
فييا مف المعمكمات ما ىك غير جكىرم  ،كغير أساس  ،ليح ٌؿ محمٌيا قضية تحمؿ المفيكـ العاـ لمقضايا
المحذكفة  ،مثؿ:
أ) عمى األرض دمية .

ج) عمى األرض مكعبات .

ب) عمى األرض قطار خشبي .

كيمكف أف نضع بدالن منيا قضية جديدة :د) عمى األرض لعب .
كتسمى التعميمات
إذ أف كؿ مف ( أ ) ك ( ب ) ك ( ج ) تتضمنيا مفيكمان القضية ( د ) .
ٌ
التي تحدث بيذه الطريقة تجريدان  ،كفييا تككف الخكاص المميزة لسمسة مف المكضكعات غير ميمة نسبيان
(ِ)

في ىذا المستكل

.

ْ) قاعدة التركيب أك اإلدماج:
كىذه القاعدة تشبو في كظيفتيا القاعدة الثانية  ،غير ٌأنيا تختمؼ عنيا مف ناحية عالقة
العناصر بعضيا ببعض  ،فمفيكمات القضايا فييا ترتبط بالقضية الجديدة ارتباطان لزكميان  ،عمى نحك:
أ) ذىبت إلى محطة القطار .

ب) اشتريت تذكرة سفر .

(ُ) ينظر :السابؽ نفسو  ،صِٖ. ّٖ-

النص مدخؿ متداخؿ االختصاصات  ،صّٖ. ْٖ-
(ِ) ينظر :عمـ
ٌ
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ج) اقتربت مف الرصيؼ .

د) صعدت إلى القطار .

ق) تحرؾ القطار .

كىذه القضايا يمكف أف تدمج في قضية كاحدة تتضمنيا لزكميان  ،ىي:
ك) ركبت القطار .
النص  ،بؿ يكفي ذكر
كأىمية ىذه القاعدة أف مفيكـ ( السفر في القطار ) ال يمزـ أف يرد في
ٌ
(ُ)

النص نفسو
سمسمة مف العناصر المككنة لو حتٌى يمكف أف يستنتج ىذا الرابط بينيما اعتمادان عمى
ٌ

.

النص محتكاه،
كىذه القكاعد يجب أف تعمؿ في أضيؽ الحدكد حتى ال تؤدم إلى أف يفقد
ٌ
فنختار التصكر األعمى مباشرة  ،كال نتجاكزه قف انز إلى تصكر أعمى منو مف دكف المركر بو  ،كمعنى ىذا
(ِ)

أف القضية الكبرل المستنتجة عف قضايا صغرل ينبغي أف يتكصؿ ليا بعممية "تضميف مباشر"

.

النص الكاحد نفسو
كىذه القكاعد يمكف أف تتداخؿ فيما بينيا  ،فتتكارد القكاعد المختمفة عمى
ٌ
النص
باختالؼ المفسريف ؛ الختالؼ طبيعة التمقي كالعكامؿ المؤثرة فيو  ،فالقاعدة التي تنطبؽ عمى ىذا
ٌ
عند ىذا المتمقي  ،قد تككف قاعدة أخرل تنطبؽ عميو عند متمقي آخر  ،كالغاية عند كمييما ىك الكصكؿ
لمنص .
إلى بنية مجردة أعمى
ٌ
لمنص
الداللية الكبرل
كاذا كانت القكاعد الكبرل مف الكسائؿ التي تسيـ في الكصكؿ إلى البنية ٌ
ٌ
النص الذم يستقر
بتقسيمو إلى سمسمة مف القضايا عمى مستكل البنية الصغرل  ،لمكصكؿ إلى معنى
ٌ
عمى مستكل أعمى مف مستكل القضايا المفردة  ،ما ينتج عنو استنتاج المعمكمات األساسية أك مكضكع
الدعاء أك بنيتو الصغرل ىي مف اإليجاز في
فإف المالحظ في أدعية اإلماـ عمي أف فقرات ٌ
النص ٌ ،
ٌ
جمة أكدعيا األماـ فييا،
مقاـ يمكف ٌ
عدىا فيو قكاعد كبرل  ،فيي اختصارات إلى معمكمات كمعارؼ ٌ

(ُ) ينظر :السابؽ نفسو  ،صْٖ. ٖٓ-

النص  ،صّّٓ. ّّٔ-
(ِ) ينظر :بالغة الخطاب كعمـ
ٌ
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النص محتكاه ؛ لذلؾ يمكف ليذه النصكص أف تفتح
كأم فقداف ألم عنصر فييا قد يؤدم إلى أف يفقد
ٌ
كتصبح شركحات كبيرة .
كلبياف ذلؾ نكرد األمثمة األتية:
اللعما ارن  ً
يكـأسمىـً ،
كر ًح ىـ
ُ) قاعدة الحذؼ :في دعائو (( :ىر ًح ىـ 
كرح ىـ ي ٌ
اللي ٌ
يكـقيت ىؿ ،ى
ى
ى
عما ارن ى ى
حيان ))(ُ) ،فقد أشار اإلماـ إلى ثالثة مكاقؼ ميمة في سيرة عمار بف ياسر
بع ي
عما ارن ى

ث ٌ
يكـ  يي ى
اللي ٌ
تعد
كلكنيا في ىذا المستكل ٌ
كحًذفىت التفاصيؿ المتعمقة بيا مع أف فييا أحداثان كبيرة ٌ ،
لما ليا مف شأف  ،ي
تتـ اإلشارة إلييا  ،كالكصكؿ إلى تفاصيميا بااللتفات إلى ىذه المكاقؼ الثالثة التي
معمكمات ثانكية ٌ ،
صت كعالمات فارقة في سيرتو . 
يخ ٌ
ِ) قاعدة االختيار :في دعائو لإلماـ الميدم

ف ال يغم ًة،
كجان  ًم ى
اجعؿ  ىب ٍعثى يو  يخ ير ى
 (( :المٌ ييـ فى ى

ش ٍم ىؿ األيم ًة ))(ِ) ،كىنا تكجد قضايا لـ تذكر ىي مقدمات كفرضيات مسبقة لتحقؽ ىذا
اج ىم ٍع  ًبو  ى
ىك ٍ
كلـ
ٌ
الدعاء ،تتعمؽ بأحداث ما قبؿ الظيكر  ،كقد كقع االختيار عمى ما بعده مف قضايا مف كشؼ ٌ
الغمة ٌ
األمة  ،كنتائج مرككزة في الفكر الديني عمى عالقة بالقضايا غير المذككرة  .كقد جاء الخبر عمى
شمؿ ٌ
اف ًفيالض ىال لى ًة ىف ٍم ىي ٍم يدٍد
ذلؾ بصيغة اإلنشاء  ،فقد يخرج اإلنشاء إلى الخبر  ،كقكلو تعالى   :يق ٍؿ ىمف ىك ى
ف  ىمدًّا  ،)ّ(يقكؿ أبك حياف في معنى قكلو تعالى " :ىفٍم ىي ٍم يد ٍد" (( :كيحتمؿ أف يككف خب انر في
لى يو الر ٍح ىم ي
يمد لو كال يعاجمو
المعنى كصكرتو صكرة األمر  ،كأنو يقكؿ :مف كاف ضاالن مف األمـ فعادة اهلل لو أنو ٌ
(ْ)
ت َّ
اخيب ٍر تىٍقمً ًو " ،فأخرجكا
اس ٍ
حتى يفضي ذلؾ إلى عذابو في اآلخرة ))  ،ككقكليـ في األمثاؿ " :ىك ىج ٍد ي
الن ى
(ٓ)

الناس ىقمى ٍيتىييـ
الكالـ عمى لفظ األمر كمعناه ى
الخ ىبر ،يريدكفٌ :أنؾ إذا ىخ ىب ٍر ى
ت ى
(ُ) كتاب الطبقات الكبير . ِِْ/ّ ،

(ِ) كتاب الغيبة لمنعماني  ،صُِْ .
(ّ) سكرة مريـ  /اآلية. ٕٓ :

(ْ) تفسير البحر المحيط . ُٗٗ/ٔ ،

(ٓ) ينظر :فصؿ المقاؿ في شرح كتاب األمثاؿ  ،صُّٗ .
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محمد،كافعؿبيماأنتأىمو،
ّ) قاعدة التعميـ :في دعائو (( :المٌيـ ِّ
محمدكآؿ ٌ
صؿعمى ٌ
(ُ)
عمـ الطمب بسؤاؿ الخير كمٌو،
كال تفعؿ بي ما أنا أىمو ،كاستجب دعائي يا أرحـ الراحميف ))  ،فقد ٌ

حدده بحدكد فعؿ اهلل  ،كما ىك أىمو  ،كأككؿ األمر إليو  ،لعممو َّ
بأف فعمو
ال بتخصيص الحاجات  ،حيف ٌ
يحدد عمى الخصكص ما يريد مف العطاء  ،فأحيانان يككف تحديد النائمة
الخير  ،كعادتو اإلحساف ،كلـ ٌ
فمف كاف خيره إلينا
تبخيالن لمكريـ  .كالكالـ نفسو في الشطر الثاني مف ٌ
الدعاء كلكف في معنى مقابؿ  ،ى
نازؿ فشرنا إليو صاعد .
ف فى ىج ىرةى
س ٍينان  ،ىكالتي ىم ِّك ٍ
احفى ٍ
ْ) قاعدة التركيب أك اإلدماج :في دعائو (( :اىلم ييـ  ٍ
سنان ىك  يح ى
ظ  ىح ى
ييد ))(ِ)،
عمى ٍي ًي ٍـ   ،ىكأى ٍن ى
ت  ىح ٌيان  ،فىإذا تىىكف ٍيتىني فىأى ٍن ى
ش  ًم ٍن ييما ما  يد ٍم ي
قيىرٍي و
ش ٍي وء  ى
ت  ىعمى  يك ِّؿ  ى
ش ه
قيب ى
ت الر ي
الدعاء  ،عمى النحك اآلتي:
كيمكف استنباط مجمكعة مف القضايا الالزمة  ،كقد أدمجت في تركيب ىذا ٌ
أ) َّ
إف قريشان كانت تكيد لإلماميف الحسف كالحسيف

.

ب) َّ
إف ىذا الكيد كاف في حياة اإلماـ عمي كيستمر بعد كفاتو .
الدعاء عف عمـ اإلماـ بأف فجرة قريش لف ي ً
صميكا بكيدىـ إلى اإلماميف
ج) يكشؼ ىذا ٌ
ٌ
ى
يم َّدة حياتو ؛ لذلؾ أكدعيـ بعيف اهلل بعد كفاتو .
د) َّ
إف الشاىد عمى فعؿ ىؤالء ىك اهلل  ،فيك الرقيب عمييـ بما فعمكا  ،كسيككف جزاؤىـ عنده
بكصفيـ فجرة ؛ لما ليذا الكصؼ مف داللة في االستعماؿ القرآني .

(ُ) بحار األنكار . ُٖ/ٖٕ ،

(ِ) شرح نيج البالغة البف أبي الحديد . ِٖٗ/َِ ،
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اىبْيت اىؼييا:
النص عمى مستكل البنية العميقة،
إذا كانت البنية الكبرل ىي تمثيؿ تجريدم داللي لمضمكف
ٌ
النص(ُ) ،فالخطاب ال
ففي مقابؿ ىذا عرض فاف دايؾ أيضان مفيكـ البنية العميا التي ىي نمط مف شكؿ
ٌ
يحتكم فقط عمى بنية المعنى  ،كلكف يحتكم كذلؾ عمى بنية الشكؿ ؛ لذلؾ فالبنية العميا تتعامؿ مع
النص  ،شأنيا في ذلؾ شأف األبنية النحكية التي ترتكز عمى قكاعد
الشكؿ الذم تنتظـ فيو أجزاء
ٌ
عرفية(ِ) .كقد قدمت تعريفات متعددة لمبني العميا منيا ٌأنيا (( :اليياكؿ العرفية التي تقدـ الشكؿ العاـ
(ّ)
لنص ما،
لمحتكل البنية الكبرل لمخطاب ))  ،أك (( :نكع مف المخطط المجرد الذم يحدد النظاـ الكمي ٌ

كتتككف مف مجمكعة مف المقكالت التي ترتكز إمكاناتيا التأليفية عمى قكاعد عرفية ))(ْ) ،أك(( :النماذج
النص ))(ٔ)،
النص ))(ٓ) ،أك (( :الييكؿ العاـ الذم تنتظـ فيو أجزاء
األعـ لتنظيـ المعمكمات في بنية
ٌ
ٌ
النص طبقان لخطة
لمنص ))(ٕ) ،كعمى ىذا فيي الطريقة التي ترتب بيا تفاصيؿ
أك (( :البنية التنظيمية
ٌ
ٌ
النص مرة أخرل  ،مما يعني ٌأنيا تتضمف مخطط إنتاج يدركو
عامة  ،بما يساعد القراء عمى فيـ كتذكر
ٌ
النص مف مكضكع يككف قاعدة
المتكمـ  ،كمخطط تفسير يعرفو القارئ(ٖ) (( ،فالمتكمـ ينطمؽ عند تشكيؿ
ٌ
النص لدل السامع يشكؿ مكضكع
النص  ،كعند عممية تمقي
لبرمجة النصكص بمعنى تكسع مكضكع
ٌ
ٌ
(ٗ)
أف البنية العميا تعكد إلى المنشيء أك المتكمـ في
النص مرة أخرل نتيجة عممية الفيـ ))  .كىذا يعني ٌ
ٌ

النص  ،عمى حيف َّ
النص .
أف البنية الكبرل تعكد إلى المتمقي في كيفية فيـ مكضكع
كيفية تككيف
ٌ
ٌ

النص مدخؿ متداخؿ االختصاصات  ،صَِٖ. َِٗ-
(ُ) ينظر :عمـ
ٌ
النص النظرية كالتطبيؽ  ،صِّْ. ِْْ-
(ِ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
(ّ) السابؽ نفسو  ،صِّْ .

النص مدخؿ متداخؿ االختصاصات  ،صُِِ .
(ْ) عمـ
ٌ
النص النظرية كالتطبيؽ  ،صِّْ .
(ٓ) عمـ لغة
ٌ
(ٔ) السابؽ نفسو  ،صِّْ .

(ٕ) السابؽ نفسو  ،صِّْ .

(ٖ) ينظر :السابؽ نفسو  ،صِّْ .

النصي  ،صَٓ .
(ٗ) مدخؿ إلى عمـ المغة
ٌ
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قدمت نماذج مختمفة لألبنية العميا منيا نمكذج (  ،) BPSEالذم قدمو "رفائيؿ سالكي
كقد ٌ
 ،"Raphael Salkieكيتككف مف(ُ):
النص عف التساؤؿ حكؿ ( الكقت  ،كالمكاف  ،كاألشخاص ...
أ) الخمفية :كيجيب ذلؾ الجزء في
ٌ
النص  ،كالتي نحتاج إلى معرفتيا لفيـ الجزء التالي
إلى غير ذلؾ ) أم العناصر المتضمنة في
ٌ
النص كىك المشكمة .
مف
ٌ
ب) المشكمة :كىك الجزء المفتاح في النمكذج  .فعندما نعرؼ ىذا الجزء سيصبح مف السيؿ التعرؼ
النص كفيميا  .كيجيب ىذا الجزء عف التساؤؿ :عف أم شيء
عمى صمة األجزاء األخرل مف
ٌ
النص.
النص بصكرة أساسية ؟ ما المعضمة  ،أك المغز  ،أك العقبة  ،أك النقص في ىذا
يتحدث
ٌ
ٌ
ج) الحؿ :كيعني حؿ المشكمة  ،أم كيؼ نكاجو كنحؿ المعضمة أك المغز ،أك نقضي عمى العقبة،
أك نعالج النقص ؟
د) التقييـ :أم تقييـ الحؿ  .كاذا كاف ىناؾ أكثر مف حؿ فأييا أفضؿ ؟
كقدـ فاف دايؾ نماذج مف األبنية العميا ألنماط مف الكتابة  ،كأبنية السرد  ،كأبنية الحجاج،
ٌ
كالمقالة العممية  ...إلى غير ذلؾ(ِ).
تحدد في ضكء أحاديث أىؿ البيت
كأما نمكذج البنية العميا لمدعاء  ،فقد ٌ

فقدمكا النمكذج
ٌ ،

ؾ
الدعاء كسيمة اتصاؿ بيف العبد كربو ،قاؿ تعالى :أيكلى ًئ ى
األفضؿ الذم يحقؽ شركط االتصاؿ ،بكصؼ ٌ
ً
اف
ؾ ىك ى
اب ىرِّب ى
كف ىع ىذ ىاب يوإًف ىع ىذ ى
كف ىر ٍح ىمتى يو ىكىي ىخافي ى
ب ىكىي ٍر يج ى
ُّي ٍـأىق ىٍر ي
كف ىي ٍبتى يغ ى
يف ىي ٍد يع ى
ال ًذ ى
كفإًلىى ىرِّب ًي يـا ٍل ىكسيمى ىةأىي ي
(ّ)
الدعاء كغرضو  ،فكاف لكؿ غرض منيا ىيكؿ
ىم ٍح يذ نا
كر  . كقد اتخذ أشكاالن مختمفة بحسب طبيعة ٌ

النص النظرية كالتطبيؽ  ،صِْٓ .
(ُ) عمـ لغة
ٌ
النص مدخؿ متداخؿ االختصاصات  ،صِِٔ. ِٓٔ-
(ِ) ينظر :عمـ
ٌ
(ّ) سكرة اإلسراء  /اآلية. ٕٓ :
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يحدد ذلؾ ىك السياؽ التداكلي  .كلكنيا  -كاف اختمفت في التفاصيؿ
تنظيمي يختمؼ عف اآلخر  ،كالذم ٌ
 تشترؾ في بنية عامة يمكف تحديدىا بما يأتي:الدعاء:
أ) زماف ٌ
الداعي األكقات الشريفة لدعائو  ،كمنيا كقت السحر  ،فقد كرد عف اإلماـ أبي
أف يترصد ٌ
بالدعاء
جعفر الباقرٌ أنو قاؿ (( :إفاللعزكجؿ ٌ
دعاء،فعميكـ ٌ
يحبمفعبادهالمؤمنيفكؿعبد ٌ
كتقسـ فييا األرزاؽ ،كتقضى
السحر إلى طمكع ال ٌ
السماءٌ  ،
شمس فإ ٌنياساعة تفتح فييا أبكاب  ٌ
في  ٌ
فييا الحكائج العظاـ ))(ُ) .كمنيا كقت الزكاؿ  ،فعف الباقرٌ أنو قاؿ (( :كاف أبي إذا كانت لو إلى
الل حاجة طمبيا في ىذه الساعة ،يعني زكاؿ الشمس ))(ِ) ،كقاؿ (( :قاؿرسكؿالل

:إذا

استجيبالدعاء،فطكبىلمفرفعلوعندذلؾ
زالتالشمسفتحتأبكابالسماءكأبكابالجناف،ك
ٌ
عمؿصالح))(ّ) .كمنيا يكـ الجمعة  ،فقد كرد عف اإلماـ عميٌ أنو قاؿ (( :أكثركاالمسألةفييكـ
الدعاء كالمسألةما لـ تدعكا بقطيعة ،أكمعصية،
الدعاء  ٌ
،فإف فيوساعات يستجابفييا  ٌ
الجمعة ك ٌ
شر يضاعفاف يكـ الجمعة ))(ْ) .كمنيا يكـ عرفة  ،فعف حناف بف
أكعقكؽ ،كاعممكا  ٌ
أف الخير كال ٌ
سدير ،عف أبيو  ،عف أبي جعفر ، قاؿ (( :سألتو عف صكـ يكـ عرفة فقمت :جعمت فداؾ ،إنيـ
يزعمكف أنو يعدؿ صكـ سنة ،قاؿ:كاف أبي ال يصكمو ،قمت:كلـ ذاؾ؟ قاؿ:إف يكـ عرفة يكـ
الدعاء،كأكرهأفأصكمو ))(ٓ) .كمف األكقات كالحاالت التي
أتخكؼأفيضعفنيعف ٌ
دعاءكمسألة،ك ٌ
الدعاء فيأربع
ترجى فييا اإلجابة  ،ما جاء عف اإلماـ أبي عبداهلل الصادؽٌ ، أنو قاؿ (( :اطمبكا  ٌ
ساعات:عند ىبكب الرياح ،كزكاؿ األفياء ،كنزكؿ القى ٍطر ،كأكؿ قطرة مف دـ القتيؿ المؤمف ،فإف

(ُ) أصكؿ الكافي . ْْٗ/ِ ،
(ِ) السابؽ نفسو . ْْٖ/ِ ،

(ّ) األمالي لمشيخ الصدكؽ  ،صُٕٔ .
(ْ) كتاب المحاسف  ،صٖٓ. ٓٗ-

(ٓ) تيذيب األحكاـ . ُِٔ-َِٔ/ْ ،
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(ُ)
الدعاء كيذكرت
أبكابالسماءتفتحعندىذهاألشياء ))  ،إلى غير ذلؾ مف األكقات التي يستحب فييا ٌ
(ِ)

في كتب الحديث كاألدعية

.

الدعاء:
ب) مكاف ٌ
الداعي األماكف الشريفة التي َّ
حث األئمة
أف يتخير ٌ

الدعاء فييا  ،كمنيا مكة
عمى زيارتيا ك ٌ

المكرمة عند الميزاب  ،كعند المقاـ  ،كعند الحجر األسكد  ،كبيف المقاـ كالباب  ،كجكؼ الكعبة  ،كعند
بئر زمزـ  ،كعمى الصفا كالمركة  ،كعند المشعر  ،كعند الجمرات الثالث  ،كعند رؤية الكعبة(ّ) ،كقد
ركم عف اإلماـ الرضا قكلو (( :ما كقؼ أحد بتمؾ الجباؿ إال استجيب لو  ،فأما المؤمنكف
فيستجابليـفيآخرتيـ،كأماالكفارفيستجابليـفيدنياىـ ))(ْ) .كمنيا المساجدَّ ،
فإنيا بيكت اهلل
ػف
كم ٍ
في األرض  ،قاؿ اإلماـ الصادؽ (( :عميكـ بإتياف المساجد؛ فإ ٌنيا بيكت الل في األرض  ،ى
ً
الدعاء ))(ٓ) ،كأشرؼ
زكار
ه،فأكثركافييامػفالصالةك ٌ
متطيػ ارن ٌ
أتاىا ٌ
طيػرهاللمف يذنكبو،ك يكتػبمف ٌ
المساجد مسجد الرسكؿ األعظـ
عندقبرالنبي

الدعاء
 ،كقد كرد عف اإلماـ الصادؽٌ أنو قاؿ (( :إذافرغت مف  ٌ

،فائتالمنبرفامسحوبيدؾ...كسؿحاجتؾفإفرسكؿالل

قاؿ:مابيفمنبرم

كبيتي ركضة مف رياض الجنة كمنبرم عمى ترعة مف ترع الجنة  ،)ٔ()) ...كمنيا مسجد الككفة  ،فقد
ركم عف أمير المؤمنيفٌ أنو قاؿ (( :ما دعا فيو مكركب بمسألة في حاجة مف الحكائج إال أجابو
(ٕ)
الدعاء ما ركم عف
الل،كفرجعنو يك ٍرىبتى يو ))  ،كمنيا مسجد السيمة  ،كمما كرد في فضؿ التعبد فيو ك ٌ

إال فرج الل
مكركب قط فصمى فيو بيف العشائيف ،كدعا اللٌ  ،
ه
أبي عبداهلل الصادؽ (( :ماأتاه 
(ُ) أصكؿ الكافي . ْْٕ/ِ ،

(ِ) ينظر :عمى سبيؿ المثاؿ  ،أصكؿ الكافي  . ْْٗ-ْْٕ/ِ ،كتيذيب األحكاـ  . ُُّ -َٕ/ّ ،كمكارـ األخالؽ،
ّّٓ . ّْٓ-كعدة الداعي كنجاح الساعي  ،صْٓ . ٓٓ-كبحار األنكار . ِّٓ-ُّٓ/ّٗ ،
(ّ) ينظر :بحار األنكار . ّْٗ/ّٗ ،

(ْ) عدة الداعي كنجاح الساعي  ،صٔٓ .
(ٓ) األمالي لمشيخ الصدكؽ  ،صَْْ .
(ٔ) فركع الكافي . ّٓٓ/ِ ،
(ٕ) فركع الكافي . ْٖٔ/ُ ،
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(ُ)
الدعاء بؿ اشرفيا عند قبر الحسيف ،)ِ(فقد ركم عف اإلماـ اليادم
يك ٍرىبتى يو ))  .كمف أماكف ٌ
(ّ)
ص
قكلو (( :إف لل تعالى بقاعانيحبُّ أف  ييدعى فييا فيستجيب لمف دعاه ،كالحائر منيا ))  ،فقد يخ ٌ

إف اإلجابة تحت قبتو(ْ) ،كعندما أصاب األماـ الصادؽ
اإلماـ الحسيف بثالث خصاؿ منياٌ :
كجع أمر ىمف عنده أف يستأجركا لو أجي انر يدعك لو عند قبر الحسيف ،)ٓ(كفي ركاية شعيب العقرقكفي
عف أبي عبداهلل قاؿ (( :قمت لو:مف أتى قبر الحسيف ما لو مف الثكاب كاألجر جعمت فداؾ؟
قاؿ:ياشعيبماصمٌىعندهأحدالصالةإالقبميااللمنو،كالدعاعندهدعكةأحدإالاستجيبتلو
عاجمةكآجمة )) ...

(ٔ)

.

الدعاء:
ج) أسمكب ٌ
َّ
حث األئمة

الدعاء مف دكف إحداث أم
نصان في ٌ
أصحابيـ عمى االلتزاـ بما كرد عنيـ ٌ

سرم لفتح مغالؽ أبكاب الغيب  ،قاؿ
ألف ٌ
تغيير فيو بتحريؼ أك زيادة أك نقصاف ؛ ٌ
الدعاء شفرة أك رمز ٌ
(ٕ)
الدعاء  ،كفي تغيير أية عالمة منو في المطالب
حا ٍل ىغ ٍي ً
ندهي ىمفى ًات ي
ب ، كأحد ىذه المفاتحٌ :
تعالى  :ىك ًع ى

فالدعاء مف جممة السنف التي بعضيا حاكـ عمى بعض عمى أساس العمة
المعينة قد ال تحصؿ اإلجابة ٌ ،
ؽ ًٍ
اف
نس ً
ش ٍي وء ىخمى ىق يو ىكىب ىدأى ىخ ٍم ى
س ى
ف يكؿ ى
كالمعمكؿ  ،كعمييا يجػرم النظاـ األحسػف ،قاؿ تعالى :ال ًذمأ ٍ
اإل ى
ىح ى
ًمف ًط و
يف .)ٖ(كقد ركل عبداهلل بف سناف عف اإلماـ أبي عبداهلل الصادؽ قكلو (( :ستصيبكـشبية
بالعمـ يرل ،كال إماـ ىدل ،كال ينجك منيا إال مف دعا بدعاء الغريؽ ،قمت:كيؼ دعاء
فتبقكف  ى
ثبت قمبي عمى دينؾ "فقمت":يا الل
الغريؽ؟ قاؿ:يقكؿ":ياالل يارحمف يارحيـ يامقمٌب القمكب  ٌ
(ُ) السابؽ نفسو . ْٖٖ/ُ ،

(ِ) ينظر :عدة الداعي كنجاح الساعي  ،صٔٓ .
(ّ) كامؿ الزيارات  ،صَْٔ .

النص عمى األئمة االثني عشر  ،صُٕ .
(ْ) ينظر :كفاية األثر في
ٌ
(ٓ) ينظر :عدة الداعي كنجاح الساعي  ،صٕٓ .
(ٔ) كامؿ الزيارات  ،صّْٓ .

(ٕ) سكرة األنعاـ  /مف اآلية. ٓٗ :
(ٖ) سكرة السجدة  /اآلية. ٕ :
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ثبت قمبي عمى دينؾ " قاؿ :إف الل  مقمٌب القمكب
يا رحمف يا رحيـ يا مقمٌب القمكب كاألبصار  ٌ
ثبت قمبي عمى دينؾ))(ُ) ،كفي حديث عبدالرحيـ
كاألبصار ،كلكف قؿ كما أقكؿ لؾ:يامقمٌب القمكب  ٌ
دعاء قاؿ :دعني مف
ت  ًفداؾ إ ٌني اخترعت  ن
القصير قاؿ(( :دخمت عمى أبي عبدالل فقمت :يج ًع ٍم ي
اختراعؾ .)ِ()) ...
كقد َّ
الدعاء  ،منيا:
قدـ األئمة عميـ السالـ إرشادات عمى كيفية ٌ
الدعػاء بالبسػممة  ،قػاؿ رسػكؿ اهلل
ُ) أف يػبػدأ ٌ
الر ًح ً
ػيـ ))

(ّ)

ػمف
 (( :ال  يي ىػرُّد دعػاء أكلو  ًبسػًٍـ الم ًو الر ٍح ً

.

ِ) الثناء عمى اهلل تعالى:
الداعػي قبؿ أف يشػرع في المسػالة أف يحمػد اهلل كيثػني عميو  ،يقػكؿ أميػر المؤمنيف:
عمػى ٌ
ًً
ً
ًً ً
ضًم ًو  ،)ْ()) ...كعف اإلماـ
يد  ًم ٍ
س ىببان لً ٍم ىم ًز ً
ف فى ٍ
(( اىٍل ىح ٍميد لم و اىلذم  ىج ىع ىؿ اىٍل ىح ٍمىد م ٍفتىاحان لذ ٍك ًرًه  ىك  ى
ربوكليمدحو  ،)ٓ()) ...كعنوٌ أنو قاؿ (( :إف
فعمى ً
فميثٍ ً
الصادؽ (( :إذا ى
طمبأحد يكـالحاج ىة ي
فيكتابأميرالمؤمنيف:إفالمدحةقبؿالمسألةفإذادعكتاللفمجده )) ...

(ٔ)

.

الدعاء باألسماء الحسنى:
ّ) ٌ
ً
كهي  ًب ىيا  ،)ٕ(كأف
س ىنى فى ٍاد يع 
ىس ىماء ا ٍل يح ٍ
أف يدعك اهلل بأسمائو الحسنى لقكلو تعالى   :ىكلًمٌ و األ ٍ
الرزاؽ،
يذكر مف األسماء ما يناسب مطمكبو  ،فإذا كاف مطمكبو الرزؽ يذكر مف أسمائو تعالىٌ :
(ُ) كماؿ الديف كتماـ النعمة . ِّٓ/ِ ،
(ِ) فركع الكافي . ِْٕ/ُ ،

(ّ) بحار األنكار . ُّّ/ّٗ ،
(ْ) نيج البالغة  ،صُِِ .

(ٓ) أصكؿ الكافي . ْْٓ/ِ ،

(ٔ) مكارـ األخالؽ  ،صّٓٓ .

(ٕ) سكرة األعراؼ  /مف اآلية. َُٖ :
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المناف،
كالكىاب ،كالجكاد ،كالمغني ،كالمنعـ ،كالمفضؿ ،كالمعطي ،كالكريـ ،كالكاسع ،كمسبب األسباب  ،ك ٌ
كرازؽ مف يشاء بغير حساب .كاف كاف مطمكبو المغفرة كالتكبة يذكر :التكاب ،كالرحمف ،كالرحيـ،
كالرؤكؼ ،كالعطكؼ ،كالصبكر ،كالشككر ،كالعفك ،كالغفكر ،كالستار ،كالغفار ،كالفتاح ،كالمرتاح ،كذا
المجد كالسماح ،كالمحسف ،كالمجمؿ ،كالمنعـ ،كالمفضؿ .كاف كاف مطمكبو االنتقاـ مف العدك يذكر:
العزيز ،كالجبار ،كالقيار ،كالمنتقـ ،كذا البطش الشديد ،كالفعاؿ لما يريد ،كقاصـ المردة ،كالطالب
الغالب ،الميمؾ المدرؾ ،الذم ال يعجزه شيء ،كالذم ال يطاؽ انتقامو ،كعمى ىذا القياس .كلك كاف
مطمبو العمـ يذكر :العالـ ،كالفتاح ،كاليادم ،كالمرشد ،كالمعز ،كالرافع ،كما أشبو ذلؾ(ُ) .
ْ) الصالة عمى النبي كآلو:
ينبغي لمداعي بعد الحمد كالثناء عمى اهلل سبحانو كتعالى أف يصمي عمى محمد كآلو  ،فقد ركل
صمي
اء  ىم ٍح يج ه
الطبراني (تَّٔق) في معجمو عف أمير المؤمنيفٌ أنو قاؿ (( :يك ُّؿ  يد ىع و
كب حتى  يي ى
كآؿ محمد صمى الل عميو كسمـ ))(ِ)! ،كعف أبي عبداهلل الصادؽٌ أنو قاؿ (( :اليزاؿ
محمد  ً
عمى  و
محمد ))(ّ) ،كفي بياف عمٌة ذلؾ يقكؿ أمير المؤمنيف:
ٌ
محمدكآؿ ٌ
الدعاءمحجكبانحتٌىيصمٌىعمى ٌ
ً
ؾ إًلىى اىلم ًو س ٍبحا ىن يو حاج هة فى ٍاب ىدأٍ  ًبم ً
سكلً ًو
ت لى ى
(( إً ىذا  ىكا ىن ٍ
ى ى
ي ى
ى ٍ
سأىلى ة اىلصالىة  ىع ىمى  ىر ي
ف،فىي ٍق ً
يخ ىرل ))
ض ى
سأ ى
فأ ٍ
اىلم ىوأى ٍك ىريـ ًم ٍ
اى ىما ىكىي ٍم ىن ىعاىٍأل ٍ
يإً ٍح ىد ي
اجتى ٍي ً ى
ىؿ ىح ى
ىف يي ٍ
ٓ) التكسؿ برسكؿ اهلل

(ْ)

اجتى ىؾ ؛ فىًإف
س ٍؿ  ىح ى
 ،ثيـ  ى

.

كأىؿ بيتو:

كرد في األحاديث الشريفة تأكيد التكسؿ برسكؿ اهلل

كأىؿ بيتو

 ،قاؿ رسكؿ اهلل

:

(( األكصياء منٌي إلى أف يردكا عمي الحكض ...بيـتنصر أمتى كبيـيمطركف ،كبيـ يدفع عنيـ،

(ُ) ينظر :عدة الداعي كنجاح الساعي  ،صُٗٗ .
(ِ) المعجـ األكسط . َِِ/ُ ،
(ّ) أصكؿ الكافي . َْٔ/ِ ،
(ْ) نيج البالغة  ،صّٖٓ .
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يمح بو
كبيـ استجاب دعاءىـ ))(ُ) ،كعف داكد الرقٌي قاؿ (( :إ ٌني كنت أسمع أبا عبدالل أكثر ما  ُّ
 ،كأمير المؤمنيف ،كفاطمة ،كالحسف،

بحؽ الخمسة ،يعني رسكؿ الل
الدعاء عمى الل  ٌ
في  ٌ

كالحسيف ،صمكات الل عمييـ ))(ِ) ،كعف سماعة قاؿ (( :قاؿ لي أبك الحسف :إذا كاف لؾ يا
فإف ليما عندؾ شأنان مف
كعمي ٌ  ،
الميـ إ ٌني أسألؾ  ٌ
سماعة إلى الل  حاجة فقؿٌ  " :
بحؽ  ٌ
محمد  ٌ
محمد كأف
ٌ
فبحؽ ذلؾ الشأف 
شأف  ،كقد ارن مف القدرٌ  ،
ال ٌ
محمد كآؿ  ٌ
كبحؽ ذلؾ القدر أف تصمي عمى  ٌ
تفعؿبيكذاككذا ))

(ّ)

.

ٔ) اإلقرار بالذنكب:
عما اقترفو مف خطايا،
عمى ٌ
الداعي قبؿ المسالة أف يعترؼ بذنكبوٌ ،
كيقر مذعنان معترفان مستغف انر ٌ
كما ارتكبو مف ذنكب  ،قاؿ اإلماـ الصادؽ (( :إ ٌنماىي ً
الم ٍد ىح ية،ثـالثناء،ثـاإلقراربالذنب،ثـ
(ْ)

إالباإلقرار ))
عبدمفذنب ٌ
المسألة،إنوكاللماخرج ه

.

ٕ) المسألة:
الداعي بعد الثناء عمى اهلل تعالى  ،كالصالة عمى النبي كآلو  ،كاإلقرار بالذنب أف
كينبغي عمى ٌ
يذكر مسألتو  ،كعميو ٌأال يستكثر مطمكبو  ،فإنٌو يطمب ممف عنده خزائف ك ٌؿ شيء  ،كال تنفد خزائنو  ،فال
بالدعاء كالسؤاؿ  ،فقد
يستصغر شيئان مف مطمكبو  ،أك يستكثر ،كليسأؿ اهلل في جميع حكائجو  ،كال يبخؿ ٌ
ركم عف رسكؿ اهلل

ٌأنو قاؿ (( :ليسأؿ أحػدكػـ ربو حاجػتو كميا  ،حتٌى يسػألو شسع نعمو إذا

انقػطع ))(ٓ) ،كلما كرد عف اإلماـ الصادؽٌ أنو قاؿ (( :كالتترككاصغيرةلصغرىاأفتدعكابيا،إف

(ُ) تفسير العياشي . ِٔ/ُ ،

(ِ) أصكؿ الكافي . ْٓٓ/ِ ،
(ّ) السابؽ نفسو . ِٓٗ/ِ ،

(ْ) أصكؿ الكافي . ْْٓ/ِ ،

(ٓ) بحار األنكار . ِٗٓ/ّٗ ،
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(ُ)
بأف اهلل محيط
صاحبالصغارىكصاحبالكبار ))  .كعمى ٌ
الداعي أيضان أف يسمي حاجتو مع عممو ٌ

بث إليو
كلكنو سبحانو
يحب أف تي ٌ
بعباده ،يعمـ حاليـ كحاجاتيـ  ،كىك أقرب الييـ مف حبؿ الكريد ٌ ،
ٌ
سمى بيف يديو تعالى  .قاؿ اإلماـ الصادؽ (( :إف الل تبارؾ كتعالى يعمـ مايريد العبد
الحكائج ،كتي ٌ
فسـحاجتؾ ))
يحبأفتبثإليوالحكائج،فإذادعكت ِّ
إذادعاه،كلك ٌنو ٌ

(ِ)

الداعي نفسو
خص ٌ
 .ك ٌأال يي ٌ

بالداء فقط ،بؿ يعمـ فيذكر معو إخكانو مف المؤمنيف كالمؤمنات  ،قاؿ رسكؿ اهلل
ٌ

 (( :إذادعاأحدكـ

فميعـ  ،فإ ٌنو أكجب لمدُّعاء ))(ّ) ،كفي فضؿ ىذا العمؿ أف اهلل تعالى يثيب صاحب ُّ
الدعاء بعدد ك ٌؿ
ٌ
الدعاء يشفع يكـ القيامة بيف يدم اهلل تعالى،
أف ك ٌؿ مؤمف يشممو ىذا ٌ
مؤمف يشممو دعاؤه بالحسنات  ،ك ٌ
عندما يأذف سبحانو لمصالحيف مف عباده بالشفاعة لممذنبيف منيـ  ،فعف أبي عبداهلل الصادؽ قاؿ:
قاؿ رسكؿ اهلل

إال رد الل  عميو مثؿ الذم دعا ليـ
 (( :ما مف مؤمف دعا لممؤمنيف كالمؤمنات  ٌ

بومفك ٌؿمؤمفكمؤمنة،مضىمفأكؿالدىرأكىكآتإلىيكـالقيامة،إفالعبدليؤمربوإلى
رب ىذا الذم كاف يدعك لنا فشفٌعنا فيو،
س ىحب فيقكؿ المؤمنكف كالمؤمنات:يا  ٌ
ال ٌنار يكـ القيامة  ي
في ٍ
فيشفٌعيـاللفيوفينجك ))

(ْ)

.

الدعاء:
ٖ) خاتمة ٌ
يستحب لمداعي أف يختـ دعاءه بقكؿ " :ما شاء اهلل ال قكة ٌإال باهلل " ،قاؿ اإلماـ الصادؽ:
إال أيجيب صاحبو ))(ٓ)،
إال بالل ٌ  ،
(( ىما مف رجؿ دعا فختـ دعاءه بقكؿ :ما شاء الل  ،ال قكة  ٌ
إال بالل .قاؿ الل:
كقاؿ (( :إذا دعا الرجؿ فقاؿ بعد ما دعا:ما شاء الل ،الحكؿ كال قكة  ٌ
عبدم كاستسمـ ألمرم اقضكا حاجتو ))(ٔ) .كأف يصمٌي عمى محمد كآؿ محمد  ،فضالن عمى
استبسؿ  ٌ
(ُ) أصكؿ الكافي . ّْٖ/ِ ،
(ِ) السابؽ نفسو . ْْٕ/ِ ،

(ّ) أصكؿ الكافي . ْٕٓ/ِ ،
(ْ) السابؽ نفسو . ْٕٔ/ِ ،

(ٓ) األمالي لمشيخ الصدكؽ  ،صِٔٔ .
(ٔ) أصكؿ الكافي . ْٖٗ/ِ ،
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صالتو في ابتداء دعائو  ،قاؿ اإلماـ الصادؽ (( :ىمف كانت لو إلى الل  حاجة فميبدأ بالصالة
محمد،فإفاللأكرـمفأف
محمدكآؿ ٌ
محمدكآلو،ثـيسأؿحاجتو،ثـيختـبالصالةعمى ٌ
عمى ٌ
محمدالتحجبعنو ))
محمدكآؿ ٌ
يقبؿالطرفيفكيدعالكسط؛إذاكانتالصالةعمى ٌ

(ُ)

.

د) ىيأة َّ
الداعي:
الدعاء كفي أثنائو كبعده ،
لمداعي أف يقكـ بو مف أعماؿ قبؿ ٌ
بيَّنت االحاديث الشريفة ما ينبغي ٌ
الدعاء  ،قاؿ اإلماـ
مما تككف مف أسباب تحقؽ اإلجابة  ،كمنيا أف يتكضأ كيصمٌي ركعتيف قبؿ ٌ
تكضأ فأحسف الكضكء  ،كصمٌى ركعتيف فأتـ رككعيما كسجكدىما  ،ثـ جمس
الصادؽ (( :ىمف  ٌ
فأثنى عمى الل  كصمٌى عمى رسكؿ الل

 ،ثـ سأؿ الل حاجتو فقد طمب الخير في مظا ٌنو كمف

طمب الخير في مظانٌو لـ  ىي ًخ ٍب ))(ِ) .كمنيا استقباؿ القبمة  ،فعف اإلماـ أبي جعفر ،قاؿ (( :إذا
إال طاى ارن  ،كاذا دخمتو فاستقبؿ القبمة ،ثـ ادع الل
دخمت المسجد كأنت تريد أف تجمس،فال تدخمو  ٌ
كصؿعمىالنبي
كسـحيفتدخمو،كاحمداللِّ ،
كسموِّ ،
الدعاء  ،قاؿ رسكؿ اهلل
اليديف عند ٌ

))(ّ) .كمنيا إظيار التضرع كالخشكع برفع

فيردىما
 (( :إف الل ليستحيي مف العبد أف يرفع إليو يديو  ٌ

خائبتيف ))(ْ) ،كعف اإلماـ الحسيف ،قاؿ (( :كاف رسكؿ الل

يرفع يديو إذا ابتيؿ كدعا كما

يستطعـ المسكيف ))(ٓ) ،كقد سأؿ أبك قيٌرة اإلماـ الرضا :ما بالكـ إذا دعكتـ رفعتـ أيديكـ إلى
السماء؟ فقاؿ أبك الحسف (( :إف الل استعبد خمقو بضركب مف العبادة  ...كاستعبد خمقو عند
الدعاء كالطمب كالتضرع ،ببسط األيدم كرفعيا إلى السماء لحاؿ االستكانة كعالمة العبكدية كالتذلٌؿ
ٌ
(ٔ)
الداعي في الرغبة كالرىبة كالتضرع كالتبتؿ كاالبتياؿ(ُ)،
لو ))  ،كأف تتغير كضعية اليديف بتغير حاؿ ٌ

(ُ) السابؽ نفسو . ّْٔ/ِ ،
(ِ) فركع الكافي . ّْٕ/ُ ،

(ّ) بحار األنكار . ُِ/ْٖ ،

(ْ) مكارـ األخالؽ  ،صّٗٓ .
(ٓ) بحار األنكار . ّّٗ/ّٗ ،
(ٔ) االحتجاج . ّٕٕ/ِ ،
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قاؿ اإلماـ الصادؽ (( :الرغبة تبسط يديؾ كتظير باطنيما،كالرىبو تبسط يديؾ كتظير ظيرىما،
سالن
تحرؾ  ٌ
تحرؾ  ٌ
السبابة اليسرل ترفعيا في السماء  ًر ٍ
السبابة اليمنى يمينانكشماالن  ،كالتبتٌؿ  ٌ
التضرع  ٌ
ك ٌ
كتضعيا ،كاالبتياؿ تبسط يديؾ كذراعيؾ إلى السماء ،كاالبتياؿ حيف ترل أسباب البكاء ))(ِ) ،كعف
أما
أبي بصير قاؿ :سألت اإلماـ الصادؽ عف ٌ
الدعاء كرفع اليديف؟ فقاؿ (( :عمى أربعة أكجوٌ :
الرزؽ فتبسط كفٌيؾ كتفضي بباطنيما إلى
أما  ٌ
ٌ
الدعاء في  ٌ
التعكذ فتستقبؿ القبمة بباطف كفٌيؾ  ،ك ٌ
أما االبتياؿ فرفع يديؾ تجاكز بيما رأسؾ ،كدعاء
أما التبتٌؿ فإيماء بأصبعؾ  ٌ
ٌ
السبابة ،ك ٌ
السماء ،ك ٌ
ممايمي كجيؾ كىك دعاء الخيفة))(ّ) .كمنيا ٌأال يمحف في دعائو
ُّ
تحرؾ أصبعؾ  ٌ
التضرع أف  ٌ
السبابة  ٌ
الدعػاء المػمحػكف ال يصػعػد إلػى
قػدر اسػتطاعتو  ،فقد ركم عػف اإلماـ الجػكادٌ أنػو قػاؿ (( :إف  ٌ
الل  ،)4()) كاألفضؿ لو اختيار ما يناسب حالو كحاجتو مف األدعية المأثكرة  ،إف كاف في حالة
ألنو أبعد عف الرياء  ،كأقرب إلى
الخكؼ  ،أك الرجاء  ،أك البالء  ،أك الرخاء  ،كأف يككف دعاؤه خفية ؛ ٌ
بتكجو الفكر كحضكر القمب(ٓ) ،قاؿ تعالىٍ  :اد يعكاٍ  ىرب يك ٍـ
اإلخالص  ،كألجؿ أف يككف ٌ
الدعاء مقركنان ٌ
يف  ،)ٔ(كلما ركم عف اإلماـ الرضاٌ ،أنو قاؿ (( :دعكة تخفييا
ض ُّر نعا  ىك يخ ٍف ىي نة إًن يو  الى  يي ًحبُّ ا ٍل يم ٍعتىًد ى
تى ى
أفضؿ عند الل مف سبعيف دعكة تظيرىا ))(ٕ) .كمنيا التختـ بالعقيؽ أك الفيركز ،لقكؿ اإلماـ
الصادؽ (( :ما يرفعتكؼإلىاللأحبإليومفكؼفيياعقيؽ ))(ٖ) ،كلما كرد عنو (( :قاؿ:
قاؿ رسػكؿ الل

فأردىا
 :قاؿ الل تعالػى :إ ٌنػي ألسػتحي مػف عبػد يرفع يده كفييا خاتـ فيػركز ٌ  ،

(ُ) الرغبة :السؤاؿ كالطمب  ،كالرىبة :الخكؼ كالفزع  ،كالتضرع :التذلؿ كالمبالغة في السؤاؿ  ،كالتبتؿ :االنقطاع إلى اهلل،
الدعاء  ( .ينظر :مرآة العقكؿ . ُْ/ُِ ،
تمد يديؾ جميعان كأصمو
التضرع كالمبالغة في ٌ
كاالبتياؿ :أف ٌ
ٌ
(ِ) أصكؿ الكافي . ُْٓ-َْٓ/ِ ،
(ّ) السابؽ نفسو . ُْٓ/ِ ،

(ْ) عدة الداعي كنجاح الساعي  ،صِّ .

(ٓ) ينظر :األمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ . ّٕٗ/ْ ،
(ٔ) سكرة األنفاؿ  /اآلية. ٓٓ :
(ٕ) أصكؿ الكافي . ْْٕ/ِ ،

(ٖ) جامع األخبار  ،صّّٕ .
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(ُ)
عبد
الدعاء كجيو كرأسو بيديو  ،قاؿ اإلماـ الصادؽ(( :ما أبرز  ه
خائبة))  .كمنيا أف يمسح بعد ٌ

إال استحيا الل أف يردىا صف ارن ،حتٌى يجعؿ فييا مف فضؿ رحمتو ما
الجبار  ٌ
يده إلى الل العزيز  ٌ
(ِ)

يرديدهحتٌىيمسحعمىكجيوكرأسو))
يشاء،فإذادعاأحدكـفال ٌ

.

ّ ّ
ادلبحج اىثاىج :ػالقاث احلبل اىْظيت:
ىناؾ نكعاف مف الركابط :بعضيا ركابط داللية شكمية ظاىرة  ،كاألخرل ركابط داللية تتمثؿ في
الربط المعنكم الذم يعتمد العالقات المنطقية بيف الجمؿ  .كتسمى العالقة األكلى ممفكظة إذا عبر عنيا
الحرؼ كنحكه  ،فإذا فيمت العالقة بقرينة عقمية كلـ تعتمد عمى المفظ سميت عالقة ممحكظة(ّ) ،كقد
أشار عبد القاىر الجرجاني إلى ىذا النكع مف الربط بقكلو (( :كاعمـ أنو كما كاف في األسماء ما ي ً
صميو
ى
اصؿ ي ً
معناه باالسـ قبمو  ،فيستغني بصمة معناه لو عف ك ً
صمو كرابط يربطو  ،كذلؾ كالصفة التي ال
ى
ى
صميا بو  ،ككالتأكيد الذم ال يفتقر كذلؾ إلى ما ي ً
تحتاج في اتٌصاليا بالمكصكؼ إلى شيء ي ً
صمو
ى
ى
َّ
بالمؤكد  ،كذلؾ يككف في الجمؿ ما تتَّصؿ مف ذات نفسيا بالتي قبميا  ،كتستغني بربط معناىا ليا عف
حرؼ عطؼ يربطيا  ،كىي ُّ
كؿ جممة كانت يم ىؤكدة لمتي قبميا  ،كمبينة ليا  ،ككانت إذا حصمت لـ تكف
شيئان سكاىا  ،كما ال تككف الصفة غير المكصكؼ  ،كالتأكيد غير المؤكد ))(ْ) ،فعندما ال يكجد في
النص كسائؿ ربط حرفية أك شكمية  ،ينظر إلى العالقات الرابطة التي تجمع أجزاءه بكصفيا ركابط داللية
ٌ
تعتمد عمى قرائف معنكية  ،كقد ذكر الزركشي ىذيف النكعيف مف الربط عند حديثو عف أنكاع ارتباط اآلم
بعضيا ببعض ،كىما:

(ُ) عدة الداعي كنجاح الساعي  ،صُِٖ. ُِٗ-
(ِ) أصكؿ الكافي . ِْْ/ِ ،

(ّ) ينظر :اجتيادات لغكية  ،صِٖٔ .
(ْ) دالئؿ اإلعجاز  ،صِِٕ .
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(( القسـ األكؿ :أف تككف معطكفة كال بد أف تككف بينيما جية جامعة ...
القسـ الثاني :أال تككف معطكفة فال بد مف دعامة تؤذف باتصاؿ الكالـ كىى قرائف معنكية
مؤذنة بالربط كاألكؿ مزج لفظي كىذا مزج معنكم )) ...

(ُ)

.

نص يبتكر مف الكسائؿ ما
كىذه العالقات متنكعة كمتجددة مع النصكص  ،بحيث يكاد كؿ ٌ
(ِ)
تتعدد كتختمؼ باختالؼ المتمقيف بالنظر إلى مرجعياتيـ الفكرية.
الداللي  .فيمكف أف ٌ
يحقؽ تماسكو ٌ

كفيما يأتي بعض ىذه العالقات:
أ -ػالقت المجاه ٗاىتفظيو
الداللية  ،فيي تقكـ عمى ذكر قضية مجممة سابقة،
يتحقؽ الحبؾ في ىذه العالقة باالستم اررية ٌ
كيتـ تفصيميا في قضايا أخرل الحقة ليا  ،كمف ثـ نرل أف التفصيؿ – في الغالب – يحمؿ صفة
ٌ
المرجعية لما سبؽ إجمالو(ّ) .كقد تنبو حازـ القرطاجني (تْٖٔق) ليذه العالقة الداللية ،كدكرىا في
النص دالليان(ْ) ،حيف أكجب عمى الشاعر أف يردؼ البيت األكؿ مف الفصؿ بما يككف الئقان بو
تماسؾ
ٌ
(ٓ)
قسـ التفسير عمى أنكاع  ،كجعؿ منو
مف بقية معاني الفصؿ  ،كمف ذلؾ أف يككف تفسي انر لو  ،كقد ٌ
(ٔ)

تفسير اإلجماؿ كالتفصيؿ

.

(ٕ)
فإف الجممة األكلى تمثؿ بؤرتو التي تمتقي
كمثمما يمثؿ العنكاف إجماالن لمضمكف
النص ٌ ،
ٌ

عندىا الجمؿ الالحقة ليا (( ففي الغالب يرٌكز المرسؿ ك ٌؿ جيكده في ىذه الجممة ؛ إذ يككف ما بعدىا

(ُ) البرىاف في عمكـ القرآف . ْٖ-ْْ/ُ ،

النصي لمشعر  ،صّٔ .
(ِ) ينظر :اإلبداع المكازم  ،التحميؿ
ٌ
النصي بيف النظرية كالتطبيؽ . ُُْ/ِ ،
(ّ) ينظر :عمـ المغة
ٌ

النصي لالستخداـ المغكم في شعر الخنساء  ،صُّٕ .
(ْ) ينظر :التماسؾ
ٌ
(ٓ) ينظر :منياج البمغاء كسراج األدباء  ،صَِٗ .
(ٔ) ينظر :السابؽ نفسو  ،صٖٓ .

النص كاألسمكب  ،صٓٗ .
(ٕ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
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النص فيما بعد ؛ إذ تتعمؽ األجزاء الباقية مف
غالبان تفسي انر ليا  .كتمثؿ كذلؾ المحكر الذم يدكر عميو
ٌ
النص بالجممة األكلى بكسيمة ما ))(ُ) .كيمكف إدراؾ ىذا في بعض أدعية اإلماـ عمي التي تشير
ٌ
اف
لل ال ًذم ال إًلى ىو إً الٌ  يى ىك   ،ىك ى
الدعاء  ،كما في دعائو (( :ا ٍل ىح ٍميد  ً
فييا الجممة االستياللية إلى مكضكع ٌ
اف
يء ،ىكال ىك ى
ش و
افلى يوأ ٍىي هف ،ىكال ىك ى
ؼ ،ىكال ىك ى
افلً ىك ًان ًو ىك ٍي ه
افكال ىك ى
ؼ ،ىكلى ٍـ ىي يك ٍ
ىح ٌيان ًبال ىك ٍي و
اف ًفي ى
فلى يو ،ىك ى
ش ٍيئان،
ىف  يي ىك ِّك ى
ض ًعيفانقى ٍب ىؿ أ ٍ
ش ٍيئان  ،ىكال  ىك ى
م  ىب ٍعىد  ىما  ىكك ى
يء  ،ىكال  ٍابتى ىدعى لً ىك ًان ًو ىم ىكانان  ،ىكال قى ًك ى
ش و
ف ى
ف ى
ىعمىى  ى
اف  ى
ش ًائ ًو   ،ىكال
ف ا ٍل يم ٍم ً
اف  ًخ ٍمكان  ىع ً
ش ٍيئان   ،ىكال  ىك ى
ىف  ىي ٍبتىًد ى
ستىٍك ًحشان قى ٍب ىؿ أ ٍ
ىكال  ىك ى
ش ٍيئان   ،ىكال  يي ٍ
ؾ قى ٍب ىؿ إً ٍن ى
ش ًب يو  ى
ع ى
اف  يم ٍ
ش ًائ ًو
ىف يي ٍن ًش ى
اة ،ىك ىمالًكانقى ٍب ىؿأ ٍ
افإًلىيان ىح ٌيان ًبال ىح ىي و
كف ًخ ٍمكان ًم ٍن يو ىب ٍعىد ىذ ىىا ًب ًو  ،ىك ى
ىي يك ي
ش ٍيئان ،ىك ىمالًكان ىب ٍعىدإً ٍن ى
يء ى
كؿ  ىبقى ًائ ًو   ،ىكال
ش ًب يي يو   ،ىكال  ىي ٍي ىريـ لًطي ً
ش ه
ف  ىكال  ىحد  يي ٍع ىر ي
ؼ  ىكال أ ٍىي ه
لل  ىك ٍي ه
كف  ً
س  ىي يك ي
ف   ،ىكلى ٍي ى
لً ٍم ىك ٍك ً
يء  يي ٍ
ؼ   ،ىكال  ى
يع ًب ىغ ٍي ًرسم وع،كب ً
ف ً
ً
ص ور،
ص ه
ش و
اؼ ىخمًيقىتي يو ًم ٍ
اؼ ىك ىماتى ىخ ي
ؼلً يذ ٍع ىروة ،ىكال ىي ىخ ي
ض يع ي
ف ى
ىي ٍ
ىى
سم ه
ير ًب ىغ ٍي ًر ىب ى
يء ،ىكلىك ٍ ى
ىٍ
طي ًبسم ًع ًوسم عالس ً
ً
ؽالن ً
ش ٍيئان
يف،إً ىذاأ ىىرى
ام ًع ى
اظ ًر ى
ف ىخ ٍم ًق ًو،التي ٍد ًريك يو ىح ىد ي
ىكقى ًكم ًب ىغ ٍي ًرقيكوة ًم ٍ
اد ى
ىٍ ي
يف ،ىكال ييحي  ى ٍ
صار
األب ي
يء ًم ٍ
ش و
ىحدان ىع ٍ
ىك ى
ف ى
اف ًبال ىم ي
كروة ،ىكال يمظى ى
ف ىخ ٍم ًق ًوأ ىىر ى
ادهي،التي ٍد ًريك يو ٍ
سأى يؿأ ى
اى ىروة ىكال يم ىخ ىاب ىروة ،ىكال ىي ٍ
ش ى
خص بحمده في الجممة األكلى اسـ الذات لذاتيا
صار   ،ىك يى ىك الم ًط ي
األب ى
ىك يى ىك  يي ٍد ًر ي
ير ))(ِ) ،فقد َّ
ؾ ٍ
يؼ ا ٍل ىخ ًب ي
النلمعبادة فعبدتؾ ))(ّ) ،فالحمد يككف حمدان عمى العطاء
بما تحممو مف صفات  ،مف باب (( كجدتؾ أى 
في مرتبة  ،كفي مرتبة عالية يككف حمدان لمصفات الذاتية  ،كىك خاصتو الفارقة بينو كبيف الشكر  ،جاء
في لساف العرب (( :الحمد كالشكر متقارباف  ،كالحمد أىعميما ؛ ألىنؾ تحمد ً
اإلنساف عمى صفاتو الذاتية،
كعمى عطائو  ،كال تشكره عمى صفاتو ))(ْ) ،فقكلنا ( :الحمد هلل ) معناه (( :أف الحمد كالثناء حؽ هلل
كممكو  ،فإنو تعالى ىك المستحؽ لمحمد بسبب كثرة أياديو كأنكاع آالئو عمى العباد ،فقكلنا  ( :الحمد هلل )
معناهَّ :
أف الحمد هلل حؽ يستحقو ))(ٓ) ،كما تعميقو الحمد بما يدؿ عمى التكحيد إال لبياف جية استحقاقو،
النصي بيف النظرية كالتطبيؽ . ٔٓ/ُ ،
(ُ) عمـ المغة
ٌ
(ِ) ركضة الكافي  ،صَّ. ُّ-
(ّ) مرآة العقكؿ . ُٖ/ٕ ،

(ْ) لساف العرب  ، ّٔٔ/ّ ،مادة ( حمد ) .

(ٓ) تفسير الفخر الرازم ( مفاتيح الغيب ) . ِِْ/ُ ،
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كشرع في تفصيميا في الفقرات الالحقة لبياف عمٌة ذلؾ االستحقاؽ  ،فيك سبحانو ( :ىكاف حيان بًال ىك ٍي و
ؼ )،
ى ىٌ
فحياتو ليست أم انر زائدان قائمان بو  ،بؿ ىي عيف ذاتو  ،كأما ٌأنو بال كيؼ فألف الكيفيات عمى أقساميا
مخمكقة محدثة  ،كالقديـ األزلي الكامؿ بالذات يمتنع أف يتصؼ بالمحدثات  ( .ىكلى ٍـ ىي يك ٍف لىوي ) ،أم كلـ
ؼ ) ،أم كاف مكجكدان في األزؿ كما كاف لكجكده كيؼ ؛ َّ
ألف
اف لً ىكانً ًو ىك ٍي ه
يكف الكيؼ لو  ( .ىكاف ىكال ىك ى
اف لىوي أ ٍىي هف ) ،أم كاف في األزؿ كال كاف لو أيف؛ إذ
الكيؼ حادث فكجب أف ال يتصؼ بو أبدان  ( .ىكال ىك ى
أف األيف حادث أيضان ( .كال ىكاف ًفي ىش و
يء ) ،كالجزء في الكؿ كالصفة في المكصكؼ كالصكرة في
ى
ى
ألف معنى الحمكؿ في الشيء ىك الحصكؿ فيو عمى سبيؿ التبعية  ،كىك عميو
المادة إلى غير ذلؾ ؛ ٌ
محاؿ ؛ ألنو إف افتقر إلى ذلؾ المحؿ في كجكده ككمالو لزـ االحتياج المنافي لمكجكب الذاتي  ( .ىكال
ىكاف عمىى ىش و
يء ) ،باالستقرار فيو كالممؾ عمى السرير ،كالجسـ عمى المكاف ؛ لمزكـ التشابو بالجسـ
ى ى
ع لً ىكانً ًو ىم ىكانان )؛ لتقدس
كالجسمانيات  ،كاالفتقار كالنقص كاالختصاص ببعض الجيات  ( .ىكال ٍابتى ىد ى
م ىب ٍع ىد ىما ىك َّك ىف ىش ٍيئان )،
كجكده عف المكاف ،كلمزكـ النقصاف الالزـ لإلمكاف؛ ك ٌ
ألف المبتدع حادث ( .ىكال قى ًك ى
فميس الغرض مف تككيف األشياء تحصيؿ القكة كاالستعانة بيا في سمطانو عمى غيره  ،بؿ الغرض منو
إظيار ربكبيتو كحكمتو كقدرتو  ،كامضاء تقديره كتدبيره كعظمتو ( .كال ىكاف ً
ىف يي ىكك ىف ىش ٍيئان )،
ضعيفان قىٍب ىؿ أ ٍ
ى ى
ى
ألنو إنما يحتاج إلى ذلؾ العاجز الناقص في
يككنو لجبر ضعفو كتشديد قدرتو كرفع العجز عنو ؛ ٌ
فمـ ٌ
ً
ع ىش ٍيئان )،
ىف ىي ٍبتىًد ى
اف يم ٍستى ٍكحشان قىٍب ىؿ أ ٍ
القدرة كالقكة  ،كاهلل سبحانو ىك القادر القكم عمى اإلطالؽ  ( .ىكال ىك ى
ألف الكحشة مف لكازـ
أم مغتمان بتفرده  ،فابتدع األشياء ليستأنس بيا  ،كيدفع ألـ الكحشة عف نفسو ؛ ٌ
التغير كتكابع المزاج  ( .ىكال يي ٍشبًوي ىش ٍيئان ) ،ال في الذات  ،كال في الصفات لتنزىو عف المشابية ؛ لتنزىو
اف ًخٍمكان ىع ًف اٍل يمٍم ًؾ قىٍب ىؿ
عف بخمقو إذ الكجكب الذاتي يتأبى عف المشابية بما في عالـ اإلمكاف  ( .ىكال ىك ى
ًً
كف ًخٍمكان ًم ٍنوي ىب ٍع ىد ىذ ىىابً ًو ) ،فيك سبحانو لتنزىو عف الزماف كالمكاف كانت نسبتو إلى ممكو
إً ٍن ىشائو  ،ىكال ىي يك ي
مف المكجكدات قبؿ إنشائيا كحيف إنشا ئيا كبعد فنائيا كاحدة  ،كال تقدـ كال تأخر فييا  ،بؿ كميا حاضرة
اف إًلىيان ىحٌيان بًال ىح ىي واة ) ،أم
عنده  ،كسمطتو عمى الممكنات بعممو كقدرتو سكاء أكجدىا أك ال  ( .ىك ى
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مستحقان لأللكىية في األزؿ مف غير حياة زائدة عمى ذاتو ،فحياتو عيف ذاتو ،ال صفة زائدة عمييا مثؿ
ً
ً
يء ىش ٍيئان ،ىك ىمالًكان ىب ٍع ىد إً ٍن ىشائً ًو لًٍم ىك ٍك ًف ) ،فممكو سبحانو ليس باألشياء حتى
حياة الخمؽ ( .ىك ىمالكان قىٍب ىؿ أ ٍ
ىف يي ٍنش ى
يرتبط بيا  ،كينتفي بعدميا  ( .كلىيس ي يككف ً
ألنيما مخمكقاف كلك كانا لو لزـ افتقاره
هلل ىك ٍي ه
ؼ ىكال أ ٍىي هف )؛ ٌ
ىٍى ى ي
ألف أكثر الخمؽ
إلى خمقو  ،كاتصافو بو  ،كانتقالو مف حاؿ إلى حاؿ  ،ككرر نفي الكيؼ كاأليف عنو ٌ
ألنو يصبح قديـ
يتكىمكنيما لو  ( .ىكال ىحد يي ٍع ىر ي
يء يي ٍشبًييوي )؛ ٌ
ؼ )؛ ٌ
ألنو مف لكازـ الكـ كتكابعو  ( .ىكال ىش ه
ً
مثمو  ،كىك محاؿ  ،قاؿ تعالى  :لى ك  ىك ى ً
ش  ىعما
ب ا ٍل ىع ٍر ً
اف الم ًو  ىر ِّ
س ٍب ىح ى
ٍ
س ىدتىا فى ي
اف في ًي ىما آل ىي هة إًال الم يو لىفى ى
يً
كف 
صفي ى
ى

(ُ)

 ( .كال ييرـ لًطي ً ً ً
ألف اليرـ إنما يحصؿ بتغير المزاج كانفعالو كانكساره بطكؿ
كؿ ىبقىائو )؛ ٌ
ى ى ٍى ي

اؼ ىخمًيقىتيو ًمف ىش و
ألنو قاىر
اؼ ىك ىما تى ىخ ي
ؼ لً يذ ٍع ىروة ،ىكال ىي ىخ ي
ض يع ي
يء )؛ ٌ
الزماف  ،ككؿ ذلؾ ممتنع  ( .ىكال ىي ٍ
ي ٍ
ألف الخكؼ تابع لالنفعاؿ كىك منزه عنو  ( .ىكلى ًك ٍف ىس ًميعه بً ىغ ٍي ًر
عمى ك ٌؿ شيء  ،فكيؼ يخاؼ منو  ،ك ٌ
صير بً ىغ ٍي ًر بص ور ) ،أم بغير جارحة ،فسمعو كبصره ىك عممو بالمسمكعات كالم ٍبصر ً
ً
ات ،فيما
ى ى
ىس ٍم وع  ،ىكىب ه
ي ىى
ًً
ً
أف قكتو بذاتو ال بقكة زائدة نشأت مف خمقو
نكعاف مف مطمؽ العمـ  ( .ىكقى ًكم بً ىغ ٍي ًر قي َّكوة م ٍف ىخٍمقو )؛ إذ ٌ
ؽ َّ ً
يف )؛ لتنزىو عف الجسمية كلكاحقيا مف الجية
يستعيف بيا عمى تدبير سمطانو  ( .ال تي ٍد ًريكوي ىح ىد ي
الناظ ًر ى
ًً
ًً
ً
ألنو يسمع بذاتو ما ال يسمع
يف )؛ ٌ
كاأليف مما يمكف أف تدركو األبصار  ( .ىكال ييحيطي بً ىس ٍمعو ىس ٍمعي السَّامع ى
السامعكف مف األصكات الخفية التي بمغت مف الخفاء حدان ال يدركو حديد السمع (( فيسمع السر
كالنجكل ،بؿ ما ىك أدؽ مف ذلؾ كأخفى  ،كيدرؾ دبيب النممة السكداء عمى الصخرة الصماء في الميمة
الظمماء  ،يسمع حمد الحامديف فيجازييـ  ،كدعاء الداعيف فيستجيب ليـ ))

(ِ)

اف بًال
 ( .إً ىذا أ ىىر ىاد ىش ٍيئان ىك ى

م يش و
كرة ) ،إرادتو لألشياء كف فيككف مف غير تراخ كال ميمة ،كال يستشير أحد ليعمـ صالح ذلؾ الشيء مف
ى ى
بيف،ا ٍل يم ىد ًب ُّر ًبال ىكزير،
لوإً الٌ يى ىكا ٍل ىممً ي
للالىذلالًا ى
فساده ،كقد قاؿ في دعاء آخر لو (( :اىٍل ىح ٍميد ً
ؾا ٍل يم ي
كال ىخ ٍمؽ ًم ٍ ً ً ً
شير))
فعباده ىي ٍ
ى
ستى ي

(ّ)

اى ى ورة ىكال يم ىخ ىاب ىروة ) ،بانضماـ قكة أخرل لو تعينو في اإليجاد
 ( .ىكال يم ى
ظ ى

(ُ) سكرة األنبياء  /اآلية. ِِ :

(ِ) المقصد األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى  ،صٖٗ .
(ّ) ميج الدعكات كمنيج العبادات  ،صُٖٓ .
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ليجيء الفعؿ كامالن  ،كبال مخابرة ،كالمخابرة ىي المزارعة عمى نصيب معيف  ،بأف يعطي الرجؿ أرضان
الخمس كغيرىا(ُ) ،فيك سبحانو كتعالى لـ يفكض أمر ممكو كخمقو
الربع ك ي
غيره ليزرع فييا عمى الثيميث ك ي
إلى غيره ليعمؿ فيو كيككف لو نصيب منو  ( .كال يسأى يؿ أىحدان عف ىش و
يء ًم ٍف ىخٍم ًق ًو أ ىىر ىادهي ) ،ليخبره بصالح
ى ىٍ
ى ىٍ
ألنو سبحانو عالـ بجميع األشياء
ذلؾ الشيء كفساده  ،كخيره كشره ،كيفتح عميو أبكاب عممو كحكمتو ؛ ٌ
صار ) ،أم
صار ىك يى ىك يي ٍد ًر ي
ؾ ٍ
ذرة في األرض كال في السماء  ( .ال تي ٍد ًريكوي ٍ
ال يعزب عنو مثقاؿ ٌ
األب ى
األب ي
أحداؽ العيكف  ،فعممو يحيط بيا كبمدركاتيا  ،كليا تفسير آخر فيما ركم عف أبي ىاشـ الجعفرم عف
اإلماـ أبي الحسف الرضا ،قاؿ (( :سألتو عف الل ىؿ يكصؼ؟ فقاؿ :أما تق أر القرآف؟ قمت :بمى،
ار )ِ(؟ قمت :بمى ،قاؿ :فتعرفكف
ص ى
ار  ىك يى ىك  يي ٍد ًر ي
ص ي
ؾ األ ٍىب ى
قاؿ :أما تق أر قكلو تعالى  :ال تي ٍد ًريك يو األ ٍىب ى
األبصار؟ قمت :بمى  ،قاؿ :ماىي؟ قمت :أبصار العيكف  ،فقاؿ :إف أكىاـ القمكب أكبر مف أبصار
العيكف ،فيك ال تدركو األكىاـ كىك يدرؾ األكىاـ ))(ّ) ،فيككف المراد ٌأنو ال تدركو القمكب المجردة،
ألف ك ٌؿ ما يدركو البصر يدركو العقؿ دكف
كالعقكؿ المقدسة  ،كيمزـ منو ٌأال يدركو البصر أيضان ؛ ٌ
يؼ
العكس  ،كفي اآلية داللة عمى نفي إدراكو مطمقان  ،كىذا أكلى مف نفي إدراكو بالعيف  ( .ىك يى ىك المَّ ًط ي
اٍل ىخبً يير ) ،أم العالـ بمطائؼ األمكر كخفياتيا ،كالخبير بحقائقيا كحقائؽ ظكاىرىا كبكاطنيا  ،كيمكف أف
يككف مف باب النشر المرتب  ،أم كىك المطيؼ فال تدركو األبصار ،كىك الخبير فيك يدرؾ األبصار(ْ).
يس الذم انبثقت منو جميع التفرعات الكالمية
مت جممة النكاة ( الحمد هلل ) في ىذا
كقد مثَّ ٍ
النص األ ٌ
ٌ
الداللية التي تعمؿ بشكؿ
تعد تفصيالت كتفسيرات ليا  ،فتككنت شبكة مف العالقات ٌ
الالحقة  ،التي ٌ
النص في المستكل الجكاني  ،فضالن عمى شبكة العالقات األفقية الظاىرة في
رأسي عمى ربط أجزاء
ٌ
النص
البراني  ،عمى شكؿ ركابط لفظية مف العناصر اإلحالية كالعاطفة كغيرىا  ،مما جعؿ
ٌ
المستكل ٌ
نصٌية كاحدة متماسكة  .كمف جانب آخر تتصؼ مثؿ ىذه النصكص بكفاءتيا اإلعالمية
يظير بنية ٌ
(ُ) ينظر :مجمع البحريف  ، َْٗ/ُ ،مادة ( خبر ) .
(ِ) سكرة األنعاـ  /مف اآلية. َُّ :
(ّ) أصكؿ الكافي . ُِٓ/ُ ،

(ْ) ينظر :شرح أصكؿ الكافي . ِٕٓ-ُِٕ/ُُ ،
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النص مف ًج ٌدة في معارؼ التكحيد كالعمكـ اإلليية  ،مما يمتنع الحصكؿ
العالية ؛ لما تقدمو لمستقبًؿ
ٌ
عمييا مف غير أىؿ البيت

ألف درجة ( كفاءة ) النصكص اإلعالمية ترتفع كمٌما كانت المعمكمات
؛ ٌ

أما إذا كانت
التي يحمميا
ٌ
النص غير معتادة في معناىا كفي أسمكب التعبير عنيا كطريقة عرضيا  ،ك ٌ
(ُ)

معتادة فتمثؿ ( كفاءة ) إعالمية منخفضة الدرجة
كفي دعائو في الصالة عمى النبي

.
ات  ،ك ً
ي ا ٍلم ٍدحك ً
ً
داع ىـ
 ،يقكؿ (( :اىلم ييـ داح ى ى ي
ى

ي بر ً
ً
ً
ش ًق ِّييا كس ً
ا ٍلمسم ً
كات ىؾ،
شرًائ ى
ككات   ،ىكجا ًب ىؿ ا ٍل يقمي ً
عيدىاً ،ا ٍج ىع ٍؿ  ى
كب  ىعمى  ًف ٍط ىرًتيا  :ى
ؼ ى
ى ى
صمىكات ىؾ   ،ىكىنكام ى ى ى
ى ٍي
ؽ  ،كا ٍل ً
ًً ً
ؽ   ،ىكالد ًاف ًع
ؽ   ،ىكا ٍل يم ٍعمً ً
فات ً
ىعمى  يم ىحمود  ىع ٍب ًد ى
ف ا ٍل ىحؽ  ًبا ٍل ىح ِّ
ح لً ىما ا ٍن ىغمى ى
س ىب ى ى
سكلً ىؾ  ،ا ٍلخات ـ لما  ى
ؾ  ىك ىر ي
قائمان ًبأىم ًر ىؾ،مستىكًف ازنفيمر ً
طمى ع ً
ً
ً
شات ٍاأل ً
ضات ىؾ،
الت ٍاأل
ص ٍك ً
ىج ٍي ً
ىضاليؿ ،ىكما يح ِّم ىؿفى ٍ
اض ى ى
ي ٍ ٍ
ىباطيؿ ،ىكالدام ًغ ى
ىٍ
ٍ
حافظان لًعي ًد ىؾ ً  ،
اعيانلًك ٍح ًي ىؾ ً  ،
اه في ع ٍزوـ  ،ك ً
ىغ ٍي ر  ً
فاذ أ ٍىم ًر ىؾ  ،ىحتٌى
ماضيان  ىعمى  ىن ً
ف قي يدوـ   ،ىكال ك و
ناك وؿ  ىع ٍ
ى
ىٍ
ى
ى
كب بعىد  ىخك ً ً
ريؽ لً ٍمخا ًب ًط  ،ك يى ًدي ٍ ً
ف ك ٍاآل ً
س ا ٍلقا ًب ً
ىقاـ
ثاـ   ،ىكأ ى
ىضاء الط ى
س   ،ىكأ ى
أ ٍىكرل قى ىب ى
ى ى
ت  ًب و ا ٍل يقمي ي ى ٍ ٍ
ضات ا ٍلفتى ً ى
بم ً
ىح ً
ؾ ا ٍل ىم ٍخ يز ً
ٍمكف  ،ىك ً
ؾ  ىي ٍكىـ
ييد ى
ف  ًع ٍم ًم ى
خاز ي
كاـ ،فى يي ىك أىمي ين ى
،كىن ِّير ً
ىع ً
كض ً
كف   ،ىك ى
ش ي
ات  ٍاأل ٍ
حات  ٍاأل ٍ
الـ  ى
ؾ ا ٍل ىمأ ي
ي
الد ً
ؾإًلىىا ٍل ىخ ٍم ً
الدعاء كعنكانو العاـ ىك
ؽ ))(ِ) ،كبنية
سكلي ى
يف ،ىكىبعيثي ى
النص الكبرل في ىذا ٌ
ٌ
ٌ
ؾ ًبا ٍل ىحؽِّ ،ىك ىر ي
الصالة عمى النبي

النص شخصية الرسكؿ الكريـ  ،كما تفرع مف كالـ يعكد عمييا،
؛ لذلؾ كانت نكاة
ٌ

ً
كف
صمُّ ى
فذكر بنكع مف التفصيؿ صفاتو التي بيا استحؽ الصالة  ،حتى قاؿ تعالى :إًف الم ىو  ىك ىم ىال ئ ىكتى يو يي ى
يفآمنيكاصمُّكاعمى ٍي ًوكسمِّمكاتى ً
يياأىي ً
يما ،)ّ(كيمكف التمثيؿ لذلؾ عمى النحك اآلتي:
ٍ
ىعمىىالن ًب ِّ ى ى
سم ن
ى ى ى ى ي
ُّياالذ ى ى
ؽ
ؽ ىكاٍلفاتً ًح لً ىما ٍان ىغمى ى
اٍلخاتًًـ لًما ىس ىب ى
كاٍل يم ٍعًم ًف اٍل ىح َّ
ؽ بًاٍل ىحؽ
ى

النبي محمد

الد ًاف ًع ج ٍي ً
شات ٍاأل ً
ك َّ
ىباطيؿ ......
ى
ى
النص  ،صٔٔ .
(ُ) ينظر :نظرية عمـ
ٌ
(ِ) نيج البالغة  ،صََُ. َُُ-
(ّ) سكرة األحزاب  /اآلية. ٓٔ :
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كقد يككف اإلجماؿ بعد التفصيؿ  ،كىي طريقة أخرل يمجأ إلييا بعض الكتاب لتأكيد المعنى ،بأف
ثـ يعكد فيكرر تناكلو ليا بشكؿ مجمؿ  .فالعالقة مف المجمؿ إلى المفصؿ
يظير فكرتو بشكؿ مفصؿ ٌ ،
ال تسمؾ دكمان االتجاه نفسو  ،كانما قد تسمؾ سبيال مخالفا مف المفصؿ إلى المجمؿ  ،كالترتيب األكلي
(ُ)
ألف (( لإلجماؿ بعد التفصيؿ كقعان مف نفكس
معيارم كالثاني تداكلي  ،كىك يأتي لتحقيؽ غاية معينة ؛ ٌ
(ِ)
قاؿ يى كفييا ً
ً ًً
ف،
كائ ه
ش ى
السامعيف ))  .كما في دعائو (( :ىحد ٍاألى ٍ
ياء يكميا ًبع ٍمم و ،ىكلى ٍـ ىي ٍحمي ٍؿفييافى يي ى ى

ً
كلى ـ ي ٍنأى ع ٍنيا فىيقا ىؿ  يى ك  ًم ٍنيا  ً
ىحصاىا
ف  ،أىحا ى
بائ ه
ص ٍن يع يو   ،ىكىذلمىيا أ ٍىم يرهي   ،ىكأ ٍ
ي
ى ٍ ى ى
ط  ًبيا ع ٍم يم يو   ،ىك أىتٍقى ىنيا  ي
ى
طه ))(ّ) ،فبعد أف
يء  يمحي 
ش و
اء   ،ىكال  ىم ٍك ين ي
كب ا ٍل ىيك ً
ب  ىع ٍن يو  يغ يي ي
ًح ٍفظي يو ،لى ٍـ تى ٍع يز ٍ
كف ظيمىًـ الدُّجى  ،فى يي ىك ب يك ِّؿ  ى
و
حمكؿ أك بينكنة ،فكاف أف
أف ك ٌؿ األشياء في حدكده  ،مف دكف
ذكر ما يحيط بو عممو سبحانو  ،حتى ٌ
ثـ ذكر إحصاءه ليا  ،ما كاف منيا في غيب اليكاء ،أك في
أىتٍقىىنيا صنعان  ،كاتقاف الصنعة فرع العمـ ٌ ،
لل
الح ٍميد  ً
دياجي الظمـ  ،عاد فأجمؿ فكرتو بأنو سبحانو بك ٌؿ شيء محيط  .ككذلؾ في دعائو (( :ى
الع ً
اؽ  ً
ش ٍي وء قى ٍد ارن ))(ْ) ،كيمكف تمثيؿ ىذه العالقة عمى
اآلجاؿ   ،ىكقىد ىر أ ٍىرز ى
ت
الذم  ىكق ى
ى
باد   ،ىك ىج ىع ىؿ لً يك ِّؿ  ى
النحك اآلتي:
ت اآلجا ىؿ
ىكقَّ ى
ىج ىع ىؿ لً يكؿ ىش ٍي وء قى ٍد انر
الع ً
اؽ ً
باد
قى َّد ىر أ ٍىرز ى

النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب  ،صُٖٗ .
(ُ) ينظر :لسانيات
ٌ
(ِ) تفسير التحرير كالتنكير . َِّ/ُ ،
(ّ) نيج البالغة الثاني . َُ/ُ ،

(ْ) دستكر معالـ الحكـ  ،صِٕ .
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ب -ػالقت اىظببيت:
تقكـ ىذه العالقة عمى الربط بيف قضيتيف  ،تككف إحداىما بسبب مف األخرل  ،فتعطي معقكلية
النص كتسميا بسمة المنطقية(ُ) ،كىي مف العالقات (الممحكظة) التي تربط أجزاء
لكيفية تتابع قضايا
ٌ
النص مف دكف أف تعتمد في ذلؾ عمى أداة مف األدكات التي تعتمد عمييا العالقة السببية (الممفكظة)(ِ)،
ٌ
بالنص كخمفيات تككينو  .كمف أمثمة ذلؾ
بناء عمى معرفتو
ٌ
كالمتمقي ىك ىم ٍف يكجد ىذ النكع مف الربط ن
ً
ًً
ً
دعاؤه (( :الحم يػد لًم ًو الذم لى ـ أى يك ٍ ً
صػحيفى ًة
ػف ع ٍن ىػدهي  ىم ٍنسػيان   ،ى
الح ٍم يػد لم و الذم أىثٍ ىبتىػني ع ٍن ىػدهي في  ى
ىٍ
ٍ
(ّ)
ٍاأل ٍىبػر ً
بالعكد
ار ))  ،كقد يبدك لمكىمة األكلى ٌأال رابط بيف القضيتيف  ،كلكف إذا تأممنا في سياؽ ٌ
الدعاء ى

إلى منظكمة المفيكمات القرآنية  ،نستطيع أف نستنبط أف كتابة العبد في صحيفة األبرار بسبب مف ذكر
اهلل لو كعدـ نسيانو  ،كىذه القضية تقكدنا إلى قضية أخرل ىي :متى يذكر اهلل العبد حتى يي ٌثبت في
ش يك يركاٍ ًلي  ىكالى تى ٍكفيير ً
كف ،)ْ(
صحيفة األبرار؟ كيتضح الجكاب في قكلو تعالى  :فىا ٍذ يك يركًني أى ٍذ يك ٍريك ٍـ  ىكا ٍ
كفي معنى الذكر ،كبياف فضمو  ،كترتب نتائجو يقكؿ رسكؿ اهلل

 (( :ارتعكافيرياضالجنةقالكا:يا

رسكؿ الل كما رياض الجنة؟ قاؿ :مجالس الذكر اغدكا كركحكا كاذكركا  ،كمف كاف يحب أف يعمـ
منزلتو عند الل فمينظر كيؼ منزلة الل عنده  ،فإف الل تعالى ينزؿ العبد حيث أنزؿ العبد الل مف
نفسو،كاعممكا أف خير أعمالكـ ك أزكاىا كأرفعيا فيدرجاتكـ كخيرما طمعت عميو الشمس ذكر الل
سبحانو  ،فإنو أخبر عف نفسو فقاؿ :أنا جميس مف ذكرني ،كقاؿ سبحانو  :فىا ٍذ يك يركًني أى ٍذ يك ٍريك ٍـ 
بنعمتي ،كاذكركني بالطاعة كالعبادة ،أذكركـ بالنعـ كاإلحساف ،كالرحمة كالرضكاف ))(ٓ) ،فالذكر ال
يككف بالمساف فقط  ،بؿ ىك أحد مراتبو  ،يقكؿ الفخر الرازم (تَٔٔق) (( :أما الذكر فقد يككف

النص  ،صُّْ .
(ُ) ينظر :نظرية عمـ
ٌ
النصٌية في السكر القرآنية  ،صُٗٓ .
(ِ) ينظر :المعايير
ٌ
(ّ) فركع الكافي . ُٖٖ/ِ ،

(ْ) سكرة البقرة  /اآلية. ُِٓ :

(ٓ) عدة الداعي كنجاح الساعي  ،صِّٓ .
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بالمساف ،كقد يككف بالقمب  ،كقد يككف بالجكارح ))(ُ) ،كفي كصية الرسكؿ الكريـ

لإلماـ عمي

األمة:المكاساة لألخ في
بمساف ( إياؾ أعني كاسمعي يا جارة ) يقكؿ (( :يا عمي ثالث التطيقياىذه  ٌ
كؿ حاؿ  ،كليس ىك "سبحاف الل كالحمد لل كال
مالو  ،كانصاؼ الناس مفنفسو  ،كذكر الل عمى  ِّ
إلو إال الل كالل أكبر "كلكف إذا كرد عمى ما يحرـ عميو خاؼ الل عز كجؿ عنده كتركو ))(ِ) ،كبذلؾ
الح ٍميد
يتبيف إف اإلثبات في صحيفة األبرار ىك نتيجة لذكر العبد ربو بالمعنى المذككر .كفي دعائو (( :ى
ًً
ياف ا ٍل ىق ٍم ًب ))(ّ) ،كعمى القمب ىك فقداف البصيرة  ،كقد قاؿ
س يو   ،ىكلى ٍـ  ىيتٍيرٍكني  ىع ٍم ى
لم و الذم  ىعرفىني  ىن ٍف ى
الص يد ً
كر  ،)ْ(كىك العمى الحقيقي الذم
ار  ىكلى ًكف تى ٍع ىمى ا ٍل يقمي ي
ص ي
كب ال ًتي  ًفي  ُّ
تعالى  :فىًإن ىيا ىال تى ٍع ىمى  ٍاأل ٍىب ى
ال يقاس بو عمى البصر  ،كلذلؾ كصفو رسكؿ اهلل

بقكلو (( :كأعمى العمىعمى القمب ))(ٓ) ،كىك

ات
كر الس ىم ىاك ً
قتبس مف مشكاتو  ،قاؿ تعالى  :الم يو  ين ي
مترتب عمى عدـ معرفة اهلل  ،التي ىي نكر يي ى
احا ٍل ًمصب  ً
اة ًف ً
كرًه ىك ًم ٍ و
اج وة ُّ
ض ىمثى يؿني ً
ش ىج ىروة
اج ية ىكأىن ىيا ىك ٍك ىك ه
ص ىب ه
ىك ٍاأل ٍىر ً
ب يدِّرم ييكقىيد ًمف ى
الز ىج ى
احفي يز ىج ى
ٍى ي
ييام ٍ
ش ىك  ى
اد  ىزٍيتييا ي ً
كر  ىي ٍي ًدم الم يو
كر  ىعمىى  ين و
ار نُّ ه
س يو  ىن ه
ض ي
ش ٍرًقي وة  ىكىال  ىغ ٍرًبي وة  ىي ىك ي
ُّم ىب ىارىك وة  ىزٍيتيكًن وة ال  ى
ى ي
سٍ
يء  ىكلى ٍك لى ٍـ تى ٍم ى
لً ين ً
يـ  ،)ٔ(فاهلل نكر كمف عرؼ النكر
ش ٍي وء  ىعمً ه
اؿ لًمن ً
ب الم يو  ٍاأل ٍىمثى ى
ض ًر ي
اس  ىكالم يو  ًب يك ِّؿ  ى
كرًه  ىمف  ىي ى
شاء  ىكىي ٍ
استضاء بشعاعو  ،كأصبح عمى بصيرة مف أمره  ،فينتقؿ مف حاؿ المكت إلى حاؿ الحياة  ،قاؿ تعالى:
س  ًب ىخ ً
ج
ار و
ات لى ٍي ى
اس  ىك ىمف مثىمي يو  ًفي الظُّمي ىم ً
كر  ىي ٍم ًشي  ًب ًو  ًفي الن ً
اهي ىك ىج ىع ٍم ىنا لى يو  ين نا
ىح ىي ٍي ىن 
ىك  ىمف  ىك ى
 أ ى
اف  ىم ٍيتنا فىأ ٍ
(ٕ)
ف لً ٍم ىك ً
الح ٍم يد لًمَّ ًو الَّذم ىع َّرفىني ىن ٍف ىسوي )
اف ًر ى
ؾ  يزِّي ى
ِّم ٍن ىيا  ىك ىذلً ى
يف  ىما  ىكا ينكاٍ ىي ٍع ىممي ى
كف  . كلع ٌؿ في قكلو ( ى

فإف لمناس في معرفة اهلل طريقيف :أحدىما لمعامة  ،كفيو يستدؿ باألثر عمى
إشارة إلى برىاف الص ٌديقيف ٌ ،

(ُ) تفسير الفخر الرازم ( مفاتيح الغيب ) . ُٖٓ/ْ ،
(ِ) كتاب الخصاؿ . ُِٓ/ُ ،

(ّ) مصباح الكفعمي . ُّٗ/ُ ،
(ْ) سكرة الحج  /اآلية. ْٔ :

(ٓ) تفسير نكر الثقميف . َٖٓ/ّ ،
(ٔ) سكرة النكر  /اآلية. ّٓ :

(ٕ) سكرة األنعاـ  /اآلية. ُِِ :
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المؤثر  ،كاآلخر لمصديقيف  ،كفيو يككف الطريؽ إلى المقصكد ىك عيف المقصكد(ُ) ،كيتجمى ىذا المفيكـ
ؾ  ىكىد ىع ٍكتىني إًلى ٍي ىؾ،
ت  ىدلى ٍمتىني  ىعمى ٍي ى
ؾ  ىكأى ٍن ى
ؾ  ىع ىرفٍتي ى
في دعاء أبي حمزة الثمالي لإلماـ زيف العابديفً (( :ب ى
(ِ)
الدعاء ٌأنو قرف معرفة اهلل بالقمب  ،فقاؿ ( :ىكلى ٍـ
ىكلى ٍكال أى ٍن ى
ت ))  .كمف لطائؼ ىذا ٌ
ت لى ٍـ أ ٍىد ًر ما أى ٍن ى

ياف اٍل ىقٍم ًب )؛ َّ
ألف معرفة اهلل حقان ىي ما كانت بعيف القمب  ،ال عيف العقؿ ؛ لذلؾ قاؿ
ىيتٍيرٍكني ىع ٍم ى
اف ))(ّ) .كيؤكد ىذا
يم ً
كب  ًب ىحقى ًائ ً
ف تي ٍد ًريك يو اىٍل يقمي ي
اف  ىك لى ًك ٍ
اى ىدًة اىٍل ًع ىي ً
لسائمو (( :الى تي ٍد ًريك يو اىٍل يع يي ي
كف  ًب يم ى
ش ى
ؽ اىًٍإل ى
صار  يقميكًبنا  ًب ً
ظ ًرىا إًلى ٍي ىؾ،
ض ً
طاع إًلى ٍي ىؾ   ،ىكأ ًىن ٍر أ ٍىب ى
ماؿ اال ٍن ًق ً
ب لي  ىك ى
المعنى في دعائو (( :إًليي  ىى ٍ
ياء  ىن ى
ػكر فىتى ً
ب  ُّ
ػز
احنا  يم ىعػمقى نة  ًب ًع ِّ
ف ا ٍل ىعظى ىم ًة   ،ىكتى ى
ػؿ إلى  ىم ٍع ًػد ً
ص ى
الن ً
كب  يح يج ى
صػار ا ٍل يقمي ً
ؽ أ ٍىب ي
ىحتٌى تى ٍخ ًػر ى
صػير أ ٍىرك ي
ػؾ ))(ْ) ،إذ يبيف طريؽ سير اإلنساف في كدحو إلى اهلل  ،في مراحؿ مترتبة بعضيا بسبب مف
قي ٍد ًس ى
أتـ اإلنساف األربعيف األكلى  ،كحصَّؿ عمى كماؿ االنقطاع بقطع جميع خيكط الجذب
بعض  ،فإذا ٌ
األرضية  ،ينتج عنو استعداد قابمو لفيكضات األربعيف الثانية بتحمؿ أبصار القمكب أنكار القدس ،فتككف
النتيجة في األربعيف الثالثة خرؽ حجب النكر بعد طى ٌي حجب الظالـ في منازؿ سابقة ،كعندىا (( أطفىء
المصباحفقدطمعالصباح ))

(ٓ)

.

ج -ػالقت ادلقابيت:
(ٔ)
ثـ حصكؿ عالقة بينيما.
المقابمة في المغة :المكاجية  ،كبذلؾ تقتضي كجكد طرفيف  ،كمف َّ

عرفيا القزكيني (تّٕٗق) بقكلو (( :أف يؤتى بمعنييف متكافقيف،
كالمقابمة مف المحسنات المعنكية التي ٌ
أك معاف متكافقة  ،ثـ بما يقابميما  ،أك يقابميا عمى الترتيب ))(ٕ) .كىي مف العالقات التي تحقؽ

(ُ) ينظر :الحكمة المتعالية في األسفار العقمية األربعة . ُّ/ٔ ،
(ِ) اإلقباؿ باألعماؿ الحسنة . ُٕٓ/ُ ،
(ّ) نيج البالغة  ،صِٖٓ .

(ْ) اإلقباؿ باألعماؿ الحسنة . ِٗٗ/ّ ،

(ٓ) ركضة المتقيف في شرح مف ال يحضره الفقيو . ُٖ/ِ ،
(ٔ) ينظر :لساف العرب  ، َِ/ُُ ،مادة ( قبؿ ) .
(ٕ) اإليضاح في عمكـ البالغة ف ٔ. ُٔ/
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ألنيا تربط بيف جممتيف أك أكثر  ،فينتقؿ بذلؾ دكرىا مف تحسيف المعنى إلى
الداللية
االستم اررية ٌ
لمنص ؛ ٌ
ٌ
ؽ  ًبا ٍلحس ىنى   فىس يني ِّ ً
س ىرل
حبؾ
ىع ى
النص  ،نحك قكلو تعالى  :فىأىما  ىمف أ ٍ
ىى
س يرهيل ٍم يي ٍ
صد ى ي ٍ
ٌ
طى  ىكاتقىى    ىك ى
ب  ًبا ٍلحس ىنى   فىس يني ِّ ً
ً
س ىرل  ،)ُ(كيعمؽ السكاكي
ىى
س يرهي ل ٍم يع ٍ
استى ٍغ ىنى    ىك ىكذ ى ي ٍ
   ىكأىما  ىمف  ىبخ ىؿ  ىك ٍ
(تِٔٔق) بقكلو (( :لما جعؿ التيسير مشتركان بيف اإلعطاء كاالتقاء كالتصديؽ  ،جعؿ ضده كىك
التعسير مشتركا بيف أضداد تمؾ ،كىي :المنع كاالستغناء كالتكذيب ))(ِ) .كتكشؼ المقابمة في مجمكع
آيات السكرة  ،مف ىذه اآليات كمف التي سبقتيا كالتي بعدىا عف ككنيا ركيزة أساسية في حبؾ السكرة(ّ)،
إف القرآف الكريـ كمٌو
بؿ ٌإنيا شكمت ظاىرة أسمكبية في عمكـ سكر القرآف الكريـ  ،حتى قيؿ في حقٌيا ٌ
شي ء قى ٍبمى يو  ،ك ً
اآلخ ًر
لل األك ًؿ فى 
كارد عمييا(ْ) .كمف ذلؾ في أدعية اإلماـ عمي دعاؤه (( :ا ٍل ىح ٍميد  ً
ى
الى  ى ٍ ى
شي ءفىكقى يو،كا ٍلب ً
شي ءبع ىده،كالظ ً
يء يدكىن يو ))(ٓ) ،كقد تحقؽ الحبؾ في المقابمة
ش ى
ففى 
اط ً
اى ًرفى 
فى 
الى ى
ى ى
الى ى ٍ ى ٍ
الى ى ٍ ى ى ٍ ي ى
أف القصد
بيف ( َّ
األكؿ كاآلخر ) ك ( قىٍبمو ك ىب ٍعده ) ك ( الظاىر كالباطف ) ك ( فكقو كدكنو ) ،كمع ٌ
البالغي الجمالي قد تحقؽ في ىذه المقابمة بتحقؽ شركط قدامة بف جعفر (تّّٕق) فييا  ،فيك يرل
أف تأتي (( :في المكافؽ بما يكافؽ  ،كفي المخالؼ بما يخالؼ عمى الصحة  ،أك يشرط شركطان  ،كيعدد
كعدده  ،كفيما يخالؼ بأضداد
أحكاالن في أحد المعنييف  ،فيجب أف يأتي فيما يكافقو بمثؿ الذم شرطو ٌ
(ٔ)
أف معو مقصدان إعالميان قد ال يتحقؽ إال مف طريؽ ىذا األسمكب  ،الذم يثير انتباه
ذلؾ ))  ،إال ٌ

المتمقي بإعالميتو العالية بانزياحو عف المألكؼ سكاء في التركيب أـ في الداللة  ،كما يؤ ٌكد ذلؾ كثرة
االحتماالت في تفسيره(ٕ) ،كمنيا ما أكرده البحراني(تٕٗٔق) بقكلو (( :أثنى عمى اهلل سبحانو باعتبارات

(ُ) سكرة الميؿ  /اآليات. َُ-ٓ :
(ِ) مفتاح العمكـ  ،صّّٓ .

النصٌية  ،صُِٓ .
(ّ) البديع بيف البالغة العربية كالمسانيات
ٌ
(ْ) البرىاف في عمكـ القرآف . ُِٖ/ّ ،
(ٓ) شرح نيج البالغة البف أبي الحديد . ٕٔ/ٕ ،
(ٔ) نقد الشعر  ،صُّّ .

(ٕ) ينظر :شرح نيج البالغة البف أبي الحديد  . ُٓٓ-ُْٓ/ٓ ،كمنياج البراعة في شرح نيج البالغة  ، ٖ-ٔ/ٓ ،ك
ٔ ، ِْٕ-ِْٔ/ك ٕ. ٗٓ-ْٗ/
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قبمية
أربعة :األكلية كاآلخرية كالظاىرية كالباطنية  ،كأكد كؿ كاحد منيا بكمالو  ،فكماؿ األكلية بسمب ٌ
بعدية كؿ شيء لو  ،كالظاىرية بسمب فكقية شيء لو  ،كالباطنية بسمب
شيء عنو ،ككماؿ اآلخرية بسمب ٌ
شيء دكنو .كالمراد بالظاىر ىنا العالي  ،فمذلؾ حسف تأكيده بسمب فكقية غيره لو  ،كالباطف الذم بطف
خفيات األمكر عممان ،كىك بيذا االعتبار اقرب األشياء إلييا ؛ فمذلؾ حسف تأكيده بسمب ما ىك دكنو :أم
ٌ
ما ىك اقرب إلييا منو  ،كحصمت حينئذ المقابمة بيف الداني كالعالي  ،)ُ()) ...كىذا ما يجعؿ (( الجماؿ
الفني أداة مقصكدة لمتأثير الكجداني  ،فيخاطب حاسة الكجداف الدينية بمغة الجماؿ الفنية ))(ِ) .كىي
معادلة يصعب تحققيا إال في النصكص الفنية العالية  .كقد تكرر مثؿ ىذا المعنى في دعائو (( :المٌ ييـ
ؾ،كأىنت ً
ت ًفي
ت ،ىعمى ٍك ى
ير ى
كبطى ٍن ى
تفىبطى ٍن ى
ير ى
عد ى
ش ى
يءقىبمى ى
ش ى
اآلخ يرفىال ى
أىنتاألك يؿفىال ى
يء ىب ى
ت ،ى
تفىظى ٍ
ؾ،ظى ٍ
النصي مف
ت  ًفي  يعميِّك ىؾ ))(ّ) ،كبسبب تعدد المقابالت كأطرافيا  ،فقد اتسع مدل الحبؾ
ؾ   ،ىكىد ىن ٍك ى
يد ين ِّك ى
ٌ
النص كتماسكو  .كقد ال يككف التقابؿ بيف
خالليا  ،فكاف مف العناصر الرئيسة التي أسيمت في بناء
ٌ
(المنطكقات) الممفكظة  ،كانما يككف بيف (المفيكمات) الممحكظة  ،فيتطمب ذلؾ جيدان مف المتمقي إلنشاء
الحبؾ كتككينو  ،كيساعده في ذلؾ بعض العبارات الظاىرة عمى البنية السطحية  ،التي تخفي في البنية
كؾ  ىكقىٍد
ؼ ال أ ٍىد يع ى
ص ٍيتي ىؾ   ،ىك ىك ٍي ى
ؼ أ ٍىد يع ى
العميقة مفيكـ مقابميا  ،نحك دعائو (( :إًليي  ىك ٍي ى
كؾ  ىكقىٍد  ىع ى
ؾ يدان  ًب ُّ
ت
كدةن ،إًليي أى ٍن ى
كب  ىم ٍمميكةن  ،ىك ىع ٍينان  ًبالر ً
الذ ين ً
كيف   ،ىم ىد ٍد ي
ىع ىرفٍتي ىؾ   ،ىك يحب ى
جاء  ىم ٍم يد ى
ُّؾ في  ىق ٍمبي  ىم ه
ت إًلى ٍي ى ى
ىسيرا ٍل ىخطايا))(ْ) ،كيفيـ مف ىذا الدعاء َّ
أف الداعي معمؽ بيف الخكؼ كالرجاء  ،كقد
ؾا ٍل ىعطايا ىكأىىناأ ي
مالً ي
ض ً
ط ىمعان  ،)ٓ(كقد كرد عف اإلماـ
اج ًع  ىي ٍد يع ى
كب يي ٍـ  ىع ً
كف  ىرب يي ٍـ  ىخ ٍكفان  ىك ى
ف ا ٍل ىم ى
قاؿ تعالى  :تتى ىجافىى  يج ين ي
الصادؽ قكلو (( :كاف أبي يقكؿ :إنو ليس مف عبد مؤمف إال كفي قمبو نكراف :نكر خيفة

(ُ) شرح نيج البالغة لمبحراني . ُْٖ-ُْٕ/ِ ،
(ِ) التصكير الفني في القرآف  ،صُّْ .
(ّ) الدركع الكاقية  ،صِِّ .
(ْ) المزار الكبير  ،صُْٗ .

(ٓ) سكرة السجدة  /اآلية. ُٔ :
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كنكررجاء،لككزفىذالـيزدعمىىذا،كلككزفىذالـيزدعمىىذا ))(ُ) ،كيتكرر التقابؿ تحت
ؾ
فطالى ٍبتىني ًب يذ ينكبيىأليطالً ىبن ى
الدعاء  ،فيقكؿ (( :إًلييلى ًئ ٍ
ىذا المفيكـ  ،فيككف لمحبؾ مدل أكسع في ىذا ٌ
ت
ف  ىج ىم ٍع ى
ؾ  ًب ىخ ٍي ًر ىؾ   ،ىكًا ٍ
ش ٌرم ىأليطالً ىبن ى
ؾ  ًب ىك ىرًم ىؾ   ،ىكًا ٍ
ريرتي ىأليطالً ىبن ى
ًب ىع ٍف ًك ىؾ   ،ىكًا ٍ
ف طالى ٍبتىني  ًب ى
ف طالى ٍبتىني  ًب ى
س ى
ىع ً
لو إًال الل ))(ِ)،
ىف ال إً ى
ش ىييد أ ٍ
ؾ  يم ًح ٌبان   ،ىكأىنني  يك ٍن ي
ت لى ى
يخ ًب ىرن يي ٍـ أىنٌي  يك ٍن ي
ؾ  ًفي الن ً
دائ ى
ىب ٍيني  ىكىب ٍي ى
ار ىأل ٍ
ت أى ٍ
ف أ ٍ
ف م ً
ف
حاس ً
الدعاء  ،منيا (( :إًليي إً ٍ
ف أ ٍىك ىح ى
كيؤ ٌكد ىذا المعنى في فقرات أخرل مف ٌ
شتٍني ا ٍل ىخطايا  ىع ٍ ى
فأىنامتٍ ًنيا ٍل ىغ ٍفمى يةع ً ً
داد،لًمً ً
االس ًتع ً
ً
ً
ً
قيف ىم ً
ؾفىقىٍدأى ٍن ىب ىيتٍ ًني
قائ ى
ستٍني ًبا ٍل ىي ً
ى
ف ٍ ٍ ٍ
لي ٍطف ىؾ،فىقىٍدآ ىن ى
كاريـ ىع ٍف ًك ىؾ،إلييإ ٍ ى
(ّ)
ا ٍلمع ًرفى يةياس ِّيدم ًب ىكرًـ ً
الدعاء ليش ٌكؿ البنية الكبرل لو،
آالئ ى
ؾ ))  ،كبذلؾ يمتد التقابؿ عمى امتداد أبنية ٌ
ىٍ
ى
ى

حتى يمكف لنا أف نضع عنكانان ليا ىك ( :الخكؼ كالرجاء ) .
ّ
د -ػالقت حظِ االبتداء مبضَُ٘ اىْض:
النص
النص التي يكلج منيا إلى عالمو  ،كليا أىمية في بناء
تعد الجممة االفتتاحية مف عتبات
ٌ
ٌ
ٌ
لغكيان كتكجييو دالليان (( فاالستيالؿ يحتؿ مكانة بارزة مف حيث أىميتو مف ناحية  ،كمف حيث عالقتو
ُّ
نص
النص مف ناحية أخرل ،
ببقية أجزاء
كتحكمو كذلؾ في ىذه األجزاء ))(ْ) .كالجممة األكلى في أم ٍّ
ٌ
تمثؿ معممان تقكـ عميو سائر مككناتو  ،كىي الحمقة األكلى التي تنتيي مف دكف أف تنغمؽ عمى نفسيا،
كلكنيا منطمؽ لما يأتي بعدىا مف حمقات ىي جمؿ أخرل ،فترصؼ
فيي مستقمة مف حيث التركيب ٌ ،
النص(ٓ) .كقد التفت القدماء مف البالغييف كالنقاد
لتككف عالمان ممتدان ىك عالـ
ٌ
الحمقة إلى جنب األخرل ٌ
العرب إلى أىمية ذلؾ  ،فقالكا في كصؼ الشعر الجيد  ،أف يككف :حسف المقاطع جيد المطالع  ،كجكدة
المطمع _ كىك أكؿ بيت _ أف يككف داالن عمى ما بعده(ٔ) ،كأف يعمـ السامع لو إلى أم معنى يساؽ القكؿ
(ُ) أصكؿ الكافي . ٕٔ/ِ ،

(ِ) المزار الكبير  ،صَُٓ .
(ّ)المزار الكبير  ،صُُٓ .

النصي بيف النظرية كالتطبيؽ . ٔٓ/ُ ،
(ْ( عمـ المغة
ٌ
النص  ،صٕٔ .
(ٓ) ينظر :نسيج
ٌ

(ٔ) ينظر :العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده . ُِٔ/ُ ،
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(ُ)
الح ٍم يدلًم ًوسا ًب ًغ ِّ
جا ٍل ىي ِّـ،
الن ىعًـ ،ىك يمفىِّر ً
فيو قبؿ استتمامو  .فيستيؿ  دعاءه في االستسقاء بقكلو (( :ى
ِ
ىك ً
الدعاء بحمد اهلل بكصفو (سابغ النعـ) ،كىي نتيجة كأثر عف نزكؿ
بار ً
سًـ ))( ) ،فقد افتتح ٌ
مء الن ى

فالس ىماء ًرٍزقنا ،)ّ(
المسبَّب كيراد منو السَّبب  ،نحك قكلو تعالى  :ىكيي ىنِّز يؿلى يكـ ِّم ى
الغيث ،فقد يذكر لفظ ى
(ْ)
اليـ ناتجان عف حبس القطر،
أم :مط انر ىك سبب الرزؽ  ،كىك يجرم عمى ذكره (كشؼ اليـ) بكصؼ ٌ

ف ا ٍل ىماء  يكؿ
ككذلؾ عمى قكلو (بارمء النسـ) ،فيك إشارة إلى خمقو ج ٌؿ جاللو  ،كقد قاؿ   :ىك ىج ىع ٍم ىنا  ًم ى
(ٓ)
اـ ثى ىم ًان ىي ىة أ ٍىزىكا وج  ،)ٔ(بإنزاؿ
ف  ٍاألى ٍن ىع ً
ىنز ىؿ لى يكـ  ِّم ٍ
ش ٍي وء  ىح ٍّ
ي  ، كقد كرد في تفسير قكلو تعالى   :ىكأ ى
ى

فكأنو انزليا(ٕ).
أف األنعاـ ال تعيش إال بالنبات  ،كالنبات ال يقكـ إال بالماء  ،كقد انزؿ الماء ٌ ،
الماء  ،إذ ٌ
ككاف مف دعائو إذا طمب شيئان بدأ بما يناسبو مف األسماء الحسنى  ،فإذا طمب الرحمة بدأ باسـ
ً
ض ٌرم  ًبر ٍحم ًت ىؾ   ،ىك يجٍد  ىعمىى  ًب يج ً
ف
صني  ًم ٍ
كد ى
حيـ تى ىعط ٍ
ر ي
ؼ  ىعمى  ي
ؾ  ىك ىأٍرفىت ىؾ   ،ىك ىخمِّ ٍ
الرحيـ  ،فيقكؿ (( :يا ى
ى ى
(ٖ)
الممؾ بدأ باسـ المالؾ  ،فيقكؿ (( :يا
فيؽ الر ي
ؾ الش ي
ظيـ  يج ٍرمي  ًب ىر ٍح ىم ًت ىؾ  ،فىًان ى
ىع ً
فيؽ ))  ،كاذا طمب ي

ً
ؾ  ُّ
ؾ
الي ٍع ًج يز ى
ىع ًطني  يم ٍم ى
ف  ىخزًائ ًن ى
ب   ،ىك ًم ٍ
ف  يم ٍم ًك ى
ؾ  ًم ٍ
ىمالً ي
سأى يؿ ،فىأ ٍ
الد ٍنيا  ىك ٍاآلخ ىرًة  ،فىًإن يو  ي
ؾ اى ٍطمي ي
ؾ التي التىٍنفىيد اى ٍ
(ٗ)
ً
شيء،ك ي ِّ
الـ
س ي
ص ى
ىك ى
الي ىؤث يرفيماع ٍن ىد ىؾ ))  ،كاذا طمب السالمة بدأ باسـ السالـ  ،فيقكؿ (( :يا ى
ؾ ى ٍ ه ى
الي ٍنقي ي

ىىك ً ً ً
ف مظالًًـ ا ٍل ًع ً
ً
ى ِّ
يام ًة ))(َُ) ،كاذا طمب األماف بدأ باسـ
ف  ىع ً
باد   ،ىك ًم ٍ
ذاب ا ٍلقى ٍب ًر  ،ىكأ ٍ
اؿ  ىي ٍكـ ا ٍلق ى
سم ٍمني م ٍ ى

(ُ) ينظر :عيار الشعر  ،صِّ .

(ِ) مف ال يحضره الفقيو . ّٖٗ/ُ ،
(ّ) سكرة غافر  /اآلية. ُّ :

(ْ) ينظر :مفتاح العمكـ  ،صْْٕ .
(ٓ) سكرة األنبياء  /اآلية. َّ :
(ٔ) سكرة الزمر  /اآلية. ٔ :

(ٕ) ينظر :تفسير الكشاؼ . َُُ/ْ ،

(ٖ) اإلقباؿ باألعماؿ الحسنة . ُّٔ/ِ ،
(ٗ) السابؽ نفسو . ُّٔ/ِ ،

(َُ) السابؽ نفسو . ِّٔ/ِ ،
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ف  يك ِّؿ  ىخك و
آمنٌ ً
ف ً
ف
ىىمني  ًم ٍ
يم ٍ
المؤمف  ،فيقكؿ (( :يا  يم ٍؤ ًم ي
ض ٌرم  ىكيذؿ  ىمقامي  ،ىكا ٍك ًفني ما أ ى
ؼ   ،ىك ٍار ىح ٍـ  ي
ٍ
يامك ً
آخ ىرتي))
أ ٍىم ًر يد ٍن ى ى

(ُ)

.

ه  -اىتْاص:
نص حدث بكيفػيات
يعػرؼ التناص ٌ
بأنػو (( :تعالػؽ ( الدخكؿ في عالقة ) نصػكص مع ٌ
مختػمفة ))(ِ) ،كىذه العالقات أك التفاعالت الحاصمة بيف النصكص قد تككف مباشرة أك ضمنان  ،عف
كتعد جكليا كرستيفا ٌأكؿ مف أسست لو ك ٌأكؿ مف استعممتو في مجاؿ التطبيؽ
قصد أك غير قصد(ّ).
ٌ
النقدم في منتصؼ ستينيات القرف العشريف كأكاخرىا  ،بعد أف كانت قد تأثرت بأعماؿ ميخائيؿ باختيف
(ْ)
بأنيا مف أعمؽ التأصيالت
حكؿ الحكارية  ،كتكصؼ كتابات جيرار جينيت األدبية في ىذا السياؽ ٌ

النظرية التي عرفتيا النظرية النقدية الحديثة  ،فقد حاكؿ في كتابو (طركس) رصد جميع العالقات
النص
النصٌية التي بإمكاف النصكص أف تأخذىا في حكار بعضيا مع بعض(ٓ) ،ففي حديثو عف شعرية
ٌ
ٌ
كميان(ٔ)،
النصي
يرل جيرار جينيت ٌأنيا تكمف في االستعالء
لمنص  ،الذم كاف قد عرفو مف قبؿ تعريفا ٌ
ٌ
ٌ
النص في عالقة ظاىرة أك خفية مع نصكص أخرل ))(ٕ) ،كيتضمف ذلؾ
فقاؿٌ (( :إنو ك ٌؿ ما يضع
ٌ
خمسة أنماط مف العالقات  ،ىي(ٖ):
نص آخر ،كيأتي عمى ثالثة أشكاؿ :االقتباس،
لنص في داخؿ ٌ
ُ -التناص :كىك الحضكر الفعمي ٌ
كالسرقة  ،كالتمميح .

(ُ) السابؽ نفسو . ِّٔ/ِ ،

(ِ) تحميؿ الخطاب الشعرم  ،صُُِ .

(ّ) ينظر :الركاية كالتراث السردم  ،صُٕ .
(ْ) ينظر :نظرية التناص  ،صِٖ. ٖٖ -

(ٓ) ينظر :التناص في الخطاب النقدم كالبالغي  ،صُِ .

النص  ،صَٗ .
(ٔ) في كتابو مدخؿ لجامع
ٌ
(ٕ) طركس :األدب عمى األدب  ،ضمف كتاب آفاؽ التناصية  ،صَُٔ .

(ٖ) ينظر :السابؽ نفسو  ،صَُٔ ، ُٔٗ -ك التناص في الخطاب النقدم كالبالغي  ،صِِ ، ِّ -ك في تحميؿ
الخطاب الشعرم  ،صٖٔ. ٖٖ -
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بالنص  ،نحك :العنكاف  ،كالعنكاف الفرعي  ،كالعنكاف الداخمي،
ِ -المناص :كيشمؿ جميع ما يحيط
ٌ
النص مف مسكدات
تتـ قبؿ إنتاج
ٌ
كاليكامش  ،كالرسكـ  ،فضالن عف ك ٌؿ العمميات التي ٌ
كممخصات كمخططات  ...الى غير ذلؾ .
ّ -الميناص :كىك العالقة التي تربط نصان بآخر يتحدث عنو مف دكف أف يذكره مباشرة  ،كتتمثؿ في
عالقة التفسير كالتعميؽ  ،كىي عالقة غالبان ما تأخذ طابعان نقديان .
النص بجنسو  ،أك النكع األدبي الذم ينتمي إليو .
النص :كىك العالقة التي تربط
ْ -معمارية
ٌ
ٌ
فالنص الالحؽ ينبني
نصيف سابؽ كالحؽ ،
ٓ -التعمؽ
ٌ
النصي :كيقصد بو العالقة التي تجمع بيف ٌ
ٌ
كجكده مف السابؽ  ،حيف يشتؽ تراكيبو كدالالتو كفؽ طريقة ما مف سابقو .
داللية تعمؿ عمى
يعد التناص مف كسائؿ الحبؾ
كينبغي أف ٌ
النصٌية  ،فيك ايضا عالقة ربط ٌ
ٌ
فالنص (( أفؽ
النص بنصكص أخر في المستكل غير الظاىر بالرجكع لما مخزكف في الذاكرة ،
ربط
ٌ
ٌ
مفتكح يحتكم عمى أفكار كمعتقدات  ...إلخ  ،قابمة لمتمقيح كاالندماج  ،كمستقرة في الذاكرة الفردية  ،اك
الجماعية لإلنساف في ك ٌؿ زماف كمكاف ))(ُ) ،كفيو تتمازج كتابات كتتعارض  ،مف غير أف يككف فييا ما
فالنص نسيج مف االقتباسات تنحدر مف منابع ثقافية متعددة(ِ) ،كال يكجد
ىك أكثر مف غيره أصالة ،
ٌ
(ّ)
نص ال يمكنو َّإال أف يدخؿ في عالقات ما كعمى مستكل
تعبير ال تربطو عالقة بتعبيرات أخر  ،كأم ٌ

النص
ما مع النصكص السابقة أك المعاصرة لو(ْ) ،فيتحقؽ لو بذلؾ االستم اررية الداللية عف طريؽ ربط
ٌ
لمنص  ،الذم
إف التناص يمثؿ السياؽ الثقافي
بسياقو الثقافي مما يسيـ في عممية التفسير كالتأكيؿ  ،إذ ٌ
ٌ
النص المتناص
النص بربط قضاياه التي قد تككف متباعدة  ،لكال الرجكع إلى
يتـ تكجيو داللة
ٌ
ٌ
عف طريقو ٌ
النص يصؿ إلى (الخمفية الثقافية)
معو  ،كمف الضركرم (( إعطاء اىتماـ لما ىك أكبر مف محيط
ٌ
ألف أم نكع مف التفاعؿ المغكم أك التبادؿ الحكارم ال يمثمو فقط مجمكع الرؤل أك األصكات
لمنص؛ ٌ
ٌ
(ُ) نحك تحديد المصطمحات  ،التناص  ..األدب المقارف  ..السرقات األدبية (بحث)  ،صِٔ .
(ِ) ينظر :درس السيميكلكجيا  ،صٖٓ .

(ّ) ينظر :ميخائيؿ باختيف المبدأ الحكارم  ،صُُِ .
(ْ) ينظر :الركاية كالتراث السردم  ،صُٕ .
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المحيطة بالحدث  ،كلكف أيضان كؿ التاريخ الثقافي الكامف في عقؿ المشاركيف في الخطاب (المتكمـ –
المستمع) ،كالكامف في نكع النشاط الذم يمارسكنو  .ك ٌؿ ىذا يمعب دك انر ىامان في تفسير المعنى العاـ
لمنص ))

(ُ)

.

كيعد القرآف الكريـ مصدر التناص الرئيس ألدعية أىؿ البيت
ٌ

كأحاديثيـ  ،كقد كضعكا لنا

عمىكتاب
ً
عرضكهي

حديث فا
القاعدة الحديثية لمعرفة الصحيح مف كالميـ بأف قالكا (( :إذاجاءكـعنا  ه
أكردكهالينا ))(ِ) ،مما يعني َّ
أف حديثيـ في
كماخالفو فاطرحكه ٌ  ،
ي
الل فخذكه  ،
كتاب  ً
افؽ  ى
الل  ،فماك ى
ً
(تناص) مع القرآف الكريـ  ،كقد أحصى محقؽ الصحيفة العمكية الجامعة ما يقرب مف إحدل كخمسيف
لمح بو مف تناص غير مباشر ،فمف
كثالثمائة آية في اقتباس مباشر مف القرآف الكريـ  ،فضالن عمى ما ٌ
ياخ ٍير م ٍف ً
م ٍف
التناص المباشر الذم يأتي بو تعضيدان لممعنى الذم يقصده دعاؤه(( :
سئ ىؿ  ى
ى ى ى ي
،ك ىخ ٍي ىر ى
اإل ً
ً
أى ٍعطى،يا ً
قاؿ:
ميعاد
ؼا ٍل ى
يابار 

ؽ
يام ٍف ى
،يام ٍفال يي ٍخمً ي
صاد ي
ك ىك ىع ىد ًب ًٍ ى
ئي
،يام ٍفأى ىم ىر ًبالدُّعاء ى
جاب ة ،ى
ى
ى
(ّ)
ً ً
اع إً ىذا
ىستى ًج ٍب لى يك ٍـ
د ٍع ىكةىالد ً
،يام ٍف ى
يب ى
يب أي ًج ي
مع ِّنيفىًإ ِّنيقى ًر ه
اسأىلى ىؾ ع ىباد ى
ٍ  اد يعكًنيأ ٍ
قاؿ  :ىكًا ىذ ى
ى
(ْ)
ً ً
اف  ىف ٍميستى ًج ً
اعمىى
كف 
يام ٍف ى
ي ٍر ي
م ال ًذ ى
ش يد ى
ىس ىرفيك ى
يكٍل يي ٍؤ ًم ينكاٍ  ًبيلى ىعم يي ٍـ ى
ىد ىع ً ى ٍ ي
يف أ ٍ
قاؿ  :ىياع ىباد ى
ى
يبكاٍ ل ى
،ك ى

الذ ينكب ً
مف ر ٍحم ًة الم ًو إًف الم ىو ي ٍغ ًفر ُّ
ال تى ٍق ىنطيكا ً
يـ  ،)ٓ(لىب ٍي ىؾ
كر الر ًح ي
أىنفي ًس ًي ٍـ ى
يعا إًن يو ي
ى ى
جم ن
ى ىك ا ٍل ىغفي ي
ى ي
ى
امفر ٍحم ًةالم ًوإًفالم ىو ً ُّ
قائ يؿ :ىالتى ٍق ىنطيك ً
كب
تا ٍل ً
ؼ ى
ؾ،ىاأىىن
س ٍع ىد ٍي ى
س ًر ي
،كأى ٍن ى
ي ٍغف يرالذ ين ى
ى
اذاب ٍي ىف ى
ى
ي ىد ٍي ىؾا ٍل يم ٍ
ىك ى
ى
ً
يعا  ،)ٕ()))ٔ(كقد كانت اآليات المستشيد بيا في مثؿ ىذا النكع مف التناص كالن منسجمان مع بنية
ىجم ن
بالنص  .كمف المصادر األخر -كىي أقؿ
الدعاء كمتسقة مع سياقو  ،كليست جسدان غريبان ال عالقة لو
ٌ
كركدان – ما كاف مع أدعية الرسكؿ الكريـ

ً
م ىع
 ،نحك دعائو (( :الم ييـ لى ىؾ ا ٍل ىح ٍم يد ى
ح ٍمدان خالدان ى

النص النظرية كالتطبيؽ  ،صّ .
(ُ) عمـ لغة
ٌ
(ِ) كسائؿ الشيعة . ْْٔ-ّْٔ/َِ ،
(ّ) سكرة غافر  /اآلية. َٔ :

(ْ) سكرة البقرة  /اآلية. ُٖٔ :
(ٓ) سكرة الزمر  /اآلية. ّٓ :
(ٔ) سكرة الزمر  /اآلية. ّٓ :

(ٕ) كتاب الغيبة لمشيخ الطكسي  ،صَِٔ .
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كف ً
يخمي ً
،كلى ىؾ
م ًشي ًت ى
ع ٍم ًم ى
كد ى
ح ٍمدانالأى ىم ىد لى يو ي
ح ٍمدانال  يم ٍنتىيىلى يو ي
د ى
د ى
،كلى ىؾ ا ٍل ىح ٍم يد ى
،كلى ىؾ ا ٍل ىح ٍم يد ى
ؾ ى
ؾ ى
ؾ ى
كف ى
ا ٍلحم يد حمدانالأى ٍجر لً ً
قائمً ًو اًال ً
ضاؾ ))(ُ) ،كىك في تناص مباشر تقريبان مع ما ركم في حديث قدسي
ر ى
ىٍ ىٍ
ى
عف الرسكؿ الكريـ

أف جبرئيؿ أتاه فقاؿ (( :إفربؾيقكؿلؾ:إذاأردتأفتعبدنييكمانكليمة

ً
خػمي ً
ح ٍمدان ال
كلى ىؾ ا ٍل ى
م ىع  ي
حؽ عبادتي فارفع يديؾ إلي كقؿ :الم ييـ لى ىؾ ا ٍل ىح ٍم يد ى
ٌ
حػ ٍم يد ى
كد ىؾ  ،ى
حػ ٍمدان خالدان ى
قائمً ًو ً
اءلً ً
كفم ً ً
د ى ً ً
اال
ح ٍمدانال ىجػز ى
،كلى ىؾا ٍل ى
،كلى ىؾا ٍل ى
ىم ىدلى يو ي
يم ٍنتىيىلى يو ي
حػ ٍم يد ى
حػ ٍم يد ى
شػيت ىؾ ى
كفع ٍمم ىؾ ى
د ى ى
ح ٍمدانالأ ى
ؾ
ام ى
دائمان ىم ىعىدك ً
ضاؾ ))(ِ) ،كينقؿ مثؿ ىذا المضمكف عف نبي اهلل داكد دعاؤه (( :الم ييـلى ىؾا ٍل ىح ٍم يد ً
ًر ى
ؾ
اللً ى
ج 
ع ٌز  ى
ؾ ىك ً
ج ًي ى
ـك ٍ
يلً ىكىر ى
مايٍنىب ًغ 
ؾ ا ٍل ىح ٍم يد  ىك ى
ؾ  ىكلى ى
كد ى
خمي ً
خ الًدان ىم ىع  ي
ؾ ا ٍل ىح ٍم يد ى
ؾ  ىكلى ى
ائ ى
ؾ ا ٍل ىح ٍم يد باقيان ىم ىع ىبقى ً
ىكلى ى
اـ))(ّ) ،فيككف تناصان غير مباشر مف ىذا الجانب .
الؿكاإل ٍكرً
االج ً
ياىذ ى
لمنص انسجامو عندما تتكقؼ االستم اررية الداللية
نصٌية تحقؽ
ٌ
كيككف التناص كسيمة حبؾ ٌ
النص المتناص معو  ،فالتناص (( كسيمة تكاصؿ ال يمكف
لمنص كالتكاصؿ مع مقصدياتو عمى معرفة
ٌ
ٌ
أف يحصؿ القصد مف أم خطاب لغكم بدكنو  ،إذ يككف ىناؾ مرسؿ بغير متمؽ متقبؿ مستكعب مدرؾ
لمرامية ))(ْ)؛ َّ
نص ما إال في عالقتو بأنماط عميا ىي متكالية طكيمة مف
ألف المعنى ال يدرؾ في ٌ
النصكص يدخؿ معيا في عالقة تحقؽ أك تحكيؿ أك خرؽ(ٓ) ،كقد استعاف شراح أدعية االماـ عمي بػ
( التناص القرآني ) في عممية التمقي بالكشؼ عف بنياتو الداللية الكامنة كالربط بيف فقراتو  ،كمف أمثمة
ضمً ًو ً
ً ً ً
ًً
ً
ًً ً
عمىىآالىًئ ًو
كىدليالن ى
ذلؾ دعاؤه (( :ا ٍل ىح ٍم يدلمواىلذ ى
س ىببانل ٍم ىم ًزيدم ٍففى ٍ ى
ك ى
مج ىع ىؿا ٍل ىح ٍم ىدم ٍفتىاحانلذ ٍك ًرًه ى
ىك ىعظى ىم ًت ًو ))(ٔ) ،ففي شرحو لمدعاء يقكؿ ابف أبي الحديد(تٓٓٔق أك ٔٓٔق) (( :جعؿ الحمد مفتاحا
ًً
يف  ،)ٕ(كالقرآف ىك الذكر قاؿ سبحانو  :إًنا
ب اىٍلعالى ًم ى
ر ِّ
لذكره ألف أكؿ الكتاب العزيز  :ا ٍل ىح ٍم يد لمو ى
(ُ) جماؿ االسبكع  ،صِّٖ .
(ِ) اصكؿ الكافي . ْٓٔ/ِ ،

(ّ) ميج الدعكات  ،صّّٕ .

(ْ) تحميؿ الخطاب الشعرم  ،صُّْ. ُّٓ -
النص الركائي  ،صْٗ .
(ٓ) ينظر :انفتاح
ٌ
(ٔ) نيج البالغة  ،صُِِ .
(ٕ) سكرة الفاتحة  /اآلية. ِ :
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لذ ٍكر كًانالى يو لى ً
ِّ
أل ً
كف  ،)ُ(كسببان لممزيد ؛ َّ
يدن يك ٍـ ،)ِ(
حافظي ى
ش ىك ٍرتي ٍـ ى
ألنو تعالى قاؿ  :لى ًئ ٍف  ى
ىز ى
ىن ٍح يف  ىنزٍل ىنااى ى ى
كالحمد ىاىنا ىك الشكر ،كمعنى جعمو الحمد دليالن عمى عظمتو كآالئو َّأنو إذا كاف سببا لممزيد  ،فقد َّ
دؿ
فألنو داؿ عمى أف قدرتو ال تتناىى أبدان  ،بؿ
أما داللتو عمى عظمتو ٌ ،
ذلؾ عمى عظمة الصانع كآالئو ؛ ٌ
فألنو ال جكد أعظـ مف جكد ىمف يعطي مف
أما داللتو عمى آالئو ٌ ،
كمما ازداد الشكر ازدادت النعمة  .ك ٌ
(ّ)
خالً ً
ؽ اىٍل ًع ىب ًاد
يحمده  ،ال حمدان
متطكعان بؿ حمدان كاجبان عميو ))  .ككذلؾ في دعائو (( :ا ٍل ىح ٍم يد لًم ًو ى
ٌ

ً
ألىكلًي ًت ًو ً
يؿ اىٍل ًك ىى ًاد كم ٍخ ً
ً ً
ك ً
ا ٍب ًت ىداء كالى ً
ص ًب اى ِّلنج ًاد لى ٍيس ً
كم ًس ً
اء ))(ْ) ،فقد حمد
أل ىىزلًي ًت ًو ا ٍن ًق ى
ى
ض ه
ه ى
ى
ى ى
ىي
ساط ًح اىٍلم ىياد ى ي
اهلل سبحانو كأثنى عميو بأكصاؼ فييا دالئؿ القدرة كالعظمة منيا َّأنو (س ً
اطح اىٍل ًميى ًاد) ،كىي عبارة تتضح
ى
داللتيا كارتباطيا بسياؽ الحمد بالرجكع الى القرآف الكريـ  ،جاء في كتاب بيج الصباغة في شرح نيج
لمناس كالميد لمطفؿ  ،قاؿ تعالى  :أىلى ٍـ
البالغة قكلو «(( :كساطح المياد » أم :األرض التي جعميا ٌ
ض ً
الناس بيا  ،أم نكع أرادكا
ادا  ،)ٓ(أك األرض التي جعمناىا مميٌدة
ىن ٍج ىع ًؿ ٍ
م ىي ن
األ ٍىر ى
كمييأة النتفاع ٌ
ٌ
(ٔ)
ً
ً
ً
عز كج ٌؿ:
ج ىع ىؿلى يك يـ ٍ
اجا ، كقاؿ ٌ
األ ٍىر ى
س يب نالف ىج ن
منيا ،قاؿ تعالى  :ىكالم يو ى
ساطنا لتى ٍ
سمي يككام ٍن ىيا ي
ض ًب ى
(ٕ)
اىافى ًنعـا ٍلم ً
ىاأل ٍىر ً
س ًط ىح ٍت .)ٗ()))ٖ(كفي
اى يد ى
عز اسمو  :ىكًالى ٍ
ضفى ىر ٍ
ض ىك ٍي ى
كف ، كقاؿ ٌ
 ىك ٍاأل ٍىر ى
ؼ ي
ش ىن ى ٍ ى ى

ديا ًجي
ؽ  ى
ت  ًبمي ٍط ًف ىؾ ا ٍل ىفمى ى
ت  ًبقي ٍد ىرًت ىؾ ا ٍل ًف ىر ى
ت  ًب ىك ىرًم ىؾ ى
،كأىىن ٍر ى
،كىفمى ٍق ى
شرحو لدعاء الصباح في فقرة (( :أىل ٍف ى
ؽ ى
ً ً
،كأى ٍن ىزٍل ى ً
ً
تا ٍل ًمياه ً
ت
كأيجاجان ى
عذٍبان ى
ؽ ى
س ً
م ىف ُّ
،ك ىج ىع ٍم ى
،كأى ٍن ىي ٍر ى
ى
الص ِّـالصياخيد ى
ماءثى ٌجاجان ى
تم ىفا ٍل يم ٍعصرات ن
ا ٍل ىغ ى
أت  ًب ًو لي يغكبانك ً
ً
ً ً ً
العالجان ))(َُ) ،يقكؿ
س
فيماابتى ىد ى
ٍ
ى
ك ٌىاجانم ٍف  ىغ ٍي ًر اى ٍف تيما ًر ى
كا ٍلقى ىم ىر ل ٍم ىب ًرية سراجان ى
س ى
الش ٍم ى
(ُ) سكرة الحجر  /اآلية. ٗ :
(ِ) سكرة إبراىيـ  /اآلية. ٕ :

(ّ) شرح نيج البالغة البف أبي الحديد . ُُِ -َُِ/ٗ ،
(ْ) نيج البالغة  ،صِِّ .
(ٓ) سكرة النبأ  /اآلية. ٔ :

(ٔ) سكرة نكح  /اآلية. َِ -ُٗ :
(ٕ) سكرة الذاريات  /اآلية. ْٖ :
(ٖ) سكرة الغاشية  /اآلية. َِ :

(ٗ) بيج الصباغة في شرح نيج البالغة . ِٖٔ -ِٕٔ/ُ ،
(َُ) بحار األنكار . ِْٔ -ِْٓ/ْٗ ،
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ً
ض
مال ىادم السبزكارم (ت ُِٖٗق) (( :كفيو تمميح إلى اآلية الشريفة  :ىكلىقى ٍد ى
ك ٍاأل ٍىر ى
خمى ٍق ىناالس ىم ىاكات ى
(ُ) (ِ)
ست ًة أىي واـ كما مس ىنا ً
في ً
كما ب ٍي ىنيما ً
مف لُّ يغ و
نكه عف قدرة اهلل في فقرة
كب ٌ ، )) 
ىى ى
ى ى ى يى
فالداعي بعد أف ٌ

كلمح الى اآلية الكريمة؛
سابقة ،ك ٌأنو سبحانو كتعالى عمى ك ٌؿ شيء قديرٌ ،
عدد ىنا بعض مظاىرىا ٌ ،
لتتجمى عظمة ىذه القدرة في َّ
أف ىذه االشياء صدرت منو تعالى مف غير أف يتطمب ذلؾ جيدان أك
(ّ)

مقدمات تستكجب العناء كالمشقة  ،مثمما جرت عميو العادة عند االنساف إذا قاـ بعمؿ كبير

 .كفي

ً
س ًف تىىك ُّكمي ىعمى ٍي ىؾ ))(ْ) ،يجعؿ
طتٍنيلى ىد ٍي ى
سقى ى
اصفى ٍح ى
ع ٌني ًب يح ٍ
ؾ ،فى ٍ
دعائو (( :إًلييإً ٍف كا ىنت ا ٍل ىخطاياقى ٍد أى ٍ
الداعي شفيعو عند اهلل مف خطاياه حسف تككمو عميو  ،كالعالقة بيف الصفح عف الخطايا كحسف التككؿ
ال تتضح إال بمعرفة حقيقة مقاـ المتككميف بالرجكع الى القرآف الكريـ  ،فبدكف ذلؾ ال تبدك العالقة
أما إذا رجعنا إلى القرآف الكريـ كعرفنا
كاضحة بينيما  ،كتغدك ىذه األجزاء مف
النص ٌ
ٌ
كأنيا مفككة  ،ك ٌ
مقاـ المتككميف منو  ،فعند ذلؾ تبدك ىذه العالقة كاضحة ؛ أل َّف مقاـ المتككميف مقاـ عظيـ (( مكسكـ
كمحبو
مالبسوي  ،فمف اهلل تعالى حسبو ككافيو ،
صاحبوي  ،كمضمكف بكفاية اهلل تعالى
بمحبة اهلل سبحانو
ٌ
ٌ
ي
ي
س
كمراعيو  ،فقد فاز الفكز العظيـ ؛ ٌ
حج ي
يبعد كال يي ى
فإف المحبكب ال يع ٌذ ي
ب  ،كال ٌ
ب  ،كقاؿ تعالى  :أىلى ٍي ى
(ٓ)
يز ً
ً
و
يـ  ،)ٔ(أم :عزيز
ع ًز ه ى
عمىىالمٌو فىًإف المٌ ىو ى
فيتىىكك ٍؿ ى
ع ٍب ىدهي  ... ، كقاؿ تعالى   :ىك ىم ى
الم يو  ًب ىكاؼ ى
حك ه

ال ُّ
يذؿ مف استجار بو ،كال يضيع مف ال ىذ بجنابو كالتجأ إلى ذما ًرًه كحماه  ،كحكيـ ال يقصر عف تدبير
مف تك ٌكؿ عمى تدبيره ))(ٕ) ،فإذا كانت الخطايا قد أسقطتو كأبعدتو َّ ،
قربو كأدناه .
فإف حسف التك ٌكؿ قد ٌ

(ُ) سكرة ؽ  /اآليةّٖ :

(ِ) شرح دعاء الصباح  ،صُِِ .

(ّ) ينظر :اضكاء عمى دعاء الصباح  ،صّّٔ .
(ْ) اإلقباؿ باألعماؿ الحسنة . ِٗٗ/ّ ،
(ٓ) سكرة الزمر  /اآلية. ّٔ :

(ٔ) سكرة االنفاؿ  /اآلية. ْٗ :

(ٕ) احياء عمكـ الديف . ُٗٓ/ٖ ،

162

اىفظو اىثاّي

ُ
ُ
ّ
ُ
احلبل اىْظي يف دػاء مَيو
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اىفظو اىثاّي:

ُ
ُ
ّ
ُ
احلبل اىْظي يف دػاء مَيو
دعاء كميؿ مف األدعية التي تنحك منحى قصديان ىادفان في تركيز جممة مف المعاني  ،كالسير
تدرجية مقصكدة  ،تبرز فييا دقة
بيا سي انر منطقيان(ُ) ،كىك ينتقؿ مف محكر إلى آخر عمى طريقة
ٌ
النصٌية ىمبني بعضيا عمى بعض ؛ إذ يؤسس ك ٌؿ
كفنية االنتقاؿ(ِ) .فيك سمسمة مف المقاطع
األسمكب ٌ
ٌ
تككف مكضكعو في مستكل
أف لك ٌؿ مقطع بنيتو ٌ
مقطع لمذم يميو كيميٌد لو  ،كعمى الرغـ مف ٌ
الداللية التي ٌ
النص الكبرل
كتميزه عف المقاطع األخر ،إال أنٌو  -في الكقت نفسو  -يرتبط معيا في تأسيس بنية
معيف ٌ
ٌ
الداعي في
التي تستقر في أعمى مستكل  .كيمثؿ االنتقاؿ التدرجي مف مستكل إلى آخر منازؿ سير ٌ
النص) ،التي يمكف تقسيميا عمى ثالث مراحؿ مرتبة النتائج  ،في تسمسؿ منطقي
الدعاء ،أك (خطة
ٌ
النص  ،ككؿ مرحمة إلى مقاطع تمثؿ مستكل األبنية الصغرل  ،تنتظـ أفكارىا في نسؽ
باتجاه مكضكع
ٌ
الداللي الذم يستقر عند ك ٌؿ مرحمة  ،كجعمنا لكؿ مقطع
فتككف المستكل ٌ
ىندسي كترابط مكضكعي ؛ ٌ
الداللية  ،كبحسب التسمسؿ اآلتي:
عنكانان يرمز إلى بنية المقطع
ٌ

(ُ) ينظر :أبعاد معرفية جديدة في دعاء كميؿ  ،صُْٔ .
(ِ) ينظر :السابؽ نفسو  ،صُٕٕ .
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ادلزحيت األٗىل :اىتَٖيد:
المقطعاألكؿ:الكلكجمفعتبةمراتباألسماء :
ش ٍي وء،
ؾ التي قى ىي ٍر ى
ش ٍي وء   ،ىكًبقيكًت ى
ؾ التي  ىك ًس ىع ٍ
ؾ  ًب ىر ٍح ىم ًت ى
ىسأىلي ى
ت  ًبيا  يكؿ  ى
ت  يكؿ  ى
(( المٌ ييـ إً ٌني أ ٍ
ش و
ش و
ش و
ؾ التي ال
يء   ،ىكًب ًعزًت ى
ؾ التي  ىغمى ٍب ى
يء   ،ىكًب ىج ىب يركًت ى
ت  ًبيا  يكؿ  ى
يء   ،ىكىذؿ لىيا  يك ُّؿ  ى
ض ىع لىيا  يك ُّؿ  ى
ىك ىخ ى
ش و
يء  ،كًبس ٍم ً
ش و
ؾ ا ٍلباقي
يء   ،ىكًب ىك ٍج ًي ى
طان ى
ؾ التي  ىمأل ٍ
يء   ،ىكًب ىعظى ىم ًت ى
ىيقي ي
ؾ الذم  ىعال  يكؿ  ى
ىت  يكؿ  ى
كـ لىيا  ى
ى ي
ش ه
ش و
ش و
يء  ،كًبأىس ً
ش و
كر
يء   ،ىكًب ين ً
ؾ الذم أىحا ى
يء   ،ىكًب ًع ٍم ًم ى
ت أ ٍىر ى
ؾ التي  ىغمى ىب ٍ
مائ ى
ىب ٍعىد فى ً
ط  ًب يك ِّؿ  ى
كاف  يك ِّؿ  ى
ناء  يك ِّؿ  ى
ى ٍ
آخ ر ً
ً
ىضاءلى يو يك ُّؿ و
ريف ))(ُ).
ُّكس،ياأىك ىؿاألىكلً ى
شيء،ياني ي
ؾالذمأ ى
ىك ٍج ًي ى
اآلخ ى
كرياقيد ي
يف ىكيا ى
الدعاء مثمما يقتضي أدبو بتقديـ الثناء عمى اهلل تعالى بيف يدم المسألة َّ ،
فإنما (( ىي
يبدأ ٌ
المدحة،ثـالثناء،ثـاإلقراربالذنب،ثـالمسألة ))(ِ) ،كالثناء المطمكب ىك نحك معرفة لدل الداعي
الدعاء  ،كحتى تحصؿ المناسبة
يككف بيا مؤىالن لمدخكؿ إلى حرـ اهلل تعالى  ،كتككف سببان في استجابة ٌ
الدعاء كما يقصد بو  ،كاف مف حسف االبتداء _ بعد النداء باسمو الجامع _ الثناء عميو
بيف افتتاح ٌ
ً
ش ٍي وء ،)3(ككاف
برحمتو التي كسعت ك ٌؿ شيء في
يك ًس ىع ٍت يكؿ ى
ٌ
تناص قرآني مع قكلو تعالى  :ىك ىر ٍح ىمت ى
فإف اليزة الكجدانية التي يحدثيا تصكر القكة
لك استفتح ٌ
الدعاء بذكر غير الرحمة كذكر القكة اإلليية ٌ ،
الدعػاء،
ػيحكؿ المسػار النفسػي لجػك الثػناء بػكاممو بما يفػزع العبد كيبعػده عػف اإلقػباؿ عػمى ٌ
كالجبػركت س ٌ
أف القكة قد (تستخدـ) في مجاؿ النَّكاؿ كاالنتقاـ  ،كتككف عندىا تعبي انر عف غضب اهلل تعالى
(( ذلؾ ٌ
كسخطو  ،كما قد تككف تعبي انر عف رضا اهلل تعالى ؛ كلذا كلج  إلى القكة مف باب الرحمة  ،لكي
(ْ)
فإف
يككف تكسمو بيا رفعان لمنقمة  ،كتسبيبان لما يرضي اهلل تعالى ))  .ىذا مف جية كمف جية أخرل ٌ

لمرحمة عمكمية كحاكمية عمى سائر الصفات كاألسماء اإلليية  ،كرجكع الصفات األخرل ليا بنحك تككف
(ُ) مصباح المتيجد  ،صْٖٓ .
(ِ) كسائؿ الشيعة . ُٖ/ٕ ،

(ّ) سكرة األعراؼ  /اآلية. ُٓٔ :

(ْ) في رحاب دعاء كميؿ  ،صّٔ. ّٕ-
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ىي األـ ليا  ،كيككف السياؽ الالحؽ كاقع تحت تأثيرىا  ،فالقكة التي تتمكىا _ كما ينتج عنيا عمى
الترتيب مف خضكع كذ ٌؿ ك ٌؿ شيء _ ىي القكة الرحيمية  ،كالجبركت الذم ييز إيقاعو المغكم جكانب
الن فس ىك الجبركت الذم يستبطف الرحمة  ،كالسمطاف الذم يمأل عمى النفس آفاقيا ىك سمطاف الييمنة
الرحيمة المحبة لمخير  ...إلى غير ذلؾ(ُ) ،فك ٌؿ اسـ يذ ًكر أكالن ىك عاـ بالنسبة لمذم يذ ًكر بعده  ،كىك
حاكـ عميو  ،فالالحؽ كاقع تحت تأثير جميع ما سبقو مف األسماء  ،حتى تنتيي إلى الرحمة فتككف
الدائرة التي تضميا جميعان  ،كىك بدكره كاقع تحت عنكاف االسـ الجامع (اهلل)  .إذ َّ
إف (( ما بيف نفس
األسماء سعة كضيقان  ،كعمكمان كخصكصان عمى الترتيب الذم بيف آثارىا المكجكدة في عالمنا فمنيا
خاصة  ،كمنيا عامة  ،كخصكصيا كعمكميا بخصكص حقائقيا الكاشفة عنيا آثارىا كعمكميا  ،كتكشؼ
عف كيفية النسب التي بيف حقائقيا النسب التي بيف مفاىيميا  ،فالعمـ اسـ خاص بالنسبة إلى الحي كعاـ
بالنسبة إلى السميع البصير الشييد المطيؼ الخبير ،كالرازؽ خاص بالنسبة إلى الرحمف ،كعاـ بالنسبة
إلى الشافي الناصر اليادم  ،كعمى ىذا القياس .فمألسماء الحسنى عرض عريض تنتيي مف تحت إلى
اسـ أك أسماء خاصة ال يدخؿ فييا اسـ آخر ،ثـ تأخذ في السعة كالعمكـ  ،ففكؽ ك ٌؿ و
اسـ ما ىك أكسع
منو كأعـ  ،حتى تنتيي إلى اسـ اهلل األكبر الذم يسع كحده جميع حقائؽ األسماء كتدخؿ تحتو شتات
(ِ)
ثـ يترقى الداعي
الحقائؽ برمتيا ))  .كىكذا يبدأ الكلكج في ٌ
الدعاء مف باب الرحمة ليككف الشركع منو ٌ ،

الدعاء قرآنان صاعدان في مقابؿ القرآف النازؿ كما يقكؿ أحد العارفيف(ّ) ،كىك خط سير
صعكدان بكصؼ ٌ
الدعاء  ،حتى إذا كصؿ إلى اسـ النكر كتجمى كجو اهلل بإضاءة كؿ شيء لو  ،يككف النداء بما يناسب
ٌ
يتـ بكساطة عالقة
المقاـ ( :يا نكر يا قدكس) .ككاف الرابط ٌ
الداللي بيف تتابع الجمؿ المككنة ليذا المقطع ٌ
الداللية
العمكـ كالخصكص  ،كما ينتج عنيا مف حاكمية العاـ عمى الخاص  ،كىي مف ضمف العالقات ٌ

(ُ) ينظر :أبعاد معرفية جديدة في دعاء كميؿ  ،صِٕٓ. ِٖٓ-
(ِ) الميزاف في تفسير القرآف . ِِٗ/ٖ ،
(ّ) ينظر :العارؼ الكامؿ  ،صُِّ .
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النصي  ،لما تقكـ بو األسماء العامة كالخاصة في خمؽ التماسؾ
اىتـ بيا الباحثكف في عمـ المغة
ٌ
التي ٌ
النص
بيف أجزاء
ٌ

(ُ)

.

الدعاء بسؤاؿ اهلل باسمو مأخكذان بكصؼ الرحمة  ،كىي أكؿ في االبتداء  ،كمنو:
كبعد أف افتتح ٌ
ػمػف الر ًح ً
ػيـ  ، كخػتـ باالسػـ مأخكذان بكصػؼ النػكر ،كىػي آخػر فػي االنػتياء  ،كمػنو:
س ًػـ المٌ ًو الر ٍح ً
ً  ب ٍ
(ِ)
آخر ً
ً
اآلخ ًرٍي ىف ) حتى يرتبط أكلو بآخره
ض  ًب ين ً
ت  ٍاأل ٍىر ي
ش ىرقى ً
كر  ىرِّب ىيا ، قاؿ ( :ىيا َّأك ىؿ َّ
  ىكأى ٍ
األكلً ى
يف ىكىيا ى
()
الدعاء
كآخره بأكلو  ،في عالقة تقابمية اختزلت الكجكد في اهلل تعالى كحده  .كىك بياف إجمالي لسير ٌ

التكاممي .
المقطعالثاني:رفعالمانع :
ؾا ٍل ًعصـ،المٌيـا ٍغ ًف رلًي ُّ
((المٌيـا ٍغ ًف رلًي ُّ
كبالتيتيٍن ًز يؿ ِّ
النقى ىـ،المٌ ييـ
الذ ين ى
كبالتيتى ٍي ًت ي
الذ ين ى
ي
ي
ٍ
ٍ
ىى
سالدُّعاء،المٌيـا ٍغ ًف رلًي ُّ
النعـ،اىلمٌيـا ٍغ ًف رلي ُّ
ا ٍغ ًف رلًي ُّ
ِّ
كب
الذ ين ى
كبالتيتى ٍح ًب ي
الذ ين ى
الذ ين ى
ي
ي
ى
ٍ
ٍ
ٍ
كبالتيتي ىغ ِّي ير ى ى
طأتييا))(ّ) .
الء،المٌ ييـ ٍ
ىخ ى
طيئةأ ٍ
اغ ًف ٍرلي يكؿ ىذ ٍنبأى ٍذ ىن ٍبتي يو ،ىك يكؿ ىخ ى
التيتيٍن ًز يؿا ٍل ىب ى
الم ىم ًيدة لالنطالؽ إلى ىذه المرحمة  ،فبعد أف
كاف مف غايات المقطع السابؽ إعداد األرضية ي
الداعي عمى اهلل بصفاتو كأسمائو  ،بدأ ببياف المقسـ لو  ،كىك الشيء الذم كاف التكسؿ كالقسـ
أقسـ ٌ
النص النظرية كالتطبيؽ  ،صُْٓ .
(ُ) ينظر :لسانيات
ٌ
(ِ) سكرة الزمر  /اآلية. ٔٗ :
( )األكلية كاآلخرية بالنسبة هلل تعالى ليست زمانيتيف  ،فيك أكؿ األكليف بمعنى ال شيء قبمو  ،كآخر اآلخريف بمعنى ال
شيء بعده  ،كقد سئؿ اإلماـ الصادؽ عػف األكؿ ك ً
اآلخػر فقػاؿ (( :األكؿ ال عػف أكؿ قػبمو ،كال عػف  ىب ٍػػدء سػبقو،
آخر،لـيزؿكاليزكؿ،بال ىب ٍدءكالنياية،ال
كاآلخػرالعػف نيايةكمايعقؿ مفصػفةالمخمكقيف،كلكف قديـأك هؿ ،ه
يقع عميو الحدكث كال يحكؿ مف حاؿ إلى حاؿ ،خالؽ كؿ شيء )) (أصكؿ الكافي  ،) ُٖٔ/ُ ،كعميو َّ
فإنو جمت

حد  ،لتنػزىو عف األجػزاء كالنيايات  ،فال يختص كجكده بكقػت دكف كقػت  ،كبأجؿ دكف أجؿ  ،بؿ ىك خالؽ
قدرتو ليس لو ٌ
الكقت كاألجؿ  ،ال ابتداء لكجكده  ،كال انتياء لبقائو ( .ينظر :منياج البراعة في شرح نيج البالغة ،) ِّٓ-ِِٓ/ُ ،

حد كال غاية ))( .التكحيد،
كفي بياف ذلؾ يقكؿ اإلماـ عمي (( :الذم ليست لو في أكليتو نياية ،كال في آخريتو  ٌ
صّّ) .

(ّ) مصباح المتيجد  ،صْٖٓ .
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الدعاء في ىذا
الدعاء السابقة  ،كما بدأ بو ٌ
ألجمو ؛ لذلؾ يبدك كاضحان االنسجاـ كاالرتباط بيف فقرات ٌ
المقطع(ُ) ،كىك طمبو غفراف الذنكب التي تيتؾ العصـ (( تحذي انر مف أف القدرة اإلليية المحيطة بكؿ
شيء إحاطة رحمة كتكفؿ يمكف أف تتخمى عنو  ،كتسممو إلى نفسو  ،كتكسر عنو كؿ حصانة إيمانية
مف شانيا أف تحفظو عف أف يتردل في ىكة النزعات النفسية كالشيطانية التي ال قرار ليا ))(ِ) ،كاذا
انفصمت يعرل االرتباط باهلل بسبب ىذه الذنكب  ،فقد تيًرؾ اإلنساف كنفسو األمارة بالسكء  ،فتككف مقدمة
كسببان لمقارفة غيرىا مف الذنكب  ،التي تترتب نتائج بعضيا عمى بعض في (عالقة سببية) ،بيف الذنب
كأثره الكضعي مف جية  ،كبيف ما يترتب عمييا مف تمييد لذنكب أخر مف جية أخرل  ،فإذا انيتكت
الداعي في طمباتو في
الدعاء  ،كنزؿ البالء .كيتدرج ٌ
العصـ فقد نزلت النقـ  ،كتغيرت النعـ  ،كحبس ٌ
عالقة يمكف كصفيا ( مف عالقة الخاص بالعاـ )(ّ) ،فبعد أف خصص الطمب بذكر بعض الذنكب
عمـ الطمب بغفراف ك ٌؿ الذنكب كالخطايا طمعان بكرـ اهلل  ،كىك القائؿ  :يق ٍؿ
لخصكصيتيا كالتنبيو عميياٌ ،
الذ ين  ً
يف أىسرفيكا عمىى أىنفي ًس ًي ـ ىال تى ٍق ىنطيكا  ًمف ر ٍحم ًة الم ًو إًف الم ىو ي ٍغ ًف ر  ُّ
يا  ًعب ًاد  ً
يعا إًن يو  يى ىك
ى
ى
كب  ىجم ن
ى ى ى
ى ي
ٍ
م الذ ى ٍ ى
ى
(ْ)
فإنو الباب الذم منو يؤتى  ،كىك
كر الر ًح ي
ا ٍل ىغفي ي
محظ في اآلية الكريمة تعمؽ الغفكر بالرحيـ ٌ ،
كي ى
يـ  ، ي

الدعاء بسؤاؿ اهلل برحمتو قبؿ طمب
سر ابتداء ٌ
مف ( عادات القرآف ) في أغمب فكاصمو  ،كمنو يعرؼ ٌ
أف (( الذنكب
المغفرة  ،كتبعان ليذا التدرج
النصي في مسار ٌ
الدعاء تأتي ىذه الخطكة لرفع المانع ؛ ذلؾ ٌ
ٌ
الدعاء
الدعاء  ،كلكي يقؼ اإلنساف بيف يدم رٌبو مكقؼ ٌ
كالمعاصي تحجب اإلنساف عف اهلل  ،كتحبس ٌ
البد أف يجتاز ىذه العقبة أكالن ))(ٓ) ،حتى يككف الطريؽ سالكان أمامو لممرحمة التالية  ،إذ ال َّ
بد مف رفع
ٌ
المكانع قبؿ بدأ الرحمة .

(ُ) ينظر :أضكاء عمى دعاء كميؿ  ،صُِّ .

(ِ) أبعاد معرفية جديدة في دعاء كميؿ  ،صِٖٕ .

النصي التي أشار إلييا فاف دايؾ  ،فيما يتعمؽ بترتيب الكقائع كترتيب المتتالية .ينظر:
(ّ) مف عالقات االنسجاـ
ٌ
النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب  ،صّٗ .
لسانيات
ٌ
(ْ) سكرة الزمر  /اآلية. ّٓ :
(ٓ) الدعاء عند أىؿ البيت

 ،صُّٓ .
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المقطعالثالث:القدـاألكلى :
ً
ب إًلى ٍي ى ً
ؾ  ًب يج ً
ف
ىف تي ٍد ًن ىيني  ًم ٍ
ؾ أ ٍ
كد ى
ىسأىلي ى
ش ًف عي  ًب ى
(( المٌ ييـ إً ٌني أىتىقىر ي
ىستى ٍ
ؾ إًلى  ىن ٍفس ىؾ   ،ىكأ ٍ
ؾ  ًبذ ٍك ًر ىؾ   ،ىكأ ٍ
ىفتي ً
ىفتي ٍم ًي ىمني ًذ ٍك ىر ىؾ))(ُ) .
ش ٍك ىر ىؾ ،ىكأ ٍ
قي ٍرًب ىؾ ،ىكأ ٍ
كز ىعني ي
النص  ،كمعناه أف
يتصؿ ىذا المقطع مع ما سبقو عبر التسمسؿ كالتدرج المنطقي بيف قضايا
ٌ
السرد أك التحميؿ  ،كىك ما يجعؿ القارئ يشعر بأف
يتكافر
النص عمى نكع مف التدرج في العرض أك ٌ
ٌ
لمنص مسا انر معينان(ِ) ،كىك مف مظاىر انسجاـ الخطاب عند "فاف دايؾ" ،كيسميو الترتيب العادم لمكقائع
ٌ
في الخطاب  ،ألف كركد الكقائع في متتالية معينة يخضع لترتيب عادم تحكمو مبادئ مختمفة عمى
النص الثقافي  .فبعد أف يرًف ىعت المكانع أصبح الطريؽ
رأسيا معرفتنا لمعالـ(ّ) ،كىي ىنا المعرفة بسياؽ
ٌ
ممكنان لمعبد في التقدـ بالقدـ األكلى ؛ إذ لـ يكف القصد مف طمب المغفرة لمتجاكز عف الذنب فقط  ،كانما
لمتقرب إليو  ،ككسيمتو إلى ذلؾ :ذكر اهلل  ،كشفاعتو إلى نفسو  ،كأف يتفضؿ عميو بجكده  ،فييب لو مقاـ
القرب  ،كمقاـ الشكر ،كمقاـ الذكر ،كبيف ىذه المقامات (ترابط مكضكعي) في ىذه المرحمة مف اإلعداد،
إذ َّ
إف آلة ا لقرب ىي القمب  ،كزادىا في ذلؾ أك كقكدىا ىك الشكر كالذكر ،فبالشكر مزيد مف القدرة
ش ىك ٍرتيٍـ أل ً
يدن يك ٍـ  (( ،)ْ(كالجممة معطكفة
تمده
كتضخ لو كقكد السير ،قاؿ تعالى  :لى ًئف  ى
ٌ
كالطاقة التي ٌ
ىز ى
عمى ما قبميا  .يريد ٌأنو بعد ما أنعمتني كأعطيتني بالنعمة التي ىي قربؾ  ،أسألؾ أف تميمني شكرؾ؛
و
يختص بيا ،كشكر تمؾ النعمة العظمى مكقكؼ عمى إليامو تعالى ))(ٓ).
نعمة شكر خاص
ألنو لك ٌؿ
ٌ
ٌ
كفي الذكر (( ًجالء لً ٍم يقمي ً
كب ))(ٔ) ،فالقمكب الصدئة التي راف عمييا عاطمة كمتكقفة  ،كال تسطيع السير
الدعاء ىنا (( يضع أقداـ العبد عمى أكؿ مراحؿ المعالجة الفعمية بعد أف استشعر
في مثؿ ىذا الطريؽ .ك ٌ
(ُ) مصباح المتيجد  ،صْٖٓ .

(ِ) ينظر :االتساؽ كاالنسجاـ في ركاية سمرقند ألميف معمكؼ ( رسالة ماجستير )  ،صٕٓ .
النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب  ،صّٖ .
(ّ) ينظر :لسانيات
ٌ
(ْ) سكرة إبراىيـ  /اآلية. ٕ :
(ٓ) شرح دعاء كميؿ  ،صُِّ .
(ٔ) نيج البالغة  ،صِّْ .
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فإنو ىنا يعيد تصحيح كضعو النفسي  ،كيييئو مف
أجكاء القطيعة كأحس بفاصؿ اليجراف كالبعد  ،كلذا ٌ
أجؿ أف يبدأ مشكاره مف طريؽ األساليب التفاعمية اإليحائية  ،مف أجؿ تبديد آثار القنكط كاليأس  ،كزرع
األمؿ  ،كيبعثو عمى التقدـ صكب اهلل تعالى  ،كشحنو بطاقة البدء في سؤالو  ،ككشؼ حالو كالنظر في
أمره ))(ُ) ،كىذا ال يأتي إال بعد أف يأذف اهلل لو أف يدنك منو  ،كيكزعو شكره  ،كيميمو ذكره

(ِ)

.

المقطعالرابع:الفقر :
ً ً
ً
ً ً
اض وع متى ىذلِّ وؿ  ىخ ً
اؿ  ىخ ً
ؾ
س ًم ى
اش وع  ،أ ٍ
سؤ ى
ىسأىلي ى
ىف تيسام ىحني  ىكتىٍر ىح ىمني  ىكتى ٍج ىعمىني  ًبق ٍ
(( المٌ ييـ إً ِّني أ ٍ
ؾ ي
ي
ً
رً
ؾ  ًع ٍنىد
ت فاقىتي يو   ،ىكأى ٍن ىز ىؿ  ًب ى
شتىد ٍ
اؿ  ىم ً
سؤ ى
ىسأىلي ى
ىحك ً
اضيان قى ًانعان  ىكًفي  ىج ًم ً
ف ا ٍ
يع األ ٍ
اؿ  يمتىىكاضعان  ،المٌ ييـ  ىكأ ٍ
ؾ ي
ى
ًً
ؾ ىر ٍغ ىبتي يو ))
حاجتى يو ،ىك ىعظي ىـفيما ًع ٍن ىد ى
الشدائد ى

(ّ)

.

مر
كرر السؤاؿ ىنا كلكف بصفات ٌ
الداعي  ،كقد ٌ
بعد أف سأؿ بصفات المدعك كتكسؿ بيا ٌ ،
لمداعي أف يظيره عند دعائو مف عالمات العبكدية
لمدعاء ما ينبغي ٌ
سابقان في مكضكع البنية العميا ٌ
ض ُّر نعا  ىك يخ ٍف ىي نة إًن يو  الى  يي ًحبُّ
كالتذلؿ هلل  ،فيي مف أسباب استجابة ٌ
الدعاء  ،قاؿ تعالىٍ   :اد يعكاٍ  ىرب يك ٍـ تى ى
يف  ،)ْ(كقد يككف ( مناط الحكـ ) في استجابة دعاء زكرياٌ أنو كاف مف الخاشعيف  ،قاؿ
ا ٍل يم ٍعتىًد ى
سً
ات  ىكىي ٍد يعكىن ىنا
كف  ًفي ا ٍل ىخ ٍي ىر ً
ار يع ى
استى ىج ٍب ىنا لى يو  ىك ىك ىى ٍب ىنا لى يو  ىي ٍح ىيى  ىكأ ٍ
تعالى   :فى ٍ
ىصمى ٍح ىنا لى يو  ىز ٍك ىج يو إًن يي ٍـ  ىكا ينكا  يي ى
ر ىغبا كرىىبا ك ىكا ينكا لى ىنا  ىخ ً
يف )ٓ(؛ كلذلؾ يككف مف ضمف استراتيجيات الخطاب التي يتحرؾ فييا
اش ًع ى
ى ن ىى ن ى
ألف في عدميا نكعان مف
الدعاء أف ييظير ٌ
ٌ
الداعي ىنا صفات الخضكع  ،كالتذلؿ  ،كالخشكع  ،كالقناعة – ٌ
قسـ – كالتكاضع  ،كاظيار الفاقة كالحاجة  ،فتككف عالقة ىذا المقطع بغيره
الم ى
التكبر كاالعتراض عمى ي
مف عالقة السبب بالنتيجة ؛ إذ َّ
إف الفقر كالحاجة مف أسباب استنزاؿ رحمة اهلل  ،لما بينيما مف عالقة

(ُ) أبعاد معرفية جديدة في دعاء كميؿ  ،صَّٖ. َّٗ-
(ِ) ينظر :الدعاء عند أىؿ البيت

(ّ) مصباح المتيجد  ،صْٖٓ .

 ،صُّٔ .

(ْ) سكرة األعراؼ  /اآلية. ٓٓ :
(ٓ) سكرة األنبياء  /اآلية. َٗ :
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تككينية يطمب فييا ك ٌؿ منيما اآلخر كيسعى إليو  ،فالفقر يستنزؿ رحمة اهلل كرحمة اهلل تطمب مكاضع
(ُ)
الداعي في سيره  .كبيذا
الحاجة كالفقر  ،كقد حصر عظيـ رغبتو فيما عند اهلل دكف غيره ليتبيَّف اتجاه ٌ

يستدر عطؼ المدعك بإظيار ضعفو كمسكنتو ليجكد عميو بالدنك مف قربو  .كىك يدخؿ
األسمكب فيك
ٌ
لمدعاء الذم يربط مسار األحداث الجزئية المختمفة فيما بينيا بالنتيجة النيائية التي
ضمف القصد العاـ ٌ
(ِ)

نص ىك البنية الكبرل
يجب أف تتحقؽ  ،كىذا القصد العاـ ألم ٌ

.

المقطعالخامس:السحؽ( :)
ؾ  ىك ىج ىر ٍت قي ٍد ىرتي ىؾ،
ب قى ٍي ير ى
،ك ىغمى ى
ؾ  ىكظى ىي ىر أ ٍىم ير ى
ؾ  ىك ىعال  ىمكا ين ىؾ   ،ىك ىخ ًفي  ىم ٍك ير ى
س ٍمطا ين ى
ؾ ى
(( المٌ ييـ  ىعظي ىـ  ي
ؾ ))
كم ًت ى
ار ًم ٍ
فا ٍل ًفري
ىكال يي ٍم ًك ي
ف يح يك ى

(ّ)

.

يرتبط ىذا المقطع بما سبقو بعالقة التقابؿ  ،كىي عالقة تربط بيف طرفيف أك مكقفيف أك حدثيف
(ْ)
الداللي اتصاالن بباب
أشد أبكاب التماسؾ ٌ
ألنيا مف ٌ
كتعد سمة مف سمات الحبؾ ٌ
متقابميف ٌ ،
الداللي ؛ ٌ

النص امتدادان دالليان يصيب
بضده تمنح
المناسبة ؛ فالتقابؿ في المغة المكاجية(ٓ) ،كمكاجية المعنى
ٌ
ٌ
النص بقكلو:
المعنى(ٔ) ،ككاف حازـ القرطاجني قد سبؽ إلى ذلؾ عندما ألمح إلى أثر التقابؿ في تماسؾ
ٌ
(( كانما تككف المقابمة في الكالـ بالتكفيؽ بيف المعاني التي يطابؽ بعضيا بعضان  ،كالجمع بيف المعنييف
المذيف تككف بينيما نسبة تقتضي ألحدىما أف يذكر مع اآلخر مف جية ما بينيما مف تبايف أك تقارب،
عمى صػفة مف الكضع تالئـ بيا عػبارة أحد المعنييف عبارة اآلخػر كما الءـ كال المعػنييف في ذلؾ

(ُ) ينظر :الدعاء عند أىؿ البيت

 ،صَْ .

النص مدخؿ متداخؿ االختصاصات ،
(ِ) ينظر :عمـ
ٌ
( ) يعرؼ السحؽ بأنو (( :ذىاب تركيب العبد تحت القير عند عظمة سمطاف الحقيقة )) ،معجـ اصطالحات الصكفية،
صُِٓ .

صَُِ .

(ّ) مصباح المتيجد  ،صْٖٓ .

النصية  ،صُْٓ .
(ْ) ينظر :البديع بيف البالغة العربية كالمسانيات
ٌ
(ٓ) ينظر :لساف العرب  ، َِ/ُُ ،مادة ( قبؿ ) .
النص كاألسمكب  ،صٖٔ .
(ٔ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
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(ُ)
لمنص
إف استشعار عظمة السمطاف يستدعي حضكر صفات الضعؼ لدل العبد ؛ فيتحقؽ
صاحبو )) ٌ .
ٌ

اللية بالربط بيف الحاليف في ىذه المقابمة  ،كىي محاكلة مف العبد لالستعطاؼ كاستنزاؿ
استم ارريتو ٌ
الد ٌ
الداعي ضعفو كمسكنتو  ،جعميا في عالقة تقابؿ مع صفات المدعك  ،فأثبت لو
الرحمة  ،فبعد أف أظير ٌ
فمف كاف سمطانو عظيمان  ،كمكانو
صفات العظمة كالقدرة المطمقة في ىذا السياؽ ( سياؽ المقابمة )  .ى
مفر مف حككمتو،
عاليان  ،كمكره خفيان  ،كأمره ظاى انر ،كقيره غالبان  ،كقدرتو جارية  ،فالنتيجة تككف :أف ال ٌ
ك َّ
أف جميع األشياء خاضعة لربكبيتو كمقيكرة تحت أرادتو  ،فاإلنساف ميما عال كتكبر  ،كأينما ذىب فيك
يقر كيعترؼ بيذا األمر ،كبيذا فيك يميٌد لممقطع الالحؽ مف
محككـ بيذه الحككمة  ،ك ٌ
الداعي ىنا ٌ
الدعاء.
ٌ
المقطعالسادس:طمبالستر :
ً ًً
ً
(( المٌيـ ال أ ً ً
ف
س ً
ف  ىع ىممًي ا ٍلقى ً
يء  ًم ٍ
ش و
س ًات ارن   ،ىكال لً ى
ي
بيح  ًبا ٍل ىح ى
ىجيد ل يذ ينكًبي  ىغاف ارن   ،ىكال لقىبائحي  ى
يـ
ت إًلىى قىًد ً
س ىك ٍن ي
ت  ىن ٍفسي  ،ىكتى ىج أر ي
ؾ ظىمى ٍم ي
ؾ  ىكًب ىح ٍم ًد ى
س ٍبحا ىن ى
ؾ ،ال إً ى
يم ىب ِّد الن  ىغ ٍي ىر ى
لو إ الٌ أى ٍن ى
ٍت  ًب ىج ٍيمي  ،ىك ى
ت   ،ي
ي ))
ؾ ىعمى 
ؾلًي ىك ىم ِّن ى
ًذ ٍك ًر ى

(ِ)

.

لمداعي ممجأ منو إال إليو،
مع استشعار عظمة السمطاف كنفكذ أمره في المقطع السابؽ  ،لـ يبؽ ٌ
ليغفر ذنبو  ،كيستر قبحو  ،كيبدؿ عممو  ،كبما َّ
أف تحقيؽ ذلؾ منحصر فيؾ يا إليي  ،بعد أف أيقنت أف
(ّ)
ال أحد في الكجكد يفعمو غيرؾ  ،كقد قمت :كمفي ٍغ ًف ر ُّ
الذ ين ى
كبإًالالمٌ يو  ، فقد حؽ القكؿ :ال ًإلوى إالٌ
ىى ى ي

الداعي إلى اهلل نادل :سبحانؾ  ،تنزييان
ثـ بعد أف لجأ ٌ
أ ٍىن ى
ت؛ ٌ
ألف في ىذا المقاـ يتجمى الحؽ سبحانوٌ .
أف ما َّ
كتعظيمان ؛ ليخمي ساحة اهلل مف الظمـ كينسبو إلى نفسو  ،فقد تتكىـ النفس َّ
حؿ بيا مف الفساد
الداعي بعالقة
بسببو  ،كيؤ ٌكد ىذا المعنى بحمده كالثناء عميو  ،عمى صفاتو  ،كعمى نعمائو  ،كيستعيف ٌ

(ُ) منياج البمغاء كسراج األدباء  ،صِٓ .
(ِ) مصباح المتيجد  ،صْٖٓ .

(ّ) سكرة آؿ عمراف  /اآلية. ُّٓ :
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السبب كالنتيجة في التعبير عف األسباب التي دفعتو لمتجرؤ عمى ارتكاب المعاصي  ،كأكليا جيمو  ،كىك
الداعي إلى اهلل لتسكيغ عممو حتى يفتح لو باب التكبة  ،كقد قاؿ  :إًن ىما الت ٍكىب ية  ىعمىى
أسمكب يعتذر بو ٌ
و
اف المٌ يو  ىعمًيمان
كب المٌ يو  ىعمى ٍي ًي ٍـ  ىك ىك ى
ؾ  ىيتي ي
يب فىأ ٍيكلى ًئ ى
كف  ًمف قى ًر و
كب ى
يف  ىي ٍع ىممي ى
المٌ ًو لًم ًذ ى
كف  ُّ
الس ىػكىء  ًب ىج ىيالى ة ثيـ  ىيتي ي
النص بسياقو القرآني  ،فقد كرد التسبيح مقترنان بالحمد في سياؽ االستغفار في آيات
ىح ًكيمان ،)ُ(كليربط
ٌ
ً
ي
ؾ  ًبا ٍل ىع ًش ِّ
ح  ًب ىح ٍمًد  ىرِّب ى
س ِّب ٍ
استى ٍغ ًف ٍر لً ىذن ًب ى
اص ًب ٍر إًف  ىك ٍعىد الم و  ىحؽ  ىك ٍ
مف القرآف الكريـ  ،كقكلو تعالى  :فى ٍ
ؾ  ىك ى
ً
ً
اتيتىفىطر ى ً
ىك ًٍ
كف
ستى ٍغ ًف ير ى
س ِّب يح ى
ار ،)ِ(كقكلو :تى ىك ي
اإل ٍب ىك ً
كف ًب ىح ٍمد ىرِّب ًي ٍـ ىكىي ٍ
فمففى ٍكًق ًيف ىكا ٍل ىم ىال ئ ىك ية يي ى
ادالس ىم ىاك ي ى ٍ
(ّ)
اف
اسػتى ٍغ ًف ٍػرهي إًن يو  ىك ى
ح  ًب ىح ٍم ًػد  ىرِّب ى
س ِّػب ٍ
كر الر ًح ي
ىال إًف الم ىو  يى ىك ا ٍل ىغػفي ي
ض أى
لً ىمف  ًفي  ٍاأل ٍىر ً
ؾ  ىك ٍ
يـ  ، كقكلو  :فى ى

تىك نابا .)ْ(كأما السبب اآلخر ليذا التقصير ،فيرجع إلى عادة اهلل في اإلحساف كالمطؼ كاسباغ النعـ ،مما
كنمكه  ،بما
مطمئنان بحممو كأناتو عميو  .كبذلؾ يسيـ (الكصؿ السببي) في تىش يكؿ نسيج
جعمو
ٌ
ٌ
النص ٌ
الداللية
يضمف استم ارريتو ٌ
المقطعالسابع:الشكر :
ف ً
ثار  ىكقى ٍيتى يو،
ف  ًع و
الء أى ىق ٍمتى يو   ،ىك ىك ٍـ  ًم ٍ
ف ا ٍل ىب ً
فادح  ًم ى
ستىٍرتى يو   ،ىك ىك ٍـ  ًم ٍ
(( المٌ ييـ  ىم ٍكالم  ىك ٍـ  ًم ٍ
ف قى ًبيح  ى
فثىىن و ً
ش ٍرتى يو))
ىى 
س ي
ف ىم ٍك يركوه ىدفى ٍعتى يو ،ىك ىك ٍـ ًم ٍ
ىك ىك ٍـ ًم ٍ
النلى يو ىن ى
تأ ٍ
اء ىجميؿلى ٍ

(ٓ)

.

الداعي ًمنف اهلل كآالءه عميو فيما سمؼ مف قديـ ذكره عمى كجو اإلجماؿ في ختاـ
بعد أف ذكر ٌ
المقطع السابؽ  ،كجعميا مف أسباب جرأتو عمى اهلل  ،يفصؿ في ىذا المقطع تعداد بعض تمؾ ً
المنف؛
ٌ
ليذ ٌكر بيا نفسو  ،كيحذرىا مف االغترار بستر اهلل عميو  ،كفي الكقت نفسو ليرجك رٌبو في أف يتجاكز عنو
اآلف كما تجاكز عنو في القديـ  .كيمكف تمثيؿ العالقة بيف المقطعيف عمى النحك اآلتي:

(ُ) سكرة النساء  /اآلية. ُٕ :
(ِ) سكرة غافر  /اآلية. ٓٓ :

(ّ) سكرة الشكرل  /اآلية. ٓ :
(ْ) سكرة النصر  /اآلية. ّ :

(ٓ) مصباح المتيجد  ،صْٖٓ. ٖٓٓ-
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ً
ىك ٍـ م ٍف قىبًيح ىستىٍرتىوي
ً
ً ً ً
ىك ٍـ م ٍف فادح م ىف اٍل ىبالء أى ىقٍمتىوي
ىك ٍـ ًم ٍف ًع و
ثار ىكقى ٍيتىوي

ت إًلىى قىًد ًيـ ًذ ٍك ًر ىؾ لًي ىك ىمن ىؾ ىعمى َّي
ىك ىس ىك ٍن ي

ً
ىك ٍـ م ٍف ىم ٍك يركوه ىدفى ٍعتىوي
ىكـ ًمف ثىىن و
ت أٍ
اء ىج ًميؿ لى ٍس ي
ٍ ٍ
ىىالن لىوي ىن ىش ٍرتىوي

المقطعالثامف:االعتذار :
ط بي س  ً
(( المٌيـ عظي ـ ب ً
ت بي أى ٍغاللًي،
ىعمالًي  ىكقى ىع ىد ٍ
ص ىر ٍ
الئي  ىكأىف ىٍر ى
ت بي أ ٍ
ي ى ى ى
كء حالي   ،ىكقى ي
ي ي
ً
كحبسنيع ٍ ً
الد ٍنيا ًب يغ ير ً
ىممًي ،ىك ىخ ىد ىعتًٍني ُّ
طالًي ))
ناي ًتيا  ،ىك ًم 
كرىا ،ىكىن ٍفسي ًب ًج ى
ى ىى ى ى
ف ىن ٍفعي يب ٍعيدأ ى

(ُ)

.

يقدـ اعتذاره  -أك أعذاره –
ال يبتعد ىذا المقطع عف سياؽ المقاطع السابقة  ،فيك ال يزاؿ ٌ
كء حالًي ) ،كىي إشارة إلى ما كصمت
كاألسباب التي أكصمتو إال أف يقكؿ ( :ىعظي ىـ ىبالئًي ىكأى ٍف ىر ى
ط بي يس ي
بتقبؿ ىذه األعذار ،كىي
إليو حاؿ ٌ
الداعي  ،فيحاكؿ أف يقدـ مف األسباب ما يضفي قبكالن يشفع لو ٌ
قدميا قبؿ ذلؾ كىي عظـ بالئو  ،كاف لـ تكف بعالمات ظاىرة عمى
أسباب يمكف استنباطيا لمنتيجة التي ٌ
النص في ىذه الفقرة عكسيان بتقديـ النتيجة عمى السبب ،كعمى
النص  ،فتككف العالقة بيف قضايا
سطح
ٌ
ٌ
النحك اآلتي:

(ُ) مصباح المتيجد  ،صٖٓٓ .
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النتيجة

األسباب
كء حالًي
 أى ٍف ىرطى بي يس يىعمالًي
ص ىر ٍ
ت بي أ ٍ
 -قى ي

 -ىعظي ىـ ىبالئًي

ىغاللًي
ت بي أ ٍ
 قى ىع ىد ًٍ
ىممًي
 ىح ىب ىسني ىع ٍف ىن ٍفعي يب ٍع يد أ ىكرىا ،كىن ٍف ًسي بً ًج ً
ً ُّ ً
(ك ًمطالًي)
ى
نايتيا ،ى
 -ىخ ىد ىعتٍني الد ٍنيا ب يغ ير ً ى

( )

(الداعي)
فضالن عمى كجكد ىذه العالقة بيف ركني ك ٌؿ جممة مف جمؿ األسباب  ،فقد تجاكز ٌ
الحد في المخالفة  ،كمعصية اهلل  ،ككاف ذلؾ بسبب حالو السيء  ،كأخالقو الرذيمة  ،كلـ يصؿ إلى
ٌ
ً
أف
أف أعمالو لـ تعنو عمى ذلؾ  ،كلـ يأت بصالح األعماؿ بسبب ٌ
الفكز بالجنة كالنجاة مف العقاب بسبب ٌ
ذنكبو قد قيَّدتو(ُ)  ،كأمتنع عف االشتغاؿ بما ينفعو  ،كلـ يرجع إلى اهلل بالتكبة بسبب طكؿ أممو  ،كانخدع
بسبب أكىاـ الدنيا  ،كنفسو التي خالفت الحؽ  ،كنقضت العيد  ،كاتبعت الشيكات .
المقطعالتاسع:االلتجاء :
ً
ض ٍح ًني
س ي
ب  ىع ٍن ى
ىف ال  ىي ٍح يج ى
ؾ أ ٍ
ؾ  ًب ًعزًت ى
ىسأىلي ى
كء  ىع ىممًي  ىكًفعالًي   ،ىكال تى ٍف ى
س ِّيدم فىأ ٍ
ؾ  يدعائي  ي
(( يا  ى
ف  ًسِّرل  ،كال تي ً ً
سكًء  ًف ٍعمًي
كب ًة  ىعمى ما  ىع ًم ٍمتي يو في  ىخمىك ًاتي  ًم ٍ
ت  ىعمى ٍي ًو  ًم ٍ
ًب ىخ ًفي  ىما اطمى ٍع ى
عاج ٍمني  ًبا ٍل يعقي ى
ف ي
ى

أف نفسي
( (( )مف المطؿ  ،كىك المٌ ٌي كالتسكيؼ كالتعمؿ في أداء
الحؽ  ،كتأخيره مف كقت إلى كقت  ،كمقصكد ٌ
ٌ
الداعيٌ :
عمي مف الطاعات ،كترؾ المعاصي ))
قد خدعتني باف حممتني عمى مخالفتي ألمر اهلل  ، كالتسكيؼ في أداء ما أكجبو ٌ
أسرار العارفيف في شرح كالـ مكالنا أمير المؤمنيف  ،صِِٕ .

(ُ) (( جاء رجؿ إلى أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب صمكات اهلل عميو فقاؿ :يا أمير المؤمنيف  ،إني قد حرمت الصالة
بالميؿ؟ فقاؿ أمير المؤمنيف :أنت رجؿ قد قيدتؾ ذنكبؾ )) فركع الكافي . ْْٕ/ُ ،
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اـ تى ٍف ً
اؿ
ىحك ً
ف المٌ ييـ  ًب ًعزًت ى
ش ىيك ًاتي  ىك ىغ ٍفمى ًتي  ،ىك يك ً
ساء ًتي   ،ىكىدك ً
ريطي  ىك ىجيالى ًتي   ،ىك ىكثٍىرًة  ى
ؾ لًي في  يك ِّؿ األ ٍ
ىكا ى
كر ىعطيكفان ))
يم ً
،ك ىعمىي ًفي ىج ً
ىرؤكفان ى
ميعاأل ي

(ُ)

.

الداعي طائفة مف منف اهلل كآالئو عميو كأبرز ندمو مف قبائح األعماؿ كاآلثاـ التي
لما كصؼ ٌ
ٌ
ارتكبيا  ،كالتي أكصمتو إلى عظيـ البالء كسكء الحاؿ  ،صار المقاـ مقاـ االلتجاء كاالستعاذة إليو تعالى؛
(ِ)
كلذا قاؿ " :يا ىسيدم "  .مع استم ارره في تتبع المكانع مف الذنكب التي تحجبو عف اهلل  ،كتقؼ عائقان

يحكؿ بينو كبيف التقرب إليو  ،فيرٌكز ىنا عمى المنطقة العمياء أك المخفية مف سمككو  ،بعدما بسط القكؿ
في الذنكب الظاىرة فيما سبؽ  ،ليربط بينيما بعالقة االستقصاء أك اإلضافة  ،كىي إحدل عالقات
النص  ،كيقصد بيا تصعيد المعنى ككصكلو إلى غايتو(ّ) ،كتتميز ىذه
االتصاؿ بيف الجمؿ داخؿ
ٌ
فإنيا كذلؾ تعمؿ
العالقة فضالن عف ككنيا تعمؿ عمى المستكل األفقي في ربط تتابع الجمؿ المتجاكرة ٌ ،
(ْ)
أف ىذا المقطع يرتبط بمقاطع
عمى المستكل الرأسي فتربط بيف جمؿ
النص غير المتجاكرة  .فنالحظ ٌ
ٌ

ً
َّ
سابقة عميو في أكؿ النص (( :المٌي َّـ ٍ ً ً ُّ
ىف ال
ىسأىلي ىؾ بًع َّزتً ىؾ أ ٍ
اغف ٍر لي الذين ى
كب التي  ، )) ...ككصكالن لو (( :فىأ ٍ
ٌ
ي
ً
كء ىع ىممًي ىكًفعالًي  ،)) ...مع مناسبة ختاـ المقطع لما طمب في دعائو (( ىك يك ًف
ىي ٍح يج ى
ب ىع ٍن ىؾ يدعائي يس ي
ىحك ً
السر  ،أك ما أظيرتو
المٌيي َّـ بً ًع َّزتً ىؾ لًي في يكؿ األ ٍ
اؿ ىرؤكفان  ،)) ...يعني :مع ما أخفيتو مف عمؿ في ٌ
في العمف .
فلًي ىغ ٍي ير ىؾ)) :
المقطعالعاشر((:م ٍ
ى
ت ىعمىي
ىج ىرٍي ى
ش ى
فلًي ىغ ٍي ير ى
(( إًل ًيي ىك ىرِّبي ىم ٍ
ىسأىلي يو ىك ٍ
ضِّرم ىكالنظى ىر ًفيأ ٍىم ًرم،إًل ًيي ىك ىم ٍكالمأ ٍ
ؼ ي
ؾأ ٍ
ؾ
ىس ىع ىدهي  ىعمىى ذلً ى
ف تىٍز ً
س  ًم ٍ
فيو  ىى ىكل  ىن ٍف ًسي  ىكلى ٍـ اى ٍحتى ًر ٍ 
ت  ً
يح ٍكمان ًات ىب ٍع ي
ييف  ىع يد ِّكم  ،فى ىغرًني  ًبما أ ٍ
ىى ىكل  ىكأ ٍ

(ُ) مصباح المتيجد  ،صٖٓٓ .

(ِ) ينظر :شرح دعاء كميؿ  ،صُّٖ .

(ّ) ينظر :تحميؿ الخطاب السياسي  ،صِّٔ .

النص النظرية كالتطبيؽ  ،صَُِ .
(ْ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
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ضأىك ً
ض يح يد ً
ؾا ٍل ىح ٍميد ىعمي
ام ًر ىؾ ،ىفمى ى
ت ىب ٍع ى
كد ىؾ ،ىك ىخالى ٍف ي
ؾ ًم ٍف ىن ٍق ً
فذلً ى
ت ًب ىما ىج ىرل ىعمىي ًم ٍ
جاك ٍز ي
ا ٍلقى ي
ضاءفىتى ى
الؤ ىؾ))
ضاؤ ىؾ ،ىكأىٍل ىزىم ًني يح ٍك يم ى
ميعذلً ىؾ ،ىكال يحج ىةلًي ًفيما ىج ىرل ىعمىي ً
ًفي ىج ً
ؾ ىكىب ي
فيوقى ي

(ُ)

.

النص في بعض فقراتو السابقة  ،مما يمثؿ عنده
الداعي في ىذا المقطع صكغ محتكل
ييعيد ٌ
ٌ
نصو عندما يريد أف يؤ ٌكد قضية ما،
إق ار انر أك اعترافان أك تسكيغان  ،كىك أسمكب يمجأ إليو الكاتب في بناء ٌ
الداللية التي تسيـ في
كيرسخ معناىا في ذىف المتمقي  .كعالقة ( إعادة الصياغة ) ىي إحدل العالقات ٌ
النص  ،كىي ذات أىمية عمى مستكل الجمؿ بما تتيحو مف تكرار المعنى مع إمكانية التنكع عمى
حبؾ
ٌ
المستكييف التركيبي كالمعجمي باستعماؿ تراكيب مختمفة(ِ) ،فأعاد القكؿ كلكف بصياغة تي ً
ناسب المقاـ،
ً
ضرم ىك َّ
ظ ىر
الن ى
ىسأىليوي ىك ٍش ى
ؼ ي
فقكلو في اإلقرار بأف ليس غير اهلل مجيبان دعكتو ( :إًل ًيي ىكىربي ىم ٍف لي ىغ ٍي ير ىؾ أ ٍ
ًفي أىم ًرم ) إعادة صياغة بتناص داخمي مع قكلو ( :المٌي َّـ ال أ ً
ىج يد لً يذينكبًي ىغ ًاف انر  ،ىكال لًقىبائً ًحي ىساتً انر  ،ىكال
ٍ
ي
لً ىش و
يء ًم ٍف ىع ىممًي اٍلقى ً
ت ىعمى َّي يح ٍكمان
ىج ىرٍي ى
بيح بًاٍل ىح ىس ًف يم ىبدالن ىغ ٍي ىر ىؾ ) ،كقكلو في االعتراؼ ( :إًل ًيي ىك ىم ٍكالم أ ٍ
ً
ت ً
فيو ىى ىكل ىن ٍف ًسي ىكلى ٍـ اى ٍحتىًر ٍس ًم ٍف تىٍز ً
ت ىن ٍفسي،
حان ىؾ ىكبً ىح ٍمًد ىؾ ى
ظمى ٍم ي
ييف ىع يدكم ) مع قكلو ( :يس ٍب ى
اتَّىب ٍع ي
ً
ت بً ىما
ٍت بً ىج ٍيمي ) ،كقكلو في التبرير ألفعالو ( :فى ىغ َّرنًي بًما أ ٍ
جاكٍز ي
ىكتى ىج َّأر ي
ىى ىكل ىكأ ٍ
ىس ىع ىدهي ىعمىى ذل ىؾ اٍلقى ي
ضاء فىتى ى
ً
ً
ىممًي  ،ك ىخ ىد ىعتٍنًي ُّ
ىج ىرل ىعمى َّي ًم ٍف ذلً ىؾ ًم ٍف ىن ٍق ً
الد ٍنيا
ض يح يدكد ىؾ )) مع قكلو ( :ىك ىح ىب ىسني ىع ٍف ىن ٍفعي يب ٍع يد أ ى
ى
ً
بً يغ ير ً
فالداعي قد بدأ سفره
نايتًيا ،ىك ًمطالًي ) .كيمثؿ ىذا المقطع تأسيسان لمرحمة جديدةٌ ،
كرىا  ،ىكىن ٍفسي بً ًج ى
ً
مف قكلو (( :المٌي َّـ ًاٌني أىتىقىَّرب إًلى ٍي ىؾ بًًذ ٍك ًر ىؾ  ،كأ ً
ؾ بً يج ً
ىف تي ٍدنًىيني ًم ٍف
ىسأىلي ى
كد ىؾ أ ٍ
ي
ىستى ٍشفعي بً ىؾ إًلى ىن ٍفس ىؾ  ،ىكأ ٍ
ى ٍ
ي
تقدـ في سيره حتى كصؿ الباب  ،بداللة تصدير الخطاب بقكلو ( :إًل ًيي
قي ٍربً ىؾ  ،)) ...كىك اآلف قد ٌ
ىكىربي ) بحذؼ حرؼ النداء ( يا ) لما في إثباتو مف الشعكر بالبعد عف المخاطىب  .فقد يحذؼ حرؼ
فكأف المنادل لقربو ال
النداء لقرب المنادل مف المنادم  ،سكاء كاف القرب حقيقيان ماديان  ،أـ معنكيان ٌ

(ُ) مصباح المتيجد  ،صٖٓٓ .

النص النظرية كالتطبيؽ  ،صُُِ .
(ِ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
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(ُ)
الدعاء  ،فقد يثبت ألغراض
الداعي في سير ٌ
يحتاج إلى كاسطة لندائو  .كىذا السياؽ ناظر إلى مقاـ ٌ

أخرل .
ً
ت ً
فيو ) كلـ يقؿ اتبعت بو  ،فالعبارة
ت ىعمى َّ
ي يح ٍكمان اتَّىب ٍع ي
ىج ىرٍي ى
كحتى ال تيثار شبية الجبر قاؿ ( :أ ٍ
أف الحكـ فيو فسحة كنطاؽ يمكنني مف
إف مؤدل العبارة ٌ
أما قكلو ( فيو ) ف ٌ
الثانية تفيد السببية كالتسبب ٌ ،
كلكني تحركت ناحية الفساد كالمعصية  ،كلتأكيد ىذا المعنى ختـ المقطع
اتباع الصالح أك الفاسد ٌ ،
ً
ً ً
مي ًفي ج ً ً
ؾ
بقكلو ( :ىفمى ىؾ اٍل ىح ٍم يد ىع َّ
ضاؤ ىؾ  ،ىكأىٍل ىزىمنًي يح ٍك يم ى
ى
ميع ذل ىؾ  ،ىكال يح َّجةى لي فيما ىج ىرل ىعمى َّي فيو قى ي
الؤ ىؾ ) قاصدان تنزيو اهلل تعالى عف الظمـ بتسببو في المعصية  .كيمكف تكضيح ىذا بالشكؿ اآلتي:
ىكىب ي

مي ...
ىفمى ىؾ اٍل ىح ٍم يد ىع َّ
ً
ت ً
فيو ىى ىكل ىن ٍف ًسي
ت ىعمى َّي يح ٍكمان اتَّىب ٍع ي
ىج ىرٍي ى
أٍ
ىكال يح َّجةى لًي ...
حيث يشير السيـ الصاعد جية اهلل تعالى بالتنزيو  ،عمى حيف يشير السيـ النازؿ نحك العبد
(ِ)

بتحميمو المسؤكلية

داللية
النصٌية بما سبؽ عالقة اإليضاح كالتبييف  ،كىي عالقة
 .فتككف العالقة
ٌ
ٌ

تجمع بيف كالميف يككف الثاني مكضحان كمبينان لما أبيـ في الكالـ األكؿ  ،عندما يككف فيو نكع خفاء
كالمقاـ مقاـ إزالة لو

(ّ)

الداعي مف سفره األكؿ  ،ليبدأ مرحمة
الدعاء بانتياء ٌ
 .كالى ىنا تنتيي مرحمة مف ٌ

جديدة ترتبط بما تأسس في المرحمة األكلى .

(ُ) ينظر :معاني النحك . ِٕٖ/ْ ،

(ِ) ينظر :أبعاد معرفية جديدة في دعاء كميؿ  ،صْٓٗ. َُٓ-
النص كاألسمكب  ،صْٖ .
(ّ) ينظر :عمـ لغة
ٌ

178

ادلزحيت اىثاّيت :يف حزً اهلل:
المقطعالحادمعشر:االعتراؼ :
ً
ً ً
ؾياإًل ًييبعىدتى ٍقصيرمكًا ً
ستى ٍغ ًف ارن
ستى ًقي 
(( ىكقىٍدأىتى ٍيتي ى
الن يم ٍ
س ىرافي ىعمىى ىن ٍفسي يم ٍعتىذ ارننادمان يم ٍن ىكس ارن يم ٍ
ى ٍ
ىٍ
م ًنيبانم ًق ارنمذ ً
ٍعنانم ٍعتى ًرفان،الأ ً
ؾ يعذ ً
ٍرم
كاف ًم ٌني ىكال ىم ٍف ىزعانأىتىىكج يوإًلى ٍي ًوفيأ ٍىمرم ،ىغ ٍي ىرقى يبكلً ى
ىجيد ىمفىٌارن ًم ٌما ى
ي
ي ٌ ي
ي
ؾ ))
ف ىر ٍح ىم ًت ى
س ىع وة ًم ٍ
ؾإً ٌي ى
ىكًا ٍدخالً ى
امفي ى

(ُ)

.

يدم اهلل في محضر الدعاء،
يمثؿ ىذا المقطع بداية مرحمة جديدة  ،كىي لحظة مثكؿ العبد بيف ٌ
ب إًلى ٍي ىؾ بًًذ ٍك ًر ىؾ  ،) ...ىا ىك اآلف عمى الباب كقد أظير ذلؾ
فبعد أف ابتدأت ىجرتو مف قكلو ( :إًٌني أىتىقىَّر ي
ؾ (( ٌأنو قد رجع إلى مكاله معترفان بذنكبو  ،نادمان
بقكلو ( :ىكقى ٍد أىتىٍيتي ىؾ ) ،ليعمف عمى التحقيؽ كبدكف ش ٌ
ضره كبؤسو إال اهلل ))(ِ)،
مفر لو مف اهلل إال إليو ،كال مفزع لو في ٌ
منيا  ،منكس انر مستقيالن  ،عالمان ٌأنو ال ٌ
كبعد أف طمب مف ربو أف يقبؿ عذره حتى تنتيي فترة الجفاء  ،طمب أيضا أف يدخمو في سعة مف رحمتو
ليبدأ مرحمة جديدة مف العالقة مع اهلل  ،كمثمما كانت الرحمة بصفتيا العامة الرحمانية مفتاحان لمدعاء عند
انطالقتو  ،ىك يطمب اآلف أف تشممو بصفتيا الخاصة الرحيمية( ،)فيككف منظك انر في عيف اهلل مف
خالليا .

(ُ) مصباح المتيجد  ،صٖٓٓ .
(ِ) الدعاء عند أىؿ البيت

 ،صُّٕ. ُّٖ-


تعـ جميع المكجكدات كتشمؿ كؿ النعـ  ...كأما الرحمة الرحيمية بمعنى التكفيؽ في الدنيا كالديف
( ) (( الرحمة الرحمانية ٌ
فيي مختصة بالمؤمنيف  ...كمف ثمة قاؿ الصادؽ :الرحمف اسـ خاص لصفة عامة كالرحيـ اسـ عاـ لصفة خاصة ))

تفسير الصافي . ُٖ/ُ ،
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المقطعالثانيعشر:القدـالثانية :
شِّد ك ً
(( إًل ًيي فىاق ىٍب ٍؿ  يعذ ً
ؼ  ىب ىد ًني
ض ٍع ى
ثاقي ،يا  ىر ِّ
ضِّرم  ،ىكفيك ًني  ًم ٍ
ب  ٍار ىح ٍـ  ى
ٍرم  ىك ٍار ىح ٍـ  ًشدةى  ي
ف ى ى
ؾ
داء  ىك ىرًم ى
ف  ىب ىدأى  ىخ ٍم ًقي  ىكًذ ٍك ًرم  ىكتىٍرًب ىي ًتي  ىكًبِّرل  ىكتى ٍغ ًذ ىي ًتي   ،ىى ٍب ًني  ًال ٍب ًت ً
ىك ًرق ىة  ًج ٍم ًدم  ىكًدق ىة  ىع ٍظ ًمي  ،يا  ىم ٍ
ؾ ًبي ))
ؼ ًبِّر ى
ىكسالً ً

(ُ)

.

الداعي كمازالت
مف متطمبات الحضكر بيف يدم اهلل محك آثار المخالفات التي صدرت مف ٌ
تقيده كتقؼ مانعان مف تكجيو إلى اهلل كالحضكر بيف يديو  ،فيطمب منو سبحانو قبكؿ عذره  ،كأف يعتؽ
ٌ
رقبتو مف قيكد الخطيئات ليبدأ سفره الثاني  ،كلتحقيؽ ذلؾ يستعيف بكسائؿ منيا :االستعطاؼ :فيذا
المخمكؽ الضعيؼ ال يقكل عمى تحمؿ العذاب  ،فضعؼ بدنو كرقة جمده كدقٌة عظمو ال تقكل عمى
عذاب الدنيا فكيؼ تصبر عمى عذاب اآلخرة(ِ) ،فيجعؿ مف ضعفو كسيمة السترحاـ رٌبو ،طالبان مف اهلل
أف ييبو إلى ابتداء كرمو  .فقد بدأنا بالخمؽ كالذكر كالبًر كالتربية كالتغذية قبؿ أف نسألو تعالى  ،كمف
يبرنا كيكرمنا كنحف نسألو كنطمب منو  ،كاذا كاف في عمؿ
دكف أف نستحؽ ىذا  ،فأكلى بو تعالى أف ٌ
العبد كجيده عجز كقصكر يحجبانو عف اهلل َّ ،
فإف سابؽ فضمو تعالى كرحمتو بعبده يشفع لو إلى اهلل(ّ).
اء )) ...
اف ٍاب ًت ىد ن
اء ىما ىك ى
كقد قيؿ (( :اىلس ىخ ي

(ْ)

.

المقطعالثالثعشر:الحب :
ؾ بعىد تىك ً
اؾ  يم ىع ِّذ ًبي  ًب ً
ف
حيد ىؾ   ،ىكىب ٍع ىد ىما ا ٍنطى ىكل  ىعمى ٍي ًو  ىق ٍم ًبي  ًم ٍ
س ِّي ًدم  ىك ىرِّبي،أىتير ى
نار ى ى ٍ ٍ
(( ياإًل ًيي  ىك ى
اع ًتر ًافي كيد ً
ف ح ِّب ىؾ  ،كبعىد  ً
ض ًم ً ً
ج  ًب ًو لً ً
عائي
ص ٍد ً
ساني  ًم ٍ
ىم ٍع ًرفىًت ىؾ   ،ىكلى ًي ى
ؽ ٍ
اعتىقى ىدهي  ى
ف  ًذ ٍك ًر ىؾ   ،ىك ٍ
يرم م ٍ ي
ىىٍ
ى
ً
ف
ش ِّػرىد  ىم ٍ
ف أ ٍىد ىن ٍيتى يو  ،أ ٍ
ىك تيٍب ًعىد  ىم ٍ
ف  ىرب ٍيتى يو  ،أ ٍ
ض ِّي عى  ىم ٍ
ف أ ٍ
ت أى ٍك ىريـ  ًم ٍ
يات أى ٍن ى
خاضعان لً يريبكًبي ًت ىؾ   ،ىى ٍي ى
ىك تي ى
ىف تي ى

(ُ) مصباح المتيجد  ،صٖٓٓ .

(ِ) ينظر :أضكاء عمى دعاء كميؿ  ،صِِٓ .
(ّ) ينظر :الدعاء عند أىؿ البيت
(ْ) نيج البالغة  ،صْٖٕ .

 ،صُُْ. ُِْ-
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ت  ًشػع ًرم يا  ً
ً
سػمِّطي
الء  ىم ٍ
سػمِّ ىـ إًلىى ا ٍل ىب ً
ػو ،أ ٍ
آكٍيتى ي
ػف  ىكػفى ٍيتى يو  ىك ىرح ٍػمتى يو   ،ىكلى ٍي ى ٍ
الم  ،أىتي ى
س ِّػيدم  ىكًاليػي  ىك ىم ٍك ى
ى
ىك تي ى
ى
ؾ ً
ؾ ً
ت  ًبتىك ً
ؾ ً
ماد ىح نة،
ش ٍك ًر ى
حيد ى
ظ ىػم ًت ى
ار  ىعمى  يك يجػكوه  ىخػر ٍ
ال ٌن ى
سػف  ىن ى
ت لً ىع ى
صػادقى نة   ،ىكًب ي
طقى ٍ ٍ
ساج ىدةن   ،ىك ىعمى أىٍل ي
ت ً
ض ً
خاش ىع نة   ،ىك ىعمى
صار ٍ
ف ا ٍل ًع ٍمًـ  ًب ى
ت  ًم ى
مائ ىر  ىح ىك ٍ
ت  ًبًإل ًيي ًت ى
اعتىىرفى ٍ
ىك ىعمى  يقميكب  ٍ
ؾ  يم ىحقِّقى نة   ،ىك ىعمى  ى
ؾ  ىحتٌى  ى
ؾ مذ ً
طاف تىعب ًُّد ى ً
اس ًت ٍغ ً
ىجك ً
يخ ًب ٍرنا
ٍع ىن نة  ،ما ى ىك ىذا الظفُّ  ًب ى
ىشار ٍ
س ىع ٍ
ار ى
ؾ  ىكال أ ٍ
ت  ًب ٍ
ؾ طائ ىع نة  ،ى
ت إًلى أ ٍىك ً ى
ح ى
كأ ى
فار ى ي
ريـ ))
ؾ ىع ٍن ى
ضمً ى
ًبفى ٍ
ؾيا ىك ي

(ُ)

.

حبو هلل  ،بعد أف استعطفو في
الكسيمة الثانية التي يتكسؿ بيا ٌ
الداعي في ىذه المرحمة ىي ٌ
يردىا اهلل.
الكسيمة السابقة بحبو لنا كىي سالؼ ٌبره بنا ،
كحب العبد هلل كسيمة مؤثرة  ،فالحب بضاعة ال ٌ
ٌ
كفي سياؽ ىذه الكسيمة يأتي تكحيدنا لو تعالى كخشكعنا بيف يديو  ،كصالتنا كسجكدنا كذكرنا كشيادتنا
كاعترافنا لو بالربكبية  ،كعمى أنفسنا بالعبكدية  .فكيؼ يمكف أف يحرؽ بالنار كجو عبد طاؿ سجكده بيف
يديو  ،أك يحرؽ قمب عبد انطكل عمى حبو  ،أك يحرؽ لسانان طالما ذكره  ،كشيد بتكحيده  ،كنفى الشرؾ
(ِ)

عنو

؟! كيأتي ىذا الحكار بيف العبد كرٌبو مف خالؿ ( عالقة السؤاؿ بالجكاب ) ،كىذه العالقة تعمؿ في

النص(ّ) .فبعد أف
النص بما تقكـ بو مف دكر في بناء الحكار داخؿ
ضكء عالقة اإلضافة عمى حبؾ
ٌ
ٌ
الداعي في الجزء األكؿ مف المقطع لإلنكار اإلبطالي الذم يقتضي أف ما بعده غير كاقع(ْ) ،يأتي
استفيـ ٌ
ً
ضي ىع ىم ٍف ىرب ٍَّيتىوي  ،) ...لترتبط بما
يات أ ٍىن ى
الجكاب في الجزء الثاني مف المقطع بقكلو ( :ىى ٍي ى
ت أى ٍك ىريـ م ٍف أ ٍ
ىف تي ى
نار ىؾ بع ىد تىك ً
ً ً
حيد ىؾ . ) ...
سبؽ في جممة السؤاؿ ( :أىتير ى
اؾ يم ىعذبي ب ً ى ٍ ٍ
المقطعالرابععشر:المسكنة :
الد ٍنيا كعقي ً
ف ا ٍل ىم ً
كارًه
كباتيا  ،ىكما  ىي ٍج ًرم  ًفييا  ًم ى
ف  ىب ً
ميؿ  ًم ٍ
ف  ىق و
ض ٍع ًفي  ىع ٍ
ب  ىكأى ٍن ى
(( يا  ىر ِّ
ت تى ٍعمى يـ  ى
الء  ُّ ى ي
قاؤه،قى ً
الء
اح ًتمالًيلً ىب ً
ير يمدتي يو،فى ىك ٍي ى
ص ه
كهه ىقمي هؿ ىم ٍكثي يو ،ىي ه
الء ىك ىم ٍك ير 
ؾ  ىب ه
ىىمًيا ،ىعمىأىفذلً ى
ىعمىأ ٍ
ؼ ٍ
سير ىب ي ي
(ُ) مصباح المتيجد  ،صٖٓٓ. ٖٓٔ-
(ِ) ينظر :الدعاء عند أىؿ البيت

 ،صُِْ. ُْْ-

النص النظرية كالتطبيؽ  ،صَِٕ .
(ّ) ينظر :عمـ لغة
ٌ
(ْ) ينظر :مغني المبيب عف كتب األعاريب . ُٗ/ُ ،
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ً
ع ا ٍل ىم ً
ىىمً ًو  ،ألىن يو
ؼ  ىع ٍ
قام يو   ،ىكال  يي ىخف ي
،كىي يد ي
كارًه ًفييا  ،ىك يى ىك  ىب ه
كؿ  يكقيكً
اآلخ ىرًة  ىك يحمي ً
ف أ ٍ
الء تىطيك يؿ  يمدتي يو ى
كـ  ىم ي
نت ً
ؾ كاٍ ً
ؼ
سِّي ًدم فى ىك ٍي ى
كـ لى يو السماك ي
س ىخ ًط ىؾ   ،ىكىذا ما ال تىقي ي
قام ى
كف إ الٌ ىع ٍ
ال  ىي يك ي
ات  ىكاأل ٍىر ي
ف  ىغ ى
ض  ،يا  ى
ؾ  ىك ى
ض ًب ى ى
عيؼالذلي يؿ،ا ٍلح  ً
يف ))
س ًك ي
ؾالض ي
ًبي ىكأىىنا ىع ٍب يد ى
ستى ًك ي
يفا ٍل يم ٍ
قيرا ٍلم ٍ
ى ي

(ُ)

.

الداعي في ىذا المقطع استعطافو هلل كلكف بصكرة أخرل  ،مف خالؿ عقد مقابمة بيف بالء
يكرر ٌ
الدنيا كبالء اآلخرة  ،كعمى النحك اآلتي:

بالء اآلخرة

بالء الدنيا
 -ىقمي هؿ ىم ٍكثيوي

 -تىطيك يؿ يم َّدتيوي

قاؤهي
سير ىب ي
 -ىي ه

قاموي
كـ ىم ي
 -ىي يد ي

ً
 -قىص هير يم َّدتيوي

ىىمً ًو
 ال يي ىخفَّ يؼ ىع ٍف أ ٍ
 ي يككف عف ىغض ًب اهلل كٍانتً ًقام ًو ىك ىس ىخ ًط ًو
ى ي ىٍ
ى
ى

 ( ال يشترط فيو أف يككف عف غضب كانتقاـكسخط اهلل  ،فقد يككف ألسباب أخر)

النص  ،كيعرض مف
كعمى عقد ىذه المقارنة ييرتًب مقايسة منطقية تتماسؾ في ضكئيا أجزاء
ٌ
خالليا النتيجة اآلتية :أف ما ال تقكـ لو السماكات كاألرض مف غضبؾ كانتقامؾ  ،كيؼ يمكف لي تحممو
كمقاكمتو ؟ كالحاؿ ٌإنني عبدؾ الضعيؼ ...

(ِ)

.

كيمكف التمثيؿ ليذا االستدالؿ بالنحك اآلتي:

(ُ) مصباح المتيجد  ،صٖٔٓ .

(ِ) ينظر :شرح دعاء كميؿ  ،صِّْ .
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المقدمات:

ُ -إف بالء اآلخرة يككف عف غضب اهلل كانتقامو كسخطو .
ِ -غضب اهلل كانتقامو كسخطو ال تقكـ لو السماكات كاألرض .

النتيجة:

ً
ً ً
ؼ بًي كأ ىىنا ع ٍب يد ىؾ الض ي َّ
يف .
فى ىك ٍي ى
ى ى
يف اٍل يم ٍستىك ي
قير اٍلم ٍسك ي
َّعيؼ الذلي يؿ  ،اٍل ىح ي

المقطعالخامسعشر:الشككل :
ش يكك ،كلًما  ًم ٍنيا أ ً
(( يا إًل ًيي كرِّبي ك ً
يـ
ج  ىكأ ٍىب ًكي ،ألىلً ً
ىض ُّ
كر إًلى ٍي ى
يم ً
الم  ،أل ِّ
ؾ أى ٍ
ى
س ِّيدم  ىك ىم ٍك ى
ىى ى ى
ىم األ ي
ىع ً
ىى ًؿ
ت ىب ٍيني ىكىب ٍي ى
،ك ىج ىم ٍع ى
دائ ى
صي ٍرتىًنيلً ٍم يعقي ً
الء ىك يمد ًت ًو ،ىفمى ًئ ٍ
كؿا ٍل ىب ً
أـلًطي ً
ذاب ىك ًشد ًت ًوٍ ،
ا ٍل ىع ً
فأ ٍ
كبات ىم ىعأ ٍ
ؾ ى
ف ى
ً
ف أ ً
ب ً
ت  ىعمى
ص ىب ٍػر ي
س ِّػي ًدم  ىك ىم ٍك ى
ىحب ًائ ى
ٍت  ىب ٍي ًني  ىكىب ٍي ى
الئ ىؾ   ،ىكفىػرق ى
ى
الم  ىك ىرِّبي  ى
ؾ  ىكأ ٍىكليائ ىؾ  ،فى ىي ٍبني يا إًل ًيى  ىك ى
ً
ً ً
ً
ت ىعمى ىحِّر ً
ام ًت ىؾ،
ىص ًب ير ىع ً
نار ىؾ،فى ىك ٍي ى
ص ىب ٍر ي
ىعذا ًب ىؾ،فى ىك ٍي ى
ؼأ ٍ
ؼاى ٍ
ص ًب ير ىعمىفراق ىؾ ،ىك ىى ٍبني ى
فالنظى ًرإلى ىكر ى
اركر ً
ؼأىس يك ي ً
جائي ىع ٍف يك ىؾ ))
أ ٍ
ىـ ىك ٍي ى ٍ
ففيال ٌن ً ى ى

(ُ)

.

الداعي يستعطؼ رٌبو  ،كيحاكؿ استنزاؿ رحمتو بالكسائؿ المختمفة  ،فيتمثؿ حالو كقد
ال يزاؿ ٌ
تخمت عنو رحمة اهلل  ،فيصكر ذلؾ متضرعان كىك بيف بالءيف  ،بالء مادم يتمثؿ في أليـ العذاب
كمد تو  ،كبالء معنكم يتمثؿ في مفارقة أكلياء اهلل كأحبائو  ،كالحشر مع أعدائو
كشدتو ،كطكؿ البالء ٌ
ٌ
كأىؿ بالئو  ،كىك يفترض في بناء حكارم ٌأنو قد يصبر عمى العذاب المادم  ،كلكنو ال يصبر عمى
العذاب المعنكم ليظير بذلؾ صدؽ حبو هلل كتكحيده  .كبيذا النكع مف الحكار مف عرض االفتراض
اللية بما يسمى بالحبؾ الحكارم الذم يعتمد في سياقو عمى
كجكابو يحافظ
النص عمى استم ارريتو ٌ
الد ٌ
ٌ
االستفياـ أك الحديث المباشر ،كتبدك الركابط في األساليب الحكارية مف خالؿ المستكيات السطحية
تعد مف الركابط القكية في المغة  ،فضالن عف البنية
المغكية  ،كذلؾ باستعماؿ األدكات كالضمائر التي ٌ
الدالالت التي تحمميا المستكيات السطحية المغكية(ِ) .
العميقة كالتي تتمثؿ في المضاميف ك ٌ

(ُ) مصباح المتيجد  ،صٖٔٓ .

النص كاألسمكب  ،صِٗ. ّٗ-
النصي (بحث)  ،صَٓ ، ُٓ-كعمـ لغة
(ِ) ينظر :أثر الركابط في البناء
ٌ
ٌ
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المقطعالسادسعشر:اإلنابة :
اطقانأل ً
فتىرٍكتىًني ىن ً
ً
ٍس ـ ً
ؾياس ِّيدلكمك  ً
جيج
ض ى
ؾ ىب ٍي ى
ىضجفإًلى ٍي ى
(( فى ًب ًعزًت ى
فأ ٍ
ىىمًيا ى
المأيق ي ى
ى ىٍ ى
ى
صادقان،لىئ ٍ ى
كاء ا ٍل ً
ً
ت يا
ف  يك ٍن ى
ؾ أ ٍىي ى
ديف   ،ىكألي ىن ًاد ىين ى
ؾ  يب ى
يف   ،ىكأل ٍىب ًك ىيف  ىعمى ٍي ى
صر ى
ىص ير ىخف إًلى ٍي ى
فاق ى
ص ًر ًخ ى
اآلممً ى
ستى ٍ
اخ ا ٍل ىم ٍ
يف   ،ىكأل ٍ
ؾ ي
اث ا ٍلمستى ً
ً
آماؿ ا ٍل ً
لو
يف   ،ىكيا إً ى
بيب  يقمي ً
يف  ،يا  ىح ى
نيف  ،يا  ىغ ىاي ىة  ً
الص ًاد ًق ى
غيث ى
عارًف ى
ىكلًي ا ٍل يم ٍؤ ًم ى
يف  ،يا غ ىي ى ي ٍ
كب  ٌ
ميف ))
ا ٍلعالى ى

(ُ)

.

لمداعي في ىذه المرحمة ىي االضطرار إلى اهلل كاإلنابة إليو  ،فحينما ال يجد
الكسيمة الثالثة ٌ
العبد مكضعان لقضاء حاجتو إال عند اهلل  ،كال ميربان إال إليو  ،كال ممجأن إال عنده  ،كعندما يككف فرار
العبد كىركبو مف اهلل  ،كال يجد ممجأن كميربان يحتمي بو إال اهلل  ،يككف ىذا مف أسباب إجابتو تعالى
فيضج إليو تعالى كقد ساقو
كء ،)ِ(
اهي ىكىي ٍك ًش ي
طرإً ىذا ىد ىع 
لمدعاء  ،كىك القائؿ  :أىمف يي ًج ي
ؼ ُّ
ضى
ٌ
يبا ٍل يم ٍ
ٌ
الس ى
مالئكة العذاب إلى جينـ كىك يطمب مف اهلل األمف  ،كيعكذ برحمتو مف غضبو  ،كيستغيثو ،
كيستصرخو ،طالبان الرحمة لنفسو منو تعالى  .كىذا ىك الكجو األكؿ مف القضية في عالقة العبد باهلل في
(ّ)

اضط ارره إليو كلجكئو إلى امنو كرحمتو

.

المقطعالسابععشر:الرجاء :
ت ع ٍبد م ً
س ىج يف فييا  ًب يمخالىفى ًت ًو،
ؾ يا إًل ًيي  ىكًب ىح ٍم ًد ى
س ٍبحا ىن ى
(( أىفىتير ى
سمـ   يي ٍ
ص ٍك ى ى ي ٍ
ؾ تى ٍ
س ىم عي فييا  ى
اؾ  ي
باقيا  ًبجرًم ًو كجريرًت ًو  ،ك يى ك ي ً
ف أى ٍط ً
ً ًً
جيج  يم ىؤ ِّمؿ
ض ى
ج إًلى ٍي ى
ض ُّ
س  ىب ٍي ى
،ك يح ًب ى
ىك ى
ؾ ى
ى ى ى
ذاؽ طى ٍع ىـ  ىعذا ًبيا  ًب ىم ٍعص ىيت و  ى
يٍ ى ى ى
ىى ًؿتىك ً
ذاب ىك يى ىك
ؼ ىي ٍبقى ًفيا ٍل ىع ً
المفى ىك ٍي ى
ؾ،يا ىم ٍك ى
ؾ ًب يريبكًبي ًت ى
حيد ىؾ ،ىكىيتىىكس يؿإًلى ٍي ى
ناديؾ ًبمً ً
لً ىر ٍح ىم ًت ىؾ ،ىكيي ى
سافأ ٍ ٍ
ت
اكأى ٍن ى
ىـ ىك ٍي ى
ؾ ىك ىر ٍح ىمتى ىؾ،أ ٍ
ضمى ى
ؼتي ٍؤلً يم يوال ٌن ي
ىـ ىك ٍي ى
ف ًح ٍم ًم ىؾ،أ ٍ
ؼ ًم ٍ
سمى ى
ار ىك يى ىك ىيأٍم يؿفى ٍ
ؼ يي ٍح ًرقي يولى ىي يب ىي ى
ىي ٍر يجكما ى
ً
ؼ ي ٍ ً
ف
ؼ  ىيتى ىغ ٍم ىغ يؿ  ىب ٍي ى
ىـ  ىك ٍي ى
ض ٍعفى يو  ،أ ٍ
فيرىا  ىكأى ٍن ى
ص ٍكتى يو  ىكتىرل  ىمكا ىنو  ،أ ٍ
ت تى ٍعمى يـ  ى
ىـ  ىك ٍي ى ى
تى ٍ
س ىم عي  ى
شتىم يؿ  ىعمى ٍي و  ىز ي
(ُ) مصباح المتيجد  ،صٖٔٓ .
(ِ) سكرة النمؿ  /اآلية. ِٔ :

(ّ) ينظر :الدعاء عند أىؿ البيت

 ،صُْٔ. ُْٖ-
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ً
ؼتىٍزجره ىز ً
تتىعمى ـ  ً
ً
اك يى ىك  ىي ٍر يجك
ناديؾيا  ىرب يو  ،أ ٍ
بان ىيتييا  ىك يى ىك  يي ى
ص ٍدقى يو  ،أ ٍ
ىـ  ىك ٍي ى
ىـ  ىك ٍي ى ي ي ي
ؼتيٍن ًزلي يو ف ى
يي ى
أى ٍطباقيا  ىكأى ٍن ى ٍ ي
ؾفي ًعتٍ ًق ًو ًم ٍنيافىتىتٍيريك يوفييا ))
ضمى ى
فى ٍ

(ُ)

.

الكجو اآلخر مف القضية ىك في عالقة اهلل تعالى بعبده عند اضط ارره إليو  ،فيؿ يمكف لو
سبحانو كىك أرحـ الراحميف أف يسمع استعاذة عبد ساقو جيمو كطيشو إلى نار جينـ فيتركو في عذابيا،
(ِ)
الداعي
كىك تعالى يعمـ صدقو في حبو لو  ،كتكحيده لو  ،كلجكئو إليو كاضط ارره ؟! كىنا يستعيف ٌ

النص كبعضيا اآلخر
بأساليب لتحقيؽ أىدافو في استنزاؿ رحمة اهلل كرضاه  ،بعضيا ظاىر عمى سطح
ٌ
يستنبط مف البنية العميقة بالرجكع إلى الداللة االلتزامية  ،مما يجعؿ القارئ مشاركان حقيقيان في إنشاء
الحبؾ كتككينو  ،معتمدان في ذلؾ عمى خزينو المعرفي  ،كىذه األساليب ىي:
ذاؽ
أكالن :اإلقرار بالذنب ٌ ،
فالداعي يقر باستحقاقو دخكؿ النار ،فيك ( يس ًج يف فييا بً يمخالىفىتً ًو  ،ىك ى
ط ً
طىعـ عذابًيا بًمع ً
باقيا بً يج ٍرًم ًو ىك ىجر ىيرتً ًو ) ،فيك إذان إنما استحؽ دخكؿ النار بسبب
ص ىيتً ًو  ،ىك يحبً ىس ىب ٍي ىف أى ٍ
ٍى ى
ىٍ
"مخالفتو" ك"معصيتو" لمكاله سبحانو كتعالى  ،كىك استحؽ أف يحبس بيف أطباقيا بسبب "جرمو
كجريرتو"(ّ)  ،كاإلقرار بالذنب مف الكسائؿ المنجية مف غضب اهلل  ،فقد كرد عف اإلماـ عمي في
ت ً
ؾ ىكسيمىتي))
بإًلى ٍي ى
اإل ٍقرىار ًبالذ ٍن ً
ؾ ىع ىممًيفىقىٍد ىج ىع ٍم ي
ىجمي ىكلى ٍـ يي ٍدًن ًني ًم ٍن ى
ف ى
مناجاتو  (( :إً ٍ
كافقىٍد ىدناأ ى

(ْ)

.

ثانيان :أف ذنبو ليس مف النكع الذم ال يمكف غفرانو أك قبكؿ التكبة عنو  ،فيقكؿ " :تى ٍس ىمعي فييا
بأنو
فالداعي ال يزاؿ حتى كىك في النار
ت ىع ٍبد يم ٍسمًـ يس ًج يف فييا بً يمخالىفىتً ًو" ٌ ،
يصرح عف نفسو ٌ
ص ٍك ى
ى
ٌ
مسمـ ،فيك لـ يخرج مف اإلسالـ  ،كانما عصى إذ عصى  ،كأذنب إذ أذنب  ،كأجرـ إذ أجرـ كىك مسمـ،
كككنو كذلؾ فيك ال يزاؿ يستحؽ رحمة اهلل تعالى كغفراف ذنكبو(ٓ) .كقد استعمؿ لذلؾ عالقة التدرج مف

(ُ) مصباح المتيجد  ،صٖٔٓ. ٖٕٓ-
(ِ) ينظر :الدعاء عند أىؿ البيت

 ،صُْٖ .

(ّ) ينظر :في رحاب دعاء كميؿ  ،صِٗٔ .
(ْ) اإلقباؿ باألعماؿ الحسنة . ِٗٔ/ّ ،

(ٓ) ينظر :في رحاب دعاء كميؿ  ،صِٗٔ .
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ثـ سمة
األعمى إلى ما ىك دكف تمؾ المرتبة ٌ ،
فالداعي أطمؽ عمى نفسو صفة اإليماف أكالن  ،كمف ٌ
نيف"؟ فيحسب
ت يا ىكلً َّ
اإلسالـ  ،فيك فيما سبؽ ىذه الفقرة يخاطب رٌبو بالتعبير قائالن " :أ ٍىي ىف يك ٍن ى
ي اٍل يم ٍؤ ًم ى
بأنو مسمـ  ،كصفة اإليماف أعمى مف صفة اإلسالـ  ،كقد
نفسو كاحدان منيـ  ،كىنا يعبر عف نفسو ٌ
الداعي ىذا التدرج ليقكؿ لرٌبو :بأنني لك لـ أعد مف المؤمنيف فال أقؿ أنني مسمـ إلظيارم
استعمؿ ٌ
الشيادتيف  ،كلممسمـ حرمتو  ،كىي تنبع مف حرمة اإلسالـ  ،فميس لو أف يترؾ التشبث بيذه الكسيمة(ُ)،
شاء 
كف ىذلً ى
ؾ ًب ًو ىكىي ٍغ ًف ير ىما يد ى
ش ىر ى
كقد قاؿ سبحانو :إًفالمٌ ىو الى ىي ٍغ ًف يرأىف يي ٍ
ؾلً ىمف ىي ى

(ِ)

.

الداعي عمى الرغـ مف دخكلو النار كاق ارره باستحقاؽ ذلؾ  ،إال ٌأنو لـ يفقد األمؿ أك
إف ٌ
ثالثانٌ :
فيضج إليو كىك مؤمؿ لرحمتو كلك كاف في جينـ  ،كلـ يشغمو العذاب عف دعائو
ييأس مف رحمة رٌبو ،
ٌ
فالداعي يريد أف يعممنا أف العالقة مع اهلل سبحانو كتعالى يجب
كاالستغاثة بو ليخرجو مف ىذ الحاؿ ٌ .
ألنو سبحانو خالصنا منيا  ،فيك أرحـ الراحميف(ّ) ،كىك
أف ال تنقطع حتى كلك كنا في أسكأ األحكاؿ ؛ ٌ
(ْ)
ضمى ىؾ
ظف عبده المؤمف  ،فيخاطب رٌبو متشبثان بحبؿ الرجاء" :أ ٍىـ ىك ٍي ى
ؼ تيٍن ًزليوي ًفييىا ىك يى ىك ىي ٍريجك فى ٍ
عند حسف ٌ

في ًعتًٍق ًو ًم ٍنيا فىتىتٍيريكوي فييا" ،كحبؿ الرجاء ممتد مع سعة رحمة اهلل حتى بيف أطباؽ جينـ

(ٓ)

.

(ُ) ينظر :أضكاء عمى دعاء كميؿ  ،صّٗٔ .
(ِ) سكرة النساء  /اآلية. ْٖ :

(ّ) ينظر :في رحاب دعاء كميؿ  ،صِٗٔ .

ْ
ظف عبدم المؤمف
( ) كرد عف اإلماـ أبي الحسف الرضا ٌ أنو قاؿ (( :أحسف الظف باهلل فإف اهلل  يقكؿ :أنا عند ٌ
بي ،إف خي انر فخي انر كاف ش انر فش انر )) أصكؿ الكافي . ٕٕ/ِ ،
اؿ :فى ىيقيك يؿ الم يو
س ىن وة  :ىيا  ىحن ي
أنو قاؿ (( :إًف  ىع ٍب ندا  ًفي  ىج ىين ىـ لى يي ىن ًادم أىٍل ى
(ٓ) ركم عف الرسكؿ الكريـ
اف ،قى ى
اف  ىيا  ىمن ي
ؼ ى
كف ،فى ىي ٍر ًج عي إًلىى ىرِّب ًو فى يي ٍخ ًبيرهي ،فى ىيقيك يؿ ا ٍئ ًت ًني
ار  يم ًك ِّب ى
ىى ىؿ الن ً
طمً ي
ٍى ٍب ،فىأ ًٍت ًني  ًب ىع ٍب ًدم  ىى ىذا .فى ىي ٍن ى
لً ًج ٍب ًر ى
ؽ  ًج ٍب ًري يؿ ،فى ىي ًجيد أ ٍ
يؿ :اذ ى
يف  ىي ٍب يك ى
ىم
ؾ  ىك ىم ًقيمى ىؾ؟ فى ىيقيك يؿ :أ ٍ
ت  ىم ىكا ىن ى
ؼ  ىك ىج ٍد ى
يء  ًب ًو ،فى ييكًقفي يو  ىعمىى  ىرِّب ًو فى ىيقيك يؿ لى يو  :ىيا  ىع ٍب ًدم  ىك ٍي ى
اف  ىك ىذا  ىك ىك ىذا ،فى ىي ًج ي
ًب ًو ،فىًإن يو  ًفي  ىم ىك ً

ىخر ٍجتىًني ًم ٍنياأ ٍ ً ً
شرم ًق و
شر ىم ىك و
ييا،فى ىيقيك يؿ:
يؿ.فى ىيقيك يؿ :يرُّدكا ىع ٍب ًدم.فى ىيقيك يؿ :ىيا ىر ِّب ،ىما يك ٍن ي
ىر ِّب ،ى
ىفتىيردنيف ى
ى
تأ ٍىر يجكإًٍذأ ٍ ى
اف ،ىك ى ى
ىد يعكا ىع ٍب ًدم )) مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ . ََُ-ٗٗ/ُِ ،
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المقطعالثامفعشر:حسفالظف :
ؾ،كالم ٍ ً
ففى ٍ ً
ياتما ً
ف
ديف ًم ٍ
ت ًب ًوا ٍل يم ىك ِّح ى
ام ٍم ى
كؼ ًم ٍ
ؾ ىكالىا ٍل ىم ٍع ير ي
ف ًب ى
ؾالظ ي
ذل ى
ش ًب هولما ىع ى
ضم ى ى ي
(( ىى ٍي ى ى
الدم ً
ت ًب ًو ًم ٍ ً ً
ذيبج ً
يؾ،
ض ٍي ى
ت ًب ًو ًم ٍ
قيفأى ٍقطى عيلى ٍكال ىما ىح ىك ٍم ى
س ًان ىؾ،فىًبا ٍل ىي ً
ًبِّر ى
عان ًد ى
اح ًد ى
يؾ ،ىكقى ى
فتى ٍع ً ى
ؾ ىكًا ٍح ى
فإ ٍخ  ي
ار يكميابردانكسالمان،كماكا ىنتألىحدفييامقى ارنكالمقىامانً ،
ىف
تأ ٍ
ٍس ٍم ى
اؤ ى
س ٍ
لكن ى
تال ٌن ى
لى ىج ىع ٍم ى
ىس ىم ي
ى
تأ ٍ
ؾأىق ى
ؾتىقىد ى
ىٍ ى ى
ى ٌ ى ي
ىى
ىف تي ىخمِّىد فييا ا ٍلم ً
ف ا ٍل ىك ً
ت
ؾ  يق ٍم ى
ناؤ ى
يف   ،ىكأى ٍن ى
يف   ،ىكأ ٍ
ف ا ٍل ًجن ًة  ىكال ٌن ً
ريف ً  ،م ى
تى ٍمألىىا  ًم ى
ت  ىجؿ ثى ي
عان ًد ى
ىج ىم ًع ى
اف ى
اس أ ٍ
ى ي
ف ىك ى ً
ت ًب ً
كف ))
اف يم ٍؤ ًمنان ىك ىم ٍ
ف ىك ى
اـ يمتى ىكِّرمان،أىفى ىم ٍ
اإل ٍن ىع ً
يم ٍبتىًدئان ،ىكتىطىكٍل ى
ستىيك ى
اففىاسقانال ىي ٍ

(ُ)

.

الداعي فيما سبؽ افتراضو في حالة تخمي رحمة اهلل عنو  ،كعرض مجمكعة مف
قدـ ٌ
بعد أف ٌ
تساؤالتو  ،يأتي في ىذا المقطع جكابو كىك يستبعد حصكؿ ذلؾ  ،في حجة منو تعتمد عمى استدالؿ
منطقي  ،عمى النحك اآلتي:
إف اهلل سبحانو كتعالى يعامؿ المكحديف بالبر كاإلحساف .
الكبرلٌ :
الداعي نفسو ٌأنو مف المكحديف .
الصغرل :يفرض ٌ
أف بقاءه في العذاب ال يشبو
النتيجةٌ :أنو مف المشمكليف بيذه المعاممة مف البر كاإلحساف ؛ إذ ٌ
ما تفضؿ اهلل بو كعامؿ مكحديو

(ِ)

.

الداعي في تمؾ الضراعة كاالبتياؿ كالمسكنة كتكصيؼ العذاب
كحتى ال يتكىـ متكىـ أف ٌ
ظنو برٌبو كضعؼ اعتقاده بفضمو ككرمو  ،أتى بما يدفع ىذا التكىـ  ،فقاؿ " :لى ٍكال ىما
كأنو أساء ٌ
كالنكاؿ ٌ ،
(ّ)
ذيب ج ً
ح ىكم ى ً ً
خص العذاب بالجاحديف كالمعانديف ؛ إذ أف عدالتو سبحانو
احًد ى
ت بًو م ٍف تى ٍع ً ى
يؾ  . "...كقد ٌ
ى ٍ

تقتضي أف ال يستكم المؤمنكف كالفاسقكف  ،سكاء كاف مف الجف أـ مف اإلنس في إشارة إلى اشتراؾ

(ُ) مصباح المتيجد  ،صٕٖٓ .

(ِ) ينظر :أضكاء عمى دعاء كميؿ  ،صّٕٕ .
(ّ) ينظر :شرح دعاء كميؿ  ،صِِٓ .
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تا ٍل ًجف ىك ًٍ
نسإًال
اإل ى
الجف مع اإلنس في التكميؼ باألحكاـ(ُ) ،كىك ما يستفاد مف قكلو تعالى  :ىك ىما ىخمى ٍق ي
كف
لً ىي ٍع يب يد ً

)ِ)

.

ادلزحيت اىثاىثت :اخلامتت:
المقطعالتاسععشر:الكىاب :
ؾ  ًبا ٍلقي ٍدرًة ال ًتي قىدرتىيا ،كًبا ٍلقى ً
ت
ىسأىلي ى
ضي ًة التي  ىحتى ٍمتىيا  ىك ىح ىك ٍمتىيا  ،ىك ىغمى ٍب ى
س ِّيدل ،فىأ ٍ
ى
(( إًليى  ىك ى
ٍ
ى
ًً
ً
ًً
ىج ىرٍمتي يو ،ىك يكؿ ىذ ٍنبأى ٍذ ىن ٍبتي يو،
ىفتى ىي ى
ىج ىرٍيتىيا،أ ٍ
ىم ٍ
اع ًة ،يكؿ يج ٍرـأ ٍ
ف ىعمى ٍي ًوأ ٍ
الس ى
بليفيىذهالم ٍيمى ة ىكفيىذه ٌ
ت
ىم ٍر ى
ىخفى ٍيتي يو أ ٍ
ىس ىرٍرتي يو   ،ىك يكؿ  ىج ٍيؿ  ىع ًم ٍمتي يو   ،ىكتى ٍمتي يو أ ٍ
ىعمى ٍنتي يو  ،أ ٍ
ىك أ ٍ
ىك يكؿ قى ًبيح أ ٍ
ىك أى ٍظ ىي ٍرتي يو   ،ىك يكؿ  ى
س ِّي ىئة أ ى
ظماي يك ي ً
ً ً
اـا ٍل ً
ًبًإثٍ ً
ش ييكدان ىعمىي ىم ىع ىجك ً
ت
ارحي ،ىك يك ٍن ى
بيف،ال ى
بات ىياا ٍل ًكرى
،ك ىج ىع ٍمتى يي ٍـ ي
كات ى
ذيف ىكك ٍمتى يي ٍـ ًبح ٍف  ى
كفمنٌي ى
ش ً
ىفتيىكفِّىر
ستىٍرتى يو ،ىكأ ٍ
ضمً ى
ي ىع ٍن يي ٍـ ىكًب ىر ٍح ىم ًت ى
اىىدلًما ىخ ًف ى
قيب ىعمىي ًم ٍ
تالر ى
أى ٍن ى
ؾأ ٍ
ف ىكرًائ ًي ٍـ ،ىكال ٌ
ىخفى ٍيتى يو ،ىكًبفى ٍ
ؾ ى
ىك
ب تى ٍغ ًف يرهي ،أ ٍ
ىك  ىذ ٍن و
س ٍطتى يو،أ ٍ
ش ٍرتى يو ،أ ٍ
ىك إً ٍحساف فىض ٍمتى يو  ،أ ٍ
ف  يك ِّؿ  ىخ ٍير أى ٍن ىزٍلتى يو  ،أ ٍ
ىحظٌي  ًم ٍ
ىك  ًبٍّر  ىن ى
ىك  ًرٍزؽ  ىب ى
و
ف  ًبي ًدًه  ً
ناص ىي ًتي ،يا
الم  ىكمالً ى
س ِّيدم  ىك ىم ٍك ى
ب يا  ىر ِّ
ب يا  ىر ِّ
ستييرهي  ،يا  ىر ِّ
ؾ  ًرقِّي  ،يا  ىم ٍ ى
ىخطىأ تى ٍ
ب ،يا إًليي  ىك ى
ؾ
ؾ  ىكقي ٍد ًس ى
ؾ  ًب ىحقِّ ى
ىسأىلي ى
ب يا  ىر ِّ
ب يا  ىر ِّ
س ىك ىن ًتي  ،يا  ىخبي ارن  ًبفى ٍق ًرم  ىكفاقى ًتي  ،يا  ىر ِّ
ىعميمان ( ًب ي
ب  ،أ ٍ
ضِّرم ) ىك ىم ٍ
ؾ كأىس ً
كأ ٍ ً ً ً
صكلى نة،
كرةن   ،ىكًب ًخ ٍد ىم ًت ى
يار  ًب ًذ ٍك ًر ى
ف الم ٍي ًؿ  ىكالن ً
ف تى ٍج ىع ىؿ أ ٍىكقاتي  ًم ى
ؾ  ،أى ٍ
مائ ى
ىعظى ـ صفات ى ى ٍ
ؾ  ىم ٍك ي
ى
ؾ  ىم ٍع يم ى
ىعمالًيكأىكرًادم يكمُّيا ًكردانك ً
س ٍرىمدان،يا
احدان ،ىكحالًي ًفي ًخ ٍد ىم ًت ى
ؾ ىم ٍق يبكلى نة ،ىحتٌىتى يك ى
ىعمالًي ًع ٍن ىد ى
ىكأ ٍ
ؾ ى
ٍ
ىٍى
كفأ ٍ ى
ؾ
ػك  ىعمى  ًخ ٍد ىم ًت ى
ب  ،قى ِّ
ب يا  ىر ِّ
ب يا  ىر ِّ
ىحكالًي  ،يا  ىر ِّ
ش ىك ٍك ي
ف  ىعمى ٍي ًو  يم ىعكلًي  ،يا  ىم ٍ
س ِّيدم يا  ىم ٍ
ف إًلى ٍي ًو  ى
ت أ ٍ
ى
ي ً
ىجك ً
ِّصاؿ  ًب ًخ ٍد ىم ًت ىؾ،
اـ  ًفي ا ٍال ت ً
ؾ   ،ىكالدك ى
ش ىي ًت ى
ب لً ى
زيم ًة  ىجك ًان ًحي   ،ىك ىى ٍ
الجد في  ىخ ٍ
ار ًحي   ،ىكا ٍ
ش يدٍد  ىعمىى  ى
الع ى
تاؽ إًلى قيرًب ى ً
ع إًلى ٍي ى ً
الب ً
تاقيف،
ش ى
ار ى
يس ًرى
السا ًب ى
ؾ في  ىم ً
ح إًلى ٍي ى
ىس ىر ى
الم ٍ
زيف   ،ىكأى ٍ
ش ى
ؾ ف ي  ى
قيف   ،ىكأ ٍ
ىحتٌى أ ٍ
ياديف  ٌ
ٍ
ؾ ف ي  ي
ىجتى ًم ىع ًفي ًجك ً
نيف))
الم ٍؤ ًم ى
ار ى
ؾ ىمخافى ىةا ٍل يمكًق ى
صيف ،ىكأىخافى ى
الم ٍخمً ى
ىكأ ٍىد ين ىك ًم ٍن ى
نيف ،ىكأ ٍ
ؾ ىم ىع ي
ؾ يد ينك ي

(ّ)

(ُ) ينظر :الميزاف في تفسير القرآف . ّٓ/َِ ،
(ِ) سكرة الذاريات  /اآلية. ٓٔ :

(ّ) مصباح المتيجد  ،صٕٖٓ .
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.

الداعي حاجاتو كمطالبو عمى
الدعاء  ،كفييا يعرض ٌ
تبدأ مف ىذا المقطع المرحمة الثالثة مف ٌ
اهلل ،كىذه الحاجات عمى طكائؼ تبدأ مف نقطة الحضيض حيث يككف العبد كعممو  ،كتنتيي إلى القمة
حيث يككف طمع العبد كطمكحو في سعة رحمة مكاله  ،كعمى النحك اآلتي(ُ):
الداعي مف ربو أف ييب لو ك ٌؿ ذنكبو
الطائفة األكلى :كتبدأ مف نقطة الحضيض كفييا يطمب ٌ
كسيئاتو  ،ما ظير منيا كما بطف حتى يعكد سيرتو األكلى كالبدء مف ( ىذه الميمة ) بصفحة جديدة  ،في
فالداعي
أسمكب يستقصي فيو جميع األلفاظ التي ترمز إلى الذنكب  ،حتى ال يبقى مف تبعاتيا شيءٌ (( ،
ألنو في صدد تصفية الحساب مع رٌبو
في مقاـ طمب العفك مف رٌبو عف األعماؿ الجكارحية كالجكانحية ؛ ٌ
كالخركج معافى مف ك ٌؿ سكء ))

(ِ)

.

الداعي رحمة اهلل  ،في دعاء شامؿ كاسع بحيث ال يخرج عنيا
الطائفة الثانية :كفييا يستنزؿ ٌ
بالسمب فيذه الطائفة طمب باإليجاب  ،فقد كاف فيما سبؽ مف
شيء  .كاذا كانت الطائفة األكلى طمب ى
ً
ً ً
ً ً َّ ً
َّ
بيف "
ىم ٍر ى
ت بًًإثٍباتيىا اٍلكر ىاـ اٍلكات ى
قكلو " :إًليى ىك ىسيدل  ،فىأ ٍ
ىسأىلي ىؾ باٍلقي ٍد ىرة التي قى َّد ٍرتىيا " إلى قكلو " :ىك يكؿ ىسي ىئة أ ى
في طمب تصفية ما عميو مف مخالفات  ،كفتح صفحة جديدة مف حياتو في العالقة مع اهلل  ،كفي ىذه
الداعي أف يخط عمى صفحتو البيضاء الجديدة كؿ ما يرضي اهلل  ،فيستعيف بو كيطمب منو
الطائفة يريد ٌ
أف يكفر حظٌو مف ك ٌؿ خير بما يم ٌكنو مف قطع ما بقي مف العمر ؛ كلذلؾ عطؼ عمى ما سبؽ مف
ىف تيىكف ىر ىحظٌي ًم ٍف يكؿ ىخ ٍير أ ٍىن ىزٍلتىوي "
ب " قكلو " :ىكأ ٍ
قكلو " :أ ٍ
ىف تىيى ى

(ّ)

.

الداعي بإقامة عالقتو مع اهلل عمى أساس متيف
الطائفة الثالثة :كىي أطكؿ الفقرات  ،كفييا ييتـ ٌ
مف اإلخالص كالخكؼ كالخشية كالحب كالشكؽ  ،فيطمب مف اهلل تعالى أف يجعؿ أكقاتو عامرة بذكره،

(ُ) ينظر :الدعاء عند أىؿ البيت

 ،صُّٗ. َُْ-

(ِ) أضكاء عمى دعاء كميؿ  ،صّٖٗ .
(ّ) ينظر :السابؽ نفسو  ،صُْٓ .
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(ُ)
فالداعي
الجد في خشيتو  ،كيدنيو منو  ،كيقربو إليو  ،كيرزقو جكاره ٌ .
كمكصكلة بخدمتو  ،كأف يرزقو ٌ

البر كاإلحساف إلى
أتـ ( التخمية ) جاء اآلف إلى ( التحمية ) ،فيرتقي في طمباتو مف طمب الرزؽ ك ٌ
بعد أف ٌ
مقدمة تمييدية  ،فيقسـ عمى اهلل بحقٌو
يقدـ ٌ
عالـ العبادة كالشكر ،كالقياـ بما يمزمو تجاه رٌبو ؛ كليذا ٌ
كقدسو  ،كأعظـ صفاتو كأسمائو  ،أف يأخذ بيده كيكفقو إلى ذلؾ

(ِ)

.

المقطعالعشركف:االعتصاـ :
ف ع ً
ف أىر ى ً
ؾ  ىنصيبان
بيد ى
اج ىع ٍم ًني  ًم ٍ
ك ىم ٍ
(( المٌ ييـ  ىك ىم ٍ
ف ى
ف أ ٍ
كاد ًني فى ًك ٍدهي   ،ىك ٍ
س ً ى
ىح ى
سكء فىأ ًىرٍدهي  ،ى
ادني  ًب ي
ضمً ىؾ   ،ىك يجٍد لي  ًب يج ً
كد ىؾ،
ص ًي ٍـ  يزٍلفى نة لى ىد ٍي ىؾ  ،فىًإن يو ال  يينا يؿ ذلً ى
ىخ ِّ
ًع ٍن ىد ىؾ   ،ىكأىق ىٍرًب ًي ٍـ  ىم ٍن ًزلى نة  ًم ٍن ىؾ   ،ىكأ ى
ؾ إ الٌ  ًبفى ٍ
اجع ٍؿ لً ً
ً
ؼ عمىي  ًبم ٍج ًد ىؾ  ،كأ ٍ ً
كًٍ
،ك يمف
،كىق ٍم ًبي  ًب يح ِّب ى
ساني  ًب ًذ ٍك ًر ى
اعط ٍ ى
ؾ  يمتىيمان  ى
ؾ لى ًي ىجان  ى
ىحفى ٍظني  ًب ىر ٍح ىمت ىؾ   ،ىك ٍ ى
ى
ى
ى
ؾ  ًب ًع ى ً
ت عمى  ًع ً
ىم ٍرتى يي ٍـ
باد ى
جاب ًت ىؾ   ،ىكأ ًىق ٍم ًني  ىعثٍىرًتي  ىكا ٍغ ًف ٍر  ىزل ًتي  ،فىًإن ى
س ً
ؾ قى ى
ض ٍي ى ى
ف إً ى
ىعمىي  ًب يح ٍ
بادت ىؾ   ،ىكأ ى
ًب يد ً
اإلجاب ىة ))
تلى يي يـ
ض ًم ٍن ى
عائ ىؾ ،ىك ى
ى

(ّ)

.

الداعي إلى القمة في طمباتو(ْ) ،كىي الطائفة الرابعة  ،فبعد أف طمب في
في ىذا المقطع يصؿ ٌ
الفقرة األخيرة مف المقطع السابؽ أف يحذك حذك المخمًصيف كالمكقنيف  ،يترقٌى ىنا فيطمب أف يككف مف
أحسنيـ نصيبان عنده  ،كأخصيـ زلفة لديو  ،كقد فصؿ بيف ىذه الطمبات كما سبؽ – مع ٌأنيا مف جنس
كادنًي فى ًك ٍدهي ) ،لمتنبيو عمى مخاطر ىذه المرحمة
كاحد – بقكلو ( :ىك ىم ٍف أىر ىادنًي بً يسكء فىأ ًىرٍدهي  ،ىك ىم ٍف ى
الفاصمة ،كلإلشارة إلى أف الكصكؿ إلى ىذا المقاـ يتطمب كقتان لالستمرار في الرياضة العبادية مما يذكر
يخصو كيقع
في المقطع السابؽ  ،مع الثبات في سيره  ،كتجنب النككص ألم سبب كاف  .كىك مع ما
ٌ
عميو مف القياـ بالعبادة كالذكر ،يتكجو إلى اهلل  أف يحفظو كيرعاه ممف يريد بو السكء مف الخارج أك
يكيد لو  ،كأف يقيمو إف عثر كيغفر لو إف َّ
زؿ  ،حتى يحافظ عمى صراط سيره  ،كاالنتقاؿ مف مقاـ
(ُ) ينظر :الدعاء عند أىؿ البيت

 ،صَُْ. ُُْ-

(ِ) ينظر :أضكاء عمى دعاء كميؿ  ،صُْٖ .
(ّ) مصباح المتيجد  ،صٕٖٓ. ٖٖٓ-
(ْ) ينظر :الدعاء عند أىؿ البيت

 ،صُّٗ .
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الخصكص إلى مقاـ األخص ؛ كىذا ال يككف إال بفضؿ اهلل تعالى عندما يجد قابمية في القابؿ  ،كلذلؾ
ضمً ىؾ " .
قاؿ " :فىًإَّنوي ال يينا يؿ ذلً ىؾ إالٌ بًفى ٍ
المقطعالحادمكالعشركف:العطاء :
بلي يد ً
عائي ىكىبمِّ ٍغ ًني
استى ًج ٍ
ت ىي ًدم،فى ًب ًعزًت ى
ب ىم ىد ٍد ي
ؾيا ىر ِّ
ت ىك ٍج ًيي ،ىكًالى ٍي ى
ص ٍب ي
ؾيا ىر ِّ
(( فىًإلى ٍي ى
ؾ ٍ
ب ىن ى
ف أ ٍ ً
ؾ ر ً
ف فى ٍ ً
شر ا ٍل ًجفِّ  ىك ً
الرضا ،ا ٍغ ًف ٍر
س ى
س  ًم ٍ
اإل ٍن ً
نام   ،ىكال تى ٍقطى ٍع  ًم ٍ
ريع  ِّ
جائي  ،ىكا ٍك ًف ًني  ى
ىعدائي ،يا  ى
يم ى
ضم ى ى
ً
ً
ً
نى،
اس يم يو  ىدك ه
شاء  ،يا  ىم ً
ُّعاء  ،فىًإن ى
ف ال  ىي ٍممً ي
لً ىم ٍ
فاء   ،ىك ى
ف ٍ
،كًذ ٍك يرهي ش ه
اء  ى
ؾ فى ٌعا هؿ لما تى ي
ؾ إ الٌ الد ى
طاعتي يو غ ن
ً
النعًـ  ،يا  ً
ً
ف  أر  ً ً
داف ىع  ِّ
يف
ستىٍك ًح ًش ى
النقىًـ  ،يا  ين ى
جاء   ،ىكس ي
كر ا ٍل يم ٍ
كاء  ،يا سا ًبغى  ِّ ى
الح يو ا ٍل يب ي
ٍس  ىمال و الر ي
ا ٍر ىح ٍـ  ىم ٍ ى ي
ً
ً
ُّ ً
اللي  ىعمى
صمى  
،كاف ىٍع ٍؿ بي ما أى ٍن ى
ص ِّؿ  ىعمى  يم ىحمد  ىك ً
ت أ ٍ
ىىمي يو  ىك ى
آؿ  يم ىحمد  ى
في الظمىـ  ،يا عالمانال  يي ىعم يـ   ،ى
ياميف ًم ٍ ً ً
سميمان ىكثي ارن))
سكلً ًو ىكاأل ًىئم ًةا ٍل ىم ى
سم ىـتى ٍ
فآل و ىك ى
ىر ي

(ُ)

.

حدد استعانتو باسـ
قدـ الجار كالمجركر " إليؾ " لمحصر ،ففي ىذا المقاـ تنتفي األغيار ،كقد ٌ
ٌ
العزيز لقضاء حكائجو  ،كىي:
ب لي يدعائًي
استى ًج ٍ
ٍ
ً
نام
ىبم ٍغني يم ى

بً ًع َّزتً ىؾ

ضمً ىؾ ىرجائًي
ال تى ٍقطى ٍع ًم ٍف فى ٍ
ا ٍك ًفنًي ىش َّر اٍل ًجف ك ً
اإل ٍن ً
ىعدائًي
س ًم ٍف أ ٍ
ى
أف اسـ العزيز ىك الذم يستكفي قضاء ىذه الحاجات فجاء بو لممناسبة  ،فالعزيز
كالذم يبدك ٌ
(ِ)
فالداعي بعد ىذه الرحمة
ىك الغالب الذم ال يغمبو شيء  ،أك مف عنده ما عند غيره مف غير عكس ٌ .

(ُ) مصباح المتيجد  ،صٖٖٓ .

(ِ) ينظر :الميزاف في تفسير القرآف . ُٗٔ/ُٗ ،
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بالدعاء
الدعاء يريد مف اهلل سبحانو كتعالى أف يحقؽ لو دعاءه  ،فصحيح (( أف اهلل أمر ٌ
الطكيمة مف ٌ
كضمف اإلجابة  ،كلكف ذلؾ ليس لزامان عميو في التمبية  ،بؿ لو الكممة األخيرة في ك ٌؿ شيء تبعان
بعزتو أف يحقؽ أممو،
الداعي يخشى ىذه الجية مف التخمؼ ؛ لذلؾ أقسـ عمى رٌبو ٌ
لممصالح كالمفاسد  .ك ٌ
(ُ)
كرر االستجارة مف أعدائو  ،كطمب
كيستجيب دعاءه  ،كيكصمو إلى ما يتمناه مف رضا رٌبو ))  .كقد ٌ

الحفظ منيـ  ،كقبؿ ىذا لـ يكف  ،ففي القمة يكثر األعداء الذيف يحاكلكف إرجاعو إلى الياكية  ،فقابؿ
قدـ فقره بيف يدم رٌبو  ،فيك ال يممؾ عمالن
شرىـ باسـ العزيز لمغمبة عميػيـ  ،كحتى يضمف اإلجابة ٌ
ٌ
(ِ)
الدعاء مثمما
الدعاء  ،كقد قاؿ   :يق ٍؿ  ىما  ىي ٍع ىبأي ًب يك ٍـ  ىرِّبي لى ٍكىال  يد ىع ي
اؤ يك ٍـ  . كختـ ٌ
يتقرب بو إلى اهلل سكل ٌ

ألنو
يقتضي أدبو بالثناء عمى اهلل  ،كالصالة عمى نبيو كآلو األطيار ( صمكات اهلل عمييـ أجمعيف ) ،ك ٌ
ميؽ
ىىميوي " ،كقد قيؿ (( :إًل ًيي  ًم ِّني ما  ىي ي
ت أٍ
غير أىؿ لشيء ترؾ األمر إليو ،فقاؿ " :ىكا ٍف ىع ٍؿ بي ما أ ٍىن ى
ميؽ ًب ىك ىرًم ىؾ ))
ؾما ىي ي
ًبمي يؤمي ىك ًم ٍن ى

(ّ)

.

(ُ) أضكاء عمى دعاء كميؿ  ،صُّْ. ِّْ-
(ِ) سكرة الفرقاف  /اآلية. ٕٕ :

(ّ) مفاتيح الجناف  ،صّْٕ .
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اخلامتت:
النصي كآفاؽ أدعية اإلماـ عمي ،رصد
بعد ىذه الرحمة الممتدة بيف أعماؽ عمـ المغة
ٌ
الباحث جممة مف النتائج  ،ككانت عمى النحك اآلتي:
ُ -يجمعت أدعية اإلماـ عمي في مراحؿ متأخرة عمى مرات  ،ككاف العنكاف العاـ الجامع بينيا
العمكية ) ،كلكف مف بعض اإلشارات التاريخية ال ييستبعد كجكد صحيفة تضميا
اسـ ( الصحيفة
ٌ
قبؿ ذلؾ  ،حتى كاف كانت قد تقتصر عمى بعضيا .
لمنص ىك مصطمح
النص ) ممتصقان بمعناه المغكم  ،كأف المصطمح الحديث
ِ -بقي مصطمح (
ٌ
ٌ
جديد عمى الثقافة العربية  ،كلع ٌؿ أقرب مصطمح يقابمو في التراث ىك المتف  .كىذا مف
نص ) إال ٌأنيا لـ تستعمؿ
المفارقات الغريبة  ،فعمى الرغـ مف أف الحضارة العربية حضارة ( ٌ
ىذه المفظة بيذه الداللة إال متأخ انر .
النص إشكالية معقٌدة ككبيرة ؛ الرتباطو بحقكؿ معرفية مختمفة مف لسانيات
ّ -مثٌؿ مفيكـ
ٌ
نصٌية  ،كتداخؿ مع مصطمحات أخر منيا الخطاب  ،كقد حاكؿ البحث
كسيميائيات كنظريات ٌ
النص في االتجاىات المختمفة
ؾ ىذا التداخؿ بينيما  ،كأف يجد بعد أف عرض مفيكـ
أف يف ٌ
ٌ
النص بنية لغكية مغمقة مجردة ،ذات عالقات تماسؾ متنكعة  ،تيفى ٌكؾ في
تعريفان لو  ،ىك(( :
ٌ
عممية إعادة بناء كانتاج إلى داللة أك دالالت مالئمة لمسياؽ عند تحققيا في االتصاؿ )) .
أف معظـ الدارسيف يشيركف إلى ريادة "زليج ىاريس" في تحكؿ الدراسات المسانية
ْ -عمى الرغـ مف ٌ
أف إرىاصات ىذا التحكؿ
مف نحك الجممة إلى نحك
النص في بحثو ( تحميؿ الخطاب ) ،إال ٌ
ٌ
النصٌية ) في بعض
بدأت قبؿ ذلؾ  ،كفي التراث العربي يكجد ما يشير إلى كجكد الظاىرة (
ٌ
النصٌية المبكرة مف عمماء عرب كاألستاذ أميف
الدعكات
دراساتيـ ،فضالن عمى صدكر بعض ٌ
ٌ
الخكلي في كتابو ( فف القكؿ ) ،كاألستاذ إبراىيـ مصطفى في كتابو ( إحياء النحك ) .
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الحبؾ الذم تداخؿ عند
السبؾ كاجراءاتو كمفيكـ ى
ٓ -حاكؿ البحث أف يظير المائز بيف مفيكـ ٌ
بعضيـ .
الدعاء اإلحالة  ،كبعد بياف مفيكميا ف ػ ػ ػ ػ ػػي
نص ٌ
السبؾ التي أسيمت في تماسؾ ٌ
ٔ -مف عناصر ٌ
قدـ البحث تعريفان ليا  ،ىك (( :عالقة تخاطبية بيف عنصر محيؿ يتكقؼ
الدراسات
النصٌية ٌ
ٌ
ٌ
تفسػيره عػمى معػرفة عػنصر محاؿ إلػيو م ً
فسػر لػو  ،لما بيػنيما مف مناسػبة يحددىا سػياؽ
ي
الخػطاب )) .
النص باإلحاالت المتنكعة ليا  ،سكاء
ٕ -كاف لمضمائر في أدعية اإلماـ األثر األىـ في تماسؾ
ٌ
النص قبمية كبعدية أـ خارجية مقامية  ،مع تكظيؼ نكع الضمير بما
أكانت إحاالت في داخؿ
ٌ
يناسب سياؽ الدعاء كمكضكعو  ،فتككف بداللة الحضكر أك بداللة الغيبة .
ٖ -قد يقتضي مضمكف الدعاء التدرج في اإلحالة بالضمائر مف الغيبة صعكدان إلى الحضكر
انسجامان مع بنية الدعاء الداللية .
ٗ -في اإلحالة بأسماء اإلشارة قد ينزؿ القريب منزلة البعيد  ،فيشير إليو بما يدؿ عمى البعد ،كالبعيد
منزلة القريب  ،فيشير إليو بما يدؿ عمى القرب  ،كىذا يخضع لقصد المرسؿ فيما يريد إعالمو .
َُ-

قد يتكقؼ فيـ اإلحالة اإلشارية عمى السياؽ غير المغكم عندما تككف اإلحالة مقامية،

النص
النص لمتعرؼ عمى المحاؿ عميو  ،كبذلؾ يرتبط
مما يتطمب مف المتمقي البحث في خارج
ٌ
ٌ
بسياقو التداكلي .
ُُ-

تنكعت اإلحالة بأدكات المقارنة في أدعية اإلماـ عمي بصنفييا العامة كما يندرج

تحتيا مف عالقة التطابؽ  ،كعالقة التشابو  ،كعالقة االختالؼ  ،كالمقارنة الخاصة كما يندرج
النص  ،فضالن عمى
كيفية  ،كقد أسيمت جميعيا في سبؾ
كمية  ،كعالقة ٌ
تحتيا مف عالقة ٌ
ٌ
الداللي .
قصدىا ٌ
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ُِ-

تؤدم المكصكالت كظيفة الربط بيف أجزاء الجممة  ،أك السياؽ القائـ عمى أكثر مف

النص بربط ما قبميا بما
جممة  ،كىك ما يجعميا مف الكسائؿ اإلحالية التي تسيـ بفعالية في سبؾ
ٌ
النص بسياقو المقامي  .األمر الذم تجمى في معظـ أدعية اإلماـ عمي. 
بعدىا  ،أك بربط
ٌ
ُّ-

تعددت أنكاع االستبداؿ في أدعية اإلماـ عمي ، فنجد االستبداؿ االسمي ،كالفعمي،

الدعاء .
نص ٌ
كالجممي  ،كىي كسائؿ سبؾ أساسية أسيمت في بناء ٌ
ُْ-

النص  ،فضالن عمى
السبؾ النحكم عمى ربط أجزاء
ٌ
يعمؿ الحذؼ بكصفو إحدل كسائؿ ٌ

الدعاء .
أغراضو البالغية األخرل التي تتالءـ كسياؽ ٌ
ُٓ-

الدعاء  ،فنجد الربط اإلضافي  ،كاالستدراكي  ،كالسببي،
نص ٌ
ٌ
تعددت أنكاع الربط في ٌ

لمنص في مستكاه الخطي المباشر .
المككنة
كىي كسائؿ أسيمت في ترابط العناصر
ٌ
ٌ
ُٔ-

الدعاء  ،كقد تمثمت في
السبؾ المعجمي في تحقيؽ التماسؾ بيف أجزاء ٌ
أسيمت كسائؿ ٌ

كسيمتيف ؛ األكلى :التكرار بأنكاعو  ،كتكرار العنصر المعجمي نفسو مف دكف تغيير ،كالترادؼ
أك شبو الترادؼ عندما يتكرر المحتكل مع تغيير في التعبير  ،كالكممة الشاممة عندما تشير
إحدل الكممات إلى فئة  ،كالكممة األخرل إلى عنصر في ىذه الفئة  ،كالكممة العامة عندما يككف
لمكممة إحالة عامة  ،كليا مف العمكـ كالشمكؿ ما يسع بكثير عف الشمكؿ المكجكد في االسـ
الشامؿ  .كالكسيمة الثانية :المصاحبة المعجمية أك التضاـ بعالقاتو المتنكعة  ،كىي :التضاد ،
كعالقة التدرج في سمسمة مرتبة  ،كعالقة الجزء بالكؿ  ،كعالقة الجزء بالجزء  ،كعالقة الصنؼ
النص  ،أسيمت أيضان في
العاـ  ،كعالقة التالزـ الذكرم  .كىذه الكسائؿ مع كظيفتيا في سبؾ
ٌ
لمدعاء  ،بما تعتمد عميو في معرفة المتمقي المسبقة بالكممات في سياقاتيا
الداللة
النصٌية ٌ
تككيف ٌ
ٌ
المتشابية .
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ُٕ-

لمدعاء في ضكء ما كرد عف أىؿ البيت
يقدـ بنية عميا ٌ
حاكؿ البحث أف ٌ

في

الدعاء كغرضو  ،فكاف لكؿ غرض منيا ىيكؿ
أحاديثيـ  ،كقد اتخذ أشكاالن مختمفة بحسب طبيعة ٌ
يحدد ذلؾ ىك السياؽ التداكلي .
تنظيمي يختمؼ عف اآلخر  ،كالذم ٌ
ُٖ-

النصي – كىي عالقات ممحكظة تمثؿ البنية العميقة لمعناصر
الحبؾ
أسيمت عالقات ى
ٌ

لمنص  ،كتفسير كيفية تتابع قضاياه بصكرة
الداللية
المغكية السطحية – في تحقيؽ االستم اررية ٌ
ٌ
منطقية  ،كقد تجمى ىذا في دراسة ما اقتصر عميو البحث مف عالقات  ،كىي :عالقة اإلجماؿ
النص .
كالتفصيؿ  ،كعالقة السببية  ،كعالقة المقابمة  ،كعالقة حسف االبتداء بمضمكف
ٌ
ُٗ-

حاكؿ البحث أف ييظير الترابط المكضكعي في دعاء كميؿ  ،في دراسة تطبيقية في

الحبؾ  ،بترابط األحداث في تسمسميا المنطقي  ،بكصفو مف األدعية التي
ضكء مفيكمات معيار ى
قصديان كىادفان في تركيز جممة مف المعاني  ،كالسير بيا سي انر منطقيان ،كىك ينتقؿ
تنحك منحى
ٌ
كفنية االنتقاؿ .
آلية
تدرجية مقصكدة  ،تبرز فييا دقة األسمكب ٌ
ٌ
مف محكر إلى آخر عمى كفؽ ٌ

الحمد هلل ٌأكالن كآخ انر ...
ك ي
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مشاف ادلظادر ٗادلزاجغ

 اىقزآُ اىنزيٌ .
 آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر  ،د .محمكد أحمد نحمة ( ،طُ)  ،مكتبة اآلداب،
القاىرة َُُِ ،ـ .
النصي لمشعر  ،د .محمد حماسة عبدالمطيؼ  ،دار غريب  ،القاىرة،
 اإلبداع المكازم  ،التحميؿ
ٌ
مصر ََُِ ،ـ .

 أبعاد معرفية جديدة في دعاء كميؿ  ،حسيف خميؿ أبك زيد ( ،طُ)  ،دار المحجة البيضاء،
بيركت  ،لبناف َُُِ ،ـ .
 اإلتقاف في عمكـ القرآف  ،جالؿ الديف السيكطي (تُُٗق)  ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ
إبراىيـ ،المكتبة العصرية  ،صيدا  ،بيركت َُُِ ،ـ .
 اجتيادات لغكية  ،د .تماـ حساف ( تَُُِـ) ( ،طُ)  ،عالـ الكتب  ،القاىرة ََِٕ ،ـ .
النص  ،د .أحمد عفيفي  ،كمية دار العمكـ  ،جامعة القاىرة ( ،د .ت) .
 اإلحالة في نحك
ٌ

 االحتجاج  ،أبك منصكر أحمد بف عمي بف أبي طالب الطبرسي ( مف عمماء القرف السادس
اليجرم )  ،تحقيؽ :الشيخ إبراىيـ البيادلي ك الشيخ محمد ىادم بًو ( ،طٕ)  ،دار األسكة،
طيراف  ،إيراف َُّْ ،ق .
 إحياء النحك  ،إبراىيـ مصطفى (تُِٔٗـ) ( ،طِ)  ،القاىرة . ُِٗٗ ،
 إحياء عمكـ الديف  ،زيف الديف أبك حامد محمد بف محمد بف أحمد الغزالي (تَٓٓق) ( ،طُ)،
دار المنياج  ،جدة  ،السعكدية َُُِ ،ـ .
 ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب  ،أبك حياف األندلسي (تْٕٓق)  ،تحقيؽ :د .رجب عثماف
محمد( ،طُ)  ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة  ،مصر ُٖٗٗ ،ـ .
 اإلرشاد في معرفة حجج اهلل عمى العباد  ،الشيخ المفيد اإلماـ أبك عبداهلل محمد بف محمد بف
كبرم البغدادم (تُّْق) ( ،طُ)  ،مؤسسة آؿ البيت عمييـ السالـ إلحياء التراث،
الع ى
النعماف ي
بيركت ،لبناف ُٗٗٓ ،ـ .

 أساس البالغة  ،أبك القاسـ جار اهلل الزمخشرم (تّٖٓق) ،تحقيؽ :محمد باسؿ عيكف السكد،
(طُ)  ،دار الكتب العممية ،بيركت  ،لبناف ُٖٗٗ ،ـ.
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النص  ،كمماير كآخركف  ،ترجمة :د .سعيد حسف بحيرم ( ،طُ)  ،مكتبة
 أساسيات عمـ لغة
ٌ
زىراء الشرؽ  ،القاىرة  ،مصر ََِٖ ،ـ .

 أساليب العطؼ في القرآف الكريـ  ،د .مصطفى حميدة ( ،طُ)  ،الشركة المصرية العالمية
لمنشر -لكنجماف  ،كمكتبة لبناف ناشركف ُٗٗٗ ،ـ .
 أسباب نزكؿ القرآف  ،أبك الحسف عمي بف أحمد الكاحدم (تْٖٔق)  ،تحقيؽ :السيد أحمد
صقر ( ،طُ) ،دار الكتاب الجديد لجنة إحياء التراث اإلسالمي  ،مصر ُٗٔٗ ،ـ .
 استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية  ،عبد اليادم بف ظافر الشيرم ( ،طُ)  ،دار
الكتاب الجديد المتحدة ،بنغازم  ،ليبيا ََِْ ،ـ.
 االستمزاـ الحكارم في التداكؿ المساني  ،العياشي أدكارم ( ،طُ)  ،دار األماف  ،الرباط،
منشكرات االختالؼ  ،الجزائر َُُِ ،ـ .
 أسرار البالغة  ،عبد القاىر الجرجاني (تُْٕق أك ْْٕق)  ،قرأه كعمؽ عميو :محمكد محمد
شاكر( ،طُ)  ،دار المدني بجدة ُُٗٗ ،ـ .
 أسرار العارفيف في شرح كالـ مكالنا أمير المؤمنيف  ،شرح دعاء كميؿ  ،آية اهلل السيد جعفر
بحر العمكـ  ،تحقيؽ :الشيخ عبدالرحمف الربيعي ( ،طُ)  ،منشكرات االجتياد . ََِٗ ،
 أسرار الميؿ في شرح دعاء كميؿ  ،الشيخ كاثؽ الشمرم ( ،طُ)  ،دار المتقيف  ،بيركت  ،لبناف،
ََُِـ .
السيميائية  ،دانياؿ تشاندلًر  ،ترجمة :د .طالؿ كىبو ( ،طُ)  ،المنظمة العربية لمترجمة،
 أسس
ٌ
بيركت  ،لبناف ََِٖ ،ـ .

 األسمكبية كتحميؿ الخطاب  ،د .منذر عياشي  ،مركز اإلنماء الحضارم  ،حمب  ،دار المحبة،
دمشؽ ََِٗ ،ـ .
النص  ،جمعاف عبد الكريـ ( ،طُ)  ،النادم األدبي بالرياض كالمركز الثقافي العربي،
 إشكاالت
ٌ
الدار البيضاء ََِٗ ،ـ .

 أصكؿ تحميؿ الخطاب  ،محمد الشاكش ( ،طُ)  ،جامعة منكبة  ،تكنس  ،كالمؤسسة العر ٌبية
لمتكزيع  ،تكنس ََُِ ،ـ.

 أصكؿ الكافي  ،الشيخ محمد بف يعقكب الكميني (تِّٗق) ،تحقيؽ :محمد جعفر شمس الديف،
دار التعرؼ لممطبكعات  ،بيركت  ،لبناف ََِٗ ،ـ .
 األصكؿ في النحك  ،أبك بكر محمد بف سيؿ السراج (تُّٔق)  ،تحقيؽ :د .عبدالحسيف
الفتمي ( ،طّ) ،مؤسسة الرسالة  ،بيركت  ،لبناف ُٗٗٔ ،ـ .
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 أضكاء عمى دعاء الصباح  ،عزالديف بحر العمكـ ( ،طُ)  ،دار الزىراء  ،بيركت  ،لبناف،
ُُٗٗـ .
 أضكاء عمى دعاء كميؿ  ،عزالديف بحر العمكـ ( ،طّ)  ،بغداد ُٖٕٗ ،ـ .
الصدكؽ أبك جعفر محمد بف عمي بف الحسيف بف بابكيو القمي (ُّٖق)،
 االعتقادات  ،الشيخ ٌ
تحقيؽ :عصاـ عبدالسيد ( ،طُ)  ،المؤتمر العالمي أللفية الشيخ المفيد ُُّْ ،ق .

 إعراب القرآف الكريـ كبيانو  ،محيي الديف الدركيش ( ،طٕ)  ،دار ابف كثير ،دمشؽ  ،اليمامة
لمطباعة كالنشر ،دمشؽ ََِِ ،ـ .
 األقباؿ باألعماؿ الحسنة ،السيد رضي الديف عمي بف مكسى بف جعفر بف طاككس (تْٔٔق)،
تحقيؽ :جكاد القيكمي األصفياني ( ،طِ)  ،مركز النشر التابع لمكتب األعالـ اإلسالمي لحكزة
قـ المشرفة ُُْٗ ،ق .
 األمػالي  ،الشيخ أبك جعفر محمد بف الحسف الطكسي (تَْٔق)  ،تحقيؽ :بيراد الجعفرم
كعمي أكبر الغفٌارم ( ،طُ)  ،دار الكتب اإلسالمية  ،طيراف  ،إيراف  َُّٖ ،ق .ش .
 األمالي لمشيخ الصدكؽ  ،الشيخ أبك جعفر محمد بف عمي بف الحسيف بف بابكيو القمي ،
تحقيؽ :قسـ الدراسات اإلسالمية – مؤسسة البعثة ( ، -طُ)  ،مركز الطباعة كالنشر في
مؤسسة البعثة ُُْٕ ،ق .
 األمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ  ،الشيخ ناصر مكارـ الشيرازم ( ،طُ)  ،مؤسسة األعممي
لممطبكعات  ،بيركت  ،لبناف ََِٕ ،ـ .
 اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ  ،أبك البركات األنبارم (تٕٕٓق)  ،تحقيؽ :محمد محيي الديف
عبدالحميد ( ،طْ)  ،مطبع السعادة  ،مصر ُُٗٔ ،ـ .
النص الركائي  ،سعيد يقطيف ( ،طّ)  ،المركز الثقافي العربي  ،الدار البيضاء ،المغرب،
 انفتاح
ٌ
ََِٔـ .

 اإليضاح في عمكـ البالغة  ،الخطيب القزكيني (تّٕٗق)  ،شرح كتعميؽ :د .محمد عبد
المنعـ خفاجي( ،طّ)  ،دار الجيؿ – بيركت ( ،د.ت).
 بحار األنكار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيار  ،الشيخ محمد باقر المجمسي (تُُُُق) ،
(طّ)  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيركت  ،لبناف ُّٖٗ ،ـ .
 البداية كالنياية  ،أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير (تْٕٕق)  ،تحقيؽ :د .رياض عبدالحميد مراد
ك محمد حساف عبيد ( ،طِ)  ،دار ابف كثير  ،دمشؽ  ،سكريا ََُِ ،ـ .
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النصٌية  ،د .جميؿ عبد المجيد  ،الييئة المصرية العامة
 البديع بيف البالغة العر ٌبية كالمسانيات
ٌ
لمكتاب ََِٔ ،ـ .

 البرىاف في عمكـ القرآف  ،بدر الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي (تْٕٗق)  ،تحقيؽ :محمد
أبك الفضؿ إبراىيـ  ،المكتبة العصرية  ،صيدا  ،بيركت ََِٔ ،ـ .
النص  ،د .صالح فضؿ ( ،طُ)  ،الشركة المصرية العالمية لمنشر –
 بالغة الخطاب كعمـ
ٌ
لكنجماف ُٗٗٔ ،ـ .

النص مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقية  ،د .جميؿ عبدالمجيد  ،دار غريب لمطباعة كالنشر،
 بالغة
ٌ
القاىرة  ،مصر ُٗٗٗ ،ـ .

 البالغة كاألسمكبية  ،د .محمد عبد المطمب ( ،طّ)  ،الشركة المصرية العالمية لمنشر–
لكنجماف ََِٗ ،ـ .
 البمد األميف كالدرع الحصيف  ،الشيخ تقي الديف إبراىيـ بف عمي بف الحسف بف محمد العاممي
الكفعمي (تَٓٗق) ( ،طُ)  ،مؤسسة األعممي لممطبكعات  ،بيركت  ،لبناف ُٕٗٗ ،ـ .
 بيج الصباغة في شرح نيج البالغة  ،الشيخ محمد تقي التسترم (تُُْٓق) ( ،طُ)  ،دار
أمير كبير ،طيراف  ،إيراف ُٕٕٗ ،ـ .
 البياف في تفسير القرآف  ،السيد أبك القاسـ المكسكم الخكئي (تُُّْق) ( ،طْ)  ،دار
التكحيد  ،الككيتُٕٗٗ ،ـ .
 البياف في ضكء أساليب القرآف  ،د .عبدالفتاح الشيف  ،دار الفكر العربي  ،القاىرة  ،مصر،
ُٖٗٗـ .
 البياف كالتبييف  ،أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ (تِٓٓق)  ،تحقيؽ :عبد السالـ ىاركف،
(طٕ)  ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة مصر ُٖٗٗ ،ـ.
 تاج العركس مف جكاىر القامكس  ،السيد محمد مرتضى الحسيني َّ
الزبيدم (تَُِٓق) ،الجزء
الثامف عشر ،تحقيؽ :عبدالكريـ العزباكم  ،ك ازرة اإلعالـ  ،الككيت ُٕٗٗ ،ـ .
 تاج العركس مف جكاىر القامكس  ،السيد محمد مرتضى الحسيني َّ
الزبيدم  ،الجزء الثامف
كالعشركف  ،تحقيؽ :د .محمكد محمد الطناحي  ،ك ازرة اإلعالـ  ،الككيت ُّٗٗ ،ـ .
 تاج العركس مف جكاىر القامكس  ،السيد محمد مرتضى الحسيني َّ
الزبيدم  ،الجزء التاسع
كالعشركف  ،تحقيؽ :د .عبدالفتاح الحمك ،ك ازرة اإلعالـ  ،الككيت ُٕٗٗ ،ـ .
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 تاج المغة كصحاح العربية  ،إسماعيؿ بف حماد الجكىرم (تّّٗ)  ،تحقيؽ :أحمد عبدالغفكر
عطٌار ( ،طْ)  ،دار العمـ لممالييف  ،بيركت  ،لبناف َُٗٗ ،ـ .
 تاريخ األدب العربي  ،كارؿ برككمماف  ،نقمو إلى العربية :د .عبدالحميـ النجار( ،طٓ)  ،دار
المعارؼ  ،القاىرة  ،مصر( ،د .ت) .
 تحرير التحبير في صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآف  ،ابف أبي األصبع المصرم
(تْٓٔق)  ،تحقيؽ :د .حفني محمد شرؼ  ،لجنة إحياء التراث  ،كز اررة األكقاؼ  ،جميكرية
مصر العربية َُِِ ،ـ .
 التحقيؽ في كممات القرآف الكريـ  ،حسف المصطفكم ( ،طّ)  ،دار الكتب العممية  ،بيركت،
لبنافََِٗ ،ـ .
 تحميؿ الخطاب الركائي  ،سعيد يقطيف ( ،طْ)  ،المركز الثقافي العربي  ،الدار البيضاء،
المغرب ََِٓ ،ـ .
 تحميؿ الخطاب السياسي في ضكء نظرية االتصاؿ المغكم  ،د .حمدم النكرج ( ،طُ)  ،عالـ
الكتب  ،القاىرة  ،مصر َُِْ ،ـ .
التناص)  ،د .محمد مفتاح ( ،طْ)  ،المركز الثقافي
 تحميؿ الخطاب الشعرم (استراتيجية
ٌ
العربي  ،الدار البيضاء  ،المغرب ََِٓ ،ـ.

لمنص مدخؿ إلى المفاىيـ األساسية كالمناىج  ،كالكس برينكر  ،ترجمة :د.
 التحميؿ المغكم
ٌ
سعيد حسف بحيرم ( ،طُ)  ،مؤسسة المختار  ،القاىرة  ََِٓ،ـ .

 الترادؼ في المغة  ،د .حاكـ مالؾ الزيادم ( ،طِ)  ،دار المدينة الفاضمة  ،بغداد  ،العراؽ،
َُِِـ .
 التصكير الفني في القرآف الكريـ  ،سيد قطب ( ،طَِ)  ،دار الشركؽ  ،القاىرة  ،مصر،
ََُِـ .
 تطكر عمـ المغة منذ َُٕٗـ  ،جرىارد ىمبش  ،ترجمو كقدـ لو :د .سعيد حسف بحيرم( ،طُ)،
مكتبة زىراء الشرؽ  ،القاىرة  ،مصر ََِٕ ،ـ .
حياف األندلسي (تْٕٓق)  ،تحقيؽ :الشيخ عادؿ أحمد عبدالمكجكد
 تفسير البحر المحيط  ،أبك ٌ
كالشيخ عمي محمد معكض ( ،طُ)  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف ُّٗٗ ،ـ .

 تفسير البيضاكم ( أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ )  ،ناصر الديف أبك سعيد عبداهلل بف عمر بف
محمد الشيرازم البيضاكم (تٖٓٔق) ( ،طُ)  ،مؤسسة األعممي لممطبكعات  ،بيركت ،لبناف،
َُٗٗـ .
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 تفسير التحرير كالتنكير  ،محمد الطاىر ابف عاشكر  ،الدار التكنسية لمنشر ُْٖٗ ،ـ .
 تفسير الصافي  ،الفيض الكاشاني (تَُُٗق) ( ،طّ)  ،مكتبة الصدر  ،طيراف  ،إيراف،
ُُْٓق .
 تفسير الطبرم  ،أبك جعفر محمد بف جرير الطبرم (تَُّق)  ،تحقيؽ :د .عبداهلل بف
عبدالمحسف التركي ( ،طُ)  ،دار ىجر  ،القاىرة  ،مصر ََُِ ،ـ .
العياش (تَِّق) ،
محمد بف مسعكد بف
 تفسير العياشي  ،الشيخ أبك النصر،
محمد بف ٌ
ٌ
ٌ
(طُ)  ،مؤسسة األعممي  ،بيركت  ،لبناف ُُٗٗ ،ـ .

 تفسير الفخر الرازم (مفاتيح الغيب)  ،فخر الديف الرازم (تَٔٔق) ( ،طُ)  ،دار الفكر،
بيركت  ،لبناف ُُٖٗ ،ـ.
 التفسير القيـ  ،شمس الديف ابف القيـ (تُٕٓق)  ،جمعو :محمد أكيس الندكم  ،تحقيؽ :محمد
حامد الفقي  ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ( ،د .ت) .
 تفسير الكشاؼ  ،اإلماـ أبك القاسـ جار اهلل الزمخشرم (تّٖٓق) ،صححو :محمد عبد السالـ
شاىيف( ،طْ)  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف ََِٔ ،ـ.
 تفسير نكر الثقميف ،الشيخ عبد عمي بف جمعة العركسي الحكيزم (تُُُِق)  ،تحقيؽ :السيد
ىاشـ المحالتي ( ،طْ)  ،مؤسسة اسماعيمياف ،قـ ُُِْ ،ق .
النص كبالغة الخطاب  ،محمد بازم ( ،طُ)  ،الدار العربية لمعمكـ ناشركف  ،بيركت ،
 تقابالت
ٌ
لبناف ََُِ ،ـ .

 التمقي كالتأكيؿ  ،بياف سمطة القارئ في األدب  ،محمد عزاـ ( ،طُ)  ،دار الينابيع  ،دمشؽ،
ََِٕـ .
النصي لالستخداـ المغكم في شعر الخنساء  ،د .إبراىيـ محمد عبداهلل مفتاح ( ،طُ)،
 التماسؾ
ٌ
عالـ الكتب الحديث  ،إربد  ،األردف َُِٓ ،ـ .

 التناص في الخطاب النقدم كالبالغي  ،د .عبدالقادر بقشي  ،أفريقيا الشرؽ  ،المغرب ،
ََِٕـ .
 تيذيب األحكاـ  ،الشيخ أبك جعفر محمد بف الحسف الطكسي  ،تحقيؽ :محمد جعفر شمس
الديف  ،دار التعارؼ لممطبكعات  ،بيركت  ،لبناف ََِٕ ،ـ .
 تيذيب المغة  ،أبك منصكر محمد بف أحمد األزىرم (تَّٕق)  ،الجزء الثالث  ،تحقيؽ :د.
عبدالحميـ النجار ك محمد عمي النجار  ،الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة ( ،د.ت) .
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 تيذيب المغة  ،أبك منصكر محمد بف أحمد األزىرم  ،الجزء الثاني عشر  ،تحقيؽ :أحمد
عبدالعميـ البردكني ك عمي محمد البجاكم  ،الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة ( ،د.ت) .
الصدكؽ أبك جعفر محمد بف عمي بف الحسيف بف بابكيو القمي  ،تحقيؽ :السيد
 التكحيد  ،الشيخ ٌ
ىاشـ الحسيني الطيراني ( ،طٗ)  ،مؤسسة النشر اإلسالمي  ،قـ المشرفة إيرافُِْٕ ،ق .

الس ىبزكارم ( مف أعالـ
 جامع األخبار أك معارج اليقيف في أصكؿ الديف  ،الشيخ محمد بف محمد ى
القرف السابع اليجرم )  ،تحقيؽ :عالء آؿ جعفر ( ،طُ)  ،مؤسسة آؿ البيت إلحياء التراث،

بيركت  ،لبناف ُّٗٗ ،ـ .
 جماؿ األسبكع بكماؿ العمؿ المشركع  ،السيد رضي الديف عمي بف مكسى بف جعفر بف
طاككس ،تحقيؽ :جكاد قيكمي ( ،طُ)  ،مؤسسة اآلفاؽ  ،إيراف . ُُّٕ ،
 حاشية الصباف عمى شرح األشمكني  ،محمد بف عمي الصباف (تَُِٔق)  ،تصحيح :إبراىيـ
شمس الديف ( ،طِ)  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف ََِٖ ،ـ .
 الحكمة المتعالية في األسفار العقمية األربعة  ،صدر الديف محمد الشيرازم (تََُٓق)،
(طْ) ،دار إحياء التراث العربي  ،بيركت  ،لبناف َُٗٗ ،ـ .
 الخصائص  ،أبك الفتح عثماف بف جني(تِّٗق)  ،تحقيؽ :محمد عمي النجار ( ،طٓ)،
الييئة المصرية العامة لمكتاب ََُِ ،ـ .
 خصائص التراكيب  ،د ،محمد محمد أبك مكسى ( ،طْ)  ،مكتبة كىبة  ،القاىرة،
مصرُٗٗٔ،ـ .
 الخطاب في نيج البالغة  ،د ،حسيف العمرم ( ،طُ)  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف،
ََُِـ .
 الخطاب كخصائص المغة العر ٌبية  ،أحمد المتككؿ ( ،طُ)  ،منشكرات االختالؼ  ،الجزائر،
كالدار العر ٌبية ناشركف  ،بيركت  ،لبناف ََُِ ،ـ .

 الخطيئة كالتكفير  ،عبد اهلل الغ ٌذامي  ،المركز الثقافي العربي ( ،طٔ)  ،الدار البيضاء ،المغرب،
ََِٔـ .
 دراسات لغكية تطبيقية في العالقة بيف البنية كالداللة  ،د .سعيد حسف بحيرم ( ،طُ)  ،مكتبة
اآلداب  ،القاىرة ََِٓ ،ـ .
 درس السيميكلكجيا  ،ركالف بارت  ،ترجمة :عبدالسالـ بنعبد العالي ( ،طْ)  ،دار تكبقاؿ لمنشر،
الدار البيضاء  ،المغرب َُِٔ ،ـ .
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 دركس في أصكؿ فقو اإلمامية  ،د .عبداليادم الفضمي ( ،طِ)  ،الغدير  ،بيركت  ،لبناف،
ََِٔـ .
 الدركع الكاقية  ،السيد رضي الديف عمي بف مكسى بف جعفر بف طاككس  ،تحقيؽ :جكاد
القيكمي األصفياني  ،مؤسسة النشر اإلسالمي  ،قـ المشرفة  ،إيراف ( ،د .ت) .
قدـ لو :السيد عبدالزىرة
 دستكر معالـ الحكـ  ،القاضي محمد بف سالمة
القضاعي (تْْٓق) ٌ ،
ى
الحسيني الخطيب  ،دار الكتاب العربي  ،بيركت  ،لبناف ُُٖٗ ،ـ .

الدعاء  ،حقيقتو  ،آدابو  ،آثاره  ،عمي مكسى الكعبي  ،مركز الرسالة ( ،د .ت) .
ٌ 
الدعاء عند أىؿ البيت
ٌ 
المصطفى

 ،الشيخ محمد ميدم اآلصفي ( ،طْ)  ،منشكرات جامعة

العالمية  ،إيراف ُِْٗ ،ق .

 دعائـ اإلسالـ  ،القاضي أبك حنيفة النعماف بف محمد التميمي المغربي (تّّٔق)  ،تحقيؽ:
آصؼ بف عمي أصغر فيضي  ،دار المعارؼ  ،القاىرة  ،مصر ُّٗٔ ،ـ .
 دالئؿ اإلعجاز  ،عبد القاىر الجرجاني (تُْٕق أك ْْٕق)  ،قرأه كعمؽ عميو  ،محمكد
محمد شاكر( ،طّ)  ،دار المدني بجدة  ،كمطبعة المدني بمصر ُِٗٗ ،ـ.
 دليؿ السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ  ،عبداهلل بف صالح الفكزاف ( ،طُ)  ،دار المسمـ  ،الرياض،
السعكدية ُٖٗٗ ،ـ .
 دكر الكممة في المغة  ،ستيفف أكلماف  ،ترجمة :د .كماؿ بشر ( ،طُِ)  ،دار غريب  ،القاىرة،
مصر ( ،د .ت) .
 ديكاف األفكه األكدم  ،تحقيؽ :د .محمد التكنجي ( ،طُ) دار صادر ،بيركت  ،لبنافُٖٗٗ ،ـ.
 ديكاف زىير بف أبي سممى  ،شرحو كقدـ لو :األستاذ عمي حسف فاعكر( ،طُ)  ،دار الكتب
العممية  ،بيركت  ،لبناف ُٖٖٗ ،ـ .
 ديكاف طرفة بف العبد شرح األعمـ َّ
م  ،تحقيؽ :درٌية الخطيب ك لطفي الصقٌاؿ ( ،طِ)،
الشنتىمر ٌ
المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر  ،بيركت  ،لبناف َََِ ،ـ .

 الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة  ،الشيخ آغا بزرؾ الطيراني (تُّٖٗق) ( ،طّ)  ،دار
األضكاء ،بيركت  ،لبناف ُّٖٗ ،ـ .
 الرسالة  ،محمد بف إدريس الشافعي (تَِْق)  ،تحقيؽ :أحمد محمد شاكر ( ،طُ)  ،مطبعة
مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصرُّٖٗ ،ـ .
 الركاية كالتراث السردم  ،د .سعيد يقطيف ( ،طُ)  ،رؤية لمنشر كالتكزيع  ،القاىرة  ،مصر،
ََِٔـ .
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 ركضة الكافي  ،الشيخ محمد بف يعقكب الكميني  ،تحقيؽ :محمد جعفر شمس الديف ( ،طِ)،
دار التعرؼ لممطبكعات  ،بيركت  ،لبناف ُٕٗٗ ،ـ .
 ركضة المتقيف في شرح مف ال يحضره الفقيو  ،المكلى محمد تقي المجمسي (تََُٕق)،
تحقيؽ :عمي بناه االشتياردم  ،حسيف المكسكم الكرماني  ،الناشر :بنياد فرىنؾ اسالمي حاج
محمد حسيف ككشانيكر ( ،د .ت) .
 رياض السالكيف في شرح صحيفة سيد الساجديف  ،السيد عمي خاف المدني (تَُُِق)،
تحقيؽ :السيد محسف الحسيني األميني ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،قـ المشرفة ،إيراف( ،د .ت) .
 شرح ابف عقيؿ  ،بياء الديف عبداهلل بف عقيؿ العقيمي اليمداني المصرم (تٕٗٔق)  ،تحقيؽ:
محمد محيي الديف عبدالحميد  ،المكتبة العصرية  ،بيركت – صيدا ََِِ ،ـ .
 شرح أدعية اإلماـ أمير المؤمنيف ، الشيخ باقر شريؼ القرشي (تُّّْق)  ،تحقيؽ:
ميدم باقر القرشي( ،طْ)  ،دار المعارؼ َُُِ ،ـ .
 شرح أصكؿ الكافي  ،محمد صالح المازندراني (تَُٖٔق)  ،منشكرات المكتبة اإلسالمية ،
طيراف  ،إيراف( ،د .ت) .
 شرح التسييؿ  ،تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد  ،جماؿ الديف محمد بف عبداهلل بف عبداهلل ابف
مالؾ الجياني األندلسي (تِٕٔق)  ،تحقيؽ :محمد عبدالقادر عطا  ،كطارؽ فتحي السيد،
(طُ)  ،بيركت ،لبناف ََُِ ،ـ .
 شرح التصريح عمى التكضيح  ،الشيخ خالد بف عبداهلل األزىرم (تَٓٗق)  ،تحقيؽ :محمد
باسؿ عيكف السكد ( ،طِ)  ،دار الكتب العممية  ،بيركت ك لبناف ََِٔ ،ـ .
نجفقمى حبيبي ( ،طُ)،
 شرح دعاء الصباح  ،يم َّال ىادم السبزكارم (تُِٖٗق)  ،تحقيؽ:
ي
مؤسسة التاريخ العربي  ،بيركت  ،لبناف ََِٕ ،ـ .
 شرح دعاء كميؿ  ،الشيخ عبداألعمى السبزكارم (تُِّْق)  ،تحقيؽ :محمد باقر بابانيا،
(طُ)  ،آستانو  ،قـ . ُّٖٕ ،
محمد بف الحسف االسترابادم (ت :نحكٖٔٔق)،
الرضي عمى الكافية  ،رضي الديف
 شرح
َّ
ٌ
تصحيح كتعميؽ :يكسؼ حسف عمر  ،جامعة قاريكنس ُٕٖٗ ،ـ .
 شرح كتاب سيبكيو  ،أبك سعيد السيرافي (تّٖٔق)  ،تحقيؽ :أحمد حسف ميدلي  ،كعمي سيد
عمي ( ،طُ)  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف ََِٖ ،ـ .
 شرح المفصؿ  ،مكفؽ الديف يعيش ابف عمي بف يعيش (تّْٔق)  ،المطبعة المنيرية بمصر،
(د .ت) .
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 شرح منازؿ السائريف  ،كماؿ الديف عبدالرزاؽ القاساني (ت :نحك َّٕق)  ،تحقيؽ :محسف
بيدارفر ( ،طّ) ،منشكرات بيدار  ،قـ المقدسة ُِْٕ ،ق .
 شرح نيج البالغة  ،ابف أبي الحديد ( تٔٓٔق)  ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ( ،طُ)،
دار الجيؿ ،بيركت  ،لبناف ُٖٕٗ ،ـ .
 شرح نيج البالغة  ،كماؿ الديف ميثـ بف عمي البحراني (تٕٗٔق) ( ،طُ)  ،دار الثقميف،
بيركت  ،لبناف ُٗٗٗ ،ـ .
 الصحيفة العمكية الجامعة  ،محمد باقر المكحد األبطحي األصفياني  ،تحقيؽ :مؤسسة اإلماـ
الميدم  ( ، طُ )  ،قـ المقدسة  ،إيراف ُِّْ ،ق .
 الصحيفة العمكية المباركة  ،الشيخ عبداهلل صالح السماىيجي (تُُّٓق) ( ،طُ)  ،بيركت،
ََِِـ .
 الصكاعؽ المحرقة  ،أبك العباس أحمد بف محمد بف محمد بف عمي ابف حجر الييتمي
الخراط ( ،طُ)  ،مؤسسة
(تّٕٗق)  ،تحقيؽ :عبد الرحمف بف عبداهلل التركي ككامؿ محمد ٌ
الرسالة  ،بيركت  ،لبناف ُٕٗٗ ،ـ .

ضد التفكيؾ  ،جكف إليس  ،ترجمة كتقديـ :حساـ نايؿ ( ،طُ)  ،المركز القكمي لمترجمة،

ٌ
القاىرة َُِِ ،ـ .
 طركس :األدب عمى األدب  ،ضمف كتاب آفاؽ التناصية المفيكـ كالمنظكر ،جيرار جينيت،
ترجمة :محمد خير البقاعي ( ،طُ)  ،جداكؿ  ،بيركت  ،لبناف َُِّ ،ـ .
 ظاىرة الحذؼ في الدرس النحكم  ،د .طاىر سميماف حمكدة  ،الدار الجامعية لمطباعة كالنشر،
اإلسكندرية ُِٖٗ ،ـ .
 ظكاىر تركيبية في مقابسات أبي حياف التكحيدم  ،د .سعيد حسف بحيرم ( ،طُ)  ،مكتبة
اآلداب  ،القاىرة  ،مصر ََِٔ ،ـ .
 العارؼ الكامؿ المير از محمد عمي الشاه آبادم  ،تحقيؽ كتأليؼ :مؤسسة العمكـ كالمعارؼ
اإلسالمية  ،ترجمة :كماؿ السيد  ،كأحمد العبيدم ( ،طِ)  ،مركز الغدير  ،بيركت  ،لبناف،
ََِٖـ .
عدة األصكؿ  ،الشيخ أبك جعفر محمد بف الحسف الطكسي  ،تحقيؽ :محمد رضا األنصارم
ٌ 
القمي ( ،طُ)  ،مطبعة ستارة ،قـ ُُْٕ ،ق .
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عدة الداعي كنجاح الساعي  ،أحمد بف فيد الحمي (تُْٖق)  ،صححو كعمؽ عميو :أحمد
ٌ 
المكحدم القمي( ،طُ)  ،دار الكتاب اإلسالمي  ،إيراف ُٖٕٗ ،ـ .
 عقائد اإلمامية  ،الشيخ محمد رضا المظفر (ت ُّّٖق) ،تحقيؽ :عبدالكريـ الكرماني،
(طَُ)  ،مؤسسة الرافد لممطبكعات  ،العراؽ َُِْ ،ـ .
 العقد الفريد  ،أحمد بف محمد بف عبد ربو األندلسي (تِّٖق)  ،تحقيؽ :د .محمد سعيد
العرياف ( ،طِ)  ،المكتبة التجارية الكبرل  ،القاىرة  ،مصر ُّٗٓ ،ـ .
النص  ،إعداد كترجمة :منذر عياشي ( ،طُ)  ،المركز الثقافي العربي  ،الدار
العالماتية كعمـ

ٌ
ٌ
البيضاء  ،المغرب ََِْ،ـ.

الصدكؽ أبك جعفر محمد بف عمي بف الحسيف بف بابكيو القمي ( ،طُ)،
 عمؿ الشرائع  ،الشيخ ٌ
دار المرتضى  ،بيركت  ،لبناف ََِٔ ،ـ .

 عمـ المغة العاـ  ،فرديناف دم سكسكر  ،ترجمة :د .يكئيؿ يكسؼ عزيز  ،بيت المكصؿ،
ُٖٖٗـ .
النص كاألسمكب  ،د .نادية رمضاف النجار  ،مؤسسة حكرس الدكلية لمنشر كالتكزيع،
 عمـ لغة
ٌ
اإلسكندرية  ،مصر َُِّ ،ـ .

النصي بيف النظرية كالتطبيؽ  ،د .صبحي إبراىيـ الفقي( ،طُ)  ،دار قباء  ،القاىرة،
 عمـ المغة
ٌ
َََِـ .

النص المفاىيـ كاالتجاىات  ،د .سعيد حسف بحيرم ( ،طُ)  ،الشركة المصرية
 عمـ لغة
ٌ
العالمية لمنشر – لكنجماف  ،القاىرة ُٕٗٗ ،ـ .

النص نحك آفاؽ جديدة  ،نقميا إلى العربية :د .سعيد حسف بحيرم ( ،طُ)  ،مكتبة
 عمـ لغة
ٌ
زىراء الشرؽ  ،القاىرة  ،مصر ََِٕ ،ـ .

 عمـ المغة النصي النظرية كالتطبيؽ  ،د .مصطفى صالح قطػب ( ،طُ)  ،عالـ الكػتب ،
القاىػرة  ،مصر َُِْ ،ـ .
النص النظرية كالتطبيؽ  ،د .عزة شبؿ محمد ( ،طُ) مكتبة اآلداب  ،القاىرة ،
 عمـ لغة
ٌ
ََِٕـ .

النص  ،جكليا كريستيفا  ،ترجمة :فريد الزاىي ( ،طِ)  ،دار تكبقاؿ لمنشر  ،الدار
 عمـ
ٌ
البيضاء ،المغرب ُٕٗٗ ،ـ .

النص مدخؿ متداخؿ االختصاصات  ،فاف دايؾ  ،ترجمة :د .سعيد حسف بحيرم ( ،طِ)،
 عمـ
ٌ
دار القاىرة  ،مصر ََِٓ ،ـ.

219

النص كنظرية الترجمة  ،البركفسكر يكسؼ نكر عكض ( ،طُ)  ،دار الثقة لمنشر كالتكزيع،
 عمـ
ٌ
مكة المكرمة َُُْ ،ق .

 العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده  ،ابف رشيؽ القيركاني (ت ْٔٓق)  ،تحقيؽ :محمد
محيي الديف عبدالحميد ( ،طِ)  ،مطبعة السعادة  ،مصر ُٗٓٓ ،ـ .
 عيار الشعر  ،محمد بف احمد بف طباطبا العمكم (تِِّق)  ،شرح كتحقيؽ :عباس
عبدالستار ،مراجعة :نعيـ زرزكر ( ،طِ)  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف ََِٓ ،ـ.
 غرر الحكـ كدرر الكمـ  ،الشيخ عبدالكاحد بف محمد بف عبد الكاحد اآلمدم ( ،طِ)  ،مركز
النشر التابع لمكتب األعالـ اإلسالمي لحكزة قـ المشرفة َُِْ ،ق .
 فرائد السمطيف  ،الشيخ ابراىيـ بف محمد بف المؤيد الجكيني (تَّٕق)  ،تحقيؽ :الشيخ محمد
باقر المحمكدم ( ،طُ)  ،مؤسسة المحمكدم لمطباعة كالنشر  ،بيركت  ،لبناف . َُٖٗ ،
 فركع الكافي  ،الشيخ محمد بف يعقكب الكميني  ،تحقيؽ :محمد جعفر شمس الديف ،دار التعرؼ
لممطبكعات  ،بيركت  ،لبناف ََِٗ ،ـ .
 الفركؽ المغكية  ،أبك ىالؿ العسكرم (تّٓٗىػ)  ،تحقيؽ :محمد إبراىيـ سػميـ  ،دار العمـ
كالثقافة  ،القػاىرة ،مصر ( ،د .ت) .
عباس
البكرم (تْٕٖق)  ،تحقيؽ :د .إحساف ٌ
 فصؿ المقاؿ في شرح كتاب األمثاؿ  ،أبك يع ىبيد ى
ك د .عبدالمجيد عابديف  ،دار األمانة  ،مؤسسة الرسالة  ،بيركت ف لبناف ُُٕٗ ،ـ .

 الفضة المضيئة في شرح الشذرة الذىبية  ،أحمد بف محمد العاتكي (تَٕٖق)  ،تحقيؽ :د.
ىزاع سعد المرشد ( ،طُ)  ،السمسمة التراثية  ،الككيت ََِّ ،ـ .
 الفقو المنسكب لإلماـ الرضا ، تحقيؽ :مؤسسة آؿ البيت (عييـ السالـ) إلحياء التراث،
(طِ)  ،مؤسسة آؿ البيت (عييـ السالـ) إلحياء التراث ََُِ ،ـ .
 فالح السائؿ  ،السيد رضي الديف عمي بف مكسى بف جعفر بف طاككس ،طبعة إيراف ( ،د .ت).
 فف القكؿ  ،أميف الخكلي  ،تقديـ :د .صالح فضؿ  ،مطبعة دار الكتب المصرية بالقاىرة،
ُٔٗٗـ .
 في البالغة العربية كاألسمكبيات المسانية  ،د .سعد عبدالعزيز مصمكح ( ،طِ)  ،عالـ الكتب،
القاىرة  ،مصر ََُِ ،ـ .
 في رحاب دعاء كميؿ  ،السيد محمػد حسػيف فضؿ اهلل  ،دار المالؾ  ،بيػركت  ،لبناف،
ََِٗـ.
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النص  ،إبراىيـ خميؿ ( ،طُ)  ،منشكرات االختالؼ  ،الجزائر،
 في نظرية األدب كعمـ
ٌ
ََُِـ.

النص  ،مقاالت في الجميكر كالتأكيؿ  ،سكزاف ركبيف سميماف  ،كانجي كركسماف،
 القارئ في
ٌ
ترجمة :د .حسف ناظـ  ،كعمي حاكـ صالح ( ،طُ)  ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيركت،

لبنافََِٕ ،ـ .
 قرب اإلسناد  ،الشيخ أبك العباس عبداهلل بف جعفر الحميرم (مف أعالـ القرف الثالث اليجرم)،
(طُ)  ،مؤسسة آؿ البيت عمييـ السالـ إلحياء التراث  ،قـ المقدسة  ،إيراف ُُّْ ،ق .
 قضايا المغة العربية في المسانيات الكظيفية  ،أحمد المتككؿ  ( ،طُ)  ،منشكرات االختالؼ،
الجزائر  ،كمنشكرات ضفاؼ  ،بيركت  ،لبناف َُِّ ،ـ .
 كامؿ الزيارات  ،الشيخ أبك القاسـ جعفر بف محمد بف قكلكيو القمي (تّٖٔق)  ،تحقيؽ :الشيخ
جكاد الفيكمي  ( ،طٓ)  ،نشر الفقاىة  ،قـ ُِْٗ ،ق .
الصدكؽ أبك جعفر محمد بف عمي بف الحسيف بف بابكيو القمي تحقيؽ:
 كتاب الخصاؿ ،الشيخ ٌ
عمي أكبر الغفارم ( ،طٓ)  ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،قـ المشرفة ،إيرافُُْٔ ،ق .

 كتاب يسميـ بف قيس الياللي (تٕٔق)  ،تحقيؽ :محمد باقر األنصارم الزنجاني الخكئيني،
(طُ)  ،نشر اليادم  ،قـ  ،إيراف ُُْٓ ،ق .

 كتاب سيبكيو  ،أبك بشر ىعمرك بف عثماف بف قى ىنبر (تَُٖق)  ،تحقيؽ :عبدالسالـ محمد
ىاركف ( ،طُ) ،دار الجيؿ  ،بيركت  ،لبناف ( ،د .ت) .

 كتاب الطبقات الكبير  ،محمد بف سعد بف منيع الزىرم (تَِّق)  ،تحقيؽ :د .عمي محمد
عمر ( ،طُ)  ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة  ،مصر ََُِ ،ـ .
 كتاب العيف  ،الخميؿ بف أحمد الفراىيدم(تَُٕق)  ،تحقيؽ :د .ميدم المخزكمي ك د .إبراىيـ
السامرائي ،دار الشؤكف الثقافية  ،بغداد ُْٖٗ ،ـ .
 كتاب الغيبة  ،الشيخ أبك جعفر محمد بف الحسف الطكسي  ،تحقيؽ :الشيخ عباداهلل الطيراني،
كالشيخ عمي أحمد ناصح ( ،طّ)  ،مؤسسة المعارؼ اإلسالمية  ،إيراف ُِْٓ ،ق .
 كتاب الغيبة  ،الشيخ محمد بف إبراىيـ النعماني ( مف أعالـ القرف الرابع اليجرم )  ،تحقيؽ:
عمي أكبر الغفٌارم  ،مكتبة الصدكؽ  ،طيراف ُّٕٗ ،ق .
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البرقي ( تِْٕق أك َِٖق)،
 كتاب المحاسف  ،الشيخ أبك جعفر أحمد بف محمد بف خالد ى
(طِ)  ،دار الكتب اإلسالمية  ،قـ المشرفة إيراف ( ،د .ت) .

النص عمى األئمة االثني عشر  ،أبك القاسـ عمي بف محمد الخزاز القمي ( مف
 كفاية األثر في
ٌ

أعالـ القرف الرابع اليجرم )  ،تحقيؽ :السيد عبد المطيؼ الحسيني الخكئي  ،انتشارات بيدار،

إيراف ( ،د .ت) .
 الكممة دراسة لغكية معجمية  ،د .حممي خميؿ  ،دار المعرفة الجامعية  ،اإلسكندرية  ،مصر،
ُٖٗٗـ .
الكفكم (تَُْٗق) ،تحقيؽ :د .عدناف
يمي
الكميات  ،أبك البقاء أيكب بف مكسى

ٌ
ٌ
الحسيني القر ٌ
ٌ
دركيش ك محمد المصرم ( ،طِ)  ،مؤسسة الرسالة  ،بيركت  ،لبناف َُُِ ،ـ .
الصدكؽ أبك جعفر محمد بف عمي بف الحسيف بف بابكيو
 كماؿ الديف كتماـ النعمة  ،الشيخ ٌ
القمي  ،تحقيؽ :عمي أكبر الغفٌارم ( ،طِ)  ،دار الكتب اإلسالمية  ،طيراف  ،إيراف،
ُّٓٗق.
 كنز العماؿ  ،عالء الديف عمي المتقي اليندم (تٕٓٗق)  ،تحقيؽ :الشيخ بكرم حياني ك
الشيخ صفكة السقا ( ،طٓ)  ،مؤسسة الرسالة  ،بيركت  ،لبناف ُٖٗٓ ،ـ .
النص  ،ركالف بارت  ،ترجمة :د .منذر عياشي ( ،طُ)  ،مركز اإلنماء الحضارم  ،حمب،
َّ لذة
ٌ
سكرية ُِٗٗ ،ـ .

 لساف العرب  ،ابف منظكر (تُُٕق)  ،تحقيؽ :ياسر سميماف أبك شادم ك مجدم فتحي
السيد ،المكتبة التكفيقية  ،القاىرة  ،مصر ( ،د.ت) .
 المساف كالميزاف أك التككثر العقمي  ،د .طو عبدالرحمف ( ،طُ)  ،المركز الثقافي العربي  ،الدار
البيضاء  ،المغرب ُٖٗٗ ،ـ .
 لسانيات الخطاب مباحث في التأسيس كاإلجراء  ،د .نعماف بكقرة  ، )ُ( ،دار الكتب العممية،
بيركت  ،لبناف َُِِ ،ـ .
النص  ،النظرية كالتطبيؽ  ،مقامات اليمذاني أنمكذجان  ،ليندة قيَّاس ( ،طُ) مكتبة
 لسانيات
ٌ
اآلداب  ،القاىرة ََِٗ ،ـ .

النص عرض تأسيسي  ،كيرستف آدمتسيؾ  ،ترجمة :د .سعيد حسف بحيرم ( ،طُ)،
 لسانيات
ٌ
مكتبة زىراء الشرؽ  ،القاىرة  ،مصر ََِٗ ،ـ .
212

النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب  ،محمد خطابي ( ،طِ)  ،المركز الثقافي العربي،
 لسانيات
ٌ
الدار البيضاء  ،المغرب ََِٔ ،ـ .

 المسانيات الكظيفية مدخؿ نظرم  ،د .أحمد المتككؿ ( ،طِ)  ،دار الكتاب الجديد المتحدة،
بنغازم  ،ليبيا ََُِ ،ـ .
 المغة الثانية  ،فاضؿ ثامر ( ،طُ)  ،المركز الثقافي العربي  ،الدار البيضاء  ،المغرب،
ُْٗٗـ .
حساف ( ،طٓ)  ،عالـ الكتب  ،القاىرة  ،مصر ،
تماـ ٌ
 المغة العربية معناىا كمبناىا  ،دٌ .
ََِٔـ .

 المغة كالمعنى كالسياؽ  ،جكف الينز  ،ترجمة :د .عباس صادؽ الكىاب  ،مراجعة :د .يكئيؿ
عزيز ( ،طُ)  ،دار الشؤكف الثقافية العامة  ،بغداد ُٖٕٗ ،ـ .
 مبادلء في المسانيات  ،د .خكلة طالب اإلبراىيمي ( ،طِ)  ،دار القصبة لمنشر  ،الجزائر،
ََِٔـ .
 مجالس ثعمب  ،أبك العباس أحمد بف يحيى ثعمب (تُِٗق) ،تحقيؽ :عبدالسالـ محمد
ىاركف( ،طٓ)  ،دار المعرؼ  ،مصر ( ،د.ت) .
 مجمع البحريف  ،الشيخ فخرالديف الطريحي (تَُٖٓق) ( ،طُ)  ،مؤسسة البعثة  ،قـ،
ُُْْق .
 مجمع البياف  ،اإلماـ السيد أبك عمي الفضؿ بف الحسف الطبرسي (تْٖٓق) ( ،طُ)  ،األميرة
لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ،بيركت  ،لبناف . ََِٗ،
 مدخؿ إلى البراجماتية المغكية  ،يكرج مايباكر  ،ترجمة :د .سعيد حسف بحيرم ( ،طُ)  ،مكتبة
زىراء الشرؽ  ،القاىرة  ،مصر َُِْ ،ـ .
 مدخؿ إلى المسانيات  ،د .محمد محمد يكنس عمي ( ،طُ)  ،دار الكتاب الجديد المتحدة،
بيركت  ،لبناف ََِْ ،ـ .
النصي  ،فكلفجانج ىاينو مف  ،كديتر فييفيجر ،ترجمة :د .فالح بف شبيب
 مدخؿ إلى عمـ المغة
ٌ
العجمي  ،جامعة الممؾ سعكد ُٗٗٗ ،ـ.

النص  ،زتسيسالؼ كاكرزيناؾ  ،ترجمو كعمؽ عميو :د.
النص  ،مشكالت بناء
 مدخؿ إلى عمـ
ٌ
ٌ
سعيد حسف بحيرم ( ،طُ)  ،مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع ََِّ ،ـ .

النص كمجاالت تطبيقو  ،محمد األخضر الصبيحي ( ،طُ)  ،منشكرات
 مدخؿ إلى عمـ
ٌ
االختالؼ  ،الجزائر ََِٖ ،ـ .
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النص  ،ركبرت ديبك غراند  ،كلفغانغ دريسمر ،د .إلياـ أبك غزالة  ،كعمي
 مدخؿ إلى عمـ لغة
ٌ
خميؿ حمد ( ،طِ)  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ُٗٗٗ ،ـ .

النص  ،جيرار جينيت  ،ترجمة :عبد الرحمف أيكب  ،دار الشؤكف الثقافية  ،بغداد،
 مدخؿ لجامع
ٌ
كدار تكبقاؿ لمنشر ( ،د .ت) .

 مرآة العقكؿ في شرح أخبار آؿ الرسكؿ  ،الشيخ محمد باقر المجمسي (تُُُُق) ( ،طّ)،
دار الكتب اإلسالمية  ،طيراف  ،إيراف ُُِْ ،ق .
َّ
المحد ىبة مف البنيكية إلى التفكيؾ  ،د .عبد العزيز حمكدة  ،عالـ المعرفة الككيت،
 المرايا
العدد ، ِِّ:نيساف ُٖٗٗ ،ـ .

 مركج الذىب كمعادف الجكىر  ،أبك الحسف عمي بف الحسيف بف عمي المسعكدم (تّْٔق)،
اعتنى بو كراجعو :كماؿ حسف مرعي ( ،طُ)  ،المكتبة العصرية  ،بيركت ،لبناف ََِٓ ،ـ .
 المزار الكبير  ،الشيخ محمد بف المشيدم (تْٗٓق)  ،تحقيؽ :جكاد القيكمي األصفياني،
(طُ)  ،مؤسسة النشر اإلسالمي  ،قـ المشرفة إيراف ُُْٗ ،ق .
 مستدرؾ الكسائؿ كمستنبط المسائؿ  ،مير از حسيف النكرم الطبرسي (تَُِّق) ( ،طّ)،
مؤسسة آؿ البيت عمييـ السالـ إلحياء التراث ُُٗٗ ،ـ .
 مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ (ُِْق)  ،تحقيؽ :شعيب االرنؤكط كآخريف ( ،طُ)  ،مؤسسة
الرسالة  ،بيركت  ،لبناف ُٖٗٗ ،ـ .
 مصباح الزائر  ،السيد رضي الديف عمي بف مكسى بف جعفر بف طاككس ( ،طُ) ،مؤسسة آؿ
البيت (عييـ السالـ) إلحياء التراث  ،قـ المشرفة  ،إيراف ُُْٕ ،ق .
 مصباح الكفعمي  ،الشيخ تقي الديف إبراىيـ بف عمي بف الحسف العاممي الكفعمي (تَٓٗق)،
مؤسسة النعماف  ،بيركت  ،لبناف ُِٗٗ ،ـ .
 مصباح المتيجد  ،الشيخ أبك جعفر محمد بف الحسف الطكسي  ،صححو الشيخ حسيف األعممي
( ،طُ)  ،مؤسسة األعممي ،بيركت  ،لبناف ُٖٗٗ ،ـ .
الفيكمي (تَٕٕق)،
المقرم ٌ
 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،أحمد بف محمد بف عمي ي
تحقيؽ :د .عبدالعظيـ الشناكم ( ،طِ)  ،دار المعارؼ  ،القاىرة  ،مصر ( ،د .ت) .

 المصطمح المساني كتأسيس المفيكـ  ،د .خميفة الميساكم ( ،طُ)  ،دار األماف  ،الرباط،
منشكرات االختالؼ  ،الجزائر  ،منشكرات ضفاؼ  ،بيركت َُِّ ،ـ .
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 المصنؼ البف أبي شيبة  ،أبك بكر عبداهلل بف محمد بف إبراىيـ أبك شيبة العبسي (تِّٓق)،
تحقيؽ :أسامة بف إبراىيـ بف محمد ( ،طُ)  ،الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،مصر،
ََِٖـ .
 معاني القرآف  ،أبك زكريا يحيى بف زياد الفراء (تَِٕق)  ،تحقيؽ :األستاذ محمد عمي النجار
كآخريف  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ََُِ ،ـ .
الزجاج (تُُّق)  ،تحقيؽ :د.
 معاني القرآف كاعرابو  ،أبك إسحاؽ إبراىيـ بف السرم ٌ
عبدالجميؿ عبده شمبي  ،دار الحديث ،القاىرةََِٓ ،ـ .

 معاني النحك  ،د .فاضؿ صالح السامرائي ( ،طِ)  ،دار الفكر  ،عماف  ،األردف ََِّ ،ـ .
النصٌية في السكر القرآنية  ،د .يسرم نكفؿ ( ،طُ)  ،دار النابغة لمتكزيع كالنشر،
 المعايير
ٌ
مصر ُُْٗ ،ـ .

عبدالراضي ( ،طُ)  ،مكتبة الثقافة الدينية،
النصٌية في القرآف الكريـ  ،د .أحمد محمد
 المعايير
ٌ
ٌ
القاىرة  ،مصر َُُِ ،ـ .

 معجـ اصطالحات الصكفية  ،عبدالرزاؽ الكاشاني (تَّٕق)  ،تحقيؽ :د .عبدالعاؿ شاىيف،
(طُ)  ،دار المنار ،القاىرة ُِٗٗ ،ـ .
 المعجـ األكسط  ،الحافظ أبك القاسـ يسميماف بف أحمد الطبراني (تَّٔق)  ،تحقيؽ :طارؽ بف
عكض اهلل بف محمد ك عبدالمحسف بف إبراىيـ الحسيني  ،دار الحرميف  ،القاىرة  ،مصر،

ُٓٗٗـ .
الديف أبك عبداهلل ياقكت بف عبداهلل الحمكم (تِّٔق)  ،دار صادر،
 معجـ البمداف  ،شياب ٌ
بيركت  ،لبناف ُٕٕٗ ،ـ .
 معجـ التعريفات  ،عمي بف محمد السيد الشريؼ الجرجاني (تُٖٔق) ،تحقيؽ :محمد صديؽ
المنشاكم  ،دار الفضيمة  ،القاىرة  ،مصر ( ،د.ت) .
 معجـ المسانيات الحديثة  ،د .سامي عيَّاد َّ
حنا  ،كد .كريـ زكي حساـ الديف  ،كد .نجيب جريس،
(طُ)  ،مكتبة لبناف ناشركف  ،بيركت  ،لبناف ُٕٗٗ ،ـ .
 معجـ مقاييس المغة ،أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا (تّٓٗق)  ،تحقيؽ :عبدالسالـ
محمد ىاركف ،دار الفكر  ،بيركت  ،لبناف ُٕٗٗ ،ـ .
 المعجـ الكسيط  ،مجمع المغة العر ٌبية ( ،طْ)  ،مكتبة الشركؽ الدكلية  ،مصرََِْ ،ـ .
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 مغني المبيب عف كتب األعاريب  ،ابف ىشاـ األنصارم (تُٕٔق)  ،تحقيؽ :د .عبد المطيؼ
محمد الخطيب ( ،طُ)  ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف  ،الككيت َََِ ،ـ .
 مفاتيح الجناف  ،الشيخ عباس القي ٌمي (تُّٗٓق) ( ،طُ)  ،األمانة العامة لمعتبة الحسينية
المقدسة َُِّ ،ق .

 مفتاح العمكـ  ،أبك يعقكب يكسؼ السكاكي (تِٔٔق)  ،تحقيؽ :د .عبد الحميد ىنداكم،
(طِ) ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف َُُِ ،ـ.
 مفتاح الفالح في شرح دعاء الصباح  ،السيد محمد كالنتر ( ،طِ)  ،مؤسسة دار النشر-
اإلسالـ  ،إيراف ََِٓ ،ـ .
 مفتاح الفالح كمصباح النجاح في شرح دعاء الصباح  ،الشيخ إسماعيؿ بف محمد حسيف بف
محمد رضا بف عالء الديف محمد المازندراني (تُُّٕق)  ،مخطكطة  ،مكتبة مجمس الشكرل
اإلسالمي  ،إيراف  ،رقـ. ُِٖٗ :
 المفردات في غريب القرآف  ،الراغب األصفياني (تَِٓق)  ،ضبطو كراجعو :محمد خميؿ
عيتاني ( ،طْ)  ،دار المعرفة  ،بيركت  ،لبناف ََِٓ ،ـ .
 المقتضب  ،أبك العباس محمد بف يزيد المبَّرد (تِٖٓق)  ،تحقيؽ :محمد عبدالخالؽ عضيمة،
عالـ الكتب  ،بيركت  ،لبناف ََُِ ،ـ .
 مقتؿ الحسيف لمخكارزمي ( ،تٖٔٓق) تحقيؽ :الشيخ محمد السماكم ( ،طُ)  ،أنكار
اليدل  ،قـ المشرفة  ،إيراف ُُْٖ ،ق .
 المقصد األىسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى  ،أبك حامد محمد بف محمد الغزالي (تَٓٓق)،
تحقيؽ :الشيخ قاسـ محمد النكرم ( ،طّ)  ،مكتبة دار الفجر  ،دمشؽ ََُِ ،ـ .
 مكارـ األخالؽ  ،رضي الديف الطبرسي ( مف أعالـ القرف السادس اليجرم )  ،مكتبة األلفيف،
الككيت ( ،د .ت) .
 مف النص إلى الفعؿ أبحاث في التأكيؿ  ،بكؿ ريككر  ،ترجمة :محمد برادة – حساف بكرقية،
(طُ)  ،عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية  ،مصر ََُِ ،ـ .
 المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع  ،أبك محمد القاسـ األنصارم السجمماسي ( مف أعالـ
القرف الثامف اليجرم )  ،تحقيؽ :عالؿ الغازم ( ،طُ)  ،مكتبة المعارؼ  ،الرباط  ،المغرب،
َُٖٗـ .
 المنطؽ  ،الشيخ محمد رضا المظفر ( ،طّ)  ،مطبعة النعماف  ،النجؼ األشرؼ ُّٖٖ ،ق .
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الصدكؽ أبك جعفر محمد بف عمي بف الحسيف بف بابكيو القمي،
 مف ال يحضره الفقيو  ،الشيخ ٌ
تحقيؽ :محمد جعفر شمس الديف ( ،طِ)  ،دار التعرؼ لممطبكعات  ،بيركت ،لبنافُْٗٗ ،ـ.

 منياج البراعة في شرح نيج البالغة  ،المير از حبيب اهلل الياشمي الخكئي (تُِّٔق)،
تحقيؽ :عمي عاشكر ( ،طُ)  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيركت  ،لبناف ََِٖ ،ـ .
 منياج البمغاء كسراج األدباء  ،أبك الحسف حازـ القرطاجني (تْٖٔق)  ،تحقيؽ :محمد الحبيب
ابف الخكجة ( ،طْ)  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بيركت  ،لبناف ََِٕ ،ـ.
 ميج الدعكات كمنيج العبادات  ،السيد رضي الديف عمي بف مكسى بف جعفر بف طاككس  ،قدـ
لو كعمؽ عميو :الشيخ حسيف األعممي ( ،طُ)  ،مؤسسة األعممي لممطبكعات  ،بيركت  ،لبناف،
ُْٗٗـ .
 المكافقات في أصكؿ الشريعة  ،أبك إسحاؽ الشاطبي (تَٕٗق)  ،تحقيؽ :الشيخ عبداهلل دراز ،
(طِ) ،دار الفكر العربي  ،مصر ُٕٗٓ ،ـ .
 مكاىب الرحمف في تفسير القرآف  ،السيد عبد األعمى المكسكم السبزكارم (تُُْْق)( ،طٓ)،
منشكرات دار التفسير  ،قـ  ،إيراف ََُِ ،ـ .
 مكسكعة النظريات األدبية  ،د .نبيؿ راغب ( ،طُ)  ،الشركة المصرية العالمية لمنشر-
لكنجماف  ،مصر ََِّ ،ـ .
 ميخائيؿ باختيف المبدأ الحكارم  ،تزفيتاف تكدكركؼ  ،ترجمة :فخرم صالح ( ،طِ)  ،المؤسسة
العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت  ،لبناف ُٗٗٔ ،ـ .
 الميزاف في تفسير القرآف  ،السيد محمد حسيف الطباطبائي (تَُِْق)  ،تحقيؽ :الشيخ إياد
باقر سمماف( ،طُ)  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيركت  ،لبناف ََِٔ ،ـ .
النص اتجاه جديد في الدرس النحكم  ،د .أحمد عفيفي ( ،طُ)  ،مكتبة زىراء الشرؽ،
 نحك
ٌ
القاىرة  ،مصر ََُِ ،ـ .

النص إطار نظرم كدراسات تطبيقية  ،عثماف أبك زنيد ( ،طُ)  ،عالـ الكتب الحديث،
 نحك
ٌ
إربد  ،األردف ََُِ ،ـ .

النص بيف النظرية كالتطبيؽ  ،د .يكسؼ أحمد جاد الرب  ،دار غريب  ،القاىرة  ،مصر،
 نحك
ٌ
َُِٓـ .

نصان  ،األزىىر الزَّناد ( ،طُ)  ،المركز الثقافي
 نسيج
النص  ،بحث في ما يككف بو الممفكظ ٌ
ٌ
العربي  ،بيركت  ،لبناف ُّٗٗ ،ـ .
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التناص في الشعر العربي  ،محمد َّ
عزاـ  ،منشكرات اتحاد الكتاب
النص الغائب  ،تجميات

ٌ
ٌ
العرب  ،دمشؽ ََُِ ،ـ .

النص كاألسمكبية بيف النظرية كالتطبيؽ  ،عدناف بف ذريؿ  ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب،

ٌ
دمشؽ َََِ ،ـ .

النص كالخطاب  ،شتيفاف ىابشايد  ،ترجمة :د .مكفؽ محمد جكاد المصمح ( ،طُ)  ،دار

ٌ
المأمكف لمترجمة كالنشر  ،بغداد  ،العراؽ َُِّ ،ـ .

النص كالخطاب كاالتصاؿ  ،د .محمد العبد ( ،طُ)  ،األكاديمية الحديثة لمكتاب الجامعي،

ٌ
القاىرة ََِٓ ،ـ .

النص كالخطاب كاإلجراء  ،ركبرت دم بكجراند  ،ترجمة  :د .تماـ حساف ( ،طِ)  ،عالـ

ٌ
الكتب ،القاىرة ََِٕ ،ـ .

النص كالسمطة كالحقيقة  ،د .نصر حامد أبك زيد ( ،طٓ)  ،المركز الثقافي العربي  ،الدار

ٌ
البيضاء  ،المغرب ََِٔ ،ـ .

الداللي كالتداكلي  ،فاف دايؾ  ،ترجمة :عبد القادر

النص كالسياؽ استقصاء البحث في الخطاب ٌ
ٌ
قنيني  ،إفريقيا الشرؽ  ،الدار البيضاء  ،المغرب َُِّ ،ـ .

 النظريات المسانية الكبرل مف النحك المقارف إلى الذرائعية  ،مارم آف بافك  ،كجكرج إليا سرفاتي،
ترجمة :محمد الراضي ( ،طُ)  ،المنظمة العربية لمترجمة  ،بيركت  ،لبناف َُِِ ،ـ .
 نظريةةالتنان ة جلالارتأ ة ،لترجلالارا ةةاللاللس ل ة لتن ل ة ن الال(ط)1لالاترلتناكةةنيجلالا  ،ة ال
لنري لال،1111ل
 نظريالعل،لتننجللالاللحل ،لتح الفرجلال(ط)1لال كاسالتآلاتبلالتنق أرةلال صرلال،1112لل ل
النص ضمف كتاب آفاؽ التناصية المفيكـ كالمنظكر  ،ركالف بارت  ،تعريب كتقديـ :د.
 نظرية
ٌ
محمد خير البقاعي( ،طُ)  ،جداكؿ لمنشر كالترجمة كالتكزيع  ،بيركت  ،لبناف َُِّ ،ـ .

 نقد الشعر  ،أبك الفرج قدامة بف جعفر (تّّٕق)  ،تحقيؽ :كماؿ مصطفى ( ،طّ)  ،مكتبة
الخانجي  ،القاىرة  ،مصر ُٕٖٗ ،ـ .
 نيج البالغة  ،كىك مجمكع ما اختاره الشريؼ أبك الحسف محمد الرضي ابف الحسف المكسكم
مف كالـ أمير المؤمنيف أبي الحسف عمي بف أبي طالب ، ضبط نصو كابتكر فيارسو
العممية :د .صبحي الصالح ( ،طْ)  ،دار الكتاب المصرم  ،القاىرة  ،دار الكتاب المبناني،
ََِْـ .
 نيج البالغة الثاني  ،جمعو كرتبو الشيخ جعفر الحائرم( ،طُ) ،دار اليجرة  ،إيرافَُُْ ،ق .
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 نيج السعادة في مستدرؾ نيج البالغة  ،الشيخ محمد باقر المحمكدم (تُِْٕق) ( ،طُ)،
ك ازرة الثقافة كاإلرشاد اإلسالمي ،إيراف ُُْٖ ،ق .
 ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع  ،جالؿ الديف السيكطي (تُُٗق)  ،تحقيؽ :د .عبدالعاؿ
سالـ مكرـ  ،عالـ الكتب  ،القاىرة  ،مصر ََُِ ،ـ .
 كسائؿ الشيعة إلى تحصيؿ مسائؿ الشريعة  ،الشيخ محمد بف الحسف الحر العاممي
(تَُُْق) ( ،طِ)  ،مؤسسة آؿ البيت (عييـ السالـ)  ،قـ المشرفة  ،إيراف ُُْْ ،ق .
 ينابيع المكدة  ،الشيخ سميماف بف إبراىيـ القندكزم الحنفي (ُِْٗق) ( ،طُ)  ،مؤسسة
األعممي لممطبكعات  ،بيركت  ،لبناف ُٕٗٗ ،ـ .

اىبح٘ث ٗاىدراطاث:
النص  ،محمد عبدالرضا محيسف  ،رسالة ماجستير،
 اإلبداع كاإلتباع بيف البالغة العربية كعمـ
ٌ
جامعة الككفة  ،كمية اآلداب َُِِ ،ـ .

 اإلبالغية في الشاىد الشعرم  ،نادر عبدالرحمف محمد الكقفي  ،أطركحة دكتكراه  ،جامعة مؤتة،
ََِٕـ .
النص  ،د .سعيد حسف بحيرم  ،مجمة عالمات في النقد،
 اتجاىات لغكية معاصرة في تحميؿ
ٌ
النادم األدبي الثقافي بجدة  ،السعكدية  ،جّٖ ،مجَُ َََِ ،ـ .

 االتساؽ كاالنسجاـ في ركاية سمرقند ألميف معمكؼ  ،لمياء شنكؼ  ،رسالة ماجستير ،جامعة
منتكرم – قسنطينة  ،كمية اآلداب كالمغات ََِٖ ،ـ ََِٗ /ـ .
النصي  ،د .فايز أحمد محمد الككمي  ،مجمة عمكـ المغة  ،دار غريب،
 أثر الركابط في البناء
ٌ
القاىرة  ،مصر  ،المجمد ، ُُ/العددََِٖ ، ّ/ـ .

النص  ،عابد بكىادم  ،مجمة دراسات  ،الجامعة األردنية  ،المجمد،َْ/
 أثر النحك في تماسؾ
ٌ
العددَُِّ ، ُ/ـ .

النص ( مقاالت خالد المالؾ
 اإلحالة الضميرية في المغة العربية مقاربة تطبيقية في ضكء نحك
ٌ
في الحكار كاالختالؼ أنمكذجان )  ،د .نكاؿ بنت سميماف الثنياف  ،مجمة عمكـ المغة  ،دار
غريب ،القاىرة  ،مصر  ،المجمد ، ُّ/العددََُِ ، ّ/ـ .
النص القرآني  ،أ .عبدالحميد بكترعة  ،مجمة األثر،
 اإلحالة النصية كأثرىا في تحقيؽ تماسؾ
ٌ
الجزائر  ،العددَُِِ ، ُٔ/ـ .
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النص القرآني  ،نائؿ محمد إسماعيؿ  ،مجمة
 اإلحالة بالضمائر كدكرىا في تحقيؽ الترابط في
ٌ
جامعة األزىر بغزة  ،المجمد ، ُّ/العدد ُ(َُُِ ، )Bـ .

 اإلحالة دراسة نظرية مع ترجمة الفصميف األكؿ كالثاني مف كتاب ( )Cohesion in Englishلػ
ىاليدام ،كرقية حسف (رسالة ماجستير)  ،شريفة بمحكت  ،رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر،
كمية اآلداب كالمغات ََِٔ/ََِٓ ،ـ .
 االستمزاـ التخاطبي بيف البالغة العربية كالتداكليات الحديثة ضمف كتاب (التداكليات عمـ
استعماؿ المغة)  ،أحمد المتككؿ ( ،طِ)  ،عالـ الكتب الحديث  ،إربد  ،األردف َُِْ ،ـ .
 االشتراؾ المغكم كالمعنى السياقي  ،محمد شندكؿ  ،مجمة المسانيات  ،الجزائر ،العدد،َِ-ُٗ /
َُِّ – َُِْـ .
النص كتحميؿ الخطاب )،
النصي عند أبي مسمـ البيالني  ،ضمف كتاب ( لسانيات
 التكرار
ٌ
ٌ
النص كتحميؿ
عيسى بف محمد بف عبداهلل السميماني  ،بحكث المؤتمر الدكلي األكؿ في لسانيات
ٌ

النص كتحميؿ الخطاب  ،جامعة ابف زىر  ،كمية اآلداب
الخطاب  ،الجمعية المغربية لمسانيات
ٌ
كالعمكـ اإلنسانية  ،أكادير  ،المممكة المغربية ( ،طُ)  ،دار كنكز المعرفة  ،عماف  ،األردف،
َُِّـ.
 ثالثة مفاىيـ نقدية بيف التراث كالحداثة  ،ضمف كتاب ( قراءة جديدة لتراثنا النقدم ) ،د.
عبدالممؾ مرتاض  ،أبحاث كمناقشات الندكة التي أقيمت في نادم جدة األدبي الثقافي في الفترة
مف ُٗلى ُِْٖٖٗ/ُُ/ـ  ،كتاب النادم األدبي بجدة ٗٓ َُٗٗ ،ـ .
النص كالخطاب  ،ربيعة العربي  ،مجمة عالمات  ،المغرب  ،العددََُِ ، ّّ/ـ .
 الحد بيف
ٌ

تماـ
 ظاىرة الربط في التركيب كاألسمكب العربي  ،ضمف كتاب ( مقاالت في المغة كاألدب ) ،دٌ .
حساف ( ،طُ)  ،عالـ الكتب  ،القاىرة  ،مصر ََِٔ ،ـ .
ٌ

النص أسسو المعرفية كتجمياتو النقدية  ،د .جميؿ عبد المجيد  ،مجمة عالـ الفكر  ،الككيت،
 عمـ
ٌ
المجمد ، ِّ/العددََِّ ، ِ/ـ .

النص  ،نظرية التأثير كاالتصاؿ  ،نبيمة إبراىيـ  ،مجمة فصكؿ ،مصر ،المجمد،ٓ/
 القارئ في
ٌ
العددُْٖٗ ، ُ/ـ .

النص  ،نيمة األحمد  ،مجمة عالـ المعرفة  ،ك ازرة الثقافة في الجميكرية العر ٌبية السكرية،
 ما ىك
ٌ
السنة ، َْ/العدد ، ُْٓ/نيساف ََُِ ،ـ .

النص كتحميؿ
النص  ،ضمف كتاب ( لسانيات
 مسارات التحكؿ مف لسانيات الجممة إلى لسانيات
ٌ
ٌ
النص كتحميؿ الخطاب،
الخطاب )  ،رشيد عمراف  ،بحكث المؤتمر الدكلي األكؿ في لسانيات
ٌ
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النص كتحميؿ الخطاب  ،جامعة ابف زىر  ،كمية اآلداب كالعمكـ
الجمعية المغربية لمسانيات
ٌ
اإلنسانية  ،أكادير  ،المممكة المغربية ( ،طُ)  ،دار كنكز المعرفة  ،عماف  ،األردفَُِّ ،ـ.

النص  ،ب .نرليش ك د .كالرؾ  ،ترجمة :د.
 مساىمات بكلر كبارتميت كبنفست في عمـ لغة
ٌ
عبدالمنعـ السيد أحمد جدامي  ،مجمة عمكـ المغة  ،القاىرة  ،المجمد ، ُْ/العددَُُِ ، ُ/ـ .

النصية  ،جمعاف عبدالكريـ  ،مجمة عالمات في النقد،
 مفيكـ التماسؾ كأىميتو في الدراسات
ٌ
النادم األدبي الثقافي بجدة  ،السعكدية  ،ج ُٔ  ،مج ُٔ  ،مايك ََِٕـ .

النص المترابط  ،د .سعيد يقطيف  ،مجمة عالـ الفكر  ،الككيت  ،المجمد،ِّ/
النص إلى
 مف
ٌ
ٌ
العددََِّ ، ِ/ـ .

لمنص الشعرم  ،دراسة في قصيدة جاىمية  ،د .سعد مصمكح  ،مجمة فصكؿ،
 نحك أجركمية
ٌ
مصر  ،المجمد ، َُ/العددافُُٗٗ ، ِ-ُ/ـ.

 نحك تحديد المصطمحات  ،التناص  ..األدب المقارف  ..السرقات األدبية  ،إبراىيـ نمر مكسى،
مجمة عالمات في النقد  ،النادم األدبي الثقافي بجدة  ،السعكدية  ،جْٔ  ،مج ، ُٔ ،
ََِٖـ .
النص كتحميؿ الخطاب )،
 نحك دراسة نحكية لمخطاب :قضية اإلضمار ،ضمف كتاب ( لسانيات
ٌ
النص كتحميؿ الخطاب  ،الجمعية
ريـ اليمامي  ،بحكث المؤتمر الدكلي األكؿ في لسانيات
ٌ

النص كتحميؿ الخطاب  ،جامعة ابف زىر  ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،
المغربية لمسانيات
ٌ
أكادير  ،المممكة المغربية ( ،طُ)  ،دار كنكز المعرفة  ،عماف  ،األردفَُِّ ،ـ.

عزاـ  ،مجمة المكقؼ األدبي  ،دمشؽ  ،العدد،ّٖٗ/
 النص المفتكح التفكيؾ أنمكذجان  ،أ .محمد ٌ
السنة الرابعة كالثالثكف  ،حزيراف ََِْ ،ـ .
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( Textual cohesion in the prayers of Imam Ali ( P.U.H)) is the title of the
first section; it clarifies the concept of cohesion within two chapters. The first
chapter is entitled ( the grammatical cohesion), it includes four topics following
the studied grammatical cohesion: references:- textual and situational with their
elements, substitution:- nominal, verbal and phrasal, ellipsis:- prepositional,
nominal, verbal and phrasal, and junction:- additional, rectification and causative,
respectively.
In the second chapter the researcher studies the ( lexical cohesion) within
two topics where the first one deals with reiteration, as a device of the lexical
cohesion, such as word repetition, synonym, comprehensive word and general
word. The second topic focuses on another device which is collocation
represented by contradictory, the relation with an ordered series, part to a whole
relation, part to part relation and so on.
The phonetic cohesion had not been referred to because the researcher
believed that the phonetic cohesion alone does not achieve the text textuality
which means the significant continuity, its reference does not achieve the
significance junction and that some of its terms come under different titles.
The second section is entitled( the textual coherence the prayers of Imam
Ali

( P.U.H)) it includes two chapters:- ( concept of coherence and its

relations), it includes three topics to exhibit the concept of coherence, its meaning
in the textual studies and the receiver role in its forming, the concept of the greater
structure and the higher structure and the textual cohesion relations. All these
topics are associated applications on selected samples of the prayers of Imam Ali(
P.U.H).
The second chapter is an applied study of the textual cohesion on ( Kumail)
prayer as one of the prayers that move logically from one topic to another. The
research attempts to reveal the text plan to connect its issues on the interior levels
via the receiver's vision as a partner in producing meaning.
The conclusion includes the most important results of the study.
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Abstract
Prayer for Ahlul-Bait is a school of all life affairs, not only the religious
worship aspect; in their prayers there is the cognitive aspect represented by
theology and doctrine sciences, and the social aspect which deals with the tiny
details of Man social life, directing the path of Man's relation with his God, with
himself and with his society. This research aims to study this rich heritage in the
term of the different linguistic and critical method to reveal some of its linguistic
structure as well as its artistic and aesthetic characteristics.
One of these methods we have the textual linguistic which considers text,
written and verbal, a field of its research as one linguistic unit, represents the
linguistic interaction nature among the theologists, which is accomplished by
logistic achievements that go beyond the sentence to the text with its system and
harmony, to describe the different aspects of the linguistic use forms and the
linguistic contact forms, clarifying their interior and external connection. Van
Diech had described the textual linguistic by saying( an interfered specialization
science) as it not restricted to certain theory or method.
This study depends on investing the textual linguistic data and devices in an
applied approach to the prayers of Imam Ali ( P.U.H) which are literary texts
carry the rhetorical style and sweat meaning. To document and authenticate the
texts , researcher refers to the famous prayers' book and their ancient resources.
The study consists of a preface, two sections, each of two chapters, preceded
by an introduction and followed by a conclusion.
The preface is entitled( basic topics), it gives a brief idea about the prayers of
Imam Ali ( P.U.H) and the stages of their collection, there are some hints that they
had been collected and written previously. The researcher exhibits the concept of
text in the Arab heritage and its significances development from the linguistic
concept to its current status as well as the associations of the traditional
significance usage. Moreover, the preface refers to text concept in the modern
linguistic lesson in addition to its different schools and its interference with
speech term. Finally it attempts to put a definition for text to represent all what
had been mentioned.
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