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 ميقىدمِّة(()) 
 

 

  

ٍمدى ًمٍفتىاحان ًلًذٍكًرهً           عىؿى اىٍلحى ٍمدي ًلمًَّو اىلًَّذم جى ًزيًد ًمٍف فىٍضًموً  ، اٍلحى سىبىبان ًلٍممى ًتوً  ، كى مىى آالىًئًو كىعىظىمى دىًليالن عى  ،كى

اًتـً ًلمىا سىبىؽى  كالصَّالةي كالسَّالـي عمى سٌيدنا ميحمَّدو  ا ًاٍنغىمىؽى  ، الخى ؽ   ، كالفىاًتًح ًلمى ؽَّ ًباٍلحى كالدَّاًفًع  ، كالميٍعًمًف اىٍلحى

ٍيشىاًت األىبىاًطيؿً  اًليؿً  ، جى ٍكالىًت األىضى مى آًلًو األٍخياًر اٍلميٍصطىًفٍيفى األٍبرارً  ،كالدَّاًمًغ صى  ... كبعد ..كىعى

يا ، ففضالن عمى الجانب الديني جميع درسة تنفتح عمى شؤكف الحياةفالٌدعاء عند أىؿ البيت م         

الجانب المعرفي المتمثؿ في عمكـ الفكر كالعقيدة ، كالجانب االجتماعي  التعٌبدم ، تجد في أدعيتيـ

الذم يمٌس أدؽ تفاصيؿ الحياة االجتماعية لإلنساف ، فيكجو إليو مساره سكاء في عالقتو بربو، أك عالقتو 

، أك عالقتو بمجتمعو . كفي دراسة ىذا التراث الثٌر في ضكء مختمؼ المناىج المغكية كالنقدية،  بنفسو

يمكف أف تتضح جكانب مف بنيتيا المغكية ، كخصائصيا الفنية كالجمالية بما يكشؼ سٌر أدبيتيا ، كمف 

مجاالن لبحثو  -نطكقان ما كاف مكتكبان منو أك م -ىذه المناىج عمـ المغة النٌصي ، الذم يتخذ مف النٌص 

ـٌ بإنجازات لغكية تتعدل  بكصفو كحدة لغكية كاحدة ، تمثؿ طبيعة التفاعؿ المغكم بيف المتكمميف ، الذم يت

مفيكـ الجممة إلى النٌص بما يتسـ بو مف اتساؽ كانسجاـ ، فيصؼ الجكانب المختمفة ألشكاؿ االستعماؿ 

بطيا الداخمي كالخارجي . كقد أفاد مف مجاالت شتى، المغكم كأشكاؿ االتصاؿ المغكم كيكضحيا في ترا

كاستكعب مفيكمات مف نظريات متعددة ، فمـ يخضع لنظرية محٌددة ، أك طريقة كاحدة حتى كصفو "فاف 

، ككانت الغاية مف ذلؾ صكغ نظرية نٌصٌية عامة ، تنفتح (ُ)دايؾ" بأٌنو ) عمـ متداخؿ االختصاصات (

عمى أبعاد العممية التكاصمية كافة ، مف المرسؿ كالمتمقي ، فضالن عمى ظركؼ اإلنتاج التي تحيط 

 بالنٌص كتحٌدد لو مسار تمقيو . 

المساني كتقع ىذه الدراسة في صنؼ الدراسات التي تقـك عمى المزاكجة بيف مىرجع مف النظر          

طريؼ ، كمعطى مف المنجز التراثي تميد بحسب قكؿ الدكتكر: نياد المكسى في تقديمو لدراسات مف ىذا 
                                                           

  . ُُ( ينظر: عمـ النص مدخؿ متداخؿ االختصاصات ، صُ)
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، لتعمؿ عمى تكظيؼ معطيات عمـ المغة النٌصي ككسائمو في مقاربة تطبيقية عمى أدعية اإلماـ (ُ)النكع

تخريجيا إلى كتب األدعية ، رجعت في  بالصكرة التي كرد فييا النٌص  بغية التكثؽ مف ضبطَ، عمي

لٌما كاف التماسؾ النٌصي يمثؿ أىـ مظاىر ك  المشيكرة، كالمصادر القديمة التي كردت فييا كالتأكد منيا .

أف يككف مف بابيف ، ككؿ باب يتككف مف فصميف ، تسبقيا  بحثاقتضت طبيعة ال ،(ِ)التحميؿ النٌصي

 مقدمة كتمييد كتمحقيا خاتمة .

فجاء التمييد بعنكاف: ) مباحث تأسيسية (، تناكلت فيو نبذة مختصرة كفكرة مكجزة عف أدعية          

كجكد صحيفة  -بعدما كجد مف اإلشارات  -كمراحؿ تجميعيا ، كلـ يستبعد البحث  اإلماـ عمي

لمغكم في المفيكـ ا تضٌميا قبؿ ذلؾ . ثـٌ عرضت مفيكـ النٌص في التراث العربي كتطكر داللتو مف

، كما لحؽ بو مف تيافت في استعماؿ الٌداللة  اآلف في االصطالح ما يرمز إليو إلى أصؿ الكضع

االصطالحية . فضالن عف مفيكـ النٌص في الدرس المساني الحديث مركران بمدارسو المختمفة كتداخمو مع 

معان لكؿ ما لحؽ بو مف مصطمح الخطاب ، كقد حاكؿ البحث أف يستقي بعد ذلؾ تعريفان لمنٌص يككف جا

حيثيات . كبعد ذلؾ تعٌرضت لمجذكر التاريخية لنشأة عمـ المغة النٌصي ، كمراحؿ تطكره ، كالغايات التي 

بعد أف أفاضت في ذلؾ  تبناىا عمماؤه . كقد تجنبت في التمييد الحديث عف شخصية اإلماـ عمي

. (ّ)يرتوكس عديد الدراسات المختصة التي تناكلت حياة اإلماـ عمي

(، كتضمف بعد تكضيح  كجاء الباب األكؿ بعنكاف: ) الٌسبؾ النٌصي في أدعية اإلماـ عمي         

مفيكـ السبؾ فصميف ، كاف األكؿ منيما بعنكاف: ) الٌسبؾ النحكم (، كتألؼ مف أربعة مباحث عمى عدد 

كسائؿ الٌسبؾ النحكم المعركضة، كىي: اإلحالة بنكعييا: النٌصٌية كالمقامٌية ، مع التعٌرض إلى عناصرىا، 

، كاإلحالة بأدكات المقارنة ، كاإلحالة باألسماء  كىي: اإلحالة بالضمائر، كاإلحالة بأسماء اإلشارة

الثاني الحديث عف االستبداؿ بأنكاعو: االستبداؿ االسمي ، كاالستبداؿ  ثالمكصكلة . كتكفَّؿ المبح
                                                           

 .  ُ( ينظر: نحك النٌص اطار نظرم كدراسات تطبيقية ، صُ)
  . ُٔ/ ُكالتطبيؽ ، ( ينظر: عمـ المغة النٌصي بيف النظرية ِ)
لمسيد جعفر مرتضى العاممي ، كمكسكعة اإلماـ أمير  عمى سبيؿ المثاؿ: الصحيح مف سيرة اإلماـ عمي( ينظر: ّ)

 لمدكتكر عمي صادؽ البيالني . لمشيخ باقر شريؼ القرشي ، كمكسكعة اإلماـ عمي المؤمنيف عمي بف أبي طالب
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الفعمي، كاالستبداؿ الجممي . أٌما المبحث الثالث فكاف لمحديث عف الحذؼ ، كشمؿ الحذؼ الحرفي، 

كالحذؼ االسمي ، كالحذؼ الفعمي ، كالحذؼ الجممي . كاختتـ الفصؿ بالمبحث الرابع ككاف مخصصان 

  لمحديث عف ) الربط ( بأقسامو: الربط اإلضافي ، كالربط االستدراكي، كالربط السببي .

أٌما الفصؿ الثاني فكاف بعنكاف: ) الٌسبؾ المعجمي ( ، كتضٌمف مبحثيف ؛ يتناكؿ األكؿ منيما          

التكرار بكصفو كسيمة مف كسائؿ الٌسبؾ المعجمي ، كقد تمثؿ في تكرار الكممة نفسيا كما يندرج فييا مف 

امة . كتكفؿ المبحث الثاني في البحث أنكاع ، كالترادؼ أك شبو الترادؼ ، كالكممة الشاممة ، كالكممة الع

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 التالـز الذكرم . 

ض البحث عف الٌسبؾ الصكتي العتقادنا بأفَّ الٌسبؾ الصكتي بمفرده ال يحقؽ نٌصٌية كأعر          

ف كاف لو نكع مف اإلحالة ، كلكٌنيا إحالة شكمية ال تحقؽ  النٌص، كنعني بو االستمرارية الٌداللٌية لو ؛ كا 

 الربط الٌداللي ، فضالن عمى أفَّ بعض مفرداتو تدخؿ في عنكانات في معايير أخر .

(، كتألؼ مف  أٌما الباب الثاني: فقد حمؿ عنكاف: ) الحبؾ الٌنٌصي في أدعية اإلماـ عمي         

بؾ كعالقاتوفصميف ؛ األكؿ بعنكاف )  (، كتضٌمف ثالثة مباحث ؛ تكٌفؿ األكؿ في بياف  في مفيكـ الحى

مبحث الثاني عف مفيـك مفيكـ الحبؾ كما يقصد بو في الدراسات النٌصٌية ، كأثر المتمقي في تككينو . كال

) البنية الكبرل كالبنية العميا (، كالمبحث الثالث في ) عالقات الحبؾ النٌصٌية (، كتناكؿ منيا عالقة 

، عالقة حسف االبتداء بمضمكف النٌص اإلجماؿ كالتفصيؿ ، كعالقة السببٌية ، كعالقة المقابمة ، ك 

بيقاتيا عمى نماذج مختارة مف أدعية اإلماـ كالتناص . كقد رافؽ مباحث ىذه الفصكؿ في البابيف تط

 . عمي

ككاف الفصؿ الثاني دراسة تطبيقية لمحبؾ النٌصي عمى دعاء كميؿ ، بكصفو مف األدعية التي          

تسير سيران منطقيان في االنتقاؿ مف محكر إلى آخر، كقد حاكؿ البحث أف يكشؼ عف خطة النٌص التي 
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اياه في المستكل ) الجكاني ( عف طريؽ رؤية المتمقي لو ، بكصفو شريكان يتسمسؿ فييا في الربط بيف قض

 في إنتاج المعنى .

 كاختتـ البحث بخاتمة ضٌمت أىـٌ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة .         

ذم كفي ىذا المقاـ كعرفانان بالجميؿ أقٌدـ الشكر كاالمتناف ألستاذم الدكتكر عادؿ عبدالجبار، ال         

ىا ، كقد كاف في إنجاز  تفضؿ مشككران باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة ، لما بذلو معي مف صبر كجيد ككقت

آلرائو العممية المخمصة كتكجيياتو األثر في خركجيا بصكرتيا الحالية ، كفقو اهلل لكؿ خير، ككفقني لرٌد 

 ىذا الجميؿ إليو .

ربية ، فميـ مٌني خالص الشكر كاالمتناف ، كالى مف كال أنسى فضؿ أساتذتي في قسـ المغة الع         

 مٌد لي يد العكف ، ككقؼ إلى جانبي برأم عممي أك نصيحة أفدت منيا .

كأخيران فإٌني ال ادعي الكماؿ ليذا العمؿ ، كحسبي أٌني بذلت كسعيت كاستقصيت بكٌؿ جيدم،          

ف أصبت فمٌمو المٌنة كمنو الت ليو أنيب .فإف أخطأت فمف نفسي ، كا   كفيؽ ، ىك حسبي عميو تككمت كا 

 كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب  العالميف

 

 الباحث                                                                                

 ـَُِٕ –ق ُّْٗ                            
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َٖيد
 
 اىت

 ٍ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 

(ُ)كسٌمـ في الحث عمى الدعاء كالترغيب فيو يبغي إليو النبي كآؿ بيتو صٌمى اهلل عمييـ
كىك في حقيقتو  ،

كسيمة اتصاؿ بيف العبد كخالقو ، كحمقة ارتباط مف عالـ الممؾ إلى عالـ الممككت ، الذم ىك مف أىـٌ 

بما  كقٌد فتح اإلماـ عمي ،(ِ)األسباب الطبيعية االختيارية الكاقعية لنجح المطمكب كالنيؿ إلى المقصكد

، اتصاالن يقكـ عمى العبكدية المطمقة لإلنساف تجاه رٌبو (ّ)باب ىذا االتصاؿ تعممو مف رسكؿ اهلل

كخالقو، فعٌممنا كيؼ ندعك اهلل تعالى ، ككيؼ نتضرع كنمجأ إليو ، ككيؼ نقؼ أمامو بخشكع كتذٌلؿ ، ال 

الطاىريف مف أبنائو ال تقتصر عمى نرل ألنفسنا أية قيمة أك كجكد . ككانت أدعيتو كسائر أدعية األئمة 

مناجاة اهلل تعالى كطمب عفكه كمغفرتو فحسب ، بؿ تعرض بعضيا إلى الشؤكف التربكية كاالجتماعية، 

فكاف خطاب الٌدعاء يمثؿ بعدان  .(ْ)كقد صكر بعضيا الحالة السياسية كما يعانيو المسممكف في عصرىـ

نمكذج مف األداء التعبيرم يفضي إلى كينكنة أدبية معرفيان تأسس عمى نمط مف الرؤية الككنية ، ك 

. فيك مف حيث المضمكف كسيمة لنشر تعاليـ القرآف كآداب اإلسالـ، (ٓ)بمستكل مف الحساسية الجمالية

كتمقيف أصكؿ العقيدة كتيذيب النفكس كصفائيا ، كتنمية نزعاتيا الخيرة ؛ لتصؿ إلى درجات الطاعة 

 .(ٔ)كالفضيمة

                                                           

 . ْٗينظر: عقائد اإلمامية ، ص (ُ)
 . َٕ/ّينظر: مكاىب الرحمف في تفسير القرآف ،  (ِ)
ألؼ باب يفتح ألؼ باب ((، كتاب الخصاؿ،  : عممني رسكؿ، قاؿ: )) قاؿ عمي( كرد عف أبي جعفرّ)

 . ْٕٔص
 .  ُُ، ص ( ينظر: شرح أدعية اإلماـ أمير المؤمنيفْ)
  . ُِٕ( ينظر: الخطاب في نيج البالغة ، صٓ)
 .  ٖقيقتو ، آدابو ، آثاره ، ص( ينظر: الٌدعاء ، حٔ)
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أماـ تراث رٌباني ، ككنز محٌمدم ، كذخيرة عمكٌية ، ستبقى  ع أدعية اإلماـ عميكنحف م         

عمى مٌر األزمنة كالٌدىكر جامعة أخالؽ كنبؿ ، كمدرسة تيذيب كتربية ، كنبراس نكر كىداية ، كمعيف 

رقراؽ عذب يستقي منو كٌؿ ضمآف الىث لمعرفة الحقائؽ ، باحث عف مفتاح الفالح ، كمصباح النجاح، 

ٌنة الباقية ، راغب في بمكغ المعالي . ككيؼ ال تككف كذلؾ ، كىي صادرة عف  ٌنة الكاقية ،  كالجى طالب لمجي

شخص جمع مف أسباب الكماؿ ، كمحمكد الخالؿ ، كصفات الجالؿ، كما صاحبيا مف نفح إليٌي ، 

لياـ قدسٌي ما يفتقده غيره لـ تصؿ إلينا  ماـ عمي. كعمى الرغـ مف أٌف أدعية اإل(ُ)كتسديد سماكٌم ، كا 

مجمكعة في كتاب مستقؿ إال في كقت متأخر عمى يٌد الشيخ عبداهلل بف صالح بف عبداهلل السماىيجي 

ق( إال إف ىذا ليس قاطعان بعدـ كجكد جمع متقدـ عمييا ، مع لحظ الظركؼ التي مٌر بيا ُُّٓ)ت

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

درجيا المأثكرة األدعية ألفاظ ضبط كفى كاآلداب ، الكظائؼ المشتممة بياف  ككتبيـ أصكليـ في عنيـ، كاً 

أسماؤىا مف  كما ذيًكرىتٍ  الرجاؿ ... أئمة مؤٌلفييا عف تراجـ كضاعت كافرة ، عدة منيا عمينا ضاعت التي

 كما الخامس القرف إلى أكاسطػ بعينيا باقيا جٌميا كاف الرجالية افي أصكلن مؤٌلفييا تراجـ عند الكتب تمؾ

 مف بغداد كرخ في السكريف بيف أف فذكر ،(ِ)بيف السكريف مادة في(  البمداف معجـ)  في ياقكت بو صٌرح

 أردشير كزير سابكر بف نصر أبك الكزير كقفيا التي الكتب كانت خزانة كبيا قاؿ: محاليا كأعمرىا أحسف

 المعتبرة األئمة كٌميا بخطكطػ منيا ، كانت كتبا الدنيا أحسف في يكف كلـ.  الدكلة عضد ابف الدكلة بياء

 إلى السمجكقية ممكؾ أكؿ بيؾ طيٍغريؿ عند كركد الكرخ محاؿ مف فيما أحرؽ ، كاحترقت المحررة كأصكليـ

ىذا الجمع، نحك ما ذكره . كعمى الرغـ مف ىذا ىناؾ إشارات يستشؼ منيا كجكد (ّ)ق ((ْْٕفي  بغداد

 القاسـ بف يحيى ق( عند شرحو لدعاء الصباح ، إذ قالؿ: )) قاؿ الشريؼُُُُالعالمة المجمسي )ت

 ليث المحٌجميف ، الغر   المؤمنيف كقائد أمير كجٌدم بخط  سٌيدم فييا مكتكب طكيمة بسفينة ظفرت: العمكم

                                                           

  . ُّ( ينظر: الصحيفة العمكية الجامعة ، صُ)
 .  ّْٓ/ُ( ينظر: معجـ البمداف ، ِ)
 .  ُْٕ-ُّٕ/ٖ( الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة ، ّ)
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 دعاء ىذا الرحيـ اهلل الرحمف "بسـ: صكرتو ذهى ما التحٌيات عميو أفضؿ طالب أبي بف غالب عمي بني

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

 كعشريف سنة خمس الحٌجة ذم عشر حادل الخميس نيار آخر في طالب أبي بف عمي كتبو آخره: في

 ك السابع الٌرٌؽ في عمى الككفيٌ  المبارؾ ، ككاف مكتكبان بالقمـ خٌطو مف نقمتو: الشريؼ كقاؿ اليجرة . مف

. كنسب برككمماف في كتابو ) تاريخ األدب (ُ)كسبعمائة (( كثالثيف أربع سنة القعدة ذم مف العشريف

صحيفة تدعى بػ ) الصحيفة الكاممة (، كذكر أٌنيا تنسب أيضان إلى اإلماـ  العربي ( إلى اإلماـ عمي

. كيبدك مف التردد بينيما أٌف المقصكد بيا الصحيفة السجادية ، مع لحظ أٌف بعض (ِ)فزيف العابدي

 .(ّ)أيضان  تركل عف اإلماـ زيف العابديف أدعية اإلماـ عمي

ق بعنكاف ) الصحيفة العمكية كالتحفة ُِٕٗكقد طيبع جمع الشيخ السماىيجي في ايراف سنة          

المرتضكية (، كقد جمعيا مف كتب ) األصحاب ( مرسمة مف دكف ذكر سند ، ككاف مجمكع أدعيتيا 

يا، كرٌد حذفو ، بذكر األدعية التي صٌحت عنده ركايتيا ، كثبتت لدٌيو إجازت(ْ)كخمسيف دعاءن  كستة مائة

 . (ٓ)لإلسناد بخكفو مف اإلكثار، كاعتماده عمى االشتيار؛ ألٌنيا منقكلة مف الكتب المعتمدة المشيكرة

ق( بعنكاف ) الصحيفة َُِّككاف الجمع الثاني مف قبؿ الميرزا حسيف بف محمد النكرم )ت         

و جعميا تكممة كاستدراكان لمصحيفة كثالثة دعاء مف أدعيت العمكية الثانية (، كىي مشتممة عمى مائة

. كذكر الشيخ آغا بزرؾ (ٕ)، كتنماز باإلشارة إلى سند كٌؿ دعاء ، كالى المصدر الذم أخذ منو(ٔ)األكلى

                                                           

 .  ِْٕ/ْٗ( بحار األنكار ، ُ)
 .  ُّٖ/ُ( تاريخ األدب العربي ، ِ)
 .  ٔ/ُٖٓ،  ُِٖ،  َُٖ، ُٖٕ( ينظر: شرح نيج البالغة البف أبي الحديد ، ّ)
 .  ِِ/ُٓ( ينظر: الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة ، ْ)
 .  ٕ( ينظر: الصحيفة العمكية المباركة ، صٓ)
 . ِّ/ُٓينظر: الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة ،  (ٔ)
 .   ُّ، ص ( ينظر: شرح أدعية اإلماـ أمير المؤمنيفٕ)
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جمعان ثالثان بعنكاف ) الصحيفة العمكية ( لمسيد ميدم الغريفي البحراني  (قُّٖٗت)الطيراني 

 . (ُ)ق( مذككرة في فيرس تصانيفوُّّْ)ت

ككاف الجمع األخير باعتناء السيد محمد باقر المكٌحد األبطحي األصفياني بعنكاف ) الصحيفة           

العمكية الجامعة ( ضمَّنيا ما تجمع لديو مف األدعية عف طريؽ البحث كالتنقيب في مختمؼ الكتب، 

قباؿ األعماؿ، كالبمد  كأنكاع المؤلفات المعتبرة كال سٌيما كتب األدعية المعتمدة ، نحك مصباح المتيجد ، كا 

األميف ، كالجنة الكاقية ، كفالح السائؿ ، كغيرىا ، زيادة عمى ما كاف عنده مف األدعية المكجكدة في 

الصحيفتيف العمكيتيف لمسماىيجي كالنكرم ، بعد رفع المكررات منيما. كمف أجؿ تكثيؽ الٌدعاء مصدريان، 

منة لمكتب كالمصادر، ككضعيا في آخر الصحيفة مرتبة فقد ألحؽ بكؿ دعاء عددان مف التخريجات المتض

 . (ِ)بحسب تسمسؿ األدعية

 

 

 

 

 

 

 



                                                           

 .  ِّ/ُٓ( ينظر: الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة ، ُ)
 .  ُٓ-ُْ( ينظر: الصحيفة العمكية الجامعة ، صِ)



11 
 

 يف اىرتاث اىؼزبي :
ّ
 اىْض

 إذا عدنا إلى مادة ) نصص ( في المعاجـ العربية نجدىا تحيؿ إلى معافو متعددة ىي:    

ٍصتيو ككذلؾ رفىعىو أىم فالف ًإلى الحديث نىصَّ ))  كمنو ، (ُ)الشيء(( الرفع : فالنٌص )) رفعؾ -ُ  نصى

 .( ِ)((ًإليو 

يا"  نىاقىتىوي "  أقصى الشيء كغايتو: كىك مف المعنى السابؽ )) نىصَّ  -ِ ان  يىنيصُّ  اٍستىٍخرىجى  ًإذا:  نىصَّ

ى فىعىيا ًإذا فًإنَّو الرٍَّفعً  ًمفى  كىذلؾى  كىك السٍَّيًر، مف ًعٍندىىىا ما أىٍقصى  ما اٍستىٍقصىى فقىد السٍَّيرً  في رى

 الًحقاؽً  نىصَّ  النساءي  بمغ إذا(: )) السالـ عميو) عمي اإلماـ عف كرد . كقد (ّ)السٍَّيًر (( مف ًعٍندىىا

بىةي  قىٍمفى  الًَّتي الغىايىةى  بىمىٍغفى  أىم: )) ذلؾ عمى العركس تاج صاحب . كيعمؽ (ْ)(( أكلى فالعىصى  عى

ٍففى  ًفييىا، قىاًئؽى  كعىرى ـي  كىك ، الًحقىاؽً  عمى ًفييىا قىدىٍرفى  أىك األيميكًر، حى ا  فقاؿى  ، ًفيًيفَّ  حيكؽَّ  أىك ، الًخصى

ؽُّ  أىنىا األىٍكًليىاءً  مف كيؿ   ٍنتىيىى كأىٍصميو اإًلٍدرىاؾي  ىيكى  ًإٌنمىا الًحقىاؽ نىصُّ :  األىٍزىىًرمٌ  كقاؿ.  أىحى  األىشيىاءً  مي

ٍبمىغي  اىىا كمى ٍنتىيىى:  الًحقىاؽً  نىصُّ :  الميبىر دي  كقاؿ.  أىٍقصى ٍكىىًرمُّ  فىسَّرى  كبو العىٍقؿً  بيميكغً  مي  بىمىغىتٍ  ًإذا أىمٍ  الجى

ٍبمىغى  ًسن يىا مف اًقؽى  أىفٍ  يىٍصميحي  الًَّذم المى اًصـى  تيحى بىتييىا ، الًحقىاؽي  كىك ، نىٍفسيا عف كتيخى  ًبيىا أىٍكلىى فعىصى

 .( ٓ)(( أيم يىا مف

ق( في مجالسو ُِٗ، كقد جاء عف ثعمب )ت(ٔ)نيصَّ (( فقد أيٍظًيرى  ما الظيكر كالبركز: )) ككؿ -ّ

و، ظيار تبييفو  منصكص ... ككؿٌ  فيك ميٍظيىر ككؿُّ  أظيره ؛: أم قكلو: )) نصَّ ، (ٕ)نص  (( فيك كا 

 تقعد أم تنتص كىي المنصة ، عمى تقعدىا أم العركس تنص كمف ذلؾ المنصة )) كالماشطة

                                                           

 ، مادة ) نص ( .  ُُٔ/ُِتيذيب المغة ، ( ُ)
 ، مادة ) نصص ( . ُُٕ/ُْلساف العرب ، ( ِ)
 ، مادة ) نصص ( . ُٖٕ/ُٖ( تاج العركس مف جكاىر القامكس ، ّ)
 . َُٖ/ُٗالبف أبي الحديد ، ( شرح نيج البالغة ْ)
 ، مادة ) نصص ( . ُُٖ-َُٖ/ُٖتاج العركس مف جكاىر القامكس ، ( ٓ)
 ، مادة ) نصص ( . ُٕٕ/ُْلساف العرب ، ( ٔ)
 .  َُ/ُ( مجالس ثعمب ، ٕ)
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، كبيذا قد يصؿ الظيكر إلى غاية الشيرة كالكضكح  (ُ)النساء (( بيف مف لترل تشرؼ أك عمييا

ةً  عمى كالفضيحة )) ككيًضعى   حديث كالظيكر ... كفي كالشيرة الفىًضيحة غاية عمى أىم الًمنىصَّ

كَّج أىنَّػو زمػعة بف عػبػداهلل ػػت فممػا السػائب بنػتى  تىػػزى  مىعػ أيقػًعدىت أىم طمَّقػيا ًإػميو لػتيٍيدىل نيصَّ

ػة ((  . (ِ)الًمنىصَّ

 .   (ّ)بعض (( عمى بعضو جعؿى  نٌصان: المتاعى  التراٌص : )) كنصَّ  -ْ

 .( ْ)التكقيؼ كالتعييف عمى شيء ما كتحديده -ٓ

كَّتى :  ...  نىًصيصان  يىًنصُّ  الش كىاءي  صكت الشكاء : )) نىصَّ  -ٔ  ، كمنو )) نىصَّت(ٓ)النَّاًر (( عمى صى

مىٍت : "  نىًصيصان  الًقٍدري   . (ٔ)((غى

 .(ٕ)حركو (( لسانو كنىٍصنىصى  حركو الشيءى  حركتو ... كنىصَّ  الشيءى  نىٍصنىٍصت التحريؾ: )) يقاؿ -ٕ

ٍصتي  -ٖ  ما كؿَّ  يستخرج حتى الشيء عف مسألتو استقصيت إذا: الرجؿ االستقصاء : )) نىصى

 .( ٖ)عنده((

 . (ٗ)((كاستقاـ  استكل ًإذا كانتصب الشيءي  االستكاء كاالستقامة : )) اٍنتىصَّ  -ٗ

لد (َُ))) صيغة الكالـ األصمية التي كردت مف المؤلؼ (( -َُ  . . كقد عيٌد مف المكَّ

كبالنظر في المعاني السابقة نجد أف الجامع المشترؾ ليذه المعاني ىك: الرفع كاالرتفاع          

 كارتفاعو  رىفعو  عمى يدؿُّ  صحيح أصؿه  كالصاد ق( : )) النكفّٓٗكاالنتياء ، كىذا ما قالو ابف فارس)ت

                                                           

 مادة ) نص ( .،  ٕٖ/ٕ( كتاب العيف ، ُ)
 ، مادة ) نصص ( . ُٕٕ/ُْلساف العرب ، ( ِ)
 ، مادة ) نصص ( . ُٕٕ/ُْالسابؽ نفسو ،  (ّ)
 ، مادة ) نص ( . ُُٔ/ُِتيذيب المغة ، ( ينظر: ْ)
 ، مادة ) نصص ( . ُٕٗ/ُٖتاج العركس مف جكاىر القامكس ، ( ٓ)
 ، مادة ) نصص ( . ُٕٗ/ُٖ( السابؽ نفسو ، ٔ)
 ، مادة ) نصص ( . ُٖٕ/ُْلساف العرب ،  (ٕ)
 ، مادة ) نص ( . ُُٕ/ُِتيذيب المغة ، ( ٖ)
 ، مادة ) نصص ( . ُٖٕ/ُْلساف العرب ،  (ٗ)
 . ِٔٗالمعجـ الكسيط ، ص (َُ)



12 
 

ق( أف المعنى الحقيقي لمنٌص ىك: الرفع كاالنتصاب، ّٖٓ. كيرل الزمخشرم)ت (ُ)الٌشيء (( في كانتياء

ـي  كانتصَّ . ترفعيا أم عمييا، تنتصُّ  كىي ، الًمنٌصة عمى فتقعدىا العركسى  تىنٌص  الماشطة)) يقكؿ:  : السَّنا

 إلى الحديثى  نٌص : المجاز المجاز، قاؿ: )) كمف، كيعٌد ما سكل ىذا المعنى مف (ِ)كانتصب (( ارتفع

 :قاؿ صاحبو،

 (ّ)نٌصػوً  فػي الكثيقىػةى  فػإفٌ          أىًموً  إلى الحديثى  كنٌص                  

 :األزدٌم  الجعيد بف حاجز قاؿ نيٌصب؛: سي دان  فالفه  كنٌص      

 تييدم ما كالمؾ مف كتييدم تقكؿي      سي دان  شبتي  ما بعد نيصصتي  قد أأف        

ؿى  كنىصىصتي   الشيءي  كبمغ. استخرجتو حٌتى العمـ مف عنده ما حدٌ  إلى كرفعتو المسألة في أحفيتو إذا الرَّجي

 .  (ْ)منتياه (( أم نٌصو

كتحٌدد مفيكـ النٌص اصطالحان عند الفقياء كاألصكلييف بإطالقو عمى الكتاب كالسنة كما ال          

 ال كضكحا الكاضح بذاتو البٌيف إلى يشير دالليٌ  ، فقد تحكؿ إلى )) مصطمح (ٓ)يحتمؿ إال معنى كاحدان 

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

، كىذا ما أشار  (ٕ). فالنٌص في اصطالح األصكلييف يستعمؿ في مقابؿ الظاىر كالمؤكؿ كالمجمؿ (ٔ)((

، جاء ذلؾ في حديثو عف  (ٖ)ق( ، كلعمو أكؿ مف حٌدد مفيـك النص اصطالحان َِْإليو الشافعي )ت

 عمى الكتابي  أتى كر في أحدىا أنو )) ماأكجو البياف في الفرائض المنصكصة في كتاب اهلل تعالى ، فذ

                                                           

 ، مادة ) نص ( .  ّٔٓ/ٓ( معجـ مقاييس المغة ، ُ)
 ، مادة )نصص( .ِٕٓ/ِ( أساس البالغة ، ِ)
 .  ُٓٔ( ديكاف طرفة بف العبد ، صّ)
 ، مادة )نصص( .ِٕٓ/ِأساس البالغة ، ( ْ)
 . ٕٓٔينظر: الكمٌيات ، ص( ٓ)
 . ُُٓالنص كالسمطة كالحقيقة ، ص( ٔ)
 .  ِّٔ/ُ( دركس في أصكؿ فقو اإلمامية ، ٕ)
 .  ِٔ( ينظر: إشكاالت النٌص ، صٖ)
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. كتشترؾ ىذه الٌداللة االصطالحية مع داللة  (ُ)غيره (( إلى فيو التنزيؿً  مع ييٍحتىجٍ  فمـ فيو ، البيافً  غايةً 

النٌص المغكية عمى التكقيؼ كالتعييف ، فالمفظ ينٌص عمى معناه كيعينو ، فيمنع احتماؿ إرادة غيره . 

 ق( : )) كأمأَْكتشترؾ كذلؾ مع داللة النص عمى الرفع كالظيكر ، كبيا قاؿ الشيخ الطكسي )ت

 النص أىف: اخترناه ما صحة عمى يدؿ .. كالذم.بو "  المراد يعرؼ أف يمكف خطاب كؿ " فيك :النص 

 :قكليـ نحك الرفع مف المأخكذ تشبييا بالنص الغرض عف كيكشؼ المراد يظير ألنو نصا يسمى إنما

ق( في تعريفاتو بقكلو : ُٖٔ. كىذا ما حٌدده الشريؼ الجرجاني )ت (ِ)أظيرت (( إذا العركس" "منصة

: ما ال يحتمؿي إاٌل معنى كاحدان ، كقيؿ : ما يحتمؿ التأكيؿ (( ق( َُِٓ. كعٌد الزبيدٌم )ت (ّ))) النصُّ

 ًإلى اإًلٍسنىادي :  النٌص : " األىٍعرىاًبٌي  ابفي  ىذه الٌداللة مف المجاز، فقد جاء في تاج العركس : )) قاؿ

ًئيسً  ازه  ذًلؾى  ككؿٌ "  ما شىٍيءو  عمى التٍَّعًييفي : "  كالنٌص .  التَّكًقيؼي  : كالنٌص .  األىكبىر الرَّ  النٌص  مف مىجى

ٍعنىى ًديًث ، كىك القيٍرآفً  نٌص  أيًخذى  كمنو:  قٍمتي .  كالظُّييكرً  الرٍَّفعً  بمى  يىٍحتىمؿي  ال مىٍعنىىن  عمى الدَّاؿُّ  المٍَّفظي  كالحى

. كىذا يشير إلى أف مصطمح النٌص بقي ممتصقان بمعناه المغكم ، كأف المصطمح الحديث  (ْ)(( غٍيرىهي 

لمنٌص ىك مصطمح جديد عمى الثقافة العربية ، كلعٌؿ أقرب مصطمح يقابمو في التراث ىك المتف . كىذا 

تستعمؿ ىذه  مف المفارقات الغريبة ، فعمى الرغـ مف أف الحضارة العربية حضارة )نٌص( إال أنيا لـ

المفظة بيذه الداللة إال متأخران ، )) كلكال أف النٌص مصطمح أدبي متداكؿ اليكـ بيف العرب لما كاف لو في 

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

لمحدثيف الذيف يشتغمكف كقد كٌلد ىذا األمر تيافتان في استعماؿ المصطمح لدل الكتاب العرب ا          

في المصطمح في حقؿ عمـ األصكؿ ، فقد أكقعكا أنفسيـ بمأزؽ كبير بإطالقيـ مصطمح )النٌص( 

بمفيكمو الحديث عمى )الكتاب كالسنة( في عنكانات مؤلفاتيـ في محاكلة منيـ لفيمو كتأكيمو ، عمى 
                                                           

 .  ِّ( الرسالة ، صُ)
 .  َْٕ/ُ( عدة األصكؿ ، ِ)
 .  َِّ( معجـ التعريفات ، صّ)
 ، مادة )نصص( .َُٖ/ُٖتاج العركس مف جكاىر القامكس ، ( ْ)

 . ِٕٔ/ُ،  نقدية بيف التراث كالحداثة ، بحث منشكر ضمف كتاب )قراءة جديدة لتراثنا النقدم(ثالثة مفاىيـ ( ٓ)
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ف األحكاؿ يقكلكف بندرتو . عمى الرغـ مف أنيـ ال يقكلكف بكجكد )النٌص( بمفيكمو األصكلي كفي أحس

حيف أف )النٌص( عند الذيف يقكلكف بو في ىذا الحقؿ يعني الظيكر التاـ لممعنى كنفي التأكيؿ ، 

 كيقصدكف بو )نٌص( الكتاب كالسنة . فكيؼ يعنكنكف كتبيـ بعنكانات مثؿ ) مفيـك النٌص ، كالنٌص 

فيؿ ىك في الكقت نفسو اعتراؼ كعدـ اعتراؼ  كالحقيقة ، كنقد النٌص، كالنٌص كالتأكيؿ ( . كالسمطة

؟ فما الذم يقصدكنو بالنٌص ؟ كأية داللة يعطكنيا لو ؟ ىؿ ىي داللة النٌص بالمفيـك  (ُ)بكجكد النٌص 

لىؼ كاحد أف  االصطالحي األصكلي ؟ أك النٌص بالمفيكـ الحديث المتداكؿ ؟ ككيؼ يمكف أف يككف لميؤى

 اقضتيف لمصطمح كاحد ىك )النٌص( ؟! يجمع في عنكانو بيف داللتيف متن

 

 يف اىدرص اىيظاّي احلديج:         
ّ
 اىْض

(، كىي تعني أصالن textus( إلى األصؿ الالتيني )textيرجع األصؿ المغكم لكممة نٌص )         

. كقد  (ِ)( بمعنى نىسىجى أك ضفرtextereالنسيج أك األسياخ المضفرة ، مأخكذان مف الفعؿ الالتيني )

حاكؿ بعض الباحثيف العرب التقريب بيف أصؿ كممة )نٌص( في المغة العربية كاألصؿ المغكم الذم تعكد 

إليو في الالتينية إلى النسج ، مما أدل إلى تحميؿ أصؿ مفيكـ كممة )نٌص( ما ال يحتمؿ ؛ لربط المعنى 

ف المغتيف ، فاألصؿ المغكم لكممة المغكم بالمعنى االصطالحي الحديث غير عابئيف بالفركؽ المختمفة بي

. كتذىب نيمة األحمد لمقكؿ بصكرة  (ّ))نٌص( في المغة العربية ال يؤيد ربطو بالنسج كما في الالتينية

قاطعة: )) إف مفيكـ )نٌص( الذم تشتغؿ عميو الدراسات العربية الحالية مفيكـ اجنبي لمصطمح عير ب 

ذا أردنا بشيء مف التكمؼ محاكلة التقريب بيف  (ْ)ة ((خطأ كلـ يجد ما يطابقو في المغة العربي . كا 

 المفيكميف ، فإف مف معاني النص التراٌص ، كمادة )رصص( في المعجـ العربي تشير إلى )) رىصَّ 

                                                           

 . ّٗينظر: ما ىك النٌص )بحث(، ص (ُ)
 .  ْ( ينظر: مدخؿ إلى عمـ المغة النٌصي ، صِ)
 .   ِْ( ينظر: إشكاالت النٌص ، صّ)
 . ّٗما ىك النٌص )بحث(، ص( ْ)
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و كرىًصيصه  مىٍرصيكصه  فيك رىٌصان ، يىريٌصو البيٍنيافى  و: ، كرىٌصصى مىعو أىٍحكىمىو كرىٍصرىصى و كضـٌ  كجى  ًإلى بعضى

ـى  ما ككؿُّ  بعض . َـّ  أيٍحًك ٍصتي  ريصَّ  فقد كضي ٍقتي  أىم رىٌصان  أىريٌصوي  الشيء كرىصى و أىٍلصى  كمنو: ببعض ، بعضى

مىٍرصكصه (( بيٍنياف
ُـّ  (ُ)  الشيء ، كىذا المعنى يتطابؽ كمفيكـ النسج ، فالنسج في األصؿ يعني )) ضى

، كالنٌص نسيج مف الكممات يضـٌ بعضيا إلى بعض ، كعمى الرغـ مف ىذا يذىب  (ِ)الشيء (( ًإلى

الباحث إلى رأم مف يقكؿ: )) إف المفيكـ االصطالحي لكممة )نٌص( مفيكـ حديث في الفكر العربي 

نما ىك كغيره مف مفاىيـ كثيرة في شتى العمكـ الحديثة ، كافد  المعاصر . كىك ليس كليد ىذا الفكر ، كا 

 ، العربي الفكرم التراث في المصطمح ىذا أصكؿ عف ا مف الحضارة الغربية . كىذا ما يجعؿ البحثعمين

. فالنٌص  (ّ)فائدة (( منو ترجى ال الذم التحٌمؿ مف ضربان  الحاضر، كقتنا في عميو يدؿ بما ذلؾ كربط

عرفية مختمفة مف يمثؿ إشكالية معقدة ككبيرة ، كىك مفيكـ شائؾ كممتبس كعائـ ؛ الرتباطو بحقكؿ م

لسانيات كسيميائيات كنظريات نٌصية ، فمـ يعد يقتصر عمى داللتو المعجمية كاالصطالحية ، بؿ تداخؿ 

كاكتسب دالالت جديدة مع عدد مف المصطمحات المجاكرة مثؿ مصطمحي الخطاب كالعمؿ أك األثر 

. فيناؾ مىف يرل في النٌص مرادفان لمخطاب ، كمنيـ مىف يفرؽ بيف االصطالحيف (ْ)األدبي
، كمنيـ  (ٓ)

مىف يرل أفَّ النٌص اكثر ارتباطان بالمغة المكتكبة ، كالخطاب يرتبط بالمغة المنطكقة
، كفي ىذا الصدد  (ٔ)

ـ  نصان كٌؿ خطاب تثبتو الكتابة ((Paul Ricoeurيقكؿ "بكؿ ريككر  ، كمػنيـ مىف يفرؽ  (ٕ)": )) لنسػ

بينيما بعٌد الخطاب نٌصان مضافة إليو السػػياقات المصػاحبة لػو )) فالنٌص يتككف مف نسيج لساني كبنية 

                                                           

 ة ) رصص ( . ، ماد ِٓٔ/ٓ( لساف العرب ، ُ)
 ، مادة ) نسج ( .  َُّ/ُْ( السابؽ نفسو ، ِ)
 .  ُٖ( مدخؿ إلى عمـ النٌص كمجاالت تطبيقو ، صّ)
 .  ُُّ. كتقابالت النٌص كبالغة الخطاب ، ص ُٕ( ينظر: المغة الثانية ، صْ)
 . ٕٓكمف النٌص إلى النٌص المترابط )بحث( ، ص . ُُ-َُ( ينظر: انفتاح النٌص الركائي ، صٓ)
. كالحد بيف النٌص  ٔٓ/ُ. كعمـ المغة النٌصي بيف النظرية كالتطبيؽ ،  ّٗ-ِِ( ينظر: إشكاالت النٌص ، صٔ)

 .  ُْكالخطاب )بحث( ، ص
 .  َُٓ( مف النٌص إلى الفعؿ ، صٕ)
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، كفي ىذا  (ُ)نحكية شاممة، كالخطاب يتككف مف تمفظ مرتبط بمقاـ تمفظي ككضعية خطابية تفاعمية ((

ف االصطالحيف في صكرة معادلة رياضية " الفرؽ بيJ.M.Adamاالتجاه يكضح "جاف ميشاؿ آدـ 

 :(ِ)بالشكؿ اآلتي

 الخطاب  =  النٌص  +  ظركؼ اإلنتاج .         

 ظركؼ اإلنتاج .  -النٌص  =  الخطاب           

فالنٌص في ىذا المعنى ىك مجمؿ القكالب الشكمية: النحكية ، كالصرفية ، كالصكتية ، بعيدان           

ؼ كمقاصد ، عمى حيف يحيؿ الخطاب في إنتاجو كتشكيمو المغكم كتأكيمو عمى عٌما يحيط بو مف ظرك 

عناصر السياؽ الخارجية ، فضالن عمى أفَّ الخطاب قد ينتج بعالمات غير لغكية ، مثمما ىي الحاؿ في 

. كىذا الفيـ لمنٌص أقرب لمفيكمو عند البنيكييف بحسب ما سيأتي. كيرل  (ّ)الخطاب اإلعالني كما شاكمو

لباحث أفَّ الخطاب يتككف مف ثالثة عناصر ىي: المرسؿ كالنٌص كالمستقبؿ ، كىذه العناصر إذا ا

اجتمعت  أمكف أف يطمؽ عمى الحدث التكاصمي عنكاف الخطاب ، كتأسيسان عمى ىذا فالنٌص ىك أحد  

، كليس أجزاء الخطاب الذم يربط طرفيو بصرؼ النظر عف حجمو أك شكمو سكاء أكاف منطكقان أـ مكتكبان 

نَّما ىي عامؿ خارجي يؤثر في تكجيو  ىك الخطاب ، كأٌما ظركؼ اإلنتاج فميست مف الخطاب ، كا 

مف جية اإلرساؿ ، كيسيـ في فيـ النٌص كتفسيره مف جية االستقباؿ،  -شكالن كمضمكنان  -الخطاب 

 كعميو تككف المعادلة كاآلتي :

قبؿ.الخطاب=المرسؿ+النٌص+المست

المستقبؿ.-المرسؿ-النٌص=الخطاب

                                                           

 .  ُِٖ( المصطمح المساني كتأسيس المفيـك ، صُ)
 . ُّٓلى الذرائعية ، ص( ينظر: النظريات المسانية الكبرل مف النحك المقارف إِ)
 .  ّٗ( استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية ، صّ)



17 
 

كبحسب تعدد معايير تعريؼ النٌص ، كمداخمو ، كمنطمقاتو ، كمضامينو ، كخمفياتو المعرفية،          

؛ كذلؾ لعدـ  (ُ)يجمع كثير مف النقاد كالدارسيف عمى صعكبة األمر في البحث عف تعريؼ لمفيكـ النٌص 

، كقد كضعت لو تعريفات متنكعة، كعمى  (ِ)كجكد قىٍدر مشترؾ مف مالمح التكافؽ حكؿ مصطمح )النٌص(

 منطمقات مف ، بؿ تعريفات شديدة التبايف كمتفاكتة تنطمؽ (ّ)الرغـ منيا ليس ىناؾ تعريؼ جامع مانع

 اآلف حٌتى يكجد لمنٌص ، كال تمفةمخ تعريفات تكجد)) ": K.Brinker، حتى قاؿ "كالكس برينكر  (ْ)شتى

 . (ٓ)(( عاـ بكجو مقبكؿ تعريؼ

كفي ضكء الكالـ السابؽ تنكعت تعريفات )النٌص( عمى أىكثر مف تحديد ، فقد عير ؼ في قامكس          

 الجمؿ أم ، الممفكظات مف الكاحدة المجمكعة إفَّ ))  األلسنية الذم أصدرتو مؤسسة الركس بأٌنو:

فٌ  األلسني ، السمكؾ مف عينة فالنٌص  ، (نٌصان :)تسمى لمتحميؿ خاضعة تككف حيف المنفذة،  العينة ىذه كا 

، كىذا يعني أفَّ النٌص عينة لغكية ، فيستبعد بذلؾ العالمات  (ٔ)(( محكية أك ، مكتكبة تككف أف يمكف

كتككف محؿ الدراسة   -كىك إشارة إلى تماسكيا  –غير المغكية ، كىذه العينة عندما تؤلؼ كالن كاحدان 

 تسمى نٌصان ، بصرؼ النظر عف ككنيا مكتكبة أك منطكقة .

كيختمؼ مفيكـ النٌص باختالؼ األسس التي يرتكز عمييا المفيكـ ، فالمنيج البنيكم ينظر إلى          

جتماعية كالنفسية ، كال عالقة النٌص عمى أنو عمؿ مغمؽ ييقطىع عف مؤلفو ، كعف سياقاتو التاريخية كاال

لو بأم مرجع خارجي ، فيك كحدة فنية مستقمة ليا خصائصيا الذاتية التي ال تشترؾ فييا مع أم عمؿ 

، (ُ)، فقالت بمكتو كأزاحت سمطتو ، كأقامت عمى أنقاضيا )سمطة النٌص( (ٕ)آخر ، حتى المؤلؼ نفسو

                                                           

 .  َِ( ينظر: لسانيات النٌص ، النظرية كالتطبيؽ ، مقامات اليمذاني أنمكذجان ، صُ)
 . ُُٓينظر: عمـ لغة النٌص المفاىيـ كاالتجاىات ، ص( (ِ

 . َٔ، زتسيسالؼ كاكرزنياؾ ، ص . كمدخؿ إلى عمـ النٌص  ُّينظر: النٌص الغائب ، ص (ّ)
  . ِّٔـ ، صَُٕٗ( ينظر: تطكر عمـ المغة منذ ْ)
 .ُِالتحميؿ المغكم لمنٌص ، ص( (ٓ
 .ُٓالنٌص كاألسمكبية ، ص (ٔ)
 . ُّكنحك النٌص إطار نظرم كدراسات تطبيقية ، ص.  ِٖ( ينظر: الخطيئة كالتكفير ، صٕ)
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اء مف كتابتو ، يصبح  كالن متكامالن ينظر إليو مف فالنٌص عند البنيكييف بناء عضكم )) بمجرد االنتي

، كمف ىؤالء  (ِ)داخمو فقط ، كأفَّ القكانيف التي تحكـ العالقات بيف مككناتو ىي قكانيف العمؿ نفسو ((

" الذم يرل أف النٌص قد يككف جممة أك كتابان بكاممو ، كيمتاز بانغالقو  عمى T.Todorov"تكدكركؼ 

 . (ّ)دالالتو ، كىما الخاصتاف المتاف تميزانو ليؤلؼ نظامان خاصان بوذاتو كاستقالؿ 

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 

؛ ألفَّ العناصر التي يتألؼ منيا النٌص  (ْ)، كىذا ما يجعؿ القارئ يقكـ بميمة إعادة كتابة النٌص  النٌص 

غير ثابتة الٌداللة ، بؿ متحركة دائمان ، حتى تصؿ إلى تناقضات لـ تكف بباؿ المؤلؼ ، فالنٌص يبدأ بعد 

نصكص بعدد المتمقيف، بؿ أفَّ النٌص  فراغ مؤلفو منو بعممية التَّكليد كالتنكُّع كالتعدُّد ، فينتج عف ذلؾ

نٌصو  الكاحد يتعدد كيتنكع عند المتمقي نفسو مع فترات التمقي ، فال يعكد لممؤلؼ سمطة عمى معاني

. كمف ثىَـّ فال معنى نيائي لمنٌص، ألٌف )) العالمات (ٓ)كدالالتو ؛ ألفَّ كؿَّ متمؽو يشاركو في ىذه الميمة

ية بعضيا البعض لعبان ال نياية لو ، فتحبط بمعبيا ذاؾ أٌم معنى يمكف التي تؤلؼ النٌص تمعب في مكاج

 . (ٔ)تحديده ((

" في طميعة الباحثيف الذيف تناكلكا النٌص بالدراسة كالتحميؿ، j.Kristevaككانت "جكليا كريستيفا          

 فتحدثت عف النصكص بكصفيا تتضمف محكريف:

 لنٌص كقارئو . األكؿ: أيفقي يربط بيف مؤلؼ ا         

                                                                                                                                                                                    

 .  َِ( ينظر: التمقي كالتأكيؿ ، محمد عزاـ ، صُ)
 . ُٖٓ، ص( المرايا المحدَّبىة ِ)
 .  ُٓ. كالنٌص كاألسمكبية ، ص ُْ( ينظر: النص الغائب ، صّ)
 . ْٓالنص المفتكح التفكيؾ أنمكذجان )بحث( ، ص( ينظر: ْ)
 .  ِِٓ( ينظر: مكسكعة النظريات األدبية ، صٓ)
  . ُٗٓ( ضٌد التفكيؾ ، صٔ)
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 كالثاني: عمكدم يربط بيف النٌص كالنصكص األخرل .          

كيجمع بيف المحكريف شفرات مشتركة ، ككٌؿ نٌص كقراءة يستنداف إلى شفرات معركفة           

 . (ُ)مسبقان 

 تكزيع عيدي لساني عبر كبناءن عمى ىذا التصكر اقترحت )كريستيفا( تعريفان لمنٌص ىك: ))  جياز         

 مف عديدة أنماط كبيف المباشر، اإلخبار إلى ييدؼ تكاصمي كالـ بيف( بالربط) ، بكاسطة المساف نظاـ

 معو. فالنٌص إذف إنتاجية ، كىك ما يعني: المتزامنة أك ، عميو السابقة الممفكظات

كلذلؾ فيك قابؿ أفَّ عالقتو بالمساف الذم يتمكقع داخمو ىي عالقة إعادة تكزيع )صادمة بٌناءة( ؛  ( أ

 لمتناكؿ عبر المقكالت المنطقية ال عبر المقكالت المسانية الخالصة .

أنَّو ترحاؿ لمنصكص كتداخؿ نصي  ، ففي فضاء نٌص معيف تتقاطع كتتنافى ممفكظات عديدة  ( ب

 (         ِ)(( مقتطعة مف نصكص أخر

كتبرز أىمية ىذا التعريؼ في أنَّو يستكعب العناصر الداخمية لمنٌص المشاًركة في بنائو،          

عمى تقاطع نظاـ نٌصٌي  (كريستيفا كالعناصر الخارجية المرتبطة بو كالمؤثرة فيو . كقد أطمقت )جكليا

مييا  في فضاء النصكص معيف في عالقاتو الداخمية مع المقكالت التي تقع في فضائو ، أك التي يحيؿ ع

، كىذه العالقات تتداخؿ فتظير مجسدة كممتدة في  (االيدييكلكجيـ)األخر في عالقاتو الخارجية اسـ: 

 .  (ّ)مستكيات بناء كٌؿ نٌص عمى طكؿ مساره ، لتشكؿ سياقيو التاريخي كاالجتماعي

فيكـ العاـ لو ، معتمدان عمى " في تعريفو األكؿ لمنٌص مف المR.Barthesكينطمؽ "ركالف بارت          

( ، فيعرفو بانو: )) نسيج الكممات المنظكمة في التأليؼ، textاألصؿ االشتقاقي لمصطمح النٌص )

                                                           

 . ِّّ-ُّّ، ص( ينظر: أسس السيميائٌية ُ)
 . ُِعمـ النٌص ، جكليا كرستيفا ، ص( ِ)
 .  ِِ-ُِ( ينظر: السابؽ نفسو ، صّ)
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، كيكصؼ ىذا النسيج بأنَّو  (ُ)كالمنسقة بحيث تفرض شكالن ثابتان ككحيدان ما استطاعت إلى ذلؾ سبيال ((

إنتاج كحجاب جاىز يقؼ خمفو المعنى إلى حدو ما ، كىك يصنع نفسو بتشبيؾ مستمر، كأفَّ الذات  تككف 

ضائعة فيو ، فتنحؿ كالعنكبكت التي تذكب ىي نفسيا في اإلفرازات البانية لنسيجيا ، حتى يمكف كصؼ 

 . (ِ)نظرية النٌص بأنَّيا عمـ صناعة نسيج العنكبكت

كفي تعريفو الثاني يقدـ بارت نظرية عف طبيعة النٌص ، فينتقؿ في رؤيتو لو كتعاممو معو مف          

المكقؼ السمبي لممتمقي إلى مكقؼ آخر، يصير فيو النٌص منظكمة كتابية ينضكم تحتيا الكاتب 

أنَّو ممارسة داللية تعيد ، فيعرؼ النٌص ب(كريستيفا جكليا) قدمتيا التي األبحاث مف أفاد ، كقد(ّ)كالقارئ

لمكالـ طاقتو الفاعمة في عممية إنتاج مستمر العطاء مف مشاركة صاحب النٌص كقارئو. فالنٌص يعتمؿ 

عادة بناء ، ليخترع معاني لـ يكف مؤلؼ النٌص  ف كاف مكتكبان كثابتان ، في عممية تفكيؾ كا  طكؿ الكقت كا 

اؿ بحسب ما يؤكد )بارت( ممؾ لكؿ الناس، لذلؾ يقترح قد رصدىا ، كقد يككف تخٌيميا مستحيالن ، فالدٌ 

بحدكد االستطاعة أاٌل يقتصر تحميؿ اإلنتاجية عمى كصؼ لساني ، بؿ يجب إضافة مذاىب تحميمية 

. كقد عيٌدت ىذه المفيكمات نكعان مف التطبيؽ المبكر لمتفكيكية التي (ْ)أخرل تسيـ في كشؼ النٌص 

 . (ٓ)"Derrida  دادري"ازدىرت فمسفيان بعد ذلؾ عند 

كلما كاف التماسؾ النٌصي يمثؿ الخصيصة األىـ عند الباحثيف في عمـ المغة النٌصي ، فقد          

، فظير اتجاه يعر ؼ النٌص في إطار عمـ المغة النٌصي القائـ  (ٔ)جاءت تعريفاتيـ مبرزة ىذه الخصيصة

، كمف ىذا المنظكر كاف  (ٕ)عمى نظاـ المغة ، الذم يحاكؿ بحث األشكاؿ المغكية المحضة لمنٌصية

                                                           

 . ّٕ( نظرية النٌص ، ضمف كتاب آفاؽ التناصية المفيـك كالمنظكر ، صُ)
 .  َُٗ( ينظر: لٌذة النٌص ، صِ)
 .  ُِٓ( ينظر: األسمكبية كتحميؿ الخطاب ، صّ)
 . ْٖ-ْٔ( ينظر: نظرية النٌص ، ضمف كتاب آفاؽ التناصية المفيـك كالمنظكر ، صْ)
 .  ِٖٗ( ينظر: بالغة الخطاب كعمـ النٌص ، صٓ)
 .  َٕ( ينظر: البديع بيف البالغة العربية كالمسانيات النصية ، صٔ)
 . ٔٓ( ينظر: مدخؿ إلى عمـ النص مشكالت بناء النٌص ، صٕ)
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التي تظير  " أنَّو: )) ترابط مستمر لالستبداالت السنتجميميةR.Harwigتعريؼ النٌص عند "ىارفج 

": )) تككيف حتمي يحدد بعضو بعضان؛ إذ H.Weinrich، كعند "فاينريش (ُ)لنص ((الترابط النحكم في ا

 . (ِ)تستمـز عناصريه بعضيا بعضان لفيـ الكؿ ((

عمى االتجاه الذم يحدد النٌص بأنَّو عبارة عف جمؿ متتابعة،  " J.Lyonsكيعترض جكف الينز         

فؿ عف تكضيح حقيقة الكحدات التي يتككف منيا كيعٌد ىذا التعريؼ غير مرضو كفيو نقص ؛ ألنَّو يغ

النٌص ، فيي ليس مجرد كحدات متصمة بعضيا ببعض في سمسمة ، بؿ ينبغي ربطيا بطريقة مناسبة مف 

 . (ّ)حيث السياؽ ، كعمى النٌص في مجممو أف يتسـ بسمات التماسؾ كالترابط

كفي مقابؿ ىذا اقترحت تعريفات عمى النقيض مما سبؽ ، تيعر ؼ النٌص في إطار عمـ المغة          

الذم ييعر ؼ النٌص: )) ىك  "S.Schmidt، كمف أمثمة ىذا االتجاه "شميت (ْ)النٌصي القائـ عمى التكاصؿ

، كيفي بكظيفة كؿ جزء لغكم منطكؽ مف فعؿ التكاصؿ في حدث التكاصؿ ، يحدد مف جية المكضكع 

بقكلو: )) النٌص  "Grosse، ك"جركسو (ٓ)تىعىرُّفيا (( تكاصمية يمكف تىعىرُّفيا، أم يحقؽ كفاءة إنجازيو يمكف

 . (ٔ)الجزء المتحقؽ لغكيان لممنطكؽ في فعؿ تكاصمي ((

كس كحتى يجمع في التعريؼ بيف سمة التماسؾ النٌصي كالكظيفة االتصالية لمنٌص ، يقترح )كال         

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 ، ص ((ُّٖ 
 .  َُٖ( عمـ لغة النٌص المفاىيـ كاالتجاىات ، صُ)
  . َُٖ( عمـ لغة النٌص المفاىيـ كاالتجاىات ، صِ)
 .  ُِٗ-ُِٖ( ينظر: المغة كالمعنى كالسياؽ ، صّ)
 . ُُْ. كعمـ لغة النٌص نحك آفاؽ جديدة ، ص ٔٓينظر: مدخؿ إلى عمـ النص مشكالت بناء النٌص ، ص( ْ)
 . ٖٓ( مدخؿ إلى عمـ النص مشكالت بناء النٌص ، صٓ)
 . ِّٖـ ، صَُٕٗتطكر عمـ المغة منذ  (ٔ)
 .  ِٕ( التحميؿ المغكم لمنٌص ، صٕ)
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 " Van Dijkكفي محاكالت بناء نحك تكليدم لمنٌص قائـ عمى أساس داللي ، يرل" فاف دايؾ          

فَّ التفريؽ بيف البنية السطحية كالبنية العميقة لمنٌص لو أىمية محكرية لمنصكص أيضان ، فيعًرؼ النٌص أ

. ثـٌ رأل بعد ذلؾ في كتابو )النٌص  (ُ))) بأنَّو بنية سطحية تكجييا كتحفزىا بنية عميقة داللية ((

كسع ما تككف ىي النٌص، كالمقصكد كالسياؽ( أفَّ العبارات المنطكقة يجب أف تعاد صياغتيا تبعان لكحدة أ

، كبيذا المعنى (ِ)بيذا االصطالح )) الصياغة النظرية المجردة المتضمنة لما يسمى عادة بالخطاب ((

يفرؽ )فاف دايؾ( بيف النٌص كالخطاب ، فالنٌص كحدة مجردة ال تتجسد إال مف خالؿ الخطاب بكصفو 

مكضكع المجرد كالمفترض ، كالخطاب ىك المكضكع فعالن تكاصميان ، كبتعبير آخر إفَّ النٌص ىك ال

 . (ّ)المجسد أمامنا كفعؿ

كتفريؽ )فاف دايؾ( ىذا بيف النٌص كالخطاب يقترب مف ثنائية )دم سكسير( عف المغة كالكالـ،          

فالمغة تتسـ بطابعيا االجتماعي بكصفيا ظاىرة اجتماعية كامنة في أذىاف أفراد المجتمع ، كالكالـ فعؿ 

فردم ينشأ عف االستعماؿ الفعمي لمغة ، أم إٌنو ناتج النشاط الذم يقكـ بو مستعمؿ المغة عندما ينطؽ 

 . (ْ)بأصكات لغكية مفيدة

" اىتماـ بالجانب M.A.Halliday and R.Hasanكفي تعريؼ "ىاليدام، كرقية حسف          

الكحدة ليست كحدة شكؿ ، بؿ كحدة معنى الداللي، كتركيز عمى الكحدة كاالنسجاـ في النٌص ، كىذه 

، فيذىباف إلى أفَّ )) النٌص كحدة لغكية في االستعماؿ ، كليس كحدة  (ٓ)تتحقؽ في شكؿ جمؿ متعالقة

نحكية كالعبارة أك الجممة كال ييحدَّد بمدل حجمو. كيينظر إليو أحيانان عمى أنو نكع يمثؿ ما فكؽ الجممة، 

، لكنيا ترتبط بالجممة بطريقة تماثؿ طريقة ارتباط الجممة بالعبارة  أم كحدة لغكية أكسع مف الجممة

كالعبارة بالمجمكعة كىكذا ، فمف حيث التككيف: تركيب كحدات كبرل مف كحدات صغرل ، غير أف ىذه 
                                                           

 . ٔٓ( مدخؿ إلى عمـ النص مشكالت بناء النٌص ، صُ)
 .  ُِ( النٌص كالسياؽ ، صِ)
 .  ُٔ-ُٓ( ينظر: انفتاح النٌص الركائي ، صّ)
 .  ّٓ. كمدخؿ إلى المسانيات ، ص ِّ( ينظر: عمـ المغة العاـ ، صْ)
 .  ُٕ( ينظر: انفتاح النٌص الركائي ، صٓ)
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الفكرة مضممة. فالنٌص ليس شيئان يشبو الجممة غير أنو أكبر، بؿ ىك شيء يختمؼ عنيا مف حيث النكع. 

نظر إلى النٌص عمى أنو كحدة داللية: كحدة ال مف حيث الشكؿ بؿ مف حيث المعنى ، فيك كييستحسف ال

( أم تشفير نظاـ realizationيتصؿ بالعبارة أك الجممة ال مف حيث الحجـ ، بؿ مف حيث التحقيؽ )

. كيتضمف مفيكـ  (ُ)(( رمزم في آخر. ال يتككف النٌص مف جمؿ بؿ يتحقؽ بكاسطتيا ، أك مشفر فييا

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

 . (ِ)حجمو طكالن أك قصران 

مع )ىاليدام، كرقية حسف( في تعريفو لمنٌص،  "R.D.Baugrandكيتفؽ "ركبرت دم بكجراند          

أك جممة كاحدة ، أك كممات مفردة ماداـ  في أنَّو ليس الميـ حجـ النٌص ، أف يككف مجمكعة مف الجمؿ ،

 ذلؾ إلى االتصاؿ ، كيضاؼ تستيدؼ معنى ذات لغكية يحقؽ االتصاؿ ، فيعرفو بأنَّو: )) تشكيمة

 أف الضركرم مف معينة ، كليس زمنية حدكد ضمف كاحد مشارؾ عف -النٌص  أم -صدكره  ضركرة

 لغكية مجمكعات أية مفردة ، أك كممات ، أكجمؿ  مف النٌص  يتككف كحدىا، فقد الجمؿ مف النٌص  يتألؼ

االتصاؿ. كمف جية أخرل فقد يككف بيف بعض النصكص مف الصمة المتبادلة ما يؤىميا  غايات تحقؽ

، كيظير مف ىذا التعريؼ أفَّ )دم بكجراند( يراعي في تعريؼ  (ّ)(( Discourseألف تككف خطابان 

النٌص كقكعو في االتصاؿ ، فيفرؽ بيف الخطاب كالنٌص ، فالخطاب يرتبط باألقكاؿ ذات الطابع األدائي؛ 

 . (ْ)ليؤدم كظيفة عمؿ كتفاعؿ

النٌصقة ، كىك: " كتقترح الدراسة تعريفان لمنٌص يمكف أف يزاد عمى مجمكعة التعريفات الساب         

نتاجإلىداللة بنيةلغكيةمغمقةمجردة،ذاتعالقاتتماسؾمتنكعة،تيفىٌكؾفيعمميةإعادةبناءكا 

 " فياالتصاؿ تحققيا لمسياؽعند . عمى أفَّ ما يقصد بالنٌص )النٌص المفتكح( أكدالالتمالئمة
                                                           

( لػ ىاليدام، كرقية حسف Cohesion in Englishاإلحالة دراسة نظرية مع ترجمة الفصميف األكؿ كالثاني مف كتاب )( ُ)
 . ٖٔ)رسالة ماجستير( ، ص

 .  ِِ( ينظر: نحك النٌص اتجاه جديد في الدرس النحكم ، صِ)
 . ٗ( مدخؿ إلى عمـ لغة النٌص ، صّ)
 .  َّٖ-ّٕٗ( ينظر: النٌص كالخطاب كاإلجراء ، صْ)
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غراضيـ ، كبذلؾ تدخؿ فييا اإلشارة ، كالعىٍقد، كبالمغة العالمة ، فالمغة عالمات يعبر بيا كؿ قكـ عف أ

ٌط ، الن صبة  . (ُ)كالخى

كعمى ىذا المعنى تككف لمنٌص مرتبتاف: األكلى: قبؿ االتصاؿ كفييا يككف مجردان ليس لو تحقؽ          

ند في الخارج ، كليس لو كجكد فعمي إال كجكده الذىني عند المرسؿ ، كداللتو تككف مغمقة . كالثانية: ع

االتصاؿ كفييا يتحقؽ ضمف عممية الخطاب بكصفو جزءان منيا ، كليس شكالن مستقالن ، كفييا يككف 

نتاج دالالت مفتكحة بعدد التمقي .  خاضعان لمتفكيؾ في عممية إعادة بناء كا 

 

ي : ّشأتٔ ٗتط٘رٓ:          
ّ
 ػيٌ اىيغت اىْظ

، مكضكعو الكحدة الطبيعية (ِ)المساني الحديثعمـ المغة النٌصي اتجاه جديد ظير في الدرس 

لمتعامؿ بيف المتكمميف ىي )النٌص( ، مع اإلشارة إلى أفَّ المقصكد بيذه الكممة كٌؿ فعؿ تكاصمي لغكم، 

كتابيان كاف أك شفكيان ، فيدرس بنية النصكص ككيفيات اشتغاليا ، مف منطمؽ أفَّ النٌص كحدة لغكية 

. كىذه الكحدة المغكية )) كحدة كبرل شاممة ال تضميا كحدة أكبر منيا  (ّ)ابطنكعية ميزتيا االتساؽ كالتر 

... تتشكؿ مف أجزاء مختمفة تقع مف الناحية النحكية عمى مستكل أفقي ، كمف الناحية الداللية عمى 

مستكل رأسي . كيتككف المستكل األكؿ مف كحدات نٌصية صغرل تربط بينيا عالقات نحكية ، كيتككف 

؛ كمف ىنا جاءت  (ْ)ل الثاني مف تصكرات كمية تربط بينيا عالقات التماسؾ الداللٌية المنطقية ((المستك 

الدعكة إلى ضركرة أف يككف النٌص كٌمو ىك الكحدة الخاضعة لمتحميؿ المساني بعد أف لـ تعد الجممة كافية 

                                                           

  . ٕٔ/ُ( ينظر: البياف كالتبييف ، ُ)
فمف لسانيات النٌص ،  إلى عمـ لغة النٌص ،أك عمـ المغة النٌصي ، إلى عمـ  ( تعددت ترجمات مصطمح ىذا العمـ ،ِ)

 النٌص ، إلى نحك النٌص ، إلى تحميؿ الخطاب .
 .  ٗٓ( ينظر: مدخؿ إلى عمـ النٌص كمجاالت تطبيقو ، صّ)
 .  ُُٗ( عمـ لغة النٌص المفاىيـ كاالتجاىات ، صْ)



25 
 

، فجاءت المسانيات (ُ)ـلمسائؿ الكصؼ المغكم كميا مف حيث الداللة كالتداكؿ كالسياؽ الثقافي العا

النٌصية؛ لتخرج عمكـ المساف مف )) مأزؽ الدراسات البنيكية التركيبية التي عجزت في الربط بيف مختمؼ 

، كال يعني ىذا قطيعة بيف المسانيات النٌصية كنحك الجممة ، فعمى الرغـ مف  (ِ)أبعاد الظاىرة المغكية ((

أفَّ ىذا العمـ ال يعترؼ باستقالؿ الجممة في داخؿ النٌص إال أنَّو ينتفع بما قيؿ عنيا في النحك 

 . (ّ)التقميدم

، كقد (ْ)عان كأحدثيا نشأةن كيرل الدكتكر األزىىر الزنَّاد أفَّ المسانيات النٌصية أقدـ العمكـ مكضك          

أرجع )دم بكجراند( البدايات األكلى لمدراسات النٌصية إلى العمكـ البالغية التي سادت العصكر 

الكالسيكية القديمة ، كفييا اتجو اىتماـ البالغييف إلى تدريب الخطباء في أربعة مجاالت ىي إنشاء 

يجاد التعبيرات المناسبة ليا ، كحفظيا ، كذلؾ قبؿ عممية اإللقاء ، فيي تحفؿ  األفكار ، كتنظيميا ، كا 

بعممية تنظيـ األفكار في داخؿ النصكص ، كبإيجاد التغييرات التي تتناسب مع المكقؼ االتصالي ، كىذا 

يعني أنَّو كاف يينظر إلى النٌص بكصفو كحدة كالمية مخصصة ألغراض االتصاؿ بعممية التفاعؿ بيف 

؛ كعمى ىذا رأل )فاف دايؾ( في البالغة: )) (ٓ)الداخمية كالخارجية لمنٌص مستكيات مختمفة في البيئتيف 

 .  (ٔ)السابقة التاريخية لعمـ النص ((

" في ىذا Z.Harrisكعمى الرغـ مف أفَّ اكثر الدارسيف يشيركف إلى ريادة "زليج ىاريس          

لساني يعٌد الخطاب مكضكعان ، فيك أكؿ  (ٕ)ـُِٓٗالمضمار ببحثو المعنكف بػ )تحميؿ الخطاب( عاـ 

                                                           

إلى لسانيات النٌص ، بحث منشكر ضمف كتاب )لسانيات النٌص كتحميؿ  ( ينظر: مسارات التحكؿ مف لسانيات الجممةُ)
 . ُ/ّٕٗالخطاب ( ، 

 .  ُٕٔ( مبادلء في المسانيات ، صِ)
 . ُِٗ( ينظر: في نظرية األدب كعمـ النٌص ، صّ)
 .  ُٖ( ينظر: نسيج النٌص ، صْ)
 .  ُِ-ُُ( ينظر: عمـ النٌص كنظرية الترجمة ، صٓ)
مدخؿ إلى عمـ  . كفي عالقة البالغة القديمة بعمـ النٌص ينظر: ِّمتداخؿ االختصاصات ، صعمـ النٌص مدخؿ ( ٔ)

 . َّ-ِّ، كلسانيات النٌص عرض تأسيسي ، ص ُٕ-ُْالمغة النٌصي ، فكلفجانج ىاينة مف كديترفييفجر، ص
  . ُٕ( ينظر: تحميؿ الخطاب الركائي ، صٕ)
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، إال أنَّو قد أشير إلى دراسات يمكف أف تعد إرىاصات أكلية ليذا االتجاه ، منيا  (ُ)شرعيان لمدرس المساني

ـ عمؽ فيو تتابع المفظ عمى تتابع األفكار ، كفصؿ ىذا التتابع عف ُٕٖٖ" سنة H.Weilعمؿ مبكر لػ "

لمجممة ، كمفيكمان خاصان ألسمكب األفكار أيضان، ككذلؾ أطركحة  النحك، فقدـ بو أفكار المعايير الكظيفية

ـ ، كأشارت في فصؿ منيا إلى الربط بيف ُُِٗ" التي قدمتيا سنة I.Nyeالدكتكراه لمباحثة األمريكية "

. كممف يشار إلييـ أيضان "فردريؾ تشارلز بارتميت  (ِ)الجمؿ ، كعالقاتيا الداخمية عمى أسس نٌصية

F.Ch.Bartlet ك "كارؿ بكلر ، "K.Buhler ك"إميؿ بنفست ، "E.Benveniste بكصفيـ مف ، "

                                                                                                                                                                                         المسيميف األكائؿ في ىذا المجاؿ ، فقد كضعكا المفيكمات كالمناىج ألكؿ اىتماـ بعمـ المغة النٌصي،                                 

فقٌدـ بارتميت أسسان لتحميؿ نماذج ذىنية تساعد في بناء البنى الكمية لمنصكص كفيميا ، كقدـ بكلر في 

ائؼ النصكص ، كنظرية لمبنى الكمية الداخمية ، أم الكقت نفسو نظرية فيـ النصكص ، كنظرية كظ

نظرية ترابط النصكص ، كتكمـ في أعمالو عمى التكرار كعناصر اإلشارة ، فمثؿ بكلر الرأم األلماني 

المقابؿ لنظرية فيـ النصكص المكضحة في إنجمترا باالستعانة ببارتميت ، كأما بنفيست فمثؿ الرؤية 

كلر كاتباعو لفكرة تماسؾ النصكص كترابطيا عبر دراساتو لمضمائر كعناصر الفرنسية المقابمة لدراسات ب

. كمف الذيف سبقكا أيضان في الدعكة إلى العناية بالبعد النٌصي في الدراسات المغكية الحديثة،  (ّ)اإلشارة

ٌص كأكدكا في مناسبات مختمفة ، كفي إطار مكاقؼ نظرية متباعدة ، ضركرة التأسيس لمسانيات تدرس الن

"، Mikhail Bakhtine" ، ك"ميخائيؿ باختيف Louis Hjelmslevأك الخطاب: "لكيس ىممسميؼ 

 . (ْ)"R.Jakobsonك"ركماف جاكبسكف 

                                                           

 . ُٖكاالتجاىات ، صعمـ لغة النٌص المفاىيـ ( ينظر: ُ)
 .  ُ/ٕٔ-ٕٓ. كأصكؿ تحميؿ الخطاب ،  ُٖ-ُٕ( ينظر: السابؽ نفسو ، صصِ)
 . ُْ-ُْ( مساىمات بكلر كبارتميت كبنفست في عمـ لغة النٌص )بحث( ، صّ)
 .  ُٔ-َٔ( ينظر: مدخؿ إلى عمـ النٌص كمجاالت تطبيقو ، صْ)
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كمما ينبغي أف يذكر ىنا كينبو إليو ، صدكر بعض الدَّعكات )النٌصية( المبكرة مف عمماء          

، فقد قدَّـ في (ُ)كغيره( قُْٕت)رجانيعرب، ففضالن عف ما صدر في التراث عف عبد القاىر الج

العصر الحديث األستاذ أميف الخكلي في كتابو )فف القكؿ( خطة بحث تمتاز بامتداد مجاليا إلى خارج 

، كقد أشار إلى انحصار البحث البالغي عند  (ِ)حدكد الجممة الكاحدة ، كاتصاليا بالعمؿ األدبي كمو

، إذ يقكؿ: )) كأٌما التحمية فبأشياء ، منيا  (ّ)إلى ما كراءىا العرب في داخؿ أسكار الجممة ال يتعداىا

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 ، فإنَّنا اليكـ نمد البحث بعد الجممة إلى الفقرة األدبية

َـّ  إلى القطعة الكاممة مف الشعر أك النثر . ننظر إلييا نظرتنا إلى كؿ متماسؾ ، كىيكؿ متكاصؿ  ث

. كلألستاذ إبراىيـ مصطفى في كتابو  (ْ)األجزاء، نقدر تناسقو ، كجماؿ أجزائو ، كحسف ائتالفو ((

كما نرل ، ككما يجب أف   –)إحياء النحك( كالـ ميـ يسير في ىذا االتجاه ، يقكؿ فيو: )) فإفَّ النحك 

ىك قانكف تأليؼ الكالـ ، كبياف لكؿ ما يجب أف تككف عميو الكممة في الجممة، كالجممة مع   –يككف 

. ككاف لمثؿ ىذه الدعكات لك كجدت مف يتابعيا  (ٓ)الجمؿ، حتى تتسؽ العبارة كيمكف أف تؤدم معناىا ((

الدرسيف المساني كالبالغي في العربية،   يتابعيا مف المسانييف كالبالغييف العرب ، أف تحدث ثكرة في

 . (ٔ)تنتقؿ بو مف )نحك الجممة( ك )بالغة الشاىد كالمثاؿ( إلى )نحك النٌص(

كلكف لـ تجد ىذه الدعكات طريقيا إلى التطبيؽ  إال مع أعماؿ ىاريس ، فيي البدايات الفعمية          

، (ٕ)ية التكزيعية في التحميؿ إلى مستكل النٌص في تحميؿ الخطاب ، عندما حاكؿ أف ينقؿ المناىج البنيك 

                                                           

 .  ِٖ-ِِعمف النٌص ، ص( ينظر: اإلبداع كاإلتباع بيف البالغة العربية ك ُ)
 . َُِ-ُُٗ( ينظر: البالغة كاألسمكبية ، صِ)
 .  ُُ( ينظر: بالغة النٌص مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقية ، صّ)
 .  َِْ-ِّٗ( فف القكؿ ، صْ)
 .  ُ( إحياء النحك ، صٓ)
 .  ْٓ( ينظر: في البالغة العربية كاألسمكبيات المسانية ، صٔ)
 .ُِمدخؿ إلى عمـ المغة النٌصي ، فكلفجانج ىاينة مف كديترفييفجر، ص ك.  ُ/ٕٔ( ينظر: أصكؿ تحميؿ الخطاب ، ٕ)
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فقد استعمؿ إجراءات المسانيات الكصفية الكتشاؼ بنية النٌص ، كلكي يتحقؽ ىذا المسعى رأل ىاريس 

 أنَّو البد مف تجاكز مشكمتيف كقعت فييما الدراسات المغكية الكصفية كالسمككية ، كىما:

 كالعالقات فيما بيف أجزاء الجممة الكاحدة . األكلى: قصر الدراسة عمى الجمؿ ،         

 الثانية: الفصؿ بيف المغة كالمكقؼ االجتماعي مما يحكؿ دكف الفيـ الصحيح .         

َـّ اعتمد منيجو في تحميؿ الخطاب ركيزتيف:           كمف ث

 العالقات التكزيعية بيف الجمؿ . -ُ

 الربط بيف المغة كالمكقؼ االجتماعي . -ِ

د تنبو بعد ذلؾ بعض المسانييف إلى المشكمتيف المتيف أشار إلييما ىاريس ، فتكٌكف بذلؾ اتجاه كق         

لساني جديد يتخذ مف النٌص كٌمو كحدة لمتحميؿ ، كليست الجممة بحسب ما كانت ىي الحاؿ في المناىج 

نحك االعتراؼ بنحك ، فشيدت المسانيات في أكربا كمناطؽ أخر مف العالـ تكجيان قكيان  (ُ)السابقة عميو

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

" أفَّ عمـ المغة النٌصي Helbig. كيرل "ىمبش  (ِ)ككظائفيا النفسانية كاالجتماعية كالفنية كاإلعالمية

ه التداكلي ، كعمـ المغة االجتماعي ، كعمـ المغة ارتبط بتطكرات عامة لعمـ المغة ، كال سيما االتجا

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 

بكصفيا كسيمة اتصاؿ اجتماعية عمى التكجو إلى النٌص بصكرة زائدة ، إذ ال ينجز  بعث الكعي بالمغة 

دائمان إال في نصكص ، كليس في جمؿ أك مفردات مستقمة . كقد أشار   -حيف يككف لغكيان  –التكاصؿ 

ـ حيف عدَّ النٌص "العالمة المغكية األصمية" كأفَّ ُُٕٗ" إلى ذلؾ سنة P.Hartmann"بيتر ىارتماف 

                                                           

 . ٔٔ-ٓٔالبديع بيف البالغة العربية كالمسانيات النصية ، ص( ينظر: ُ)
 .ُّٓنحك أجركمية لمنٌص الشعرم )بحث( ، ص( ينظر: ِ)
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، كقد فتحت فرضيتو حكؿ عمـ النٌص لمغكيات عامة نافذة  (ُ)عممان مناسبان لمكضكعو يجب أف ينطمؽ

. فكاف مف المؤثريف في بدايات عمـ المغة النٌصي بما كتبو كما  (ِ)ىارتماف جديدة بحسب ما يقكؿ بيتر

ٌدـ األكؿ نمكذج . دكف أف يغفؿ عف محاكلتي ىارفج كفاينريش ، إذ ق (ّ)أخذه تالميذه عنو كطكركه

استبداؿ تتحرؾ فيو عناصر االستبداؿ عمى المستكل األفقي ، كغمب عميو إدراؾ النٌص إدراكان كظيفيان، ثـ 

التداكلية المشكمة لبناء النٌص . كأما  –أدخؿ فيما بعد جكانب نٌصية كبرل لمكصكؿ إلى العالقات الداللية 

ز عمى إجراءات منظمة لدراسة العالقات بيف الجمؿ الثاني فقد قٌدـ  نمكذج تجزئة النٌص الذم يرتك

المتجاكرة لمكشؼ عف عالقات التماسؾ التي تجعؿ مف النٌص تككينان كاحدان مترابطة أجزاؤه ترابطان 

 . (ْ)شديدان 

، فقد عرفت ( ٓ)كمثمت أعماؿ فاف دايؾ البداية الحقيقية لعمـ النٌص ، حتى عيدَّ مؤسس ىذا العمـ         

، ككاف مف المسيميف الحقيقييف في  (ٔ)النٌصية عمى يده مزيدان مف التطكر كالضبط المنيجي الدراسات

إقامة قكاعد عمـ النٌص ، يقكؿ: )) لقد تكقفت القكاعد كالمسانيات  التقميدية غالبان عند حدكد كصؼ الجمؿ 

بكصفو أداة لكصؼ ... كأٌما في عمـ النٌص ، فإنَّنا نقكـ بخطكة إلى األماـ كنستعمؿ كصؼ الجمؿ 

النصكص . كما دمنا سنتبع ىنا المككنات المعتادة لمقكاعد ، كسنستعمؿ النصكص )المستخدمة( بغية 

، فكضع في كتابو )بعض مظاىر نحك  (ٕ)كصؼ الجمؿ ، فإنَّنا سنستطيع أف نتكمـ عف قكاعد النٌص ((

راء المعركضة في ىذا المجاؿ، كقد كاف النٌص( تصكران كامالن ألسس ىذا العمـ كمبادئو ، متجاكزان فيو اآل

ـ في كتابو ُٕٕٗفي ىذا الكتاب يقرف بيف النٌص كالخطاب في معنى كاحد . األمر الذم اقمع عنو عاـ 

)النٌص كالسياؽ( إذ فرؽ بينيما ، كقد سعى فيو إلى إقامة نحك عاـ لمنٌص يأخذ في نظره كؿ األبعاد 
                                                           

 .  ِِّ-ُِّـ ، صَُٕٗ( ينظر: تطكر عمـ المغة منذ ُ)
 .ِِينظر: مدخؿ إلى عمـ المغة النٌصي ، فكلفجانج ىاينة مف كديترفييفجر، ص (ِ)
 .  ُِ( ينظر: مساىمات بكلر كبارتميت كبنفست في عمـ لغة النٌص )بحث( ، صّ)
 .  ْٗ( ينظر: عمـ لغة النٌص المفاىيـ كاالتجاىات ، صْ)
 .  ِّٔ( ينظر: بالغة الخطاب كعمـ النٌص ، صٓ)
 . ِٔمدخؿ إلى عمـ النٌص كمجاالت تطبيقو ، صنظر: ( ئ)
 . ُْٕكتاب العالماتٌية كعمـ النٌص ، ص( النٌص بنى ككظائؼ مدخؿ أكلي إلى عمـ النٌص ، ضمف ٕ)
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مر الذم جسده فيما بعد في كتاب ميـ آخر بعنكاف )عمـ النٌص البنيكية كالسياقية كالثقافية ، كىك األ

. كمحاكالتو  (ُ)ـ ، فكاف مف الركاد األكائؿ في إقامة ىذا العمـَُٖٗمدخؿ متداخؿ االختصاصات( عاـ 

تعدُّ أكثر محاكالت التحميؿ تكفيقان ، فقد سعى فييا إلى صكغ نمكذج تحميؿ لمنٌص بإدخاؿ عناصر مف 

كعمـ النفس التجريبي لتفسير كيفية إنتاج النصكص بقكاعد تكليدية مع إضافة أسس المنطؽ الحديث 

، ككاف مف ذلؾ يسعى إلى )) صياغة نظرية نٌصية عامة تشكؿ (ِ)اتصالية كتداكلية خالؿ عممية التفسير

 األساس لكصؼ شامؿ لألشكاؿ النٌصية المتباينة ، كعالقاتيا المتبادلة يسيـ بشكؿ فعاؿ مع النظرية

 . (ّ)المغكية في تشكيؿ نظرية عامة لالتصاؿ الفعمي ((

" محاكالت ال تقؿ عف محاكالت فاف دايؾ جدية كثراء ، كعمى الرغـ S.J.Petofiكقدَّـ "بتكفي          

مف أنَّو استقى مككنات نمكذجو كعناصر نظريتو مف المنطؽ كالنحك التحكيمي كمككنات داللية كتداكلية، 

الذم اغترؼ منو فاف دايؾ ، إال أفَّ محاكالتو ليا سمات خاصة مائزة ، كقد فرؽ بيف كىك المعيف ذاتو 

المككنات السياقية التي في داخؿ النٌص كخارجو ، فحاكؿ أف يحقؽ تكازنان معقدان بيف عالـ كاقعي فعمي 

نَّو ال يكفي يطمؽ عميو بنية العالـ ، كعالـ إبداعي تحقؽ في بنية النٌص ، كفي إطار التصكر ىذا رأل أ

في تحميؿ النٌص الكشؼ عف العالقات الداخمية التي تمتد في داخؿ النٌص ، التي تظير في معاني 

النٌص الرئيسة كمعاني األبنية فحسب ، بؿ يجب أف يتسع ذلؾ التحميؿ ليضـ المعاني الخارجية التي 

أك اإلحالية أك التداكلية كغيرىا، يحيؿ إلييا النٌص ، كىي ما يطمؽ عمييا المعاني اإلضافية أك اإلشارية 

. فكاف يدَّعى لنحك  (ْ)فقدَّـ أشكاالن تحميمية حاكؿ الكصكؿ فييا إلى نظرية كمية لمنٌص تعالج كؿَّ جكانبو

                                                           

. كمدخؿ إلى عمـ  ّّ. كنحك النٌص اتجاه جديد في الدرس النحكم ، ص ُٓ( ينظر: انفتاح النٌص الركائي ، صُ)
 .  ِٔالنٌص كمجاالت تطبيقو ، ص

 .  ٖٓ( ينظر: عمـ لغة النٌص المفاىيـ كاالتجاىات ، صِ)
 .  ُْٔ( اتجاىات لغكية معاصرة في تحميؿ النٌص )بحث( ، صّ)
 . ِٕٓك ص ٔٗ-ٓٗنٌص المفاىيـ كاالتجاىات ، صينظر: عمـ لغة ال (ْ)
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النٌص الذم اقترحو صالحية عامة )شاممة( ، فيك أكالن يحؿ أغمب المشكالت النحكية التي ترد في داخؿ 

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

ـ ظير كتاب مشترؾ لياليدام، كرقية حسف  بعنكاف )االتساؽ في اإلنجميزية ُٕٔٗكفي سنة          

Cohesion in English ،عالج فيو مؤلفاه بعض المفيكمات مثؿ: النٌص ، كالنٌصية ، كاالتساؽ )

تساؽ مثؿ: اإلحالة ، كاالستبداؿ ، كالحذؼ ، كالكصؿ ، االتساؽ المعجمي، كغيرىا ، كبحثا مظاىر اال

، فكاف ىذا الكتاب  (ِ)كتضمف فصمو األخير تحميؿ نصكص متنكعة تطبيقان لما سبؽ أف كرد في الكتاب

ة أكؿ دراسة نٌصية متكاممة عٌدت االتساؽ جزءان مف مفيكـ المغة كمفيكمان دالليان قكامو العالقات المعنكي

  . (ّ)المكجكدة في النٌص ، كىك في الكقت نفسو ما يككف بو النٌص نٌصان 

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

ء(  ، كقد مثؿ كتابو )النٌص كالخطاب كاإلجرا (ٓ)، فأصبحت عمى يده حقيقة راسخة (ْ)مف القرف العشريف

ـ مرحمة متقدمة كاف الغرض منيا )) إنشاء عمـ لمنٌص متعدد أكجو العناية بحيث تتعدد َُٖٗسنة 

جيات النظر إلى النٌص مف الرصؼ إلى )المفاىيـ( إلى طريقة التكصؿ إلى اإلعالمية إلى بناء النمكذج 

ثـ إلى االنتفاع بيذا  إلى تطبيؽ نتائج الدراسة عمى المحادثة كالقصص كصكر اإلنتاج النٌصي األخرل ،

العمـ في القراءة كالكتابة كتعميـ المغات األجنبية الخ ، كؿ ذلؾ مع االنتفاع بنتائج العمكـ األخرل بدءان  

. كقد اشترط سبعة معايير لمنٌصية يمـز تكافرىا في  (ٔ)بالفمسفة كالمنطؽ كانتياء بعمـك الحاسب اآللي ((

                                                           

 .  ُّٗ( ينظر: أساسيات عمـ لغة النٌص ، صُ)
 .  ُُ( ينظر: نسيج النٌص ، صِ)
 .  ّٔ-ّٓ(  ينظر: نحك النٌص إطار نظرم كدراسات تطبيقية ، صّ)
 .  ّٔ( ينظر: مدخؿ إلى عمـ النٌص كمجاالت تطبيقو ، صْ)
 .   ُُ( ينظر: نحك النٌص اتجاه جديد في الدرس النحكم ، صٓ)
 .  ٔ-ٓ( النٌص كالخطاب كاإلجراء ، صٔ)
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، ما يعني في حالة عدـ تنفيذ أم مف ىذه المعايير فال يعدُّ النٌص  (ُ)الحدث التكاصمي لكي يككف نٌصان 

 :(ّ). كىذه المعايير ىي(ِ)نٌصان تكاصمٌيان 

 .النحكم  الربط أك( cohesion)الٌسبؾ  (ُ

 .إلى االلتحاـ  حٌساف تٌماـ الدكتكر كترجميا ، الٌداللي التماسؾ أك( coherence)الحبؾ  (ِ

 .النٌص  إنشاء مف الغاية كىك ، (Intentionality)القصد  (ّ

 أك قبكلو حيث مف النٌص  مف المتمقي بمكقؼ كتتعمؽ( Acceptability)المقبكلٌية  أك القبكؿ (ْ

 .رفضو 

 بو ، كترجميا المحيطة كالظركؼ لممكقؼ النٌص  بمناسبة كتتعمؽ (Situationality)المقامٌية  (ٓ

 .المكقؼ  إلى رعاية حٌساف تٌماـ الدكتكر

 .النٌص أك عدمو  في الكاردة بتكقع المعمكمات كتتعمؽ(  Informativity)اإلعالمٌية  (ٔ

 بو مرتبطة أخرل نٌصكص ك ما نٌص  بيف العالقات يتضمف ىك ك( Intertextuality) التناٌص  (ٕ

 .سابقة  تجربة حدكد في كقعت

كالذم ييرل أف ىذه المعايير ليست كٌميا في مرتبة كاحدة ، ألٌف تحققيا جميعان معمؽ عمى تحقؽ          

السبؾ كالحبؾ ، ففي قكلنا: ) زيد رماده كثير ، ىك كريـ (، ينتفي معو تحقؽ المعايير كميا إذا انتفى 

ـٌ تككف بقية المعايير تابعة الربط بيف القضيتيف عمى مستكل السبؾ كالحبؾ ، كتتحقؽ بتحققيما ، كم ف ث

لمسبؾ كالحبؾ ككاقعة تحتيما في تحققيا ، فىتفًقد بذلؾ استقالليتيا ، حتى يمكف عٌد السبؾ كالحبؾ أصكالن 

كبقية المعايير فركعان عمييا ، أك يمكف عٌدىا مف عناصر الحبؾ ، فيي كسائؿ ربط تعمؿ عمى ربط 

                                                           

( درج الباحثكف عمى نسبة ىذه المعايير السبعة إلى دم بكجراند كدريسمر معان ، كلكفَّ الدكتكر أحمد عفيفي يرل أف ُ)
جراء( سابؽ عمى كتابو مع دريسمر . ينظر: نحك النٌص تنسب إلى دم بكجراند فقط ؛ ألف كتابو )النٌص كالخطاب كاإل

 . ٕٓاتجاه جديد في الدرس النحكم ، ص
 . ْٓينظر: النٌص كالخطاب ، ص ِ))
مدخؿ إلى عمـ المغة النٌصي ، فكلفجانج ىاينة مف، .  َُْ-َُّ( ينظر: النٌص كالخطاب كاإلجراء ، صّ)

 . ٓٗ-ّٗكديترفييفجر، ص
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إٌما بمنشئو ، أك بمتمقيو ، أك بنصكص أخرل، أك بما يحيط بو النٌص في مستكل البنية العميقة أيضان ، 

مف ظركؼ ، فتككف بذلؾ مف مراتب الحبؾ ؛ ألٌنو مىف يعمؿ عمى ترابط النٌص في ىذا المستكل ، عمى 

أحيانان عمى السياؽ الخارجي عندما يككف المعنى في خارج النٌص . كىك أمر يمكف  الرغـ مف أٌنو يتكقؼ

 مستقمة أكثر تفصيالن بتكفيؽ اهلل .بحثو في دراسات 
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 اىباب األٗه:
ي يف أدػيت الٍاً ػيي

ّ
 اىظبل اىْظ

 
 

    :   ٗإَٔيتٔ اىظبل ٍفًٖ٘          

( عند coherence( كمصطمح )cohesionتعددت الترجمات العربية المقابمة لمصطمح )

ترجمة الدكتكر سعد مصمكح  اعتمدنا في دراستنا عمى، كقد (ُ)ةالباحثيف العرب في مجاؿ الدراسات النٌصيٌ 

 .ليما إلى السبؾ كالحبؾ 

: )) ذلؾ التماسؾ الشديد بيف األجزاء المشكمة ةالسبؾ في الدراسات النٌصيٌ كيقصد ب          

كييتـ فيو بالكسائؿ المغكية الشكمية التي تصؿ بيف العناصر المككنة لجزء خطاب أك لنٌص/خطاب ما ، 

إجراءات تبدك بيا العناصر السطحية عمى صكرة كقائع يؤدم عمى )) ، كيترتب (ِ)خطاب برمتو ((

 الكسائؿ التي تتحقؽب))  أك ما يختص: ،(ّ)السابؽ منيا إلى الالحؽ بحيث يتحقؽ ليا الترابط الرصفي ((

بيا خاصية االستمرار في ظاىر النٌص . كنعني بظاىر النٌص األحداث المغكية التي ننطؽ بيا أك 

، كىذا (ْ)نسمعيا في تعاقبيا الزمني ، كالتي نخطيا أك نراىا بما ىي كـ متصؿ عمى صفحة الكرؽ ((

النٌص ركابط شكمية  يعني أفَّ معيار السبؾ ييتـ بظاىر النٌص غالبان ، كنقكؿ غالبان ألنَّو قد تكجد في

                                                           

. كلسانيات النٌص النظرية كالتطبيؽ )مقامات اليمذاني  َٗجديد في الدرس النحكم ، ص ( ينظر: نحك النٌص اتجاهُ)
 . َِٗ. كمفيـك التماسؾ كأىميتو في الدراسات النٌصٌية )بحث( ، ص ِٔأنمكذجان( ، ص

  . ٓ( لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ، صِ)
 . َُّالنٌص كالخطاب كاإلجراء ، ص( ّ)
 . ُْٓص ،( بحث) الشعرم لمنٌص  أجركمية نحك (ْ)
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ال يتحقؽ التماسؾ النٌصي . كإليضاح ىذه الفكرة يسكؽ  كعمى الرغـ مف منياظاىرة عمى سطحو، 

 الدكتكر أحمد عفيفي المثاؿ اآلتي:    

شبى حريؽ في المبنى التجارم باألمس ، كانتصر المصريكف في السادس مف أكتكبر عاـ  -

 ـ .ُّٕٗ

كد الكاك الرابطة بيف الجممتيف فإنيما منفصمتاف دالليان ، ألفَّ االنتقاؿ كيعقب قائالن: )) مع كج         

، كلكي يتحقؽ السبؾ النٌصي (ُ)مف فكرة إلى فكرة ال يكجد بينيما عالقة منطقية كاضحة تجمع بينيما ((

يجب أف تككف )) العناصر المغكية المتكالية التي يتككف منيا النٌص ذات معاف يتصؿ بعضيا ببعض 

 . (ِ)أساس القكاعد النحكية (( عمى

كالحؽ أفَّ السبؾ كالحبؾ كمييما يقكماف بكظيفة الربط الداللي بيف أجزاء النٌص ، كلكف الفرؽ          

بينيما أفَّ األكؿ يتـ بركابط شكمية ناتجة عف منشىء النٌص أك مبدعو عمى مستكل البنية السطحية ، 

تـ بركابط عقمية منطقية يضفييا المتمقي عمى النٌص في مستكل كأٌما اآلخر فال يشترط فيو ذلؾ ، فقد ي

 الحبؾ يصمـ الذم ىك القارئ أك فالمستمع ))البنية العميقة عندما يبدك الترابط عمى السطح مفككان ، 

. إذ ليس ىناؾ نٌص منسجـ في ذاتو كنٌص غير منسجـ في ذاتو باستقالؿ عف (ّ)((يينشئو  أك الضركرم

 .(ْ)المتمقي

كيعدُّ السبؾ مف أىـ المعايير النٌصٌية التي تسيـ في تحقيؽ النٌص كتفسيره ، كقد ناؿ اىتمامان          

كبيران عند الباحثيف في عمـ المغة النٌصي ، بداية بتكضيح مفيكمو ، كمركران ببياف أدكاتو أك كسائمو، 

فو كحدة لغكية كبرل ال تضميا كحدة ، فالنٌص بكص(ٓ)كعكاممو ، حتى عٌده بعض الباحثيف أنَّو ىك النٌص 

                                                           

  . َُِنحك النٌص اتجاه جديد في الدرس النحكم ، ص (ُ)
 . ّٔٔاجتيادات لغكية ، ص( ِ)
 .ِٗ-ُٗص كاالتصاؿ، كالخطاب النٌص  (ّ)
 . ُٓ( ينظر:  لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ، صْ)
 . ّٗ/ُالسابؽ نفسو ،  ( ينظر:ٓ)
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 أك النٌص أحداثو ظاىر أك السطح أكبر منيا ، احتاج في سبيؿ تككيف ىذه الكحدة إلى ركابط تنظـ عمى

بعضيا مع بعض تبعان لممباني النحكية ، كتحقؽ لو صفة االستمرارية التي بيا يككف  المغكية مككناتو

، فالجمؿ المتتالية لكي تؤلؼ كحدة (ُ)ذلؾ ىك السبؾ الكالـ نٌصان ، كالمعيار المختص عف تجسيد

مكضكعية تتصؼ بالنٌصٌية البٌد ليا مف )) كسائؿ لربط المتكاليات السطحية بعضيا ببعض بطريقة 

ثىَـّ فالسبؾ احد  ، كمف(ِ)تسمح باإلشارة إلى العالقات بيف مجمكعات مف معرفة العالـ المفيكمي لمنٌص ((

 لمتمييز بيف ما ىك نٌص كما ىك غير ذلؾ . كيقسـ السبؾ عمى نكعيف ىما :المعايير الرئيسة 

 : Grammatical Cohesionالٌسبؾ النحكم  أكالن :

  –  Ellibsisكالحذؼ   –  Substitutionكاالستبداؿ   –  Reference) اإلحالة  كيشمؿ:        

 . ( Conjunction كالكصؿ

 :  Lexical Cohesionالٌسبؾ المعجمي  ثانيان :

 . (ّ)( Collocationكالمصاحبة المعجمية "التضاـ"   –  Reiteration) التكرار  كيشمؿ:        

 

 

 
 

 

 

                                                           

  . ٕٔالبالغة العربية كالمسانيات النٌصٌية ، ص( ينظر: البديع بيف ُ)
  . ّٕ( لسانيات الخطاب مباحث في التأسيس كاإلجراء ، صِ)
 . ُٔينظر: عمـ لغة النٌص كاألسمكب ، ص( ّ)
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 اىفظو األٗه

ح٘ي 
 
بل اىْ

 
 اىظ
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 اىفظو األٗه:
بل اىْح٘ي 

ّ
 : Grammatical Cohesionاىظ

 
  :(ُ)Reference الحاىت ادلبحج األٗه:         

 الرجؿي  ال يبتعد مفيكـ اإلحالة المغكم عف مفيكميا االصطالحي ، ففي لساف العرب: )) حاؿى          

كَّؿ مثؿ يىحيكؿ ٍكالن  يىحيكؿ نفسيو الشيءي  كحاؿ ...   مكضع ًإلى مكضع مف تىحى  تىغىيُّران  يككف بمعنييف: حى

كُّالن (( كيككف ليس بعيدان عف االستعماؿ الداللي لإلحالة ، كالتغير كالتحكؿ كنقؿ الشيء إلى غيره (ِ)تىحى

النٌصٌية ، فالتغير كالتحكؿ كنقؿ الشيء مف حالة إلى أخرل ال يتـ إال في ظؿ كجكد عالقة قائمة بينيما 

 باإلحالة تسمح بالتغير ، فالمفظ المحيؿ يحمؿ معنى ما يشير إليو ، باالتجاه في داخؿ النٌص إلى الكراء

متأخر، كقد يككف االنتقاؿ إلى خارج النٌص ، ككؿ ذلؾ بعالقة  عمى اإلحالةمتقدـ ، أك األماـ ب عمى

 . (ّ)قائمة بيف األسماء كالمسميات ، أك بيف المفظ كما يحيؿ عميو

كأٌما في االصطالح فقد عرفيا ركبرت دم بكجراند بأنَّيا: )) العالقة بيف العبارات مف جية          

، كعرفيا "كمماير (ْ)الخارجي الذم تشير إليو العبارات (( كبيف األشياء كالمكاقؼ في العالـ

W.Kallmeyer بأنَّيا: )) العالقة القائمة بيف عنصر لغكم يطمؽ عميو "عنصر عالقة" كضمائر يطمؽ "

عٌرفيا الدكتكر أحمد عفيفي بأنَّيا: )) عالقة  العربي الدرس صعيد ، كعمى(ٓ)عمييا "صيغ اإلحالة" ((

معنكية بيف ألفاظ معٌينة كما تشير إليو مف أشياء أك معاف أك مكاقؼ تدؿ عمييا عبارات أخرل في 
                                                           

( ىناؾ مجمكعة ترجمات عربية لمصطمح اإلحالة منيا: اإلرجاع كاإلرجاعية أك المرجعية ، ينظر: عمـ لغة النٌص ُ)
 .  ُُٗالنظرية كالتطبيؽ ، ص

 ، مادة )حكؿ( . ْٖٔ/ّ( لساف العرب ، ِ)
 . ُُ-َُ( ينظر: اإلحالة في نحك النٌص ، صّ)
 . ُِٕ( النٌص كالخطاب كاإلجراء ، صْ)
 . ٖٗغكية تطبيقية في العالقة بيف البنية كالداللة ، ص( دراسات لٓ)
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عمييا المقاـ ، كتمؾ األلفاظ المحيمة تعطي معناىا عف طريؽ قصد المتكمـ ، مثؿ:  السياؽ ، أك يدؿ

كؿ ... )الخ( . )حيث( تشير ىذه األلفاظ إلى أشياء سابقة أك الضمير كاسـ اإلشارة ، كاسـ المكص

. كيذىب األزىر (ُ)الحقة، قصدت عف طريؽ ألفاظ أخرل أك عبارات أك مكاقؼ لغكية أك غير لغكية ((

الزنَّاد إلى أفَّ "العناصر اإلحالية" تيطمؽ عمى )) قسـ مف األلفاظ ال تممؾ داللة مستقمة ، بؿ تعكد عمى 

اصر أخرل مذككرة في أجزاء أخرل مف الخطاب، فشرط كجكدىا ىك النٌص ،  كىي تقـك عنصر أك عن

، كفي (ِ)عمى مبدأ التماثؿ بيف ما سبؽ ذكره في مقاـ كبيف ما ىك مذككر بعد ذلؾ في مقاـ آخر ((

ير إلى مقابميا "العناصر اإلشارية" التي ينظر ىنا إلى أنَّيا قسيـ العناصر اإلحالية ، كتشمؿ )) كؿ ما يش

ٍعمىمان  ذات أك مكقع أك زمف إشارة أكلية ال تتعمؽ بإشارة أخرل سابقة أك الحقة ، فيمثؿ العنصر اإلشارم مى

، كتكتسب العناصر اإلحالية داللتيا مف العناصر اإلشارية (ّ)لذاتو، ال يقكـ فيمو أك إدراكو عمى غيره ((

عمى العنصر اإلشارم ؛ إذ ليس لمعنصر التي تعكضيا ، مما يجعؿ تفسير العنصر اإلحالي معمقان 

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 

يتكقؼ حالة:اإل.  كبصكرة عامة، (ْ)االضطراب ، كيختؿ النٌص  محيؿ عنصر بيف تخاطبية عالقة

 . تفسيرهعمىمعرفةعنصرمحاؿإليوميفًسرلو،لمابينيمامفمناسبةيحددىاسياؽالخطاب

كال تخضع اإلحالة لقيكد نحكية ، بؿ لقيد داللي ، كىك كجكب تطابؽ السمات الداللية بيف           

، كلكفَّ الدكتكر أحمد المتككؿ يذىب إلى )) أفَّ اإلحالة أدخؿ (ٓ)العنصر المحيؿ كالعنصر المحاؿ عميو

في التداكؿ منيا في الداللة ، إذ إنَّيا ترتبط بالمقاـ كتحديدان بالمعمكمات التي يفترض المتكمـ كجكدىا 

                                                           

 . ُّ-ُِ( اإلحالة في نحك النٌص ، صُ)
 . ُُٖ( نسيج النٌص ، صِ)
 .  ُُٔ-ُُٓ( السابؽ نفسو ، صّ)
 . ََُ-ٗٗ( ينظر: دراسات لغكية تطبيقية في العالقة بيف البنية كالداللة ، صْ)
 . ُٕالخطاب ، ص( ينظر: لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ ٓ)
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، فيي تقكـ عمى فعؿ تداكلي تعاكني بيف (ُ))لدل( المخاطىب عف المحاؿ عميو حيف عممية التكاصؿ ((

. (ِ)مخاطىب في مكقؼ تكاصمي معيف ، كيبتغي بيا المتكمـ أف يحيؿ المخاطىب عمى ذات معينةمتكمـ ك 

فالمقاؿ بما ىك عالمات كعالقات نحكية ال يكفر الضمانات الكافية لتعييف المفس ر المالئـ لكؿ عائد، 

جز فييا الخطاب كبحسب ىذا ال بٌد مف االستعانة بحيثيات المقاـ ، كاالحتكاـ إلى المالبسات التي ين

. كمما يرجح ىذا الرأم أفَّ اإلحالة المقامية  (ّ)لتجاكز قصكر المعطيات النحكية عف اإليفاء بالغرض

 تتكقؼ عمى معرفة سياؽ المكقؼ .

 :(ْ)كيتضح مما سبؽ أفَّ اإلحالة تعتمد عمى عناصر ىي         

 . المتكمـ أك الكاتب ، كبقصده المعنكم تتـ اإلحالة عمى ما يريد (ُ

المفظ المحيؿ ، كىذا العنصر اإلحالي ينبغي أف يتجسد إما ظاىران أك مقدران ، كىك الذم يغيرنا  (ِ

 مف اتجاه إلى آخر في خارج النٌص أك داخمو .

 المحاؿ إليو ، كيتجسد إما في خارج النٌص أك في داخمو .  (ّ

 ا مجسدان .العالقة بيف المفظ المحيؿ كالمحاؿ عميو ، كيفترض أف يككف التطابؽ بينيم (ْ

 كتشتمؿ عناصر السبؾ اإلحالية عمى:         

 الضمائر: ) أنا ، كأنت ، كنحف ، كىك ، كىي ، كىـ ، ... ( . (ُ

 أسماء اإلشارة: ) ىذا ، كىذه ، كىؤالء ، كذلؾ ، كأكلئؾ ، .... ( . (ِ

 أدكات المقارنة: ) أفضؿ ، كأكثر ، ... ( . (ّ

 ، كما ، .... ( . المكصكالت: ) الذم ، كالتي ، كالذيف ، كمىفٍ  (ْ

                                                           

 . ْٕ( الخطاب كخصائص المغة العربية ، صُ)
 . ِٕٓك ص ّٗٓ( ينظر: قضايا المغة العربية في المسانيات الكظيفية ، صِ)
( ينظر: نحك دراسة نحكية لمخطاب: قضية اإلضمار ، بحث منشكر ضمف كتاب )لسانيات النٌص كتحميؿ الخطاب(، ّ)
ُ/ُٖٕ-ُٖٖ   . 
 . ُٔنحك النٌص ، ص ( ينظر: اإلحالة فيْ)
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، كأضاؼ إلييا ركبرت دم بكجراند (ُ)حسف الثالثة األكلى كرقية ىاليدام، كقد اعتمد         

 . (ّ)، كأشار إلييا األزىر الزنَّاد أيضان (ِ)المكصكالت تحت عنكاف الكنائيات

 أّ٘اع الحاىت:          

قدَّميا ىاليدام، كرقية حسف عمى نكعيف تنقسـ اإلحالة بحسب العالقة اإلحالية بحسب ما 

 :(ْ)ىما

 اإلحالة النٌصٌية ) إحالة في داخؿ النٌص ( ، كىي بدكرىا تنقسـ عمى: (ُ

 إحالة قبمية ) عمى السابؽ ( . ( أ

 إحالة بعدية ) عمى الالحؽ ( . ( ب

 اإلحالة المقامية ) إحالة عمى خارج النٌص ( . (ِ

 :(ٓ)كبحسب المدل الفاصؿ بيف العنصر اإلحالي كمفس ره يمتاز نكعاف مف اإلحالة ىما         

اإلحالة ذات المدل القريب ، الكائنة في مستكل الجممة الكاحدة فتجمع العنصر اإلحالي  (ُ

 كالمفس ر.

 .اإلحالة ذات المدل البعيد ، كتككف بيف الجمؿ المتصمة أك المتباعدة في فضاء النٌص  (ِ

 

 

 

                                                           

 . ُٕ( ينظر: لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ، صُ)
 . ِّ، كمقدمة المترجـ ص ِِّ( ينظر: النص كالخطاب كاإلجراء ، صِ)
 . ُُٖ( ينظر: نسيج النٌص ، صّ)
حػػكم ، . كنحك النٌص اتجاه جديد في الدرس الن ُٕ( ينظر: لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسػجاـ الخطاب ، صْ)

 . ُُٕص
 .  ُِْ-ُِّ( ينظر: نسيج النٌص ، صٓ)
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 اإلحالةالنٌصٌية:-1

، كتسيـ في ربط أجزاء النٌص بصكرة مباشرة (ُ)كىي اإلحالة عمى عنصر كارد في الممفكظ         

، كاتخذاىا معياران (ِ)كفعالة؛ كعمى ىذا اعتنى بيا ىاليدام، كرقية حسف أكثر مف اإلحالة المقامية

 . كتنقسـ عمى:(ّ)لإلحالة

 ة:اإلحالةالقبميٌ -أ

كفييا يشير العنصر اإلحالي إلى ما يتقدمو مف العناصر المغكية المختمفة ، فيي )) تعكد عمى          

. كمف أمثمتيا (ٓ)، كىذا النكع مف اإلحالة ىك األكثر شيكعان في النٌص المغكم(ْ)مفس ر سبؽ التمفظ بو ((

قيؿفي القرآف الكريـ قكلو تعالى:  ارًًىف ًمفٍيىٍغضيٍضفىلٍِّمميٍؤًمنىاتًكى يىٍحفىٍظفىأىٍبصى ييف كى كجى ييٍبًديفىكىالىفيري

ٍليىٍضًرٍبفىًمٍنيىاظىيىرىمىاًإال ًزينىتىييف  ميرًًىف كى مىىًبخي ييكًبًيف عى أىكٍآبىاًئًيف أىكًٍلبيعيكلىًتًيف ًإال ًزينىتىييف ييٍبًديفىكىالىجي

كىاًتًيف بىًنيأىكًٍإٍخكىاًنًيف بىًنيأىكًٍإٍخكىاًنًيف أىكٍبيعيكلىًتًيف أىٍبنىاءأىكٍأىٍبنىاًئًيف أىكٍبيعيكلىًتًيف آبىاء ًنسىاًئًيف أىكٍأىخى

ٍيرًالت اًبًعيفىأىكًأىٍيمىانيييف مىمىكىتٍمىاأىكٍ ٍربىةًأيٍكًليغى اؿًًمفىاإلًٍ كالىـٍال ًذيفىالطٍِّفؿًأىكًالرِّجى مىىيىٍظيىري عىٍكرىاتًعى

ًمًيف يىٍضًرٍبفىكىالىالنِّسىاء ـىًبأىٍرجي تيكبيكاًزينىًتًيف ًمفييٍخًفيفىمىاًلييٍعمى ًميعناالم وًًإلىىكى ـٍاٍلميٍؤًمنيكفىأىيُّيىاجى لىعىم كي

 كفى تيٍفًمحي
تكرر يحيؿ إحالة قبمية عمى لفظ ) المؤمنات ( ، إذ نجد أفَّ الضمير ) نكف النسكة ( الذم (ٔ)

ٍضػفى ( إلػى البعيدة فػي  المذككر فػي أكؿ النٌص ، كقد تنكع كاتسػع مدل اإلحاالت مػف القريبة في ) يىٍغضي

 فإف منيا أكثر ضمائر عمى اشتممت آية اهلل كتاب في ) ًزينىًتًيفَّ (. كعف ىذه اآلية يقكؿ مكي: )) ليس

، فتحقؽ بيذه اإلحاالت نكع مف التماسؾ  أسيـ في استمرار كحدة (ٕ)ضميران (( كعشريف خمسة فييا

                                                           

 . ُُٖ( ينظر: نسيج النٌص ، صُ)
 . َّٓ( ينظر: إشكاالت النٌص ، صِ)
 .   ُٖ( ينظر: لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ، صّ)
 .  ُُٖ( نسيج النٌص ، صْ)
 . ْٖعمـ النٌص ، ص. كنظرية  ُُٗ. كنسيج النٌص ، ص ُّٓ( ينظر: إشكاالت النٌص ، صٓ)
 . ُّ( سكرة النكر/ اآلية: ٔ)
 . ِْٔ/ِ( اإلتقاف في عمـك القرآف ، ٕ)
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ق( إلى إحالة الضمير َِٕ، يشير الفراء )ت(ُ) ًبوًيىٍأًتيكيـ  النٌص المكضكعية . كفي قكلو تعالى: 

الضمير باإلحالة ، فيرجع (ِ)اليدل (( عف كناية "بو" في التي الياء إف: عمى مستكل النٌص قائالن )) يقاؿ

لىكٍ  الداخمية السابقة إلى قكلو تعالى: ـٍالٌمويشىاءكى مىعىيي مىىلىجى ، كىذا التحميؿ يتعدل حدكد  (ّ) اٍلييدىلعى

 اآلية الكاحدة إلى ما سبقيا بعشر آيات .

 ة:اإلحالةالبعديٌ -ب

كتككف فييا اإلحالة عمى الالحؽ ، فيي )) تعكد عمى عنصر إشارم مذككر بعدىا في النٌص          

، إذ يحيؿ عنصر لغكم أك مككف ما عمى عنصر آخر تاؿو لو في النٌص ، أك مككنات (ْ)كالحؽ عمييا ((

لكنائي أف يركـ مف عدة عناصر متأخرة عف عنصر اإلحالة فتككف ميفًسرة لو ، كعندئذ )) يتحتـ لمفظ ا

 لممتمقي؛ مراعاة أنَّيا عمى اإلحالة مف النكع ليذا . كينظر(ٓ)حتى تأتي العبارة المشاركة لو في اإلحالة ((

 حتى مبيما، شيئا أكالن  يذكركا بأف المفس ر، ذلؾ ذكر في التشكيؽ قصد ىك عنو ميفس ره تأخير))  ألفَّ 

َـّ  ، بو المراد عمى العثكر إلى السامع نفس تتشكؽ  .(ٔ)(( النفس في أكقع فيككف يفسركه ث

كلـ يكف ىذا النكع مف اإلحالة غائبان عف اإلشارة إليو في الفكر النحكم العربي ، فقد تحدث ابف          

 ق( عف المكاضع التي يعكد الضمير فييا عمى متأخر ، كىي سبعة: ُٕٔىشاـ )ت

ـى  نحك: بالتمييز، إال يفسر كال بئس، أك بنعـ مرفكعان  الضمير يككف أف: )) أحدىا           زيده"، رجالن  "ًنٍع

" ... رجالن  ك"بٍئسى   عمركه

 :قكلو نحك ثانييما الميٍعمىؿً  المتنازعيف بأكؿ مرفكعان  يككف أف: الثاني         

                                                           

 .  ْٔ( سكرة األنعاـ / مف اآلية: ُ)
 .  ّّٓ/ُ( معاني القرآف ، ِ)
 .  ّٓ( سكرة األنعاـ / مف اآلية: ّ)
 . ُُٗ( نسيج النٌص ، صْ)
 .  ِّٕ( النٌص كالخطاب كاإلجراء ، صٓ)
 . ََُٕ-َُٕٔلضمائر كدكرىا في تحقيؽ الترابط في النٌص القرآني )بحث( ، ص( اإلحالة بأ)
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فىكني              مييًمؿي  خميميى  مف جميؿو  لغير          إٌنني األخالءى، أجؼي  كلـ جى
(ُ) ... 

يىاتينىاًإال ًىيىًإفٍ نحك:  خبره فيفسره عنو مخبران  يككف أف: الثالث          ، قاؿ (ِ)الدٍُّنيىاحى

يىاتينىا ًإالَّ  الحياة إف كأصمو:. بيانو مف يتمكه بما إال بو يعني ما يعمـ ال ضمير الزمخشرم: )) ىذا  الدنيا حى

" مكضع كضع ثـ  ، ... (ّ)كيبينيا (( عمييا يدؿٌ  الخبر ألفٌ  الحياة ، "ًىيى

دهالم ويىيكىقيؿٍنحك:  كالقصة الشأف ضمير: الرابع          ةهًىيىفىًإذىاكنحك: ، (ْ)أىحى شىاًخصى

اري كاال ًذيفىأىٍبصى  ، ...(ٓ)كىفىري

 مفسره ككف كجكب في كبئس نعـ ضمير حكـ كحكمو بتمييز، ميفىسَّران  بػ "رب" يجر أف: الخامس         

 :كقاؿ مفردان ، ىك كككنو تمييزان ،

بَّوي                        ...  (ٔ)فأجابكا داًئبان  المجدى  ييكًرثي           ما إلى دعٍكتي  ًفتيةن  ري

 زيدان" ... كػ "ضربتو لو، المفسر الظاىر منو مبدالن  يككف أف: السادس         

 . (ٕ)زيدان"، ...(( غالميو كػ "ضرىبى  مؤخر مفعكؿ كميفس رهي  مقدـ، بفاعؿ متصالن  يككف أف: السابع         

 

 

                                                           

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

 .  ُُٓ/ِاألشمكني 
 .  ِٗ( سكرة األنعاـ / مف اآلية: ِ)
 . ُِٖ/ّ( تفسير الكشاؼ ، ّ)
 .  ُ( سكرة اإلخالص / اآلية: ْ)
 .  ٕٗ( سكرة األنبياء / مف اآلية: ٓ)
 ، كشرح ْْٓ/ٓ، كمغني المبيب عف كتب األعاريب  ُْٕٕ/ْ( البيت بال نسبة في ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ٔ)

 . َُٖ/ْ، كىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع  ّٓٔ/ُالتصريح عمى التكضيح  
   ْٗٓ-ّّٓ/ٓ( مغني المبيب عف كتب األعاريب ، ٕ)
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 ة:اإلحالةالمقاميٌ-2

، )) كىي إحالة عنصر لغكم إحالي (ُ)كيطمؽ عمييا ركبرت دم بكجراند اإلحالة لغير مذككر         

عمى ذات عمى عنصر إشارم غير لغكم مكجكد في المقاـ الخارجي ، كأف يحيؿ ضمير المتكمـ المفرد 

، (ِ)صاحبو المتكمـ ، حيث يرتبط عنصر لغكم إحالي بعنصر إشارم غير لغكم ىك ذات المتكمـ ((

يضاح كيفيتيا ، كتأكيؿ  كيحتاج ىذا النكع مف اإلحالة أحيانان إلى جيد مف المتمقي لمكشؼ عنيا ، كا 

السياؽ أك المقاـ العنصر غير المغكم الذم يحكميا كالمكجكد خارج النٌص ، كيستعاف في تفسيره ب

، إذ يرجع فييا إلى )) أمكر تستنبط مف المكقؼ ال مف عبارات (ّ)الخارجي ، كاإلشارات الدالة عميو

. كيذىب ىاليدام، كرقية حسف إلى أفَّ  (ْ)تشترؾ معيا في اإلحالة في نفس النٌص أك الخطاب ((

اإلحالة المقامية ال تسيـ في اتساؽ النٌص بشكؿ مباشر ، إال أنَّيا تسيـ في تككينو ، فيي تربط بيف لغة 

 . (ٓ)النٌص كالسياؽ الذم تقاؿ فيو

آلية عمى كىناؾ في التراث إشارات لإلحالة المقامية، كال سيما عند المفسريف عندما يتكقؼ تفسير ا      

ًمفىمعرفة سػياقيا الخارجي مثؿ سػبب النزكؿ؛ لمعػرفة المرجع الذم تعكد عميو، كمنو قكلو تعالى:  كى

اتًاٍبًتغىاءنىٍفسىوييىٍشًرممىفالن اسً ؤيكؼهكىالٌمويالٌموًمىٍرضى رى ًباٍلًعبىاًد
، فإفَّ مرجعية االسـ المكصكؿ (ٔ)

)مىٍف( ، كالضمير المستتر في )يشرم( ، كالضمير المتصؿ في )نفسو( مبيمة ، كينكشؼ إبياميا بمعرفة 

 ق( في تفسيرىا أنَّيا نزلت في اإلماـ عمي ْٖٓسبب نزكؿ اآلية ، فقد ذكر الشيخ الطبرسي )ت

                                                           

 . ِّّ( ينظر: النٌص كالخطاب كاإلجراء ، صُ)
 . ُُٗ( نسيج النٌص ، صِ)
 . َُٓ( ينظر: دراسات لغكية تطبيقية في العالقة بيف البنية كالداللة ، صّ)
 . ِّّالنٌص كالخطاب كاإلجراء ، ص (ْ)
 .   ُٕ( ينظر: لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ، صٓ)
 .  َِٕ( سكرة البقرة / اآلية: ٔ)
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رجية ؛ ألنَّيا لـ تذكر صراحة ، كقد ارتبطت . فالمرجعية ىنا خا( ُ)حيف بات عمى فراش رسكؿ اهلل

    بالسياؽ المتمثؿ في مناسبة النزكؿ .

كقد تعتمد اإلحالة المقامية عمى فيـ المخاطىب كما يمتمكو مف معمكمات عمى عالقة بالنٌص،          

 السياؽ عميو يدؿ أفمف أسباب العدكؿ عف االسـ الظاىر إلى الضمير: ))( ىػْٕٗت)فيذكر الزركشي 

مىىتىرىؾىمىا قكلو: في "األرض" كإضمار السامع بفيـ ثقة فيضمر كيؿُّ، كقكلو: (ِ)دىاب ةوًمفظىٍيرًىىاعى

مىٍييىامىفٍ عى (ّفىافو


 ذكر تقٌدـ لكف ذكر، ليا يتقدـ لـ كاف كقاؿ: ،(ْ)لمدنيا الضمير مالؾ ابف . كجعؿ(

، يقكؿ (ٔ)اٍلقىٍدرًلىٍيمىةًًفيأىنزىٍلنىاهيًإن ا. كفي تفسير قكلو تعالى: (ٓ)الكٌؿ (( عمى يدؿٌ  ، كالبعض بعضيا

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

 . (ٕ)التصريح ((

كسنتناكؿ عناصر السبؾ اإلحالية بحسب ذكرىا عند الباحثيف في عمـ المغة النٌصي ، مع ذكر          

 ، كىي: نماذج ليا في أدعية اإلماـ عمي

 الحاىت باىضَائز: - أ

تعد اإلحالة الضميرية مف أىـ أنكاع اإلحالة كأقكاىا في تحقيؽ الربط عند الباحثيف في عمـ 

، فيي تربط بيف أجزاء النٌص المختمفة ، شكالن كداللة ، داخميان كخارجيان ، سابقة كالحقة، (ٖ)المغة النٌصي

، فيككف ليا مع كظيفتيا في ربط النٌص (ٗ)فقد يحؿ ضمير محؿ كممة أك عبارة أك جممة أك عدَّة جمؿ

                                                           

 .  ْٓ/ِ( ينظر: مجمع البياف ، ُ)
 .  ْٓ( سكرة فاطر / اآلية: ِ)
 .  ِٔ( سكرة الرحمف / اآلية: ّ)
 .  ُْٓ/ُيؿ المقاصد ، ( ينظر: شرح التسييؿ ، تسييؿ الفكائد كتكمْ)
 .  َِ/ْ( البرىاف في عمـك القرآف ، ٓ)
 .  ُ( سكرة القدر / اآلية: ٔ)
 .  ّْٕ/ْ( تفسير البيضاكم ) أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ( ، ٕ)
 .  ُُٕ( ينظر: اإلحالة الضميرية في المغة العربية مقاربة تطبيقية في ضكء نحك النٌص )بحث( ، صٖ)
 .  ُّٕ/ُالمغة النٌصي بيف النظرية كالتطبيؽ ،  ( ينظر: عمـٗ)
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حكؿ دكف تماسؾ قيمة أسمكبية كبيرة ىي االختصار كاإليجاز ، فضالن عمى أثرىا في إزالة المبس الذم ي

ٌنمأّْالنٌص ، يقكؿ ابف يعيش )ت  مف كاحترازنا اإليجاز ، مف لضربو  كم يا بالمضمرات أيتي ق(: )) كا 

 الحرؼي  ذلؾ فيككف بكىمالو ، االسـ عف الكاحد بالحرؼ تستغني ألٌنؾ فظاىره ، اإليجاز فأٌما. اإللباس 

ٍزءو   أفٌ  جاز ،"زيده  فعؿ زيده : "قمت فإذا االشتراؾ ، كثيرةي  الظاىرة األسماء فألفٌ  اإللباس كأٌما االسـ ، مف كجي

ٌنما. التبست  إذا بيا تفتًرؽ أحكاؿه  الظاىرة لألسماء كليس. األكؿ  غيري  أٌنو الثاني" زيدو " في ييتكٌىـ  ييزيؿ كا 

 كالمضمراتي ". البىٌزازً  كالرجؿً  الطكيًؿ ، بزيدو  مررت: "كقكلؾ الصفاتي ، أحكاليا مف كثيرو  في منيا االلتباسى 

 . (ُ)الصفات (( عف تغني قد بيا المقتًرنة األحكاؿ ألفٌ  الصفات ؛ عف فاستغنتٍ  فييا، لىٍبسى  ال

 كتنقسـ الضمائر عمى قسميف:         

 ضمائر كجكدية مثؿ: أنا ، كأنت ، كنحف ، كىك ، كىـ ، كىفَّ ... كغيرىا . (ُ

 ككتابيـ ، ككتابو ، ككتابنا ... كغيرىا .ضمائر ممكية مثؿ: كتابي ، ككتابؾ ،  (ِ

ككؿ مف ىذيف القسميف يتفرع إلى: ضمائر لممتكمـ ، أك المخاطىب ، أك الغائب ، كسكاء أكانت          

الضمائر كجكدية أـ ممكية فإفَّ الضمائر الدالة أك المحيمة عمى متكمـ أك مخاطىب إنما تحيؿ عمى شيء 

، أك نحف ، فإنَّو يصدؽ عمى ذات في خارج النٌص ، ككذلؾ عندما في خارج النٌص ، كالضمير أنا 

يخاطب الكاتب المتمقي باستعماؿ الضمير أنت ، أك أنتـ ، أك أنتفَّ ، فإنَّو يحيؿ عمى مجمكعة مف 

إلى شيء في داخؿ   -غالبان  –الناس، ىـ أيضان في خارج النٌص ، كأٌما ضمائر الغياب فإنَّيا تيحيؿ 

 .(ِ)النٌص 

 فرعيف  إلى الغياب أك المقاـ في الحضكر عمى يدؿ ما بحسب العربية في الضمائر كتتفرع         

َـّ  ، الغياب كضمائر الحضكر ضمائر: ىما متقابميف كبيريف  ىك متكم ـ إلى الحضكر ضمائر تتفرع ث

 ككؿٌ  ، المتمقي كىك ، فيو كيشاركو المقاـ ذلؾ في يقابمو كمخاطب ، الباث كىك اإلشارم المقاـ مركز

                                                           

 .  ْٖ/ّ( شرح المفصؿ ، ُ)
 . ِْ-ِّ.  كاإلحالة في نحك النٌص ، ص ُٖ( ينظر: لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ، صِ)
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 أك ، مفرد عمى يدؿ ما عمى العدد كبحسب ، كمؤنث مذكر عمى الجنس بحسب تنقسـ منيما مجمكعة

 الحضكر فضمائر ، كالعدد الجنس يتجاكز ال فييا التفصيؿ فمعيار الغياب ضمائر كأٌما ، جمع أك مثنى،

 .(ُ)التمفظ عممية في المشاركة الشخكص بأكلكية يرتبط كىذا ، الغياب ضمائر مف تفصيالن  أكثر

األثر األىـ في تماسؾ النٌص باإلحاالت المتنكعة ليا،  كقد كاف لمضمائر في أدعية اإلماـ         

سكاء أكانت إحاالت في داخؿ النٌص قبمية كبعدية أـ خارجية مقامية ، مع تكظيؼ نكع الضمير بما 

 تكحيده منيا يناسب سياؽ الدعاء كمكضكعو ، الذم قسمو بعض المغكييف عمى ثالثة أضرب: )) فضرب

 رٌبنا ، بقكلؾ دعكتو فقد قمتو إذا الحمد ، لؾ رٌبنا: ككقكلؾ أنت ، إال إلو ال اهلل كقكلؾ: يا عميو ، كالثناء

 اغفر الميـ: كقكلؾ منو، يقر ب كما كالرحمة العىفك اهلل مسألة الثاني كالتكحيد ... كالضرب بالثناء أتيت ثـ

، كىذه األضرب ( ِ)(( ككلدا ماال ارزقني الميـ: كقكلؾ الدنيا ، مف الحظُّ  مسألتو الثالث كالضرب. لنا

بمثابة أبنية كبرل لمنٌص في مفيكـ عمـ المغة النٌصي ، التي ىي أبنية داللية )) تصكر الترابط الكمي ، 

كمعنى النٌص الذم تستقر عمى مستكل أعمى مف مستكل القضايا الفردية ، كبذلؾ يمكف أف يشكؿ تتابع 

، فالضرب األكؿ (ّ)مستكل أكثر عمكمية ((كمي أك جزئي لعدد كبير مف القضايا كحدة داللية عمى 

، كأمَّا الضرب الثاني كالثالث ففيو طمب شيء ، كقضاء حاجة، كىذا يجب أف محض دعاء كثناء هلل 

يمحظ ؛ ألنَّو يؤثر في بنية الخطاب كداللتو ، كمنيا اإلحالة الضميرية مف حيث تناسبيا كمحتكل ىذه 

 أك بداللة الغيبة .  األبنية الكبرل ، فتككف بداللة الحضكر

، (ْ)االستكانة (( ك الخضكع جية عمى األعمى مف لمفعؿ األدنى كلٌما كاف الدعاء ىك: )) طمب         

لييما ترجع أغمب اإلحاالت،  فإفَّ العناصر اإلشارية الرئيسة في الدعاء يتقاسميا طرفا الٌداعي كالمدعك كا 

فيما يمثالف معان ) نكاة النٌص ( أك ) أساس النٌص (، الذم يمثؿ في التحميؿ النٌصي )) المحكر الذم 

                                                           

 . ُُٕ( ينظر: نسيج النٌص ، صُ)
 ، مادة )دعا( .  ُُٗ/ّ( تيذيب المغة ، ِ)
 .  ٕٓ( عمـ النٌص مدخؿ متداخؿ االختصاصات ، صّ)
 .  ُِ( عٌدة الٌداعي ، صْ)
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سؾ النٌصي في الشكؿ كالداللة، يرتبط بو ما في النٌص كمو مف عناصر عف طريؽ شبكة مف كسائؿ التما

ـ مف دعاء كميؿ: )) ، ففي قكلو(ُ)كمف بينيا المرجعية التي تتحقؽ عف طريؽ الضمائر (( ًإٌنيالٌميي

ًتؾىأىٍسأىليؾى ًسعىتٍال تيًبرىٍحمى ،كيؿ كى ًتؾىشىٍيءو ًبقيك  ،كيؿ ًبياقىيىٍرتىال تيكى ػعىشىٍيءو شىػيءو،كيؿُّلىياكىخىضى

ذىؿ  ،كيؿُّلىياكى كًتؾىشىيءو بىري ًبجى مىٍبتىال تيكى ،كيؿ ًبياغى ًبًعز ًتؾىشىيءو ًبعىظىمىًتؾىشىيءه،لىيايىقيكـيالال تيكى كى

،كيؿ مىألىتٍال تي ًبسيٍمطاًنؾىشىيءو ،كيؿ عىالال ذمكى ٍجًيؾىشىيءو ًبكى شىػيءو،كيػؿِّفىناءًبىٍعػدىاٍلباقيكى

ًبأىٍسماًئؾى مىبىتٍ ال تيكى ،كيؿِّأىٍركافىغى ًبًعٍمًمؾىشىيءو ،ًبكيؿِّأىحاطىال ذمكى ًبنيكرًشىيءو ٍجًيؾىكى لىويأىضاءىال ذمكى

كيؿُّ ، يبدأ الدعاء بقكلو )الٌمييَـّ(؛ ليككف ذلؾ مفتاحان لتكجيو الطمب إليو ، كتمييدان لفتح باب (ِ)((شيءو

، كال تستعمؿ (ْ)، كىذه الصيغة في كالـ العرب مف مختصات نداء اهلل تعالى في الدعاء(ّ)المناجاة معو

ٌما غير مباشر. كقيؿ في داللة الميـ التي لحقت آخر  إال في الطمب ، كيككف الطمب بعدىا إٌما مباشران كا 

 كالصفات الحسنى األسماء لو الذم اهلل أدعك قاؿ أسألؾ، كأنو إني االسـ أفَّ السائؿ إذا قاؿ: )) الميـ

 بأسمائو تعالى بسؤالو إيذانان  االسـ ، ىذا آخر في بالجمع المؤذنة بالميـ فأتى كصفاتو . بأسمائو العمى

. كقد مٌثؿ لفظ الجاللة )اهلل( العنصر اإلشارم األكؿ ، كقكلو ) إٌني أسألؾ (، الذم مٌثؿ فيو (ٓ)كميا ((

ية عمى شخص الٌداعي: العنصر اإلشارم الثاني ، فشكال معان نكاة النٌص ضمير المتكمـ بإحالتو الخارج

أك أساسو الذم ترجع إليو الضمائر في ىذا المقطع باألصالة أك التبع . كلٌما كاف ابتداء الدعاء مف 

الٌداعي بإظيار ضمير المتكمـ الذم يدؿ عمى الرفعة كالعمك كاإلٌنٌية لمنفس ، كىي مف اعظـ الخطايا عند 

، كىذا مخالؼ آلداب الدعاء ، جاءت جممة الخبر )أسالؾ(؛ لينتفي بيا (ٔ)أصحاب الحقيقة كأرباب العياف

ىذا الشعكر بإسناد فعؿ السؤاؿ إلى الضمير المستتر، الذم يحيؿ باإلحالة النٌصٌية السابقة عمى ذات 

الخطاب التي تحيؿ  الٌداعي فأعطاه صفة الفقر كاالحتياج إلى المسؤكؿ ، حيف التصؽ سؤالو بكاؼ
                                                           

 . ُٔٔ/ُ( عمـ المغة النٌصي بيف النظرية كالتطبيؽ ، ُ)
 .  ْٖٓ( مصباح المتيجد ، صِ)
 .  َُْ( أضكاء عمى دعاء كميؿ ، صّ)
 .  ُِِ/ّ. كتفسير التحرير كالتنكير ،  ّْْ/ُ( ينظر: تفسير الكشاؼ ، ْ)
 .  َُِ( التفسير القيـ ، صٓ)
 .  ُّ( شرح دعاء كميؿ ، صٔ)
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باإلحالة النٌصٌية السابقة ذات المدل القريب عمى لفظ الجاللة . فالٌدعاء بكصفو خطابان مع اهلل ، ينتفي 

، بخمع (ُ)نىٍعمىٍيؾىفىاٍخمىعٍحضكر  يككف معو قكؿ: )) أنا ((، كعمى الٌداعي أف يراعي في حضكره أف

كأبرز ذلؾ قكلو: )أنا(، إذ   -كىك شرط في المكاشفة  –ما عمؽ بو مف ريف مادم أك معنكم أك كمييما 

)) ينبغي لمدَّاعي أف يشير بػ "إٌني" ك "أنا" كأمثاليما إلى نفسو بما ىك عبده مضاؼ إليو كمكجكد بو ال 

ثبات اإلٌنٌية مف أعظـ الخطايا ، كما قيؿ:   بما ىك نفسو ؛ ألنَّو باطؿ مف ىذه الجية ، كا 

 الييقاسًبًوذىنبيإذاقيمتي قالٍت:ميًجيبةكجكدؾذىنبه ماأذنىبتي
(ِ) ))(ّ) . 

كىذا ىك كماؿ االنقطاع الذم فيو ينقطع الدَّاعي 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          

ًلٌموًالحسنى استجابةن لقكلو تعالى:  ٍسنىىاألىٍسمىاءكى فىاٍدعيكهياٍلحي ، فكاف التفصيؿ بأسمائو بعد (ْ)ًبيىا

ًبنيكرً  اإلجماؿ بذاتو ، كقد اتسع مدل اإلحالة شيئان فشيئان  شيءو (  كيؿُّ  لىوي  أىضاءى  الَّذم كىٍجًيؾى  إلى قكلو: ) كى

ـٌ الفصؿ بيف المرجع المشار إليو كىك  كعندىا تصبح مف اإلحالة النٌصٌية السابقة ذات المدل البعيد ، إذ ت

ـٌ بفقرات كاممة .   لفظ الجاللة المكجكد في أكؿ النٌص ، كاإلحالة بمجمكعة مف الجمؿ ، بؿ  إف الفصؿ ت

كقد تحقؽ السبؾ في ىذه الفقرات باإلحاالت المتنكعة مف إحالة قريبة المدل في الفقرة نفسيا،          

ًبًعٍمًمؾى   أىحاطى  الَّذم إلى إحالة بعيدة المدل تعكد فتربط الفقرة بنكاة النٌص، فعمى سبيؿ المثاؿ في قكلو ) كى
                                                           

 .  ُِ( سكرة طو / مف اآلية: ُ)
( ىي أبيات سمعيا الجنيد الصكفي مغناة عمى لساف جارية، قاؿ: )) مررت بدرب القراطيس فسمعت جارية تغني مف ِ)

 كليف لكال اليجر لـ يطب الحبدار فأنصتُّ ليا فسمعتيا تقكؿ: إذا قمت أىدل اليجر لي حمؿ البمى        تق
ف قمت ىػػػذا القػػمػػب أحػػػػرقػو اليػػػػكل        تػقػكلي بػنػيراف اليػكل شػػرؼ القػمػب                                    كا 

ف قمت ما أذنػبػت قمػت مجػػبػية            حياتؾ ذنب ال يقاس بو ذنب ((                                 كفيات كا 
 .  ُْٖ/ّ. كشذرات الذىب في أخبار مف ذىب  ّْٕ/ُاألعياف كأنباء أبناء الزماف 

 .  ّٓ( أسرار العارفيف في شرح كالـ مكالنا أمير المؤمنيف ، شرح دعاء كميؿ ، صّ)
 .  َُٖ( سكرة األعراؼ / اآلية: ْ)
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( باإلحالة النٌصية السابقة القريبة المدل عمى شىيءو ( يحيؿ الضمير المستتر في الفعؿ )أىحاطى  ًبكيؿ  

َـّ يحيؿ الضمير في  ( ، ث باإلحالة النٌصٌية السابقة ذات المدل البعيد عمى ذات البارم  (ًبًعٍمًمؾى  ))ًبًعٍمًمؾى

  فترتبط ىذه الفقرة عف طريؽ كاؼ الخطاب بنكاة النٌص )الٌمييَـّ( ، كبذلؾ حافظ النٌص كبشبكة ،

منتظمة في فقراتو عمى استمراريتو النٌصٌية ، فكانت مف العكامؿ المسيمة في تماسكو ، ككما اإلحاالت ال

 اآلتي: ىك مكضح بالرسـ

بً       الٌمييَـّ              شىيءو   ( ًبكيؿ   ىكأىحاطى )  الَّذم ػؾى ًعٍمًمػ...................      كى

 إحالة نٌصية سابقة قريبة المدل                                                             

 إحالة نٌصية سابقة بعيدة المدل                   

كبتتبع الضمائر مف حيث داللتيا عمى الحضكر أك الغياب يمحظ أفَّ الضمائر التي تحيؿ إلى          

لمدعك ( كردت بداللة الحضكر ، كلعؿَّ ىذا األسمكب مما يقتضيو عناصر الخطاب اإلشارية ) الدَّاعي كا

مكضكع الخطاب أك بنيتو الكبرل ، فيذا المقطع مف الدعاء يؤسس لممقاطع التي تميو ، التي تبدأ مف 

ـ قكلو: ))  ،تىٍيًتؾيال تيالذُّنيكبىًلياٍغًفرٍالٌميي ـى ـ اٍلًعصى ،تيٍنًزؿيال تيالذُّنيكبىًلياٍغًفرٍالٌميي ـى ـ النِّقى الٌميي

،تيغىيِّريال تيالذُّنيكبىًلياٍغًفرٍ ـى ـ النِّعى ـ الدُّعاءى،تىٍحًبسيال تيالذُّنيكبىلياٍغًفرٍالٌميي الذُّنيكبىًلياٍغًفرٍالٌميي

،تيٍنًزؿيال تي ـ اٍلبىالءى ذىٍنبكيؿ لياٍغًفرٍالٌميي كيؿ ،أىٍذنىٍبتيوي طيئىةكى ، فالدعاء مف (ُ)... (( أىٍخطىأتيياخى

الضرب الثاني الذم ىك ) مسألة اهلل العفك كالرحمة ( ، كيبدك في ىذا الضرب أنَّو عندما يككف متعمؽ 

الدعاء حاضران ) فعالن ال قكةن ( ، أك محددان بعينو في مقاـ الخطاب ، فإفَّ اإلنساف يمتفت في ىذه الحاؿ، 

 . (ِ)الطمب مباشران ، كاإلحالة الضميرية عمى لفظ الجاللة بداللة الحضكرفيككف 

ـ كمثؿ ىذا الكالـ يجرم عمى دعائو: ))           فيًو،عيٍدتيثيـ إليؾىًمنويتيبتيًلماأستىغًفريؾإٌنيالٌميي

،ثيـ نىٍفسيًمفٍكعدتيؾىلماكأستىغًفريؾى مىي ًبياأٍنعىٍمتىال تيلمنِّعـًكأستىغًفريؾأخمفتيؾى يتيعى عمىًبيافىتىقىك 

                                                           

 . ْٖٓ( مصباح المتيجد ، صُ)
 ال مف جية اهلل ، تعالى اهلل عف ذلؾ عمكان كبيران .( الحضكر كالغياب ىنا مف جية اإلنساف ِ)
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 ، كفيو تككف اإلحالة لمعناصر اإلشارية لمداعي كالمدعك بضمائر الحضكر أيضان، (ُ)((مىعًصيًتؾى

 –أٍنعىٍمتى  –أستىغًفريؾ  –أخمفتيؾى  –كعدتيؾى  –أستىغًفريؾ  –إليؾى  –فالضمائر المكجكدة في ) أستىغًفريؾ 

، كىي: ) كاؼ الخطاب كتاء الخطاب ( ، كالضمائر المكجكدة  تحيؿ عمى ذات البارم  مىعًصيًتؾى (

كعدتي  –أستىغًفريؾ  في المستتر الضمير -عيٍدتي  –تيبتي  –الضمير المستتر في أستىغًفريؾ  –في ) إٌني 

مىيَّ  –أستىغًفريؾ  في المستتر الضمير -أخمفتي  –نىٍفسي   - يتي ( تحيؿ إلى شػخص الدَّاعي،  –عى تىقىكَّ

كىي الضمير في )إٌني(، الذم يحيؿ باإلحالة الخارجية المقامية ، كىذا ما يحدده سياؽ الدعاء ، كأٌما 

" ( ، فتحيؿ  نىٍفسي" ك"" الضمائر األخرل كىي: ) الضمير المستتر "أنا" ، كتاء الفاعؿ ، كالياء في مىيَّ عى

، فضالن عف إحالة الياء في ) منو ( ك )فيو( إلى االسـ ( إٌني)قة عمى الضمير في باإلحالة النٌصٌية الساب

المكصكؿ )ما( ، كفي )بيا(، التي تكررت مرتيف إلى )الٌنعـ( ، كقد كانت بضمائر الغيبة بكصفيا مف 

 العناصر اإلشارية الثانكية في الخطاب ، كقد كاف بعض اإلحاالت قريب المدل ، كبعضيا اآلخر بعيد

 المدل ، كىي في مجمميا مما حفظ عمى تماسؾ النٌص كاستمراره بإحاالتيا إلى أساس النٌص أك نكاتو . 

الدنيا ( يمحظ أيضان شيكع اإلحالة بضمائر  مف الحظَّ  كفي أدعية الضرب الثالث ) مسألتو         

لطمب صريحان ، كما الحضكر في لغة الخطاب بيف العناصر اإلشارية المككنة ألساس النٌص إذا كاف ا

ـ في دعائو: ))  فٍالم يي ٍجًييصي تىٍبتىًذؿٍكى ( كىالى ، اًىيىًباٍليىسىاًر جى فىأىٍستىٍرًزؽى( ٍقتىاًر، ،طىاًلًبيًباإلًٍ ًرٍزقىؾى

ٍمًقؾىًشرىارىكىأىٍستىٍعًطؼى ٍمدً،كىأيٍبتىمىىخى ِـّ،كىأيٍفتىتىفىأىٍعطىاًنيمىفًٍبحى نىعىًنيمىفًٍبذى رىاءًًمفٍ،كىأىٍنتىمى كيمِّوًذىًلؾىكى

ًليُّ ٍعطىاءًكى ٍنعًاىإلًٍ ًإن ؾىكىاىٍلمى مى، ، كقد تنكعت اإلحالة بيف الضمائر البارزة (ِ)(( قىًديرهشىٍيءوكيؿِّعى

ٍمًقؾى  –كالمستترة، كالبارزة كانت بيف المتصمة كالمنفصمة ، فمف المتصمة الكاؼ في ) ًرٍزقىؾى  ًإنَّؾى (،  –خى

حالتيا السابقة  أرجعت صفات الرزؽ كالخمؽ كالقدرة هلل  ، كىي مف ضمائر الممكية التي بإضافتيا كا 

(، التي أكدت أاٌل فاعؿ حقيقي في الكجكد إال اهلل . كقد تبينت ىذه المعاني مف  كمف المنفصمة )أىٍنتى

ا نىعىًني (، التي بإحالتيا المقامية إلى  –أىٍعطىاًني  –ًىيى اإلحالة السابقة لمضمائر ، ككذلؾ الياء في ) جى مى
                                                           

 .  ّْٖ/َِ( شرح نيج البالغة البف أبي الحديد ، ُ)
 .  ّْٖ-ّْٕ( نيج البالغة ، صِ)
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ٍف( كفػػي )الى  تىٍبذيٍؿ(،  شخص الدَّاعي ألبستو ثكب الفقر كاالحتياج . كأٌما الضمائر المستترة فكانت فػي )صي

ا( فػي بإحالتيا السابقة لو ، كالضمير المسػػتتر )أن كقد أثبتت الصفات الفعمية مف اإلعطاء كالمنع هلل 

أيٍفتىتىفى ( ، كىي تعكد باإلحالة المقامية إلى شخص الدَّاعي، كقد  –أيٍبتىمىى  –أىٍستىٍعًطؼى  –) أىٍستىٍرًزؽى 

أظيرت استعاذتو باهلل مف األفعاؿ التي أسندت إلييا . فكاف ليذه الضمائر مع ما ليا مف أثر شكمي في 

 في تماسؾ النٌص المعنكم . استمرار ظاىر النٌص بمرجعيتيا ، بعدان داللي أسيـ

كقد ترد اإلحالة بضمائر الغيبة ، كيككف الدعاء بغير صيغة فعؿ األمر ، كمع ذلؾ يدؿ عمى          

الطمب ، كلكنَّو طمب غير صريح ، كىذا يخضع لقيكد تداكلية بحسب نظرية أفعاؿ الكالـ كاالستمزاـ 

رات بقيميا المفظية ، كما الحكارم ، فقد يختمؼ ما يقاؿ عما يقصد ، فما يقاؿ ىك ما تعنيو الكممات كالعبا

يقصد ىك ما يريد المتكمـ أف يبمغو السامع عمى نحك غير مباشر اعتمادان عمى أفَّ السامع قادر عمى أف 

يصؿ إلى مراد المتكمـ بما يتاح لو مف أعراؼ االستعماؿ ككسائؿ االستدالؿ ، كلذلؾ ينبغي التفريؽ بيف 

. فإذا ركعي ارتباط األقكاؿ بمقامات (ُ)ف معنى متضمفما يحممو القكؿ مف معنى صريح ، كما يحممو م

إنجازىا فإفَّ معنى الكثير منيا ال ينحصر في ما تدؿ عميو صيغيا الصكرية ، كقد يصبح التأكيؿ الداللي 

ُـّ  َـّ االقتصار فيو فقط عمى المعطيات الظاىرة ، األمر الذم يتطمب تأكيالن دالليان آخر ، يت ليا متعذران إذا ت

 . (ِ)االنتقاؿ مف المعنى الصريح إلى معنى غير مصرح بوفيو 

ـ قيؿًفقكلو تعالى:           تىنًزعيتىشىاءمىفاٍلميٍمؾىتيٍؤًتياٍلميٍمؾًمىاًلؾىالم يي (ّ)تىشىاءًمم فاٍلميٍمؾىكى

، فكالىما يدٌؿ عمى الطمب ، األكؿ بالداللة (ْ)ميٍمكناًليكىىىبٍيساكم مف حيث المفيـك قكلو:

المزكمية ، فيككف الطمب غير صريح ، كالثاني بالطمب المباشر الصريح ، فعمى الرغـ مف أفَّ 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 ُ)
ي بيف البالغة العربية كالتداكليات الحديثة . كاالستمزاـ التخاطب ُٖ( ينظر: االستمزاـ الحكارم في التداكؿ المساني ، صِ)

 . ِِٗ)بحث( ، ص
 .  ِٔ( سكرة آؿ عمراف / اآلية: ّ)
 .  ّٓ( سكرة ص / اآلية: ْ)
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. كىذا ما ييستظير (ُ)ـ ، فإف استعمؿ عمى سبيؿ التضرع كٌلد الدعاءبحسب قرائف األحكاؿ ما ناسب المقا

، فضالن عمى سياؽ اآلية المغكم ، فقد جاء (ِ)مف معرفة أسباب النزكؿ ، كما قيؿ في تفسير ىذه اآلية

الكالـ في سياؽ قكلو: )المَّييَـّ( التي تستعمؿ لمطمب ، ككذلؾ داللة اإلحالة عمى لفظ الجاللة )اهلل( 

ائر الحضكر، التي إف جاءت في سياقات مف ىذا النكع يستظير منيا الطمب غير الصريح . كقد بضم

 مجيء جاء ق( بعض الخطابات عمى أنَّيا أكامر غير صريحة ، كمنيا: )) مإَٗصنؼ الشاطبي )ت

النكاىي،  في فاعمو ذـ أك ذمو أك في األكامر ، فاعمو مدح أك مدحو مجيء جاء ما ... كالثاني األخبار

 األكامر، في اهلل بمحبة اإلخبار أك في النكاىي ، العقاب كترتيب األكامر في الفعؿ عمى الثكاب كترتيب

  .(ّ)النكاىي (( في الحب عدـ أك كالكراىية كالبغض

ٍمديكمثؿ ىذا الكالـ يقاؿ في دعائو: ))           لىـٍنىٍفسىويعىر فىنيال ذمللًاٍلحى اٍلقىٍمًب،عيميافىيىٍتريٍكنيكى

ٍمدي عىمىنيال ذمللًاٍلحى م دوأيم ةًًمفٍجى م ىميحى مىٍيوًالليصى ٍمديكآًلو،عى عىؿىال ذمللًاٍلحى لىـٍيىًدهفيًرٍزقيجى كى

ٍمديالن اًس،أىٍيًدمفييىٍجعٍموي عىٍكرىًتيال ذمللًاٍلحى لىـٍسىتىرى ٍحنيكى ، كعمى الرغـ مف (ْ)(( الن اسًبىٍيفىيىٍفضى

أفَّ الدعاء كرد بالجممة الخبرية ، كىك ظاىران يصنؼ في ضمف أدعية الضرب األكؿ ، كلكنَّو يتحكؿ إلى 

الضرب الثالث بتحكؿ الجممة الخبرية إلى اإلنشاء بالداللة المزكمية ، كقد تحكؿ إلى طمب بقرينة السياؽ 

اء ، فيك مف أدعية طمب الرزؽ ، كلكنَّو طمب غير صريح بقرينة المقامي المذككر في مناسبة قكؿ الدع

السياؽ المغكم لكركده بالجممة الخبرية ، كبإحالة الضمائر عمى لفظ الجاللة )اهلل( بضمائر الغيبة ، 

عىمىني   –يىٍتريٍكني   –فالضمائر المستترة في ) عىرَّفىني  عىؿى   –جى ٍحني ( يىٍفضى  لىـٍ   -سىتىرى  –يىٍجعٍموي   –جى

 يىًده ( أحالت باإلحالة النٌصٌية السابقة ، ككانت إحالتيا بضمائر الغيبة .       –كالمتصمة في ) نىٍفسىوي 

                                                           

 .  ِْٖ( ينظر: مفتاح العمـك ، صُ)
عرابو ، ِ)  .  َِٖ/ِ. كمجمع البياف ،  ُّّ/ُ( ينظر: معاني القرآف كا 
 .  ُٓٓ/ّ( المكافقات في أصكؿ الشريعة ، ّ)
 .  ُّٗ/ُ( مصباح الكفعمي ، ْ)
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 اهلل صفات عف الحديث سياؽ في األكؿ الضرب أدعية عمى اإلحالة في األسمكب ىذا كيغمب         

 الطمب مف يخمك ، دعاء محض فيككف ، الصريحة باإلشارة كصفو يمكف ال مما الفعمية أك الذاتية

 :الصػػباح دعاء مف المقػطع ىذا في كػما الخػطاب ، مقاـ في المخاطىب حضػكر يقتضػي الذم المباشػر

ـ ))  باحًًلسافىدىلىعىيامىفٍالٌميي سىر حى،تىبىمُّجوًًبنيٍطؽًالص  كىأىٍتقىفى،تىمىٍجميًجوًًبغىياًىبًالميٍظًمـًالم ٍيؿًًقطىعىكى

ٍنعى شىٍعشىعىتىبىرًُّجًو،مىقاًديرًًفيالد ٌكارًالفىمىؾًصي ًجوًًبنيكرًالش ٍمسًًضياءىكى مىدىؿ يامىفٍ،تىأىجُّ ًبذاًتًو،ذاًتوًعى

تىنىز هى ؿ ،مىٍخميكقاًتوًميجانىسىةًعىفٍكى جى ٍيًفٌياًتوًميالئىمىةًعىفٍكى طىراتًًمفٍقىريبىيامىفٍ،كى بىعيدى،الظُّنيكفًخى عىفٍكى

ظاتً ـى،العيييكفًلىحى ًم  المعنى احتكاء عف عاجزة التصريح لغة كانت فاذا. (ُ)(( يىكيكفىأىفٍقىٍبؿىكافىًبماكىعى

 في المجاز منو فكاف ، المصداؽ لبياف ال المفيكـ لتقريب يتسع( العميا المغة) كعاء فإف  ، الكعاء لضيؽ

باحً  ًلسافى  دىلىعى  ) ٍنعى  أىٍتقىفى  – الميٍظًمـً  المٍَّيؿً  ًقطىعى  سىرَّحى  – الصَّ  يمكف ال تمميح كىذا ،... ( الدٌَّكار  الفىمىؾً  صي

 عف معانيو لتنزه الحضكر، بمغة الخطاب معو ينسجـ ال ما الدعاء في يككف فعندما( . أنت) بػ لو اإلشارة

 الحاؿ لمقتضى الكالـ مطابقة كمف المناسب مف يككف ، بيا يحاط ال مجردة فيي ، الحٌسي اإلدراؾ

،مىفٍياىيكىيا: )) دعاؤه ذلؾ أمثمة كمف ،( ىك) بػ الخطاب ـيالمىفٍياىيكى ،إالٌىيكىمايىٍعمى كىٍيؼىكىالىيكى

،إالٌىيكى الؿًذىايا،ىيكىإالٌىيكىأىٍيفىكىالىيكى اؿًكىاإلكراـاٍلجى ذىاياكىاٍلمىمىكيكًت،اٍلميٍمؾًذىايا،كاإلٍنعاـًكاإلٍفضى

كتًكىاٍلعىظىمىةً،كىاٍلًكٍبًرياءًاٍلًعزِّ بىري يُّيا،كىاٍلجى ،مىمىؾىمىفٍيافىقىيىر،عىالمىفٍيا،يىميكتيالحى مىفٍيافىقىدىرى

،عيًبدى ،عيًصىىمىفٍيافىشىكىرى ،بىطىفىمىفٍيافىسىتىرى بىرى  . (ِ)... (( اٍلًفكىريًبوًتيحيطيالمىفٍيافىخى

كتكصؼ األساليب غير المباشػرة بأنَّيا أكثر تأدبان مف األسػاليب المباشػرة ، تبعان لػ) قاعدة          

التعفؼ ( المتفرعة عف مبدأ التأدب التداكلي ، التي تكجب عمى المتكمـ )) أال يستعمؿ مف العبارات إال 

نو كبيف المخاطىب ... محترزان مف استعماؿ عبارات الطمب المباشرة ، كال ما ييمىٌكنو مف حفظ مسافة بي

                                                           

 . ِّْ/ْٗ( بحار األنكار ، ُ)
 . ِْٕ. كالصحيفة العمكية ، ص ْْٗ( البمد األميف كالدرع الحصيف ، صِ)
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َـّ عميو أف يقرر (ُ)يقتحـ عميو شؤكنو الخاصة إال باالستئذاف قبؿ الكالـ فييا كاالعتذار بعده (( ، كمف ث

التأدب في كؿ  مكقؼ كالمي االختيار الذم يجب عميو أف يتخذ بناءن عمى الكسائؿ المكجكدة المشيرة إلى 

بمراعاة العالقات كاألعراؼ االجتماعية كالشرعية ، فإفَّ التأدب يعد أيضان ظاىرة تداكلية عمى صعيد 

. كىذا يرجع إلى قصد المتكمـ ؛ فيك الذم يحدد أسمكب الخطاب كبنيتو النٌصٌية ، فضالن عف (ِ)التخاطب

عمى صعيد الحضكر أك عمى صعيد  ظركؼ إنتاج الخطاب ، فيتغير تبعان ليا ، كمنيا الضمائر بإحالتيا

 الغيبة .

 الحاىت بأمساء الشارة:  - ب

مف كسائؿ السبؾ اإلحالية أيضان اسـ اإلشارة ، كىك عنصر فاعؿ يمكف استعمالو مكثفان بإحالتو          

، فيك يمتمؾ قيمة إحالية عالية كبارزة (ّ)إلى عدد كبير مف األحداث تجنبان لمتكرار كرغبةن في االختصار

إذا ما قيكرف بغيره مف العناصر اإلحالية ، إذ تتجاكز قدرتو عمػى تحقيػؽ الترابط بيف أجػزاء الجػمؿ، إلى 

االمتداد عمييا عمى مستكل النٌص كٌمو في بعض السياقات ، التي ال تمثؿ فييا معاني الجممة إال 

َـّ (ْ)مككنات فرعية يسيـ في اتساؽ النٌص كربط . كىك يقـك بالربط القبمي كالبعدم كالضمائر، كمف ث

، كليس ىذا القكؿ بجديد ، فقد أشار النحكيكف القدماء إلى ما يؤديو اسـ اإلشارة مف كظيفة (ٓ)أجزائو

. كىي كالضمائر ال تيفيـ (ٕ)، فقد عدَّ النحكيكف اسـ اإلشارة مف كسائؿ ربط جممة الخبر بالمبتدأ(ٔ)الربط

شبو بينيما مف جممة ما ذكره ابف يعيش في مسٌكغ بناء اسـ ، كىذ ال(ٖ)إال إذا ربيطت بما تشير إليو

                                                           

. كقد أشار الزركشي قبميـ إلى ىذا األسمكب إذ قاؿ: )) فإفَّ التأدب في  ُِْ( المساف كالميزاف أك التككثر العقمي ، صُ)
 . َِٓ/ّالبرىاف في عمـك القرآف ،  الغيبة دكف الخطاب ((،

 . ُّٕ. كاستراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية ، ص َِٕ-َِٔ( ينظر: مدخؿ إلى البراجماتية المغكية ، صِ)
 .  ّٕ( ينظر: عمـ لغة النٌص كاألسمكب ، صّ)
 .  ُِْ( ينظر: ظكاىر تركيبية في مقابسات أبي حياف التكحيدم ، صْ)
 .  ْْ( ينظر: نحك النٌص بيف النظرية كالتطبيؽ ، صٓ)
 .  ُٗٗ-ُٖٗ/ُ( ينظر: ظاىرة الربط في التركيب كاألسمكب العربي )بحث( ضمف كتاب مقاالت في المغة كاألدب ، ٔ)
. كىمع اليكامع في شرح  ُُٗ-َُٗ/ُ. كشرح ابف عقيؿ ،  ُُُٔ/ّ( ينظر: ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ، ٕ)

 . ُٖ/ِالجكامع ، 
 .  ُُٖ( ينظر: نسيج النٌص ، صٖ)
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 ما بحضرتػؾ ما إلى بو تشير ألنَّؾ كذلؾ بالمضمر ، لشىبىيو اإلشارة اسـ بني اإلشارة، إذ يقكؿ: )) إنٌما

 غير ىذا كاف كلٌما مسمياتيا ، لمزكـ مكضكعة . كاألسماء االسـ ذلؾ عنو زاؿ فإذا غاب حاضران،  داـ

، تقٌدـ إذا بو ييسمَّى الذم المضمر بمنزلة صار لو ، كضع لما الـز  ذلؾ، قبؿ لو اسما يكف كلـ ظاىره

. ككاف (ُ)كذلؾ (( المبيـ بناء كجب المضمر ، بناء كجب ، فمٌما حاؿ دكف حاؿ في لممسٌمى اسـ فيك

األصػؿ فػي  ق( أكػثر كضػكحان في بياف ىذا الشػبو ، عنػدما تحدث عػف أفَّ ٖٖٔالرضي االسترابادم )ت

 مشػاىد، غير محسػكس إلػى بيا أشػير أسػماء اإلشػارة أف يػراد بيا اإلشارة الحسية قريبة أك بعيدة )) فإف

ػن ةيًتٍمؾى :نحػك  كمشاىدتو إحساسو يستحيؿ ما إلى بيا أشير إف ككذلؾ كالمشاىد ، ، فًمتصييره(ِ)اٍلجى

ـي :نحك  إشارة إليو لممشار مكضكعان  كاف لما اإلشارة ذلؾ بقكلو: )) اسـ. كيسٌكغ (ْ)(( (ّ)الٌمويذىًلكي

 العقمية اإلشارة بجعؿ كذلؾ مجاز ،: كالمعاني البعيد، كالشػخص اإلشارة تدركو ال فيما فاستعمالو حسية،

( ذلؾ) أعنػي إذف ، لمبعيد ، المكضكع اإلشارة اسـ فمفظ المناسبة ، مف بينيما لما مجازان ، كالحسية

 فيككف بو ، إليو يشار حتى قبؿي ، محسكس أك قبؿي ، مذككر إلى يحتاج الغائب ، كضمير كنحػكه ،

ق( قد جمع بيف اسـ اإلشارة كالضمائر َُٖ. ككاف قبؿ ذلؾ سيبكيو )ت (ٓ)قبمو (( ما إلى راجع كضمير

 كتانؾ، كتمؾ كذانؾ ، كذلؾ كىؤالء ، كىاتاف ، كىذه، كىذاف ، تحت تسمية المبيمات ، كىي: ىذا ،

ق( ّٖٔ، كقاؿ السيرافي )ت(ٔ)األسماء ىذه أشبو كما كىٌف ، كىـ كىما ، كىي ، كىك كأكلئؾ ، كتيؾ ،

نَّما خمطيا بالمبيمة لقيرب الشبو بينيما، كألنَّو بيني عمييا مسائؿ في  في شرحو كتاب سيبكيو معمقان: )) كا 

                                                           

 .  ُِٔ/ّ( شرح المفصؿ ، ُ)
 .  ّٔ( سكرة مريـ / اآلية: ِ)
 .  ّ( سكرة يكنس / اآلية: ّ)
 . ِْٕ/ِ( شرح الرضي عمى الكافية ، ْ)
 .   ْٕٗ/ِ( شرح الرضي عمى الكافية ، ٓ)
 .  ٖٕ-ٕٕ/ِ( ينظر: كتاب سيبكيو ، ٔ)
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شارة كاألسماء المكصكلة مع الضمائر في عنكاف ، كقد أدرج الدكتكر تٌماـ حٌساف أسماء اإل(ُ)الباب ((

 . (ِ)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          

 اإلشػارة، أسػماء استعماؿ في مستكياف فثمة ، المتكمـ عف البعد أك القرب مدل تكضح ، كىي(ّ)عميو

ق( أفَّ أكثر النحكييف يذىبكف إلى أف لإلشػارة ثالث ُُٗ، كذكر السيكطي )ت(ْ)كبعيد قريب ،: ىما

، كقد (ٓ)مراتب ىي: )) قيربى ، كليا المجػرد. ككسطى ، كليا ذك الكاؼ . كبيعدل كليا ذك الكاؼ كالالـ ((

د التخاطبية ما يرجح اختيار أحد أسماء اإلشارة دكف اآلخر، فيختار يكجد مف األغراض البالغية كالمقاص

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 

 . (ٔ)اؼ ، كالتعريض بالمخػاطىب ، إلى غير ذلؾ مف األغراضكاالسػتخف

 كتتحقؽ اإلحالة بأسماء اإلشارة بتكافر أركانيا ، كىي: ))         

 مشير       =     المتكمـ -

 مشار لو    =     المخاطىب    -

 مشار إليو   =     الشيء في الخارج ) كقد يبٌيف مدلكالن عميو باسمو ( -

 أداة اإلشارة أم أسماؤىا . مشار بو    =     -

                                                           

 .  َْٓ/ِ( شرح كتاب سيبكيو ، ُ)
 .  ُُُ-َُُ( ينظر: المغة العربية معناىا كمبناىا ، صِ)
 . ِّٗ( ينظر: قضايا المغة العربية في المسانيات الكظيفية ، صّ)
 .  ُِٗ/ُ( ينظر: شرح ابف عقيؿ ، ْ)
 .  ُِٔ/ُ( ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ، ٓ)
 . َُِ -ََِ. كخصائص التراكيب ، ص ّٖ-ِٖ/ُ( ينظر معاني النحك ، ٔ)
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ـٌ اإلجراء حصمت اإلشارة ((          فإذا )تكٌفرت( ىذه األركاف كت
(ُ)    . 

أىًزم ةيىًذهًًإلًيي: )) الصباح دعاء في قكلو اإلشػارة بأسماء اإلحالة عمى األمثمة كمف         

ًشػي ًتؾىًبًعقاؿًعىقىٍمتييانىٍفًسػي  ،(الداعي  شخص ) كىػك المشػير مف اإلحالة أركاف تكافرت كقد ،(ِ)((مى

 : ))بيا كالمقصكد ، (نىٍفًسي  أىًزمَّةي  ) كىك إليو كالمشار ، كتعالى سبحانو اهلل كىك لو المشار كمف

 ككانت ،(ّ)(( المحظكر كارتكاب الشرع عف كاالنحراؼ الحؽ ، مخالفة إلى الداعية الشيطانية الكساكس

 األشياء تنزيؿ مف كىي ، قريب مدل ذات بعدية نصية إحالة كىي ،( ىذه  ) اإلشارة باسـ اإلحالة

 الدعاء مف الفقرة ىذه لنا صكرت كقد ، المشاىدة المحسكسة األشياء منزلة المشاىدة غير أك ، المعقكلة

 اهلل، مشيئة إلى يشٌدىا عقاالن  رغباتيا مف رغبة لكؿ كيضع ، نفسو أزمة إلى يشير كىك الداعي، حاؿ

 صغيرة كؿٌ  في كتعالى سبحانو اهلل إلى أمره فكض قد بذلؾ فيككف ، بنييو كتنتيي بأمره تنقاد حتى

 في اعتراض ببالو يخطر فال ، لحكمتو تابعة كمشيئتو ، بمشيئتو كاقعة األمكر ىذه اف كيعمـ)) ، (ْ)ككبيرة

،ًبعىٍفًكؾىدىرىٍأتيياذينيكًبيأىٍعباءكىىًذهً: )) قكلو كفي. (ٓ)(( ذلؾ في ًتؾى رىٍحمى كىٍمتيياالميًضم ةيأىٍىكاًئيكىىًذهًكى كى

نابًًإلى رىأفىًتؾىليٍطًفؾىجى  الذنكب، أعباء عمى( االعتراؼ  مقاـ ) في( ىذه  ) اإلشارة اسـ يحيؿ ،(ٔ)((كى

 ال مضالن  ىكل لو كمشيران بأفَّ  معترفان  يقرٌ  كىك ، كرحمتو اهلل بعفك مشفكعة ذنكبو الداعي جعؿ كقد

 تنزيؿ مف أيضان  اإلشارتاف كىاتاف ،(ٕ)(( الرحمة مف أبمغ))  بكصفيا كرأفتو اهلل بمطؼ إالٌ  دفعو يستطيع

 في الباقر اإلماـ عف كرد كقد ، بعدية نصية إحالة كىي المحسكسة ، األشياء منزلة المعقكلة األشياء

كاأف:خصمتيفإالٌالناسمفتعالىاللأرادماكاللال: )) قكلو السياؽ ىذا فيزيدىـ،بالنعـلويقرُّ

                                                           

 . َُّٔ/ِ( أصكؿ تحميؿ الخطاب ، ُ)
 . ِْٓ/ْٗ( بحار األنكار ، ِ)
 .  ُٖٓ( شرح دعاء الصباح ، صّ)
 .  ِْٔ-ِّٔ( ينظر: أضكاء عمى دعاء الصباح ، ْ)
 .  ّّْ( شرح منازؿ السائريف ، صٓ)
 . ِْٓ/ْٗ( بحار األنكار ، ٔ)
 .  ُٔٗ( الفركؽ المغكية ، صٕ)
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ـ فىاٍجعىؿً: )) فيقكؿ ، المطمب يأتي الطمب عرض كبعد ،(ُ)((ليـفيغفرىاكبالذُّنكب باًحيالٌميي ىذاصى

مىي نازال ًبالس المىةًالييدلًبًضياءًعى مىساًئيكىالدٍُّنيا،الدِّيفًًفيكى ن ةنكى ًكقايىةنالًعدلكىٍيدًًمفٍجي ميٍرًدياتًًمفٍكى

 اإلحالي العنصر بيف الفاصؿ المدل حيث مف جيتيف ، مف قريبة قبمية نٌصية إحالة كىي ،(ِ)(( اليىكل

 إٌما فيي الحاضر، الصباح إلى إشارة ىذا لفظة))  إفَّ  إذ ،(ىذا) اإلشارة اسـ داللة حيث كمف ، كمفسره

قكلػو:  كىػك مػف باب اإللحاح في الدعاء ، فػقػد كرد عػف اإلماـ الباقػر، (ّ)(( لو تأكيده  )أك( مػنو بدؿ

كجؿ اللعمىمؤمفعبداليمحُّكالل))   . (ْ)(( لوقضاىاإالحاجتوفيعز 

تىقيكـيالماكىذامف دعاء كميؿ: ))  كمف اإلحاالت المكثفة السـ اإلشارة ما نجده في قكلو         

الس مػاكاتيلىوي ـيكأٍنتى، فبعد أف بيَّفى ضعؼ حالو بقكلو: )) (ٓ)((كاألرضي ٍعفيتىٍعمى بىالءًًمفٍقىميؿوعىفٍضى

ماكىعيقيكباًتياالدُّنيا مىالمىكارًهًًمفٍفييايىٍجرمكى مى، قاؿ: )) (ٔ)(( أىىًمياعى كههبىالءهذًلؾىأف عى مىٍكري قىميؿهكى

ٍكثيوي، ، فأحاؿ باإلحالة البعدية عمى )بالء الدنيا كعقكباتيا( باسـ اإلشارة (ٕ)(( ميد تيويقىصيرهبىقاؤيهي،يىسيرهمى

ف كقع فيك  ف كاف قريبان مف اإلنساف إاٌل أىنَّو أىنزلو منزلة البعيد ، فقد ال يقع البالء ، كا  )ذلؾ( ، فيك كا 

ـٍ أدنى ، قاؿ تعالى:  لىنيًذيقىن يي ـٍاأٍلىٍكبىرًاٍلعىذىابًديكفىاأٍلىٍدنىىاٍلعىذىابًًمفىكى ، كعمى الرغـ (ٖ) يىٍرًجعيكفىلىعىم يي

َـّ يستفيـ متعجبان مف كيفية احتمالو بالء  مف ىذا فيك ضعيؼ عف احتماؿ ىذا البالء القميؿ اليسير، ث

فىكىٍيؼىاآلخرة الناشىء عف غضب اهلل كانتقامو كسخطو، في صكرة بيانية مقارنة بيف البالءيف، فيقكؿ: )) 

ميكؿًاآلًخرةًًلبىالءًاحًتمالي حي قيكعًكى يىديكـيميد تيويتىطيكؿيبىالءهكىىيكىًفييىارًهًالمىكاكي ف ؼيكىالمىقاميويكى أىٍىًموًعىفٍييخى

                                                           

 .  َْْ/ِ( أصكؿ الكافي ، ُ)
 .   ِْٓ/ْٗ( بحار األنكار ، ِ)
 . ُّٕ( مفتاح الفالح كمصباح النجاح في شرح دعاء الصباح ، صّ)
 .  ْْٔ/ِ( أصكؿ الكافي ، ْ)
 .  ٖٔٓ( مصباح المتيجد ، صٓ)
 .  ٖٔٓ( السابؽ نفسو ، صٔ)
 . ٖٔٓ( مصباح المتيجد ، صٕ)
 .  ُِ( سكرة السجدة / اآلية: ٖ)
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ًبؾىعىفٍإالٌيكيكفيالأًلىن وي ،كىانًتقاًمؾىغىضى ًطؾى سخى ، كىنا (ُ)(( كاألىٍرضيالس مػاكاتيلىويتىقيكـيالىمىاكىىذىاكى

يبرز الدكر اإلحالي السـ اإلشارة في بياف ىكؿ ذلؾ ، فمع أفَّ بالء اآلخرة غير مشاىد كغير محسكس، 

ـًٍلمن اسًاٍقتىرىبى أشار لو بػ )ىذا( كأىنزلو منزلة القريب ، فيك كاقع ال محالة. قاؿ تعالى:  ًفيكىىيـًٍحسىابييي

ٍفمىةو بىتً ، كقاؿ: (ِ) م ٍعًرضيكفىغى  . (ّ) اٍلقىمىريكىانشىؽ الس اعىةياٍقتىرى

في  كمف اإلحاالت المكثفة أيضان السـ اإلشارة _ كقد اختصرت فقرات كثيرة _ ما كرد عنو         

ـ أصكؿ الكافي عند حفظ القرآف ، كىك: ))  ٍمنيالم يي ٍمنيأىٍبقىٍيتىني،ماأىبىدانمىعاصيؾىًبتىٍرؾًاٍرحى ًمفٍكىاٍرحى

ٍسفىكىاٍرزيٍقنياليىٍعنيني،ماتىكىمُّؼً م ٍمتىني،كىماًكتاًبؾىًحٍفظىقىٍمبيكىاىٍلًزـٍعىٌني،ييٍرضيؾىفيماالن ظىرًحي عى

مىىاىٍتميكىهيأىفٍكىاٍرزيٍقني ـ .عىٌنيييٍرضيؾىال ذمالن ٍحكًعى رٍالم يي ٍدرمًبوًكىاٍشرىحٍبىصىرم،ًبًكتاًبؾىنىكِّ كىأىٍطًمؽٍ،صى

نيبىدىني،ًبوًكىاٍستىٍعًمؿًٍلساني،ًبوً قىكِّ مىًبوًكى ،عى مىٍيًو،أىًعٌنيكىذًلؾى ،إال الييعيفيإن ويعى إال إلوىالأىٍنتى

زيادة نكر . فقد طمب رحمة اهلل بترؾ معاصيو أبدان ، كأاٌل يكمفو ما ال ييمو ، كالتكفيؽ لمنظر أك (ْ)(( أىٍنتى

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 

. كىذه (ٓ)كقراءتو ، كالعمؿ بما فيو مف أحكاـكالتكميفات الجسمانية ، مع اطالؽ لسانو بتالكة القرآف الكريـ 

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 

 في منحو القكة كالقدرة عمى تأديتيا ، كمف أسباب ذلؾ القرآف الكريـ .         القياـ بيا لكال فضؿ اهلل

                                                           

 . ٖٔٓمصباح المتيجد ، ص (ُ)
 .  ُ( 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          

التداكلي، يتطمب مف المتمقي البحث خارج النٌص لمتعرؼ عمى المحاؿ عميو ، كبذلؾ يرتبط النٌص بسياقو 

ـ : )) كمف أمثمة ذلؾ دعاؤه قىدٍىؤيالءًًإف الم يي بىغىٍكاالقىٍكـى طىاعىًتي،كى مىعيكا ،خى مىي  نىكىثيكاعى بىٍيعىتي،كى

ـ  ، فإفَّ مرجعية )ىؤالء( تتطمب البحث خارج النٌص ، كتتضح بالتعرؼ (ُ)(( اٍلميٍسًمميفىًدماءىاٍحًقفٍالم يي

ـى البصرة سار مع  الذم قيؿ فيو الدعاء ، ككاف المقصكد بو أىؿ البصرة ، فإنَّوعمى السياؽ  عندما قىًد

أصحابو حتى نزلكا المكضع المعركؼ بالزاكية ، فصٌمى اربع ركعات ، كعٌفر خديو عمى التراب ، كقد 

خالط ذلؾ دمكعو ، ثـٌ رفع يديو فدعا بيذا الدعاء
ـ : )) . ككذلؾ في دعائو (ِ) ًإنِّيالم يي قىدسىًئٍمتي

يىاةى ،ىؤيالءًظىٍيرانىيٍبىٍيفىالحى تىبىر ٍمتياٍلقىٍكـً ،كى ٌتىصاًحًبي،ليفىاىًتحٍاأٍلىمىؿى ـٍاىٍستىريحىحى كاًمٍنيي يىٍستىريحي كى

لىفًٍمٌني، كاكى ( أىؿ الككفة عندما  ، فإفَّ المقصكد بػ )ىؤيالءً (ّ)(( بىٍعدمييٍفًمحي حرضيـ عمى جياد اٍلقىٍكـً

. كمف األمثمة األخرل عمى اإلحالة (ْ)معاكية كأشياعو ، فقالكا: يا أمير المؤمنيف أميمنا يذىب عٌنا القيرُّ 

ـ في دعائو: ))  المقامية السـ اإلشارة قكلو ٍرفيكًع،كىالس ٍقؼًاٍلمىٍعميكًر،اٍلبىٍيتًرىب الم يي كىاٍلبىٍحرًاٍلمى

كًر، مىالظ فىرىأىٍسأىليؾىاٍلمىٍسطيكًر،كىاٍلًكتابًالمىٍسجي راءىًكتابىؾىنىبىذيكاال ذيفىىؤيالءًعى ،كى ـٍ فارىقيكاظيييكرًًى أيمُّةىكى

مىٍيوًاىٍحمىدى الس الـيعى مىٍيؾى ، فقد ركل الحميرمُّ عف ىاركف بف مسمـ ، عف مسعدة بف صدقة، (ٓ)((عيتيٌكانعى

كاف يدعك عمى الخكارج كذكر  يو عمييما السالـ ، أىنَّو قاؿ: إفَّ عميان عف اإلماـ الصادؽ عف أب

. كما يمحظ في ىذه األدعية أفَّ اإلحالة المقامية فييا كانت باسـ اإلشارة )ىؤالء( ، كىك يدؿ في (ٔ)الدعاء

                                                           

 .  ِِٖ/ِ( مركج الذىب كمعادف الجكىر ، ُ)
. كنيج السعادة في مستدرؾ نيج  ْْٗ/ ّالمسائؿ ، . كمستدرؾ الكسائؿ كمستنبط  ُِٖ/ِ( ينظر: السابؽ نفسو ، ِ)

 . ُِٗ/ٔالبالغة ، 
 .  ِٕٕ/ُ( اإلرشاد في معرفة حجج اهلل عمى العباد ، ّ)
 . ْٓٓ/ِ( ينظر: نيج السعادة في مستدرؾ نيج البالغة ، ْ)
 .  ُِ( قرب اإلسناد ، صٓ)
 . ّّٕ/ٔ( ينظر: نيج السعادة في مستدرؾ نيج البالغة ، ٔ)
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المكقؼ ، كىك ما يناسب سياؽ (ُ)القرآف الكريـ عمى العزكؼ عف ذكر المشار إلييـ لعدـ الرضا عنيـ

 . الذم كردت فيو ىذه األدعية ، فإنَّيا تعٌد مف جممة أدعية فيمف دعا عمييـ اإلماـ

ٍمناًإليي: ))  كقد تككف اإلحالة المقامية السـ اإلشارة ظرفية ، مثؿ دعائو          ًجٍئناؾىًإذااٍرحى

فاةن،عيراةن ؤيكسينا،اأٍلىٍجداثًثىرىلًمفٍميٍغبىر ةنحي شاًحبىةنري كىينا،اٍلمىالحيدًتيرابًًمفٍكى خاًشعىةنكيجي أىٍفزاعًًمفٍكى

،اٍلًقيامىةً ذاًبمىةنأىٍبصارينا ،اٍلعىطىشًًشد ةًًمفٍكى جاًئعىةنًشفاىينا ،اٍلميقاـًًلطيكؿًكى باًديىةنبيطيكنينا ىيناًلؾىكى

عيماًإليي، كدعائو: )) (ِ)(( سىٍكءاتيناًلٍمعيييكفً ىيناًلؾىتيكًحٍشنالىـًٍإفٍالدِّيارًعىفًالنٍُّقمىةًًمفىاىٍنفيسيناتىتىفىج 

ميدىناقىدٍكافىًإفًٍإليي، كدعائو: )) (ّ)(( اأٍلىٍبرارًميرافىقىةًًمفٍ لىـٍأىجى ٍبًنيكى عىٍمتيفىقىدٍعىمىميًمٍنؾىييقىرِّ جى

ساًئؿىًإلىٍيؾىًبالذ ٍنبًااٍلًٍعًتراؼى فًٍبذًلؾىًمٍنؾىأىٍكلىفىمىفٍعىفىٍكتىفىًإفٍعىمىًمي،كى ًفيًمٍنؾىاىٍعدىؿيفىمىفٍعىذ ٍبتىكىاً 

ٍكـً لىقىدٍ . كالمقصكد بػ )ىنالؾ( اإلحالة عمى مكقؼ يكـ القيامة ، قاؿ تعالى: (ْ)(( ىيناًلؾىاٍلحي ٍمنىاكى أىٍرسى

ٍصنىام فًمٍنييـقىٍبًمؾىمِّفريسيالن مىٍيؾىقىصى ًمٍنييـعى مىٍيؾىنىٍقصيٍصل ـٍم فكى مىاعى ًإال ًبآيىةويىٍأًتيىأىفًٍلرىسيكؿوكىافىكى

اءفىًإذىاالم وًًبًإٍذفً ؽِّقيًضيىالم وًأىٍمريجى ًسرىًباٍلحى خى ٍبًطميكفىىينىاًلؾىكى ، كفي تفسيرىا يقكؿ أبك حيَّاف (ٓ) اٍلمي

الػكقت  ذلؾ فػي كخسػر أم: لمػزماف . اسػػتعير مػكاف ظػػرؼ ك)ىنالؾ(ق(: )) ْٕٓاألندلسػي )ت

، كقكؿ (ٕ)؛ ألفَّ األصؿ في )ىنالؾ( اإلشارة إلى المكاف البعيد ، كقد ييشار بيا لمزماف(ٔ)الكػافركف ((

 :(ٖ)األفكه األكدم

ذا الػمىفػزىعيأيػفىيىعتػرفكفىفيناؾىتىشىابيٍتتىعاظمٍتكاألمكريكاً 

                                                           

 .  ِّٔر: اجتيادات لغكية ، ص( ينظُ)
 .  ِْٕ/ُ( مصباح الكفعمي ، ِ)
 .  ِْٖ/ُ( السابؽ نفسو ، ّ)
 .  َّْ/ُ( السابؽ نفسو ، ْ)
 .  ٖٕ( سكرة غافر / اآلية: ٓ)
 .  ْٖٓ/ٕ( تفسير البحر المحيط ، ٔ)
 .  َِٕ-ِٖٔ/ ُ( ينظر: ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، ٕ)
 .  ُٗص( ديكاف األفكه األكدم ، ٖ)
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بي )ت          ، (ُ)ق( أفَّ )ىناؾ( تستعمؿ في المكاف ك)ىنالؾ( في الزمافُٖٕكنقؿ عف المفضَّؿ الضَّ

ًسرى  ٍبًطميكفى ( إشارة إلى مكاف القضاء ال  ىينىاًلؾى  كيبدك أفَّ اإلشارة إلى المكاف ال تفارقيا ، فقكلو: ) كىخى اٍلمي

ـ السياؽ الثقافي في تأكيؿ مثؿ ىذا النكع مف اإلحالة ، فالمتمقي بما يمتمكو مف . كيسي(ِ)الزماف كحده

 معمكمات عف محيط النٌص الثقافي تساعده في تحديد جية اإلحالة ، كمقصد المتكمـ بيا . 

 الحاىت بأدٗاث ادلقارّت: - ج

مف العناصر التي تسيـ في اتساؽ النٌص ، كذكرا أفَّ المبادئ  كرقية حسف ،ىا ىاليدامعدٌ كقد          

نفسيا التي تعمؿ في أنكاع اإلحالة األخرل تعمؿ فييا ، فيي ال تختمؼ عف الضمائر كأسماء اإلشارة، 

 . كتنقسـ عمى:(ّ)فتككف ذات إحالة نصية قبمية كبعدية ، كما تككف ذات إحالة مقامية

 في االعتبار صفة معينة ، كتتفرع إلى: المقارنة العامة: كىي ال تأخذ (ُ

 التطابؽ: كيتـ باستعماؿ عناصر تعبر عف التطابؽ ، كمنيا "نفسو" ك "كعينو" . ( أ

 التشابو: كفيو تستعمؿ عناصر تعبر عف التشابو ، كمنيا "شبيو" ك "مشابو" . ( ب

 االختالؼ: كيككف باستعماؿ عناصر تعبر عف التخالؼ ، كمنيا: "مختمؼ" ك "مغاير" . ( ج

لمقارنة الخاصة: كىي تعبر عف قابمية المقارنة بيف شيئيف في صفة معينة ، كيقكـ اسـ ا (ِ

المعنى نفسو . كتتفرع  ، فضالن عمى كممات يمكف أف تؤدم(ْ)التفضيؿ في العربية بيذه الكظيفة

 إلى:

 كمية: كتتـ بعناصر منيا: ) أكثر، كأقؿ ، كمتساك ...  ( . ( أ

 .  (ٓ)ؿ ، كأحسف ، كعمى حدٍّ سكاء ...  (كيفية: كتككف بعناصر منيا: ) أجم ( ب

                                                           

 . ِٖٗ/ِ( ينظر: ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ،ُ)
 .  ٖٔ/ُ( ينظر: معاني النحك ، ِ)
 .  ُِٗ/ُ( ينظر: أصكؿ تحميؿ الخطاب ، ّ)
 .  ْْٕ/ّ( ينظر: شرح الرضي عمى الكافية ، ْ)
 . ُِْص. كعمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ،  ُٗ( ينظر: لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ، صٓ)
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كينبغي أف تضَـّ عالقات النفي لألدكات السابقة إلى أدكات المقارنة ، فقكلنا: "غير مشابو" يعقد          

عالقة مقارنة بيف الطرفيف مثمما يعقدىا قكلنا: "مشابو" ، فيتـ بيا أيضان تحقيؽ التماسؾ النٌصي بيف 

 أجزاء النٌص .

كتمتاز كممات المقارنة بأنَّيا تعبيرات ال تستقؿ بنفسيا ؛ كلذا أينما كردت اقتضى ذلؾ مف          

المخاطىب أف ينظر إلى غيرىا بحثان عٌما يحيؿ عميو المتكمـ ، كىك ما يؤىميا ألف تككف كسيمة مف كسائؿ 

ىىذىآرىبِّيىىذىاقىاؿىبىازًغىةنالش ٍمسىأىلرىفىمىم ا . كمف أمثمتيا في القرآف الكريـ قكلو تعالى:  (ُ)التماسؾ

، فقد جاءت كممة "أكبر"؛ لتحيؿ عمى ما سبقيا (ِ) تيٍشًركيكفىمِّم ابىًرمءهًإنِّيقىٍكـًيىاقىاؿىأىفىمىتٍفىمىم اأىٍكبىري

ما سبؽ في اآلية، مف كالـ ؛ ألنَّو ال يككف الشيء أكبر إال بالمقارنة بشيء آخر ، كيتضح بالرجكع إلى 

. كلـ يغفؿ المتقدمكف عف مثؿ ىذا، فقد أدرج (ّ)فيتحقؽ بذلؾ تعمؽ أجزاء النٌص بعضيا ببعض

البالغيكف القدماء جزءان كبيران منيا فيما عرؼ عندىـ بػ )أدكات التشبيو( ، كىي الكاؼ ، ككأف ، كمثؿ، 

ـٍ   ، كقكلو تعالى:(ْ)كنحكىا مما يفيد معنى المماثمة كالمشابية عىمىيي ، كقكلو: (ٓ) م ٍأكيكؿوكىعىٍصؼوفىجى

افياٍليىاقيكتيكىأىن ييف  ا  ، كقكلو:(ٔ) كىاٍلمىٍرجى يىاةًمىثىؿيًإن مى ف ظؿ (ٕ)الس مىاءًمفىأىنزىٍلنىاهيكىمىاءالدٍُّنيىااٍلحى ، كا 

 . (ٖ)في باب التشبيو كال سٌيمااستعماليـ ليا في اطار الشاىد كالمثاؿ 

، كمف أمثمتيا في عالقة  كقد تنكعت اإلحالة بأدكات المقارنة في أدعية اإلماـ عمي          

رياٍلباًرلءياٍلخاًلؽيالم ويًإال ًإلوىالالتطابؽ دعاؤه: ))  كِّ ٍسنىاأٍلىٍسماءيلىوياٍلميصى ًفيمالىويييسىبِّحياٍلحي

،اٍلعىزيزيكىىيكىكىاأٍلىٍرضًالس ماكاتً ـي كي ب اريالم ويىيكىاٍلحى كىاليىًصفيويكىالييعاًدليوي،شىٍيءىفىالدىٍيميكمىي توًفياٍلجى
                                                           

 .  ِٗ( ينظر: اإلحالة النٌصٌية كأثرىا في تحقيؽ تماسؾ النٌص القرآني )بحث( ، صُ)
 .  ٖٕ( سكرة األنعاـ / اآلية: ِ)
 . ٓٗ( ينظر: اإلحالة النٌصٌية كأثرىا في تحقيؽ تماسؾ النٌص القرآني )بحث( ، صّ)
 .  ٕٔ-ٔٔ/ْ( ينظر: اإليضاح في عمـك البالغة ، ْ)
 .  ٓ/ اآلية: ( سكرة الفيؿ ٓ)
 .  ٖٓ( سكرة الرحمف / اآلية: ٔ)
 .  ِْ( سكرة يكنس / مف اآلية: ٕ)
 .  ُّٖ-ُِٖ( ينظر: عمـ المغة النصي النظرية كالتطبيؽ، اليامش ، صٖ)
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، فمفظة "يعادؿ" ك "يكازف" مف األلفاظ التي يمكف عٌدىا مف أدكات المقارنة ، كقد أحالت عمى (ُ)((ييكازنيوي

أنَّيا جاءت بالنفي عندما تتعمؽ  أدعية اإلماـالكالـ السابؽ ، كمما يمحظ في كركد ألفاظ التطابؽ في 

: كقػد قػاؿ التكحػيد ، بكممة تيسبؽ بمفظ الجاللة ، كىػذا مف مقتضػيات التكحيد لنفي الشريؾ ، فكانت

الم ويًإال ًإلوىال، مثؿ دعائو: )) . كقد تكررت مثؿ ىذه الصيغ في ادعيتو(ِ)(( ثىن اهيفىقىدٍقىرىنىويمىفٍ ))

ـي مي ٍمًقًو،ًمفٍيىٍعًدليويشىٍيءىفىالذيكاأٍلناةًاٍلحى ،اٍلمىٍحميكديالم ويًإال ًإلوىالخى مىذيكاٍلمىفِّاٍلًفعاؿي ميعًعى ٍمًقوًجى خى

مىاٍلغاًلبياٍلمىنيعياٍلعىزيزيالم ويًإال ًإلوىالًبميٍطًفًو، ، كقد تككف اإلحالة بعدية (ّ)(( يىٍعًدليويشىٍيءىفىالأىٍمرًهًعى

ديمثؿ دعائو: ))  دياٍلفىٍرديالم ويأىٍنتىياأىحى مىدي،اأٍلىحى لىـٍتىًمدٍلىـٍالص  لىـٍتيكلىدٍكى ده،كيفيكانلىؾىيىكفٍكى ًليىفىكيفٍاىحى

ـ  ميؤًنسانجارانالم يي ًحٍصنانكى ـ ، كدعائو: )) (ْ)(( شىٍيءهكىاليىٍعًدليؾىشىٍيءوكيؿًِّكٍتريأىٍنتىياًكٍتريمىنيعان،كى الم يي

مىدًاٍلكاًحدًًباٍسًمؾىأىٍسأىليؾىأىٍنتىًإال ًإلوىال ىال ذماٍلميتىعاًلياٍلفىٍردًالصى ،كيؿ مىألى اٍلفىٍردًًباٍسًمؾىكىأىٍسأىليؾىشىٍيءو

، كربَّما يقاؿ إفَّ ىذه العالقات ىي مف باب االختالؼ، فيككف الجكاب أفَّ (ٓ)(( شىٍيءهيىٍعًدليويالال ذلً

؛ إذ  االختالؼ ال ينفي احتماؿ أف تككف ىناؾ جية اشتراؾ بيف المتخالفىيف ، كىك محاؿ بحؽ البارم 

ـ ال سنخية بينو كبيف األشياء ، عمى حيف عدـ التطابؽ ينفي جميع ىذه االحتماالت ، كقد كرد عف اإلما

اسـعميوكقعماككؿمنو،خمككخمقوخمقو،مفًخٍمككتعالىتبارؾاللإف قكلو: ))  الصادؽ

. (ٔ)(( شيءكمثموليسالذمتبارؾشيء،كؿخالؽكاللمخمكؽ،فيككجؿٌعزاللخالماشيء

،الم ويًإال ًإلوىاليؤكد مثؿ ىذا المعنى في أدعيتو ، كدعائو: ))  كلذلؾ نرل اإلماـ عمي كىالاٍلبارُّ

ٍصفويييداًنيىكىالكيٍفكيهيشىٍيءى  . (ٖ)، أم: ليس لو ًعدؿ كال نظير يماثمو(ٕ)(( كى

                                                           

 .  ُٕٗ-ُٔٗ( الدركع الكاقية ، صُ)
 .  ّٗ( نيج البالغة ، صِ)
 .  ِّٔ-ِّٓ( الدركع الكاقية ، صّ)
 .  ِّٔ/ِحسنة ، ( اإلقباؿ باألعماؿ الْ)
 .  ُٖٔ( الدركع الكاقية ، صٓ)
 .  َُِ( التكحيد ، صٔ)
 .  ِّْ( الدركع الكاقية ، صٕ)
 .  ّٔٔ/َُ( ينظر: مجمع البياف ، ٖ)
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،الظ فُّذًلؾىماىىٍيياتىكمف عالقات المقارنة التي كردت لنفي المشابية دعاؤه: ))           كىالىًبؾى

كؼي ،ًمفٍاٍلمىٍعري ديفىًبوًعامىٍمتىًلماميٍشًبوهكىالفىٍضًمؾى حِّ ٍحساًنؾىًبرِّؾىًمفٍاٍلميكى ، كفيو تمتد المقارنة (ُ)(( كىاً 

تىٍكحيًدؾىبىٍعدىًبناًرؾىميعىذِّبيأىتيراؾىرىٌبي،كىسىيِّدمكىياًإلييبيف فقرات سابقة عديدة تبدأ مف قكلو: )) 

بىٍعدىمىا مىٍيوًاٍنطىكلكى ًمفٍقىٍمبيعى  ... لممكحديف مف  ، كبيف معاممة اهلل سبحانو كتعالػى(ِ)((مىٍعًرفىًتؾ

حسانو ما ينجيو مف نار  عبػاده ، فالداعي يفرض نفسو مف المكحديف )) ككؿ مكحد يناؿ مف لطؼ اهلل كا 

ضؿ جينـ، فإذان ال بٌد مف أف يككف مشمكالن ليذا الفيض ، أما أنو يبقى في العذاب ، فيذا ال يشبو ما تف

ـٌ يػؤكػد ىػػذه المػقارنة بعػد فقػرات مػف الدعاء بػ )تناص قرآنػي(: (ّ)بو اهلل ، كعامؿ مكحديو (( أىفىمىفٍ، ثػ

كفىفاًسقانكافىكىمىفٍميٍؤًمنانكافى . كىذه المقارنة كما أف ليا داللة داخمية عمى مستكل النٌص (ْ) اليىٍستىكي

عمى الحقيقة ، عارؼ بو كبأنبيائو ، عامؿ بما أكجبو اهلل عميو كندبو فال يككف )) مف ىك مصدؽ باهلل  -

ليا أيضان مصداؽ لممقارنة  - (ٓ)إليو مثؿ مف ىك فاسؽ خارج عف طاعة اهلل ، مرتكب لمعاصي اهلل ((

 . (ٔ)في خارج النٌص يتضح بمعرفة سبب نزكؿ اآلية

ـ كمف عالقات التشبيو ذات اإلحالة المقامية دعاؤه: ))           ٍيشىفىاٍجزًالم يي كاًزم،عىنِّىًقيرى فىقىدٍاٍلجى

تىظاىىرىتٍرىًحمي،قىطىعىتٍ ،كى مىي  دىفىعىٍتنيعى ٌقي،عىفٍكى مىبىٍتنيحى سى م مىتٍأيمِّي،اٍبفًسيٍمطافىكى سى مىفٍإلىذًلؾىكى

ساًبقىتيالر سيكؿًًمفىقىرابىتيفيميًمثٍلىٍيسى ،ًفي،كى ٍسالـً ،كىالأىظيفُّالاىٍعًرفيويماميد عويىد ًعيىاىفًٍإال اإلًٍ

،الم وى ًلم وًيىٍعًرفيوي ٍمدي مىكىاٍلحى ، فقكلو )مثمي( يحيؿ عمى خارج النٌص ، كال يفيـ إال (ٕ)(( حاؿوكيؿِّعى

المقامي كالتاريخي لتحديد طرؼ المماثمة الذم قرنتو بو قريش ، ككاف يقصده بالرجكع إلى السياؽ 

 باإلحالة عميو . اإلماـ
                                                           

 .  ٕٖٓ( مصباح المتيجد ، صُ)
 . ٖٓٓ( السابؽ نفسو ، صِ)
 .  ّٕٕ( أضكاء عمى دعاء كميؿ ، صّ)
 .  ُٖ( سكرة السجدة / اآلية: ْ)
 . ِْٖأسرار العارفيف في شرح كالـ مكالنا أمير المؤمنيف ، شرح دعاء كميؿ ، ص( ٓ)
 .  ّٕٔ. كأسباب نزكؿ القرآف لمكاحدم ، ص ِٓٔ/ُٖ( ينظر: تفسير الطبرم ، ٔ)
 .  ُُٗ/ِ( شرح نيج البالغة البف أبي الحديد ، ٕ)
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غيرىكافىًإفًٍإلييكأٌما المقارنة الخاصة فمف أمثمتيا دعاؤه: ))           ٍنبًفيصى ًتؾىجى فىقىدٍعىمىمي،طاعى

ٍنبًفيكىبيرى بعدية ربطت الكالـ السابؽ بالالحؽ ، كقد قارنت بيف ، كىي إحالة (ُ)(( أىمىًميرىجاًئؾىجى

صغر عمؿ اإلنساف في طاعة اهلل مف جية ، ككبر أممو في رجاء اهلل مف جية أخرل ، كىذه المقارنة 

:اللرىسيكؿيقىاؿىأىنَّو قاؿ: ))  تضع اإلنساف بيف الخكؼ كالرجاء ، كقد كرد عف اإلماـ أبي جعفر

مىىاٍلعىاًمميكفىيىت ًكؿًالى:كتىعىالىىتىبىارىؾىاللقىاؿى ـيعى اًلًي ـًٍلثىكىاًبي،يىٍعمىميكنىيىاال ًتيأىٍعمى كأىٍتعىبيكااٍجتىيىديكالىكًفىًإن يي

ـٍ ًريفىكىانيكاًعبىادىًتيًفي-أىٍعمىارىىيـٍ-أىٍنفيسىيي يىٍطميبيكفىًفيمىاًعبىادىًتيكيٍنوًعبىادىًتًيـًٍفيبىاًلًغيفىغىٍيرىميقىصِّ

ن اًتي،ًفيكالن ًعيـًكىرىامىًتي،ًمفًٍعٍنًدم اتًكرىًفيعًجى ،فىٍميىًثقيكاًبرىٍحمىًتيكلىًكفًٍجكىاًرم،ًفياٍلعيمىىالد رىجى

كاكفىٍضًمي لىىفىٍميىٍرجي كاً  ٍسفً، ًئنُّكاًبيالظ فِّحي فىًإف فىٍميىٍطمى ،ذىًلؾىًعٍندىرىٍحمىًتي، ـٍ ـٍكمىنِّيتيٍدًركييي ييبىمِّغييي

ٍغًفرىًتيًرٍضكىاًني، ـٍكمى ٍفًكم،تيٍمًبسييي ـيالر ٍحمىفياللأىنىافىًإنِّيعى  .(ِ)(( تىسىم ٍيتيكًبذىًلؾىالر ًحي

ـىًإلييكمف األمثمة األخرل دعاؤه: ))           ٍرميعىظي زىكيٍنتىًإذٍجي ،اٍلميبارى كىبيرىًبًو كيٍنتىًإذٍذىٍنبيكى

،اٍلميطاًلبى ٍرميكىبيرىذىكىٍرتيًإذاأىن يًإال ًبًو ـىجي ،كىعىظي ٍدتيغيٍفراًنؾى جى ٍفكىبىٍيًنًيماًمفٍلياٍلحاًصؿىكى عى

ٌنما كقكؿ رسكؿ اهلل(ّ)(( ًرٍضكاًنؾى  ، كعظـ الجـر ككبر الذنب ىنا ال يقاس بالمقارنة بشيء آخر ، كا 

، إاٌل أفَّ ىذا (ْ)(( عصيتمفإلىانظركلكفالخطيئةصغرإلىتنظرال ذر،أباياإلى أبي ذر: )) 

 الجـر عمى عظمتو ، كىذا الذنب عمى كبره صغير كحقير عندما يقارف بعفك اهلل كرحمتو ، كقد قاؿ

ٍمديًلم وًفي دعائو: ))  مىاىٍلحى ٍمديكىأىناًتًو،ًحٍمًموًعى مىًلم وًكىاٍلحى فٍذىٍنبيًبأىف ًعٍمميعى غيرهكىبيرىكىاً  ٍنبوفيصى جى

ٍفًكًه، ٍرميعى جي فٍكى ـىكىاً  قيرهعىظي  . (ٓ)(( رىٍحمىًتوًًعٍندىحى

                                                           

 . ِٕٗ/ّ( اإلقباؿ باألعماؿ الحسنة ، ُ)
 .  ٕٕ/ِ( أصكؿ الكافي ، ِ)
 . ّْٓ( البمد األميف كالدرع الحصيف ، صّ)
 .  ٕٕٕ( األمالي لمطكسي ، صْ)
 . ُٗٓ( البمد األميف كالدرع الحصيف ، صٓ)
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ب ناكدعائو: ))  كقد يقترف اسـ التفضيؿ بذكر اهلل          ٍجييؾىرى ـيكى كهًاىٍكرى جي جاىيؾىاٍلكي ٍيريكى اٍلجاهًخى

ميبيديماًلكيوي،كىشىٍيءوكيؿِّخاًلؽيأىٍكبىريكىالم وي، كدعائو: )) (ُ)(( كىاىٍىنىؤيىااٍلعىًطي اتاىٍنفىعيكىعىًطي تيؾى شىٍيءوكيؿِّكى

، كمع أفَّ ألفاظ المقارنة قد أسيمت في تحقيؽ االستمرارية المفظية كالمعنكية لمنٌص ، كلكف (ِ)(( ميٍيًمكيويكى

كاألشياء ، كال ذلؾ ىك المقصكد منيا ؛ ألفَّ النسبة بيف شيئيف إنما  ىذا المقارنة بيف اهللال يعني 

تجكز إذا كاف كال الشيئيف في رتبة كاحدة كيكجد ما ىك مشترؾ بينيما ، كىذا محاؿ مع اهلل سبحانو 

 العابديفكتعالى مف حيث المصداؽ ، فال نسبة بيف المحدكد كالالمحدكد ، كقد قاؿ اإلماـ زيف 

، فاهلل (ّ)(( كبرتكبيراناليقاس،كاليدرؾبالحكاس،الشيءاكبرمفالللممؤذف حينما كبَّر: )) 

أكبر ليس بالمقارنة بما ىك أصغر منو، ألفَّ في ىذا )) داللة عمى أفَّ في المفٌضؿ مثؿ ما في المفٌضؿ 

ف كانت تمؾ الزيادة ىنا غير متناىية ، كال شبية في أفَّ عظمة  عميو مف الكبر كالعظمة مع زيادة ، كا 

المفٌضؿ عميو محدكدة متناىية ، فإذا اعتبرتيا في المفٌضؿ فقد حددتو بأفَّ لو ىذا المقدار مف العظمة مع 

، كىذا يعني أفَّ أم شيء ميما كاف (ْ)زيادة ، كىذا نحك مف تحديده كتكصيؼ عظمتو كاإلحاطة بيا ((

ع إلى القياس كالتقدير كالتحديد ، كال يتصكر ذلؾ بحؽ مف ال يمكف اإلحاطة كبيران كعظيمان فإنَّو يخض

بكنو معرفتو ، أك الكقكؼ عمى ساحؿ بحره ، فيككف مف ىذه الجية كبيذا المحاظ اهلل أكبر مف جميع 

 األشياء عند المقارنة .

   الحاىت باألمساء ادل٘ط٘ىت:  - د

ال تممؾ داللة مستقمة ، فتحتاج إلى عنصر ، أك عناصر  كىي أيضان مف األلفاظ اإلحالية التي         

، كتشترؾ مع الضمائر كأسماء اإلشارة في أنَّيا مف المبيمات ، فالمكصكؿ ال (ٓ)أخرل مذككرة في النٌص 

                                                           

 . ُٗٔ/ُ( دعائـ اإلسالـ ، ُ)
 .  ُْٔ( البمد األميف كالدرع الحصيف ، صِ)
 . ٖٕ/ِلمخكارزمي ،  ( مقتؿ الحسيفّ)
 . َّ/ْ( شرح أصكؿ الكافي ، ْ)
 .  ِٕ( ينظر: اإلحالة في نحك النص ، صٓ)
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ـٌ معناه بنفسو ، كال يصير اسمان تامان حتى تصمو بكالـ بعده تاـ يت
 اسـ))  األصؿ في ، فالمكصكؿ(ُ)

 . (ِ)(( تمامو مف جعمو إذا ، بغيره الشيء كصؿ مف مفعكؿ

، (ّ)كتؤدم المكصكالت كظيفة الربط بيف أجزاء الجممة ، أك السياؽ القائـ عمى أكثر مف جممة         

كىك ما يجعميا مف الكسائؿ اإلحالية التي تسيـ بفعالية في سبؾ النٌص بربط ما قبميا بما بعدىا ، أك 

، فمف اإلحاالت  الذم تجمى في أغمب أدعية اإلماـ عمي بربط النٌص بسياقو المقامي . األمر

كفًًباٍسًمؾىفىأىٍسأىليؾىالنٌصٌية السابقة لالسـ المكصكؿ دعاؤه: ))  اٍلميطىي ًر،الط اًىرًالطٍُّيرًاٍلمىٍكنيكًف،اٍلمىٍخزي

عىٍمتىويال ذم ،ًعٍمًمؾىفيفىاٍستىقىر ذلؾىفيجى ٍيًبؾى ، فقد أحاؿ االسـ المكصكؿ (ْ)(( أىبىدانًمٍنييمافىاليىٍخريجيكىغى

بإحالة الضمير  عمى ) اٍسًمؾى ( الذم يرتبط بمفظ الجاللة السابؽ ذكره في جممة نكاة النٌص ) الٌمييَـّ (

المتصؿ عمى اإلحالة السابقة بعيدة المدل ، فربط االسـ المكصكؿ بإحالتو بيف الصفات المذككرة قبمو 

المذككرة لو بعده ، فالمخزكف المكنكف ىك الذم استقر في عمـ اهلل كغيبو، كقد تكررت لالسـ بالصفات 

، (ٓ)مثؿ ىذه اإلحالة في أدعية أخرل ، كفي صيغ متشابية ، منيا دعاؤه المسمى الدعاء السريع اإلجابة

 . (ٕ)، كدعاؤه في طمب الفرج بعد الصالة(ٔ)كدعاؤه ليمة الجمعة

مىكميعينىناميغيثىنايالة البعدية لالسـ المكصكؿ دعاؤه في االستسقاء: )) كمف أمثمة اإلحا          عى

،ديًننا ديٍنيانا مىٍيناتىٍنشيريًبال ذمكى ٍزًؽ،ًمفىعى ؿىالر  عىظيـهًبنانىزى مىاليىٍقًدرينبأ ميٍنًزًلًو،غىٍيريتىٍفريًجوًعى

ؿٍ مىىعىجِّ وي،اٍلًعبادًعى مىىاأٍلىٍبدافيأىٍشرىفىتًفىقىدٍفىرىجى ، كقد (ٖ)(( الٌديفيىىمىؾىاأٍلىٍبدافيىىمىكىتًفىًإذااٍليىالًؾ،عى

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 ، صْ)
  . ْٕٓ/ِ( ينظر: أصكؿ الكافي ، ٓ)
 .   ُٓٗ( ينظر: مصباح المتيجد ، صٔ)
 .  ُْٗ( ينظر: مكاـر األخالؽ ، ٕ)
 . ُْٓ، ص ( الفقو المنسكب لإلماـ الرضاٖ)
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ؿي نحك قكلو تعالى:  يينىزِّ ، كقد ذكر (ِ)فالرزؽ ىك )) المطر ، ألنَّو سببو ((، (ُ)ًرٍزقناالس مىاءمِّفىلىكيـكى

المسبَّب حتى يخيؿ لمسامع انعداـ الزمف بيف نزكؿ المطر كالثمار التي تجنى مف النبات ، كفي ذلؾ 

، كىذا مف لطائؼ اإلحاالت ، ففي اإلحالة البعدية يتشكؽ المتمقي (ّ)تعجيؿ القرآف الكريـ لصكرة النعيـ

اؿ الداعي في االستسقاء ، فإنَّو متشكؽ لنزكؿ المطر )ليحيؿ( إلى الرزؽ ، كبيذا لذكر المفس ر ، كىك ح

 تناسبت اإلحالة مع الداللة .

ككاف لإلحالة المقامية باالسـ المكصػكؿ أثػرىا في ربط النٌص بسػياقو الخارجي ، مثؿ دعائػو:          

ا))  مى ٍمًقؾىًمفٍنىرىلاىل ًذمكى بيخى نىٍعجى نىًصفيويقيٍدرىًتؾىًمفٍلىوي،كى مىاسيٍمطىاًنؾىعىًظيـًًمفٍ،كى ن اتىغىي بى،كى ًمٍنوي،عى

رىتٍ قىصي ارينىاكى ،أىٍبصى ٍنوي ،عيقيكلينىاكىًاٍنتىيىتٍعى الىتٍديكنىوي حى بىٍينىويبىٍينىنىااىٍلغيييكبًسيتيكريكى ـيكى ، كىي (ْ)(( أىٍعظى

فضاء النٌص إلى فضاء الككف ؛ لمنظر في اآليات الككنية الناشئة عف إحالة تنقؿ معيا المتمقي مف 

 عمؽ ككيؼ الخمؽ ، ذرأ ككيؼ العرش، سبحانو أقاـ كيؼ ليعمـ فكره مخمكقات اهلل كقدرتو، فمف )) أعمؿ

. قاؿ (ٓ)مبيكرا (( كعقمو حسيرا طرفو رجع الماء، عمى مد األرض ككيؼ كال عمد، عالقة بغير السماكات

ٍمؽًًفيًإف تعالى:  يٍكًليآليىاتوكىالن يىارًالم ٍيؿًكىاٍخًتالىؼًكىاألىٍرضًالس مىاكىاتًخى األٍلبىاًبألِّ
(ٔ) . 

 

 

 

 

                                                           

 .  ُّ( سكرة غافر / اآلية: ُ)
 . ُُٓ/ْ( تفسير الكشاؼ ، ِ)
 .  ُّْ( ينظر: البياف في ضكء أساليب القرآف ، صّ)
 .  ِِٓ( نيج البالغة ، صْ)
 .  ِِٓ/ٗالغة البف أبي الحديد ، ( شرح نيج البٓ)
 .  َُٗ( سكرة آؿ عمراف / اآلية: ٔ)
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 :Substitution ادلبحج اىثاّي: االطتبداه         

كىك كسيمة أخرل مف كسائؿ السبؾ النٌصي التي تعمؿ عمى ترابط أجزاء النٌص ، كفيو يتـ          

َـّ يستبدؿ بآخر يحؿ مكانو في  تعكيض عنصر بعنصر آخر في داخؿ النٌص  ، إذ يذكر احدىما أكالن ث

َـّ تككف االستمرارية بكجكد العنصر المستبدىؿ بشكؿ ما في الجممة  أحد أجزاء النٌص الالحقة ، كمف ث

، إذ يستحيؿ فيـ ما يعنيو العنصر البديؿ إال بالعكد إلى ما ىك متعمؽ بو قبمو لمبحث عف (ُ)الالحقة

االسـ أك الفعؿ أك القكؿ الذم يمأل ىذه الثغرة في النٌص ، كفي ىذا العكد يكمف ما يسمى لدل ىاليدام، 

اإلحالة إال في أفَّ االستبداؿ عالقة مجاليا ، كىك بذلؾ ال يختمؼ عف (ِ)كرقية حسف معنى االستبداؿ

الصيغ المغكية مف قبيؿ المفردات كالمركبات ، كىك يتـ في المستكل المعجمي النحكم ، عمى حيف أفَّ 

، فضالن عمى أفَّ اإلحالة تككف قبمية كبعدية، أك في (ّ)اإلحالة عالقة معنكية تتـ في المستكل الداللي

ؿ فيقع في داخؿ النٌص في عالقة قبمية بيف عنصر سابؽ في النٌص كعنصر خارج النٌص ، أما االستبدا

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

 كالممؿ في بعض السياقات .

ك العربي ، فيك يحقؽ كيقترب االستبداؿ عند عمماء عمـ المغة النٌصي مف البدؿ في النح         

. كيقسـ االستبداؿ عند  (ٓ)عمى مستكل الجممة الكاحدة الغالب التماسؾ النٌصي أيضان ، غير أٌنو يقع في

 : (ٔ)ىاليدام، كرقية حسف عمى ثالثة أنكاع ىي

 

                                                           

 .ُِّ. ك نحك النٌص اتجاه جديد في الدرس النحكم، ص َِ( ينظر: لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب، صُ)
 .  ُُُ-َُُ( ينظر: عمـ لغة النٌص كاألسمكب ، صِ)
 . ُِّ/ُ( ينظر: أصكؿ تحميؿ الخطاب ، ّ)
 .    َِ( ينظر: لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب، صْ)
 . ِٖٔ/ُ( ينظر: عمـ المغة النٌصي بيف النظرية كالتطبيؽ ، ٓ)
 .    َِ( ينظر: لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب، صٔ)
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 االطتبداه االمسي: - أ

نيًفخى، نحك قكلػو تعالى: (ُ)نفػس ( –آخػركف  –كيتـ بعناصػر لغكيػة اسػمية مػثؿ: ) آخػر           ًفيكى

كرً ًعؽىالصُّ مىفالس مىاكىاتًًفيمىففىصى ًقيىاـهىيـفىًإذىاأيٍخرىلًفيوًنيًفخىثيـ الم ويشىاءمىفًإال اأٍلىٍرضًًفيكى

 كفى يىنظيري
فقد تـ استبداؿ كممة )أخرل( بكممة )نفخة( السابقة عمييا في النٌص ، كعمى الرغـ مف  ،(ِ)

ككنيا صػفة حذؼ مكصكفيا، إال أنَّيا قد أخػذت مكانيا في التركيػب كالحكـ اإلعرابػي، كجاءت عكضان 

)) فسػتػرضع لػو  ، أم:(ّ)أيٍخرىللىويفىسىتيٍرًضعيعنيا في البنية السطحية لمنٌص ، كفي قكلو تعالى: 

تىًزؿُّيىٍكـوًمفٍكانىٍفساهيالتيٍحػصػى،كىػثيػرىةوذينيػكبوًمػفٍكانىٍفسػاهي، كنظػير ىػذا دعػاؤه: )) (ْ)امػرأة أخػرل ((

ـهفيوً ، كقد حذؼ المنعكت كحؿَّ محمَّو النعت؛ ليعكض الكممة المستبدىلة ، حتى ال (ٓ)(( أيٍخرلتىٍثبيتيكىقىدى

تبقى ىناؾ جية اشتراؾ بيف )القدميف( كلك بالمفظ عمى سطح النٌص ، فالقدـ الثابتة ىي بالتأكيد غير 

، عمى  القدـ الزالَّة ، إنَّيا قدـ أخرل ، أك ألفَّ الزلؿ يككف منيا فظيرت فاعمة في مشيد الحدث المغكم

ابىؾىم احيف يككف الثبات مف عند اهلل، قاؿ تعالى:  سىنىةوًمفٍأىصى مىاالٌموًفىًمفىحى ابىؾىكى فىًمفسىيِّئىةوًمفأىصى

. كىذه ىي كظيفة االستبداؿ في سبؾ النٌص ، فإذا كانت العالقة بيف عنصرم اإلحالة عالقة (ٔ)ن ٍفًسؾى

تطابؽ، فإفَّ عالقة االستبداؿ )في مثؿ ىذه النصكص( عالقة تقابؿ تقتضي إعادة التحديد كاالستبعاد، 

الذم أدل إلى  كقد تجمى ىذا التقابؿ بيف الكصفيف، فالكصفاف مختمفاف، كعف ىذا االختالؼ نتج التقابؿ

حالؿ كصؼ آخر، فاحتفظ المستبدىؿ بجزء مف  إعادة تحديد )القدـ(، الذم ترتب عنو استبعاد كصؼ كا 

، كىك أفَّ القدـ األكلى زاٌلة عمى حيف القدـ األخرل ثابتة، كمنو  المعمكمة السابقة مستبعدان جزءان آخرى

ن ما عمى التقابؿ كاالختالؼ، كىذا يككف في مثؿ يتضح أفَّ العالقة االستبدالية ال تقكـ عمى التطابؽ ، كا 

                                                           

 . ُِّ( ينظر: نحك النٌص اتجاه جديد في الدرس النحكم ، صُ)
 . ٖٔ( سكرة الزمر / اآلية: ِ)
 . ٔ( سكرة الطالؽ / مف اآلية: ّ)
 .  ّٓ/َُ( مجمع البياف ، ْ)
 . ُِٖ( الصحيفة العمكية الجامعة ، صٓ)
 .  ٕٗ( سكرة النساء / مف اآلية: ٔ)
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رىاطىاىًدنىا، فقكلو تعالى: (ُ)ىذه الشكاىد كليس عمى اإلطالؽ بحسب ما ذىب إليو بعض الباحثيف الصِّ

 ـى مىيًيـٍأىنعىمتىال ًذيفىًصرىاطىالميستىًقي ػكبًغىيرًعى مىيًيـٍالمىغضي كىالىعى الِّيفى الض 
عالقة تقكـ عمى  (ِ)

 ، ال عمى التقابؿ كاالختالؼ .(ّ)التطابؽ بيف المستبًدؿ كالمستبدىؿ

يا: )) كيمكف أف يؤدم التنكيف المعك ض عف اسـ مفرد دكر االستبداؿ االسمي، ففي دعائو         

ٍمؽىتىٍحشيػريأىٍنتىدىي افي مىٍيؾىاٍلخى ،كىعى كيػؿ اٍلعىػػٍرضي ييًقػرُّلىؾىيىديفيكى الذُّنيكبىًلػيىفىاٍغػًفػرٍ ، ًبالرُّبيكًبي ةًلىػؾىكى

( عكضان عف كممة )الخمؽ( السابقة عمييا ، كبذلؾ أدل عمؿ (ْ)(( ًبًعػز ًتؾى ، جاء التنكيف في )كؿ 

 االستبداؿ في سبؾ النٌص .

 :اىفؼيي االطتبداه  - ب

كيعبر عنو بالفعؿ البديؿ ، حيث يحؿ فعؿ محؿ فعؿ أك حدث معيف أك عبارة فعمية ، ليحافظ          

ًفيالث اًبتًًباٍلقىٍكؿًآمىنيكاٍال ًذيفىالٌمويييثىبِّتي ، نحك قكلو تعالى: (ٓ)عمى استمرارية محتكل العبارة المستبدىلة

يىاةً ًفيالدٍُّنيىااٍلحى ييًضؿُّاآلًخرىةًكى يىٍفعىؿيالظ اًلًميفىالٌمويكى ، فقد تحققت االستمرارية (ٔ) يىشىاءمىاالٌمويكى

سيٍبحافى: )) باستبداؿ الفعؿ )يفعؿ( مكاف الفعميف )يثبت( ك )يضؿ( ، كمف أمثمة ذلؾ دعاؤه الم وًكى

،كىاليىٍنسىكىاليىٍيفيكأىٍعطى،ماكىالييٍمنىعياىٍمضى،ماكىالييٍصرىؼيقىضى،ماالييرىدُّال ذم ؿي بىؿٍكىاليىٍعجى

يىٍعفيكييميِّؿي يىٍغًفريكى ـيكى يىٍرحى ،كى يىٍصًبري ، حيث استبدؿ الفعؿ )يفعؿ( (ٕ)(( ييٍسأىليكفىكىىيـٍيىٍفعىؿيعىم اكىالييٍسأىؿيكى

، كبيذا أىغنى الفعؿ البديؿ عف التكرار عؿ حٌد أف  داللتو  مكاف األفعاؿ المثبتة السابقة المسندة هلل

                                                           

 .     ُِ( ينظر: لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب، صُ)
 .  ٕ-ٔ( سكرة الفاتحة / اآلية: ِ)
 .  َّ/ُ،  ( ينظر: إعراب القرآف الكريـ كبيانوّ)
 . ّٓٔ/ِ( اإلقباؿ باألعماؿ الحسنة ، ْ)
 .  ُُْ( ينظر: عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، صٓ)
 .  ِٕ( سكرة إبراىيـ / اآلية: ٔ)
 .  ُِْ-ُُْ( البمد األميف كالدرع الحصيف ، صٕ)
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، كأدل في الكقت نفسو إلى الربط بيف أجزاء النٌص ، فضالن عمى  (ُ)عامة تضـ داللة األفعاؿ السابقة

 المطمكب اإلشارة إلى أفَّ ىذه األفعاؿ صادرة عف حكيـ مطمؽ ، فال يحتاج معيا السؤاؿ عف فعمو )) ألف

 الحؽ نفس غير في يجرم إنما ىذا ك لمحؽ - المفعكؿ اسـ بصيغة - مطابقا الفعؿ ككف افبي بالسؤاؿ

ًإلىٍيؾىنىٍفسيسىعىتًٍإليي. كفي دعائو: )) (ِ)مطابقة (( إلى حاجة غير مف بذاتو حؽ فيك نفسو الحؽ كأما

تٍتىٍستىٍكًىبييا،ًلنىٍفسي فىتىحى دٍكىسىألىٍت،مالىيافىيىبٍتىٍستىٍكًجبييا،الًمٍنؾىنىٍظرىةونىٍحكىأىٍفكىاىىيىاكى مىٍيياجي ًبماعى

ـيفىًان ؾىطىمىبىٍت، ، فقد استبدؿ بالفعؿ )سأؿ( الفعؿ )طمب(، كالطمب (ّ)(( اآٍلًمميفىأىمىؿًًبتىٍحقيؽًاأٍلىٍكرىميفىاىٍكرى

السؤاؿ باليبة ، كالطمب بالجكد؛ ، كقد قرف (ْ)يككف بالسعي كغيره ، عمى حيف السؤاؿ ال يككف إال كالمان 

، كىك ما يناسب السياؽ ، فضالن عمى السَّبؾ الحاصؿ أيضان مف (ٓ)ألفَّ الجكد كثرة العطاء مف غير سؤاؿ

استبداؿ الفعؿ )جد( بالفعؿ )ىب( . فكانت ىذه العالقات الداللية مف أسباب ربط الجممتيف . لذلؾ ينبغي 

يالحظ كجكد ترابط داللي بيف الفعؿ البديؿ كاألفعاؿ المستبدىلة ، بأف  أف في مثؿ ىذا النكع مف االستبداؿ

 تنتمي جميعيا إلى حقؿ داللي كاحد حتى تتحقؽ االستمرارية الداللية لمنٌص .

 االطتبداه اجلَيي: -ج         

َـّ يقع           كفيو يستبدؿ عنصر لغكم بعبارة مف جممة أك جمؿ ، بأف تأتي أكالن عبارة االستبداؿ ، ث

، نحك قكلو (ٔ)ذلؾ ( –كذلؾ باستعماؿ عناصر لغكية مثؿ: ) ىذا  العنصر البديؿ خارج حدكدىا ، 

ٍينىاًإذٍأىرىأىٍيتىقىاؿىتعالى:  ٍخرىةًًإلىىأىكى مىااٍلحيكتىنىًسيتيفىًإنِّيالص  ذىأىٍذكيرىهيأىفٍالش ٍيطىافيًإال أىنسىاًنيويكى كىات خى

بنااٍلبىٍحرًًفيسىًبيمىوي مىىفىاٍرتىد انىٍبغًكين امىاذىًلؾىقىاؿىعىجى اآثىارًًىمىاعى قىصىصن
، فكممة )ذلؾ( جاءت (ٕ)

                                                           

 .  ّْٖ( ينظر: المفردات في غريب القرآف ، صُ)
 .  ِِّ/ ُْ( الميزاف في تفسير القرآف ، ِ)
 . ِّْ/ُ(  مصباح الكفعمي ، ّ)
 .  ِٖٗ( ينظر: الفركؽ المغكية ، صْ)
 . ُّٕ( ينظر: الفركؽ المغكية ، صٓ)
 . ُُٓ(  ينظر: عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، صٔ)
 .  ْٔ-ّٔ( سكرة الكيؼ / اآلية: ٕ)
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. كمف أمثمة (ُ)االستبداؿ عامالن عمى التماسؾ النٌصي بيف اآلياتبدالن مف اآلية السابقة عمييا ، فكاف ىذا 

،ًمفٍديميكعيفىٍيضىسىيِّدمياتىرلفىقىدٍدعاؤه: ))  ذلؾ في أدعية اإلماـ عمي جيبىخيفىًتؾى كى قىٍمبيكى

ٍشيىًتؾىًمفٍ كىاٍنًتفاضىخى كاًرحي، ،ًمفٍجى ياءنذًلؾىكيؿُّىىٍيبىًتؾى النعىمىمي،ًبسيكءًًمٍنؾىحى جى خى ًلكىٍثرىةًًمٍنؾىكى

 ًمفٍ  ديميكعي ، فقد حٌؿ المركب اإلضافي )كٌؿ ذلؾ( محؿ العبارات المتقدمة عميو ) فىٍيضى (ِ)(( ذينيكبي

ٍشيىًتؾى  ًمفٍ  قىٍمبي كىجيبى  -خيفىًتؾى  كاًرحي اٍنًتفاضى  -خى ىىٍيبىًتؾى (، كيالحظ ىنا التداخؿ الحاصؿ في  ًمفٍ  جى

يف االستبداؿ كاإلحالة ، مما يعني إمكانية تفسيره بكسيمتيف ، األمر الذم أشار إليو )محمد ىذا النكع ب

ف تداخؿ االستبداؿ مع اإلحالة في أنماط معينة  -، إاٌل (ّ)الشاكش( كجعمو يعيب ىذه التفرقة أنَّو  -كا 

 يفترؽ عنيا في أنماط أخرل . 

، كال (ْ)فاإلحالة تقكـ عمى التطابؽ الداللي بيف المحاؿ كالمحيؿ ، كىك ما اشترطو )ىارفج(         

يشترط ذلؾ في االستبداؿ ، فقد تككف العالقة قائمة عمى االختالؼ ، كعندىا تككف العالقة بيف 

ستبداؿ، االستبداؿ كاإلحالة ىي عالقة العمكـ كالخصكص مف كجو ، فكؿ إحالة عمى سابؽ ىي ا

 كالعكس غير صحيح، مما يؤىؿ االستبداؿ أف يككف كسيمة تماسؾ قائمة بنفسيا .

كيعمؿ التنكيف المعك ض عف جممة عمؿ االستبداؿ القكلي ، فيك يأتي عكضان عف جممة سابقة          

مىفٍ: )) لو ، فيدخؿ في عناصر االستبداؿ ، كمف ذلؾ دعاؤه ًإٍقدامانكىأىشىدًُّؿ،اٍلباطًًفيغىٍكراناىٍبعىديكى

مىى ًتؾىبىٍيفىأىًقؼيحيفىًمٌنيالسُّكءًعى دىٍعكىةًدىٍعكى تىويفىات ًبعيالش ٍيطاًف،كى مىدىٍعكى ٍيرًعى ٍعًرفىةًعىفًعىمىنغى اٍلمى

ًتؾىميٍنتىيىأىف ميكًقفهحينىًئذوكىأىنىالىوي،ًحٍفظيًمفٍكىالًنٍسيافوًبًو، ن ةي،دىٍعكى ميٍنتىيىاٍلجى ًتوًكى ، (ٓ)(( الن اريدىٍعكى

ًتؾى  بىٍيفى  فقد جاء التنكيف عكضان عف ) أىًقؼي  دىٍعكىةً  دىٍعكى الشٍَّيطاًف ( مما أسيـ في تماسؾ النٌص بربط  كى

الكالـ الالحؽ بالكالـ السابؽ . كمنو يظير أف ذكر التنكيف المعك ض عف جممة ضمف الحذؼ الجممي 
                                                           

 .  ُِْلدرس النحكم ، ص( ينظر: نحك النٌص اتجاه جديد في اُ)
 .  ُُٖ/ٔ( شرح نيج البالغة البف أبي الحديد ، ِ)
 .  ُِّ/ُ( ينظر: أصكؿ تحميؿ الخطاب ، ّ)
 .  َِٕ( ينظر: أساسيات عمـ لغة النٌص ، صْ)
 .  ُُٖ/ٔ( شرح نيج البالغة البف أبي الحديد ، ٓ)
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، كسيتضح ذلؾ عند الحديث عف الفرؽ بيف االستبداؿ (ُ)كأف عٌده مف االستبداؿ الجممي أكلى غير تاـ ،

 كالحذؼ .

،أىٍكفىكافىماكىأىٍسأىليؾىكقد يككف االستبداؿ بأشباه الجمؿ ، نحك دعائو: ))            كىأىٍقضىًبعىٍيًدؾى

، قِّؾى ،كىأىٍرضىًلحى ٍيرانًلنىٍفًسؾى خى ،عادًاٍلمىًفيليكى كىاٍلمىعادًًعٍندىؾى ، فقد استبدؿ شبو الجممة مف (ِ)((ًإلىٍيؾى

(، فتككف مف الكسائؿ التي تحقؽ لمنٌص تماسكو  ( بشبو الجممة الظرفية )ًعٍندىؾى الجار كالمجركر )ًإلىٍيؾى

 أيضان .

 

  : Ellibsis ادلبحج اىثاىج: احلذف         

يعٌد 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 

قد عٌده ابف جٌني ، كىك مما اتفؽ القدماء كالمحدثكف عمى أىميتو في بناء النٌص ، ف(ّ)المصاحبة ((

، ككصفو عبدالقاىر الجرجاني بأنَّو باب دقيؽ المسمؾ، كبٌيف سماتو (ْ)ق( مف شجاعة العربيةِّٗ)ت

ق( مما ييسمى باالكتفاء ، فقد ْٔٓ، كىك داخؿ في باب المجاز عند ابف رشيؽ القيركاني )ت(ٓ)الفنية

ق( كذكر شركطو ُٕٔىشاـ )ت ، كتحدث عنو ابف(ٔ)يحذؼ بعض الكالـ لداللة الباقي عمى الذاىب

                                                           

يث ذكر الدكتكر صبحي إبراىيـ الفقي قكلو تعالى:    ، ح ُِّ/ِ( ينظر: عمـ المغة النٌصي بيف النظرية كالتطبيؽ ، ُ)
فىقىٍدرىًحمىوي ًئذو ٍنوييىٍكمى  ضمف الحذؼ الجممي . ُٔاألنعاـ/ م فييٍصرىٍؼعى
 .  ُِّ/ّ( اإلقباؿ باألعماؿ الحسنة ، ِ)
 .  ٔ( ظاىرة الحذؼ في الدرس النحكم ، صّ)
 .  ِّٔ/ِ( ينظر: الخصائص ، ْ)
 .  ُْٔ( ينظر: دالئؿ اإلعجاز ، صٓ)
 .  ُِٓ/ُ( ينظر: العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده ، ٔ)



79 
 

، كقد أىطمؽ عميو السيكطي مصطمح االحتباؾ، مكضحان أىميتو (ِ)، كفعؿ الزركشي ذلؾ أيضان (ُ)كأقسامو

 . (ّ)في تحقيؽ التماسؾ بيف عناصر النٌص 

كالحػذؼ عػنػد المحػدثيف مف عمماء عمـ لغة النٌصي كسيمة تماسؾ عندما يتجاكز مستكل الجممة          

، ألفَّ الفراغ الذم يتركو الحذؼ يييتدل إليو بما ىك (ٓ)، فػيػك )) اكتفاء بالمبنى العدمي (((ْ)ةالكاحد

مذككر في النٌص في مكاف آخر، فيتـٌ عف عممية االنتقاؿ بيف المذككر كالمحذكؼ ربط أجزاء النٌص. 

االستبداؿ يترؾ أثران ىك كىك في ذلؾ ال يختمؼ عف االستبداؿ إال بككنو استبداالن بالصفر ، فإذا كاف 

كجكد أحد عناصر االستبداؿ ليبقى مؤشران يسترشد بو القارئ لمبحث عف العنصر المفترض ، فإٌف في 

الحذؼ فراغان بنيكيان يممؤه القارئ اعتمادن عمى ما كرد في النٌص سابقان ، مما يعني أفَّ الحذؼ في العادة 

 :(ٕ)يتحقؽ بالحذؼ بجكانب ىي ٌصي. كعندىا يتضح أف التماسؾ الن(ٔ)عالقة قبمية

 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

 مي            ج( الحذؼ الجمميب( الحذؼ الفع           االسمي الحذؼ ( أ

كمما ييمحظ أف مف الباحثيف مىف أغفؿ عف ذكر حذؼ الحرؼ ظنان منو أفَّ حذؼ الحرؼ ال           

يسيـ في تحقيؽ التماسؾ النٌصي ، كىك كذلؾ عندما يككف حذفان صرفيان في بنية الكممة المفردة ، كلكنَّو 
                                                           

 كما بعدىا . ُّٕ/ٔ( ينظر: مغني المبيب عف كتب األعاريب ، ُ)
 .  ٕٔ/ّ( ينظر: البرىاف في عمـك القرآف ، ِ)
 .  ِّٔ -ِِٔ/ّ( ينظر: اإلتقاف في عمـك القرآف ، ّ)
 .     ِِالنٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب، ص( ينظر: لسانيات ْ)
 . َّْ( النٌص كالخطاب كاإلجراء ، صٓ)
 .     ُِ( ينظر: لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب، صٔ)
 .  َُِ -ََِ/ِ( ينظر: عمـ المغة النٌصي بيف النظرية كالتطبيؽ ، ٕ)
 .  ُُٖ( ينظر: عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، صٖ)
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ب فإنَّو حينئذ يسيـ في تحقيؽ التماسؾ بيف عناصر النٌص، عمى مستكل التركي نحكيان  عندما يككف حذفان 

. كعميو يمكف إضافة ) الحذؼ الحرفي ( ضمف أنكاع الحذؼ (ُ)كحذؼ الكاك العاطفة عمى سبيؿ المثاؿ

 النٌصٌية .

 احلذف احلزيف: - أ

قد يحذؼ الحرؼ الرابط فيما بيف الجمؿ كمع ذلؾ يبقى النٌص محافظان عمى تماسكو ، بحسب          

قكاعد الحذؼ التي تقتضي مف المتمقي أف يكتفي بما سبؽ لمؿء الفراغ الذم يتركو الحذؼ ، فينتج عف 

البنية السطحية،  ذلؾ ربط الالحؽ بالسابؽ عمى مستكل البنية العميقة بعد أف تعذر الربط عمى مستكل

ٍمدي: )) كما في دعائو ـً،ًبالت ٍكحيدًالميٍختىصِّللًالحى ،الميتىقىدِّ الميٍحتىًجبً ، ييريديًلماالفىٌعاؿًبالٍكعيًد

ٍمًقوًديكفىًبالنُّكرً ٍحًيًو،اٍلميٍصطىفىًلنىًبيًِّو،ًبالت ٍصديؽًًإلىٍيوًكىأىتىقىر بي، ككذلؾ دعاؤه: )) (ِ)(( خى ي رًًلكى اٍلميتىخى

، ،اٍلميٍختىصًِّلًرسالىًتًو ًتًو ،اٍلقاًئـًًبشىفاعى قًِّو م دوًبحى م ىميحى مىٍيوًالم ويصى ذفت الكاك (ّ)(( كىآًلوًعى ، حيث حي

 الجمؿ الرابطة بيف الجمؿ ؛ ألفَّ في إثباتيا ما يقتضي التغاير بيف المتعاطفيف ، في حيف إذا كاف )) في

 كؿ كىي يربطيا. عطؼ حرؼ عف ليا معناىا بربط كتستغني قبميا ، بالتي نفسيا ذات مف تتصؿ ما

 الصفة تككف ال كما سكاىا، شيئان  تكف لـ حصمت إذا ككانت ليا ، كمبٌينة قبميا لمتي مؤكدة كانت جممة

في ربطيا )) أىنَّو  ، فال تحتاج إلى رابط يربطيا ، كىنا يكتفى(ْ)المؤكد (( غير كالتأكيد المكصكؼ غير

، كىي (ٓ)بالمالبسة (( قبميا ما كبيف بينيا لمربط كيكتفى العطؼ معنى يالحظ عند حذؼ الكاك يجكز أف

إشارة متقدمة إلى أثر حذؼ الكاك في تماسؾ النٌص ، كىك معنى قريب مف المعنى الذم حٌدده دم 

 . (ٔ)بكجراند لمحذؼ بأنَّو اكتفاء بالمبنى العدمي

                                                           

 .  ٕٓ( ينظر: المعايير النٌصٌية في القرآف الكريـ ، صُ)
 . ُٔٔ/ُ( نيج السعادة في مستدرؾ نيج البالغة ، ِ)
 .  ُْٓ( ميج الدعكات كمنيج العبادات ، صّ)
 .  ِِٕ( دالئؿ اإلعجاز ، صْ)
 .  ُّٔ/ّ( البرىاف في عمـك القرآف ، ٓ)
 . َّْ( ينظر: النٌص كالخطاب كاإلجراء ، صٔ)
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 مسي:احلذف اال  - ب

 كيقصد بو أف يككف المحذكؼ عنصران اسميان .         

 مثاؿ ذلؾ: أم قبعة ستمبس؟ ىذه ىي األحسف .         

 كالتقدير: ىذه ىي القبعة األحسف ، بحذؼ كممة )القبعة( .         

كقد كاف تكٌجو النٌصييف في ىذا النكع مف الحذؼ إلى ككف العنصر المحذكؼ اسمان أك ال ، مف          

دكف النظر إلى المكقع األعرابي لمعنصر ، عمى حيف عني القدماء بالمكاقع اإلعرابية المختمفة لو، ككانكا 

: ) االبتداء ، كالخبرية ، كاإلضافة، ، فذكركا أٌنو يحذؼ في الحاالت اآلتية(ُ)أكثر تكسعان في ذكر أنكاعو

كالنعت ، كالظرؼ ، كالمعطكؼ ، كاالستثناء ، كالتمييز ... ، إلى غير ذلؾ مف المكاقع اإلعرابية التي 

ٍرمي،اٍلميٍعتىًرؼيًبذىٍنبي،اٍلميًقرُّأىنىاًإليي: )) . كمف األمثمة عمى ذلؾ دعاؤه (ِ)يشغميا االسـ ( ًبجي

ريًبعىمىمي،اٍلميٍرتىيىفيءىتي،ًبًإسااأٍلىسيري طيئىتي،فياٍلميتىيىكِّ يِّريخى بػػي،اٍلميٍنقىػطىعيقىٍصدم،عىفٍاٍلميتىحى

ؿِّ مىفىصى م دوعى ،آؿًكىميحى م دو ؿٍميحى تىفىض  ،كى مىى  زٍعى تىجاكى ، كقد تحقؽ الترابط النٌصي بالمرجعية (ّ)((عىٌنيكى

المبتدأ اكتفاءن بذكره في الجممة األكلى بعد أمف المبس ؛ ألىفَّ الذىف ال ينصرؼ السابقة لمحذؼ ، فحذؼ 

إلى غيره اعتمادان عمى عمـ المتخاطبيف باألعراؼ المغكية ، كىي مف شركط نجاح ظاىرة الحذؼ في 

ـ فىاٍجعىؿً، كىذا يتضح في دعائو: )) (ْ)صنع الترابط بيف أجزاء النٌص  باًحيالٌميي مىي النازًىذاصى ًبًضياءًعى

ًبالس المىةًالييدل، مىساًئيكىالدٍُّنيا،الدِّيفًًفيكى ن ةنكى ًكقايىةناألىعدىاًء،كىٍيدًًمفٍجي ، (ٓ)(( اليىكلميٍرًدياتًًمفٍكى

فقد حذؼ اسـ اإلشارة بعد )مسائي(؛ لعدـ حضكره بعد ؛ ألىفَّ األصؿ في اسـ اإلشارة أىف يشار بو إلى 

                                                           

 .  ُْر: عمـ لغة النٌص كاألسمكب ، ص( ينظُ)
 .  ُّٖ -ّْٔ/ِ( ينظر: الخصائص ، ِ)
 .  َُٓ( المزار الكبير ، صّ)
 .  ٖٗ( ينظر: نظرية عمـ النٌص ، صْ)
 . ِْٓ/ْٗ( بحار األنكار ، ٓ)
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، كيقدر المحذكؼ بالرجكع إلى ما سبؽ ، فيذه الفقرة مف الدعاء أتت )) مكممة لطمب (ُ)مشاىدمحسكس 

، فيككف مف )مراعاة النظير( (ِ)الداعي مف ربو ما يعكد إلى صباحو في تكفيؽ، كسالمة الديف كالدنيا ((

مكائد الشيطاف ،  أىف يقترف مساء ذلؾ اليـك بصباحو ، فيدعك أىف يجعمو مصكنان مف شر األعداء ، كمف

ـٌ يكمو ىذا مف النيار إلى الميؿ بالطاعات كالعبادات .   كمف النفس األٌمارة بالسكء ، فيت

بابيػؾى: )) كمف األمثمة األخرل التي يذكر شراح الدعاء أفَّ فييا حذفان دعاؤه          ًلٍمط مىػبًمىٍفتيػكحهكى

)) كىك السائؿ عٌكض عنيا األلؼ كالالـ فأدخمت عمى كممة  ، فقػد حػذؼ المضػاؼ إليو،(ّ)(( كىالػكيغيكؿً

ف كاف يعٌد مف الحذؼ (ْ))طمب( فصارت )الطمب( ، كاألصؿ: كبابؾ مفتكح لطمب السائميف (( ، كىذا كا 

في عرؼ النحاة إال أنو بحسب ما قرره النٌصيكف يدخؿ في االستبداؿ ، بحسباف ما تقٌدـ في بياف الفرؽ 

نما ىك استبداؿ بالصفر، بيف االستبداؿ كالح ذؼ ، فالحذؼ ليس فيو تعكيض عف العنصر المحذكؼ ، كا 

كعميو ينبغي أف يعد مف االستبداؿ كؿ ما كاف فيو تعكيض مف الحذؼ . كيرجع في ًإدراؾ المحذكؼ إلى 

فٍالسياؽ ، فإٌنو يعد قرينة عمى ذلؾ ، نحك دعائو: ))  ذىلىًنيكىا  كىالش ٍيطاًف،ن ٍفسًالميحارىبىةًًعٍندىنىٍصريؾىخى

كىمىًنيفىقىدٍ ٍيثيًإلىًخٍذالنيؾىكى بًحى ، فقد حذؼ الفاعؿ كأضاؼ المصدر إلى مفعكلو ، (ٓ)(( كىالًحٍرمافًالن صى

أم: محػاربتي ) أنا ( النفس األمارة الخبيثة ، كالشيطاف معان. كقد أضاؼ ) حيث ( إلى المفرد ، فيككف 

ضافتيا إلى المفرد قميؿ غير صحيحما أفاده النحكيكف مف  ؛ ألفَّ (ٔ)إضافتيا دكمان إلى الجممة ، كا 

 . (ٕ) أضافيا إلى المفرد ، كنطقو حجة اإلماـ

 

                                                           

 . ُُْ( مفتاح الفالح كمصباح النجاح في شرح دعاء الصباح ، صُ)
 .  ِِٕ( أضكاء عمى دعاء الصباح ، صِ)
 . ِْْ/ْٗ( بحار األنكار ، ّ)
 .   ُِّ( مفتاح الفالح في شرح دعاء الصباح ، صْ)
 . ِْْ/ْٗ( بحار األنكار ، ٓ)
 .  ُُٕ/ّ، كشرح الرضي عمى الكافية ،  ُّْ/ِ، كاألصكؿ في النحك ،  ْٓ/ِ( ينظر: المقتضب ، ٔ)
 . ْٗ -ّٗ، كص ِٖ( ينظر: مفتاح الفالح في شرح دعاء الصباح ، صٕ)
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 احلذف اىفؼيي:  - ج

 كيقصد بو أف يككف المحذكؼ عنصران فعميان .

 السفر .  -مثاؿ ذلؾ: ماذا كنت تنكم؟  

 . (ُ)كالتقدير: أنكم السفر

عؿ في المغة العربية كحده أك حذفو مع فاعمو المضمر ، كيككف كاجبان ال يجكز كيرد حذؼ الف         

فيو إظيار الفعؿ؛ ألفَّ معو ال تككف الجممة صحيحة نحكيان ، كذلؾ في باب االشتغاؿ عمى خالؼ بيف 

ذا ، (ِ)البصرييف كالككفييف كلك ( ، أك إذا كقع االسـ بعد أداة تختص بالدخكؿ عمى األفعاؿ مثؿ:) إف ، كا 

فٍ، نحك قكلو تعالى: (ّ)حيث يقدر النحاة فعالن محذكفان كجكبان يمي األداة يفسر بالفعؿ المذككر بعدىا كىاً 

ده ارىؾىاٍلميٍشًرًكيفىمِّفىأىحى ، كالتقدير: إف استجارؾ أحد استجارؾ ، ككذلؾ يككف الحذؼ كاجبان في (ْ)اٍستىجى

ٌنما تمتـز عبارة المثؿ كما كردت ، إلى غير األمثاؿ لكثرة االستعماؿ كاإليجاز ، كأل فَّ األمثاؿ ال تغير، كا 

ذلؾ مف المكاضع التي ذيكرت . كقد يككف حذؼ الفعؿ جائزان ، بمعنى أف إظيار الفعؿ المحذكؼ تككف 

لىًئفالجممة معو صحيحة ، كيطرد في جكاب االستفياـ ، كمنو قكلو تعالى:  ـٍم فٍسىأىٍلتىييـكى مىقىيي خى

، حيث حذؼ الفعؿ مع المفعكؿ بو مف الجممة الثانية كالتقدير: خمقيـ اهلل ، كفي حذؼ (ٓ)الم ويلىيىقيكليف 

ف شران فشر ، كالتقدير:  بقاء الخبر ، نحك: الناس مجزيكف بأعماليـ إف خيران فخير ، كا  )كاف( مع اسميا كا 

ف كاف عمميـ شران فجزاؤىـ شر ، كفي حذؼ فعؿ ال قكؿ استغناءن إف كاف عمميـ خيران فجزاؤىـ خير ، كا 

ميكفىكىالمىالىًئكىةيبذكر المقكؿ طمبان لالختصار ، كلكضكح الداللة عميو ، نحك قكلو تعالى:  مىٍيًيـيىٍدخي عى

                                                           

 .  ُِٕ( ينظر: نحك النٌص اتجاه جديد في الدرس النحكم ، صُ)
 .  ِٖ/ُ( ينظر: اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ، ِ)
 . َِٔ -ُٓٔ/ِ( ينظر: السابؽ نفسو ، ّ)
 .  ٔ( سكرة التكبة / اآلية: ْ)
 .  ٕٖ( سكرة الزخرؼ / اآلية: ٓ)
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مىٍيكيـسىالىـهبىابوكيؿِّمِّف بىٍرتيـًٍبمىاعى ـىصى الد اًرعيٍقبىىفىًنٍع
، كالتقدير: يقكلكف: سالـ عميكـ ، إلى (ُ)

كال شٌؾ أف في الحذؼ ما يرجع إلى األعراؼ التركيبية لمغة مثمما ىك يرجع إلى قصد ، (ِ)غير ذلؾ

 . (ّ)المتكمـ

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

،فىر غىفىمىفٍ: ))  النٌص، نحك دعائو ـىًفٍكرىهي،كىأىٍعمىؿىقىٍمبىوي ،أىقىٍمتىكىٍيؼىًليىٍعمى كىٍيؼىعىٍرشىؾى ذىرىٍأتىكى

، ٍمقىؾى كىٍيؼىخى م ٍقتىكى ،اٍليىكاءًًفيعى كىٍيؼىسىماكاًتؾى مىمىدىٍدتىكى ،اٍلماءًمىٍكرًعى ؾى عىأىٍرضى سيرانطىٍرفيويرىجى حى

ٍقميوي سىٍمعيويمىٍبييكران،كىعى ًفٍكريهيكاًليان،كى ًذؼ الفعؿ )رجػػػػع( قبؿ )عقمو، كسمعو، كفكره(، ، (ْ)(( حاًئرانكى حيث حي

ًذؼ ألفَّ )) حرؼ ـى :  قمت فإف إعادتو عف كيغني العامؿ عف لينكب كضع إنما العطؼ كقد حي  زيده  قا

ـى (( يرفع كما ترفع صارت فقد( قاـ) إعادة عف أغنت فالكاك كعمركه  قا
، كىذا صحيح مف حيث العمؿ (ٓ)

كلكف تبقى الجممة الثانية مف حيث الداللة محتاجة إلى معنى الفعؿ المحذكؼ بحسب نظرية العامؿ ، 

ف لـ يكجد لفظان ، لكنَّو مكجكد مفيكمان ، ذلؾ الكجكد الذم يسيـ في  حتى تككف صحيحة دالليان ، كىك كا 

ـ : )) استمراره عنصران فاعالن دالليان في النٌص . كفي دعائو ًبعىٍفًكؾ،ٍستىجيرانميأىٍمسىذىٍنبيًإف الم يي

ٍكفي خى ،ميٍستىجيرانكى فىٍقرمًبأىٍمًنؾى ،ميٍستىجيرانأىٍمسىكى ذيلِّيًبًغناؾى ،ميٍستىجيرانأىٍمسىكى ـ ًبًعزِّؾى ؿِّالم يي مىصى عى

م دو م دوكىآؿًميحى ٍمنيكىاٍغًفٍرليميحى ميدهًان ؾىكىاٍرحى ، فقد حذؼ الفعؿ )أمسى( مف جممة )كخكفي (ٔ)(( مىجيدهحى

مستجيرا بأمنؾ( مع بقائو في الجممة السابقة ليا كالمتيف بعدىا ، كقد ييقاؿ في تأكيمو أف الخكؼ مف اهلل 

                                                           

 . ِْ -ِّ( سكرة الرعد / اآلية: ُ)
 .  ِّٓ -ِِٓلدرس النحكم ، ص( ينظر: ظاىرة الحذؼ في اِ)
 .  ُُٕ( ينظر: عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، صّ)
 .  ِِِ/ٗ( شرح نيج البالغة البف أبي الحديد ، ْ)
 .  ٗٔ/ِ( األصكؿ في النحك ، ٓ)
 .  َِِ( فالح السائؿ ، صٔ)
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مطمكب دائمان في كؿ زماف كمكاف ، كفي حذؼ الفعؿ لفظان دفع تكىـ أف يقترف الخكؼ بزماف محدد، فإفَّ 

افيكفً، كقد قاؿ تعالى: (ُ)()) الخكؼ جمباب العارفيف ( خى   (ِ)مٍُّؤًمًنيفىكينتـيًإفكى

 احلذف اجلَيي:  - د

؛ ألفَّ (ّ)ذكر النٌصٌيكف أف حذؼ الجمؿ يكثر في مكاضع األسئمة التي يجاب عنيا بنعـ أك ال         

 االستفياـ يمثؿ الدرجة القصكل لمحذؼ بحسب المفترض مقدمان في تمؾ الجمؿ االستفيامية .

 نعـ .  -مثاؿ ذلؾ: ىؿ فيـ محمد الدرس؟           

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          

يك يقع في األساليب المركبة مف أكثر مف جممة ، كىي أساليب الشرط كالقسـ كالعطؼ كاالستفياـ، ف

 . (ٓ)كبعد "إذ" التي تضاؼ إلى جممة ، إلى غير ذلؾ

مىأىقىٍمتيًإليي: )) فمف حذؼ جممة جكاب الشرط دعاؤه          اأٍلىٍخطاًر،قىناًطرًًمفٍقىٍنطىرىةوعى

ٍمميٌكان مىٍيياتيًعفٍلىـًٍإفٍاٍلياًلؾيفىاىنىاكىااٍلًٍعًتباًر،ًباأٍلىٍعماؿًمى  جكاب جممة حذؼ ، حيث(ٔ)(( اأٍلىٍثقاؿًًبتىٍخفيؼًعى

ًإليي إف لـ تعف عمى إقامتي عمى قنطرة مف قناطر  :كالتقدير ، الجكاب عمى يدؿ ما تقدـ بعد الشرط

ٍمميك  باألعماؿ كاالعتبار األخطار، كأنا أيًحبًُّإليي: )) بتخفيؼ األثقاؿ فأنا اليالؾ. ككذلؾ دعاؤه مى

فٍطاعىتىؾى ٍرتيكىاً  فٍمىٍعًصيىتىؾىكىأىٍكرىهيعىٍنيا،قىصي ػؿٍرىًكٍبتييا،كىاً  مىي فىتىفىض  ن ةًعى فًٍباٍلجى أىٍىًميا،ًمفٍأىكيفٍلىـٍكىاً 

                                                           

 .  ُُٗ( غرر الحكـ كدرر الكمـ ، صُ)
 .  ُٕٓ( سكرة آؿ عمراف / اآلية: ِ)
 . ُُٖظر: عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، ص( ينّ)
 .  ُِِ/ِ، ك  ُْٗ/ِ( ينظر: عمـ المغة النٌصي بيف النظرية كالتطبيؽ ، ْ)
 .  ِّٓ( ينظر: ظاىرة الحذؼ في الدرس النحكم ، صٓ)
 . ِّْ/ُ( مصباح الكفعمي ، ٔ)
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مٍِّصػني خى فًالن ارًًمػفىكى ٍبتيياكىاً  ف ركبت (ُ)(( اٍسػتىٍكجى ف قصرت عف طاعتؾ احبيا ، كا  ، كالتقدير: كا 

ف استكجبت النار فخمصني منيا .  ف لـ أكف مف أىؿ الجنة فتفضؿ عميَّ بيا ، كا   معصيتؾ أكرىيا ، كا 

، نحك (ِ)كقد يجتمع الشرط كالقسـ فيحذؼ جكاب المتأخر منيما لداللة جكاب األكؿ عميو         

يطاًلبىن ؾىًبذينيكبيطالىٍبتىنيلىًئفًٍإليي)) : دعائو ، كقد سبؽ القسـ كدليمو الالـ المكطئة، (ّ)(( ًبعىٍفًكؾىألى

 فحذؼ جكاب الشرط لداللة جكاب القسـ عميو .

ًبذٍكًرؾىًمم فٍاٍجعىٍمناًإليى: )) كمف الحذؼ في سياؽ العطؼ دعاؤه          ـ  ،ىا طارىليبُّوي ًمفٍكى

ٍتويقىٍمبيوي،إلىٍيؾىشىكًقوً مىيوًفىاٍحتىكى ،دىكاعيعى ب ًتؾى ؿىمىحى ًتؾىفيأىسيرانفىحىصى ، حيث أف ىناؾ حذفان (ْ)(( قىٍبضى

بعد الفاء ترتب عمى حصكلو حصكؿ ما بعده ، كالتقدير: فمما أف جعمتو ممف ىاـ بذكرؾ كطار مف 

 كحصؿ أسيران في قبضتؾ .شكقو لبو ، أصبح ممف احتكت عميو دكاعي محبتؾ 

كأٌما الحذؼ في سياؽ االستفياـ فيجكز حذؼ الجممة بعد حرؼ الجكاب اكتفاءن بكركدىا في          

كىٍيؼىأىـٍىاًربا؟الذُّنيكبًًمفىًإلىٍيؾىًإٍلتىجأىًمٍسًكيناتىٍطريديكىٍيؼىًإلًيي: )) ، نحك دعائو(ٓ)جممة السؤاؿ

يِّبي دىميٍستىٍرًشدانتيخى ناًبؾىًإلىقىصى رىدىظىمآناتىريدُّكىٍيؼىأىـٍساًعيا؟جى ًحياضيؾى،كىال!شاًربا؟ًحياًضؾىًإلىكى كى

ٍنؾًًفيميٍترىعىةه ، فقد حذؼ الجكاب بعد )كال( كأنَّو قاؿ: حاشاؾ يا ربي فإنَّؾ ال تطرد (ٔ)(( الميحيكؿًضى

 ترٌد ضمآفى كرد إلى حياضؾ شاربان .أحدان عف بابؾ ، كال تخيب مف قصدؾ مسترشدان ، كال 

 

           
                                                           

 . ِْْ/ُ( مصباح الكفعمي ، ُ)
 .  َّٓ/ِ( ينظر: شرح ابف عقيؿ ، ِ)
 .  َُٓ( المزار الكبير ، صّ)
 .  ُُِ/ْٗ( بحار األنكار ، ْ)
 .  ٔ-ٓ/ٖ( ينظر: شرح المفصؿ ، ٓ)
 . ِْْ/ْٗ( بحار األنكار ، ٔ)
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 : Conjunction ادلبحج اىزابغ: اى٘طو         

، فحتى (ُ)كيعني بو: )) تحديد لمطريقة التي يترابط بيا الالحؽ مع السابؽ بشكؿ منظـ ((         

العالقات التي بيف يستمر النٌص كحدة متماسكة خطيان عمى المستكل األفقي احتاج إلى كسائؿ تشير إلى 

، كيتمثؿ ذلؾ في مؤشرات لغكية يعتمد (ِ)مساحات المعمكمات ، أك بيف األشياء التي في ىذه المساحات

عمييا الترابط في المستكل السطحي لمنٌص ، مثؿ عالمات العطؼ كالكصؿ كالفصؿ إلى غير ذلؾ مف 

العناصر المككنة لمنٌص في مستكاه الخطي العكامؿ التي تقكـ بكظيفة إبراز ترابط العالقات السببية بيف 

 . (ّ)المباشر لمقكؿ

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

 الكصؿ اإلضافي     ب( الكصؿ االستدراكي       ج( الكصؿ السببي       د( الكصؿ الزمني . ( أ

 – (ٓ)قة تربط بيف األحداث بعالقة التتابع الزمنيكىك عال –كنظران لككف أدكات الكصؿ الزمني          

تتشابو مف حيث األداء كالداللة مع أدكات الكصؿ اإلضافي ، التي ىي فضالن عمى أثرىا في الكصؿ 

الشكمي ليا معنى داللي تؤديو عمى مستكل النٌص ، كقد فصؿ بعض الباحثيف بينيما جريان عمى ما جاء 

، فيؿ )الفاء( (ٔ)ـ مف أٌنيـ يذكركف بعض األدكات في كال القسميفعف ىاليدام، كرقية حسف عمى الرغ

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

                                                           

 .   ِّ( لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب، صُ)
 .  ُِٖ( ينظر: نحك النٌص اتجاه جديد في الدرس النحكم ، صِ)
 .  ُِّاالتجاىات ، ص( ينظر: عمـ لغة النٌص المفاىيـ ك ّ)
 . ُُُ( ينظر: عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، صْ)
 . ِْ( ينظر: لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ، صٓ)
 . ٔٗ - ٓٗ. كنظرية عمـ النٌص ، ص ُْٔ -ُِٔ( ينظر: عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، صٔ)
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 اى٘طو الضايف:  - أ

" ، ك" أك" ، كيذىب الدكتكر أحمد           ـٌ كيتـ عمى الغالب بكاسطة األدكات: "الكاك" ، ك"الفاء" ، ك"ث

المتككؿ إلى أفَّ أنماط العطؼ تخضع إلى قيكد داللية كتركيبية كتداكلية ، كيككف الكصؿ بتكسيع عنصر 

، كأفَّ عامؿ الزمف (ُ)إلى نمط العنصر المكسع نفسومف عناصر بنية ما بمتتالية مف العناصر منتمية 

" ، فالكاك لمعطؼ في حالة )التزامف( ـٌ يحدد استعماؿ األدكات العاطفة "الكاك" ، ك"الفاء" ، ك"ث
 ،"ك"الفاء ،

" لمترتيب  ـٌ " في حالة الترتيب ، كتستعمؿ "الفاء" بصفة عامة لمترتيب مع الفكر، عمى حيف تستعمؿ "ث ـٌ ك"ث

التراخي ، كيصطمح عمى ىكذا نكع مف الكصؿ: "العطؼ الكصمي" ، عمى حيف تتحكـ طبيعة السياؽ مع 

. كيندرج تحت المقكلة (ِ)في االستعماؿ التكزيعي لألدكات األخرل فيما يصطمح عميو: "العطؼ الفصمي"

يدة ليا األىمية العامة لمكصؿ اإلضافي عالقات تحمؿ معنى التماثؿ الداللي لمتأكيد عمى أف النقطة الجد

نفسيا ، باستعماؿ تعبير مف نكع: بالمثؿ ... ، كعالقة الشرح، كتتـ بتعابير مثؿ: أعني، بتعبير آخر 

، كفضالن عمى كظيفة الكصؿ التي تقـك (ّ)...، كعالقة التمثيؿ المتجسدة في تعابير مثؿ: مثالن ، نحك

ـ : )). كما في دعائو(ْ)أىـ كظائفيابيا، تقكـ ىذه األدكات بكظيفة االختصار ، كىاتاف تمثالف  الٌميي

ًتؾىأىٍسأىليؾىًإٌني ًسعىتٍال تيًبرىٍحمى ،كيؿ كى ًتؾىشىٍيءو ًبقيك  ،كيؿ ًبياقىيىٍرتىال تيكى ػعىشىٍيءو شىػيءو،كيؿُّلىياكىخىضى

ذىؿ  ،كيؿُّلىياكى كًتؾىشىيءو بىري ًبجى مىٍبتىال تيكى ،كيؿ ًبياغى ًبًعز ًتؾىشىيءو ًبعىظىمىًتؾىشىيءه،لىيايىقيكـيالال تيكى كى

،كيؿ مىألىتٍال تي ًبسيٍمطاًنؾىشىيءو ،كيؿ عىالال ذمكى ٍجًيؾىشىيءو ًبكى شىػيءو،كيػؿِّفىناءًبىٍعػدىاٍلباقيكى

ًبأىٍسماًئؾى ،كيؿِّأىٍركافىمىألىتٍال تيكى ًبًعٍممػؾىشىيءو ،ًبكيؿِّأىحاطىال ذمكى ًبنيكرًشىيءو ٍجًيػؾىكى لىػويأىضاءىال ذمكى
                                                           

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

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

= 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 ، صِ)
 . ُُُ. ك عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، ص ِّينظر: لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب، ص (ّ)
 .  ِٕٓ/ُ( ينظر: عمـ المغة النٌصي بيف النظرية كالتطبيؽ ، ْ)
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، فقد افتتح سؤالو متكسالن برحمة اهلل بكصفيا كسعت كؿ شيء ، كجعميا مدخالن ألسئمتو (ُ)(( شيءوكيؿُّ

ف الالحقة ، فعطؼ عمييا السؤاؿ بقكة اهلل سبحانو كتعالى ، كقد كلج إلييا مف باب الرحمة؛ لكي يكك 

تكسمو بيا رافعان لمنقمة ، فقد تستعمؿ القكة في مجاؿ النكاؿ كاالنتقاـ ، فتككف تعبيران عف غضب اهلل 

كسخطو ، كفضالن عمى كصميا بيف فقرات النٌص عمى المدل البعيد ، كقد أغنت عف تكرار جممة 

( في الجمؿ الالحقة لكجكد ما يدؿ عمييا في الجممة األكلى ، كصمت ال كاك أيضان بيف الجمؿ في )أىٍسأىليؾى

داخؿ الفقرة الكاحدة ، فجمعت لمقكة ثالث نتائج رئيسة تعكس في مجمكعيا مظيران مف مظاىر تكحيد اهلل 

تعالى، ككٌؿ كاحدة مف ىذه النتائج مترتب عمى اآلخر: فبالقكة تتـ عممية القير، كالقير يفضي إلى 

ف كانت ىي أـ الباب في . كىذا يفيـ م(ِ)الخضكع، كالخضكع يؤدم إلى اإلذالؿ ف السياؽ ، فإف الكاك كا 

، فيي قرينة لفظية تؤدم كظيفتيا (ّ)العطؼ؛ بكصفيا لمطمؽ الجمع ، لكنيا ال تقتضي الترتيب كال تمنعو

في التركيب بالربط بيف المتعاطفيف كالجمع بينيما ، كلكنيا قرينة مبيمة زمنيان ، فال داللة لمكاك في حٌد 

نما تفيـ داللتيا مف القرائف المتاحة في السياؽ بطريقيف ىما: سياؽ المقاؿ متمثالن  ذاتيا عمى الزمف ، كا 

في القرائف المفظية كالمعنكية المتكافرة في النٌص ، كسياؽ المقاـ متمثالن في الخمفيات االجتماعية 

ـًٍإليييا: )) . كفي دعائو(ْ)كالتاريخية، كما إلى ذلؾ مف الظركؼ التي قيؿ فييا النٌص  عىٍيبوًمفٍفىكى

مىى سىتىٍرتىوي ٍحني،فىمىـٍعى ـٍتىٍفضى كى مىى غىط ٍيتىذىٍنبوًمفٍكى ـٍتيٍشيٍِّرًبي،فىمىـٍعى كى فىمىـًٍبياأىٍلمىٍمتيعاًئبىةوًمفٍكى

لىـًٍسٍترىىا،عىٌنيتىٍيًتؾٍ كهىتيقىمٍِّدنيكى لىـٍشىنارًىا،مىٍكري مىى تيٍبدًكى ر ماتًعى مىعاًيبييىٍمتىًمسيفيمىفٍسىٍكآًتيا،ميحى

سىدىةًجيرىتيًمفٍ حى ًتؾىكى ٌتىذًلؾىيىٍنيىنيلىـٍثيـ ًعٍندم،ًنٍعمى ًيٍدتىماأىٍسكىءًإلىًصٍرتيحى ، فإف (ٓ)(( ًمٌنيعى

بداللة )الفاء(،  ستر العيب، كتغطية الذنب ، كستر العائبة عمى الفكر كمف دكف تراخو مف قبؿ اهلل

                                                           

 . ْٖٓ( مصباح المتيجد ، صُ)
 .  ّٕ-ّٔ( ينظر: في رحاب دعاء كميؿ ، صِ)
 .  ِْٔ( ينظر: الفضة المضيئة في شرح الشذرة الذىبية ، صّ)
 .  ِٓ-ُٓ( ينظر: أساليب العطؼ في القرآف ، صْ)
 .  ُُٖ/ٔ( شرح نيج البالغة البف أبي الحديد ، ٓ)
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ٌتى))  -كلكف كؿ ىذا يقابؿ مف قبؿ اإلنساف بالنسياف  فال يذكر إال بعد حيف  – (ُ)(( ًليذىٍنبىالكىأىٌنيحى

ف تذكر فال ينيو ذلؾ عف العكد إلى ما ىك أسكأ  منو .   بداللة )ثـ( ك )ذلؾ(، كا 

زمني )قبؿ ، كبعد(، نحك كمف أدكات الكصؿ التي تفيد مع كصميا اإلضافي الكصؿ ال         

مىدىلىٍمتىنيأىٍنتىًإليي: )) دعائو ن ةًسيؤاؿًعى ،قىٍبؿىاٍلجى ٍعًرفىًتيا مىاٍلًعٍرفافًبىٍعدىالن ٍفسيفىأىٍقبىمىتًمى عى

، فقد ترتبت المعرفة بعد اإلرشاد إلى السؤاؿ ، كلٌما حصمت ترتبت عمييا المسألة ، ألفَّ (ِ)(( مىٍسأىلىًتيا

الداعي لـ يكف يعرؼ ما الجنة قبؿ إرشاد اهلل لو في سؤاليا ، فمٌما أرشده أقبؿ الداعي عمى معرفتيا، فمٌما 

 عرفيا عندئذ تكجو إلى اهلل في مسألتيا .

 اى٘طو االطتدرامي:  - ب

كيطمؽ عميو دم بكجراند كدريسمر مصطمح ) كصؿ النقيض (، كيربط بيف األشياء التي بينيا          

. كيسمى أيضان الكصؿ العكسي كيعني عكس ما ىك متكقع ، كيتـ (ّ)عالقة تعارض في عالـ النٌص 

بؿ ، غير أف، بكاسطة أدكات مثؿ: ) لكف( االستدراكية ، كغيرىا مف التعابير التي تؤدم معناىا مثؿ: ) 

ك بيد أف ، ك إال أف ، ك مع ذلؾ ، ك عمى الرغـ ، ك مف ناحية أخرل (، كىي تختمؼ مف لغة إلى 

ماًإليي: )) . كمف أمثمة ذلؾ دعاؤه(ْ)أخرل بحسب خصكصيات كؿ لغة كاستعماالتيا المختمفة

بىٍدتيؾى ٍكفانعى ،ًمفٍخى ،فيطىمىعانكىالًعقاًبؾى لًكفٍثىكاًبؾى ٍدتيؾىكى جى ، كىي إشارة إلى (ٓ)(( فىعىبىٍدتيؾىًلٍمًعبادىةًأىٍىالنكى

فالتجار،عبادةفتمؾرغبةاللعبدكاقكمانأف: )) عبادة األحرار ، كقد قاؿ رىبةاللعبدكاقكمانكا 

فالعبيد،عبادةفتمؾ ، فإذا كاف قكـ عبدكا اهلل طمعان (ٔ)(( األحرارعبادةفتمؾشكراناللعبدكاقكمانكا 

في جنتو ، كتمؾ عبادة التجار ، كقكـ عبدكا اهلل خكفان مف ناره ، كتمؾ عبادة العبيد ، فقد نٌزه نفسو عنيما 

                                                           

 .  ِٖٗ( البمد األميف كالدرع الحصيف ، صُ)
 . ِْٗ/ُ( مصباح الكفعمي ، ِ)
  . َُٕ( ينظر: مدخؿ إلى عمـ لغة النٌص ، صّ)
 .  ُٔ( ينظر: أثر النحك في تماسؾ النٌص )بحث( ، صْ)
 . ُْ/ُْ( بحار األنكار ، ٓ)
 .  ٗٗ/ٖ( مرآة العقكؿ في شرح أخبار آؿ الرسكؿ ، ٔ)
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، فقد دفع بػ ) لكف( تكىـ عدـ العبادة الخالصة هلل ، بأف تككف عبادتو (ُ)مستدركان إثبات ما يتكىـ نفيو

ـًٍإن مىا، قاؿ تعالى: (ِ)كقد شيد اهلل لو بذلؾمشكبة بالخكؼ أك الطمع ،  ٍجوًنيٍطًعميكي ـٍنيًريديالىالم وًًلكى ًمنكي

زىاء فىماسيٍبحانىؾى: )) . كمف كسائؿ الكصؿ االستدراكي األخرل التي كردت ؛ دعاؤه(ّ)شيكيكرناكىالىجى

بى مىًبوًاىٍشيىديماأىٍعجى ٍكنيكفًًمفٍكىأيعىدِّديهينىٍفسي،عى بياىٍمرم،مى ٍبطاؤيؾىعىٌني،أىناتيؾىذًلؾىًمفٍكىأىٍعجى كىاً 

مىتي،عىفٍ لىٍيسىميعاجى ،كىرىميًمفٍذًلؾىكى مىٍيؾى تىفىضُّالنبي،ًمٍنؾىتىأىنِّيانبىؿٍعى ،ًمٍنؾىكى مىي  عىفٍاٍرتىًدعىأًلىفٍعى

طيئىتي، ؾىكىأًلىف خى ، فبعد أف تعجب مف شٌدة اجترائو عمى اهلل ، يبتعد (ْ)((عيقيكبىتيفٍمًًإلىٍيؾىأىحىبُّعىٍفكى

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 المستمـز 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 

ـ : )) . كقد يقع ىذا الكصؿ ببعض التعبيرات نحك دعائو(ٓ)الغضب ، كىك مطمكب بالعرض الم يي

ٍيشانفىاٍجزً ٌنىًقيرى كاًزم،عى تىظاىىرىتٍرىًحمي،قىطىعىتٍفىقىدٍاٍلجى ،كى مىي  دىفىعىٍتنيعى ٌقي،عىفٍكى مىبىٍتنيحى سى سيٍمطافىكى

سىم مىتٍأيٌمي،اٍبفً ساًبقىتيالر سيكًؿ،ًمفىقىرابىتيفيًمٍثمي،لىٍيسىمىفٍإلىذًلؾىكى ،ًفيكى أىفًٍإال اإٍلٍسالـً

ًلم وًيىٍعًرفيوي،الم وىكىالأىظيفُّالأىٍعًرفيويماميد عويىد ًعيى ٍمدي مىكىاٍلحى ، فبعد أف شكا بثو كحزنو (ٔ)(( حاؿوكيؿِّعى

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 ، صِ)
 .  ٗ( سكرة اإلنساف / اآلية: ّ)
 .  ُُٖ/ٔبالغة البف أبي الحديد ، ( شرح نيج الْ)
 .  ُْٔ-ُْٓ/ّ( ينظر: رياض السالكيف في شرح صحيفة سيد الساجديف ، ٓ)
 .  ُُٗ/ِ( شرح نيج البالغة البف أبي الحديد ، ٔ)
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متيكمان أف يككف األمر غير  ( أف إال) ، استعمؿ(ُ)المنصكصة عميو بآية التبميغ رسكؿ اهلل خالفة

 ما ال يعرفو ! –كقد ادعى مدعو  –ذلؾ بأف يدعي مدعو 

 اى٘طو اىظببي: - ج

، كفي كتابو مع (ِ)كيطمؽ عميو دم بكجراند في كتابو "النٌص كالخطاب كاإلجراء" ) التفريع (         

، كيسميو فاف (ّ)يستعمؿ مصطمح آخر ىك ) التبعية (، إذ يعتمد عنصر عمى كجكد عنصر آخردريسمر 

، عندما تككف العالقة بينيما (ٓ)، كىك رابط منطقي بيف تركيبيف أك أكثر(ْ)دايؾ ) التشارط المتحقؽ (

، ك  ، كيستعمؿ لذلؾ األدكات: ) ألف(ٔ)حالة تدرج ، أم إف تحقؽ أحدىما يتكقؼ عمى حدكث اآلخر

، بؿ يدخؿ (ٕ)لذلؾ ، ك كليذا، ... إلى غير ذلؾ (، كعدد مف التعبيرات مثؿ: ) نتيجة لػ ، ك سبب لػ (

فييا كؿ أداة أك تعبير يربط النتيجة بالسبب ، كيمثؿ أسمكب الشرط في عالقة الشرط بجكابو أحد أىـ 

التي تككف صالحة في بعض تمؾ الكسائؿ . كىذه الكسائؿ تمنح إشارة سطحية إلى العالقات التحتية 

ـيكىأىٍنتىرىبِّيا: )) . كمف أمثمة ذلؾ دعاؤه(ٖ)الحاالت ألف تستنتج بكاسطة النٌص كالداللة ٍعًفيتىٍعمى ضى

،الدٍُّنيابىالءًًمفٍقىميؿعىفٍ ماكىعيقيكباًتيا مىاٍلمىكارًهًًمفىفييايىٍجًرمكى ،عى مىأىٍىًميا بىالءهذًلؾىأىف عى

كهه مىٍكري ٍكثيوي،قىميؿهكى ،ًلبىالءًاٍحًتماًلي،فىكىٍيؼىميد تيويقىصيرهبىقآؤيهي،يىسيرهمى ميكؿًاآلًخرىًة قيكعًكحي اٍلمىكارًهًكي

،تىطيكؿيبىالءه،كىىيكىفييا يىديكـيميد تيوي ،كى ف ؼيكىالمىقاميوي ؛عىفٍييخى ًبؾىعىفًٍإالٌيىكيكفيالألىن ويأىٍىًمًو غىضى

،كىٍانًتقاًمؾى ًطؾى سىخى ،الس مكاتيلىويتىقيكـيالماكىىذاكى ٍبديؾىكىأىنىاًبيفىكىٍيؼىسىيًِّدمياكىاألىٍرضي عيؼيعى الض 

                                                           

 . ُٓٗ( ينظر: أسباب نزكؿ القرآف ، صُ)
 .  ّْٕ( ينظر: النٌص كالخطاب كاإلجراء ، صِ)
 . َُُ. كمدخؿ إلى عمـ لغة النٌص ، ص ُُّكالتطبيؽ ، ص ( ينظر: عمـ لغة النٌص النظريةّ)
 .  ُِّ( ينظر: النٌص كالسياؽ ، صْ)
 . ِّ( ينظر: لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ، صٓ)
 . ّْٕ( ينظر: النٌص كالخطاب كاإلجراء ، صٔ)
 . ُُِ( ينظر: عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، صٕ)
 . ُِٗاتجاه جديد في الدرس النحكم ، ص( ينظر: نحك النٌص ٖ)



93 
 

، قيريالذ ليؿي ـٌ الكصؿ في ىذا المقطع مف الدعاء بيف السبب كالنتيجة (ُ)(( اٍلميٍستىكيفياٍلًمٍسكيفياٍلحى ، يت

اة )ألف( في مقارنة غير متكافئة بيف بالء الدنيا كبالء اآلخرة ، فبالء الدنيا قصير ال دكاـ لو، كأما باألد

بالء اآلخرة فيدكـ مقامو ، كىك مما ال تقـك لو السماكات كاألرض ؛ ألنو ناشيء عف غضب اهلل، 

غير القادر عمى كبحسباف ىذا يظير الداعي ضعفو ، كيستعطؼ رحمة اهلل لتشمؿ ىذا البدف الضعيؼ 

. كتعٌد ) فاء السببية ( مف كسائؿ الكصؿ السببي بيف الجمؿ،  (ِ)تحمؿ بالء الدنيا ، فكيؼ ببالء اآلخرة

كقد تنبو ابف يعيش إلى ىذا إذ يقكؿ )) كاعمـ أفَّ ىذه الفاء التي ييجابي بيا تعقد الجممة األخيرة باألكلى، 

األٍبيىًجًعزِّؾىًبنيكرًكىأىٍلًحٍقنيًإليي، كما في دعائو: )) (ّ)فتجعميما جممة كاحدة كما يفعؿ حرؼ الشرط ((

ًرفان،ًسكاؾىكىعىفٍعاًرفان،لىؾىفىأىكيكفى، ًمٍنؾىميٍنحى الؿًياذىاميراًقبان،خاًئفانكى  اإلنساف ، فإفَّ (ْ)(( كىاإًلٍكراـًاٍلجى

 الطريؽ لو ينير النكر ىذا حياتو ىي: أف في آثار ذلؾ عمى سيترتب فإنو اإلليي، النكر بيذا التحؽ إذا

 قمبو يتعمؽ فال ، اهلل سكل ما كؿ عف قيرية زىد حالة لديو كتحصؿ ،  اهلل معرفة إلى فيصؿ

 عف تمقائيان  ينزجر بحيث ، -ككبيرىا صغيرىا - أمكره لكؿ كالمراقبة الخكؼ حالة عنده أبدان، كتنشأ بشيء

 . (ٓ)كاعظ كؿ عف يكفيو الذم اإلليي البطش ذلؾ فييا يرل درجة إلى كصؿ ألنو ؛ اهلل يغضب ما كؿ

ـٌ بيا الكصؿ السببي )الباء( التي تحمؿ معنى السببية، كىي           كمف كسائؿ الكصؿ األخرل التي يت

ـ عمى معاكية كعمرك بف العاص: ))  ، نحك دعائو(ٔ)الداخمة عمى سبب الفعؿ ٍمراناٍلعىفٍالم يي كىاٍلعىفٍعى

دًِّىماميعاًكيةى ،عىفًٍبصى ًكٍذًبًيماسىبيًمؾى مىكى ،عى ،كىاٍسًتٍخفاًفًيماًكتاًبؾى ًكٍذًبًيماًبنىًبيِّؾى مىٍيوًكى مىي عى ، (ٕ)(( كىعى

                                                           

 .  ٖٔٓ( مصباح المتيجد ، صُ)
 .  ِٕٗ( ينظر: أضكاء عمى دعاء كميؿ ، صِ)
 . ِٕ/ٕ( شرح المفصؿ ، ّ)
 . ِٗٗ/ّ( اإلقباؿ باألعماؿ الحسنة ، ْ)
 ( محاضرة لمشيخ حبيب الكاظمي ، مكقع شبكة السراج في الطريؽ إلى اهلل . ٓ)
 .  ِّٗ/ِباف عمى شرح األشمكني ، ( ينظر: حاشية الصٔ)
 .  ّٖٕ/ِ( كتاب سيميـ بف قيس الياللي ، ٕ)
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، كجعؿ لعنو ليما بسبب صٌدىما عف سبيؿ اهلل ، ككذبيما عمى كتابو ، كما أظيراه مف (ُ)فقد دعا عمييما

 . مع كذبيما عميو كعمى اإلماـ، استخفاؼ برسكؿ اهلل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

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

ييعنىى بالسبؾ المعجمي بأٌنو: )) العالقة التي تجمع بيف كممتيف أك أكثر داخؿ المتتابعات في          

، كيحدث الربط باستمرارية (ُ)النٌص، كىي عالقة معجمية خالصة ال تفتقر إلى عنصر نحكم يظيرىا ((

لنٌصٌية، حيث المعنى بإحالة عنصر عمى عنصر آخر عمى مستكل المعجـ بما يعطي النٌص صفة ا

؛ كلذلؾ ال تحتاج إلى (ِ)تتجو الكحدات المعجمية عمى نحك منتظـ في اتجاه بناء الداللة الكمية لمنٌص 

. (ْ)، فيي في ذاتيا تتصؼ بالربط ، ألفَّ بعضيا يفسر اآلخر(ّ)كسيمة شكمية )نحكية( لمربط بينيا

ىما: التكرار، كالتضاـ )المصاحبة كيتحقؽ السبؾ المعجمي بيف عناصر النٌص بكسيمتيف لغكيتيف ، 

 . (ٓ)المعجمية(

 

 :Reiteration اىتنزار: ادلبحج األٗه         

كيقصد بو في الدراسات النٌصٌية: )) إعادة عنصر معجمي ، أك كجكد مرادؼ لو ، أك شبو          

خره ، مما يسيـ ، كيتمثؿ الربط في التكرار باستمرار عنصر لغكم مف بداية النٌص حتى آ(ٔ)مرادؼ ((

                                                           

 .  ِِٕ( تحميؿ الخطاب السياسي في ضكء نظرية االتصاؿ المغكم ، صُ)
 . َُٓالنظرية كالتطبيؽ ، ص( ينظر: عمـ لغة النٌص ِ)
 . ِْ( ينظر: لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ، صّ)
. كتحميؿ الخطاب السياسي في ضكء نظرية االتصاؿ المغكم،  َُٓ( ينظر: عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، صْ)

 . ِِٕص
. كالبديع بيف  ُِْ/ُالخطاب ، . كأصكؿ تحميؿ  ِْ( ينظر: لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ، صٓ)

 . َُٓ. كعمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، ص ٕٗالبالغة العربية كالمسانيات النٌصٌية ، ص
 .  َُٔ( نحك النٌص اتجاه جديد في الدرس النحكم ، صٔ)
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، كال يخفى أف كظيفة التكرار النٌصٌية تتحقؽ باإلحالة (ُ)مع تضافر عكامؿ أخرل في بناء النٌص كتماسكو

)) عندما يحيؿ المفظ الثاني المكرر إلى المفظ األكؿ ، مما يحدث نكعان مف الربط بيف الجممتيف التي 

 . (ّ)عميو بعض الدارسيف "اإلحالة التكرارية"؛ كلذلؾ اطمؽ (ِ)حدث فييما التكرار في إطار النٌص ((

كالتكرار بكصفو ظاىرةن أسمكبيةن يختمؼ في أبعاده الداللية مف سياؽ إلى آخر ، فقد يككف في          

، كىذا (ْ)سياؽ لغة مكررة ربما يمٌجيا المتمقي ، عمى حيف في سياؽ آخر يفجر المغة كيخمؽ لغة جديدة

ندما قاؿ: )) كيمكف إلعادة المفظ في العبارات الطكيمة أك المقطكعات الكاممة ما أشار أليو دم بكجراند ع

. كمف ىنا حظي التكرار بعناية (ٓ)أف تككف ضارة ألنيا تحبط اإلعالمية مالـ يكف ىناؾ تحفيز قكم ((

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

 .(ٔ)خصائصو األسمكبية كسماتو الفنية

 :(ٕ)كقد قٌدـ ىاليدام كرقية حسف أربعة أنكاع لمتكرار ىي         

تكرار الكممة نفسيا   ب( الترادؼ أك شبو الترادؼ  ج( الكممة الشاممة   د( الكممة  ( أ

 العامة

 

 

 

 

                                                           

 . ِِ/ِ( ينظر: عمـ المغة النٌصي بيف النظرية كالتطبيؽ ، ُ)
 .  ّٗٓ( إشكاالت النٌص ، صِ)
 .  ُُٗظر: نسيج النٌص ، ص( ينّ)
 .  ُٕٗ/ِ( ينظر: التكرار النٌصي عند أبي مسمـ البيالني )بحث( ، ْ)
 .  َّٔ( النٌص كالخطاب كاإلجراء ، صٓ)
 .  ُٔ-ٖٓ( ينظر: اإلبداع كاإلتباع بيف البالغة العربية كعمـ النٌص ) رسالة ماجستير( ، صٔ)
 . َُٔص( ينظر: عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، ٕ)
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 تنزار  اىنيَت ّفظٖا: - أ

 كيندرج تحتو ثالثة أنكاع ىي:         

 ادلباشز ىيؼْظز ادلؼجَي:اىتنزار  (9

دكف تغيير ، عندما يكاصؿ المتكمـ الحديث عف  مف كيككف بتكرار العنصر المعجمي نفسو         

، كيبدك أٌف تكرار المفظ ىك األصؿ في الربط بككنو خير (ُ)النص فيما يعني استمراره  ،  نفسو الشيء

ـ : )) نحك دعائو (ِ)كسيمة لمتذكير بما سبؽ مىٍيؾىأيٍثنيًإٌنيالم يي مىًبمىعيكنىًتؾىعى الث ناءىًبوًًنٍمتيماعى

، مىٍيؾى مىلىؾىكىايًقرُّعى ٍعؼًًني تيفىسادًقىٍدرًفيلىويأىٍىميوي،كىاٍلميٍستىٍكًجبيأىٍنتىًبمانىٍفسيعى ضى ـ يىقيني،كى الم يي

ـى لويًنٍع ـىأىٍنتىاإلًٍ ًنٍع ،الر بُّكى ًبٍئسىأىٍنتى ٍربيكبيكى ـىأىنىا،اٍلمى ًنٍع ًبٍئسىأىٍنتىاٍلمىٍكلىكى ـىأىنىا،اٍلعىٍبديكى ًنٍع اٍلماًلؾيكى

ًبٍئسىأىٍنتى ، فقد تكرر ضمير المخاطىب ) أنت ( كضمير المتكمـ ) أنا ( في خطاب (ّ)(( أىنىااٍلمىٍمميكؾيكى

إٍقرىاريهي،اٍلميٍذًنبًشىاًفعيمباشر؛ ألٌف المكقؼ ىنا ىك مكقؼ مصارحة كمكاشفة كاعتراؼ ، كقد قيؿ: )) 

تىٍكبىتيوي فىأىنىايا ، فيقكؿ: )) ؛ لذلؾ أحضرى الٌداعي ذاتو المذنبة إلى ساحة االعتراؼ لتقٌر بذنب(ْ)(( اٍعًتذىاريهيكى

ـي ،الظ اًل ،اٍلميًقرًُّلنىٍفسي طيئىتياٍلميٍعتىًرؼيًبذىٍنبي ، كأكٌد ذلؾ اإلقرار بالتكرار، فكرر الضمير (ٓ)(( ًبخى

يا)أنت( استحضاران لمذات الغافرة ، ككرر الضمير )أنا( إقراران عمى الذات المذنبة. ككذلؾ في دعائو: )) 

ـي ـيياكىري ،ايكىري ـي ٍغًفرىةىىذامىٍجًمسيفيكىأىٍعًطنيكىري ًمفٍبىًقيىفيماكىاٍعًصمىنيذينيكبي،ًمفٍمىضىمامى

ج كىاٍرزيقىًنيعيٍمرم، كرانميتىقىب النىذا،عاميفيكىاٍلعيٍمرىةىاٍلحى ٍبري ٍجًيؾىخاًلصانمى ،ًلكى ماأىبىدانكىاٍرزيقىنيوًاٍلكىريـً

ـيأىٍبقىٍيتىني،يا ـيياكىري ،ياكىري ـي كنىةىكاٍكًفنيكىري كنىةىكىاٍكًفنينىٍفسي،مىؤي كنىةىكىاٍكًفنيًعيالي،مىؤي ٍمًقؾىمىؤي ،خى

،اٍلعىرىبًفىسىقىةًشىر كىاٍكًفني ـً ٍنًس،اٍلًجفِّفىسىقىةًشىر كىاٍكًفنيكىاٍلعىجى آًخذهأىٍنتىداب ةوكيؿِّشىر كىاٍكًفنيكىاإلًٍ

                                                           

 . َُٔ( ينظر: عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، صُ)
 .  ُٖٗ/ ُ( ينظر: ظاىرة الربط في التركيب كاألسمكب العربي )بحث( ضمف كتاب مقاالت في المغة كاألدب ، ِ)
 .  ٖٔ( البمد األميف كالدرع الحصيف ، صّ)
 . ُٓٗ( غرر الحكـ كدرر الكمـ ، صْ)
 . ٖٔالحصيف ، ص( البمد األميف كالدرع ٓ)
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مىرىٌبيًإف ًبناًصيىًتيا، ، كالٌداعي ىنا يمتمس العطاء كقد تكسؿ بما يناسب المقاـ (ُ)(( ميٍستىقيـوًصراطوعى

 كلمف أعطى، كـ يبالي كال الرجػاء ، منتػيى عػمى زاد أعطػى باسـ ) الكريـ (؛ ألىفَّ الكريـ ىك الذم )) إذا

ف أعطى ،  الباب قرع أكثر ككرر النداء لمرجاء ، فًإنَّو )) مف، (ِ)يرضى (( ال غيره إلى حاجة رفعت كا 

. كال يقتصر الربط بالتكرار المباشر عمى تكرار الكممة الكاحدة ، بؿ قد يككف (ّ)لو (( يفتح أف يكشؾ

الربط بتكرار الجمؿ أك العبارات ، كما في تكرار كممة التكحيد ) ال إلو إال اهلل ( في دعاء يكـ التاسع 

(، حيث  ، كفي دعائو ) في االعتصاـ باهلل(ْ)شير حيث تكررت تسعان كثالثيف مرة كالعشريف مف كؿ

ٍمتيتكررت ))  ًإلوىال: )) ، أىربع عشرة مرة ، ككذلؾ في دعائو(ٓ)(( ىيكىًإال ًإلوىالال ذمًبالم وًاٍعتىصى

ًعٍمًموًمىعىالم ويًإال ًإلوىالًرضاهي،ميٍنتىيىًعٍمًموًبىٍعدىالم ويًإال ًإلوىالًرضاهي،ميٍنتىيىًعٍمًموًفيالم ويًإال 

مىعىأىٍكبىريًرضاهي،الم ويميٍنتىيىًعٍمًموًبىٍعدىأىٍكبىريًرضاهي،الم ويميٍنتىيىًعٍمًموًفيأىٍكبىريالم ويًرضاهي،ميٍنتىيى

ًلم وًميٍنتىيىًعٍمًموً ٍمدي ٍمديًرضاهي،ميٍنتىيىًعٍمًموًيفًرضاهي،اٍلحى ٍمديًرضاهي،ميٍنتىيىًعٍمًموًبىٍعدىًلم وًاٍلحى اٍلحى

ميٍنتىيىًعٍمًموًبىٍعدىالم وًسيٍبحافىًرضاهي،ميٍنتىيىًعٍمًموًفيالم وًسيٍبحافىًرضاهي،ميٍنتىيىًعٍمًموًمىعىًلم وً

، كفي مثؿ ىذا النكع مف التكرار في الدعاء يككف لو (ٔ)(( ًرضاهيميٍنتىيىًعٍمًموًمىعىالم وًسيٍبحافىًرضاهي،

المَّوي(  ًإالَّ  ًإلوى  فضػالن عمى كظيفة الربط داللتو الخاصة بػػو في كؿ مػرة، فال شػٌؾ أفَّ داللة السػياؽ فػي )ال

 كىي عػف الثالثة ، ككذلؾ فػي ) المَّوي كتعمقيا بما بعدىا تختػمؼ في المرة األكلى عنيا في المرة الثانية 

ٍمدي  بأف تككف قراءة الدعاء  المًَّو (؛ كلذلؾ أمر أىؿ البيت ًلمًَّو ( كفي ) سيٍبحافى  أىٍكبىري ( كفي ) اٍلحى

، كقد يككف الكالـ عف داللة ذلؾ ضربان مف التأكيؿ الذم (ٕ)بالكيفية كالترتيب الكارديف عنيـ عمييـ السالـ

كجيو ، كأما التكرار بعدد معيف ففيو مف األسرار ما يصعب الخكض فيو، فيك مف األشياء ال محكـ لو ي

                                                           

 . ٖٓ. كالصحيفة العمكية الجامعة ،  ُّٖ/ُ( اإلقباؿ باألعماؿ الحسنة ، ُ)
 .  ُُٓ( المقصد األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى ، صِ)
 . ٖٗ/ُٓ( بحار األنكار ، ّ)
 .  ِّٕ-ِّْ( ينظر: الدركع الكاقية ، صْ)
 . ُٖٔ( ميج الدعكات كمنيج العبادات ، صٓ)
 . َُٕنفسو ، ص( السابؽ ٔ)
 . ِْٓ/ِ( ينظر: كتاب الخصاؿ ، ٕ)
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التي ال يعرفيا إال مف خكطب بيا ، كقد عاتب اهلل مكسى عندما عجَّؿ قبؿ األربعيف. كبما أفَّ لمتكرار 

ة عمى ، فقد جاء التأكيد في بعض األدعي(ُ)ىي تجسيد المعنى –فضالن عمى السبؾ  –كظيفة أخرل 

تكرار بعض األساليب فييا بحسب طبيعة المناخ النفسي لمٌداًعي كأسمكب النداء ، كالدعاء في حقيقتو 

،يىارىبِّيىارىبِّيىانداء خرج لمدعاء ، نحك ما جاء في دعاء كميؿ: ))  سىيِّدمًإليييارىبِّ مىٍكالمىكى كى

ماًلؾى ، فقد كرر لفظ ) يا رب ( ثالث مرات في ىذا المقطع ، ككرره بيذه الصيغة مع ما (ِ)(( ًرٌقيكى

،يىارىبِّيىارىبِّيىاسبؽ في ثالثة مقاطع مف الدعاء ، في قكلو: ))  قِّؾىأىٍسأىليؾىٌربِّ قيٍدًسؾىًبحى كىأىٍعظىـًكى

،ايىرىبِّيىارىبِّيىا، كفي قكلو: )) (ّ)(( كىأىٍسماًئؾىًصفاًتؾى مىقىكِّرىبِّ ًتؾىعى كاًرحي،ًخٍدمى مىىكىاٍشديدٍجى عى

كاًنحياٍلعىزيمىةً ، فكاف ىذا التكرار مف العكامؿ التي أسيمت في تماسؾ النٌص ، كلعؿ في اختيار (ْ)(( جى

التكرار بيذا االسـ لما يحممو مف دالالت تنسجـ مع ما يطمبو الٌداعي ، فالرٌب ىك المالؾ كالمصمح 

، كأف األصؿ في مادة ) ربب ( سكؽ الشيء إلى جية الكماؿ كرفع النقائص بالتخمية (ٓ)كالمربي

 بيذا االستعانة كسيمتو جعؿ مطمكبو في درجات التكامؿ في التربية إلى حتى يصؿ ، فالٌداعي(ٔ)كالتحمية

 األنبياء، أدعية مف دعاء تعالى اهلل يذكر لـ كلذا األعظـ ، االسـ إلى األسماء بكصفو )) أقرب االسـ،

ب ناكقكلو:  بو افتتحيا إال كالصالحيف ظىمىٍمنارى
(ٕ) ،ب نا  كثير، كمثمو ... (ٖ) رىٍحمىةنلىديٍنؾىًمفٍآًتنارى

خراجو كحفظو ، كتكميمو ، شيء ، كؿ تربية عمى الداللة مف فيو لما استعطاؼ كفيو  النقص حد مف كا 

عشرقاؿمفأنو قاؿ: ))  ، كقد كرد عف اإلماـ الصادؽ(ٗ)بحالو (( يميؽ ما بحسب الكماؿ إلى

                                                           

 . َٖ( ينظر: البديع بيف البالغة العربية كالمسانيات النٌصٌية ، صُ)
 .  ٕٖٓ( مصباح المتيجد ، صِ)
 .  ٕٖٓ( السابؽ نفسو ، صّ)
 . ٕٖٓ( السابؽ نفسو ، صْ)
 .  ّْٖ( ينظر: البياف في تفسير القرآف ، صٓ)
 .  ِِ/ْمات القرآف الكريـ ، ( ينظر: التحقيؽ في كمٔ)
 .  ِّ( سكرة األعراؼ / مف اآلية: ٕ)
 . َُ( سكرة الكيؼ / مف اآلية: ٖ)
 .  َِٖ/ُِ( مرآة العقكؿ في شرح أخبار آؿ الرسكؿ ، ٗ)
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، كقد تكرر النداء (ِ). ككرره لمرجاء كاإللحاح كالتكسؿ(ُ)(( حاجتؾمالب يؾ:لوقيؿيىاربِّربِّيىا:مر ات

، ك) إليي ( بحذؼ حرؼ (ّ)بصيغ أخرل غير ما سبؽ ، منيا ) يا اهلل ( كما ىك في ) دعاء المذخكر (

، ككاف أكثرىا شيكعان ) الٌمييَـّ ( في استيالؿ بعض األدعية كتكراره في (ْ)كما ىك في دعاء الصباحالنداء 

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

 اىتنزار اجلشئي: (7

كيقصد بو التكرار االشتقاقي ، كىك: )) تكرار عنصر سبؽ )استخدامو(، كلكف في أشكاؿ          

دعاء  –يدعك  –، مثؿ: ) دعا (ٕ)، كذلؾ باالستعماالت المتنكعة لمجذر المغكم لمكممة(ٔ)كفئات مختمفة ((

النٌص طابع  دعكة (، كىك شكؿ آخر مف الربط الذم يؤدم إلى استمرارية المعنى ، كيضفي عمى –

ـ : )) . كمف أمثمة ذلؾ دعاؤه(ٖ)التنكع كينفي عنو الرتابة كىالن ياًر،الم ٍيؿًطىكاًرؽًًمفًٍبؾىأىعيكذيًاٌنيالم يي

ًمفٍ ٍكرًكى ،كيؿِّجى سىدًجاًئرو حى ،كيؿِّكى بىٍغىًحاًسدو كيؿِّكى ؿىيا، كدعاؤه: )) (ٗ)((باغو آالًئوًفياٍلميٍنًعميفىأىٍفضى

ـى ٍزتيًعٍندمأىياديؾىكىثيرىتٍ نىٍعماًئوًفياٍلميٍفًضميفىكىأىٍنعى ،عىفٍفىعىجى ًضٍقتيًإٍحصاًئيا لىؾىشيٍكرمفيذىٍرعانكى

زاًئيا ،أىٍسمىعىيا، كدعاؤه: )) (َُ)(( ًبجى ٍيرىمىٍدعيكٍّ خى ،كى كٍّ ـىمىٍرجي ،كىأىٍحمى ،كىأىٍقرىبىميٍغضو أىٍدعيكؾىميٍستىغاثو

يِّرًاٍسًتغاثىةىميٍستىغيثان ،ًإغاثىةًًمفٍاٍلميٍستىٍيًئسًاٍلميتىحى ٍمًقؾى مىًبميٍطًفؾىفىعيدٍخى ٍعفي،عى ًتؾىًبسىعىةًكىاٍغًفرٍضى رىٍحمى

،عاًجؿىليكىىىبٍذينيكبي،كىباًئرى ٍنًعؾى ، كفضالن عمى كظيفتو في تماسؾ (ُُ)(( اٍلكاًىبيفىأىٍكسىعيًإن ؾىصي

                                                           

 .  ْٖٖ/ِ( أصكؿ الكافي ، ُ)
 .  ِّٖ( ينظر: أسرار الميؿ في شرح دعاء كميؿ ، صِ)
 .  ّٔ-ّْ( ينظر: الصحيفة العمكية الجامعة ، صّ)
 . ِّْ/ْٗ( ينظر: بحار األنكار ، ْ)
 .  ُّ/ٕ( ينظر: شرح نيج البالغة البف أبي الحديد ، ٓ)
 .  َُٕ( نحك النٌص اتجاه جديد في الدرس النحكم ، صٔ)
 .  ُْٔ( ينظر: عمـ النٌص أسسو المعرفية كتجمياتو النقدية )بحث( ، صٕ)
 .  ُْٓ: عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، ص( ينظرٖ)
 .  ِْٗ( فالح السائؿ ، صٗ)
 .  ّّْ/ُ( مصباح الكفعمي ، َُ)
 .  ُْٔ( ميج الدعكات كمنيج العبادات ، صُُ)
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جائر(،  -النٌص ، فقد ارتبط التكرار بمكضكع الدعاء ، ففي الدعاء األكؿ نجد التكرار الجزئي بيف )جكر

باغ(، ارتبط باالستعاذة التي ىي مكضكع الدعاء ، كقد أكد األشياء التي  –حاسد(، ك )بغي  –ك )حسد 

 –أنعـ  –المفضميف(، ك)المنعميف  –كاف التكرار بيف )أفضؿ منيا يستعيذ الٌداعي ، كفي الدعاء الثاني 

نعمائو(، كقد ارتبط بالشكر فتكرر ذكر الفضؿ كالنعمة تأكيدان عمى أٌنيا منو سبحانو كتعالى؛ )) ألف 

، فأظير شكر الجكانح بعد أف (ُ)تصكر النعمة مف المنعـ ، كمعرفة أٌنيا نعمة منو ، عيفي الشكر ((

 –مستغيثان   -عجز عف أداء شكر الجكارح . كفي الدعاء الثالث كاف التكرار الجزئي بيف )مستغاث 

إغاثة( مرتبطان أيضان بمكضكع الدعاء كىك االسػتغاثة ، كقد تكافػرت أركاف الخطاب الثالثة في  –استغاثة 

طىب )المستغاث( كمكضكع الخطاب )االستغاثة( مع بالغة ىذا التكرار مف المخاًطب )المسػتغيث( كالمخا

ك)إغاثة( مع الخمؽ، فيك يطمبيا مف اهلل رجاءن  التعبير في استعماؿ المصدر )استغاثة( مع اهلل

 كيستغني عنيا مف المخمكقيف استيئاسان .

 االشرتاك اىيفظي: (4

، كىك ما يسمى (ِ)كىك أف تشترؾ كممتاف أك أكثر في التأليؼ الصكتي مع اختالؼ في المعنى         

في عمـ البديع بالجناس التاـ ، كيتحقؽ الربط بتكىـ السبؾ المعجمي عندما يرتد ذىف السامع إلى الطرؼ 

ـٌ  حيف يعكد إلى السياؽ يتبيف األكؿ مف طرفي الجناس فيظف أفَّ لو المعنى نفسو الذم لمطرؼ الثاني ، ث

، فيككف ليذا التكرار كظيفة إعالمية ميمة ، كىي إيجاده لعنصر (ّ)لو زيؼ ما ظٌنو ، كأٌنو قد كىـ

،أىٍكفىكافىماكىأىٍسأىليؾى: )) . كمف أمثمة ذلؾ دعاؤه(ْ)المفارقة ،كىأىٍقضىًبعىٍيًدؾى قِّؾى ،كىأىٍرضىًلحى ًلنىٍفًسؾى

ٍيران خى ، كقد حصؿ السبؾ المعجمي بيف لفظة )المعاد( األكلى (ٓ)(( ًإلىٍيؾى،كىاٍلمىعادًًعٍندىؾىاٍلمىعادًًفيليكى

: )) التي كانت بمعنى ) يكـ القيامة (، ك)المعاد( الثانية التي كانت بمعنى ) الرجكع (. كفي دعائو
                                                           

 .  ّٓٔ( شرح منازؿ السائريف ، صُ)
 .  ُْٓ( ينظر: االشتراؾ المغكم كالمعنى السياقي )بحث( ، صِ)
 .  َُٓ( ينظر: البديع بيف البالغة العربية كالمسانيات النٌصٌية ، صّ)
 .  َُٖ( ينظر: نظرية عمـ النٌص ، صْ)
 . ُِّ/ّ( اإلقباؿ باألعماؿ الحسنة ، ٓ)
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ٍحداًنيُّةي مىااٍلتيكىاٍلمىٍكتيالرُّبيكًبي ًة،آيىةيفىاٍلكى ٍمًقوًعى ٍمًقوًعىفٍميٍخًبرهخى قيٍدرىًتوًخى ، فمفظة )خمؽ( األكلى (ُ)(( كى

ذا كانت األكلى ترتبط بالمكت فإٌف الثانية ترتبط  بمعنى ) المخمكؽ (، كالثانية بمعنى ) اإليجاد (، كا 

ًمٍنؾىأىٍيأىسيكىٍيؼىأىـٍ،أىنىاكىأىنىاأىٍدعيكؾىكىٍيؼىًإلييباإلحياء ، كىنا عنصر المفارقة . ككذلؾ في دعائو: )) 

، كالسبؾ المعجمي حصؿ ىنا بيف الضمير ) أنا ( الذم أحاؿ في المرة األكلى عمى ذات (ِ)(( أىٍنتىكىأىٍنتى

الٌداعي ، كفي الثانية عمى نفسو بما تحممو مف الذنكب كالخطايا مما ال يؤىميا لمدعاء، فكاف في المرة 

، كبيف الضمير ) أنت ( الذم أحاؿ في المرة األكلى إلى الذات المقدسة، األكلى مبتدأ كفي الثانية خبران 

كفي المرة الثانية إلى ما تتصؼ بو مف الرحمة كالمغفرة ، كىذا ليس مف باب التكرار الذم يفيد التككيد، 

نما ىك معنى جديد لو حسف اإلفادة ، عمى الرغـ مف أف الصكرة صكرة التكرير كاإلعادة  . (ّ)كا 

   اىرتادف: شبٔ أٗ دفاىرتا  - ب

كيطمؽ عميو دم بكجراند، كدريسمر مصطمح ) إعادة الصياغة ( عندما يتكرر المحتكل مع          

" بأنَّو: )) ألفاظ متحدة المعنى Stephen Ullmann، كقد عرَّفو "ستيفف أكلماف (ْ)تغيير في التعبير

عف الخالؼ بيف مىف يقكؿ بكجكد الترادؼ،  . كبصرؼ النظر(ٓ)كقابمة لمتبادؿ فيما بينيا في أم سياؽ ((

كمىف يقكؿ بعدمو
، أك مىف يقكؿ بندرة الترادؼ المطمؽ في أم لغة(ٔ)

 عالقة مف الطرفيف بيف ، فإٌنو لما(ٕ)

، يعٌد كسيمة سبؾ معجمية تسيـ في امتداد المعنى في داخؿ النٌص بكصفو شكالن مف أشكاؿ  داللية

 .  (ٗ)رة كاحدة فقد يككف تكراران لمفظ ، كقد يككف تكراران لممعنى، فممتكرار أكثر مف صك (ٖ)التكرار

                                                           

 .  ُْْ( ميج الدعكات كمنيج العبادات ، صُ)
 .  َْْ( البمد األميف كالدرع الحصيف ، صِ)
 .  ُٕ( ينظر: أسرار البالغة ، صّ)
 .  ٖٖ( ينظر: مدخؿ إلى عمـ لغة النٌص ، صْ)
 .  ُُٗ( دكر الكممة في المغة ، صٓ)
 .  ُُٗ( ينظر: الترادؼ في المغة ، صٔ)
 .  ُِّ( ينظر: الكممة دراسة لغكية معجمية ، صٕ)
 . ُْٗ( ينظر: عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، صٖ)
 . ُٖٗ/ ُ)بحث( ضمف كتاب مقاالت في المغة كاألدب ، ( ينظر: ظاىرة الربط في التركيب كاألسمكب العربي ٗ)
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كقد تعددت صكر الربط بالترادؼ في الدعاء ، فقد يقع الترادؼ داخؿ الجممة الكاحدة ، كعندىا          

يا: )) يككف مدل الربط قصيران نحك، دعائو ـىكى ياكىالن ٍجكل،السِّرِّعاًل رِّكاًشؼىكى ، (ُ)(( كىاٍلبىٍمكلالضُّ

كمع أف ىناؾ فارقان في الداللة بيف لفظتي ) الٌسر( ك) النجكل (، إال أٌنيما ينتمياف إلى حقؿ داللي كاحد، 

 بو تناجي الذم الخفي لمكالـ اسـ النجكل ما يجعؿ عممية الربط بينيما حاصمة ، كالفرؽ ىك: )) أف

 لـ جدار كراء أك بستر اختفى كلك النفس ، في يءالش إخفاء غيره ... كالسر عف ترفعو كأنؾ صاحبؾ ،

، فالٌسر أشد خفاءن مف النجكل؛ (ِ)النفس (( في يخفي بما تشبييان  سر الكالـ ىذا في كيقاؿ: سران ، يكف

ألٌنو ال يتجاكز المرء ، كالنجكل تتجاكز المرء إلى غيره ، فيي ما اٌطمع عميو بعض الناس مف دكف 

ـيالٌموىأىف يىٍعمىميكاٍأىلىـٍ بعض ، كقد جمع اهلل بينيما في قكلو تعالى:  نىٍجكىاىيـًٍسر ىيـٍيىٍعمى ـيالٌموىكىأىف كى عىال 

 في يضمر كما كالـ مف المرء يخفيو ما ، كفي تفسيرىا يقكؿ الطاىر بف عاشكر: )) كالٌسر(ّ) اٍلغيييكبً

 يتحادثكف كما أنفسيـ في يضمركنو ما يعمـ أم بخفاء المحادثة الناس ... كالنجكل عميو ييطمع فال نفسو

ٌنما عميو يطمع لئال سر حديثى  بو  باٌطالعو لينبئيـ منيا أعـٌ  أٌنو مع السرٌ  عمى النجكل عطفت غيرىـ . كا 

 عمميو قكم الغيكب" أم عالـ اهلل "كأف:  بقكلو ذلؾ عىٌمـ . ثـ كالطعف الكيد مف بو يتناجىكف ما عمى

ـٌ الربط بينيما ىك ) الغيب ( عف عامة الناس ، فيك (ْ)الغيكب (( لجميع ، كبذلؾ يككف الجامع الذم بو ت

اٍلغيييػكًب (( . كقػد  عىالَّـي  الٌموى  كلذلؾ ختمت اآلية الكريمة بقكلو: )) كىأىفَّ  الحقؿ الداللي الذم ينتمياف لو ؛

دائيكىأىٍصبىحىيقع التػرادؼ بيف جممتيػف ، كعندىا يكػكف مػدل الربط طكيالن نسػبيان ، كما فػي دعائػو: )) 

كىأىٍصبىحىميٍستىجيران ، ، كالجامع المغكم بيف ) الداء ( ك) السقـ ( (ٓ)(( ًبًشفاًئؾىميٍستىجيرانسيٍقميًبدىكاًئؾى

، فكاف (ٕ)، كالسقـ ىك: المرض(ٔ)الحقؿ الداللي الذم يجمعيما، ىك: ) المرض (، فالداء ىك: المرض

                                                           

 .  ّّْ/ُ( مصباح الكفعمي ، ُ)
 .  ّٔ( الفركؽ المغكية ، صِ)
 .  ٖٕ( سكرة التكبة / اآلية: ّ)
 .  ِْٕ/َُ( تفسير التحرير كالتنكير ، ْ)
 . ُّٓ( ميج الدعكات كمنيج العبادات ، صٓ)
 ، مادة ) دكأ ( .  ُٓ/ُ( ينظر: تاج المغة كصحاح العربية ، ٔ)
 ، مادة ) سقـ ( .  ُّّ/ٔ( ينظر: لساف العرب ، ٕ)
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ـٍربِّياكمػف ذلؾ أيضان دعاؤه: )) ذكر اآلًخر يسػتدعي تذٌكر األكؿ فيتـ الربط بذلؾ . ٍعؼىاٍرحى بىدىًنيضى

ًرق ةى  ، كالٌرقيؽ: الغميظ خالؼ الدًقيؽ: ، كالفرؽ بيف الرقيؽ كالدقيؽ: )) أىف(ُ)((عىٍظًميًدق ةىكىًجٍمًدمكى

ساء يقاؿ: كليذا الثَّخيف ، خالؼ ساء رىقيؽ حى ، كفضالن عمى (ِ)دقيؽ (( حساء فيو: يقاؿ كال ثخيف ، كحى

ف كاف  الربط بالترادؼ كاف ىناؾ السبؾ الصكتي في الجناس الناقص بيف ) دقؽ ( كبيف ) رقؽ (، كا 

السبؾ الصكتي يجب أاٌل يدخؿ في مباحث عمـ المغة النٌصي ، إال إذا عمؿ عمى االستمرارية الداللية 

مؿ ،  بحيث تصبح كؿ كممة في لمنٌص مثمما ىك حاصؿ ىنا . كقد يككف الربط بإعادة الصياغة بيف الج

الجممة األكلى مرادفة لنظيرتيا في الجممة الثانية ، فتنشأ جممتاف )مترادفتاف( في المعنى، نحك دعائو : 

كيفً))  ـ كى ؤكفاناألىٍحكاؿًكيؿِّفيليًبًعز ًتؾىالٌميي مىي رى ميعًًفي،كىعى ًإليى، كدعائو: )) (ّ)(( عىطيكفاناأليميكرًجى

سىػيِّدم، أىفٍال تيًباٍلقيٍدرىةًفىأىٍسػأىليؾىكى ... ًفي الم ٍيمىةًىًذهًًفػيًليتىيىبىقىد ٍرتىيا كيؿ الٌساعىةًىًذهًكى ٍرـو جي

كيؿ  ٍيؿأىٍجرىٍمتيوي...كى ًمٍمتيوي،جى ، كيمكف تكضيح ذلؾ بالرسـ (ْ)((أىٍظيىٍرتيويأىكٍأىٍخفىٍيتيويأىٍعمىٍنتيوي،أىكٍكىتىٍمتيويعى

 اآلتي: 

ؤكفان   األىٍحكاؿً   كيؿ   في  لي               مىيَّ  ، رى ميعً  ًفي  كىعى  عىطيكفان   األيميكرً   جى

           

 أىٍظيىٍرتيوي   أىكٍ   أىٍخفىٍيتيوي ،  أىٍعمىٍنتيوي  أىٍك   كىتىٍمتيوي                          

 

 

 

 

 
                                                           

 .  ٖٓٓ( مصباح المتيجد ، صُ)
 ، مادة ) دقؽ ( .  ّْٗ-ّْٖ/ ْ( لساف العرب ، ِ)
 .  ٖٓٓ( مصباح المتيجد ، صّ)
 .  ٕٖٓ( مصباح المتيجد ، صْ)
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 اىنيَت اىشاٍيت:  -ج         

كيقصد بيا )) أف احدل الكممات تشير إلى فئة ، كالكممة األخرل تشير إلى عنصر في ىذه          

، فالكممة التي تشكؿ أساسان مشتركان لمجمكعة مف األسماء يطمؽ عمييا ) الكممة الشاممة (، (ُ)الفئة ((

ة ، الكلد ، الطفؿ ، البنت ، فيي أسماء تشمميا جميعان مثؿ األسماء: الناس ، الشخص ، الرجؿ ، المرأ

، كىك نكع مف الربط يتـ باالقتراف بيف الكممة الشاممة كما ينضكم تحتيا. كقد كرد مثؿ (ِ)كممة ) إنساف (

ـيالفىكىٍيؼىكدعائو: ))  ذلؾ في أدعية اإلماـ ،مىفًٍعٍندىٍشأنيؾىيىٍعظي ٍمًقؾىًمفيىرلكىىيكىعىرىفىؾى ماخى

،ًبوتىرتاعي ـٍ يعيقكلييي يٍمألى ،كى ـٍ ،لىويتىٍفػزىعيرىٍعػدوًمفٍقيميكبىيي بىٍرؽوالقيميًكبي ،يىٍخًطؼيكى مىالئكىةواألٍبصارى ـٍكى مىٍقتىيي خى

ـٍ مؽ( االسـ الشامؿ الذم يندرج تحتو )الرعد(، ك (ّ)(( سىمكاًتؾىكأىٍسػكىٍنتىيي )البرؽ(، ك ، إذ تمثؿ كممة )الخى

مؽ كخصو بما ترتاع بو عقكؿ الناس ، فصؿ ذلؾ  )المالئكة(، كىك تفصيؿ بعد إجماؿ ، فبعد أف ذكر الخى

بذكر أبرز مصاديقو ، كىك الرعد كالبرؽ كالمالئكة . كلعؿ مف ابرز أمثمة الربط بالكممة الشاممة في 

ٍمدياىلٍىذا الدعاء كما يماثمو مف األدعية ، كىك: ))  أدعية اإلماـ ديكدًاٍلغىف ارًاٍلغىفيكرًًلم وًحى الت ك اًب،اٍلكى

،اٍلبىصيرًالس ميعًاٍلكىبيًر،اٍلكىى ابً مىدًاٍلعىميـً ىِّالص  ،اٍلحى اٍلمىًمؾًاٍلعىزيزًاٍلقىيُّكـً ب اًر اٍلقاًدرًاٍلميٍقتىًدرًاٍلجى

ؽِّاٍلمىًمؾً ،اٍلحى ،اأٍلىٍعمىىاٍلعىًميِّاٍلميبيًف ؿًاٍلميتىعاًؿ ًليِّاٍلباًطًف، الظ اًىرًاآٍلًخًر،اأٍلىك  المىكلىىاٍلكى ، ميًد اٍلحى

ال ؽًالن صيًر، اٍلقاًىًر،اٍلباًرلءًاٍلخاًلؽًاٍلخى ًر كِّ الش اًكرًاٍلميصى كيؿًالش كيكًر،اٍلبىرِّ ،اٍلكى كًؼالش ييًد ؤي الر 

ميًؿ،اٍلمىٍحميكدًاٍلكىريـًاٍلعىميـًاٍلفىت احًالرىًقيًب، قاًبؿًالذ ٍنبًغاًفرًاٍلجى اٍلغىٍيبًعاًلـًاٍلميميكًؾ،مىًمؾًالت ٍكًب،كى

،اٍلدىاًئـًكىالش يادىًة، ، فبعد أف حمد اهلل بالكممة الشاممة كىي ) اهلل (، حمده بما (ْ)(( اٍلعالىميفىرىبِّاٍلكىريـً

ينضكم تحتيا مف األسماء ، ذلؾ أفَّ كممة ) اهلل ( ىي االسـ )) الجامع لجميع األسماء الحسنى التسعة 

                                                           

 . َُٖ( عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، صُ)
 .  ّٖ( ينظر: البديع بيف البالغة العربية كالمسانيات النٌصٌية ، صِ)
 .  ُْْ/ْ( العقد الفريد ، ّ)
 .  ُٓٓ-ُْٓ( الدركع الكاقية ، صْ)
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كالتسعيف ، أك الثمثمائة كستيف ، التي مىف أحصاىا دخؿ الجنة ... كىذه األسماء المباركة منطكية في 

 . (ُ)لة ، انطكاء الشعاع في نكر الشمس ، مع المسامحة في ىذا التشبيو ((لفظ الجال

 اىنيَت اىؼاٍت:  -د         

: )) مجمكعة صغيرة مف الكممات ليا إحالة عامة ، ك)تستخدـ( ككسائؿ لمربط بيف كىي         

كجكد في االسـ ، كليا مف العمكـ كالشمكؿ ما يتسع بكثير عف الشمكؿ الم(ِ)الكممات في النٌص ((

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 

ًإلييدعاؤه: ))  أمثمة ذلؾ في أدعية اإلماـ. كمف (ّ)رآه ىنرم في الجممة األكلى ) استثمار أمكالو (

بًِّفيأىطىٍعتيؾى لىـٍالت ٍكحيدي،كىىيكىًإلىٍيؾىاأٍلىٍشياءًأىحى كىىيكىاأٍلىٍشياءًأىٍبغىضًفيأىٍعًصؾىكى ،ًإلىٍيؾى ليفىاٍغًفرٍاٍلكيٍفري

ما ، (ٓ)كاألجساـ ، أك حكمان كاألقكاؿ، فكممة )شيء( عامة تشمؿ كؿ ما مكجكد إما حسان (ْ)((بىٍينىييما

ـٌ فيي تضـٌ  كالن مف )التكحيد(، ك)الكفر(، كما بينيما ، كتحيؿ عمييا . ككذلؾ دعاؤه: ))  ـ كمف ث الم يي

،مادىٍفعىأىٍستىطيعيكىالأىٍرجيك،ماالاىٍمًمؾيًإٌني كىاأٍلىٍمريًإال أىٍحذىري عاـ لألفعاؿ ، فاألمر )) لفظ (ٔ)(( ًبيىًدؾىًبؾى

 ، فينضكم تحتو كؿ ما سبؽ مف األقكاؿ كاألفعاؿ مما رجاه الٌداعي أك حذر منو .(ٕ)كاألقكاؿ كميا ((

 

 

                                                           

 .  ُٔ/ُ( مكاىب الرحمف في تفسير القرآف ، ُ)
 . َُٖ( عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، صِ)
 . ّٖكالمسانيات النٌصٌية ، ص( ينظر: البديع بيف البالغة العربية ّ)
 .  ِْْ/ُ( مصباح الكفعمي ، ْ)
 .  َّّ( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، صٓ)
 .  ُِِ( الدركع الكاقية ، صٔ)
 .  ّْ( المفردات في غريب القرآف ، صٕ)
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 :Collocation اىتضاً ) ادلظاحبت ادلؼجَيت (  ادلبحج اىثاّي:         

كىي: )) عالقة أفقػية تجمع بيف لفظيف متجاكريف ، أك متباعديف ؛ لكجكد المناسبة بينيػما،          

كىذه العالقة يعتادىا أبناء المغة الكاحدة ، بحيث يمكف تكقع كركد كممة محددة في النٌص مف خالؿ ذكر 

لمتكرر بينيما في سياقات . إذ يرتبط عنصر بعنصر آخر نتيجة الظيكر المشترؾ ا(ُ)كممة أخرل فيو ((

، كتمتاز ىذه الظاىرة بعدـ افتقارىا إلى مرجعية سابقة أك الحقة مثمما ىي الحاؿ مع عناصر (ِ)متماثمة

، فيي تعتمد عمى معرفة القارئ المسبقة بالكممات في سياقاتيا المتشابية ، فضالن عمى (ّ)السبؾ النحكم

. كلممصاحبة المعجمٌية امتدادات ظيرت في دراسات (ْ)فيمو لتمؾ الكممات في سياقات النٌص المترابط

ف لـ (ٕ)، كمراعاة النظير(ٔ)، كالمقابمة(ٓ)القدماء مف البالغييف العرب في مسميات مثؿ: المطابقة ، كا 

نما تناكلكىا بكصفيا مف مظاىر المحسنات  يصطمحكا عمى تسميتيا بما عرفت بو عند النٌصييف ، كا 

 . (ٖ)حسف المفظ كاألسمكب البديعية ، التي تعتمد عمى

عمى  –عمى الرغـ مف شدة التداخؿ فيما بينيا  –كيصنؼ النٌصٌيكف ىذه العالقات المعجمية          

 :(ٗ)النحك اآلتي

                                                           

 .  ٔٓ( عمـ لغة النٌص كاألسمكب ، صُ)
 . َُٗ( ينظر: عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، صِ)
 .  ُُُ( ينظر: نظرية عمـ النٌص ، صّ)
 . َُٗ( ينظر: عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، صْ)
( المطابقة: )) كتسمى الطباؽ ، كالتضاد أيضان ، كىي الجمع بيف المتضاديف ، أم معنييف متقابميف في الجممة  (( ٓ)

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

 .  ُٔ/ٔفي عمـك البالغة ، 
( مراعاة النظير: )) كتسمى التناسب كاالئتالؼ كالتكفيؽ أيضان ، كىي أف ييجمع في الكالـ بيف أمر كما يناسبو ال ٕ)

 .ُٗ/ٔغة ، بالتضاد (( اإليضاح في عمـك البال
 .  ٗٓ( ينظر: عمـ لغة النٌص كاألسمكب ، صٖ)
 .  ُُّ( ينظر: السابؽ نفسو ، صٗ)
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ـ قيؿًعالقة التضاد ، نحك قكلو تعالى:  (أ  تىشىاءمىفاٍلميٍمؾىتيٍؤًتياٍلميٍمؾًمىاًلؾىالم يي

تىنًزعي تيًعزُّتىشىاءًمم فاٍلميٍمؾىكى تيًذؿُّتىشىاءمىفكى ٍيريًبيىًدؾىتىشىاءمىفكى مىىىًإن ؾىاٍلخى كيؿِّعى

شىٍيءو قىًديره
(ُ). 

 عالقة التدرج في سمسمة مرتبة ، مثؿ: ) أياـ األسبكع أك الشيكر ( . (ب 

 الحجرة ( كعالقتيا بالمنزؿ . –الجدراف  –عالقة الجزء بالكؿ ، مثؿ: ) السقؼ  (ج 

 العيف ( . –عالقة الجزء بالجزء ، مثؿ: ) األنؼ  (د 

السعي ( كعالقتيا بالحج ، فيك  –الكعبة  –عالقة الصنؼ العاـ ، مثؿ: ) الطكاؼ  (ق 

 الصنؼ الذم يجمعيا .

الطائرة ( ك) الطالب  –الطبيب ( ك) السفر  –عالقة التالـز الذكرم ، مثؿ: ) المرض  (ك 

 االمتحاف ( . –

 

 اىتضاد: - أ

، معتمدان عمى حدسو المغكم ، كمعرفتو (ِ)يتحقؽ الربط في التضاد بتكقع القارئ لمكممة المقابمة         

، كالتضاد المقصكد بو ىنا ىك ليس التضاد المنطقي دائمان، كالذم يعني: (ّ)بمعاني الكممات ، كغير ذلؾ

و ، كال يتكقؼ تعقؿ احدىما عمى )) الكجكدياف المتعاقباف عمى مكضكع كاحد ، كال يتصكر اجتماعيما في

نما يعني المعنى المقابؿ لمعنى الكممة ، التي عندما تذكر يتكقع معيا الذىف ذكر (ْ)تعقؿ اآلخر (( ، كا 

                                                           

 .  ِٔ( سكرة آؿ عمراف / اآلية: ُ)
 .  َُٗ( ينظر: عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، صِ)
 . ِٓ( ينظر: لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ، صّ)
 .  ِٓ( المنطؽ ، صْ)
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ف كاف التقابؿ المنطقي بيف الكممتيف يعٌد اقكل سبكان ، فكمما كاف التضاد حادان ) غير  ما يقابميا ، كا 

 .  (ُ)لنٌصي، كالتضاد الحاد قريب مف النقيض عند المناطقةمتدرج ( كاف أكثر قدرة عمى الربط ا

برزت في أدعية كثيرة ، كقد تعددت  كمٌثؿ التضاد ظاىرة أسمكبية كاضحة في أدعية اإلماـ         

ذيٌليأىٍصبىحىمستكيات الربط فيو مف المستكل القصير عمى مستكل الجممة الكاحدة، مثؿ دعائو: )) 

،ًبًعز ميٍستىجيران ،ميٍستىجيرانفىٍقرمكىأىٍصبىحىًتؾى ٍيميكىأىٍصبىحىًبًغناؾى ،ميٍستىجيرانجى تًٍبًحٍمًمؾى حيمىتيًقم ةيكىأىٍصبىحى

،ميٍستىجيرىةن ٍكفيكىأىٍصبىحىًبقيٍدرىًتؾى ،ميٍستىجيرانخى كىأىٍصبىحىميٍستىجيراندائيكىأىٍصبىحىًبأىماًنؾى ، سيٍقميًبدىكاًئؾى

،ميٍسػتىجيران ٍيًنيًبًشفاًئؾى حى ،ميٍستىجيران(2)كىأىٍصػبىحى ٍعفيًبقىضاًئؾى ضى ،ميٍستىجيرانكىأىٍصػبىحى تىؾى ًبقيك  كىأىٍصػبىحى

،ميٍستىجيرانذىٍنبي ٍغًفرىًتؾى ٍجًييىًبمى كى ٍجًيؾىميٍستىجيراناٍلبالياٍلفاًنيكىأىٍصبىحى كىاليىٍبمىالال ذمالد اًئـًاٍلباًقيًبكى

عزتؾ (  –التقابؿ بيف ) ذلي  مف متكازية تراكيب سمسمة  الجمؿ بيف ، كقد كٌكف التضاد بتكراره(ّ)(( يىٍفنى

 –دكائػؾ (، ك) سػقمي  –أمانػؾ (، ك) دائػي  –حممػؾ (، ك) خكفي  –غناؾ (، ك) جيمي  –ك) فقػرم 

كجيؾ الباقي   –مغفرتؾ (، ك) كجيي الفاني البالي   –قكتؾ (، ك ) ذنبي  –شػفائؾ (، ك) ضعفي 

 حيمىتي ًقمَّةي  الدائـ (، كقد ال يككف التضاد معجميان كلكف السياؽ يجعمو كذلؾ ، كما في ) كىأىٍصبىحىتٍ 

ًتؾى ( ك)كىأىٍصبىحى  ميٍستىجيرىةن  ٍيًني ًبقيٍدرى كضكع ًبقىضاًئؾى (، كفي الجمع بيف األضداد ما ينسجـ كم ميٍستىجيران  حى

الدعاء كىك االستجارة، فإٌنما األمر يدفع بضده ؛ كألٌف الٌداعي محؿ النقصاف ، كالمدعك محؿ الكماؿ، 

كفىًبًعزِّهًفىأىٍكًلياؤهياستجار لدفع صفات النقصاف عنده بما يقابميا مف صفات الكماؿ عنده، ))  ، (ْ)(( يىٍعتىزُّ

 كبغناه يغتنكف، كبأمنو يأمنكف كىكذا . 

كفضالن عمى الكظيفة البديعية لمتضاد بكصفو مف المحسنات المعنكية جاء منسجمان كبنية الدعاء          

الداللية ليؤدم كظيفتو اإلبالغية ، مما حفز المتمقي عمى المقارنة كالتفاعؿ مع النٌص بذكر الشيء 

                                                           

 .  ُُّ( ينظر، نحك النٌص اتجاه جديد في الدرس النحكم ، صُ)
سكاف العيف ، لساف العرب ، ِ)  ، مادة ) حيف ( . ْٔٗ/ّ( الحيف بفتح الحاء كا 
 .  ُّٓ( ميج الدعكات كمنيج العبادات ، صّ)
 .  ّٖٓ( البمد األميف كالدرع الحصيف ، صْ)
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زيده تأكيدان في نفس كضده ، فالنفس أدعى إلى التأثر بالشيء كضده ، ألٌف كجكدىما معان يقكم المعنى كي

نىقىٍمتىني : ))، كما في دعائو(ُ)السامع ٍعؼوحاؿًًمفٍكى ،حاؿًإلىضى ًمفٍقيك ةو ٍيؿوحاؿًكى حاؿًإلىجى

، ًمفًٍعٍمـو كيٍنتىحاؿًإلىفىٍقروحاؿًكى كى ةنتيبىدِّلينيبي،رىفيقانرىحيمانذًلؾىفيًغنى، ،ًصح  ًجدىةنًبسىقىـو كى

، ـو نيٍطقانًبعىدى ،كى ـو سىٍمعانًببىكى ،كى ـو مى ةنًبصى راحى ،كى فىٍيمانًبتىعىبو ،كى ،كىًعٍممانًبًعيٍّ ٍيؿو نيٍعمىًبجى ، (ِ)(( ًببيٍؤسوكى

فاألشياء تعرؼ بأضدادىا ، كحتى يمتفت اإلنساف إلى النعمة قرنيا بضدىا ، فمف طبيعة اإلنساف أنَّو ال 

ندما يمٌر بضدىا ، فمف يعرؼ الضعؼ يقٌدر القكة ، كمف يعرؼ الجيؿ يقٌدر يشعر بعظيـ النعـ إال ع

العمـ ، كمف يعرؼ الفقر يقٌدر الغنى ، كمف يعرؼ السقـ يقٌدر الصحة ، كمف يعرؼ العدـ يقٌدر الًجدىة، 

كمف يعرؼ البكـ يقٌدر النطؽ ، كمف يعرؼ الصمـ يقٌدر السمع ، كمف يعرؼ التعب يقٌدر الراحة ، كمف 

يعرؼ العي يقٌدر الفيـ ، كمف يعرؼ البؤس يقٌدر النعمى ، كىذا األسمكب في اإلبالغ كالدعكة مما يككف 

 أثره أكقع في النفكس ، كأنفع في التذكير.

فىاٍجعىؿً: )) كقد يككف التضاد فكؽ مستكل الجممة فيككف مدل الربط أطكؿى ، كما في دعائو         

ـ  باًحيالٌميي مىي نازالنىذاصى ًبالس المىةًالييدل،ًبًضياءًعى ،الدِّيفًًفيكى مىساًئيكىالدٍُّنيا ن ةنكى كىٍيدًًمفٍجي

ًكقايىةنالًعدل، باًحي ( مف صنعة ) مراعاة النظير (ّ)((اليىكلميٍرًدياتًًمفٍكى ، كتعقيب ) مىساًئي ( لػ ) صى

الجمع بيف الشيء كضده ، مثؿ: الميؿ كالنيار، كالصبح ، فإٌف مف مراعاة النظير ما يككف فيو (ْ)النظير (

، مما جعؿ كؿ لفظة مف ىاتيف المفظتيف نظيرة لألخرل ، كىك ما يعكس (ٓ)كالمساء ، كالحياة كالمكت

، الذم يصير معو الكالـ متالحمان شديد (ٔ)الكظيفة التي يحققيا ىذا الفف ، كىي كظيفة تحقيؽ التناسب

                                                           

 .  ُُِكتكراه ( ، ص( ينظر: اإلبالغية في الشاىد الشعرم ) أطركحة دُ)
 .  ُٗ( مصباح الزائر ، صِ)
 .  ِْٓ/ْٗ( بحار األنكار ، ّ)
 .  ُُٔ( ينظر: شرح دعاء الصباح ، صْ)
 .ُٖٓ( ينظر: المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع ، صٓ)
 .  ُُّ( ينظر: البديع بيف البالغة العربية كالمسانيات النٌصٌية ، صٔ)
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ف األمثمة األخرل عمى تجاكز السبؾ المعجمي في التضاد مستكل الجممة . كم (ُ)مالءمة األلفاظ

ٍيؿي: )) دعائو ،ثيـ ًمٍنؾىليفىاٍلكى ٍيؿي ر اًء،ًفيًذٍكرىؾىأيٍكًثرياٍلكى فيكىأًخؼُّالس ر اًء،ًفيعىٍنويكىأىٍغفيؿيالض 

، ،عىفٍكىأىثٌاقىؿيمىٍعًصيىًتؾى ًتؾى ًتؾىسيبيكغًمىعىطاعى مىي ًنٍعمى ٍسفًعى حي ،بىالًئؾى،كى ًقم ةًلىدىل  ٍبػرىالبىؿٍشيٍكرم،كى صى

مىلي ،عى مىليشيػٍكرىكىالبىالءو ، كقد تعددت صػكر التضػاد فيو بيف اسـ كاسـ ، كما فػي (ِ)(( نىٍعماءوعى

رَّاء  نىٍعماء (، كبيف فعؿ كفعؿ ، كما في ) أًخؼُّ  –طاعىًتؾ ( ك) بىالء  –السَّرَّاء ( ك) مىٍعًصيىًتؾ  –) الضَّ

أىٍغفيؿي (، كيشير تعدد صكر التضاد في النٌص إلى كفرة  –أىثٌاقىؿي (، كبيف اسـ كفعؿ ، كما في ) ًذٍكرىؾى  –

ٍبر ( في مقابؿ كممة ) شيٍكر (، فما ليس متضادان (ّ)الحصيمة المغكية لدل كاتبو ، كجعؿ السياؽ كممة ) صى

 جعمو السياؽ التداكلي متضادان أحيانان .في المعجـ ي

 

 ٍزتبت: طيظيت يف اىتدرج ػالقت  - ب

كفيو يتـ تكقع العنصر القادـ بحسب سمسمة العالقات التي يحددىا العرؼ االجتماعي أك الثقافي          

ة أك المنطقي ، كىذا يؤكد أىمية البعد المقامي في إنشاء عالقة الربط بيف عناصر النٌص ، فمف أمثم

ـ : )) التسمسؿ المنطقي دعاؤه ؿِّاىلم يي مىصى م دوعى م دوكىآؿًميحى ٍكعىًتي،ميحى رى كآمف ٍثرىًتي عى كىأىًقٍمًني

ًمفٍيىدىم بىٍيفًًمفٍكاٍحفىٍظًني ٍمًفي،كى ًمفًٍشماًلي،كىعىفٍيىميًنيكىعىفٍخى ًمفٍفىٍكًقيكى ، فيذه (ْ)(( تىٍحًتيكى

باإلنساف ، كيمكف أف يككف ىذا التعبير كناية عف أٌف الشيطاف يحاصر اإلنساف  الجيات ىي التي تحيط

، كقد تكعد الشيطاف (ٓ)مف كؿ الجيات ، كيتكسؿ إلى إغكائو بكؿ كسيمة ممكنة ، كيسعى إلى إضاللو

ٍيتىًنيفىًبمىاقىاؿىاإلنساف عمى ذلؾ ، قاؿ تعالى:  ـٍألىٍقعيدىف أىٍغكى ـىًصرىاطىؾىلىيي مِّفآلًتيىن ييـثيـ اٍلميٍستىًقي

                                                           

 .  ّٔٔ-ّٓٔ/ّ( ينظر: تحرير التحبير ، ُ)
 .  ِٗ( مصباح الزائر ، صِ)
 . ُّٓ( ينظر: عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، صّ)
 .  ِِِ( الدركع الكاقية ، صْ)
 .  َِّ/ْ( ينظر: األمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ ،ٓ)
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ًمفٍأىٍيًديًيـٍبىٍيفً ٍمًفًيـٍكى اًنًيـٍكىعىفٍخى آًئًمًيـٍكىعىفأىٍيمى ، كحتى يسعى اإلنساف (ُ)شىاًكًريفىأىٍكثىرىىيـٍتىًجديكىالىشىمى

إلى كسائؿ منيا ىذا الدعاء . كأما عالقات التسمسؿ الذم يحدده  إلى سٌد ىذه المنافذ يرشده اإلماـ

ـ : )) السياؽ الثقافي فيختمؼ مف مجتمع إلى آخر ، كمف أمثمتيا دعاؤه أيٍشًيديؾىأىٍصبىٍحتيًإٌنياىلم يي

كىفى ٍحدىؾىأىٍنتىًإال ًإلوىالالم ويأىٍنتىأىن ؾىأىٍشيىديًبأىٌني...  شىييدانًبؾىكى ،شىريؾىالكى م دانكىأىف لىؾى مىكاتيؾىميحى صى

مىٍيوً ٍبديؾىكىآًلوًعى رىسيكليؾىعى ًمي أىف كىأىٍشيىدي...  كى سىفىطاًلبوأىبيٍبفىعى ًمي كىاٍلحيسىٍيفىكىاٍلحى اٍلحيسىٍيفىٍبفىكىعى

م دى ميحى ٍعفىرىٍبفىكى جى كى ًميٍّ م دوٍبفىعى ميكسىىميحى ًمي ٍبفىكى كىعى ٍعفىرو م دىميكسىٍبفىجى ميحى ًميٍٍّبفىكى ًمي عى م دوٍبفىكىعى ميحى

سىفى ًميٍٍّبفىكىاٍلحى مىؼىعى اًلحىكىاٍلخى ةىالص  ج  ـىاٍلحي ،اٍلقاًئ مىكاتيؾىاٍلميٍنتىظىرى مىٍيوًرىبِّياصى مىٍيًيـٍعى ،كىعى ـيأىٍجمىعيفى ىي

اٌليفىغىٍيريميٍيتىديكفىالٍاٍلييداةياأٍلىًئم ةي مىكاتيؾىكىالىالض  ...صى مىٍيًيـٍاٍلميًضٌميفى رىٍحمىةيكىالس الـيعى بىرىكاتيوي،الم وًكى كى

ـ  ؿِّاىلم يي مىصى م دوعى ،كىآؿًميحى م دو ٌتىًعٍندىؾىالش يادىةىىًذهًليكىاٍكتيبٍميحى عىٌنيكىأىٍنتىاٍلًقيامىةًيىٍكـىتيمىقِّنىنيياحى

مىًان ؾىراضو ، ما جاء عف الرسكؿ الكريـ ، كمنشأ ىذا التسمسؿ لألئمة (ِ)(( قىديرهشىٍيءوكيؿِّعى

ت ىقىاًئمناالدِّيفييىزىاؿيالىفقد قاؿ: ))  ًميفىةنعىشىرىاٍثنىايىكيكفىحى ٍيشوًمفٍخى ، كلما كرد في فرائد  (ّ)(( قيرى

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

سبطامكبعدهطالب،أبيبفعميكصييإف: )) سألو عف أشياء منيا سؤالو عف كصيو ، فقاؿ

مضىإذا:قاؿ.ليفسميـمحمديا:قاؿ.الحسيفصمبمفأئمةتسعةتتمكهكالحسيف،الحسف

جعفرمضىفإذاجعفر،فابنومحمدمضىفإذامحمد،فابنوعميمضىفإذاعمي،فابنوالحسيف

فابنومحمدمضىفإذامحمد،فابنوعميمضىفإذاعمي،فابنومكسىمضىفإذامكسى،فابنو

اثنافيؤالءالميدم،محمدالحجةفابنوالحسفمضىفإذاالحسف،فابنوعميمضىفإذاعمي،

في كتاب ) كفاية األثر ( فيما ركم عف اإلماـ  التسمسؿ بأسمائيـ  ، ككرد أيضان ىذا(ٓ)(( عشر

                                                           

 .  ُٕ -ُٔ( سكرة األعراؼ / اآليتاف: ُ)
 .  ِِٖ( جماؿ األسبكع بكماؿ العمؿ المشركع ، صِ)
 . َُْ/ّْ( مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ، ّ)
 .  ُّْ/ِ( فرائد السمطيف ، ْ)
 .  ْٗٗ/ّ( ينابيع المكدة ، ٓ)
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الحسيف
، كمف ىنا كرد أنو مىف أنكر كاحدان منيـ فقد أنكر نبكة النبي(ُ)

؛ كلذلؾ عمى مىف آمف (ِ)

التدرج في سمسمة بأكليـ أف يتسمسؿ بإيمانو حتى آخرىـ كي يتحقؽ عنده الترابط ) الٌنٌصي ( في عالقة 

 مرتبة .

 باىنو: اجلشء ػالقت  -ج         

التيىذهًإلًييدعاؤه: ))  كمف أمثمتيا في أدعية اإلماـ عمي          م ٍيتيياصى ةالصى لحاجى مٍنؾى

طاعىةنتىٍعظيمان،إال فيياًمٍنؾىرىٍغبىةكىالإلٍييا، جابىةنكى ٍرتىنيمىاًإلىىلىؾىكىاً  مىؿهفيياكافىًإفًٍإلًيي،ًبوًأىمى خى

كًدىاأىكٍأىكريكيكًعياًقرىاءىًتيىاأىكأىكًقيىاًميىانٌيًتيىاًمفٍنىٍقصهأىكٍ ؿٍتؤاخذًنيفىالسيجي تىفىض  مىي كى ًباٍلقىبيكؿًعى

ًتؾى ـىياكىاٍلغيٍفراًف،ًبرىٍحمى مف أجزائو: النية ، كالقياـ،  ، فالصالة ىي العنكاف الكمي الذم(ّ)(( الر اًحًميفىأٍرحى

كالقراءة ، كالرككع ، كالسجكد ، كفي تدارؾ الخمؿ فييا كالنقصاف ما يكجب القبكؿ كالغفراف ، فإفَّ في 

كتسميميا نجاة مف النار ، كفي قبكليا تقبؿ سائر األعماؿ،  كسجكدىا كرككعيا بحدكدىا الصالة إقامة

ف رٌدت رٌد ما سكاىا مف األعماؿ الصالح ًإال ًإلوىالأىفٍأىٍشيىدي: )) ، كمف األمثمة األخرل دعاؤه(ْ)ةكا 

ٍحدىهيالم وي رم،سىٍمعيًبيايىٍشيىديشىيادىةنلىوي،شىريؾىالكى بىصى لىٍحميكى دىمي،كى شىٍعرمكى بىشىرم،كى ميٌخيكى كى

بي قىصى بيكى ماكىعىصى المستتر في ) أىٍشيىدي ( ىك الكؿ الذم بتشيده ، فالضمير (ٓ)(( قىدىمىي ًبوًتىٍستىًقؿُّكى

تشيدت معو جميع أجزائو ، كىي داللة عمى إخالص التكحيد العممي الذم نطقت بو  الجكارح بسمككيا، 

ماـ البدف فالجكارح تبع ) لمقمب ( ، فيك أمير  رأيو، عف إال تصدر كال الجكارح تكرد الذم ال الجسد ، كا 

 . (ٔ)كنييو كأمره

                                                           

 . َُٕ-ُٗٔ( ينظر: كفاية األثر في النٌص عمى األئمة االثني عشر ، صُ)
ليـ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب كآخرىـ القائـ ، طاعتيـ : )) األئمة مف بعدم اثنا عشر، أك ( قاؿ النبي ِ)

 . َُْطاعتي ، كمعصيتيـ معصيتي ، مف أنكر كاحدان منيـ فقد أنكرني (( . االعتقادات ، ص
 .  ُّ/ُ( مصباح الكفعمي ، ّ)
 .  ّّٓ-ِّٓ/ِ( ينظر: عمؿ الشرائع ، ْ)
 .  ُٓٗ( الدركع الكاقية ، صٓ)
 .  ْٗ/ّٗ، ( ينظر: بحار األنكار ٔ)



115 
 

 باجلشء: اجلشء ػالقت  -د         

كفي ىذه العالقة ترتبط األجزاء بعضيا ببعض في عالقة عضكية باتجاه بنية النٌص الداللية ،          

ًلسػانانشىٍكقيوي،ًمٍنؾىييٍدنيوًقىٍمبانليىىػبًٍإليي: )) نحك دعائو نىظىرانًصػٍدقيوي،ًإلىٍيؾىيىٍرفىعيويكى ًمٍنؾىييقىػرِّبيويكى

قُّوي ، فاإلنساف في كدحو إلى حضرة القدس في ) قكس الصعكد ( يحتاج في صعكده إلى أجنحة (ُ)(( حى

مثنى كثالث كرباع إلى ما يشاء اهلل ، ككسيمتو إلى ذلؾ جكارحو التي بعمميا الصالح معان ، يدنك ، ثـ 

ـييىٍصعىديًإلىٍيوً يتدلى ، قاؿ تعالى: اًلحيكىاٍلعىمىؿيالط يِّبياٍلكىًم ، فإذا كىب اهلل لإلنساف قمبان (ِ) يىٍرفىعيويالص 

 مشتاقان ، كلسانان صادقان ، كنظران حقان ، فإٌنو يدنك ، كيرتفع ، كيقترب ، حتى يككف قاب قكسيف أك أدنى .

 اىؼاً: اىظْف ػالقت  -ه         

كفيو ترتبط العناصر بالبنية العميا لمخطاب بالمفيكـ العاـ الذم يجمعيا كتقع تحتو في الحقؿ          

قىًبؿىفي تعميمو ألصحابو ضمف حديث األربعمائة عند تينئة القادـ مف مكة: ))  الداللي ، نحك دعائو

،الم وي ـىنيسيكىؾى رىًح ،كى مىٍيؾىأىٍخمىؼىكىسىٍعيىؾى ،نىفىقىعى عىمىويكىالتىؾى ٍيًدؾىآًخرىجى ًببىٍيًتوًعى راـً ، فالنسؾ، (ّ)((اٍلحى

كالسعي ، كالنفقة ، كالبيت الحراـ ، كميا عناصر تقع تحت الصنؼ العاـ الجامع ليا كىك الحج ، كىك 

في حث اصحابو عمى القتاؿ يكـ صفيف: ))  يمثؿ الحقؿ الداللي الذم تنتمي إليو ، كنحك دعائو

ـ  ؽ رىدُّكافىإفٍالم يي ،فىاٍفضيٍضاٍلحى ـٍ تىيي مىاعى شىتِّتٍجى ،كى ـٍ ـٍكىًممىتىيي كىأىٍبًسٍميي ـٍ طىايىاىي ـٍ.ًبخى كليكالىفٍإن يي عىفٍيىزي

ـييىٍخريجي:ًدرىاؾطىٍعفديكفىمىكىاًقًفيـٍ ،ًمٍنيي ـي ٍربالن ًسي ضى ،يىٍفًمؽيكى ـى ييًطيحياٍليىا ،كى ـى ييٍنًدرياٍلًعظىا الس كىاًعدىكى

، ـى ت ىكىاأٍلىٍقدىا حى نىاًسرًييٍرمىٍكاكى ،تىٍتبىعييىاًباٍلمى نىاًسري ميكااٍلمى ييٍرجى ،تىٍقفيكىىاًباٍلكىتىاًئبًكى الىًئبي ت ىاٍلحى حى ر كى ييجى

ًميسيًبًبالىًدىـي ،يىٍتميكهياٍلخى ًميسي ت ىاٍلخى حى ييتىٍدعىؽىكى ،نىكىاًحرًًفيكؿياٍلخي ـٍ ًبأىٍعنىافًأىٍرًضًي مىسىاًرًبًيـٍكى

                                                           

 . ِٖٗ/ّ( اإلقباؿ باألعماؿ الحسنة ، ُ)
 .  َُ( سكرة فاطر / اآلية: ِ)
 . ّٓٔ/ِ( كتاب الخصاؿ ، ّ)
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مىسىاًرًحًيـٍ ، فالطعف ، كالضرب ، كالرمي ، كالرجـ ، كالخميس ، كدعؽ الخيكؿ ، عناصر يربط (ُ)(( كى

 بعضيا ببعض حقؿ داللي تجتمع فيو ىك الحرب .

 اىذمزي: اىتالسً ػالقت -ٗ          

بأىؿ بيتو في  كابرز مصاديؽ ىذا التالـز الذكرم ىي ارتباط الصالة عمى الرسكؿ الكريـ         

ـ ، كمنيا: ))  ادعيتو ؿِّاىلم يي مىصى م دوعى ،كىآؿًميحى م دو باًرؾٍميحى مىكى م دوعى ،كىآؿًميحى م دو ن فٍميحى تىحى مىكى عى

م دو ،كىآؿًميحى م دو م ـٍميحى سى مىكى م دوعى ،كىآؿًميحى م دو ؿًميحى م ٍيتىماكىأىٍفضى بارىٍكتىصى ٍمتىكى تىرىح  ن ٍنتىكى تىحى سىم ٍمتىكى كى

مى ـىعى ـىكىآؿًإبراىي ميدهإن ؾىإبراىي ،حى ـ مىجيده م دانأىٍعطًاىلم يي سيمىةىميحى ٍنًزلىةىكىاٍلفىضيمىةىكىالش رىؼىاٍلكى كىاٍلمى

ـ  ،اىلم يي م داناٍجعىؿٍاٍلكىريمىةى م دوكىآؿىميحى ـىميحى الًئؽًأىٍعظى ًة،يىٍكـىشىرىفانكيمًِّيـٍاٍلخى ـٍاٍلًقيامى بىيي ٍقعىدان،ًمٍنؾىكىأىٍقرى مى

ـٍ يىيي ـٍجاىان،اٍلًقيامىةًيىٍكـىًعٍندىؾىكىأىٍكجى مىيي ٍنًزلىةنًعٍندىؾىكىأىٍفضى نىصيبانمى كمنشأ ىذا التالـز ما يركل  ،(ِ)(( كى

تقكلكفقاؿ:البتراء؟الصالةكمافقالكا:البتراء،الصالةعميتصمكاالقكلو: ))  عف رسكؿ اهلل

، كألفَّ اقتراف (ّ)(( محٌمدآؿكعمىمحٌمدعمىصؿٌالميـٌقكلكا:بؿكتمسككف،محمدعمىصؿالميـ

دعاءكؿ: )) كىك قكؿ اإلماـ جعفر الصادؽ الدعاء بالصالة عمييـ مكجب لرفع الحجب عنو ،

. كمنيا تالـز ذكر (ْ)((محمدكآؿمحمدعمىيصميحتىالسماءعفمحجكببوعزكجؿالليدعى

ن ةىكىأيٍدًخؿىالن ارًعىفًزيٍحًزحىفىمىف -االستعاذة مف النار مع طمب الجنة  ، كما في  - (ٓ) فىازىفىقىدٍاٍلجى

،مىٍخًشيًُّبذىٍنبيالن ارًإلىىدىعانيًإفًٍإليي: )) دعائو ن ةًإلىىنادانيفىقىدًٍعقاًبؾى ٍسفيًبالر جاءًاٍلجى حي

،الن ارًًمفىتىًقيىنيأىفًٍبياتىفىر ٍدتىال تيًبالرُّبيكًبي ةًاىلم ويياكىأىٍسأىليؾى: )) ، كدعائو(ٔ)(( ثىكاًبؾى ًبقيٍدرىًتؾى

                                                           

 .  ُُٖ( نيج البالغة ، صُ)
 .  َُٓ( ركضة الكافي ، صِ)
 .  َّْ/ِ( الصكاعؽ المحرقة ، ّ)
 .  ُْٔ/ِ( أصكؿ الكافي ، ْ)
 .  ُٖٓ( سكرة آؿ عمراف / اآلية: ٓ)
 .  ِّْ/ُ( مصباح الكفعمي ، ٔ)
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تيٍدًخمىًني ن ةىكى اٍلجى ٍتنيرىٌبي: )) . كمنيا تالـز ذكر الدنيا بذكر اآلخرة ، كما في دعائو(ُ)((ًبرىٍحمىًتؾى دىعى

ٍرثًًمفٍالدٍُّنيادىكاًعي ،النِّساءًحى ٍبتيياكىاٍلبىنيفى رىكىٍنتيسىريعان،فىأىجى ٍتنيطاًئعان،ًإلىٍيياكى دىعى اآٍلًخرىةًدىكاًعيكى

،فىكىبىٍكتيكىااٍلًٍجًتيادًالزٍُّىدًًمفى أيساًرعٍلىيا ـٍ لى طاـًإلىىميسارىعىتيًإلىٍيياكى ،اٍلحي اٍلباًئًد،كىاٍليىشيـًاٍلياًمًد

ـ : )) ، كدعائو(ِ)(( قىميؿوعىفٍالذ اًىبًكىالس رابً ت ىاٍلعاًفيىةىأىٍلًبٍسًنياىلم يي ليكىاٍخًتـٍاٍلمىعيشىةى،تييىنِّئىًنيحى

ت ى حى ٍغًفرىًة ر نيًباٍلمى ،مىعىيىاالتىضي ،ىيميكـىكىالدٍُّنيانىكاًئبىكىاٍكًفنيالذُّنيكبي ت ىاآٍلًخرىًة ن ةىتيٍدًخمىًنيحى اٍلجى

، مىًإن ؾىًبرىٍحمىًتؾى . كالسياؽ الثقافي ىك الذم يحدد عالقة التالـز الذكرم بيف (ّ)(( قىديرهشىٍيءوكيؿِّعى

يىقيكؿيمىفالن اسً...فىًمفىاألشياء ، كىك يختمؼ مف مجتمع إلى آخر ، كأحيانان مف شخص إلى آخر، 

ب نىا مىاالدٍُّنيىاًفيآًتنىارى الىؽوًمفٍاآلًخرىةًًفيلىويكى ب نىايىقيكؿيم فًكًمٍنييـخى سىنىةنالدٍُّنيىاًفيآًتنىارى ًفيحى كى

سىنىةناآلًخرىةً ًقنىاحى  . (ْ)الن ارًعىذىابىكى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . َّٔ/ِ( اإلقباؿ باألعماؿ الحسنة ، ُ)
 . ُِٔ( ميج الدعكات كمنيج العبادات  ، صِ)
 .  ِِٖ( الدركع الكاقية ، صّ)
 .  َُِ-ََِ( سكرة البقرة / اآلية: ْ)
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 اىفظو األٗه:
بل 

 
 ٗػالقاتٍٔفًٖ٘ احل

 

 

بل ٗإَٔيتٔ:          
 
 ادلبحج األٗه: ٍفًٖ٘ احل

يمثؿ الحبؾ المعيار الثاني مف المعايير النٌصٌية عند دم بكجراند ، )) كىك يتطمب مف          

، فيك يختص (ُ)اإلجراءات ما تتنشط بو عناصر المعرفة إليجاد الترابط المفيكمي ... كاسترجاعو ((

المتعمقة في عالـ النٌص ، التي تتجمى في منظكمة المفيكمات كالعالقات الرابطة برصد االستمرارية 

، فما يظير في البناء السطحي يمثؿ جزءان مف معنى النٌص ، كليس كؿ المعمكمات الداللية ، ما (ِ)بينيا

، كأما يعني أف كحدة النٌص ال تكجد بشكؿ كاؼو إال بمراعاة بناء القاعدة الداللية في النصكص أيضان 

كسائؿ الربط التركيبية فيي كسائؿ إضافية تسيؿ عمى السامع التعرؼ عمى بناء تمؾ القاعدة ، كفيـ ذلؾ 

البناء ، كقد عبر ىاليدام، كرقية حسف عف ذلؾ بأفَّ النٌص: يمثؿ كحدة داللية ، ككحدتو ليست في 

 .  (ّ)الشكؿ ، بؿ في المضمكف

. كقد حٌد الدكتكر سعد (ْ)مكف النٌص تنظيمان دالليان منطقيان ((فالحبؾ في حقيقتو )) تنظيـ مض         

، كىك تعبير يحتاج إلى إعادة نظر، (ٓ)مصمكح اختصاص الحبؾ بأٌنو متعمؽ باالستمرارية الداللية لمنص

فالسبؾ أيضان يحقؽ االستمرارية الداللية لمنٌص ، كلكنيا استمرارية متحققة عف عالقات الظاىر ، عمى 

                                                           

 .  َُّ( النٌص كالخطاب كاإلجراء ، صُ)
 . ُْٓينظر: نحك أجركمية لمنٌص الشعرم )بحث( ، ص (ِ)
 . ّٖ-ّٕمدخؿ إلى عمـ المغة النٌصي ، ص( ينظر: ّ)
 .  ِٗ( النٌص كالخطاب كاالتصاؿ ، صْ)
 . ُْٓينظر: نحك أجركمية لمنٌص الشعرم )بحث( ، ص( ٓ)
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يا في الحبؾ تككف متحققة عف عالقات الباطف ، كال يعني ىذا عدـ اجتماعيما معان ، بحسب ما حيف أنَّ 

. فالترابط النٌصي يتـ بنكعيف مف الربط: يتحقؽ األكؿ منيما بأدكات الربط النحكية (ُ)سبؽ تكضيحو

حان بطرائؽ الترابط كالمعجمية، كالثاني يتمثؿ في بنية عميقة بكسائؿ داللية في المقاـ األكؿ ، تقدـ إيضا

ذا كاف األكؿ ذا طبيعة خطية أفقية تظير  بيف تراكيب ربما تبدك غير متسقة أك مفككة عمى السطح ، كا 

عمى مستكل تتابع العناصر المغكية ، فإفَّ الثاني ذك طبيعة داللية تجريدية تتجمى في عالقات كتصكرات 

 . (ِ)ى قدرة معينة عمى استخراجيا ككصفياتنجزىا العناصر المغكية أيضان ؛ إال أنَّيا تحتاج إل

ز بركابط لغكية ظاىرة عمى سطح النٌص فحسب ، بؿ          ز أيضان في  فالترابط النٌصي ال يينجى يينجى

عالقات ضمنية يرصدىا المتمقي في ما يضمره النٌص ، فيككف مفسران لطبيعة الترابط، الذم يبدك غير 

، كعندىا يككف المتمقي ىك الذم (ّ)جد لمنٌص معنى بطريؽ االستنباطمتسؽ أحيانان ، كيستطيع بيا أف يك 

. كلٌما كاف الخطاب يقكـ عمى طرفيف ، ىما: المؤلؼ كالقارئ ، فإفَّ (ْ)يصمـ الحبؾ الضركرم أك ينشئو

الحبؾ يتعمؽ بيما ، فالمؤلؼ يبني نٌصان لغكيان ييفصح بو عٌما في ذىنو ، متمثالن في دمج القضايا الجزئية 

التي يعبر عنيا النٌص ، كالقارئ يقيمو في عممية قراءة معتمدة عمى قاعدة االستنباط، كبيذا المعنى 

، فالقارئ شريؾ لممؤلؼ في صياغة (ٓ)يمكف أف يكصؼ الخطاب بأٌنو ترابط معرفي مشترؾ بينيما

نما ى ي عممية تفاعؿ )) المعنى، ألفَّ عممية القراءة ال تسير في اتجاه كاحد مف النٌص إلى القارئ ، كا 

تسير في اتجاىيف متبادليف ، مف النٌص إلى القارئ ، كمف القارئ إلى النٌص . فبقدر ما يقدـ النٌص 

 يككف ، كبذلؾ(ٔ)لمقارئ، يضفي القارئ عمى النٌص أبعادان جديدة ، قد ال يككف ليا كجكد في النٌص ((

مستكل  كىك: الجمالي كالقطب ، المؤلؼ نٌص  كىك: الفني بالقطب تسميتيما يمكف ، قطباف األدبي لمعمؿ

                                                           

  . ّٗ-ّٖالباب األكؿ ، ص( ينظر: ُ)
 .  ُِّ-ُِِ( ينظر: عمـ لغة النٌص المفاىيـ كاالتجاىات ، صِ)
 . ُْٓينظر: نحك أجركمية لمنٌص الشعرم )بحث( ، ص( ّ)
 .   ِٗ-ُٗ( ينظر: النٌص كالخطاب كاالتصاؿ ، صْ)
 .  َِٔ( ينظر: تحميؿ الخطاب السياسي ، صٓ)
 .  َُُفي النٌص ، نظرية التأثير كاالتصاؿ )بحث( ، ص القارئ( ٔ)



122 
 

 مع أك النٌص، مع نفسو العمؿ يتطابؽ أف يمكف ال القطبية ىذه إلى كنظران  ، القارئ ينجزه الذم التمقي

نما ، الفعمي كجكده ، كىذا ما يجعؿ النٌص مكضكعان الختالؼ (ُ)االثنيف بيف ما مكاف في يقع أف يجب كا 

ـىذىًلؾى . فما يككف سبكان عند متمؽو قد يككف حبكان عند متمؽو آخر، نحك قكلو تعالى: (ِ)التأكيؿ أىنِّيًليىٍعمى

ٍنويلىـٍ اًئًنيفىكىٍيدىيىٍيًدمالىالٌموىكىأىف ًباٍلغىٍيبًأىخي ، (ْ)، فمف جعؿ ىذا الكالـ عائدان إلى امرأة العزيز(ّ)اٍلخى

القبمية بإرجاع الضمير إلى امرأة العزيز الكارد ذكرىا في اآلية السابقة:  الداخمية باإلحالة فيك سبؾ

ٍصحىصىاآلفىاٍلعىًزيزًاٍمرىأىةيقىالىتً ؽُّحى دتُّويأىنىاٍاٍلحى ن وين ٍفًسوًعىفرىاكى اًدًقيفىلىًمفىكىاً  ، كمف جعؿ (ٓ)الص 

ـٌ بقضايا منطقية  الكالـ عائدان إلى يكسؼ فيك حبؾ ؛ ألٌف المتمقي ىنا جعؿ الربط بيف اآليتيف يت

فالحبؾ ال  .(ٔ)كمعرفية غير ظاىرة عمى سطح النٌص تفرضيا البنية الفكرية لممتمقي عمى تفسيره أك تأكيمو

" في معجمو بقكلو: )) ليس الحبؾ Lewandowskiيتعمؽ بالنٌص فقط ؛ كلذا عٌرفو "ليفاندكفسكي 

اصة مف خكاص النٌص، كلكنو أيضان حصيمة اعتبارات معرفية ) بنائية ( عند المستمعيف أك محض خ

، فإذا كاف السبؾ ظاىرة مرتبطة بالنٌص كالمؤلؼ ، فالحبؾ ظاىرة مرتبطة بالنٌص كالقارئ (ٕ)القراء ((

  . (ٖ)معان 

 

 

 

                                                           

 . َُّ-ُِٗفي النٌص ، مقاالت في الجميكر كالتأكيؿ ، ص القارئ( ينظر: ُ)
 . ُْٓنحك أجركمية لمنٌص الشعرم )بحث( ، ص ( ينظر:ِ)
  . ِٓاآلية: مف ( سكرة يكسؼ / ّ)
 . ُّٔ/ٓتفسير البحر المحيط ، ( ينظر:  ْ)
 . ُٓسكرة يكسؼ / اآلية:  (ٓ)
 . ُٕٔ-ُْٔ/ُُ. كتفسير الميزاف ، ُٗٓ-ُٕٓ/ُٖ،  ( الغيب مفاتيح)  ( ينظر: تفسير الفخر الرازمٔ)
 . ُٗالنٌص كالخطاب كاالتصاؿ ، ص( ٕ)
 .  ُِٖ( ينظر: نظرية عمـ النٌص ، صٖ)
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 ادلبحج اىثاّي: اىبْيت اىنربٙ ٗاىبْيت اىؼييا:         

 اىبْيت اىنربٙ:         

يرل فاف دايؾ مف منظكر النحك التكليدم أفَّ النٌص: )) بنية سطحية تكجييا كتحفزىا بنية          

، كىذه البنية العميقة ىي ) كـ منظـ مف التتابعات ( التي تعرض البنية المنطقية (ُ)عميقة داللية ((

جردة تتحد في النكاة ) البنية المكضكعية لمنٌص (، المجردة لمنٌص ، كىي أيضان نكع مف إعادة صياغة م

كبحسب ىذا يمكف أف ينظر إلييا ) البنية العميقة ( بكصفيا خطة نٌص ما ، أٌف ىذا االفتراض لمبنية 

 :(ِ)العميقة لمنٌص يعزز بحسب رأم فاف دايؾ الجكانب اآلتية

 . التماسؾ الداللي لمنصكص ، الذم يعٌد برأيو ظاىرة تركيبية عميقة (ُ

 إمكانية تقديـ مختصرات كتمخيصات لمنصكص . (ِ

 إمكانية تذكر ) مضمكف ( نص طكيؿ حتى مف دكف استعماؿ الكحدات المعجمية لمنٌص نفسو . (ّ

إمكانية كتابة نصكص جديدة مطابقة لمنٌص األصمي عمى مستكل البنية العميقة ، تعيد إنتاج  (ْ

المعالجة الدرامية ، أك السينمائية لركاية ... النٌص في أشكاؿ مختمفة ، كما في المحاكاة ، كفي 

 كغير ذلؾ .

إفَّ ىذا التصكر لمنٌص القائـ عمى أساس داللي يتيح لمقارلء أف يحدد البنية الكبرل لمنٌص،          

كىي "عالـ محتمؿ" يجاكر "عالمان فعميان" ، فعند تفسير النصكص ال يمكف أف نقؼ عمى حدكد عالميا 

نما نحتاج إلى مفيكمات تتجاكز حدكد األبنية السطحية لتصؿ إلى الفعمي المتمثؿ  في أشياء مادية ، كا 

العالقات العميقة بيف الجمؿ كالفقرات كالنصكص ، كىي مفيكمات ذات طبيعة داللية في المقاـ األكؿ، 

                                                           

 . ٔٓ( مدخؿ إلى عمـ النٌص ، مشكالت بناء النٌص ، صُ)
 .  ٔٓ، ص السابؽ نفسو( ينظر: ِ)
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الجمؿ  ، فعند تحميؿ النصكص ال يقتصر في ذلؾ عمى مستكل(ُ)كما أكجو الربط التركيبية إال تابعة ليا

المتكالية فقط ، كلكف عمى مستكل إجمالي أعمى تحت ىيمنة ) المكضكع (، كأٌف المتصكر النظرم الذم 

يستعمؿ لكصؼ ىذا المعنى اإلجمالي ىك البنية الكبرل ، كلكف في مستكل أعمى ، أكثر تجردان، كأكثر 

يستقر عمى مستكل أعمى مف  ، فيي تصكر الترابط الكٌمي كمعنى النٌص الذم(ِ)عمكمية ، كأكثر إجماالن 

 . (ّ)مستكل القضايا الفردية

ذا كاف البٌد لمجمؿ المتكالية التي تكصؼ بأٌنيا نٌصٌية مف تحقؽ شركط التماسؾ الداللي،           كا 

عندما يرتبط تفسير كؿ قضية بتفسير قضايا أخرل فييا ، أك قضايا خاصة أك عامة متضمنة خالليا، 

كتفي بيذا المستكل ، بؿ يتجاكز ذلؾ لمكصكؿ إلى أبنيتيا الكبرل ، كيكجب فإٌف تحميؿ النصكص ال ي

، كمف مجمكع األبنية الصغرل تتككف (ْ)ذلؾ التجاكز التمييز بيف ما أطمؽ عميو أبنية صغرل كأبنية كبرل

 البنية الكبرل ، التي تكصؼ بأٌنيا تمثيؿ تجريدم لداللة النٌص الشاممة ، كىي ترتبط بمكضكعو الكمي،

فيمكف في ضكئيا استنتاج مكضكع النٌص ، ككصؼ غاياتو ، أك تقديـ ممخصات لو تسيـ في كشؼ 

ـٌ يككف مصطمح ) البنية الكبرل ( نسبيان؛  أبنيتو ، فالنٌص يتككف مف أبنية بعضيا يحتكم اآلخر ، كمف ث

ي مستكل أدنى، إذ يشير إلى أبنية ذات نمط كمي شامؿ مقارنة بأبنية أكثر تحديدان كتخصيصان منيا ف

يقكؿ فاف دايؾ: )) إٌف مفيكـ البنية الكبرل يبدك نسبيان: فيك يميز بنية ذات طبيعة عامة، نسبيان بالنظر 

، كىذا يعني أفَّ ما يعٌد بنية صغرل في نٌص ما يمكف أف (ٓ)إلى أبنية خاصة عمى مستكل أدنى آخر ((

ات متعددة لألبنية الكبرل في النٌص الكاحد، يككف في نٌص آخر بنية كبرل ، فضالن عف أٌف ىناؾ مستكي

مما يجعؿ المستكل الذم يشمميا جميعان كيقع في أعمى المراتب ىك الذم يعٌد بنية كبرل بالنسبة إلى ما 

دكنو ، كعمى ىذا فعمماء عمـ المغة النٌصي يطمقكف اصطالحان كممة ) البنية الكبرل ( لمنٌص عمى أكبر 
                                                           

 .  ُُٓ( ينظر: اتجاىات لغكية معاصرة ) بحث ( ، صُ)
 .  ُٗٓ-ُٖٓ( ينظر: العالماتٌية كعمـ النٌص ، صِ)
 . ٕٓ(  ينظر: عمـ النٌص مدخؿ متداخؿ االختصاصات ، صّ)
 . ُِٓينظر: اتجاىات لغكية معاصرة ) بحث ( ، ص( ْ)
  . ٕٓ( عمـ النٌص مدخؿ متداخؿ االختصاصات ، صٓ)



125 
 

 النص مف يصطفكف فيـ ، القراء باختالؼ . كأٌما كيفية تحديدىا فيك يختمؼ( ُ)أبنيتو كأكثرىا شمكالن 

 إلى شخص مف تتغير أف يمكف فإٌنيا كعميو ، كآرائيـ كاىتماماتيـ معارفيـ بحسب تتبايف ميمة عناصر

 . (ِ)آخر

إفَّ مستعمؿ المغة في الكقت الذم بإمكانو مف نصٍّ ما استنباط مكضكع أك عٌدة مكضكعات،          

فإنَّو قادر بكجو عاـ عمى تقديـ إيجاز أك اختصار لمنٌص ، أم إنتاج نٌص آخر يشتمؿ عمى عالقات 

صكرة باختالؼ خاصة بالنٌص األصمي ، كأفَّ ىذا اإليجاز لمضمكف النٌص يمكف أف ييقٌدـ بأكثر مف 

، التي (ّ)مستعممي المغة ، كيحصؿ ذلؾ منيـ باستمرار بناءن عمى قكاعد عامة كعرفية ىي القكاعد الكبرل

تحٌدد ما ىك األكثر جكىرية في مضمكف النٌص الكٌمي ، فتيمؿ بعض التفاصيؿ لتقتصر عمى معمكمات 

ٌص المعٌقدة لمغاية في سمسمة طكيمة مف ، فيي إعادة بناء كتنظيـ لمعمكمات الن(ْ)التككيف األساسي لمنٌص 

. كبكاسطة (ٓ)العالقات بيف القضايا ، إذ يمكف أف تيعٌد عمميات الختصارات خاصة بالمعمكمات الٌداللية

القكاعد الكبرل نستطيع الكصكؿ إلى األبنية الكبرل لمنصكص ، كىي بحسب ما قٌدميا "فاف دايؾ"  تتمثؿ 

 في اآلتي:

 التركيب أك اإلدماج  -ْ)التعميـ(       -ّاالختيار      -ِالحذؼ      -ُ

ف كاف           كمف الناحية الشكمية فإفَّ القاعدة األكلى كالثانية لإللغاء ، كالثالثة كالرابعة لإلبداؿ ، كا 

برل نصؿ إلييا في جميعيا  ينبغي تحقؽ مبدأ ما يسمى ) بالتضميف الٌداللي (، الذم يعني أف كٌؿ بنية ك

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 

                                                           

 .  ّّٔ( ينظر: بالغة الخطاب كعمـ النٌص ، صُ)
 .  ُٗٓ( ينظر: العالماتية كعمـ النٌص ، صِ)
 . َٖ( ينظر: عمـ النٌص مدخؿ متداخؿ االختصاصات ، صّ)
 .  ُّّ( ينظر: بالغة الخطاب كعمـ النٌص ، صْ)
 . ٖٕ( ينظر: عمـ النٌص مدخؿ متداخؿ االختصاصات ، صٓ)
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تفي بشركط التماسؾ االعتيادية لسالسؿ  في مستكل أدنى منيا . فضالن عمى أٌف كٌؿ بنية كبرل عمييا أف

القضايا ، كتبعان لذلؾ يمكف حذؼ قضية كمٌية عندما تككف فرضية مسبقة لقضية أخرل عمى المستكل 

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          

القضايا ، فإٌنو يمكف لنا أف نحذؼ منيا ما ليست لو كظيفة يقكـ بيا فيما بعد في النٌص ، أم ما ال يعٌد 

أصفر ( التي تضـ مف  فرضان يترتب عميو تفسير القضايا األخر. ففي جممة: ) مرت فتاة ترتدم ثكبان 

 القضايا ما يأتي:

 مرت فتاة .           ب( ترتدم ثكبان .        ج( كاف الثكب أصفر . ( أ

 كيمكف إيجازىا إلى ) أ ( ك ) ب ( ، أك إلى أكثر مف ذلؾ فنقتصر عمى ) أ ( فقط .         

تديو الفتاة ، إف كاف ثكبان، فحيف يككف تفسير النٌص المتبقي ال يتكقؼ عمى معرفة ما كانت تر          

أك شيئان آخر، أك معرفة لكف ىذا الثكب ، ففي ىذه الحالة يطمؽ عمى المعمكمات المحذكفة بأٌنيا ثانكية 

 .  (ِ)بالنسبة لتفسير المستكل األعمى مف النٌص ، أم إٌف المعمكمات الكامنة فييا عرضية كغير الزمة

 قاعدة االختيار: (ِ

ض المعمكمات أيضان ، غير أٌنو تكجد عالقة بيف ما يحذؼ كما ال يحذؼ، كتتضمف حذؼ بع         

 ففي مجمكعة مف القضايا مثؿ:

 اتجو أحمد إلى سيارتو .        ب( استقميا .         ج( سافر بيا إلى بغداد . ( أ
                                                           

 .  ُٖ، ص االختصاصات متداخؿ مدخؿ النٌص  عمـ( ينظر: ُ)
 . ِٖ-ُٖ، ص االختصاصات متداخؿ مدخؿ النٌص  عمـ ينظر: (ِ)
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كطبقان ليذه القاعدة يمكف حذؼ ) أ( ك ) ب ( ألٌنيا فرضيات مسبقة لتحقؽ قضية غير          

كفة ىي ) ج ( . كاعتمادان عمى معمكماتنا العامة ندرؾ أٌف المسافر إلى مكاف آخر في سيارة ينبغي محذ

ـٌ يركبيا . كبناءن عمى ذلؾ أيضان يمكف أف ندرؾ قضية غير مذككرة في النٌص  لو أكالن أف يتجو إلييا ، ث

اٌل يجب ذكر قضية ىي: ) كصؿ إلى بغداد ( . ىذا إذا لـ يكف ىناؾ أم عائؽ يحكؿ دكف الكصكؿ  ، كا 

 . (ُ)أخرل: ) لكٌنو لـ يصؿ ( ؛ ألٌف ليا أىمية داللية في النٌص ، كتترتب عمييا نتائج

 قاعدة )التعميـ(: (ّ

كفي ىذه القاعدة تحذؼ معمكمات تعٌد أساسية لتصكرو ما ، بخالؼ القاعدة األكلى التي يحذؼ          

اس ، ليحٌؿ محٌميا قضية تحمؿ المفيكـ العاـ لمقضايا فييا مف المعمكمات ما ىك غير جكىرم ، كغير أس

 المحذكفة ، مثؿ:

 عمى األرض دمية .        ب( عمى األرض قطار خشبي .       ج( عمى األرض مكعبات . ( أ

 كيمكف أف نضع بدالن منيا قضية جديدة: د( عمى األرض لعب .

إذ أف كؿ مف ) أ ( ك ) ب ( ك ) ج ( تتضمنيا مفيكمان القضية ) د ( . كتسٌمى التعميمات          

التي تحدث بيذه الطريقة تجريدان ، كفييا تككف الخكاص المميزة لسمسة مف المكضكعات غير ميمة نسبيان 

 . (ِ)في ىذا المستكل

 اإلدماج: أك قاعدة التركيب (ْ

و في كظيفتيا القاعدة الثانية ، غير أٌنيا تختمؼ عنيا مف ناحية عالقة كىذه القاعدة تشب         

 العناصر بعضيا ببعض ، فمفيكمات القضايا فييا ترتبط بالقضية الجديدة ارتباطان لزكميان ، عمى نحك:  

 ذىبت إلى محطة القطار .     ب( اشتريت تذكرة سفر .     ج( اقتربت مف الرصيؼ . ( أ
                                                           

 . ّٖ-ِٖ، ص نفسو السابؽ( ينظر: ُ)
 . ْٖ-ّٖ، ص االختصاصات متداخؿ مدخؿ النٌص  عمـ ( ينظر:ِ)
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 د( صعدت إلى القطار .          ق( تحرؾ القطار .   

 كىذه القضايا يمكف أف تدمج في قضية كاحدة تتضمنيا لزكميان ، ىي:          

 ك( ركبت القطار .        

كأىمية ىذه القاعدة أف مفيكـ ) السفر في القطار ( ال يمـز أف يرد في النٌص ، بؿ يكفي ذكر          

 . (ُ)صر المككنة لو حٌتى يمكف أف يستنتج ىذا الرابط بينيما اعتمادان عمى النٌص نفسوسمسمة مف العنا

كىذه القكاعد يجب أف تعمؿ في أضيؽ الحدكد حتى ال تؤدم إلى أف يفقد النٌص محتكاه،          

نى ىذا فنختار التصكر األعمى مباشرة ، كال نتجاكزه قفزان إلى تصكر أعمى منو مف دكف المركر بو ، كمع

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

كىذه القكاعد يمكف أف تتداخؿ فيما بينيا ، فتتكارد القكاعد المختمفة عمى النٌص الكاحد نفسو          

قاعدة التي تنطبؽ عمى ىذا النٌص باختالؼ المفسريف ؛ الختالؼ طبيعة التمقي كالعكامؿ المؤثرة فيو ، فال

عند ىذا المتمقي ، قد تككف قاعدة أخرل تنطبؽ عميو عند متمقي آخر ، كالغاية عند كمييما ىك الكصكؿ 

 إلى بنية مجردة أعمى لمنٌص .

ذا كانت القكاعد الكبرل مف الكسائؿ التي تسيـ في الكصكؿ إلى البنية الٌداللية الكبرل لمنٌص           كا 

مو إلى سمسمة مف القضايا عمى مستكل البنية الصغرل ، لمكصكؿ إلى معنى النٌص الذم يستقر بتقسي

عمى مستكل أعمى مف مستكل القضايا المفردة ، ما ينتج عنو استنتاج المعمكمات األساسية أك مكضكع 

يجاز في أف فقرات الٌدعاء أك بنيتو الصغرل ىي مف اإل النٌص ، فإٌف المالحظ في أدعية اإلماـ عمي

فييا،  مقاـ يمكف عٌدىا فيو قكاعد كبرل ، فيي اختصارات إلى معمكمات كمعارؼ جٌمة أكدعيا األماـ

                                                           

 . ٖٓ-ْٖ، ص نفسو السابؽ( ينظر: ُ)
 .  ّّٔ-ّّٓ( ينظر: بالغة الخطاب كعمـ النٌص ، صِ)
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كأم فقداف ألم عنصر فييا قد يؤدم إلى أف يفقد النٌص محتكاه ؛ لذلؾ يمكف ليذه النصكص أف تفتح 

 كتصبح شركحات كبيرة .

 كلبياف ذلؾ نكرد األمثمة األتية:         

ـى: )) ( قاعدة الحذؼ: في دعائوُ        ،يكـىعٌمارانالليرىًح ـى ـىأسمى ،يكـىعٌمارانالليكرىًح ـىقيًتؿى كرىًح

 إلى ثالثة مكاقؼ ميمة في سيرة عمار بف ياسر ، فقد أشار اإلماـ(ُ)(( حٌيانييبعىثييكـىعٌماراناللي

ًذفىت التفاصيؿ المتعمقة بيا مع أف فييا أحداثان كبيرة ، كلكٌنيا في ىذا المستكل تعٌد  لما ليا مف شأف ، كحي

ـٌ اإلشارة إلييا ، كالكصكؿ إلى تفاصيميا بااللتفات إلى ىذه المكاقؼ الثالثة التي  معمكمات ثانكية ، تت

 .  خيٌصت كعالمات فارقة في سيرتو

ـ : )) ( قاعدة االختيار: في دعائو لإلماـ الميدمِ        انبىٍعثىويفىاجعىؿالٌميي كجى ري الغيم ًة،ًمفىخي

، كىنا تكجد قضايا لـ تذكر ىي مقدمات كفرضيات مسبقة لتحقؽ ىذا (ِ)(( األيم ةًشىٍمؿىًبوكىاٍجمىعٍ

ـٌ  الٌدعاء، تتعمؽ بأحداث ما قبؿ الظيكر ، كقد كقع االختيار عمى ما بعده مف قضايا مف كشؼ الغٌمة كل

شمؿ األٌمة ، كنتائج مرككزة في الفكر الديني عمى عالقة بالقضايا غير المذككرة . كقد جاء الخبر عمى 

لىةًًفيكىافىمىفقيؿٍيغة اإلنشاء ، فقد يخرج اإلنشاء إلى الخبر ، كقكلو تعالى : ذلؾ بص الى فىٍميىٍمديدٍالض 

 في خبران  يككف أف فىٍميىٍمديٍد": )) كيحتمؿ ، يقكؿ أبك حياف في معنى قكلو تعالى: "(ّ)مىدًّاالر ٍحمىفيلىوي

 يعاجمو كال لو يمدٌ  أنو لو اهلل فعادة األمـ مف ضاالن  كاف مف: يقكؿ كأنو ، األمر صكرة كصكرتو المعنى

ٍدتي  ، ككقكليـ في األمثاؿ: "(ْ)اآلخرة (( في عذابو إلى ذلؾ يفضي حتى تىٍقًمًو "، فأخرجكا  اٍخبيٍر  النَّاسى  كىجى

بىٍرتى الناسى قىمىٍيتىييـ بىر، يريدكف: أٌنؾ إذا خى  . (ٓ)الكالـ عمى لفظ األمر كمعناه الخى

                                                           

 .  ِِْ/ّ( كتاب الطبقات الكبير ، ُ)
 .  ُِْ، ص لمنعماني الغيبةكتاب ( ِ)
 .  ٕٓ( سكرة مريـ / اآلية: ّ)
 .  ُٗٗ/ٔ( تفسير البحر المحيط ، ْ)
 .  ُّٗ، ص األمثاؿ( ينظر: فصؿ المقاؿ في شرح كتاب ٓ)
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أنتأىمو،مابيكافعؿمحٌمد،كآؿمحٌمدعمىصؿِّالٌميـ : )) ( قاعدة التعميـ: في دعائوّ       

، فقد عٌمـ الطمب بسؤاؿ الخير كٌمو، (ُ)(( الراحميفأرحـيادعائيكاستجبأىمو،أنامابيتفعؿكال

كأككؿ األمر إليو ، لعممو بأفَّ فعمو ال بتخصيص الحاجات ، حيف حٌدده بحدكد فعؿ اهلل ، كما ىك أىمو ، 

الخير ، كعادتو اإلحساف، كلـ يحٌدد عمى الخصكص ما يريد مف العطاء ، فأحيانان يككف تحديد النائمة 

تبخيالن لمكريـ . كالكالـ نفسو في الشطر الثاني مف الٌدعاء كلكف في معنى مقابؿ ، فمىف كاف خيره إلينا 

 نازؿ فشرنا إليو صاعد .

ـ : )) ( قاعدة التركيب أك اإلدماج: في دعائوْ        سىناناٍحفىظٍاىلم يي سىٍينان،كىحى رىةىكىالتيمىكِّفٍحي فىجى

ٍيشو ٌيان،ديٍمتيماًمٍنييماقيرى ف ٍيتىنيفىإذاحى ،فىأىٍنتىتىكى ـٍ مىٍيًي عى مىكىأىٍنتىالر قيبي ، (ِ)(( شىييدهشىٍيءوكيؿِّعى

 مجمكعة مف القضايا الالزمة ، كقد أدمجت في تركيب ىذا الٌدعاء ، عمى النحك اآلتي:كيمكف استنباط 

 . أ( إفَّ قريشان كانت تكيد لإلماميف الحسف كالحسيف       

 كيستمر بعد كفاتو . ب( إفَّ ىذا الكيد كاف في حياة اإلماـ عمي       

 بأٌف فجرة قريش لف يىًصميكا بكيدىـ إلى اإلماميف ج( يكشؼ ىذا الٌدعاء عف عمـ اإلماـ       

 ميدَّة حياتو ؛ لذلؾ أكدعيـ بعيف اهلل بعد كفاتو .

كسيككف جزاؤىـ عنده  د( إفَّ الشاىد عمى فعؿ ىؤالء ىك اهلل ، فيك الرقيب عمييـ بما فعمكا ،       

 بكصفيـ فجرة ؛ لما ليذا الكصؼ مف داللة في االستعماؿ القرآني .  

 

 

                                                           

 .  ُٖ/ٕٖ( بحار األنكار ، ُ)
 .  ِٖٗ/َِ، البف أبي الحديد ( شرح نيج البالغة ِ)
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 اىبْيت اىؼييا:          

إذا كانت البنية الكبرل ىي تمثيؿ تجريدم داللي لمضمكف النٌص عمى مستكل البنية العميقة،          

، فالخطاب ال (ُ)ففي مقابؿ ىذا عرض فاف دايؾ أيضان مفيكـ البنية العميا التي ىي نمط مف شكؿ النٌص 

عمى بنية الشكؿ ؛ لذلؾ فالبنية العميا تتعامؿ مع يحتكم فقط عمى بنية المعنى ، كلكف يحتكم كذلؾ 

الشكؿ الذم تنتظـ فيو أجزاء النٌص ، شأنيا في ذلؾ شأف األبنية النحكية التي ترتكز عمى قكاعد 

. كقد قدمت تعريفات متعددة لمبني العميا منيا أٌنيا: )) اليياكؿ العرفية التي تقدـ الشكؿ العاـ (ِ)عرفية

، أك: )) نكع مف المخطط المجرد الذم يحدد النظاـ الكمي لنٌص ما، (ّ)لمخطاب (( لمحتكل البنية الكبرل

، أك: ))النماذج (ْ)كتتككف مف مجمكعة مف المقكالت التي ترتكز إمكاناتيا التأليفية عمى قكاعد عرفية ((

، (ٔ)النٌص (( ، أك: )) الييكؿ العاـ الذم تنتظـ فيو أجزاء(ٓ)األعـ لتنظيـ المعمكمات في بنية النٌص ((

، كعمى ىذا فيي الطريقة التي ترتب بيا تفاصيؿ النٌص طبقان لخطة (ٕ)أك: )) البنية التنظيمية لمنٌص ((

عامة ، بما يساعد القراء عمى فيـ كتذكر النٌص مرة أخرل ، مما يعني أٌنيا تتضمف مخطط إنتاج يدركو 

طمؽ عند تشكيؿ النٌص مف مكضكع يككف قاعدة ، )) فالمتكمـ ين(ٖ)المتكمـ ، كمخطط تفسير يعرفو القارئ

لبرمجة النصكص بمعنى تكسع مكضكع النٌص ، كعند عممية تمقي النٌص لدل السامع يشكؿ مكضكع 

. كىذا يعني أٌف البنية العميا تعكد إلى المنشيء أك المتكمـ في (ٗ)النٌص مرة أخرل نتيجة عممية الفيـ ((

 لبنية الكبرل تعكد إلى المتمقي في كيفية فيـ مكضكع النٌص .كيفية تككيف النٌص ، عمى حيف أفَّ ا

                                                           

 . َِٗ-َِٖاالختصاصات ، صعمـ النٌص مدخؿ متداخؿ ( ينظر: ُ)
 . ِْْ-ِّْص ، عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ينظر:( ِ)
 .  ِّْ( السابؽ نفسو ، صّ)
 . ُِِعمـ النٌص مدخؿ متداخؿ االختصاصات ، ص (ْ)
 . ِّْعمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، ص( ٓ)
 .  ِّْ( السابؽ نفسو ، صٔ)
 .   ِّْ( السابؽ نفسو ، صٕ)
 .   ِّْ، ص( ينظر: السابؽ نفسو ٖ)
 .  َٓ( مدخؿ إلى عمـ المغة النٌصي ، صٗ)
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(، الذم قدمو "رفائيؿ سالكي  BPSEكقد قٌدمت نماذج مختمفة لألبنية العميا منيا نمكذج )          

Raphael Salkieكيتككف مف ،"(ُ): 

ص ... الخمفية: كيجيب ذلؾ الجزء في النٌص عف التساؤؿ حكؿ ) الكقت ، كالمكاف ، كاألشخا (أ 

إلى غير ذلؾ ( أم العناصر المتضمنة في النٌص ، كالتي نحتاج إلى معرفتيا لفيـ الجزء التالي 

 مف النٌص كىك المشكمة .

المشكمة: كىك الجزء المفتاح في النمكذج . فعندما نعرؼ ىذا الجزء سيصبح مف السيؿ التعرؼ  (ب 

عف التساؤؿ: عف أم شيء  عمى صمة األجزاء األخرل مف النٌص كفيميا . كيجيب ىذا الجزء

 يتحدث النٌص بصكرة أساسية ؟ ما المعضمة ، أك المغز ، أك العقبة ، أك النقص في ىذا النٌص.

الحؿ: كيعني حؿ المشكمة ، أم كيؼ نكاجو كنحؿ المعضمة أك المغز، أك نقضي عمى العقبة،  (ج 

 أك نعالج النقص ؟

ذا كاف ىناؾ أكثر مف حؿ (د   فأييا أفضؿ ؟ التقييـ: أم تقييـ الحؿ . كا 

كقٌدـ فاف دايؾ نماذج مف األبنية العميا ألنماط مف الكتابة ، كأبنية السرد ، كأبنية الحجاج، 

 .(ِ)كالمقالة العممية ... إلى غير ذلؾ

، فقٌدمكا النمكذج كأما نمكذج البنية العميا لمدعاء ، فقد تحٌدد في ضكء أحاديث أىؿ البيت          

أيكلىًئؾىط االتصاؿ، بكصؼ الٌدعاء كسيمة اتصاؿ بيف العبد كربو، قاؿ تعالى: األفضؿ الذم يحقؽ شرك 

ـيًإلىىيىٍبتىغيكفىيىٍدعيكفىال ًذيفى بًِّي ًسيمىةىرى ـٍاٍلكى كفىأىٍقرىبيأىيُّيي يىٍرجي تىويكى افيكفىرىٍحمى يىخى بِّؾىعىذىابىًإف عىذىابىويكى كىافىرى

. كقد اتخذ أشكاالن مختمفة بحسب طبيعة الٌدعاء كغرضو ، فكاف لكؿ غرض منيا ىيكؿ (ّ) مىٍحذيكرنا

                                                           

 . ِْٓعمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، ص (ُ)
 . ِٔٓ-ِِٔعمـ النٌص مدخؿ متداخؿ االختصاصات ، ص( ينظر: ِ)
 .  ٕٓ( سكرة اإلسراء / اآلية: ّ)
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ف اختمفت في التفاصيؿ  -تنظيمي يختمؼ عف اآلخر ، كالذم يحٌدد ذلؾ ىك السياؽ التداكلي . كلكنيا  كا 

 تشترؾ في بنية عامة يمكف تحديدىا بما يأتي: -

 زماف الٌدعاء: ( أ

أف يترصد الٌداعي األكقات الشريفة لدعائو ، كمنيا كقت السحر ، فقد كرد عف اإلماـ أبي          

كجؿ اللإفأٌنو قاؿ: ))  جعفر الباقر بالٌدعاءفعميكـدٌعاء،عبدكؿ المؤمنيفعبادهمفيحبٌعز 

كتقضىاألرزاؽ،فيياكتقٌسـالٌسماء،أبكابفيياتفتحفإٌنياساعةالٌشمسطمكعإلىالٌسحرفي

إلىلوكانتإذاأبيكافأٌنو قاؿ: ))  . كمنيا كقت الزكاؿ ، فعف الباقر(ُ)(( العظاـالحكائجفييا

:إذاقاؿرسكؿالل: )) ، كقاؿ(ِ)(( الشمسزكاؿيعنيالساعة،ىذهفيطمبياحاجةالل

زالتالشمسفتحتأبكابالسماءكأبكابالجناف،كاستجيبالٌدعاء،فطكبىلمفرفعلوعندذلؾ

يـكفيالمسألةأكثركاأٌنو قاؿ: ))  . كمنيا يـك الجمعة ، فقد كرد عف اإلماـ عمي(ّ)((عمؿصالح

أكمعصية،بقطيعة،تدعكالـكالمسألةماالٌدعاءيستجابفييافيوساعات،فإفٌكالٌدعاءالجمعة

. كمنيا يكـ عرفة ، فعف حناف بف (ْ)(( الجمعةيـكيضاعفافكالٌشرالخيرأفٌكاعممكاأكعقكؽ،

إنيـفداؾ،جعمتفقمت:عرفةيـكصـكعفسألتو، قاؿ: ))  سدير، عف أبيو ، عف أبي جعفر

يـكعرفةيـكإف:قاؿذاؾ؟كلـ:قمتيصكمو،الأبيكاف:قاؿسنة،صـكيعدؿأنويزعمكف

. كمف األكقات كالحاالت التي (ٓ)(( أصكموأفكأكرهالٌدعاء،عفيضعفنيأفكأتخٌكؼكمسألة،دعاء

فيأربعالٌدعاءاطمبكا، أٌنو قاؿ: ))  ترجى فييا اإلجابة ، ما جاء عف اإلماـ أبي عبداهلل الصادؽ

فإفالمؤمف،القتيؿدـمفقطرةكأكؿالقىٍطر،كنزكؿ،األفياءكزكاؿالرياح،ىبكبعند:ساعات

                                                           

 .  ْْٗ/ِ( أصكؿ الكافي ، ُ)
 .  ْْٖ/ِ( السابؽ نفسو ، ِ)
 .  ُٕٔ( األمالي لمشيخ الصدكؽ ،  صّ)
 .  ٗٓ-ٖٓ( كتاب المحاسف ، صْ)
 .  ُِٔ-َِٔ/ْ( تيذيب األحكاـ ، ٓ)
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، إلى غير ذلؾ مف األكقات التي يستحب فييا الٌدعاء كذيكرت (ُ)(( األشياءىذهعندتفتحالسماءأبكاب

 . (ِ)في كتب الحديث كاألدعية

 مكاف الٌدعاء: ( ب

عمى زيارتيا كالٌدعاء فييا ، كمنيا مكة  أف يتخير الٌداعي األماكف الشريفة التي حثَّ األئمة          

المكرمة عند الميزاب ، كعند المقاـ ، كعند الحجر األسكد ، كبيف المقاـ كالباب ، كجكؼ الكعبة ، كعند 

، كقد (ّ)بئر زمـز ، كعمى الصفا كالمركة ، كعند المشعر ، كعند الجمرات الثالث ، كعند رؤية الكعبة

فأمالواستجيبإالالجباؿبتمؾأحدكقؼماقكلو: ))  ركم عف اإلماـ الرضا المؤمنكف،

. كمنيا المساجد، فإنَّيا بيكت اهلل (ْ)(( دنياىـفيليـفيستجابالكفاركأماآخرتيـ،فيليـفيستجاب

كمىػفٍاألرض،فياللبيكتفإٌنياالمساجد؛بإتيافعميكـ: )) في األرض ، قاؿ اإلماـ الصادؽ

، كأشرؼ (ٓ)(( كالٌدعاءالصالةمػففييازٌكاره،فأكًثركامفككيتػبذينكبو،مفاللطٌيػرهمتطٌيػرانأتاىا

الٌدعاءمففرغتإذاأٌنو قاؿ: ))  ، كقد كرد عف اإلماـ الصادؽالمساجد مسجد الرسكؿ األعظـ

منبرممابيف:قاؿاللرسكؿفإفحاجتؾكسؿبيدؾ...فامسحوالمنبرفائت،النبيقبرعند

، كمنيا مسجد الككفة ، فقد (ٔ)... (( الجنةترعمفترعةعمىكمنبرمالجنةرياضمفركضةكبيتي

أجابوإالالحكائجمفحاجةفيبمسألةمكركبفيودعاماأٌنو قاؿ: ))  ركم عف أمير المؤمنيف

كمما كرد في فضؿ التعبد فيو كالٌدعاء ما ركم عف  ، كمنيا مسجد السيمة ،(ٕ)(( كيٍربىتىويعنوكفر جالل،

أتاه: )) أبي عبداهلل الصادؽ اللفر جإالٌالل،كدعاالعشائيف،بيففيوفصمىقطمكركبهما
                                                           

 .  ْْٕ/ِ( أصكؿ الكافي ، ُ)
. كمكاـر األخالؽ،  ُُّ -َٕ/ّ. كتيذيب األحكاـ ،  ْْٗ-ْْٕ/ِ( ينظر: عمى سبيؿ المثاؿ ، أصكؿ الكافي ، ِ)

 . ِّٓ-ُّٓ/ّٗكبحار األنكار ، .  ٓٓ-ْٓ. كعدة الداعي كنجاح الساعي ، ص ّْٓ-ّّٓ
 . ّْٗ/ّٗ( ينظر: بحار األنكار ، ّ)
 . ٔٓعدة الداعي كنجاح الساعي ، ص (ْ)
 . َْْلمشيخ الصدكؽ ، ص( األمالي ٓ)
 .  ّٓٓ/ِ( فركع الكافي ، ٔ)
 .  ْٖٔ/ُ،  الكافي فركع (ٕ)
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. كمف أماكف الٌدعاء بؿ اشرفيا عند قبر الحسيف(ُ)(( كيٍربىتىوي
 ، فقد ركم عف اإلماـ اليادم(ِ)

ٌص (ّ)(( منياكالحائردعاه،لمففيستجيبفيياييدعىأفيحبُّبقاعانتعالىللإف قكلو: ))  ، فقد خي

 ، كعندما أصاب األماـ الصادؽ(ْ)بثالث خصاؿ منيا: إٌف اإلجابة تحت قبتو اإلماـ الحسيف

كجع أمر مىف عنده أف يستأجركا لو أجيران يدعك لو عند قبر الحسيف
، كفي ركاية شعيب العقرقكفي (ٓ)

فداؾ؟جعمتكاألجرالثكابمفلوماالحسيفقبرأتىمف:لوقمتقاؿ: ))  أبي عبداهللعف 

لواستجيبتإالأحددعكةعندهدعاكالمنو،اللقبمياإالالصالةأحدعندهصٌمىماشعيبيا:قاؿ

 . (ٔ)... (( آجمةكعاجمة

 ج( أسمكب الٌدعاء: 

أصحابيـ عمى االلتزاـ بما كرد عنيـ نٌصان في الٌدعاء مف دكف إحداث أم  حثَّ األئمة          

تغيير فيو بتحريؼ أك زيادة أك نقصاف ؛ ألٌف الٌدعاء شفرة أك رمز سٌرم لفتح مغالؽ أبكاب الغيب ، قاؿ 

الٌدعاء ، كفي تغيير أية عالمة منو في المطالب : المفاتح ىذه كأحد ،(ٕ)اٍلغىٍيبًمىفىاًتحيكىًعندىهيتعالى: 

المعينة قد ال تحصؿ اإلجابة ، فالٌدعاء مف جممة السنف التي بعضيا حاكـ عمى بعض عمى أساس العمة 

مىقىويشىٍيءوكيؿ أىٍحسىفىال ًذمكالمعمكؿ ، كعمييا يجػرم النظاـ األحسػف، قاؿ تعالى:  بىدىأىخى ٍمؽىكى نسىافًخى اإلًٍ

ًمف شبيةستصيبكـقكلو: ))  . كقد ركل عبداهلل بف سناف عف اإلماـ أبي عبداهلل الصادؽ(ٖ)ًطيفو

مـفتبقكف دعاءكيؼ:قمتالغريؽ،بدعاءدعامفإالمنياينجككالىدل،إماـكاليرل،بالعى

الليا:"فقمت"دينؾعمىقمبيثٌبتالقمكبيامقٌمبيارحيـيارحمفياالل:"يقكؿ:قاؿالغريؽ؟
                                                           

 .  ْٖٖ/ُ( السابؽ نفسو ، ُ)
 . ٔٓ( ينظر: عدة الداعي كنجاح الساعي ، صِ)
 .  َْٔ( كامؿ الزيارات ، صّ)
 .  ُٕ( ينظر: كفاية األثر في النٌص عمى األئمة االثني عشر ، صْ)
 . ٕٓينظر: عدة الداعي كنجاح الساعي ، ص (ٓ)
 .  ّْٓ( كامؿ الزيارات ، صٔ)
 .  ٗٓاآلية:  مف ( سكرة األنعاـ /ٕ)
 .  ٕ( سكرة السجدة / اآلية: ٖ)
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رحمف رحيـيا دينؾعمىقمبيثٌبتكاألبصارالقمكبمقٌمبيايا قاؿ" القمكبمقٌمب اللإف :

، كفي حديث عبدالرحيـ (ُ)((دينؾعمىقمبيثٌبتالقمكبيامقٌمب:لؾأقكؿكماقؿكلكفكاألبصار،

ًعٍمتي:فقمتعبداللأبيعمى))دخمتالقصير قاؿ:  قاؿدعاءناخترعتإٌنيًفداؾجي مفدعني:

 .(ِ)... (( اختراعؾ

 كقد قدَّـ األئمة عميـ السالـ إرشادات عمى كيفية الٌدعاء ، منيا:         

لودعػاءييػرىدُّال: )) ( أف يػبػدأ الٌدعػاء بالبسػممة ، قػاؿ رسػكؿ اهللُ       ـًأك  الر ٍحػمفًالم وًًبسٍػ

 . (ّ)(( الر ًحػيـً

 ( الثناء عمى اهلل تعالى:ِ      

: عمػى الٌداعػي قبؿ أف يشػرع في المسػالة أف يحمػد اهلل كيثػني عميو ، يقػكؿ أميػر المؤمنيف         

ٍمدي))  عىؿىاىل ًذمًلم وًاىٍلحى ٍمدىجى ًزيدًسىبىبانكىًلًذٍكرًهًًمٍفتىاحاناىٍلحى ، كعف اإلماـ (ْ)... (( فىٍضًموًًمفًٍلٍممى

إفأٌنو قاؿ: ))  ، كعنو(ٓ)... (( كليمدحوربوًعمىفمييٍثفًالحاجةىكيـأحدطمبىإذا: )) الصادؽ

 . (ٔ)... (( فمجدهاللدعكتفإذاالمسألةقبؿالمدحةإف:المؤمنيفأميركتابفي

 ( الٌدعاء باألسماء الحسنى:ّ       

ًلٌموًأف يدعك اهلل بأسمائو الحسنى لقكلو تعالى:           ٍسنىىاألىٍسمىاءكى ، كأف (ٕ) ًبيىافىاٍدعيكهياٍلحي

 تعالى: الرٌزاؽ، أسمائو مف يذكر يذكر مف األسماء ما يناسب مطمكبو ، فإذا كاف مطمكبو الرزؽ

                                                           

 .  ِّٓ/ِالنعمة ،  كتماـالديف  كماؿ( ُ)
 .  ِْٕ/ُ( فركع الكافي ، ِ)
 .  ُّّ/ّٗ( بحار األنكار ، ّ)
 .  ُِِ( نيج البالغة ، صْ)
 . ْْٓ/ِأصكؿ الكافي ،  (ٓ)
 .  ّٓٓ( مكاـر األخالؽ ، صٔ)
 .  َُٖاآلية: مف ( سكرة األعراؼ / ٕ)
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 كالمٌناف، األسباب ، كمسبب كالكاسع، كالكريـ، كالمعطي، كالمفضؿ، كالمنعـ، كالمغني، كالجكاد، كالكىاب،

ف بغير يشاء مف كرازؽ  كالرحيـ، التكاب، كالرحمف، يذكر: كالتكبة المغفرة مطمكبو كاف حساب. كا 

 كذا كالمرتاح، كالفتاح، كالغفار، كالستار، كالغفكر، كالعفك، كالشككر، كالصبكر، كالعطكؼ، كالرؤكؼ،

ف كالمفضؿ. كالمنعـ، ؿ،كالمجم كالمحسف، كالسماح، المجد  يذكر: العدك مف االنتقاـ مطمكبو كاف كا 

 كالطالب المردة، كقاصـ يريد، لما كالفعاؿ الشديد، البطش كذا كالمنتقـ، كالقيار، كالجبار، العزيز،

 كاف كلك القياس. ىذا كعمى انتقامو، يطاؽ ال كالذم شيء، يعجزه ال الذم المدرؾ، الميمؾ الغالب،

 .( ُ)ذلؾ أشبو كما كالرافع، كالمعز، كالمرشد، كاليادم، كالفتاح، العالـ، يذكر: العمـ مطمبو

 الصالة عمى النبي كآلو: (ْ

ينبغي لمداعي بعد الحمد كالثناء عمى اهلل سبحانو كتعالى أف يصمي عمى محمد كآلو ، فقد ركل          

ميحتىمىٍحجيكبهديعىاءوكيؿُّأٌنو قاؿ: ))  ق( في معجمو عف أمير المؤمنيفَّٔالطبراني )ت ييصى

اليزاؿأٌنو قاؿ: ))  !، كعف أبي عبداهلل الصادؽ(ِ)(( كسمـعميواللصمىمحمدكآؿًمحمدوعمى

: ، كفي بياف عٌمة ذلؾ يقكؿ أمير المؤمنيف(ّ)(( محٌمدآؿكمحٌمدعمىيصٌمىحٌتىمحجكبانالٌدعاء

انىوياىلم وًًإلىىلىؾىكىانىتًٍإذىا))  ةهسيٍبحى اجى الىةًًبمىٍسأىلىةًفىاٍبدىأٍحى مىىاىلص  ؛سىؿٍثيـ ،رىسيكًلوًعى تىؾى اجى فىًإف حى

ـياىلم وى تىٍيفًييٍسأىؿىأىفًٍمفٍأىٍكرى اجى يىٍمنىعىًإٍحدىاىيمىا،فىيىٍقًضيىحى  . (ْ)(( اىأٍليٍخرىلكى

 كأىؿ بيتو:  التكسؿ برسكؿ اهلل (ٓ

: ، قاؿ رسكؿ اهللكأىؿ بيتو كرد في األحاديث الشريفة تأكيد التكسؿ برسكؿ اهلل           

عنيـ،يدفعكبيـ،يمطركفكبيـأمتىتنصر...بيـالحكضعمي يردكاأفإلىمٌنياألكصياء)) 

                                                           

 . ُٗٗ( ينظر: عدة الداعي كنجاح الساعي ، صُ)
 .  َِِ/ُ( المعجـ األكسط ، ِ)
 .  َْٔ/ِ( أصكؿ الكافي ، ّ)
 .  ّٖٓ( نيج البالغة ، صْ)
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بويمحُّماأكثرعبداللأباأسمعكنتإٌني، كعف داكد الرٌقي قاؿ: )) (ُ)(( دعاءىـاستجابكبيـ

كالحسف،كفاطمة،المؤمنيف،كأمير،اللرسكؿيعنيالخمسة،بحؽٌاللعمىالٌدعاءفي

قاؿ، كعف سماعة قاؿ: (ِ)(( عمييـاللصمكاتكالحسيف، الحسفلي)) أبك يالؾكافإذا:

فقؿحاجةاللإلىسماعة " ،محٌمدبحؽٌأسألؾإٌنيالميـٌ: مفشأنانعندؾليمافإفٌكعمٌي

كأفمحٌمدكآؿمحٌمدعمىتصميأفالقدرذلؾكبحؽٌالشأفذلؾفبحؽٌالقدر،مفكقدرانالٌشأف،

 . (ّ)(( ككذاكذابيتفعؿ

 اإلقرار بالذنكب: (ٔ

عمى الٌداعي قبؿ المسالة أف يعترؼ بذنكبو، كيقٌر مذعنان معترفان مستغفران عٌما اقترفو مف خطايا،          

ةي،إٌنماىي: )) كما ارتكبو مف ذنكب ، قاؿ اإلماـ الصادؽ ـ الًمٍدحى ـ الثناء،ث ـ بالذ نب،اإلقرارث ث

 . (ْ)(( باإلقرارإالٌذنبمفعبدهخرجماكاللإن والمسألة،

 المسألة: (ٕ

كينبغي عمى الٌداعي بعد الثناء عمى اهلل تعالى ، كالصالة عمى النبي كآلو ، كاإلقرار بالذنب أف          

يذكر مسألتو ، كعميو أاٌل يستكثر مطمكبو ، فإٌنو يطمب ممف عنده خزائف كٌؿ شيء ، كال تنفد خزائنو ، فال 

كثر، كليسأؿ اهلل في جميع حكائجو ، كال يبخؿ بالٌدعاء كالسؤاؿ ، فقد يستصغر شيئان مف مطمكبو ، أك يست

أحػدكػـأٌنو قاؿ: ))  ركم عف رسكؿ اهلل ،حاجػتورب وليسأؿ إذانعموشسعيسػألوحٌتىكم يا

إف تدعكابيا،أفلصغرىاصغيرةتترككاكالأٌنو قاؿ: ))  ، كلما كرد عف اإلماـ الصادؽ(ٓ)(( انقػطع

                                                           

 .  ِٔ/ُ( تفسير العياشي ، ُ)
 .  ْٓٓ/ِأصكؿ الكافي ،  (ِ)
 .  ِٗٓ/ِ،  السابؽ نفسو (ّ)
 . ْْٓ/ِ،  أصكؿ الكافي( ْ)
 . ِٓٗ/ّٗ( بحار األنكار ، ٓ)
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. كعمى الٌداعي أيضان أف يسمي حاجتو مع عممو بأٌف اهلل محيط (ُ)(( الكبارصاحبىكالصغارصاحب

بعباده، يعمـ حاليـ كحاجاتيـ ، كىك أقرب الييـ مف حبؿ الكريد ، كلكٌنو سبحانو يحٌب أف تيبٌث إليو 

العبدمايريديعمـكتعالىتبارؾاللإف : )) الحكائج، كتيسٌمى بيف يديو تعالى . قاؿ اإلماـ الصادؽ

كأاٌل ييخٌص الٌداعي نفسو  . (ِ)(( حاجتؾفسِـّدعكتفإذاالحكائج،إليوتبثأفيحبٌكلكٌنودعاه،إذا

أحدكـدعاإذا: )) بالٌداء فقط، بؿ يعمـ فيذكر معو إخكانو مف المؤمنيف كالمؤمنات ، قاؿ رسكؿ اهلل

، ـٌ كفي فضؿ ىذا العمؿ أف اهلل تعالى يثيب صاحب الدُّعاء بعدد كٌؿ  ،(ّ)(( لمدُّعاءأكجبفإٌنوفميع

مؤمف يشممو دعاؤه بالحسنات ، كأٌف كٌؿ مؤمف يشممو ىذا الٌدعاء يشفع يـك القيامة بيف يدم اهلل تعالى، 

قاؿ:  عندما يأذف سبحانو لمصالحيف مف عباده بالشفاعة لممذنبيف منيـ ، فعف أبي عبداهلل الصادؽ

ليـدعاالذممثؿعميواللرد إالٌكالمؤمناتلممؤمنيفدعامؤمفمفما: )) اهلل قاؿ رسكؿ

ؿمفمضىكمؤمنة،مؤمفكؿٌمفبو إلىبوليؤمرالعبدإف القيامة،يـكإلىآتىكأكالد ىرأك 

بالقيامةيـكالٌنار فيو،فشٌفعنالنايدعككافالذمىذاربٌيا:كالمؤمناتالمؤمنكففيقكؿفييٍسحى

 . (ْ)(( فينجكفيواللفيشٌفعيـ

 خاتمة الٌدعاء: (ٖ

: يستحب لمداعي أف يختـ دعاءه بقكؿ: " ما شاء اهلل ال قكة إاٌل باهلل "، قاؿ اإلماـ الصادؽ         

ا))  بقكؿدعاءهفختـدعارجؿمفمى ، (ٓ)(( صاحبوأيجيبإالٌ،باللإالٌقك ةالالل،شاءما:

:اللقاؿ.باللإالٌقك ةكال،الحكؿاللشاءما:دعامابعدفقاؿالر جؿدعاإذا: )) كقاؿ

. كأف يصٌمي عمى محمد كآؿ محمد ، فضالن عمى (ٔ)(( حاجتواقضكاألمرمكاستسمـعبدمٌاستبسؿ

                                                           

 .  ّْٖ/ِ( أصكؿ الكافي ، ُ)
 .  ْْٕ/ِ،  السابؽ نفسو (ِ)
 . ْٕٓ/ِ،  الكافي أصكؿ (ّ)
 .  ْٕٔ/ِ،  نفسو السابؽ (ْ)
 .  ِٔٔ( األمالي لمشيخ الصدكؽ ، صٓ)
 .  ْٖٗ/ِ( أصكؿ الكافي ، ٔ)
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بالصالةفميبدأحاجةاللإلىلوكانتمىف: )) صالتو في ابتداء دعائو ، قاؿ اإلماـ الصادؽ

ـ كآلو،محٌمدعمى ـ حاجتو،يسأؿث أفمفأكـراللفإف محٌمد،كآؿمحٌمدعمىبالصالةيختـث

 . (ُ)(( عنوتحجبالمحٌمدكآؿمحٌمدعمىالصالةكانتالكسط؛إذاكيدعالطرفيفيقبؿ

 د( ىيأة الدَّاعي:       

بيَّنت االحاديث الشريفة ما ينبغي لمٌداعي أف يقكـ بو مف أعماؿ قبؿ الٌدعاء كفي أثنائو كبعده ،          

مما تككف مف أسباب تحقؽ اإلجابة ، كمنيا أف يتكضأ كيصٌمي ركعتيف قبؿ الٌدعاء ، قاؿ اإلماـ 

ـ ركعتيفكصٌمىالكضكء،فأحسفتكٌضأمىف: )) الصادؽ ،كسجرككعيمافأت ـ كدىما جمسث

ـ ،اللرسكؿعمىكصٌمىاللعمىفأثنى كمفمظاٌنوفيالخيرطمبفقدحاجتواللسأؿث

إذا، قاؿ: )) . كمنيا استقباؿ القبمة ، فعف اإلماـ أبي جعفر(ِ)(( يىًخبٍلـمظاٌنوفيالخيرطمب

ذاطاىران،إالٌتدخموتجمس،فالأفتريدكأنتالمسجددخمت ـ القبمة،فاستقبؿدخمتوكا  اللادعث

. كمنيا إظيار التضرع كالخشكع برفع (ّ)(( النبيعمىكصؿِّالل،تدخمو،كاحمدحيفكسِـّكسمو،

فيرٌدىمايديوإليويرفعأفالعبدليستحييمفاللإف: )) اليديف عند الٌدعاء ، قاؿ رسكؿ اهلل

كماكدعاابتيؿإذايرفعيديواللرسكؿكاف، قاؿ: )) الحسيف، كعف اإلماـ (ْ)(( خائبتيف

يستطعـ : ما بالكـ إذا دعكتـ رفعتـ أيديكـ إلى ، كقد سأؿ أبك قيٌرة اإلماـ الرضا(ٓ)((المسكيف

كاستعبدمفبضركبخمقواستعبداللإف : )) السماء؟ فقاؿ أبك الحسف ... عندخمقوالعبادة

كالتذٌلؿالعبكديةكعالمةاالستكانةلحاؿالسماءإلىكرفعيااأليدمببسطكالتضرع،كالطمبالٌدعاء

، (ُ)، كأف تتغير كضعية اليديف بتغير حاؿ الٌداعي في الرغبة كالرىبة كالتضرع كالتبتؿ كاالبتياؿ(ٔ)(( لو
                                                           

 .  ّْٔ/ِ،  السابؽ نفسو (ُ)
 . ّْٕ/ُ( فركع الكافي ، ِ)
 .  ُِ/ْٖ( بحار األنكار ، ّ)
 .  ّٗٓ( مكاـر األخالؽ ، صْ)
 .  ّّٗ/ّٗ( بحار األنكار ، ٓ)
 .  ّٕٕ/ِ( االحتجاج ، ٔ)
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ظيرىما،كتظيريديؾتبسطباطنيما،كالر ىبوكتظيريديؾتبسطالر غبة: )) قاؿ اإلماـ الصادؽ

ًرٍسالنالسماءفيترفعيااليسرلالسٌبابةتحٌرؾكالتبٌتؿيمينانكشماالن،اليمنىالسٌبابةتحٌرؾكالتضٌرع

، كعف (ِ)(( البكاءأسبابترلحيفكاالبتياؿالسماء،إلىكذراعيؾيديؾتبسطكاالبتياؿكتضعيا،

أٌما:أكجوأربعةعمى: )) عف الٌدعاء كرفع اليديف؟ فقاؿ أبي بصير قاؿ: سألت اإلماـ الصادؽ

،بباطفالقبمةفتستقبؿالتعٌكذ إلىبباطنيماكتفضيكٌفيؾفتبسطالٌرزؽفيالٌدعاءكأٌماكٌفيؾ

كدعاءرأسؾ،بيماتجاكزيديؾفرفعاالبتياؿ،كأٌماالسٌبابةبأصبعؾفإيماءالتبٌتؿكأٌماالٌسماء،

. كمنيا أاٌل يمحف في دعائو (ّ)((الخيفةدعاءكىككجيؾمٌمايميالسٌبابةأصبعؾتحٌرؾأفالتضرُّع

إلػىيصػعػدالالمػمحػكفالٌدعػاءإف أٌنػو قػاؿ: ))  قػدر اسػتطاعتو ، فقد ركم عػف اإلماـ الجػكاد

المأثكرة ، إف كاف في حالة ، كاألفضؿ لو اختيار ما يناسب حالو كحاجتو مف األدعية   ))(4)الل

الخكؼ ، أك الرجاء ، أك البالء ، أك الرخاء ، كأف يككف دعاؤه خفية ؛ ألٌنو أبعد عف الرياء ، كأقرب إلى 

ـٍاٍدعيكاٍ ، قاؿ تعالى: (ٓ)اإلخالص ، كألجؿ أف يككف الٌدعاء مقركنان بتكٌجو الفكر كحضكر القمب ب كي رى

رُّعنا ٍفيىةنتىضى خي تخفييادعكة، أٌنو قاؿ: )) كلما ركم عف اإلماـ الرضا ،(ٔ)اٍلميٍعتىًديفىييًحبُّالىًإن ويكى

دعكةسبعيفمفاللعندأفضؿ . كمنيا التختـ بالعقيؽ أك الفيركز، لقكؿ اإلماـ (ٕ)((تظيرىا

قاؿ:: )) ، كلما كرد عنو(ٖ)(( عقيؽفيياكؼمفإليوأحباللإلىكؼريفعتما: )) الصادؽ

قاؿاللرسػكؿقاؿ ،خاتـكفييايدهيرفععبػدمػفألسػتحيإٌنػياللتعالػى:: فأرٌدىافيػركز

                                                                                                                                                                                    

كالمبالغة في السؤاؿ ، كالتبتؿ: االنقطاع إلى اهلل، الرغبة: السؤاؿ كالطمب ، كالرىبة: الخكؼ كالفزع ، كالتضرع: التذلؿ ( ُ)
 . ُْ/ُِكاالبتياؿ: أف تمٌد يديؾ جميعان كأصمو التضٌرع كالمبالغة في الٌدعاء . ) ينظر: مرآة العقكؿ ، 

 .  ُْٓ-َْٓ/ِ( أصكؿ الكافي ، ِ)
 .  ُْٓ/ِ،  السابؽ نفسو (ّ)
 . ِّ( عدة الداعي كنجاح الساعي ، صْ)
 . ّٕٗ/ْثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ ، ( ينظر: األمٓ)
 .  ٓٓ( سكرة األنفاؿ / اآلية: ٔ)
 .  ْْٕ/ِ( أصكؿ الكافي ، ٕ)
 .  ّّٕ( جامع األخبار ، صٖ)
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عبدهأبرز))ما: . كمنيا أف يمسح بعد الٌدعاء كجيو كرأسو بيديو ، قاؿ اإلماـ الصادؽ(ُ)((خائبة

مارحمتوفضؿمففييايجعؿ،حٌتىصفرانيرد ىاأفاللاستحياإالٌالجٌبارالعزيزاللإلىيده

 . (ِ)((كرأسوكجيوعمىيمسححٌتىيدهيردٌفالكـأحددعافإذايشاء،

 

ت:         
ّ
ي
ّ
بل اىْظ

 
 ادلبحج اىثاىج: ػالقاث احل

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 

، كقد (ّ)سميت عالقة ممحكظةالحرؼ كنحكه ، فإذا فيمت العالقة بقرينة عقمية كلـ تعتمد عمى المفظ 

 يىًصميو ما األسماء في كاف كما أنو أشار عبد القاىر الجرجاني إلى ىذا النكع مف الربط بقكلو: )) كاعمـ

 ال التي كالصفة كذلؾ يربطو ، كرابط يىًصمو كىاًصؿ عف لو معناه بصمة فيستغني قبمو ، باالسـ معناه

 يىًصمو ما إلى كذلؾ يفتقر الذم ال ككالتأكيد بو ، يىًصميا شيء إلى بالمكصكؼ اٌتصاليا في تحتاج

 عف ليا معناىا بربط كتستغني قبميا ، بالتي نفسيا ذات مف تتَّصؿ ما الجمؿ في يككف كذلؾ بالمؤكَّد ،

 تكف لـ حصمت إذا ككانت ليا ، كمبينة قبميا ، لمتي ميؤىك دة كانت جممة كؿُّ  كىي يربطيا ، عطؼ حرؼ

، فعندما ال يكجد في (ْ)المؤكد (( غير ، كالتأكيد المكصكؼ غير الصفة تككف ال كما ، سكاىا شيئان 

النٌص كسائؿ ربط حرفية أك شكمية ، ينظر إلى العالقات الرابطة التي تجمع أجزاءه بكصفيا ركابط داللية 

ع ارتباط اآلم تعتمد عمى قرائف معنكية ، كقد ذكر الزركشي ىذيف النكعيف مف الربط عند حديثو عف أنكا

 بعضيا ببعض، كىما:

                                                           

 . ُِٗ-ُِٖ( عدة الداعي كنجاح الساعي ، صُ)
 . ِْْ/ِ( أصكؿ الكافي ، ِ)
 .  ِٖٔ( ينظر: اجتيادات لغكية ، صّ)
 .  ِِٕ( دالئؿ اإلعجاز ، صْ)
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 جامعة ... جية بينيما تككف أف بد كال معطكفة تككف أف األكؿ: )) القسـ      

 معنكية قرائف كىى الكالـ باتصاؿ تؤذف دعامة مف بد فال معطكفة تككف أال الثاني: القسـ         

 . (ُ)معنكم ... (( مزج كىذا لفظي مزج كاألكؿ بالربط مؤذنة

كىذه العالقات متنكعة كمتجددة مع النصكص ، بحيث يكاد كؿ نٌص يبتكر مف الكسائؿ ما          

. فيمكف أف تتعٌدد كتختمؼ باختالؼ المتمقيف بالنظر إلى مرجعياتيـ الفكرية. (ِ)يحقؽ تماسكو الٌداللي

 كفيما يأتي بعض ىذه العالقات:

 ػالقت المجاه ٗاىتفظيو - أ

يتحقؽ الحبؾ في ىذه العالقة باالستمرارية الٌداللية ، فيي تقكـ عمى ذكر قضية مجممة سابقة،          

ـٌ تفصيميا في قضايا أخرل الحقة ليا ، كمف ثـ نرل أف التفصيؿ  يحمؿ صفة  –في الغالب  –كيت

داللية، كدكرىا في ق( ليذه العالقة الْٖٔ. كقد تنبو حاـز القرطاجني )ت(ّ)المرجعية لما سبؽ إجمالو

، حيف أكجب عمى الشاعر أف يردؼ البيت األكؿ مف الفصؿ بما يككف الئقان بو (ْ)تماسؾ النٌص دالليان 

، كقد قٌسـ التفسير عمى أنكاع ، كجعؿ منو (ٓ)مف بقية معاني الفصؿ ، كمف ذلؾ أف يككف تفسيران لو

 . (ٔ)تفسير اإلجماؿ كالتفصيؿ

، فإٌف الجممة األكلى تمثؿ بؤرتو التي تمتقي (ٕ)كمثمما يمثؿ العنكاف إجماالن لمضمكف النٌص          

عندىا الجمؿ الالحقة ليا )) ففي الغالب يرٌكز المرسؿ كٌؿ جيكده في ىذه الجممة ؛ إذ يككف ما بعدىا 

                                                           

 .  ْٖ-ْْ/ُ( البرىاف في عمـك القرآف ، ُ)
 .  ّٔ، ص ، التحميؿ النٌصي لمشعر ( ينظر: اإلبداع المكازمِ)
 .  ُُْ/ِ( ينظر: عمـ المغة النٌصي بيف النظرية كالتطبيؽ ، ّ)
 .  ُّٕ( ينظر: التماسؾ النٌصي لالستخداـ المغكم في شعر الخنساء ، صْ)
 .  َِٗ( ينظر: منياج البمغاء كسراج األدباء ، صٓ)
 .  ٖٓ( ينظر: السابؽ نفسو ، صٔ)
 .  ٓٗ( ينظر: عمـ لغة النٌص كاألسمكب ، صٕ)
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د ؛ إذ تتعمؽ األجزاء الباقية مف غالبان تفسيران ليا . كتمثؿ كذلؾ المحكر الذم يدكر عميو النٌص فيما بع

التي تشير  . كيمكف إدراؾ ىذا في بعض أدعية اإلماـ عمي(ُ)النٌص بالجممة األكلى بكسيمة ما ((

ٍمديفييا الجممة االستياللية إلى مكضكع الٌدعاء ، كما في دعائو: ))  كىافى،ىيكىًإالًٌإلىوىالال ًذمللًاٍلحى

ٌيان لىـٍ،كىٍيؼوًبالحى ،لىويكىافىكىال،كىٍيؼهًلكىاًنوًكىافىكىافكىاللىوي،يىكيفٍكى كىافىكىال،شىيءوًفيكىافىكىالأىٍيفه

مىى فىمىابىٍعدىقىًكمىكىال،مىكىانانًلكىاًنوًاٍبتىدىعىكىال،شىيءوعى ًعيفانكىافىكىال،شىٍيئانكىك  فىأىفٍقىٍبؿىضى شىٍيئان،ييكىكِّ

كىال،ًإٍنشىاًئوًقىٍبؿىاٍلميٍمؾًعىفًًخٍمكانكىافىكىال،شىٍيئانييٍشًبويكىال،شىٍيئانيىٍبتىًدعىأىفٍقىٍبؿىميٍستىٍكًحشانكىافىكىال

ٌيانًإلىيانكىافى ، ذىىىاًبوًبىٍعدىًمٍنويًخٍمكانيىكيكفي يىاةوًبالحى اًلكان،حى مى اًلكان،شىٍيئانييٍنًشيءىأىفٍقىٍبؿىكى مى ًإٍنشىاًئوًبىٍعدىكى

لىٍيسى،ًلٍمكىٍكفً د كىالأىٍيفهكىالكىٍيؼهللًيىكيكفيكى ـيكىال،ييٍشًبييويشىيءهكىال،ييٍعرىؼيحى كىال،بىقىاًئوًًلطيكؿًيىٍيرى

اؼيكىال،ًلذيٍعرىةويىٍضعيؼي اؼيكىمىايىخى ًميقىتيويتىخى لىًكفٍ،شىيءوًمفٍخى بىًصيره،سىٍمعوًبغىٍيرًسىًميعهكى ،ًبغىٍيرًكى رو بىصى

قىًكم  ٍمًقًو،الًمفٍقيك ةوًبغىٍيرًكى دىؽيتيٍدًركيويخى شىٍيئانأىرىادىًإذىا،الس اًمًعيفىسىٍمعيًبسىٍمًعوًييًحيطيكىال،الن اًظًريفىحى

ابىرىةوكىالميظىاىىرىةوكىال،مىشيكرىةوًبالكىافى دانيىٍسأىؿيكىال،ميخى ٍمًقوًًمفٍشىيءوعىفٍأىحى األٍبصاريتيٍدًركيويال،أىرىادىهيخى

ًبيريالم ًطيؼيكىىيكى،األٍبصارىييٍدًرؾيكىىيكى ، فقد خصَّ بحمده في الجممة األكلى اسـ الذات لذاتيا (ِ)(( اٍلخى

، فالحمد يككف حمدان عمى العطاء (ّ)(( فعبدتؾلمعبادةأىالنكجدتؾبما تحممو مف صفات ، مف باب )) 

في مرتبة ، كفي مرتبة عالية يككف حمدان لمصفات الذاتية ، كىك خاصتو الفارقة بينو كبيف الشكر ، جاء 

الذاتية،  صفاتو عمى اإًلنساف تحمد ألىنؾ أىعميما ؛ كالحمد متقارباف ، كالشكر في لساف العرب: )) الحمد

 هلل حؽ كالثناء الحمد ، فقكلنا: ) الحمد هلل ( معناه: )) أف(ْ)صفاتو (( عمى تشكره كال عطائو ، كعمى

 هلل ( ) الحمد:  فقكلنا العباد، عمى آالئو كأنكاع أياديو كثرة بسبب لمحمد المستحؽ ىك تعالى فإنو ، كممكو

، كما تعميقو الحمد بما يدؿ عمى التكحيد إال لبياف جية استحقاقو، (ٓ)يستحقو (( حؽ هلل الحمد أفَّ  معناه:

                                                           

 . ٓٔ/ُعمـ المغة النٌصي بيف النظرية كالتطبيؽ ،  (ُ)
  . ُّ-َّ( ركضة الكافي ، صِ)
 .  ُٖ/ٕ( مرآة العقكؿ ، ّ)
 ، مادة ) حمد ( .  ّٔٔ/ّ( لساف العرب ، ْ)
 .  ِِْ/ُ،  ) مفاتيح الغيب ( ( تفسير الفخر الرازمٓ)
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ٌيان  كشرع في تفصيميا في الفقرات الالحقة لبياف عٌمة ذلؾ االستحقاؽ ، فيك سبحانو: ) كىافى  كىٍيؼو (،  ًبال حى

أقساميا  فحياتو ليست أمران زائدان قائمان بو ، بؿ ىي عيف ذاتو ، كأما أٌنو بال كيؼ فألف الكيفيات عمى

لىـٍ  لىوي (، أم كلـ  يىكيفٍ  مخمكقة محدثة ، كالقديـ األزلي الكامؿ بالذات يمتنع أف يتصؼ بالمحدثات . ) كى

كىٍيؼه (، أم كاف مكجكدان في األزؿ كما كاف لكجكده كيؼ ؛ ألفَّ  ًلكىاًنوً  كىافى  كىال يكف الكيؼ لو . ) كىاف

أىٍيفه (، أم كاف في األزؿ كال كاف لو أيف؛ إذ  لىوي  كىافى  كىالالكيؼ حادث فكجب أف ال يتصؼ بو أبدان . ) 

شىيءو (، كالجزء في الكؿ كالصفة في المكصكؼ كالصكرة في  ًفي كىافى  أف األيف حادث أيضان. ) كىال

 عميو كىك،  المادة إلى غير ذلؾ ؛ ألٌف معنى الحمكؿ في الشيء ىك الحصكؿ فيو عمى سبيؿ التبعية

 الذاتي . ) كىال لمكجكب المنافي االحتياج لـز ككمالو كجكده في المحؿ ذلؾ إلى افتقر إف ألنو محاؿ ؛

مىى كىافى  شىيءو (، باالستقرار فيو كالممؾ عمى السرير، كالجسـ عمى المكاف ؛ لمزكـ التشابو بالجسـ  عى

مىكىانان (؛ لتقدس  ًلكىاًنوً  اٍبتىدىعى  كالجسمانيات ، كاالفتقار كالنقص كاالختصاص ببعض الجيات . ) كىال

ا بىٍعدى  قىًكمى  كجكده عف المكاف، كلمزـك النقصاف الالـز لإلمكاف؛ كألٌف المبتدع حادث. ) كىال شىٍيئان (،  كىكَّفى  مى

فميس الغرض مف تككيف األشياء تحصيؿ القكة كاالستعانة بيا في سمطانو عمى غيره ، بؿ الغرض منو 

مضا ًعيفان  كىافى  ء تقديره كتدبيره كعظمتو. ) كىالإظيار ربكبيتو كحكمتو كقدرتو ، كا  فى  أىفٍ  قىٍبؿى  ضى شىٍيئان (،  ييكىك 

فمـ يكٌكنو لجبر ضعفو كتشديد قدرتو كرفع العجز عنو ؛ ألٌنو إنما يحتاج إلى ذلؾ العاجز الناقص في 

شىٍيئان (،  يىٍبتىًدعى  أىفٍ  قىٍبؿى  ميٍستىٍكًحشان  كىافى  القدرة كالقكة ، كاهلل سبحانو ىك القادر القكم عمى اإلطالؽ . ) كىال

أم مغتمان بتفرده ، فابتدع األشياء ليستأنس بيا ، كيدفع ألـ الكحشة عف نفسو ؛ ألٌف الكحشة مف لكاـز 

شىٍيئان (، ال  في الذات ، كال في الصفات لتنزىو عف المشابية ؛ لتنزىو  ييٍشًبوي  التغير كتكابع المزاج . ) كىال

 قىٍبؿى  اٍلميٍمؾً  عىفً  ًخٍمكان  كىافى  مقو إذ الكجكب الذاتي يتأبى عف المشابية بما في عالـ اإلمكاف . ) كىالعف بخ

ذىىىاًبًو (، فيك سبحانو لتنزىو عف الزماف كالمكاف كانت نسبتو إلى ممكو  بىٍعدى  ًمٍنوي  ًخٍمكان  يىكيكفي  كىال ، ًإٍنشىاًئوً 

ئيا كبعد فنائيا كاحدة ، كال تقدـ كال تأخر فييا ، بؿ كميا حاضرة مف المكجكدات قبؿ إنشائيا كحيف إنشا

ٌيان  ًإلىيان  عنده ، كسمطتو عمى الممكنات بعممو كقدرتو سكاء أكجدىا أك ال . ) كىافى  يىاةو (، أم  ًبال حى حى
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ثؿ مستحقان لأللكىية في األزؿ مف غير حياة زائدة عمى ذاتو، فحياتو عيف ذاتو، ال صفة زائدة عمييا م

اًلكان  مى اًلكان  شىٍيئان، ييٍنًشيءى  أىفٍ  قىٍبؿى  حياة الخمؽ. ) كى مى ًلٍمكىٍكًف (، فممكو سبحانو ليس باألشياء حتى  ًإٍنشىاًئوً  بىٍعدى  كى

لىٍيسى  أىٍيفه (؛ ألٌنيما مخمكقاف كلك كانا لو لـز افتقاره  كىال كىٍيؼه  هللً  يىكيكفي  يرتبط بيا ، كينتفي بعدميا . ) كى

، كاتصافو بو ، كانتقالو مف حاؿ إلى حاؿ ، ككرر نفي الكيؼ كاأليف عنو ألٌف أكثر الخمؽ إلى خمقو 

د   يتكىمكنيما لو . ) كىال ييٍشًبييوي (؛ ألٌنو يصبح قديـ  شىيءه  ييٍعرىؼي (؛ ألٌنو مف لكاـز الكـ كتكابعو . ) كىال حى

افىلىفىسىدىتىاالم ويًإال آًليىةهًفيًيمىاكىافىلىكٍ مثمو ، كىك محاؿ ، قاؿ تعالى:  عىم ااٍلعىٍرشًرىبِّالم وًفىسيٍبحى

ـي  . ) كىال (ُ)يىًصفيكفى بىقىاًئًو (؛ ألٌف اليـر إنما يحصؿ بتغير المزاج كانفعالو كانكساره بطكؿ  ًلطيكؿً  يىٍيرى

اؼي  كىال ًلذيٍعرىةو، يىٍضعيؼي  الزماف ، ككؿ ذلؾ ممتنع . ) كىال ا يىخى اؼي  كىمى ًميقىتيوي  تىخى شىيءو (؛ ألٌنو قاىر  ًمفٍ  خى

لىًكفٍ   ًبغىٍيرً  سىًميعه  عمى كٌؿ شيء ، فكيؼ يخاؼ منو ، كألٌف الخكؼ تابع لالنفعاؿ كىك منزه عنو . ) كى

بىًصيره  ، سىٍمعو  رىاًت، فيما  ًبغىٍيرً  كى رو (، أم بغير جارحة، فسمعو كبصره ىك عممو بالمسمكعات كالميٍبصى بىصى

قىًكم  نكعاف م ٍمًقًو (؛ إذ أٌف قكتو بذاتو ال بقكة زائدة نشأت مف خمقو  ًمفٍ  قيكَّةو  ًبغىٍيرً  ف مطمؽ العمـ . ) كى خى

دىؽي  تيٍدًركيوي  يستعيف بيا عمى تدبير سمطانو . ) ال النَّاًظًريفى (؛ لتنزىو عف الجسمية كلكاحقيا مف الجية  حى

السَّاًمًعيفى (؛ ألٌنو يسمع بذاتو ما ال يسمع  سىٍمعي  ًبسىٍمًعوً  ًحيطي يي  كاأليف مما يمكف أف تدركو األبصار . ) كىال

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 

 ًبال كىافى  شىٍيئان  أىرىادى  . ) ًإذىا (ِ)يسمع حمد الحامديف فيجازييـ ، كدعاء الداعيف فيستجيب ليـ ((الظمماء ، 

مىشيكرىةو (، إرادتو لألشياء كف فيككف مف غير تراخ كال ميمة، كال يستشير أحد ليعمـ صالح ذلؾ الشيء مف 

ٍمديفي دعاء آخر لو: ))  فساده، كقد قاؿ ،اٍلمىًمؾيىيكىًإالًٌالوىالالىذلللًاىٍلحى زير،ًبالاٍلميدىًبرُّاٍلميبيفي كى

ٍمؽكىال ًعباًدهًًمفٍخى ابىرىةو (، بانضماـ قكة أخرل لو تعينو في اإليجاد  كىال ميظىاىىرىةو  . ) كىال (ّ)((يىٍستىشيري ميخى

                                                           

 .  ِِ( سكرة األنبياء / اآلية: ُ)
 .  ٖٗ( المقصد األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى ، صِ)
 . ُٖٓ( ميج الدعكات كمنيج العبادات ، صّ)
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بأف يعطي الرجؿ أرضان ليجيء الفعؿ كامالن ، كبال مخابرة، كالمخابرة ىي المزارعة عمى نصيب معيف ، 

غيره ليزرع فييا عمى الثيميث كالريبع كالخيمس كغيرىا
، فيك سبحانو كتعالى لـ يفكض أمر ممكو كخمقو (ُ)

دان  يىٍسأىؿي  إلى غيره ليعمؿ فيو كيككف لو نصيب منو . ) كىال ٍمًقوً  ًمفٍ  شىيءو  عىفٍ  أىحى أىرىادىهي (، ليخبره بصالح  خى

كشره، كيفتح عميو أبكاب عممو كحكمتو ؛ ألٌنو سبحانو عالـ بجميع األشياء ذلؾ الشيء كفساده ، كخيره 

األٍبصارى (، أم  ييٍدًرؾي  كىىيكى  األٍبصاري  تيٍدًركيوي  ال يعزب عنو مثقاؿ ذٌرة في األرض كال في السماء . ) ال

جعفرم عف أحداؽ العيكف ، فعممو يحيط بيا كبمدركاتيا ، كليا تفسير آخر فيما ركم عف أبي ىاشـ ال

بمى،قمت:القرآف؟تقرأأمافقاؿ:يكصؼ؟ىؿاللعفسألتو، قاؿ: )) اإلماـ أبي الحسف الرضا

قاؿ تعالىقكلوتقرأأما: : اريتيٍدًركيويال ارىييٍدًرؾيكىىيكىاألىٍبصى قمت؟(ِ)األىٍبصى قاؿبمى،: فتعرفكف:

قمتاألبصار؟ قاؿبمى،: قمتماىي؟: أبصارمفأكبرالقمكبأكىاـإف فقاؿ:العيكف،أبصار:

، فيككف المراد أٌنو ال تدركو القمكب المجردة، (ّ)(( األكىاـيدرؾكىكاألكىاـتدركوالفيكالعيكف،

كالعقكؿ المقدسة ، كيمـز منو أاٌل يدركو البصر أيضان ؛ ألٌف كٌؿ ما يدركو البصر يدركو العقؿ دكف 

 المًَّطيؼي  داللة عمى نفي إدراكو مطمقان ، كىذا أكلى مف نفي إدراكو بالعيف . ) كىىيكى العكس ، كفي اآلية 

ًبيري (، أم العالـ بمطائؼ األمكر كخفياتيا، كالخبير بحقائقيا كحقائؽ ظكاىرىا كبكاطنيا ، كيمكف أف  اٍلخى

. (ْ)ك يدرؾ األبصاريككف مف باب النشر المرتب ، أم كىك المطيؼ فال تدركو األبصار، كىك الخبير في

كقد مثَّمٍت جممة النكاة ) الحمد هلل ( في ىذا النٌص األيٌس الذم انبثقت منو جميع التفرعات الكالمية 

الالحقة ، التي تعٌد تفصيالت كتفسيرات ليا ، فتككنت شبكة مف العالقات الٌداللية التي تعمؿ بشكؿ 

الن عمى شبكة العالقات األفقية الظاىرة في رأسي عمى ربط أجزاء النٌص في المستكل الجكاني ، فض

المستكل البٌراني ، عمى شكؿ ركابط لفظية مف العناصر اإلحالية كالعاطفة كغيرىا ، مما جعؿ النٌص 

يظير بنية نٌصٌية كاحدة متماسكة . كمف جانب آخر تتصؼ مثؿ ىذه النصكص بكفاءتيا اإلعالمية 
                                                           

 خبر ( .، مادة )  َْٗ/ُ، ( ينظر: مجمع البحريف ُ)
 .  َُّاآلية: مف ( سكرة األنعاـ / ِ)
 . ُِٓ/ُ ،أصكؿ الكافي ( ّ)
 .  ِٕٓ-ُِٕ/ُُ( ينظر: شرح أصكؿ الكافي ، ْ)
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ٌدة في معارؼ التكحيد كالعمكـ اإلليية ، مما يمتنع الحصكؿ العالية ؛ لما تقدمو لمستقًبؿ النٌص مف جً 

؛ ألٌف درجة ) كفاءة ( النصكص اإلعالمية ترتفع كٌمما كانت المعمكمات  عمييا مف غير أىؿ البيت

التي يحمميا النٌص غير معتادة في معناىا كفي أسمكب التعبير عنيا كطريقة عرضيا ، كأٌما إذا كانت 

 . (ُ)اءة ( إعالمية منخفضة الدرجةمعتادة فتمثؿ ) كف

ـ : )) ، يقكؿكفي دعائو في الصالة عمى النبي          ـىداًحيىاىلم يي داًع كى ، ك اًت ٍدحي اٍلمى

جاًبؿىاٍلمىٍسميككاًت، مىاٍلقيميكبًكى سىعيًدىا،شىًقيِّياًفٍطرىًتيا:عى ،شىراًئؼىًاٍجعىؿٍكى مىكاًتؾى نىكاًميىصى ،كى بىرىكاًتؾى

مى م دوعى ٍبًدؾىميحى ،عى رىسيكًلؾى ،ًلمااٍلخاًتـًكى ،ًلمىاكىاٍلفاًتحًسىبىؽى ؽ كىاٍلميٍعًمفًاٍنغىمىؽى ،اٍلحى ؽِّ كىالد اًفعًًباٍلحى

ٍيشاتً ٍكالتًكىالد اًمغًاأٍلىباطيًؿ،جى مِّؿىاأٍلىضاليًؿ،كىماصى قاًئمانفىاٍضطىمىعىحي ،فيميٍستىٍكًفزان،ًبأىٍمًرؾى مىٍرضاًتؾى

ٍيرى ،عىفٍناًكؿوغى ،فيكاهوكىالقيديـو ٍزـو ،كاًعيانعى ٍحًيؾى ،حاًفظانًلكى مىماًضيانًلعىٍيًدؾى ،نىفاذًعى ٌتىأىٍمًرؾى حى

ٍكضاتًبىٍعدىاٍلقيميكبيًبوًكىىيًديىتًٍلٍمخاًبًط،الط ريؽىكىأىضاءىاٍلقاًبًس،قىبىسىأىٍكرل ،اٍلًفتىفًخى ـىكىاآٍلثاـً كىأىقا

نىيِّراتًاأٍلىٍعالـًبميكًضحاتً ،فىييكى،كى خاًزفياٍلمىٍأميكف،أىمينيؾىاأٍلىٍحكاـً كًف،ًعٍمًمؾىكى شىييديؾىاٍلمىٍخزي يىٍكـىكى

بىعيثيؾىالٌديًف، ؽِّ،كى رىسيكليؾىًباٍلحى ٍمؽًًإلىىكى كبرل في ىذا الٌدعاء كعنكانو العاـ ىك ، كبنية النٌص ال(ِ)(( اٍلخى

؛ لذلؾ كانت نكاة النٌص شخصية الرسكؿ الكريـ ، كما تفرع مف كالـ يعكد عمييا، الصالة عمى النبي

ًئكىتىويالم وىًإف فذكر بنكع مف التفصيؿ صفاتو التي بيا استحؽ الصالة ، حتى قاؿ تعالى: مىالى مُّكفىكى ييصى

مىى مُّكاآمىنيكاال ًذيفىأىيُّيىايىاالن ًبيِّعى مىٍيوًصى مِّميكاعى سى  ، كيمكف التمثيؿ لذلؾ عمى النحك اآلتي:                                     (ّ)تىٍسًميمناكى

 اٍنغىمىؽى  ًلمىا كىاٍلفاًتحً  سىبىؽى  ًلما اٍلخاًتـً                                                      

ؽَّ  كىاٍلميٍعًمفً                                النبي محمد          ؽ   اٍلحى  ًباٍلحى

ٍيشاتً  كىالدَّاًفعً                                                        ...... اأٍلىباطيؿً  جى

                                                           

 .  ٔٔ( ينظر: نظرية عمـ النٌص ، صُ)
 . َُُ-ََُنيج البالغة ، ص( ِ)
 .  ٔٓ( سكرة األحزاب / اآلية: ّ)
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أكيد المعنى، بأف كقد يككف اإلجماؿ بعد التفصيؿ ، كىي طريقة أخرل يمجأ إلييا بعض الكتاب لت       

ـٌ يعكد فيكرر تناكلو ليا بشكؿ مجمؿ . فالعالقة مف المجمؿ إلى المفصؿ  يظير فكرتو بشكؿ مفصؿ ، ث

نما قد تسمؾ سبيال مخالفا مف المفصؿ إلى المجمؿ ، كالترتيب األكلي  ال تسمؾ دكمان االتجاه نفسو ، كا 

 نفكس مف كقعان  التفصيؿ بعد ؛ ألٌف )) لإلجماؿ(ُ)معيارم كالثاني تداكلي ، كىك يأتي لتحقيؽ غاية معينة

د : )) . كما في دعائو(ِ)السامعيف (( لىـٍ،ًبًعٍمًموًكيم يااأٍلىٍشياءىحى ،كاًئفهفيياىيكىفىييقاؿىفييايىٍحميؿٍكى

لىـٍ ٍنعيويأىٍتقىنىياكى،ًعٍمميويًبياأىحاطى،باًئفهًمٍنياىيكىفىييقاؿىعىٍنيايىٍنأىكى ذىل مىيا،صي كىأىٍحصاىا،أىٍمريهيكى

ٍنويتىٍعزيبٍلىـٍ،ًحٍفظيوي ٍكنيكفيكىال،اٍليىكاءًغيييكبيعى ، فبعد أف (ّ)(( ميحيطهشىيءوبكيؿِّفىييكى،الدُّجىظيمىـًمى

فكاف أف ذكر ما يحيط بو عممو سبحانو ، حتى أٌف كٌؿ األشياء في حدكده ، مف دكف حمكؿو أك بينكنة، 

ـٌ ذكر إحصاءه ليا ، ما كاف منيا في غيب اليكاء، أك في  تقاف الصنعة فرع العمـ ، ث أىٍتقىنىيا صنعان ، كا 

ٍمدي: )) دياجي الظمـ ، عاد فأجمؿ فكرتو بأنو سبحانو بكٌؿ شيء محيط . ككذلؾ في دعائو للًالحى

ق تىال ذم ،كى قىد رىاآلجاؿى ،أىٍرزاؽىكى عىؿىكىالًعباًد ، كيمكف تمثيؿ ىذه العالقة عمى (ْ)((قىٍدرانشىٍيءوًلكيؿِّجى

 النحك اآلتي: 

قَّتى               اآلجاؿى  كى

عىؿى                                                             قىٍدران  شىٍيءو  ًلكيؿ   جى

 الًعباًد          أىٍرزاؽى  قىدَّرى            

 

 

                                                           

 . ُٖٗ، ص( ينظر:  لسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ُ)
 . َِّ/ُ( تفسير التحرير كالتنكير ، ِ)
 .  َُ/ُ( نيج البالغة الثاني ، ّ)
 . ِٕ( دستكر معالـ الحكـ ، صْ)
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 ػالقت اىظببيت:  - ب

تقكـ ىذه العالقة عمى الربط بيف قضيتيف ، تككف إحداىما بسبب مف األخرل ، فتعطي معقكلية          

، كىي مف العالقات )الممحكظة( التي تربط أجزاء (ُ)لكيفية تتابع قضايا النٌص كتسميا بسمة المنطقية

، (ِ)تعتمد عمييا العالقة السببية )الممفكظة(النٌص مف دكف أف تعتمد في ذلؾ عمى أداة مف األدكات التي 

كالمتمقي ىك مىٍف يكجد ىذ النكع مف الربط بناءن عمى معرفتو بالنٌص كخمفيات تككينو . كمف أمثمة ذلؾ 

ٍمػدي: )) دعاؤه ،ًعٍنػدىهيأىكيػفٍلىـٍال ذمًلم وًالحى ٍنًسػي ان ٍمػديمى ػحيفىةًفيهيًعٍنػدىأىٍثبىتىػنيال ذمًلم وًالحى صى

، كقد يبدك لمكىمة األكلى أاٌل رابط بيف القضيتيف ، كلكف إذا تأممنا في سياؽ الٌدعاء بالعىكد (ّ)(( اأٍلىٍبػرارً

إلى منظكمة المفيكمات القرآنية ، نستطيع أف نستنبط أف كتابة العبد في صحيفة األبرار بسبب مف ذكر 

ا إلى قضية أخرل ىي: متى يذكر اهلل العبد حتى ييثٌبت في اهلل لو كعدـ نسيانو ، كىذه القضية تقكدن

كًنيصحيفة األبرار؟ كيتضح الجكاب في قكلو تعالى:  ـٍفىاٍذكيري كاٍأىٍذكيٍركي كفًكىالىًليكىاٍشكيري  ،(ْ) تىٍكفيري

ياقالكا:الجنةرياضفيارتعكا: )) كفي معنى الذكر، كبياف فضمو ، كترتب نتائجو يقكؿ رسكؿ اهلل

كمفكركحكااغدكاالذكرمجالسقاؿ:الجنة؟رياضكمااللرسكؿ ، يعمـأفيحبكافكاذكركا

،اللمنزلةكيؼفمينظراللعندمنزلتو مفاللالعبدأنزؿحيثالعبدينزؿتعالىاللفإفعنده

اللذكرالشمسعميوطمعتماكخيردرجاتكـفيكأرفعياأزكاىاكأعمالكـخيرأفكاعممكانفسو،

كقاؿذكرني،مفجميسأنافقاؿ:نفسوعفأخبرفإنوسبحانو، كًنيسبحانو: فىاٍذكيري ـٍ أىٍذكيٍركي

، فالذكر ال (ٓ)(( كالرضكافكالرحمةكاإلحساف،بالنعـأذكركـكالعبادة،بالطاعةكاذكركنيبنعمتي،

 يككف فقد الذكر ق(: )) أمأَٔالفخر الرازم )تيككف بالمساف فقط ، بؿ ىك أحد مراتبو ، يقكؿ 

                                                           

 .  ُّْ( ينظر: نظرية عمـ النٌص ، صُ)
 .  ُٗٓ( ينظر: المعايير النٌصٌية في السكر القرآنية ، صِ)
 .  ُٖٖ/ِ( فركع الكافي ، ّ)
 .  ُِٓ( سكرة البقرة / اآلية: ْ)
 . ِّٓ( عدة الداعي كنجاح الساعي ، صٓ)
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 لإلماـ عمي ، كفي كصية الرسكؿ الكريـ(ُ)بالجكارح (( يككف كقد ، بالقمب يككف كقد بالمساف،

فيلألخالمكاساة:األٌمةىذهتطيقياالثالثعميياجارة ( يقكؿ: ))  يا كاسمعي أعني بمساف ) إياؾ

نصاؼ،مالو كالللكالحمداللسبحاف"ىككليس،حاؿكؿِّعمىاللكذكر،مفنفسوالناسكا 

كجؿ اللخاؼعميويحـرماعمىكردإذاكلكف"أكبركاللاللإالإلو ، كبذلؾ (ِ)(( كتركوعندهعز 

ٍمدييتبيف إف اإلثبات في صحيفة األبرار ىك نتيجة لذكر العبد ربو بالمعنى المذككر. كفي دعائو: ))  الحى

،عىر فىنيال ذمًلم وً لىـٍنىٍفسىوي ، كعمى القمب ىك فقداف البصيرة ، كقد قاؿ (ّ)(( اٍلقىٍمبًعىٍميافىيىٍتريٍكنيكى

اريتىٍعمىىالىفىًإن يىاتعالى:  لىًكفاأٍلىٍبصى ديكرًًفيال ًتياٍلقيميكبيتىٍعمىىكى كىك العمى الحقيقي الذم  ،(ْ) الصُّ

، كىك (ٓ)(( القمبالعمىعمىكأعمىبقكلو: )) يقاس بو عمى البصر ، كلذلؾ كصفو رسكؿ اهللال 

الس مىاكىاتًنيكريالم ويمترتب عمى عدـ معرفة اهلل ، التي ىي نكر ييقتبىس مف مشكاتو ، قاؿ تعالى: 

ةوًفياٍلًمٍصبىاحيًمٍصبىاحهًفييىاكىًمٍشكىاةونيكرًهًمىثىؿيكىاأٍلىٍرضً اجى ةيزيجى اجى رىةوًمفييكقىديديرِّم كىٍككىبهكىأىن يىاالزُّجى شىجى

ٍيتيكًنةومُّبىارىكىةو ٍرًبي ةوكىالىشىٍرًقي ةوال زى ٍيتييىايىكىاديغى لىكٍييًضيءيزى مىىنُّكرهنىارهتىٍمسىٍسويلىـٍكى الم وييىٍيًدمنيكروعى

يىٍضًربييىشىاءمىفًلنيكرًهً ًميـهشىٍيءوًبكيؿِّكىالم ويًلمن اسًاأٍلىٍمثىاؿىالم ويكى ، فاهلل نكر كمف عرؼ النكر (ٔ)عى

استضاء بشعاعو ، كأصبح عمى بصيرة مف أمره ، فينتقؿ مف حاؿ المكت إلى حاؿ الحياة ، قاؿ تعالى: 

ٍيتناكىافىمىفأىكى عىٍمنىافىأىٍحيىٍينىاهيمى جى اًرجولىٍيسىالظُّميمىاتًًفيم ثىميويكىمىفالن اسًًفيًبوًيىٍمًشينيكرنالىويكى ًبخى

ٍنيىا يِّفىكىذىًلؾىمِّ  كىانيكاٍمىاًلٍمكىاًفًريفىزي يىٍعمىميكفى
ٍمدي  في قكلو كلعؿٌ  .(ٕ) نىٍفسىوي (  عىرَّفىني الَّذم ًلمَّوً  ) الحى

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

                                                           

 .  ُٖٓ/ْ،  ) مفاتيح الغيب ( ( تفسير الفخر الرازمُ)
 .  ُِٓ/ُ( كتاب الخصاؿ ، ِ)
 .  ُّٗ/ُ( مصباح الكفعمي ، ّ)
 .  ْٔ( سكرة الحج / اآلية: ْ)
 .  َٖٓ/ّ( تفسير نكر الثقميف ، ٓ)
 .  ّٓ( سكرة النكر / اآلية: ٔ)
 .  ُِِ( سكرة األنعاـ / اآلية: ٕ)
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، كيتجمى ىذا المفيـك (ُ)المؤثر ، كاآلخر لمصديقيف ، كفيو يككف الطريؽ إلى المقصكد ىك عيف المقصكد

مىٍيؾىدىلىٍمتىنيكىأىٍنتىعىرىٍفتيؾىًبؾى: )) في دعاء أبي حمزة الثمالي لإلماـ زيف العابديف ٍكتىنيعى دىعى ،كى ًإلىٍيؾى

لىٍكال ماأىٍدرًلىـٍأىٍنتىكى لىـٍ  . كمف لطائؼ ىذا الٌدعاء أٌنو(ِ)((أىٍنتى  قرف معرفة اهلل بالقمب ، فقاؿ: ) كى

ٍميافى  يىٍتريٍكني  ، ال عيف العقؿ ؛ لذلؾ قاؿ اٍلقىٍمًب (؛ ألفَّ معرفة اهلل حقان ىي ما كانت بعيف القمب عى

قىاًئؽًاىٍلقيميكبيتيٍدًركيويلىًكفٍكىاىٍلًعيىافًًبميشىاىىدىةًاىٍلعيييكفيتيٍدًركيويالىلسائمو: ))  يمىافًًبحى . كيؤكد ىذا (ّ)(( اىإلًٍ

،االٍنًقطاعًكىماؿىليىىبًٍإليي: )) المعنى في دعائو ،نىظىرًىاًبًضياءًقيميكًبناأىٍبصارىكىأىًنرًٍإلىٍيؾى ًإلىٍيؾى

ٌتى ٍعػًدفًإلىفىتىًصػؿىالنُّػكرًحيجيبىاٍلقيميكبًأىٍبصػاريتىٍخػًرؽىحى ،مى ًة تىصػيرىاٍلعىظىمى ناكى ًبًعػزِّميعىػم قىةنأىٍركاحي

، إذ يبيف طريؽ سير اإلنساف في كدحو إلى اهلل ، في مراحؿ مترتبة بعضيا بسبب مف (ْ)(( قيٍدًسػؾى

ـٌ اإلنساف األربعيف األكلى ، كحصَّؿ عمى كماؿ االنقطاع بقطع جميع خيكط الجذب  بعض ، فإذا أت

ككف األرضية ، ينتج عنو استعداد قابمو لفيكضات األربعيف الثانية بتحمؿ أبصار القمكب أنكار القدس، فت

أطفىءالنتيجة في األربعيف الثالثة خرؽ حجب النكر بعد طىٌي حجب الظالـ في منازؿ سابقة، كعندىا )) 

 . (ٓ)(( الصباحطمعفقدالمصباح

 ػالقت ادلقابيت: -ج         

، كبذلؾ تقتضي كجكد طرفيف ، كمف ثَـّ حصكؿ عالقة بينيما. (ٔ)ابمة في المغة: المكاجيةالمق         

 متكافقيف، بمعنييف يؤتى ق( بقكلو: )) أفّٕٗكالمقابمة مف المحسنات المعنكية التي عٌرفيا القزكيني )ت

. كىي مف العالقات التي تحقؽ (ٕ)الترتيب (( عمى يقابميا أك يقابميما ، بما ثـ متكافقة ، معاف أك

                                                           

 .  ُّ/ٔ( ينظر: الحكمة المتعالية في األسفار العقمية األربعة ، ُ)
 .  ُٕٓ/ُ( اإلقباؿ باألعماؿ الحسنة ، ِ)
 .  ِٖٓ( نيج البالغة ، صّ)
 . ِٗٗ/ّاإلقباؿ باألعماؿ الحسنة ، ( ْ)
 . ُٖ/ِال يحضره الفقيو ، ركضة المتقيف في شرح مف ( ٓ)
 ، مادة ) قبؿ ( .  َِ/ُُ( ينظر: لساف العرب ، ٔ)
 .  ُٔ/ٔ( اإليضاح في عمـك البالغة ف ٕ)
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االستمرارية الٌداللية لمنٌص ؛ ألٌنيا تربط بيف جممتيف أك أكثر ، فينتقؿ بذلؾ دكرىا مف تحسيف المعنى إلى 

د ؽىكىات قىىأىٍعطىىمىففىأىم احبؾ النٌص ، نحك قكلو تعالى:  صى ٍسنىىكى ًلٍمييٍسرىلفىسىنييىسِّريهيًباٍلحي

كىاٍستىٍغنىىبىًخؿىمىفكىأىم اكىذ بى ٍسنىىكى ، كيعمؽ السكاكي (ُ) ًلٍمعيٍسرىلفىسىنييىسِّريهيًباٍلحي

 كىك ضده جعؿ كالتصديؽ ، كاالتقاء اإلعطاء بيف مشتركان  التيسير جعؿ ق( بقكلو: )) لمأِٔ)ت

. كتكشؼ المقابمة في مجمكع (ِ)كالتكذيب (( كاالستغناء المنع كىي: تمؾ، أضداد بيف مشتركا التعسير

، (ّ)آيات السكرة ، مف ىذه اآليات كمف التي سبقتيا كالتي بعدىا عف ككنيا ركيزة أساسية في حبؾ السكرة

بؿ إٌنيا شكمت ظاىرة أسمكبية في عمكـ سكر القرآف الكريـ ، حتى قيؿ في حٌقيا إٌف القرآف الكريـ كٌمو 

ٍمديدعاؤه: ))  . كمف ذلؾ في أدعية اإلماـ عمي(ْ)كارد عمييا ؿًللًاٍلحى كىاآلًخرًقىٍبمىوي،شىٍيءىفىالىاألك 

، كقد تحقؽ الحبؾ في المقابمة (ٓ)(( ديكنىويشىيءىفىالىكىاٍلبىاًطفًفىٍكقىوي،شىٍيءىفىالىكىالظ اًىرًبىٍعدىهي،شىٍيءىفىالى

(، كمع أٌف القصد  بيف ) األكَّؿ كاآلخر ( ك ) قىٍبمو ك بىٍعده ( ك ) الظاىر كالباطف ( ك ) فكقو كدكنو

ق( فييا ، فيك يرل ّّٕالبالغي الجمالي قد تحقؽ في ىذه المقابمة بتحقؽ شركط قدامة بف جعفر )ت

 كيعدد شركطان ، يشرط أك الصحة ، عمى يخالؼ بما المخالؼ كفي يكافؽ ، بما المكافؽ أف تأتي: )) في

 بأضداد يخالؼ كفيما كعٌدده ، شرطو الذم بمثؿ يكافقو فيما يأتي أف فيجب المعنييف ، أحد في أحكاالن 

، إال أٌف معو مقصدان إعالميان قد ال يتحقؽ إال مف طريؽ ىذا األسمكب ، الذم يثير انتباه (ٔ)ذلؾ ((

المتمقي بإعالميتو العالية بانزياحو عف المألكؼ سكاء في التركيب أـ في الداللة ، كما يؤٌكد ذلؾ كثرة 

ق( بقكلو: )) أثنى عمى اهلل سبحانو باعتبارات ٕٗٔنيا ما أكرده البحراني)ت، كم(ٕ)االحتماالت في تفسيره

                                                           

 .  َُ-ٓ( سكرة الميؿ / اآليات: ُ)
 .  ّّٓ( مفتاح العمـك ، صِ)
 .  ُِٓ( البديع بيف البالغة العربية كالمسانيات النٌصٌية ، صّ)
 .  ُِٖ/ّ( البرىاف في عمـك القرآف ، ْ)
 .  ٕٔ/ٕ، البف أبي الحديد  ( شرح نيج البالغةٓ)
 .  ُّّ( نقد الشعر ، صٔ)
، ك  ٖ-ٔ/ٓالبراعة في شرح نيج البالغة ، . كمنياج  ُٓٓ-ُْٓ/ٓ،  البف أبي الحديد ( ينظر: شرح نيج البالغةٕ)
 . ٓٗ-ْٗ/ٕ، ك  ِْٕ-ِْٔ/ٔ
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أربعة: األكلية كاآلخرية كالظاىرية كالباطنية ، كأكد كؿ كاحد منيا بكمالو ، فكماؿ األكلية بسمب قبمٌية 

بسمب شيء عنو، ككماؿ اآلخرية بسمب بعدٌية كؿ شيء لو ، كالظاىرية بسمب فكقية شيء لو ، كالباطنية 

شيء دكنو. كالمراد بالظاىر ىنا العالي ، فمذلؾ حسف تأكيده بسمب فكقية غيره لو ، كالباطف الذم بطف 

خفٌيات األمكر عممان، كىك بيذا االعتبار اقرب األشياء إلييا ؛ فمذلؾ حسف تأكيده بسمب ما ىك دكنو: أم 

، كىذا ما يجعؿ )) الجماؿ (ُ)لي ... ((ما ىك اقرب إلييا منو ، كحصمت حينئذ المقابمة بيف الداني كالعا

. كىي (ِ)الفني أداة مقصكدة لمتأثير الكجداني ، فيخاطب حاسة الكجداف الدينية بمغة الجماؿ الفنية ((

ـ معادلة يصعب تحققيا إال في النصكص الفنية العالية . كقد تكرر مثؿ ىذا المعنى في دعائو: ))  الٌميي

ؿيأىنت مىٍكتى،فىظىيٍرتىكبىطىٍنتى،فىبطىٍنتى،ظىيٍرتىبىعدىؾىشىيءىفىالاآلًخريكأىنت،قىبمىؾىشىيءىفىالاألك  ًفيعى

ؾى دىنىٍكتى،دينيكِّ ؾىًفيكى ميكِّ ، كبسبب تعدد المقابالت كأطرافيا ، فقد اتسع مدل الحبؾ النٌصي مف (ّ)(( عي

النٌص كتماسكو . كقد ال يككف التقابؿ بيف  خالليا ، فكاف مف العناصر الرئيسة التي أسيمت في بناء

نما يككف بيف )المفيكمات( الممحكظة ، فيتطمب ذلؾ جيدان مف المتمقي إلنشاء  )المنطكقات( الممفكظة ، كا 

الحبؾ كتككينو ، كيساعده في ذلؾ بعض العبارات الظاىرة عمى البنية السطحية ، التي تخفي في البنية 

قىدٍأىٍدعيكؾىكىٍيؼىًإليي: )) ك دعائوالعميقة مفيكـ مقابميا ، نح ،كى ٍيتيؾى كىٍيؼىعىصى قىدٍالأىٍدعيكؾىكى كى

، بُّؾىعىرىٍفتيؾى حي ،قىٍمبيفيكى ٍينانمىٍمميك ةن،ًبالذُّنيكبًيىدانًإلىٍيؾىمىدىٍدتيمىكيفه ٍمديكدىةن،ًإلييًبالر جاءًكىعى أىٍنتىمى

طاياأىسيريكىأىنىااٍلعىطاياماًلؾي ، كيفيـ مف ىذا الدعاء أفَّ الداعي معمؽ بيف الخكؼ كالرجاء ، كقد (ْ)((اٍلخى

افىىقاؿ تعالى:  ـٍتتىجى نيكبييي اًجعًعىفًجي ـٍيىٍدعيكفىاٍلمىضى ب يي ٍكفانرى طىمىعانخى ، كقد كرد عف اإلماـ (ٓ) كى

يقكؿأبيكافقكلو: ))  الصادؽ نكرافقمبوكفيإالمؤمفعبدمفليسإنو: خيفةنكر:

                                                           

 .  ُْٖ-ُْٕ/ِ( شرح نيج البالغة لمبحراني ، ُ)
 .  ُّْ( التصكير الفني في القرآف ، صِ)
 .  ِِّ( الدركع الكاقية ، صّ)
 .  ُْٗ( المزار الكبير ، صْ)
 .  ُٔ( سكرة السجدة / اآلية: ٓ)
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، كيتكرر التقابؿ تحت (ُ)(( ىذاعمىيزدلـىذاكزفكلكىذا،عمىيزدلـىذاكزفلكرجاء،كنكر

يطاًلبىن ؾىًبذينيكبيطالىٍبتىنيلىًئفًٍإلييىذا المفيكـ ، فيككف لمحبؾ مدل أكسع في ىذا الٌدعاء ، فيقكؿ: ))  ألى

، فًٍبعىٍفًكؾى يطاًلبىن ؾىًبسىريرىتيطالىٍبتىنيكىاً  ،ألى فًٍبكىرىًمؾى يطاًلبىن ؾىًبشىٌرمطالىٍبتىنيكىاً  ،ألى ٍيًرؾى فًٍبخى مىٍعتىكىاً  جى

بىٍيفىبىٍيني ـٍالن ارًًفيأىٍعداًئؾىكى يٍخًبرىن يي ، (ِ)(( اللًإال ًإلوىالأىفٍأىٍشيىديكيٍنتيكىأىن نيميًحٌبان،لىؾىكيٍنتيأىٌنيألى

شىٍتنيًإفًٍإلييكيؤٌكد ىذا المعنى في فقرات أخرل مف الٌدعاء ، منيا: ))  طاياأىٍكحى مىحاًسفًعىفٍاٍلخى

، ،مىكاًرـيًباٍليىقيفًآنىسىٍتنيفىقىدٍليٍطًفؾى ٍفًكؾى ٍتًنيًإفًٍإلييعى أىٍنبىيىٍتًنيفىقىدًٍلًمقاًئؾىااٍلًٍسًتٍعداًد،عىفًاٍلغىٍفمىةيأىنامى

ٍعًرفىةي ـًسىيِّدميااٍلمى ، كبذلؾ يمتد التقابؿ عمى امتداد أبنية الٌدعاء ليشٌكؿ البنية الكبرل لو، (ّ)(( آالًئؾىًبكىرى

 حتى يمكف لنا أف نضع  عنكانان ليا ىك: ) الخكؼ كالرجاء ( .

: -د         
ّ
 ػالقت حظِ االبتداء مبضَُ٘ اىْض

الجممة االفتتاحية مف عتبات النٌص التي يكلج منيا إلى عالمو ، كليا أىمية في بناء النٌص  تعدٌ          

لغكيان كتكجييو دالليان )) فاالستيالؿ يحتؿ مكانة بارزة مف حيث أىميتو مف ناحية ، كمف حيث عالقتو 

ة األكلى في أم نصٍّ . كالجمم(ْ)ببقية أجزاء النٌص مف ناحية أخرل ، كتحكُّمو كذلؾ في ىذه األجزاء ((

تمثؿ معممان تقكـ عميو سائر مككناتو ، كىي الحمقة األكلى التي تنتيي مف دكف أف تنغمؽ عمى نفسيا، 

فيي مستقمة مف حيث التركيب ، كلكٌنيا منطمؽ لما يأتي بعدىا مف حمقات ىي جمؿ أخرل، فترصؼ 

. كقد التفت القدماء مف البالغييف كالنقاد (ٓ)الحمقة إلى جنب األخرل لتكٌكف عالمان ممتدان ىك عالـ النٌص 

العرب إلى أىمية ذلؾ ، فقالكا في كصؼ الشعر الجيد ، أف يككف: حسف المقاطع جيد المطالع ، كجكدة 

، كأف يعمـ السامع لو إلى أم معنى يساؽ القكؿ (ٔ)المطمع _ كىك أكؿ بيت _ أف يككف داالن عمى ما بعده

                                                           

 .  ٕٔ/ِأصكؿ الكافي ،  (ُ)
 .  َُٓ( المزار الكبير ، صِ)
 .  ُُٓ، ص الكبير المزار(ّ)
 . ٓٔ/ُالمغة النٌصي بيف النظرية كالتطبيؽ ،  عمـ ْ))
 .  ٕٔ( ينظر: نسيج النٌص ، صٓ)
 .  ُِٔ/ُ( ينظر: العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده ، ٔ)
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ٍمديًلم وًدعاءه في االستسقاء بقكلو: ))  . فيستيؿ (ُ)فيو قبؿ استتمامو ،ساًبغًالحى ميفىرِّجًالنِّعىـً ،كى ِـّ اٍليى

باًرمءً كى ـً (، فقد افتتح الٌدعاء بحمد اهلل بكصفو )سابغ النعـ(، كىي نتيجة كأثر عف نزكؿ ِ(()الن سى

ؿيالغيث، فقد يذكر لفظ المسىبَّب كيراد منو السَّبب ، نحك قكلو تعالى:  يينىزِّ ، (ّ) ًرٍزقناالس مىاءمِّفىلىكيـكى

، كىك يجرم عمى ذكره )كشؼ اليـ( بكصؼ اليـٌ ناتجان عف حبس القطر، (ْ)أم: مطران ىك سبب الرزؽ

عىٍمنىاككذلؾ عمى قكلو )بارمء النسـ(، فيك إشارة إلى خمقو جٌؿ جاللو ، كقد قاؿ:  جى كيؿ اٍلمىاءًمفىكى

يٍّشىٍيءو ؿى، كقد كرد في تفسير قكلو تعالى: (ٓ)حى اًنيىةىاأٍلىٍنعىاـًمِّفٍلىكيـكىأىنزى ، بإنزاؿ (ٔ) أىٍزكىاجوثىمى

. (ٕ)الماء ، إذ أٌف األنعاـ ال تعيش إال بالنبات ، كالنبات ال يقـك إال بالماء ، كقد انزؿ الماء ، فكأٌنو انزليا

إذا طمب شيئان بدأ بما يناسبو مف األسماء الحسنى ، فإذا طمب الرحمة بدأ باسـ  ككاف مف دعائو

ـيالرحيـ ، فيقكؿ: ))  رىحي مىتىعىط ؼٍيا ٌرمعى ،ضي دًٍبرىٍحمىًتؾى جي مىى كى كًدؾىعى ،ًبجي رىٍأفىًتؾى مٍِّصنيكى خى ًمفٍكى

ٍرميعىظيـً ،جي ًتؾى ذا طمب الميمؾ بدأ باسـ المالؾ ، فيقكؿ: )) (ٖ)(( الر فيؽيالش فيؽيفىًان ؾىًبرىٍحمى يا، كا 

،ميٍمًكؾىًمفٍمىاًلؾي ًمفٍاىٍطميبي زاًئًنؾىكى ،التىٍنفىديال تيخى الييٍعًجزيؾىفىًإن ويكىاآٍلًخرىًة،الدٍُّنياميٍمؾىفىأىٍعًطنياىٍسأىؿي

ذا طمب السالمة بدأ باسـ السالـ ، فيقكؿ: )) (ٗ)(( ًعٍندىؾىفيماكىالييؤىثِّريشىٍيءه،كىاليىٍنقيصيؾى سىالـييا، كا 

مٍِّمني ،مىظاًلـًًمفٍسى ًمفٍاٍلًعباًد ذا طمب األماف بدأ باسـ (َُ)(( اٍلًقيامىةًيىٍكـًكىأىٍىكاؿًاٍلقىٍبًر،عىذابًكى ، كا 

                                                           

 .  ِّ( ينظر: عيار الشعر ، صُ)
 .  ّٖٗ/ُ( مف ال يحضره الفقيو ، ِ)
 .  ُّ( سكرة غافر / اآلية: ّ)
 .  ْْٕ( ينظر: مفتاح العمـك ، صْ)
 .  َّ( سكرة األنبياء / اآلية: ٓ)
  . ٔ( سكرة الزمر / اآلية: ٔ)
 .  َُُ/ْ( ينظر: تفسير الكشاؼ ، ٕ)
 .  ُّٔ/ِ( اإلقباؿ باألعماؿ الحسنة ، ٖ)
 .  ُّٔ/ِ،  السابؽ نفسو (ٗ)
 .  ِّٔ/ِ( السابؽ نفسو ، َُ)
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،كيؿِّآًمٌنيًمفٍميٍؤًمفيياالمؤمف ، فيقكؿ: ))  ٍكؼو ـٍخى ٌرمكىاٍرحى ذيؿ ضي ًمفٍأىىىم نيماكىاٍكًفنيمىقامي،كى

 . (ُ)((كىآًخرىتيديٍنيامىأىٍمرً

 اىتْاص: -ه           

يعػرؼ التناص بأٌنػو: )) تعالػؽ ) الدخكؿ في عالقة ( نصػكص مع نٌص حدث بكيفػيات           

قد تككف مباشرة أك ضمنان ، عف ، كىذه العالقات أك التفاعالت الحاصمة بيف النصكص (ِ)مختػمفة ((

. كتعٌد جكليا كرستيفا أٌكؿ مف أسست لو كأٌكؿ مف استعممتو في مجاؿ التطبيؽ (ّ)قصد أك غير قصد

النقدم في منتصؼ ستينيات القرف العشريف كأكاخرىا ، بعد أف كانت قد تأثرت بأعماؿ ميخائيؿ باختيف 

بية في ىذا السياؽ بأٌنيا مف أعمؽ التأصيالت ، كتكصؼ كتابات جيرار جينيت األد(ْ)حكؿ الحكارية

النظرية التي عرفتيا النظرية النقدية الحديثة ، فقد حاكؿ في كتابو )طركس( رصد جميع العالقات 

، ففي حديثو عف شعرية النٌص (ٓ)النٌصٌية التي بإمكاف النصكص أف تأخذىا في حكار بعضيا مع بعض

، (ٔ)الء النٌصي لمنٌص ، الذم كاف قد عرفو مف قبؿ تعريفا كمٌيان يرل جيرار جينيت أٌنيا تكمف في االستع

، كيتضمف ذلؾ (ٕ)فقاؿ: )) إٌنو كٌؿ ما يضع النٌص في عالقة ظاىرة أك خفية مع نصكص أخرل ((

 : (ٖ)خمسة أنماط مف العالقات ، ىي

االقتباس، التناص: كىك الحضكر الفعمي لنٌص في داخؿ نٌص آخر، كيأتي عمى ثالثة أشكاؿ:  -ُ

 كالسرقة ، كالتمميح .

                                                           

 .  ِّٔ/ِ،  السابؽ نفسو (ُ)
 .  ُُِ( تحميؿ الخطاب الشعرم ، صِ)
 .  ُٕ( ينظر: الركاية كالتراث السردم ، صّ)
 .  ٖٖ -ِٖ( ينظر: نظرية التناص ، صْ)
 .  ُِ( ينظر: التناص في الخطاب النقدم كالبالغي ، صٓ)
 .  َٗجامع النٌص ، صل( في كتابو مدخؿ ٔ)
 . َُٔ( طركس: األدب عمى األدب ، ضمف كتاب آفاؽ التناصية ، صٕ)
ك في تحميؿ  ، ِّ -ِِي ، صالتناص في الخطاب النقدم كالبالغك  ، ُٗٔ -َُٔالسابؽ نفسو ، ص ( ينظر:ٖ)

 .  ٖٖ -ٖٔالخطاب الشعرم ، ص
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المناص: كيشمؿ جميع ما يحيط بالنٌص ، نحك: العنكاف ، كالعنكاف الفرعي ، كالعنكاف الداخمي،  -ِ

ـٌ قبؿ إنتاج النٌص مف مسكدات  كاليكامش ، كالرسكـ ، فضالن عف كٌؿ العمميات التي تت

 كممخصات كمخططات ... الى غير ذلؾ .

تربط نصان بآخر يتحدث عنو مف دكف أف يذكره مباشرة ، كتتمثؿ في  الميناص: كىك العالقة التي -ّ

 عالقة التفسير كالتعميؽ ، كىي عالقة غالبان ما تأخذ طابعان نقديان .

 معمارية النٌص: كىك العالقة التي تربط النٌص بجنسو ، أك النكع األدبي الذم ينتمي إليو . -ْ

ف نٌصيف سابؽ كالحؽ ، فالنٌص الالحؽ ينبني التعمؽ النٌصي: كيقصد بو العالقة التي تجمع بي -ٓ

 كجكده مف السابؽ ، حيف يشتؽ تراكيبو كدالالتو كفؽ طريقة ما مف سابقو .

كينبغي أف يعٌد التناص مف كسائؿ الحبؾ النٌصٌية ، فيك ايضا عالقة ربط داللٌية تعمؿ عمى           

مخزكف في الذاكرة ، فالنٌص )) أفؽ  ربط النٌص بنصكص أخر في المستكل غير الظاىر بالرجكع لما

مفتكح يحتكم عمى أفكار كمعتقدات ... إلخ ، قابمة لمتمقيح كاالندماج ، كمستقرة في الذاكرة الفردية ، اك 

، كفيو تتمازج كتابات كتتعارض ، مف غير أف يككف فييا ما (ُ)الجماعية لإلنساف في كٌؿ زماف كمكاف ((

، كال يكجد (ِ)نسيج مف االقتباسات تنحدر مف منابع ثقافية متعددة ىك أكثر مف غيره أصالة ، فالنٌص 

، كأم نٌص ال يمكنو إالَّ أف يدخؿ في عالقات ما كعمى مستكل (ّ)تعبير ال تربطو عالقة بتعبيرات أخر

، فيتحقؽ لو بذلؾ االستمرارية الداللية عف طريؽ ربط النٌص (ْ)ما مع النصكص السابقة أك المعاصرة لو

الثقافي مما يسيـ في عممية التفسير كالتأكيؿ ، إذ إٌف التناص يمثؿ السياؽ الثقافي لمنٌص ، الذم  بسياقو

ـٌ تكجيو داللة النٌص بربط قضاياه التي قد تككف متباعدة ، لكال الرجكع إلى النٌص المتناص  عف طريقو يت

ى )الخمفية الثقافية( معو ، كمف الضركرم )) إعطاء اىتماـ لما ىك أكبر مف محيط النٌص يصؿ إل

لمنٌص؛ ألٌف أم نكع مف التفاعؿ المغكم أك التبادؿ الحكارم ال يمثمو فقط مجمكع الرؤل أك األصكات 
                                                           

 .  ِٔدبية  )بحث( ، صسرقات األ( نحك تحديد المصطمحات ، التناص .. األدب المقارف .. الُ)
 . ٖٓ، ص( ينظر: درس السيميكلكجيا ِ)
 .  ُُِ( ينظر: ميخائيؿ باختيف المبدأ الحكارم ، صّ)
 . ُٕينظر: الركاية كالتراث السردم ، ص (ْ)
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 –المحيطة بالحدث ، كلكف أيضان كؿ التاريخ الثقافي الكامف في عقؿ المشاركيف في الخطاب )المتكمـ 

ىذا يمعب دكران ىامان في تفسير المعنى العاـ  المستمع(، كالكامف في نكع النشاط الذم يمارسكنو . كؿٌ 

 . (ُ)لمنص ((

كأحاديثيـ ، كقد كضعكا لنا  كيعٌد القرآف الكريـ مصدر التناص الرئيس ألدعية أىؿ البيت          

عمىكتابًعرضكهيافحديثهإذاجاءكـعناالقاعدة الحديثية لمعرفة الصحيح مف كالميـ بأف قالكا: )) 

، مما يعني أفَّ حديثيـ في (ِ)(( كهاليناأكردٌ،فاطرحكهكماخالفوي،فخذكهاللًكتابىفماكافؽى،اللً

)تناص( مع القرآف الكريـ ، كقد أحصى محقؽ الصحيفة العمكية الجامعة ما يقرب مف إحدل كخمسيف 

ف تناص غير مباشر، فمف كثالثمائة آية في اقتباس مباشر مف القرآف الكريـ ، فضالن عمى ما لٌمح بو م

مىٍفسيًئؿىالتناص المباشر الذم يأتي بو تعضيدان لممعنى الذم يقصده دعاؤه: ))  ٍيرى خى مىٍفيا ٍيرى خى ،كى

يابار،ياٍعطىأى اٍلميعادى،يامىٍفالئيصاًدؽي ًباإٍلًأى،يامىٍفييٍخًمؼي كىعىدى ًبالدُّعاًءكى :،جابىةًمىرى يامىٍفقاؿى

 ـٍ اٍدعيكًنيأىٍستىًجٍبلىكي
(ّ): دىٍعكىةىالد اًعًإذىا ،يامىٍفقاؿى أيًجيبي ًعبىاًدمعىنِّيفىًإنِّيقىًريبه ذىاسىأىلىؾى كىاً 

 يىٍرشيديكفى ـٍ ًبيلىعىم يي ٍلييٍؤًمنيكٍا ًليكى دىعىاًففىٍميىٍستىًجيبيكٍا
(ْ): يامىٍفقاؿى مىى،كى أىٍسرىفيكاعى ال ًذيفى يىاًعبىاًدمى

ـي الر ًحي اٍلغىفيكري ىيكى ًإن وي ًميعنا جى الذُّنيكبى يىٍغًفري الم وى ًإف  الم ًو ًة ر ٍحمى ًمف تىٍقنىطيكا الى ـٍ ،(ٓ)أىنفيًسًي لىب ٍيؾى

سىٍعدىٍيؾى ،كىأىىا،كى اٍلميٍسًرؼي يىدىٍيؾى اٍلقائًأىنىاذابىٍيفى :ٍنتى   ؿي الذُّنيكبى الم وىيىٍغًفري تىٍقنىطيكاًمفر ٍحمىًةالم ًوًإف  الى

ًميعنا ، كقد كانت اآليات المستشيد بيا في مثؿ ىذا النكع مف التناص كالن منسجمان مع بنية (ٕ)(((ٔ) جى

كىي أقؿ  -الدعاء كمتسقة مع سياقو ، كليست جسدان غريبان ال عالقة لو بالنٌص . كمف المصادر األخر

مىعى: )) ، نحك دعائوما كاف مع أدعية الرسكؿ الكريـ –كركدان  خاًلدان ٍمدان حى ٍمدي اٍلحى لىؾى ـ  الم يي

                                                           

 .  ّعمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، ص (ُ)
 .  ْْٔ-ّْٔ/َِ( كسائؿ الشيعة ، ِ)
 .  َٔ( سكرة غافر / اآلية: ّ)
 .  ُٖٔ( سكرة البقرة / اآلية: ْ)
 .  ّٓ( سكرة الزمر / اآلية: ٓ)
 . ّٓ( سكرة الزمر / اآلية: ٔ)
 .  َِٔالغيبة لمشيخ الطكسي ، صكتاب ( ٕ)
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ميكًدؾى ٍمدانالخي حى ٍمدي اٍلحى لىؾى ًعٍمًمؾى،كى ٍمدانالميٍنتىيىلىويديكفى حى ٍمدي اٍلحى لىؾى مىًشي ًتؾىأى،كى لىويديكفى مىدى لىؾى ،كى

ٍمدانال حى ٍمدي ًلقاًئًمًوًاال ًرضاؾىأىاٍلحى مباشر تقريبان مع ما ركم في حديث قدسي  ، كىك في تناص(ُ)(( ٍجرى

كليمةردتأفتعبدنييكمانأإفربؾيقكؿلؾ:إذاأتاه فقاؿ: ))  أف جبرئيؿعف الرسكؿ الكريـ

إلي حؽٌ يديؾ فارفع حى :كقؿعبادتي ٍمدي اٍلحى لىؾى ـ  خيػالم يي مىعى خاًلدان اٍلحىػٍمدان لىؾى كى ، الػميكًدؾى ٍمدان حى ٍمدي

اٍلحى لىؾى ،كى ًعٍمًمؾى مىشًػميٍنتىيىلىويديكفى ٍمدانالأىمىدىلىويديكفى اٍلحىػٍمديحى لىؾى ،كى ٍمدانالػي ًتؾى ػزاءىٍمديحى ًلقاًئًمًوًاال جى

ٍمديدائًدعاؤه: ))  ، كينقؿ مثؿ ىذا المضمكف عف نبي اهلل داكد(ِ)(( ًرضاؾى اٍلحى لىؾى ـ  ؾىكامًدىعىمىمانالم يي

باقيانؾىلىكى ٍمدي ٍمديخىؾىلىكىؾىائًقىبىعىمىاٍلحى ٍمديكىؾىلىكىؾىكدًميخيعىمىدانالًاٍلحى ؾىاللًجىزٌعًكىؾىيًجٍـكىرىكىيلًغًبىنٍمايىاٍلحى

 ، فيككف تناصان غير مباشر مف ىذا الجانب .(ّ)((راـًكاإلكٍالؿًاالجىياذى

نٌصٌية تحقؽ لمنٌص انسجامو عندما تتكقؼ االستمرارية الداللية كيككف التناص كسيمة حبؾ           

لمنٌص كالتكاصؿ مع مقصدياتو عمى معرفة النٌص المتناص معو ، فالتناص )) كسيمة تكاصؿ ال يمكف 

أف يحصؿ القصد مف أم خطاب لغكم بدكنو ، إذ يككف ىناؾ مرسؿ بغير متمؽ متقبؿ مستكعب مدرؾ 

المعنى ال يدرؾ في نٌص ما إال في عالقتو بأنماط عميا ىي متكالية طكيمة مف ؛ ألفَّ (ْ)لمرامية ((

بػ  ، كقد استعاف شراح أدعية االماـ عمي(ٓ)أك تحكيؿ أك خرؽ ؽالنصكص يدخؿ معيا في عالقة تحق

ة ) التناص القرآني ( في عممية التمقي بالكشؼ عف بنياتو الداللية الكامنة كالربط بيف فقراتو ، كمف أمثم

مىىآالىئً: )) ذلؾ دعاؤه دىًليالنعى ًزيًدًمٍففىٍضًمًوكى سىبىبانًلٍممى ًمٍفتىاحانًلًذٍكرًًهكى ٍمدى اٍلحى عىؿى ٍمديًلم ًواىل ًذمجى ًواٍلحى

جعؿ الحمد مفتاحا ق(: )) ٔٓٔق أك ٓٓٔ، ففي شرحو لمدعاء يقكؿ ابف أبي الحديد)ت(ٔ)(( كىعىظىمىًتوً

اىٍلعالىًميفى: ب العزيزلذكره ألف أكؿ الكتا رىبِّ ًلم ًو ٍمدي ًإن ا: كالقرآف ىك الذكر قاؿ سبحانو ،(ٕ)اٍلحى

                                                           

 .  ِّٖ( جماؿ االسبكع ، صُ)
 .  ْٔٓ/ِ( اصكؿ الكافي ، ِ)
 .  ّّٕ( ميج الدعكات ، صّ)
 .  ُّٓ -ُّْ( تحميؿ الخطاب الشعرم ، صْ)
 .  ْٗ( ينظر: انفتاح النٌص الركائي ، صٓ)
 .  ُِِ( نيج البالغة ، صٔ)
 .  ِ( سكرة الفاتحة / اآلية: ٕ)
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لىحاًفظيكفى ن الىوي كىاً  نىز ٍلنىااىلذٍِّكرى ـٍ: و تعالى قاؿألنَّ  ؛ لممزيد كسببان ، (ُ)نىٍحفي ىًزيدىن كي ألى  ،(ِ)لىًئٍفشىكىٍرتيـٍ

 فقد دؿَّ  ، و إذا كاف سببا لممزيدعمى عظمتو كآالئو أنَّ  كمعنى جعمو الحمد دليالن  ،كالحمد ىاىنا ىك الشكر

بؿ  ، عمى أف قدرتو ال تتناىى أبدان  و داؿ  فألنٌ  ، ا داللتو عمى عظمتوأمٌ  ؛ ذلؾ عمى عظمة الصانع كآالئو

ف يعطي مف مف جكد مى و ال جكد أعظـ فألنٌ  ، ا داللتو عمى آالئوكأمٌ  . كمما ازداد الشكر ازدادت النعمة

اىٍلًعبىاًد. ككذلؾ في دعائو: )) (ّ)(( عميو كاجبان  بؿ حمدان  عان متطكٌ  ال حمدان ، يحمده  اًلًؽ خى ًلم ًو ٍمدي اٍلحى

ًلي ًتًو ًلي ًتًوًاٍبًتدىاءهكىالىأًلىزى أًلىك  اًدلىٍيسى ميٍخًصًباىلنِّجى ميًسيًؿاىٍلًكىىاًدكى سىاًطًحاىٍلًميىاًدكى اءهاًكى ، فقد حمد (ْ)(( ٍنًقضى

(، كىي عبارة تتضح سىاًطح اىٍلًميىادً اهلل سبحانو كأثنى عميو بأكصاؼ فييا دالئؿ القدرة كالعظمة منيا أنَّو )

داللتيا كارتباطيا بسياؽ الحمد بالرجكع الى القرآف الكريـ ، جاء في كتاب بيج الصباغة في شرح نيج 

 أم: األرض التي جعميا لمٌناس كالميد لمطفؿ ، قاؿ تعالى:« كساطح المياد » البالغة قكلو: )) ـٍ أىلى

 ًميىادنا اأٍلىٍرضى نىٍجعىًؿ
، أم نكع أرادكا  أك األرض التي جعمناىا ممٌيدة كميٌيأة النتفاع الٌناس بيا ،(ٓ)

ًبسىاطنا منيا، قاؿ تعالى: اأٍلىٍرضى ـي لىكي عىؿى اًلتىٍسميكيكاًمٍنيىاكىالم ويجى اجن ًفجى : كقاؿ عٌز كجؿٌ   ،(ٔ)سيبيالن

اٍلمىاًىديكفى ـى فىرىٍشنىاىىافىًنٍع ٍت: كقاؿ عٌز اسمو، (ٕ)كىاأٍلىٍرضى سيًطحى لىىاأٍلىٍرًضكىٍيؼى كىاً 
. كفي (ٗ)(((ٖ)

ؽىأى شرحو لدعاء الصباح في فقرة: )) اٍلًفرى ًبقيٍدرىًتؾى ل ٍفتى ًبميٍطًفؾى فىمىٍقتى دىياًجيأى،كىاٍلفىمىؽى،كى ًبكىرىًمؾى نىٍرتى

ٍذبانكىأى،كىاٍلغىسىؽً ياخيًدعى الص  ِـّ الصُّ اٍلًمياهىًمفى اٍلميٍعًصراًتماءنثىٌجاجانأى،كىجاجانأيٍنيىٍرتى ًمفى ٍنزىٍلتى عىٍمتى جى ،كى

ٍيًراىٍفتيما ًلٍمبىًري ًةًسراجانكىٌىاجانًمٍفغى كىاٍلقىمىرى ًبًوليغيكبانكىالًعالجانالش ٍمسى فيمااٍبتىدىأتى ، يقكؿ (َُ)(( ًرسى

                                                           

 .  ٗ( سكرة الحجر / اآلية: ُ)
 .  ٕ( سكرة إبراىيـ / اآلية: ِ)
 .  ُُِ -َُِ/ٗشرح نيج البالغة البف أبي الحديد ،  (ّ)
 .  ِِّ( نيج البالغة ، صْ)
 .  ٔ( سكرة النبأ / اآلية: ٓ)
 .  َِ -ُٗ( سكرة نكح / اآلية: ٔ)
 .  ْٖ( سكرة الذاريات / اآلية: ٕ)
 .  َِ( سكرة الغاشية / اآلية: ٖ)
 .  ِٖٔ -ِٕٔ/ُ( بيج الصباغة في شرح نيج البالغة ، ٗ)
 . ِْٔ -ِْٓ/ْٗ(  بحار األنكار ، َُ)
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ق(: )) كفيو تمميح إلى اآلية الشريفة: ُِٖٗمال ىادم السبزكارم )ت  مىٍقنىاالس مىاكىاًتكىاأٍلىٍرضى لىقىٍدخى كى

 لُّغيكبو ًمف مىس نىا مىا كى أىي اـو ًفيًست ًة بىٍينىييمىا مىا كى
بعد أف نٌكه عف قدرة اهلل في فقرة  ، فالٌداعي(ِ)(((ُ)

سابقة، كأٌنو سبحانو كتعالى عمى كٌؿ شيء قدير، عٌدد ىنا بعض مظاىرىا ، كلٌمح الى اآلية الكريمة؛ 

لتتجمى عظمة ىذه القدرة في أفَّ ىذه االشياء صدرت منو تعالى مف غير أف يتطمب ذلؾ جيدان أك 

. كفي  (ّ)ميو العادة عند االنساف إذا قاـ بعمؿ كبيرمقدمات تستكجب العناء كالمشقة ، مثمما جرت ع

طاياقىٍدإًلييإًدعائو: ))  كُّميٍسقىطىٍتنيلىدىٍيؾىأىٍفكانىًتاٍلخى ٍسًفتىكى مىٍيؾى ،فىاٍصفىٍحعىٌنيًبحي ، يجعؿ (ْ)(( عى

التككؿ  الداعي شفيعو عند اهلل مف خطاياه حسف تككمو عميو ، كالعالقة بيف الصفح عف الخطايا كحسف

ال تتضح إال بمعرفة حقيقة مقاـ المتككميف بالرجكع الى القرآف الكريـ ، فبدكف ذلؾ ال تبدك العالقة 

كاضحة بينيما ، كتغدك ىذه األجزاء مف النٌص كأٌنيا مفككة ، كأٌما إذا رجعنا إلى القرآف الكريـ كعرفنا 

مكسـك فَّ مقاـ المتككميف مقاـ عظيـ ))  مقاـ المتككميف منو ، فعند ذلؾ تبدك ىذه العالقة كاضحة ؛ أل

و كمحبٌ ، فمف اهلل تعالى حسبو ككافيو  ، وي كفاية اهلل تعالى مالبسي بكمضمكف  ، وي صاحبي  سبحانوة اهلل بمحبٌ 

: كقاؿ تعالى ، بي حجى د كال يي كال يبعٌ  ، بي المحبكب ال يعذٌ  فإفٌ ؛ فقد فاز الفكز العظيـ  ، كمراعيو أىلىٍيسى

ٍبدىهيالم وي عى ًكيـه، ... كقاؿ تعالى: (ٓ) ًبكىاؼو حى ًزيزه الٌموىعى مىىالٌمًوفىًإف  ك ٍؿعى مىفيىتىكى عزيز  :أم، (ٔ) كى

كحكيـ ال يقصر عف تدبير ،  كحماه هً رً بجنابو كالتجأ إلى ذما كال يضيع مف الذى  ،مف استجار بو ال يذؿُّ 

 الخطايا قد أسقطتو كأبعدتو ، فإفَّ حسف التكٌكؿ قد قٌربو كأدناه .، فإذا كانت (ٕ)(( ؿ عمى تدبيرهمف تككٌ 

 

 

                                                           

  ّٖ( سكرة ؽ / اآلية: ُ)
 .  ُِِ( شرح دعاء الصباح ، صِ)
 .  ّّٔ( ينظر: اضكاء عمى دعاء الصباح ، صّ)
 . ِٗٗ/ّباألعماؿ الحسنة ، ( اإلقباؿ ْ)
 .  ّٔ( سكرة الزمر / اآلية: ٓ)
 .  ْٗ( سكرة االنفاؿ / اآلية: ٔ)
 .  ُٓٗ/ٖ( احياء عمـك الديف ، ٕ)
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 اىفظو اىثاّي:
يو
 
َ
ُ
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ُ
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 احل

 
دعاء كميؿ مف األدعية التي تنحك منحى قصديان ىادفان في تركيز جممة مف المعاني ، كالسير          

، كىك ينتقؿ مف محكر إلى آخر عمى طريقة تدرجٌية مقصكدة ، تبرز فييا دقة (ُ)بيا سيران منطقيان 

بعض ؛ إذ يؤسس كٌؿ . فيك سمسمة مف المقاطع النٌصٌية مىبني بعضيا عمى (ِ)األسمكب كفنٌية االنتقاؿ

مقطع لمذم يميو كيمٌيد لو ، كعمى الرغـ مف أٌف لكٌؿ مقطع بنيتو الٌداللية التي تكٌكف مكضكعو في مستكل 

يرتبط معيا في تأسيس بنية النٌص الكبرل  -في الكقت نفسو  -معيف كتمٌيزه عف المقاطع األخر، إال أٌنو 

تدرجي مف مستكل إلى آخر منازؿ سير الٌداعي في التي تستقر في أعمى مستكل . كيمثؿ االنتقاؿ ال

الدعاء، أك )خطة النٌص(، التي يمكف تقسيميا عمى ثالث مراحؿ مرتبة النتائج ، في تسمسؿ منطقي 

باتجاه مكضكع النٌص ، ككؿ مرحمة إلى مقاطع تمثؿ مستكل األبنية الصغرل ، تنتظـ أفكارىا في نسؽ 

كل الٌداللي الذم يستقر عند كٌؿ مرحمة ، كجعمنا لكؿ مقطع ىندسي كترابط مكضكعي ؛ فتكٌكف المست

 عنكانان يرمز إلى بنية المقطع الداللٌية ، كبحسب التسمسؿ اآلتي: 

 

 

 

         
                                                           

 . ُْٔ( ينظر: أبعاد معرفية جديدة في دعاء كميؿ ، صُ)
  . ُٕٕ( ينظر: السابؽ نفسو ، صِ)
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 ادلزحيت األٗىل: اىتَٖيد:          

المقطعاألكؿ:الكلكجمفعتبةمراتباألسماء:         

ـ ))  ًتؾىأىٍسأىليؾىًإٌنيالٌميي ًسعىتٍال تيًبرىٍحمى ،كيؿ كى ًتؾىشىٍيءو ًبقيك  شىٍيءو،كيؿ ًبياقىيىٍرتىال تيكى

عى خىضى ،كيؿُّلىياكى ذىؿ شىيءو ،كيؿُّلىياكى كًتؾىشىيءو بىري ًبجى مىٍبتىال تيكى ،كيؿ ًبياغى ًبًعز ًتؾىشىيءو الال تيكى

،لىيايىقيكـي ًتؾىشىيءه ًبعىظىمى ،كيؿ مىألىتٍال تيكى ًبسيٍمطاًنؾىشىيءو ،كيؿ عىالال ذمكى ٍجًيؾىشىيءو ًبكى اٍلباقيكى

،كيؿِّفىناءًبىٍعدى ًبأىٍسماًئؾىشىيءو مىبىتٍال تيكى ،كيؿِّأىٍركافىغى ًبًعٍمًمؾىشىيءو ،ًبكيؿِّأىحاطىال ذمكى ًبنيكرًشىيءو كى

ٍجًيؾى ،كيؿُّلىويأىضاءىال ذمكى ،يانيكريياشيءو ؿىياقيدُّكسي ًليفىأىك  يااألىك   .(ُ)(( اآلًخريفىآًخرىكى

ىييبدأ الٌدعاء مثمما يقتضي أدبو بتقديـ الثناء عمى اهلل تعالى بيف يدم المسألة ، فإنَّما ))          

، كالثناء المطمكب ىك نحك معرفة لدل الداعي (ِ)(( المسألةثـ،بالذنباإلقرارثـ،الثناءثـ،المدحة

يككف بيا مؤىالن لمدخكؿ إلى حـر اهلل تعالى ، كتككف سببان في استجابة الٌدعاء ، كحتى تحصؿ المناسبة 

بيف افتتاح الٌدعاء كما يقصد بو ، كاف مف حسف االبتداء _ بعد النداء باسمو الجامع _ الثناء عميو 

يء في تناٌص قرآني مع قكلو تعالى: برحمتو التي كسعت كٌؿ ش شىٍيءو ًسعىٍتكيؿ  رىٍحمىًتيكى كى
، ككاف (3)

لك استفتح الٌدعاء بذكر غير الرحمة كذكر القكة اإلليية ، فإٌف اليزة الكجدانية التي يحدثيا تصكر القكة 

كالجبػركت سػيحٌكؿ المسػار النفسػي لجػك الثػناء بػكاممو بما يفػزع العبد كيبعػده عػف اإلقػباؿ عػمى الٌدعػاء، 

اؿ كاالنتقاـ ، كتككف عندىا تعبيران عف غضب اهلل تعالى )) ذلؾ أٌف القكة قد )تستخدـ( في مجاؿ النَّك

إلى القكة مف باب الرحمة ، لكي  كسخطو ، كما قد تككف تعبيران عف رضا اهلل تعالى ؛ كلذا كلج 

. ىذا مف جية كمف جية أخرل فإٌف (ْ)يككف تكسمو بيا رفعان لمنقمة ، كتسبيبان لما يرضي اهلل تعالى ((

ية عمى سائر الصفات كاألسماء اإلليية ، كرجكع الصفات األخرل ليا بنحك تككف لمرحمة عمكمية كحاكم
                                                           

 .  ْٖٓ( مصباح المتيجد ، صُ)
 .  ُٖ/ٕ( كسائؿ الشيعة ، ِ)
 .  ُٔٓ( سكرة األعراؼ / اآلية: ّ)
 .  ّٕ-ّٔ( في رحاب دعاء كميؿ ، صْ)
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ىي األـ ليا ، كيككف السياؽ الالحؽ كاقع تحت تأثيرىا ، فالقكة التي تتمكىا _ كما ينتج عنيا عمى 

الترتيب مف خضكع كذٌؿ كٌؿ شيء _ ىي القكة الرحيمية ، كالجبركت الذم ييز إيقاعو المغكم جكانب 

فس ىك الجبركت الذم يستبطف الرحمة ، كالسمطاف الذم يمأل عمى النفس آفاقيا ىك سمطاف الييمنة الن

، فكٌؿ اسـ ذيًكر أكالن ىك عاـ بالنسبة لمذم ذيًكر بعده ، كىك (ُ)الرحيمة المحبة لمخير ... إلى غير ذلؾ

ي إلى الرحمة فتككف حاكـ عميو ، فالالحؽ كاقع تحت تأثير جميع ما سبقو مف األسماء ، حتى تنتي

 نفس بيف الدائرة التي تضميا جميعان ، كىك بدكره كاقع تحت عنكاف االسـ الجامع )اهلل( . إذ إفَّ )) ما

 فمنيا عالمنا في المكجكدة آثارىا بيف الذم الترتيب عمى كخصكصان  كعمكمان  كضيقان ، سعة األسماء

 كتكشؼ كعمكميا ، آثارىا عنيا الكاشفة حقائقيا بخصكص كعمكميا كخصكصيا عامة ، كمنيا خاصة ،

 كعاـ الحي إلى بالنسبة خاص اسـ فالعمـ مفاىيميا ، بيف التي النسب حقائقيا بيف التي النسب كيفية عف

 بالنسبة كعاـ الرحمف، إلى بالنسبة خاص كالرازؽ الخبير، المطيؼ الشييد البصير السميع إلى بالنسبة

 إلى تحت مف تنتيي عريض عرض الحسنى فمألسماء .القياس ىذا كعمى اليادم ، الناصر الشافي إلى

 أكسع ما ىك اسـو  كؿٌ  ففكؽ كالعمـك ، السعة في تأخذ ثـ آخر، اسـ يدخؿ فييا ال خاصة أسماء أك اسـ

 شتات تحتو كتدخؿ األسماء حقائؽ جميع كحده يسع الذم األكبر اهلل اسـ إلى تنتيي ، حتى كأعـ منو

ـٌ يترقى الداعي (ِ)برمتيا (( الحقائؽ . كىكذا يبدأ الكلكج في الٌدعاء مف باب الرحمة ليككف الشركع منو ، ث

، كىك خط سير (ّ)صعكدان بكصؼ الٌدعاء قرآنان صاعدان في مقابؿ القرآف النازؿ كما يقكؿ أحد العارفيف

بما يناسب  الٌدعاء ، حتى إذا كصؿ إلى اسـ النكر كتجمى كجو اهلل بإضاءة كؿ شيء لو ، يككف النداء

ـٌ بكساطة عالقة  المقاـ: ) يا نكر يا قدكس(. ككاف الرابط الٌداللي بيف تتابع الجمؿ المككنة ليذا المقطع يت

العمكـ كالخصكص ، كما ينتج عنيا مف حاكمية العاـ عمى الخاص ، كىي مف ضمف العالقات الٌداللية 

                                                           

 .  ِٖٓ-ِٕٓ( ينظر: أبعاد معرفية جديدة في دعاء كميؿ ، صُ)
 .  ِِٗ/ٖ( الميزاف في تفسير القرآف ، ِ)
 .  ُِّ( ينظر: العارؼ الكامؿ ، صّ)
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ـٌ بيا الباحثكف في عمـ المغة النٌصي ، لما تقكـ بو األسماء العامة كالخاصة في خمؽ التماسؾ  التي اىت

 . (ُ)بيف أجزاء النٌص 

كبعد أف افتتح الٌدعاء بسؤاؿ اهلل باسمو مأخكذان بكصؼ الرحمة ، كىي أكؿ في االبتداء ، كمنو:          

ًالر ًحػيـًالر ٍحػمػفًالٌموًًبٍسػـ   بكصػؼ النػكر، كىػي آخػر فػي االنػتياء ، كمػنو:  ، كخػتـ باالسػـ مأخكذان

ًرىبِّيىاًبنيكرًاأٍلىٍرضيكىأىٍشرىقىت
ؿى  قاؿ: ) يىا  ،(ِ) ًليفى  أكَّ يىا األكَّ اآلًخًرٍيفى ( حتى يرتبط أكلو بآخره  آًخرى  كى

لسير الٌدعاء  ، في عالقة تقابمية اختزلت الكجكد في اهلل تعالى كحده . كىك بياف إجمالي()كآخره بأكلو

 التكاممي .

المقطعالثاني:رفعالمانع:

ـ )) ،تىٍيًتؾيال تيالذُّنيكبىًلياٍغًفرٍالٌميي ـى ـ اٍلًعصى ،تيٍنًزؿيال تيالذُّنيكبىًلياٍغًفرٍالٌميي ـى ـ النِّقى الٌميي

،تيغىيِّريال تيالذُّنيكبىًلياٍغًفرٍ ـى ـ النِّعى ـ الدُّعاءى،تىٍحًبسيال تيالذُّنيكبىلياٍغًفرٍاىلٌميي الذُّنيكبىًلياٍغًفرٍالٌميي

ـ اٍلبىالءى،تيٍنًزؿيال تي كيؿ أىٍذنىٍبتيوي،ذىٍنبكيؿ لياٍغًفرٍالٌميي طيئىةكى .(ّ)((أىٍخطىأتيياخى

كاف مف غايات المقطع السابؽ إعداد األرضية الميمىًيدة لالنطالؽ إلى ىذه المرحمة ، فبعد أف          

أقسـ الٌداعي عمى اهلل بصفاتو كأسمائو ، بدأ ببياف المقسـ لو ، كىك الشيء الذم كاف التكسؿ كالقسـ 

                                                           

 . ُْٓكالتطبيؽ ، ص( ينظر: لسانيات النٌص النظرية ُ)
 .  ٗٔ( سكرة الزمر / اآلية: ِ)
() فيك أكؿ األكليف بمعنى ال شيء قبمو ، كآخر اآلخريف بمعنى ال  تعالى ليست زمانيتيف هلل األكلية كاآلخرية بالنسبة ،

،بقوسػبىػػٍدءعػفكالقػبمو،أكؿعػفالاألكؿعػف األكؿ كاآلًخػر فقػاؿ: ))  شيء بعده ، كقد سئؿ اإلماـ الصادؽ
،قديـكلكفالمخمكقيف،صػفةمفيعقؿكمانيايةعػفالكاآلخػر ،أكؿه النياية،كالبىٍدءباليزكؿ،كاليزؿلـآخره
كؿخالؽحاؿ،إلىحاؿمفيحكؿكالالحدكثعميويقع      ، كعميو فإنَّو جمت( ُٖٔ/ُ)أصكؿ الكافي ،  ((شيء
كف أجؿ ، بؿ ىك خالؽ لتنػزىو عف األجػزاء كالنيايات ، فال يختص كجكده بكقػت دكف كقػت ، كبأجؿ دليس لو حٌد ،  قدرتو

، ( ِّٓ-ِِٓ/ُ ، البالغة نيج شرح في البراعة منياج. ) ينظر:  ، ال ابتداء لكجكده ، كال انتياء لبقائوالكقت كاألجؿ 
 التكحيد،. )(( غايةكالحدٌآخريتوفيكالنياية،أكليتوفيلوليستالذم: )) بياف ذلؾ يقكؿ اإلماـ عمي كفي
  ( .ّّص

 . ْٖٓمصباح المتيجد ، ص( ّ)
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بقة ، كما بدأ بو الٌدعاء في ىذا ألجمو ؛ لذلؾ يبدك كاضحان االنسجاـ كاالرتباط بيف فقرات الٌدعاء السا

، كىك طمبو غفراف الذنكب التي تيتؾ العصـ )) تحذيران مف أف القدرة اإلليية المحيطة بكؿ (ُ)المقطع

شيء إحاطة رحمة كتكفؿ يمكف أف تتخمى عنو ، كتسممو إلى نفسو ، كتكسر عنو كؿ حصانة إيمانية 

ذا (ِ)النفسية كالشيطانية التي ال قرار ليا ((مف شانيا أف تحفظو عف أف يتردل في ىكة النزعات  ، كا 

انفصمت عيرل 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 

ة ، كبيف ما يترتب عمييا مف تمييد لذنكب أخر مف جية أخرل ، فإذا انيتكت كأثره الكضعي مف جي

العصـ فقد نزلت النقـ ، كتغيرت النعـ ، كحبس الٌدعاء ، كنزؿ البالء. كيتدرج الٌداعي في طمباتو في 

، فبعد أف خصص الطمب بذكر بعض الذنكب (ّ)عالقة يمكف كصفيا ) مف عالقة الخاص بالعاـ (

قيؿٍاهلل ، كىك القائؿ:  بكـر طمعان  لتنبيو عمييا، عٌمـ الطمب بغفراف كٌؿ الذنكب كالخطايالخصكصيتيا كا

مىىأىٍسرىفيكاال ًذيفىًعبىاًدمىيىا ًميعناالذُّنيكبىيىٍغًفريالم وىًإف الم وًر ٍحمىةًًمفتىٍقنىطيكاالىأىنفيًسًيـٍعى ىيكىًإن ويجى

ـياٍلغىفيكري ظ في اآلية الكريمة تعمؽ الغفكر بالرحيـ ، فإٌنو الباب الذم منو يؤتى ، كىك (ْ)الر ًحي ، كييمحى

مف ) عادات القرآف ( في أغمب فكاصمو ، كمنو يعرؼ سٌر ابتداء الٌدعاء بسؤاؿ اهلل برحمتو قبؿ طمب 

 ع ؛ ذلؾ أٌف )) الذنكبالمغفرة ، كتبعان ليذا التدرج النٌصي في مسار الٌدعاء تأتي ىذه الخطكة لرفع المان

 الٌدعاء مكقؼ رٌبو يدم بيف اإلنساف يقؼ كلكي ، الٌدعاء كتحبس ، اهلل عف اإلنساف تحجب كالمعاصي

، حتى يككف الطريؽ سالكان أمامو لممرحمة التالية ، إذ ال بدَّ مف رفع (ٓ)(( أكالن  العقبة ىذه يجتاز أف البدٌ 

 المكانع قبؿ بدأ الرحمة .

                                                           

 .  ُِّ( ينظر: أضكاء عمى دعاء كميؿ ، صُ)
  . ِٖٕ( أبعاد معرفية جديدة في دعاء كميؿ ، صِ)
. ينظر:  الكقائع كترتيب المتتالية ا فاف دايؾ ، فيما يتعمؽ بترتيب( مف عالقات االنسجاـ النٌصي التي أشار إلييّ)

 . ّٗلسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ، ص
 .  ّٓ( سكرة الزمر / اآلية: ْ)
 .  ُّٓ، ص ( الدعاء عند أىؿ البيتٓ)
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المقطعالثالث:القدـاألكلى:

ـ )) ،ًإلىٍيؾىأىتىقىر بيًإٌنيالٌميي ،ًإلىًبؾىكىأىٍستىٍشًفعيًبًذٍكًرؾى كًدؾىكىأىٍسأىليؾىنىٍفًسؾى ًمفٍتيٍدًنيىنيأىفًٍبجي

، ،تيكزًعىنيكىأىفٍقيٍرًبؾى تيٍمًيمىنيكىأىفٍشيٍكرىؾى .(ُ)((ًذٍكرىؾى

يتصؿ ىذا المقطع مع ما سبقو عبر التسمسؿ كالتدرج المنطقي بيف قضايا النٌص ، كمعناه أف 

يتكافر النٌص عمى نكع مف التدرج في العرض أك الٌسرد أك التحميؿ ، كىك ما يجعؿ القارئ يشعر بأف 

الترتيب العادم لمكقائع  ، كىك مف مظاىر انسجاـ الخطاب عند "فاف دايؾ"، كيسميو(ِ)لمنٌص مساران معينان 

في الخطاب ، ألف كركد الكقائع في متتالية معينة يخضع لترتيب عادم تحكمو مبادئ مختمفة عمى 

، كىي ىنا المعرفة بسياؽ النٌص الثقافي . فبعد أف ريًفعىت المكانع أصبح الطريؽ (ّ)رأسيا معرفتنا لمعالـ

نما ممكنان لمعبد في التقدـ بالقدـ األكلى ؛ إذ لـ يك ف القصد مف طمب المغفرة لمتجاكز عف الذنب فقط ، كا 

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، 

لقرب ىي القمب ، كزادىا في ذلؾ أك كقكدىا ىك الشكر كالذكر، فبالشكر مزيد مف القدرة إذ إفَّ آلة ا

ـٍشىكىٍرتيـٍلىًئفكالطاقة التي تمٌده كتضٌخ لو كقكد السير، قاؿ تعالى:  ، )) كالجممة معطكفة (ْ) ألىًزيدىن كي

قربؾ ، أسألؾ أف تميمني شكرؾ؛ عمى ما قبميا . يريد أٌنو بعد ما أنعمتني كأعطيتني بالنعمة التي ىي 

. (ٓ)ألٌنو لكٌؿ نعمةو شكر خاص يختٌص بيا، كشكر تمؾ النعمة العظمى مكقكؼ عمى إليامو تعالى ((

، فالقمكب الصدئة التي راف عمييا عاطمة كمتكقفة ، كال تسطيع السير (ٔ)(( ًلٍمقيميكبًًجالءكفي الذكر )) 

أقداـ العبد عمى أكؿ مراحؿ المعالجة الفعمية بعد أف استشعر  في مثؿ ىذا الطريؽ. كالٌدعاء ىنا )) يضع

                                                           

 . ْٖٓمصباح المتيجد ، ص (ُ)
  . ٕٓاالتساؽ كاالنسجاـ في ركاية سمرقند ألميف معمكؼ ) رسالة ماجستير ( ، ص ( ينظر:ِ)
 . ّٖلسانيات النٌص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ، ص( ينظر: ّ)
 .  ٕ( سكرة إبراىيـ / اآلية: ْ)
 .  ُِّ( شرح دعاء كميؿ ، صٓ)
 .  ِّْ( نيج البالغة ، صٔ)
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أجكاء القطيعة كأحس بفاصؿ اليجراف كالبعد ، كلذا فإٌنو ىنا يعيد تصحيح كضعو النفسي ، كيييئو مف 

أجؿ أف يبدأ مشكاره مف طريؽ األساليب التفاعمية اإليحائية ، مف أجؿ تبديد آثار القنكط كاليأس ، كزرع 

يبعثو عمى التقدـ صكب اهلل تعالى ، كشحنو بطاقة البدء في سؤالو ، ككشؼ حالو كالنظر في األمؿ ، ك 

 . (ِ)، كىذا ال يأتي إال بعد أف يأذف اهلل لو أف يدنك منو ، كيكزعو شكره ، كيميمو ذكره(ُ)أمره ((

المقطعالرابع:الفقر:

ـ ))           اًضعوسيؤاؿىأىٍسأىليؾىًإنِّيالٌميي ،ميتىذىلِّؿوخى اًشعو ًنيأىفٍخى مىًنيتيساًمحى تىٍرحى تىٍجعىمىًنيكى ًبًقٍسًمؾىكى

ًفيقىاًنعانرىاًضيان ًميعًكى ـ  ميتىكىاًضعاناألىٍحكاؿًجى الٌميي ،اٍشتىد تٍمىفًسيؤاؿىكىأىٍسأىليؾى، ؿىفاقىتيوي ًعٍندىًبؾىكىأىٍنزى

تىوي،الش داًئدً ـىحاجى  . (ّ)(( رىٍغبىتيويًعٍندىؾىفيماكىعىظي

بعد أف سأؿ بصفات المدعك كتكسؿ بيا ، كٌرر السؤاؿ ىنا كلكف بصفات الٌداعي ، كقد مٌر          

سابقان في مكضكع البنية العميا لمٌدعاء ما ينبغي لمٌداعي أف يظيره عند دعائو مف عالمات العبكدية 

ب كياٍدعيكاٍكالتذلؿ هلل ، فيي مف أسباب استجابة الٌدعاء ، قاؿ تعالى:  رُّعناـٍرى ٍفيىةنتىضى خي ييًحبُّالىًإن ويكى

أٌنو كاف مف الخاشعيف ، قاؿ  ، كقد يككف ) مناط الحكـ ( في استجابة دعاء زكريا(ْ)اٍلميٍعتىًديفى

ٍبنىا تعالى:  كىىىٍبنىالىويفىاٍستىجى ويلىويكىأىٍصمىٍحنىايىٍحيىىلىويكى ٍكجى ـٍزى ٍيرىاتًًفيييسىارًعيكفىكىانيكاًإن يي يىٍدعيكنىنىااٍلخى كى

بنا رىىىبنارىغى كىانيكاكى اًشًعيفىلىنىاكى ؛ كلذلؾ يككف مف ضمف استراتيجيات الخطاب التي يتحرؾ فييا (ٓ) خى

ألٌف في عدميا نكعان مف  –الٌدعاء أف ييظير الٌداعي ىنا صفات الخضكع ، كالتذلؿ ، كالخشكع ، كالقناعة 

ظيار الفاقة كالحاجة ، فتككف عالقة ىذا المقطع بغيره  –التكبر كاالعتراض عمى الميقسىـ  كالتكاضع ، كا 

مف عالقة السبب بالنتيجة ؛ إذ إفَّ الفقر كالحاجة مف أسباب استنزاؿ رحمة اهلل ، لما بينيما مف عالقة 

                                                           

 . َّٗ-َّٖ( أبعاد معرفية جديدة في دعاء كميؿ ، صُ)
 . ُّٔ، ص ( ينظر: الدعاء عند أىؿ البيتِ)
 . ْٖٓمصباح المتيجد ، ص (ّ)
 .  ٓٓ( سكرة األعراؼ / اآلية: ْ)
 .  َٗ( سكرة األنبياء / اآلية: ٓ)



171 
 

إليو ، فالفقر يستنزؿ رحمة اهلل كرحمة اهلل تطمب مكاضع  تككينية يطمب فييا كٌؿ منيما اآلخر كيسعى

،  كقد حصر عظيـ رغبتو فيما عند اهلل دكف غيره ليتبيَّف اتجاه الٌداعي في سيره . كبيذا (ُ)الحاجة كالفقر

األسمكب فيك يستدٌر عطؼ المدعك بإظيار ضعفو كمسكنتو ليجكد عميو بالدنك مف قربو . كىك يدخؿ 

لمٌدعاء الذم يربط مسار األحداث الجزئية المختمفة فيما بينيا بالنتيجة النيائية التي  ضمف القصد العاـ

 . (ِ)يجب أف تتحقؽ ، كىذا القصد العاـ ألم نٌص ىك البنية الكبرل

:()المقطعالخامس:السحؽ

ـ ))           ـىالٌميي ٍمطانيؾىعىظي ،كىعىالسي ًفيمىكانيؾى خى أىٍمريؾىمىٍكريؾىكى ظىيىرى مىبىكى ،قىٍيريؾى،كىغى رىٍتقيٍدرىتيؾى جى كى

كيكمىًتؾىًمفٍاٍلًفراريييٍمًكفيكىال  . (ّ)(( حي

يرتبط ىذا المقطع بما سبقو بعالقة التقابؿ ، كىي عالقة تربط بيف طرفيف أك مكقفيف أك حدثيف          

يا مف أشٌد أبكاب التماسؾ الٌداللي اتصاالن بباب ، كتعٌد سمة مف سمات الحبؾ الٌداللي ؛ ألنٌ (ْ)متقابميف

، كمكاجية المعنى بضٌده تمنح النٌص امتدادان دالليان يصيب (ٓ)المناسبة ؛ فالتقابؿ في المغة المكاجية

ذلؾ عندما ألمح إلى أثر التقابؿ في تماسؾ النٌص بقكلو:  إلى سبؽ قد ، ككاف حاـز القرطاجني(ٔ)المعنى

نما  المعنييف بيف كالجمع بعضان ، بعضيا يطابؽ التي المعاني بيف بالتكفيؽ الكالـ في المقابمة تككف )) كا 

، تقارب أك تبايف مف بينيما ما جية مف اآلخر مع يذكر أف ألحدىما تقتضي نسبة بينيما تككف المذيف

 ذلؾ في المعػنييف كال الءـ كما اآلخػر عبارة المعنييف أحد عػبارة بيا تالئـ الكضع مف صػفة عمى

                                                           

 . َْ، ص ينظر: الدعاء عند أىؿ البيت (ُ)
  . ُِٓ( ينظر: عمـ النٌص مدخؿ متداخؿ االختصاصات ، صِ)

(معجـ اصطال ،)) حات الصكفية( يعرؼ السحؽ بأنو: )) ذىاب تركيب العبد تحت القير عند عظمة سمطاف الحقيقة ،
 .  َُِص
 . ْٖٓمصباح المتيجد ، ص (ّ)
 .  ُْٓ( ينظر: البديع بيف البالغة العربية كالمسانيات النٌصية ، صْ)
 ، مادة ) قبؿ ( .  َِ/ُُ( ينظر: لساف العرب ، ٓ)
 .  ٖٔ( ينظر: عمـ لغة النٌص كاألسمكب ، صٔ)
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. إٌف استشعار عظمة السمطاف يستدعي حضكر صفات الضعؼ لدل العبد ؛ فيتحقؽ لمنٌص (ُ)صاحبو ((

استمراريتو الٌداللٌية بالربط بيف الحاليف في ىذه المقابمة ، كىي محاكلة مف العبد لالستعطاؼ كاستنزاؿ 

القة تقابؿ مع صفات المدعك ، فأثبت لو الرحمة ، فبعد أف أظير الٌداعي ضعفو كمسكنتو ، جعميا في ع

صفات العظمة كالقدرة المطمقة في ىذا السياؽ ) سياؽ المقابمة ( . فمىف كاف سمطانو عظيمان ، كمكانو 

عاليان ، كمكره خفيان ، كأمره ظاىران، كقيره غالبان ، كقدرتو جارية ، فالنتيجة تككف: أف ال مفٌر مف حككمتو، 

ضعة لربكبيتو كمقيكرة تحت أرادتو ، فاإلنساف ميما عال كتكبر ، كأينما ذىب فيك كأفَّ جميع األشياء خا

محككـ بيذه الحككمة ، كالٌداعي ىنا يقٌر كيعترؼ بيذا األمر، كبيذا فيك يمٌيد لممقطع الالحؽ مف 

 الٌدعاء.

المقطعالسادس:طمبالستر:         

ـ ))           ،ًلذينيكًبيأىًجديالالٌميي ،ًلقىباًئًحيكىالغىاًفران سىفًاٍلقىبيحًعىمىًميًمفًٍلشىيءوكىالسىاًتران ًباٍلحى

ٍيرىؾىميبىدِّالن ،إالًٌإلوى،الغى ٍمًدؾىسيٍبحانىؾىأىٍنتى ًبحى ر ٍأتينىٍفسي،ظىمىٍمتيكى تىجى ٍيمي،كى سىكىٍنتيًبجى قىًديـًًإلىىكى

مىنِّؾىًليًذٍكًرؾى مىي كى  . (ِ)(( عى

مع استشعار عظمة السمطاف كنفكذ أمره في المقطع السابؽ ، لـ يبؽ لمٌداعي ممجأ منو إال إليو،          

إليي ، بعد أف أيقنت أف  يا ليغفر ذنبو ، كيستر قبحو ، كيبدؿ عممو ، كبما أفَّ تحقيؽ ذلؾ منحصر فيؾ

مىفال أحد في الكجكد يفعمو غيرؾ ، كقد قمت:   إالٌ  ًإلوى  ، فقد حؽ القكؿ: ال(ّ) الٌمويًإال الذُّنيكبىيىٍغًفريكى

ـٌ بعد أف لجأ الٌداعي إلى اهلل نادل: سبحانؾ ، تنزييان  أىٍنتى ؛ ألٌف في ىذا المقاـ يتجمى الحؽ سبحانو. ث

كتعظيمان ؛ ليخمي ساحة اهلل مف الظمـ كينسبو إلى نفسو ، فقد تتكىـ النفس أفَّ ما حؿَّ بيا مف الفساد 

، كعمى نعمائو ، كيستعيف الٌداعي بعالقة بسببو ، كيؤٌكد ىذا المعنى بحمده كالثناء عميو ، عمى صفاتو 

                                                           

 .  ِٓ، ص األدباء( منياج البمغاء كسراج ُ)
 . ْٖٓمصباح المتيجد ، ص (ِ)
 .  ُّٓ( سكرة آؿ عمراف / اآلية: ّ)
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السبب كالنتيجة في التعبير عف األسباب التي دفعتو لمتجرؤ عمى ارتكاب المعاصي ، كأكليا جيمو ، كىك 

ا  أسمكب يعتذر بو الٌداعي إلى اهلل لتسكيغ عممو حتى يفتح لو باب التكبة ، كقد قاؿ: مىىالت ٍكبىةيًإن مى عى

يىالىةوالسُّػكىءىيىٍعمىميكفىًلم ًذيفىالٌموً مىٍيًيـٍالٌموييىتيكبيفىأيٍكلىًئؾىقىًريبوًمفيىتيكبيكفىثيـ ًبجى كىافىعى ًميمانالٌمويكى عى

ًكيمان ، كليربط النٌص بسياقو القرآني ، فقد كرد التسبيح مقترنان بالحمد في سياؽ االستغفار في آيات (ُ)حى

ؽ الم وًكىٍعدىًإف فىاٍصًبرٍ، كقكلو تعالى:  مف القرآف الكريـ سىبِّحًٍلذىنًبؾىكىاٍستىٍغًفرٍحى ٍمدًكى بِّؾىًبحى ًباٍلعىًشيِّرى

ٍبكىارً ًئكىةيفىٍكًقًيف ًمفيىتىفىط ٍرفىالس مىاكىاتيتىكىادي، كقكلو: (ِ)كىاإلًٍ كفىكىاٍلمىالى ٍمدًييسىبِّحي بًِّيـًٍبحى كفىرى يىٍستىٍغًفري كى

ـياٍلغىػفيكريىيكىالم وىًإف أىالىاأٍلىٍرضًًفيًلمىف ٍمػدًفىسىػبِّحٍ، كقكلو: (ّ)الر ًحي بِّؾىًبحى كىافىًإن ويكىاٍسػتىٍغًفػٍرهيرى

سباغ كالمطؼ اإلحساف في اهلل عادة إلى فيرجع التقصير، ليذا اآلخر كأما السبب .(ْ)تىك ابنا  مما النعـ، كا 

بما ه ، كنمكٌ  النٌص عميو . كبذلؾ يسيـ )الكصؿ السببي( في تىشكيؿ نسيج  كأناتو بحممو مطمئٌنان  جعمو

 يضمف استمراريتو الٌداللية 

المقطعالسابع:الشكر:

ـ ))           ـٍمىٍكالمالٌميي ـٍسىتىٍرتىوي،قىًبيحًمفٍكى كى ـٍأىقىٍمتىوي،اٍلبىالءًًمفىفاًدحًمفٍكى كى قىٍيتىوي،ًعثاروًمفٍكى كى

ـٍ كى كهوًمفٍكى ـٍدىفىٍعتىوي،مىٍكري كى ًميؿثىنىاءوًمفٍكى  . (ٓ)((نىشىٍرتىويلىويأىٍىالنلىٍستيجى

بعد أف ذكر الٌداعي ًمنف اهلل كآالءه عميو فيما سمؼ مف قديـ ذكره عمى كجو اإلجماؿ في ختاـ          

المقطع السابؽ ، كجعميا مف أسباب جرأتو عمى اهلل ، يفٌصؿ في ىذا المقطع تعداد بعض تمؾ الًمنف؛ 

ليرجك رٌبو في أف يتجاكز عنو  ليذٌكر بيا نفسو ، كيحذرىا مف االغترار بستر اهلل عميو ، كفي الكقت نفسو

 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 ، ص (ٓ)
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ـٍ                                                              سىتىٍرتىوي  قىًبيح ًمفٍ  كى

ـٍ                                                              أىقىٍمتىوي  اٍلبىالءً  ًمفى  فاًدح ًمفٍ  كى

سىكىٍنتي    مىن ؾى  ًلي ًذٍكًرؾى  قىًديـً  ًإلىى كى ـٍ  كى مىيَّ                     كى قىٍيتىوي  ًعثارو  ًمفٍ  عى  كى

ـٍ                                                             كهو  ًمفٍ  كى  دىفىٍعتىوي  مىٍكري

ـٍ                                                             ًميؿ ثىنىاءو  ًمفٍ  كى  نىشىٍرتىوي   لىوي  أىٍىالن  لىٍستي  جى

 

 

المقطعالثامف:االعتذار:         

ـ ))           ـىالٌميي رىتٍ،حاًليسيكءيبيكىأىٍفرىطىبىالًئيعىظي قىصي قىعىدىتٍأىٍعماًليبيكى أىٍغالًلي،بيكى

بىسىني حى ٍتًني،أىمىًميبيٍعدينىٍفًعيعىفٍكى دىعى خى كرًىاالدٍُّنياكى نىٍفًسي،ًبغيري ًمطالً،  ًبًجنايىًتياكى  . (ُ)(( يكى

 –أك أعذاره  -ال يبتعد ىذا المقطع عف سياؽ المقاطع السابقة ، فيك ال يزاؿ يقٌدـ اعتذاره          

ـى  حاًلي (، كىي إشارة إلى ما كصمت  سيكءي  بي كىأىٍفرىطى  بىالًئي كاألسباب التي أكصمتو إال أف يقكؿ: ) عىظي

إليو حاؿ الٌداعي ، فيحاكؿ أف يقدـ مف األسباب ما يضفي قبكالن يشفع لو بتقٌبؿ ىذه األعذار، كىي 

ف لـ تكف بعالمات ظاىرة عمى أسباب يمكف استنباطيا لمنتيجة التي قٌدميا قبؿ ذلؾ كىي عظـ بالئ و ، كا 

سطح النٌص ، فتككف العالقة بيف قضايا النٌص في ىذه الفقرة عكسيان بتقديـ النتيجة عمى السبب، كعمى 

 النحك اآلتي:

 

                                                           

 . ٖٓٓمصباح المتيجد ، ص(  ُ)
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 النتيجة                                  األسباب            

 حاًلي سيكءي  بي رىطى أىفٍ  -                                              

 أىٍعماًلي بي قىصيرىتٍ  -                                              

ـى  -     أىٍغالًلي بي قىعىدىتٍ  -                      بىالًئي عىظي

بىسىني -                                                أىمىًمي بيٍعدي  نىٍفًعي عىفٍ  حى

ٍتًني -                                               دىعى نىٍفًسي الدٍُّنيا خى كًرىا، كى ًمطاًلي( ًبًجنايىًتيا، ًبغيري )كى
() 

، فقد تجاكز )الٌداعي(  األسباب جمؿ مف جممة كؿٌ  ركني بيف العالقة ىذه كجكد عمى فضالن          

السيء ، كأخالقو الرذيمة ، كلـ يصؿ إلى الحٌد في المخالفة ، كمعصية اهلل ، ككاف ذلؾ بسبب حالو 

الفكز بالجنة كالنجاة مف العقاب بسبب أٌف أعمالو لـ تعنو عمى ذلؾ ، كلـ يأًت بصالح األعماؿ بسبب أٌف 

، كأمتنع عف االشتغاؿ بما ينفعو ، كلـ يرجع إلى اهلل بالتكبة بسبب طكؿ أممو ، كانخدع (ُ)ذنكبو قد قيَّدتو

 كنفسو التي خالفت الحؽ ، كنقضت العيد ، كاتبعت الشيكات .بسبب أكىاـ الدنيا ، 

المقطعالتاسع:االلتجاء:

ًفعاًلي،عىمىًميسيكءيديعاًئيعىٍنؾىيىٍحجيبىالأىفًٍبًعز ًتؾىفىأىٍسأىليؾىسىيِّدميا))           ٍحًنيكىالكى تىٍفضى

ًفي مىٍيوًاط مىٍعتىمىاًبخى مىًباٍلعيقيكبىةًتيعاًجٍمًنيكىال،ًسرِّلًمفٍعى ًمٍمتيويماعى مىكاًتيفيعى ًفٍعًميسيكءًًمفٍخى

                                                           

( مف المطؿ ، كىك الٌمٌي كالتسكيؼ كالتعمؿ في أداء الحٌؽ ، كتأخيره مف كقت إلى كقت ، كمقصكد الٌداعي: أٌف نفسي (( )
 ، كترؾ المعاصي ((عمٌي مف الطاعات ، كالتسكيؼ في أداء ما أكجبو قد خدعتني باف حممتني عمى مخالفتي ألمر اهلل 

 . ِِٕلمؤمنيف ، صأسرار العارفيف في شرح كالـ مكالنا أمير ا
جاء رجؿ إلى أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب صمكات اهلل عميو فقاؿ: يا أمير المؤمنيف ، إني قد حرمت الصالة  ( ))ُ)

 . ْْٕ/ُ: أنت رجؿ قد قيدتؾ ذنكبؾ (( فركع الكافي ، بالميؿ؟ فقاؿ أمير المؤمنيف
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ساءىًتي، دىكاـًكىا  يالىًتي،تىٍفريًطيكى جى كىٍثرىةًكى ٍفمىًتي،شىيىكاًتيكى كيفًكىغى ـ كى األىٍحكاؿًكيؿِّفيًليًبًعز ًتؾىالٌميي

ؤكفان مىي رى ميعًًفي،كىعى  . (ُ)(( عىطيكفاناأليميكرًجى

عميو كأبرز ندمو مف قبائح األعماؿ كاآلثاـ التي  لٌما كصؼ الٌداعي طائفة مف منف اهلل كآالئو         

ارتكبيا ، كالتي أكصمتو إلى عظيـ البالء كسكء الحاؿ ، صار المقاـ مقاـ االلتجاء كاالستعاذة إليو تعالى؛ 

استمراره في تتبع المكانع مف الذنكب التي تحجبو عف اهلل ، كتقؼ عائقان . مع (ِ)سىي دم " كلذا قاؿ: " يا

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 

، كتتميز ىذه (ّ)تصاؿ بيف الجمؿ داخؿ النٌص ، كيقصد بيا تصعيد المعنى ككصكلو إلى غايتواال

العالقة فضالن عف ككنيا تعمؿ عمى المستكل األفقي في ربط تتابع الجمؿ المتجاكرة ، فإٌنيا كذلؾ تعمؿ 

ع يرتبط بمقاطع . فنالحظ أٌف ىذا المقط(ْ)عمى المستكل الرأسي فتربط بيف جمؿ النٌص غير المتجاكرة

 ال أىفٍ  ًبًعزًَّتؾى  الَّتي ... (( ، ككصكالن لو: )) فىأىٍسأىليؾى  الذُّنيكبى  ًلي اٍغًفٍر  سابقة عميو في أكؿ النٌص: )) الٌمييَـّ 

كيفً  عىمىًمي سيكءي  ديعاًئي عىٍنؾى  يىٍحجيبى  ًفعاًلي ... ((، مع مناسبة ختاـ المقطع لما طمب في دعائو )) كى  كى

ًتؾى بً  الٌمييَـّ  ؤكفان ... ((، يعني: مع ما أخفيتو مف عمؿ في الٌسر ، أك ما أظيرتو  األىٍحكاؿً  كيؿ   في ًلي ًعزَّ رى

 في العمف .

((:ًليالمقطعالعاشر:))مىفٍ          ٍيريؾى غى

رىبِّيًإلًيي))           مىٍكالمًإلًيي،أىٍمًرمًفيكىالن ظىرىضيرِّمكىٍشؼىأىٍسأىليويغىٍيريؾىًليمىفٍكى ٍيتىكى مىي أىٍجرى عى

ٍكمان لىـٍنىٍفًسيىىكىلفيوًًات بىٍعتيحي ،تىٍزييفًًمفٍاىٍحتىًرٍسكى مىىكىأىٍسعىدىهيأىٍىكىلًبمافىغىر ًنيعىديكِّم ذًلؾىعى

                                                           

 . ٖٓٓمصباح المتيجد ، ص (ُ)
 .  ُّٖ( ينظر: شرح دعاء كميؿ ، صِ)
 .  ِّٔ( ينظر: تحميؿ الخطاب السياسي ، صّ)
 .  َُِ( ينظر: عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، صْ)
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ٍزتياٍلقىضاءي رىلًبمىافىتىجاكى مىي جى ،ًمٍفنىٍقضًذًلؾىًمفٍعى ديكًدؾى الىٍفتيحي خى ،بىٍعضىكى ٍمديفىمىؾىأىكاًمًرؾى مي اٍلحى عى

،ًفي ميًعذًلؾى ةىكىالجى ج  رىلًفيماًليحي مىي جى ،فيوًعى ٍكميؾىكىأىٍلزىمىًنيقىضاؤيؾى حي بىالؤيؾى  . (ُ)((كى

ييعيد الٌداعي في ىذا المقطع صكغ محتكل النٌص في بعض فقراتو السابقة ، مما يمثؿ عنده          

إقراران أك اعترافان أك تسكيغان ، كىك أسمكب يمجأ إليو الكاتب في بناء نٌصو عندما يريد أف يؤٌكد قضية ما، 

العالقات الٌداللية التي تسيـ في كيرسخ معناىا في ذىف المتمقي . كعالقة ) إعادة الصياغة ( ىي إحدل 

حبؾ النٌص ، كىي ذات أىمية عمى مستكل الجمؿ بما تتيحو مف تكرار المعنى مع إمكانية التنكع عمى 

، فأعاد القكؿ كلكف بصياغة تيناًسب المقاـ، (ِ)المستكييف التركيبي كالمعجمي باستعماؿ تراكيب مختمفة

ب ي دعكتو: ) ًإلًيي فقكلو في اإلقرار بأف ليس غير اهلل مجيبان  ٍيريؾى  ًلي مىفٍ  كىرى  كىالنَّظىرى  ضير م كىٍشؼى  أىٍسأىليوي  غى

اًفران ، ًلذينيكًبي أىًجدي  ال أىٍمًرم ( إعادة صياغة بتناص داخمي مع قكلو: ) الٌمييَـّ  ًفي  كىال سىاًتران ، ًلقىباًئًحي كىال غى

سىفً  اٍلقىبيحً  عىمىًمي ًمفٍ  ًلشىيءو  ٍيرىؾى (، كقكلو في االعتراؼ: ) ًإلًيي الن ميبىد   ًباٍلحى مىٍكالم غى ٍيتى  كى مىيَّ  أىٍجرى ٍكمان  عى  حي

لىـٍ  نىٍفًسي ىىكىل فيوً  ًاتَّبىٍعتي  ٍمًدؾى  عىديك م ( مع قكلو: ) سيٍبحانىؾى  تىٍزييفً  ًمفٍ  اىٍحتىًرٍس  كى ًبحى  نىٍفسي، ظىمىٍمتي  كى

رٍَّأتي  تىجى ٍيمي (، كقكلو في التبرير  كى مىى كىأىٍسعىدىهي  أىٍىكىل ًبما ألفعالو: ) فىغىرًَّنيًبجى  ًبمىا فىتىجاكىٍزتي  اٍلقىضاءي  ذًلؾى  عى

رىل مىيَّ  جى بىسىني نىٍقضً  ًمفٍ  ذًلؾى  ًمفٍ  عى ديكًدؾى (( مع قكلو: ) كىحى ٍتًني ، أىمىًمي بيٍعدي  نىٍفًعي عىفٍ  حي دىعى  الدٍُّنيا كىخى

كًرىا نىٍفًسي ، ًبغيري ًمطاًلي (. كيمثؿ ىذا المقطع تأسيسان لمرحمة جديدة، فالٌداعي ًبًجنايىًتيا، كى  سفره بدأ قد كى

كًدؾى  كىأىٍسأىليؾى  ، نىٍفًسؾى  ًإلى ًبؾى  كىأىٍستىٍشًفعي  ًبًذٍكًرؾى ، ًإلىٍيؾى  أىتىقىرَّبي  ًاٌني الٌمييَـّ : )) قكلو مف  ًمفٍ  تيٍدًنيىني أىفٍ  ًبجي

 ًإلًيي: ) بقكلو الخطاب تصدير بداللة ، الباب كصؿ حتى هسير  في تقٌدـ قد اآلف كىك ،... (( قيٍرًبؾى 

ب ي المخاطىب . فقد يحذؼ حرؼ  عف بالبعد الشعكر مف إثباتو في لما(  يا)  النداء حرؼ بحذؼ(   كىرى

النداء لقرب المنادل مف المنادم ، سكاء كاف القرب حقيقيان ماديان ، أـ معنكيان فكأٌف المنادل لقربو ال 

                                                           

 . ٖٓٓمصباح المتيجد ، ص( ُ)
 . ُُِينظر: عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، ص( ِ)
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. كىذا السياؽ ناظر إلى مقاـ الٌداعي في سير الٌدعاء ، فقد يثبت ألغراض (ُ)كاسطة لندائويحتاج إلى 

 أخرل .

ٍيتى           مىيَّ  كحتى ال تيثار شبية الجبر قاؿ: ) أىٍجرى ٍكمان  عى فيًو ( كلـ يقؿ اتبعت بو ، فالعبارة  ًاتَّبىٍعتي  حي

إٌف مؤدل العبارة أٌف الحكـ فيو فسحة كنطاؽ يمكنني مف الثانية تفيد السببية كالتسبب ، أٌما قكلو ) فيو ( ف

اتباع الصالح أك الفاسد ، كلكٌني تحركت ناحية الفساد كالمعصية ، كلتأكيد ىذا المعنى ختـ المقطع 

ٍمدي  بقكلو: ) فىمىؾى  ميَّ  اٍلحى ميعً  ًفي عى ةى  كىال ، ذًلؾى  جى رىل ًفيما ًلي حيجَّ مىيَّ  جى ٍكميؾى  كىأىٍلزىمىًني ، قىضاؤيؾى  فيوً  عى  حي

بىالؤيؾى ( قاصدان تنزيو اهلل تعالى عف الظمـ بتسببو في المعصية . كيمكف تكضيح ىذا بالشكؿ اآلتي:  كى

 

ٍمدي  فىمىؾى  ميَّ ... اٍلحى  عى

ٍيتى                               مىيَّ  أىٍجرى ٍكمان  عى  نىٍفًسي ىىكىل فيوً  ًاتَّبىٍعتي  حي

ةى  كىال                                            جَّ  ًلي ... حي

حيث يشير السيـ الصاعد جية اهلل تعالى بالتنزيو ، عمى حيف يشير السيـ النازؿ نحك العبد          

. فتككف العالقة النٌصٌية بما سبؽ عالقة اإليضاح كالتبييف ، كىي عالقة داللٌية  (ِ)بتحميمو المسؤكلية

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

 مرحمة ليبدأ ، كؿاأل سفره مف الٌداعي بانتياء الٌدعاء مف مرحمة تنتيي . كالى ىنا (ّ)كالمقاـ مقاـ إزالة لو

 . األكلى المرحمة في تأسس بما ترتبط جديدة

 

                                                           

 .  ِٖٕ/ْ( ينظر: معاني النحك ، ُ)
 .  َُٓ-ْٓٗ( ينظر: أبعاد معرفية جديدة في دعاء كميؿ ، صِ)
 .  ْٖ( ينظر: عمـ لغة النٌص كاألسمكب ، صّ)
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 ادلزحيت اىثاّيت: يف حزً اهلل:         

المقطعالحادمعشر:االعتراؼ:

قىدٍ))           ٍسرىاًفيتىٍقصيرمبىٍعدىًإلًييياأىتىٍيتيؾىكى مىىكىاً  ميٍستىٍغًفرانميٍستىًقيالنميٍنكىًسرانناًدمانميٍعتىًذراننىٍفسيعى

ًنيبان ويمىٍفزىعانكىالًمٌنيكافىًمٌمامىفىرٌانأىًجديالميٍعتىًرفان،ميٍذًعنانميًقرٌانمي ج  ٍيرى،أىٍمرمفيًإلىٍيوًأىتىكى عيٍذًرمقىبيكًلؾىغى

ٍدخاًلؾى ًتؾىًمفٍسىعىةوفيًإٌيامىكىاً   . (ُ)(( رىٍحمى

يمثؿ ىذا المقطع بداية مرحمة جديدة ، كىي لحظة مثكؿ العبد بيف يدٌم اهلل في محضر الدعاء،          

... (، ىا ىك اآلف عمى الباب كقد أظير ذلؾ  ًبًذٍكًرؾى  ًإلىٍيؾى  أىتىقىرَّبي  فبعد أف ابتدأت ىجرتو مف قكلو: ) ًإٌني

قىدٍ  دكف شٌؾ )) أٌنو قد رجع إلى مكاله معترفان بذنكبو ، نادمان أىتىٍيتيؾى (، ليعمف عمى التحقيؽ كب بقكلو: ) كى

، (ِ)منيا ، منكسران مستقيالن ، عالمان أٌنو ال مفٌر لو مف اهلل إال إليو، كال مفزع لو في ضٌره كبؤسو إال اهلل ((

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 

، فيككف منظكران في عيف اهلل مف ()انطالقتو ، ىك يطمب اآلف أف تشممو بصفتيا الخاصة الرحيمية

 .خالليا 

 

 

 

                                                           

 . ٖٓٓمصباح المتيجد ، ص( ُ)
 .  ُّٖ-ُّٕ، ص ( الدعاء عند أىؿ البيتِ)
( (( ) ٌالتكفيؽ في الدنيا كالديف . كأما الرحمة الرحيمية بمعنى .. جميع المكجكدات كتشمؿ كؿ النعـ الرحمة الرحمانية تعـ

 : الرحمف اسـ خاص لصفة عامة كالرحيـ اسـ عاـ لصفة خاصة ((كمف ثمة قاؿ الصادؽ ... فيي مختصة بالمؤمنيف
 . ُٖ/ُتفسير الصافي ، 
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المقطعالثانيعشر:القدـالثانية:

ـٍعيٍذًرمفىاٍقبىؿًٍإلًيي))           رِّم،ًشد ةىكىاٍرحى فيك ًنيضي ثاًقي،شىدًِّمفٍكى ـٍرىبِّياكى ٍعؼىاٍرحى بىدىًنيضى

ًرق ةى ًدق ةىًجٍمًدمكى ٍمًقيبىدىأىمىفٍياعىٍظًمي،كى ًذٍكًرمخى تىٍرًبيىًتيكى ًبرِّلكى ،كى تىٍغًذيىًتي كىرىًمؾىاًلٍبًتداءًىىٍبًنيكى

ساًلؼً  . (ُ)(( ًبيًبرِّؾىكى

مف متطمبات الحضكر بيف يدم اهلل محك آثار المخالفات التي صدرت مف الٌداعي كمازالت          

تقٌيده كتقؼ مانعان مف تكجيو إلى اهلل كالحضكر بيف يديو ، فيطمب منو سبحانو قبكؿ عذره ، كأف يعتؽ 

االستعطاؼ: فيذا  رقبتو مف قيكد الخطيئات ليبدأ سفره الثاني ، كلتحقيؽ ذلؾ يستعيف بكسائؿ منيا:

المخمكؽ الضعيؼ ال يقكل عمى تحمؿ العذاب ، فضعؼ بدنو كرقة جمده كدٌقة عظمو ال تقكل عمى 

، فيجعؿ مف ضعفو كسيمة السترحاـ رٌبو، طالبان مف اهلل (ِ)عذاب الدنيا فكيؼ تصبر عمى عذاب اآلخرة

ربية كالتغذية قبؿ أف نسألو تعالى ، كمف أف ييبو إلى ابتداء كرمو . فقد بدأنا بالخمؽ كالذكر كالًبر  كالت

ذا كاف في عمؿ  دكف أف نستحؽ ىذا ، فأكلى بو تعالى أف يبٌرنا كيكرمنا كنحف نسألو كنطمب منو ، كا 

. (ّ)العبد كجيده عجز كقصكر يحجبانو عف اهلل ، فإفَّ سابؽ فضمو تعالى كرحمتو بعبده يشفع لو إلى اهلل

اءيكقد قيؿ: ))   . (ْ)... (( اٍبًتدىاءنافىكىمىااىلس خى

المقطعالثالثعشر:الحب:

سىيًِّدمياًإلًيي))           رىبِّي،أىتيراؾىكى ،بىٍعدىًبناًرؾىميعىذًِّبيكى بىٍعدىمىاتىٍكحيًدؾى مىٍيوًاٍنطىكىلكى ًمفٍقىٍمًبيعى

، ٍعًرفىًتؾى لىًيجىمى ،ًمفًٍلساًنيًبوًكى ًميًرمكىاٍعتىقىدىهيًذٍكًرؾى ،ًمفٍضى بِّؾى بىٍعدىحي ديعاًئياٍعًتراًفيًصٍدؽًكى كى

،خاًضعان ـيأىٍنتىىىٍيياتىًلريبيكًبي ًتؾى يِّعىأىفًٍمفٍأىٍكرى ،مىفٍتيضى ب ٍيتىوي أىكٍأىٍدنىٍيتىويمىفٍتيٍبًعدىأىكٍرى مىفٍتيشىػرِّدى،

                                                           

 . ٖٓٓمصباح المتيجد ، ص (ُ)
 .  ِِٓ( ينظر: أضكاء عمى دعاء كميؿ ، صِ)
 . ُِْ-ُُْ، ص ( ينظر: الدعاء عند أىؿ البيتّ)
 .  ْٖٕ( نيج البالغة ، صْ)
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ٍيتىػوي أىكٍآكى ـى، ػفٍاٍلبىالءًًإلىىتيسىػمِّ ،كىػفىٍيتىويمى رىًحػٍمتىوي لىٍيتىكى ليػيسىػيًِّدمياًشػٍعًرمكى ،كىاً  مىٍكالمى أىتيسىػمِّطيكى

مىالٌنارى ػكهوعى جي ػر تٍكي ًتؾىخى ،ًلعىظىػمى مىساًجدىةن ،ًبتىٍكحيًدؾىنىطىقىتٍأىٍلسيػفكىعى ًبشيٍكًرؾىصػاًدقىةن ةن،كى ماًدحى

مى ،ًبًإلًيي ًتؾىتىرىفىتٍاعٍقيميكبكىعى قِّقىةن مىميحى ماًئرىكىعى تٍضى كى ٌتىًبؾىاٍلًعٍمـًًمفىحى ،صارىتٍحى مىخاًشعىةن كىعى

كاًرحى كىأىشارىتٍطاًئعىةنتىعىبًُّدؾىأىٍكطافًًإلىسىعىتٍجى ،ًباٍسًتٍغفاًرؾى، أيٍخًبٍرناكىالًبؾىالظ فُّىكىذىاماميٍذًعنىةن

ٍنؾىًبفىٍضًمؾى ـي ياعى  . (ُ)(( كىري

الكسيمة الثانية التي يتكسؿ بيا الٌداعي في ىذه المرحمة ىي حٌبو هلل ، بعد أف استعطفو في          

الكسيمة السابقة بحبو لنا كىي سالؼ بٌره بنا ، كحٌب العبد هلل كسيمة مؤثرة ، فالحب بضاعة ال يرٌدىا اهلل. 

، كصالتنا كسجكدنا كذكرنا كشيادتنا  كفي سياؽ ىذه الكسيمة يأتي تكحيدنا لو تعالى كخشكعنا بيف يديو

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 

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

. فبعد أف (ّ)ضكء عالقة اإلضافة عمى حبؾ النٌص بما تقكـ بو مف دكر في بناء الحكار داخؿ النٌص 

، يأتي (ْ)استفيـ الٌداعي في الجزء األكؿ مف المقطع لإلنكار اإلبطالي الذم يقتضي أف ما بعده غير كاقع

ـي  أىٍنتى  اب في الجزء الثاني مف المقطع بقكلو: ) ىىٍيياتى الجك  ي عى  أىفٍ  ًمفٍ  أىٍكرى بٍَّيتىوي ... (، لترتبط بما  مىفٍ  تيضى رى

 تىٍكحيًدؾى ... ( . بىٍعدى  ًبناًرؾى  ميعىذ ًبي سبؽ في جممة السؤاؿ: ) أىتيراؾى 

المقطعالرابععشر:المسكنة:         

ـيكىأىٍنتىرىبِّيا))           ٍعًفيتىٍعمى ماكىعيقيكباًتيا،الدٍُّنيابىالءًًمفٍقىميؿوعىفٍضى اٍلمىكارًهًًمفىًفييايىٍجًرمكى

مى مىأىٍىًميا،عى كههبىالءهذًلؾىأىف عى مىٍكري ًلبىالءًاٍحًتماًلي،فىكىٍيؼىميد تيويقىًصيرهبىقاؤيهي،يىسيرهمىٍكثيوي،قىميؿهكى
                                                           

 . ٖٔٓ-ٖٓٓمصباح المتيجد ، ص( ُ)
 . ُْْ-ُِْ، ص الدعاء عند أىؿ البيت ( ينظر:ِ)
 . َِٕ( ينظر: عمـ لغة النٌص النظرية كالتطبيؽ ، صّ)
 .  ُٗ/ُ( ينظر: مغني المبيب عف كتب األعاريب ، ْ)
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ميكؿًاآلًخرىةً حي قيكعًكى يىديكـيتىطيكؿيبىالءهكىىيكىًفييا،اٍلمىكارًهًكي ف ؼيكىالمىقاميوي،ميد تيوي،كى ألىن ويأىٍىًمًو،عىفٍييخى

ًبؾىعىفٍإالٌيىكيكفيال ،كىٍانًتقاًمؾىغىضى ًطؾى سىخى ،الس ماكاتيلىويتىقيكـيالماكىىذاكى فىكىٍيؼىًدمسىيِّياكىاألىٍرضي

ٍبديؾىكىأىنىاًبي عيؼيعى ،الض  قيريالذ ليؿي  . (ُ)(( اٍلميٍستىًكيفياٍلًمٍسًكيفياٍلحى

يكرر الٌداعي في ىذا المقطع استعطافو هلل كلكف بصكرة أخرل ، مف خالؿ عقد مقابمة بيف بالء          

 الدنيا كبالء اآلخرة ، كعمى النحك اآلتي: 

 

 بالء الدنيا                         بالء اآلخرة                         

ٍكثيوي                قىميؿه  -  ميدَّتيوي  تىطيكؿي  -مى

 مىقاميوي   يىديكـي  -بىقاؤيهي                يىسيره  -

فَّؼي  ال -ميدَّتيوي               قىًصيره  -  أىٍىًموً  عىفٍ  ييخى

ًب اهلل عىفٍ  يىكيكفي  -يككف عف غضب كانتقاـ       ) ال يشترط فيو أف  - ًطًو  كىٍانًتقاًموً  غىضى سىخى  كى

 كسخط اهلل ، فقد يككف ألسباب أخر(     

 

 

كعمى عقد ىذه المقارنة ييرًتب مقايسة منطقية تتماسؾ في ضكئيا أجزاء النٌص ، كيعرض مف          

ات كاألرض مف غضبؾ كانتقامؾ ، كيؼ يمكف لي تحممو خالليا النتيجة اآلتية: أف ما ال تقكـ لو السماك 

 . (ِ)كمقاكمتو ؟ كالحاؿ إٌنني عبدؾ الضعيؼ ...

 كيمكف التمثيؿ ليذا االستدالؿ بالنحك اآلتي:         

                                                           

 . ٖٔٓمصباح المتيجد ، ص( ُ)
 . ِّْصشرح دعاء كميؿ ، ( ينظر: ِ)
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 إف بالء اآلخرة يككف عف غضب اهلل كانتقامو كسخطو . -ُالمقدمات:             

 قامو كسخطو ال تقـك لو السماكات كاألرض .غضب اهلل كانت -ِ                      

ٍبديؾى  كىأىنىا ًبي النتيجة:      فىكىٍيؼى           عيؼي  عى قيري  ، الذَّليؿي  الضَّ  اٍلميٍستىًكيفي . اٍلًمٍسًكيفي  اٍلحى

المقطعالخامسعشر:الشككل:

رىبِّيًإلًيييا))           سىيًِّدمكى ،كى مىٍكالمى ًلماأىٍشكيك،ًإلىٍيؾىاأليميكرًألىمِّكى ألىًليـًكىأىٍبًكي،أىًضجًُّمٍنياكى

ًشد ًتًو،اٍلعىذابً ميد ًتًو،اٍلبىالءًًلطيكؿًأـٍكى ي ٍرتىًنيفىمىًئفٍكى مىٍعتىأىٍعداًئؾىمىعىًلٍمعيقيكباتًصى جى بىٍيفىبىٍيني،كى أىٍىؿًكى

، فىػر ٍقتىبىالًئؾى بىٍيفىبىٍيًنيكى ،أىًحب اًئؾىكى سىػيًِّدمًإلًيىيافىيىٍبنيكىأىٍكلياًئؾى مىٍكالمىكى رىبِّيكى بىػٍرتيكى مىصى عى

، مىاىٍصًبريفىكىٍيؼىعىذاًبؾى ،عى بىٍرتيكىىىٍبًنيًفراًقؾى مىصى رِّعى ،حى ،ًإلىالن ظىرًعىفًأىٍصًبريفىكىٍيؼىناًرؾى ًتؾى كىرامى

رىجاًئيالٌنارًًفيأىٍسكيفيكىٍيؼىأىـٍ ؾىكى  .  (ُ)(( عىٍفكي

ال يزاؿ الٌداعي يستعطؼ رٌبو ، كيحاكؿ استنزاؿ رحمتو بالكسائؿ المختمفة ، فيتمثؿ حالو كقد          

تخمت عنو رحمة اهلل ، فيصكر ذلؾ متضرعان كىك بيف بالءيف ، بالء مادم يتمثؿ في أليـ العذاب 

تو ، كبالء معنكم يتمثؿ في مفارقة أكلياء اهلل كأحبائو ، كالحشر مع أعدائو كشٌدتو، كطكؿ البالء كمدٌ 

كأىؿ بالئو ، كىك يفترض في بناء حكارم أٌنو قد يصبر عمى العذاب المادم ، كلكنو ال يصبر عمى 

العذاب المعنكم ليظير بذلؾ صدؽ حبو هلل كتكحيده . كبيذا النكع مف الحكار مف عرض االفتراض 

فظ النٌص عمى استمراريتو الٌداللٌية بما يسمى بالحبؾ الحكارم الذم يعتمد في سياقو عمى كجكابو يحا

االستفياـ أك الحديث المباشر، كتبدك الركابط في األساليب الحكارية مف خالؿ المستكيات السطحية 

 عف البنية المغكية ، كذلؾ باستعماؿ األدكات كالضمائر التي تعٌد مف الركابط القكية في المغة ، فضالن 

 .( ِ)العميقة كالتي تتمثؿ في المضاميف كالٌدالالت التي تحمميا المستكيات السطحية المغكية

                                                           

 . ٖٔٓمصباح المتيجد ، ص (ُ)
 . ّٗ-ِٗكعمـ لغة النٌص كاألسمكب ، ص،  ُٓ-َٓ( ينظر: أثر الركابط في البناء النٌصي )بحث( ، صِ)
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المقطعالسادسعشر:اإلنابة:

مىٍكالمىسىيِّدليافىًبًعز ًتؾى))           ـيكى اًدقان،أيٍقًس ف نىاًطقانتىرىٍكتىًنيلىًئفٍصى جيجىأىٍىًميابىٍيفىًإلىٍيؾىألىًضج  ضى

، ف اآلًمًميفى راخىًإلىٍيؾىكىألىٍصريخى ،صي مىٍيؾىكىألىٍبًكيىف اٍلمىٍستىٍصًرًخيفى ،بيكاءىعى ياكيٍنتىأىٍيفىكىألينىاًديىن ؾىاٍلفاًقديفى

ًلي  ،كى ،آماؿًغىايىةىيااٍلميٍؤًمنيفى ،ًغيىاثىيااٍلعاًرًفيفى بيبىيااٍلميٍستىغيًثيفى ،قيميكبًحى ياالٌصاًدًقيفى ًإلوىكى

 . (ُ)(( اٍلعالىميفى

الكسيمة الثالثة لمٌداعي في ىذه المرحمة ىي االضطرار إلى اهلل كاإلنابة إليو ، فحينما ال يجد          

العبد مكضعان لقضاء حاجتو إال عند اهلل ، كال ميربان إال إليو ، كال ممجأن إال عنده ، كعندما يككف فرار 

اهلل ، يككف ىذا مف أسباب إجابتو تعالى  العبد كىركبو مف اهلل ، كال يجد ممجأن كميربان يحتمي بو إال

يىٍكًشؼيدىعىاهيًإذىااٍلميٍضطىر ييًجيبيأىم ف لمٌدعاء ، كىك القائؿ:  ، فيضٌج إليو تعالى كقد ساقو (ِ) السُّكءىكى

مالئكة العذاب إلى جينـ كىك يطمب مف اهلل األمف ، كيعكذ برحمتو مف غضبو ، كيستغيثو ، 

الرحمة لنفسو منو تعالى . كىذا ىك الكجو األكؿ مف القضية في عالقة العبد باهلل في كيستصرخو، طالبان 

 .  (ّ)اضطراره إليو كلجكئو إلى امنو كرحمتو

المقطعالسابععشر:الرجاء:

ٍمًدؾىًإلًييياسيٍبحانىؾىأىفىتيراؾى))          ًبحى ٍكتىفيياتىٍسمىعيكى ٍبدصى فيياميٍسًمـعى في ًبميخالىفىًتًو،ييٍسجى

ذاؽى ـىكى ٍعًصيىًتوًعىذاًبياطىٍع ًبسىًبمى حي ٍرًموًأىٍطباًقيابىٍيفى،كى ،ًبجي ريرىًتًو جى جيجىًإلىٍيؾىيىًضجُّكىىيكىكى ميؤىمِّؿضى

، ًتؾى ييناديؾىًلرىٍحمى ،أىٍىؿًًبًمسافًكى س ؿيتىٍكحيًدؾى يىتىكى كىىيكىاٍلعىذابًًفييىٍبقىفىكىٍيؼىمىٍكالمىيا،ًبريبيكًبي ًتؾىًإلىٍيؾىكى

ك ،ًمفٍسىمىؼىمايىٍرجي ،فىٍضمىؾىيىٍأمؿيكىىيكىالٌناريتيٍؤًلميويكىٍيؼىأىـًٍحٍمًمؾى رىٍحمىتىؾى لىيىبييىاكىأىٍنتىييٍحًرقيويكىٍيؼىأىـٍكى

ٍكتىويتىٍسمىعي تىرلصى ،كى مىٍيوًيىٍشتىًمؿيكىٍيؼىأىـٍمىكانىو ـيكىأىٍنتىزىفيريىاعى ،تىٍعمى ٍعفىوي بىٍيفىيىتىغىٍمغىؿيكىٍيؼىأىـٍضى

                                                           

 .  ٖٔٓ( مصباح المتيجد ، صُ)
 .  ِٔ( سكرة النمؿ / اآلية: ِ)
 . ُْٖ-ُْٔ، ص ( ينظر:  الدعاء عند أىؿ البيتّ)
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ـيكىأىٍنتىأىٍطباًقيا ريهيكىٍيؼىأىـًٍصٍدقىوي،تىٍعمى باًنيىتيياتىٍزجي تيٍنًزليويًفييىاكىىيكىأىـٍرىب وي،ياييناديؾىكىىيكىزى ككىٍيؼى يىٍرجي

 . (ُ)(( فييافىتىٍتريكيويًمٍنياًعٍتًقوًفيفىٍضمىؾى

الكجو اآلخر مف القضية ىك في عالقة اهلل تعالى بعبده عند اضطراره إليو ، فيؿ يمكف لو          

سبحانو كىك أرحـ الراحميف أف يسمع استعاذة عبد ساقو جيمو كطيشو إلى نار جينـ فيتركو في عذابيا، 

؟! كىنا يستعيف الٌداعي (ِ)لو ، كلجكئو إليو كاضطرارهكىك تعالى يعمـ صدقو في حبو لو ، كتكحيده 

بأساليب لتحقيؽ أىدافو في استنزاؿ رحمة اهلل كرضاه ، بعضيا ظاىر عمى سطح النٌص كبعضيا اآلخر 

يستنبط مف البنية العميقة بالرجكع إلى الداللة االلتزامية ، مما يجعؿ القارئ مشاركان حقيقيان في إنشاء 

 عتمدان في ذلؾ عمى خزينو المعرفي ، كىذه األساليب ىي:الحبؾ كتككينو ، م

ذاؽى  ًبميخالىفىًتًو ، فييا سيًجفي  أكالن: اإلقرار بالذنب ، فالٌداعي يقر باستحقاقو دخكؿ النار، فيك )           كى

ـى  ًبسى  ، ًبمىٍعًصيىًتوً  عىذاًبيا طىٍع ٍرًموً  أىٍطباًقيا بىٍيفى  كىحي ًتًو (، فيك  ًبجي ريرى إذان إنما استحؽ دخكؿ النار بسبب كىجى

"مخالفتو" ك"معصيتو" لمكاله سبحانو كتعالى ، كىك استحؽ أف يحبس بيف أطباقيا بسبب "جرمو 

في  ، كاإلقرار بالذنب مف الكسائؿ المنجية مف غضب اهلل ، فقد كرد عف اإلماـ عمي(ّ)كجريرتو"

ميدىناقىدٍكافىًإفٍمناجاتو : ))  لىـٍأىجى عىٍمتيفىقىدٍعىمىًميًمٍنؾىًنيييٍدنًكى ًبالذ ٍنبًجى سيمىتيًإلىٍيؾىاإًلٍقرارى  . (ْ)((كى

 فييا تىٍسمىعي  ثانيان: أف ذنبو ليس مف النكع الذم ال يمكف غفرانو أك قبكؿ التكبة عنو ، فيقكؿ: "         

ٍكتى  حتى كىك في النار يصٌرح عف نفسو بأٌنو ًبميخالىفىًتًو" ، فالٌداعي ال يزاؿ  فييا سيًجفي  ميٍسًمـ عىٍبد صى

نما عصى إذ عصى ، كأذنب إذ أذنب ، كأجـر إذ أجـر كىك مسمـ،  مسمـ، فيك لـ يخرج مف اإلسالـ ، كا 

. كقد استعمؿ لذلؾ عالقة التدرج مف (ٓ)كككنو كذلؾ فيك ال يزاؿ يستحؽ رحمة اهلل تعالى كغفراف ذنكبو

                                                           

 .  ٕٖٓ-ٖٔٓ( مصباح المتيجد ، صُ)
 . ُْٖ، ص ( ينظر:  الدعاء عند أىؿ البيتِ)
 .  ِٗٔ( ينظر: في رحاب دعاء كميؿ ، صّ)
 . ِٔٗ/ّاإلقباؿ باألعماؿ الحسنة ،  (ْ)
 . ِٗٔينظر: في رحاب دعاء كميؿ ، ص( ٓ)
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فالٌداعي أطمؽ عمى نفسو صفة اإليماف أكالن ، كمف ثـٌ سمة األعمى إلى ما ىك دكف تمؾ المرتبة ، 

ًليَّ  يا كيٍنتى  أىٍيفى  اإلسالـ ، فيك فيما سبؽ ىذه الفقرة يخاطب رٌبو بالتعبير قائالن: " "؟ فيحسب  كى اٍلميٍؤًمنيفى

نفسو كاحدان منيـ ، كىنا يعبر عف نفسو بأٌنو مسمـ ، كصفة اإليماف أعمى مف صفة اإلسالـ ، كقد 

استعمؿ الٌداعي ىذا التدرج ليقكؿ لرٌبو: بأنني لك لـ أعد مف المؤمنيف فال أقؿ أنني مسمـ إلظيارم 

، (ُ)الشيادتيف ، كلممسمـ حرمتو ، كىي تنبع مف حرمة اإلسالـ ، فميس لو أف يترؾ التشبث بيذه الكسيمة

يىغًٍبوًييٍشرىؾىأىفيىٍغًفريالىالٌموىًإف كقد قاؿ سبحانو:   . (ِ) يىشىاءًلمىفذىًلؾىديكفىمىاًفريكى

قراره باستحقاؽ ذلؾ ، إال أٌنو لـ يفقد األمؿ أك           ثالثان: إٌف الٌداعي عمى الرغـ مف دخكلو النار كا 

ييأس مف رحمة رٌبو ، فيضٌج إليو كىك مؤمؿ لرحمتو كلك كاف في جينـ ، كلـ يشغمو العذاب عف دعائو 

العالقة مع اهلل سبحانو كتعالى يجب كاالستغاثة بو ليخرجو مف ىذ الحاؿ . فالٌداعي يريد أف يعممنا أف 

، كىك (ّ)أف ال تنقطع حتى كلك كنا في أسكأ األحكاؿ ؛ ألٌنو سبحانو خالصنا منيا ، فيك أرحـ الراحميف

ك كىىيكى  ًفييىا تيٍنًزليوي  كىٍيؼى  ، فيخاطب رٌبو متشبثان بحبؿ الرجاء: "أىـٍ (ْ)عند حسف ظٌف عبده المؤمف  فىٍضمىؾى  يىٍرجي

 . (ٓ)فييا"، كحبؿ الرجاء ممتد مع سعة رحمة اهلل حتى بيف أطباؽ جينـ فىتىٍتريكيوي  ًمٍنيا ًعٍتًقوً  في

 

 

                                                           

 .  ّٗٔ( ينظر: أضكاء عمى دعاء كميؿ ، صُ)
 .  ْٖ( سكرة النساء / اآلية: ِ)
 . ِٗٔينظر: في رحاب دعاء كميؿ ، ص (ّ)
يقكؿ: أنا عند ظٌف عبدم المؤمف  أٌنو قاؿ: )) أحسف الظف باهلل فإف اهلل  عف اإلماـ أبي الحسف الرضا ( كرد ْ)

ف شران فشران (( أصكؿ الكافي ،   . ٕٕ/ِبي، إف خيران فخيران كا 
ٍبدناًإف  أنو قاؿ: )) عف الرسكؿ الكريـ ( ركمٓ) ـىًفيعى يىن  ن افييىاسىنىةو:أىٍلؼىلىيينىاًدمجى ،يىاحى :مىن افي الم ويفىيىقيكؿيقىاؿى

: ،فىيىٍنطىًمؽيىىذىا.ًبعىٍبًدمفىٍأًتًنياٍذىىٍب،ًلًجٍبًريؿى ،ميًكبِّيفىالن ارًأىٍىؿىفىيىًجديًجٍبًريؿي بِّوًًإلىىفىيىٍرًجعييىٍبكيكفى اٍئًتًنيكؿيفىيىقيفىييٍخًبريهي،رى
كىذىا،كىذىامىكىافًًفيفىًإن ويًبًو، مىىفىييكًقفيويًبًو،فىيىًجيءيكى بِّوًعى ٍبًدميىالىوي:فىيىقيكؿيرى ٍدتىكىٍيؼىعى جى ؟مىكىانىؾىكى ًقيمىؾى مى :كى أىمٍفىيىقيكؿي
، ،شىر رىبِّ شىر مىكىافو .كى ًقيؿو :مى ٍبًدم.ريدُّكافىيىقيكؿي :عى ،يىافىيىقيكؿي ككيٍنتيمىارىبِّ :ًفييىا،تىريد ًنيأىفًٍمٍنيىاأىٍخرىٍجتىًنيًإذٍأىٍرجي فىيىقيكؿي
ٍبًدمدىعيكا  . ََُ-ٗٗ/ُِ ،مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ((  عى
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المقطعالثامفعشر:حسفالظف:

كؼيكىالىًبؾىالظ فيذًلؾىمىاىىٍيياتى ))          ٍمتىًلماميٍشًبوهكىال،فىٍضًمؾىًمفٍاٍلمىٍعري ديفىًبوًعىامى حِّ ًمفٍاٍلميكى

،فىًباٍليىقيفًًبرِّؾى ٍحسىاًنؾى كىٍمتىمىالىٍكالأىٍقطىعيكىاً  ،تىٍعذيبًًمفًٍبوًحى اًحًديؾى ٍيتىجى قىضى ،ًإٍخالدًًمفًٍبوًكى ميعاًنًديؾى

عىٍمتى سىالمان،بىٍردانكيم ياالٌنارىلىجى مىاكى دكانىتكى أىفٍأىٍقسىٍمتىأىٍسمىاؤيؾىتىقىد سىتٍلًكن ؾىميقىامان،كىالمىقىرٌانفيياألىحى

،ًمفىتىٍمألىىا ،كىالٌناسًاٍلًجن ةًًمفىاٍلكىاًفريفى مِّدىكىأىفٍأىٍجمىًعيفى ،فييىاتيخى ؿ كىأىٍنتىاٍلميعاًنًديفى قيٍمتىثىناؤيؾىجى

ٍبتىًدئان، ٍلتىمي تىطىك  كفىالفىاًسقانكىافىكىمىفًٍمنانميؤٍكىافى،أىفىمىفٍميتىكىرِّمانًباإًلٍنعىاـًكى  . (ُ)(( يىٍستىكي

بعد أف قٌدـ الٌداعي فيما سبؽ افتراضو في حالة تخمي رحمة اهلل عنو ، كعرض مجمكعة مف          

تساؤالتو ، يأتي في ىذا المقطع جكابو كىك يستبعد حصكؿ ذلؾ ، في حجة منو تعتمد عمى استدالؿ 

 منطقي ، عمى النحك اآلتي: 

 الكبرل: إٌف اهلل سبحانو كتعالى يعامؿ المكحديف بالبر  كاإلحساف .         

 الصغرل: يفرض الٌداعي نفسو أٌنو مف المكحديف .         

النتيجة: أٌنو مف المشمكليف بيذه المعاممة مف البر  كاإلحساف ؛ إذ أٌف بقاءه في العذاب ال يشبو          

 . (ِ)يوما تفضؿ اهلل بو كعامؿ مكحد

كحتى ال يتكىـ متكىـ أف الٌداعي في تمؾ الضراعة كاالبتياؿ كالمسكنة كتكصيؼ العذاب          

 مىا لىٍكال كالنكاؿ ، كأٌنو أساء ظٌنو برٌبو كضعؼ اعتقاده بفضمو ككرمو ، أتى بما يدفع ىذا التكىـ ، فقاؿ: "

كىٍمتى  اًحًديؾى ..." تىٍعذيبً  ًمفٍ  ًبوً  حى العذاب بالجاحديف كالمعانديف ؛ إذ أف عدالتو سبحانو . كقد خٌص (ّ)جى

تقتضي أف ال يستكم المؤمنكف كالفاسقكف ، سكاء كاف مف الجف أـ مف اإلنس في إشارة إلى اشتراؾ 

                                                           

 .  ٕٖٓ( مصباح المتيجد ، صُ)
 .  ّٕٕ( ينظر: أضكاء عمى دعاء كميؿ ، صِ)
 . ِِٓصشرح دعاء كميؿ ، ( ينظر: ّ)
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مىا، كىك ما يستفاد مف قكلو تعالى: (ُ)الجف مع اإلنس في التكميؼ باألحكاـ مىٍقتيكى نسىاٍلًجف خى ًإال كىاإلًٍ

(ًِليىٍعبيديكفً


) . 

 ادلزحيت اىثاىثت: اخلامتت:         

المقطعالتاسععشر:الكىاب:

سىيِّدل،ًإليى))           ،ال ًتيًباٍلقيٍدرىةًفىأىٍسأىليؾىكى ًباٍلقىًضي ةًقىد ٍرتىيا تىٍمتىياال تيكى ،حى كىٍمتىيا حى كى مىٍبتى كىغى

مىٍيوًمىفٍ ٍيتىيا،عى فيالم ٍيمىةًىًذهًفيليتىيىبىأىفٍأىٍجرى ًة،ىًذهًكى ٍرـكيؿ الٌساعى كيؿ أىٍجرىٍمتيوي،جي أىٍذنىٍبتيوي،ذىٍنبكى

كيؿ  ،قىًبيحكى ٍرتيوي كيؿ أىٍسرى ٍيؿكى ،جى ًمٍمتيوي ،أىكٍكىتىٍمتيويعى ،أىكٍأىٍخفىٍيتيويأىٍعمىٍنتيوي كيؿ أىٍظيىٍرتيوي أىمىٍرتىسىيِّئىةكى

ـىًبًإٍثباًتيىا ،اٍلًكرا ـٍال ذيفىاٍلكاًتبيفى ك ٍمتىيي ـًٍمٌنييىكيكفيماًبًحٍفظًكى عىٍمتىيي جى مىي شيييكدان،كى كاًرحي،مىعىعى كيٍنتىجى كى

مىي الر قيبىأىٍنتى ،ًمفٍعى ـٍ راًئًي ًفيىًلماكىالٌشاًىدىكى ـٍخى ٍنيي ًتؾىعى ًبرىٍحمى ًبفىٍضًمؾىأىٍخفىٍيتىوي،كى فِّرىكىأىفٍسىتىٍرتىوي،كى تيكى

ٌظي ٍيركيؿًِّمفٍحى ٍمتىوي،ًإٍحسافأىكٍأىٍنزىٍلتىوي،خى أىكٍتىٍغًفريهي،ذىٍنبو،أىكٍبىسىٍطتىويًرٍزؽ،أىكٍنىشىٍرتىويًبرٍّأىكٍفىض 

طىأو سىيِّدمًإليييا،رىبِّيارىبِّيارىبِّيا،  تىٍستيريهيخى مىٍكالمىكى ماًلؾىكى يا،ناًصيىًتيًبيىًدهًمىفٍيا،ًرقِّيكى

ميمان رِّم)عى مىٍسكىنىًتي(ًبضي بيرانيا،كى فاقىًتيًبفىٍقًرمخى قِّؾىأىٍسأىليؾى،رىبِّيارىبِّيارىبِّيا،كى قيٍدًسؾىًبحى كى

ًتؾى،مىٍعميكرىةنًبًذٍكًرؾىكىالن يارًالم ٍيؿًًمفىأىٍكقاتيتىٍجعىؿىفٍأى،كىأىٍسماًئؾىًصفاًتؾىكىأىٍعظىـً ًبًخٍدمى كلىةن،كى مىٍكصي

ٍقبيكلىةنًعٍندىؾىكىأىٍعماًلي ٌتى،مى حاًلي،كاًحدانًكٍردانكيمُّياكىأىٍكرىاًدمأىٍعمىاًليتىكيكفىحى ًتؾىًفيكى يا،سىٍرمىدانًخٍدمى

مىٍيوًمىفٍياسىيِّدم ًليعى مىقىػكِّ،رىبِّيارىبِّيارىبِّيا،أىٍحكاًليشىكىٍكتيًإلىٍيوًمىفٍيا،ميعىك  ًتؾىعى ًخٍدمى

كاًرًحي مىىكىاٍشديدٍ،جى كاًنًحيالعىزيمىةًعى ٍشيىًتؾىفيالًجد ًليىكىىىبٍ،جى ـى،خى ،ااٍلتِّصاؿًًفيكىالد كا ًبًخٍدمىًتؾى

ٌتى ،ًفيقيٍرًبؾىًإلىكىأىٍشتاؽى،البىاًرزيفىًفيًإلىٍيؾىكىأيٍسًرعى،الٌساًبقيفىمىياديفًفيًإلىٍيؾىأىٍسرىحىحى الميٍشتاقيفى

 . (ّ)((الميٍؤًمنيفىمىعىًجكاًرؾىًفيكىأىٍجتىًمعى،اٍلميكًقنيفىمىخافىةىكىأىخافىؾى،الميٍخًمصيفىدينيك ًمٍنؾىكىأىٍدنيكى

                                                           

 .  ّٓ/َِ( ينظر: الميزاف في تفسير القرآف ، ُ)
 .  ٔٓ( سكرة الذاريات / اآلية: ِ)
 . ٕٖٓمصباح المتيجد ، ص (ّ)
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تبدأ مف ىذا المقطع المرحمة الثالثة مف الٌدعاء ، كفييا يعرض الٌداعي حاجاتو كمطالبو عمى          

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

الطائفة األكلى: كتبدأ مف نقطة الحضيض كفييا يطمب الٌداعي مف ربو أف ييب لو كٌؿ ذنكبو          

حتى يعكد سيرتو األكلى كالبدء مف ) ىذه الميمة ( بصفحة جديدة ، في  بطف كما منيا ظير كسيئاتو ، ما

شيء، )) فالٌداعي  أسمكب يستقصي فيو جميع األلفاظ التي ترمز إلى الذنكب ، حتى ال يبقى مف تبعاتيا

في مقاـ طمب العفك مف رٌبو عف األعماؿ الجكارحية كالجكانحية ؛ ألٌنو في صدد تصفية الحساب مع رٌبو 

 . (ِ)كالخركج معافى مف كٌؿ سكء ((

الطائفة الثانية: كفييا يستنزؿ الٌداعي رحمة اهلل ، في دعاء شامؿ كاسع بحيث ال يخرج عنيا          

ذا كانت  الطائفة األكلى طمب بالسىمب فيذه الطائفة طمب باإليجاب ، فقد كاف فيما سبؽ مف شيء . كا 

سىي دل ًإليى قكلو: " كيؿَّ  الًَّتي ًباٍلقيٍدرىةً  فىأىٍسأىليؾى  ، كى ـى  ًبًإٍثباًتيىا أىمىٍرتى  سىي ئىة قىدٍَّرتىيا " إلى قكلو: " كى اٍلكاًتبيفى "  اٍلًكرا

ت ، كفتح صفحة جديدة مف حياتو في العالقة مع اهلل ، كفي ىذه في طمب تصفية ما عميو مف مخالفا

الطائفة يريد الٌداعي أف يخط عمى صفحتو البيضاء الجديدة كؿ ما يرضي اهلل ، فيستعيف بو كيطمب منو 

أف يكفر حٌظو مف كٌؿ خير بما يمٌكنو مف قطع ما بقي مف العمر ؛ كلذلؾ عطؼ عمى ما سبؽ مف 

ف رى  كىأىفٍ  قكلو: " تىيىبى " قكلو: " أىفٍ  ٌظي تيكى ٍير كيؿ   ًمفٍ  حى ٍلتىوي " خى  . (ّ)أىٍنزى

الطائفة الثالثة: كىي أطكؿ الفقرات ، كفييا ييتـ الٌداعي بإقامة عالقتو مع اهلل عمى أساس متيف          

مف اإلخالص كالخكؼ كالخشية كالحب كالشكؽ ، فيطمب مف اهلل تعالى أف يجعؿ أكقاتو عامرة بذكره، 

                                                           

 . َُْ-ُّٗ، ص الدعاء عند أىؿ البيت(  ينظر: ُ)
 .  ّٖٗ( أضكاء عمى دعاء كميؿ ، صِ)
 . ُْٓ، ص السابؽ نفسو( ينظر: ّ)
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. فالٌداعي (ُ)و ، كيرزقو جكارهكمكصكلة بخدمتو ، كأف يرزقو الجٌد في خشيتو ، كيدنيو منو ، كيقربو إلي

ـٌ ) التخمية ( جاء اآلف إلى ) التحمية (، فيرتقي في طمباتو مف طمب الرزؽ كالبٌر كاإلحساف إلى  بعد أف أت

عالـ العبادة كالشكر، كالقياـ بما يمزمو تجاه رٌبو ؛ كليذا يقٌدـ مقٌدمة تمييدية ، فيقسـ عمى اهلل بحٌقو 

 . (ِ)ئو ، أف يأخذ بيده كيكفقو إلى ذلؾكقدسو ، كأعظـ صفاتو كأسما

المقطعالعشركف:االعتصاـ:

ـ  ))          مىفٍالٌميي مىفٍفىأىًرٍدهيًبسيكءأىرادىًنيكى كى نىصيبانعىبيًدؾىأىٍحسىفًًمفٍكىاٍجعىٍمًنيفىًكٍدهي،كادىًني،

، ًبًيـًٍعٍندىؾى ٍنًزلىةنكىأىٍقرى ،مى ًيـًٍمٍنؾى ،زيٍلفىةنكىأىخىصِّ ،إالٌذًلؾىييناؿيالفىًإن ويلىدىٍيؾى دًٍبفىٍضًمؾى جي ،ليكى كًدؾى ًبجي

مىي كىاٍعًطؼٍ ،عى ،كىأىٍحفىٍظًنيًبمىٍجًدؾى انًبًذٍكًرؾىًلساًنيكىاٍجعىؿًٍبرىٍحمىًتؾى قىٍمًبيلىًيجى بِّؾى،كى ميف ميتىي مانًبحي ،كى

مىي  ٍسفًعى ،ًبحي ،كىاٍغًفرٍعىٍثرىًتيكىأىًقٍمًنيًإجابىًتؾى ٍيتىفىًإن ؾىزىل ًتي مىقىضى ،ًعباًدؾىعى ـًٍبًعبادىًتؾى كىأىمىٍرتىيي

، ًمٍنتىًبديعاًئؾى ضى ـيكى  . (ّ)(( اإلجابىةىلىيي

، كىي الطائفة الرابعة ، فبعد أف طمب في (ْ)في ىذا المقطع يصؿ الٌداعي إلى القمة في طمباتو         

الفقرة األخيرة مف المقطع السابؽ أف يحذك حذك المخًمصيف كالمكقنيف ، يترٌقى ىنا فيطمب أف يككف مف 

مع أٌنيا مف جنس  –أحسنيـ نصيبان عنده ، كأخصيـ زلفة لديو ، كقد فصؿ بيف ىذه الطمبات كما سبؽ 

مىفٍ  –كاحد  مىفٍ  ، فىأىًرٍدهي  ًبسيكء أىرادىًني بقكلو: ) كى فىًكٍدهي (، لمتنبيو عمى مخاطر ىذه المرحمة  كادىًني كى

الفاصمة، كلإلشارة إلى أف الكصكؿ إلى ىذا المقاـ يتطمب كقتان لالستمرار في الرياضة العبادية مما ذيكر 

كيقع  في المقطع السابؽ ، مع الثبات في سيره ، كتجنب النككص ألم سبب كاف . كىك مع ما يخٌصو

أف يحفظو كيرعاه ممف يريد بو السكء مف الخارج أك   عميو مف القياـ بالعبادة كالذكر، يتكجو إلى اهلل

يكيد لو ، كأف يقيمو إف عثر كيغفر لو إف زؿَّ ، حتى يحافظ عمى صراط سيره ، كاالنتقاؿ مف مقاـ 
                                                           

 . ُُْ-َُْ، ص (  ينظر: الدعاء عند أىؿ البيتُ)
 . ُْٖ( ينظر: أضكاء عمى دعاء كميؿ ، صِ)
 .  ٖٖٓ-ٕٖٓ( مصباح المتيجد ، صّ)
 . ُّٗ، ص  ينظر: الدعاء عند أىؿ البيت( ْ)
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جد قابمية في القابؿ ، كلذلؾ الخصكص إلى مقاـ األخص ؛ كىذا ال يككف إال بفضؿ اهلل تعالى عندما ي

 ًبفىٍضًمؾى " . إالٌ  ذًلؾى  ييناؿي  ال قاؿ: " فىًإنَّوي 

المقطعالحادمكالعشركف:العطاء:         

ٍبتيرىبِّيافىًإلىٍيؾى ))          ٍجًيي،نىصى لىٍيؾىكى بىمٍِّغًنيديعاًئيلياٍستىًجبٍفىًبًعز ًتؾىيىًدم،مىدىٍدتيرىبِّياكىاً  كى

، اٍغًفرٍالرِّضا،سىريعىياأىٍعداًئي،ًمفٍكىاإًلٍنسًاٍلًجفِّشىر كىاٍكًفًنيرىجاًئي،فىٍضًمؾىًمفٍتىٍقطىعٍكىالمينامى

،إالٌيىٍمًمؾيالًلمىفٍ ،ًلمافىٌعاؿهفىًإن ؾىالدُّعاءى ًذٍكريهيدىكاءهاٍسميويمىفًياتىشاءي ،،كى طاعىتيويًشفاءه ،كى ًغنىن

ـٍ اًلوًرىٍأسيمىفًٍاٍرحى ويالر جاءي،مى ًسالحي ،ساًبغىيااٍلبيكاءي،كى ،داًفعىياالنِّعىـً اٍلميٍستىٍكًحًشيفىنيكرىياالنِّقىـً

،ًفي ،العاًلمانياالظُّمىـً ـي ؿِّييعىم  مىصى م دعى م دكىآؿًميحى م ىأىٍىميويأىٍنتىمابي،كىاٍفعىؿٍميحى صى مىالليكى عى

ـىآًلوًًمفٍاٍلمىياميفىكىاألىًئم ةًرىسيكًلوً م  سى  . (ُ)((كىثيرانتىٍسميمانكى

قٌدـ الجار كالمجركر " إليؾ " لمحصر، ففي ىذا المقاـ تنتفي األغيار، كقد حٌدد استعانتو باسـ          

 العزيز لقضاء حكائجو ، كىي: 

 ديعاًئي لي اٍستىًجبٍ                                          

 مينامى  ًبًعزًَّتؾى                         بىم ٍغًني           

 رىجاًئي فىٍضًمؾى  ًمفٍ  تىٍقطىعٍ  ال                                         

 أىٍعداًئي ًمفٍ  كىاإًلٍنسً  اٍلًجف   شىرَّ  اٍكًفًني                                         

كالذم يبدك أٌف اسـ العزيز ىك الذم يستكفي قضاء ىذه الحاجات فجاء بو لممناسبة ، فالعزيز          

. فالٌداعي بعد ىذه الرحمة (ِ)ىك الغالب الذم ال يغمبو شيء ، أك مف عنده ما عند غيره مف غير عكس

                                                           

 .  ٖٖٓ( مصباح المتيجد ، صُ)
 .  ُٔٗ/ُٗ( ينظر: الميزاف في تفسير القرآف ، ِ)
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 سبحانو كتعالى أف يحقؽ لو دعاءه ، فصحيح )) أف اهلل أمر بالٌدعاء الطكيمة مف الٌدعاء يريد مف اهلل

كضمف اإلجابة ، كلكف ذلؾ ليس لزامان عميو في التمبية ، بؿ لو الكممة األخيرة في كٌؿ شيء تبعان 

لممصالح كالمفاسد . كالٌداعي يخشى ىذه الجية مف التخمؼ ؛ لذلؾ أقسـ عمى رٌبو بعٌزتو أف يحقؽ أممو، 

. كقد كٌرر االستجارة مف أعدائو ، كطمب (ُ)جيب دعاءه ، كيكصمو إلى ما يتمناه مف رضا رٌبو ((كيست

الحفظ منيـ ، كقبؿ ىذا لـ يكف ، ففي القمة يكثر األعداء الذيف يحاكلكف إرجاعو إلى الياكية ، فقابؿ 

و ، فيك ال يممؾ عمالن شٌرىـ باسـ العزيز لمغمبة عميػيـ ، كحتى يضمف اإلجابة قٌدـ فقره بيف يدم ربٌ 

ـٍيىٍعبىأيمىاقيؿٍيتقرب بو إلى اهلل سكل الٌدعاء ، كقد قاؿ:  ـٍلىٍكالىرىبِّيًبكي . كختـ الٌدعاء مثمما (ِ)ديعىاؤيكي

، كالصالة عمى نبيو كآلو األطيار ) صمكات اهلل عمييـ أجمعيف (، كألٌنو يقتضي أدبو بالثناء عمى اهلل 

يىميؽيماًمنِّيًإلًييأىٍىميوي "، كقد قيؿ: ))  أىٍنتى  ما بي األمر إليو، فقاؿ: " كىاٍفعىؿٍ غير أىؿ لشيء ترؾ 

ًمٍنؾىًبميؤيمي  . (ّ)(( ًبكىرىًمؾىيىميؽيماكى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .  ِّْ-ُّْعمى دعاء كميؿ ، ص أضكاء( ُ)
 .  ٕٕ( سكرة الفرقاف / اآلية: ِ)
 .  ّْٕ( مفاتيح الجناف ، صّ)
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 اخلامتت:

، رصد بعد ىذه الرحمة الممتدة بيف أعماؽ عمـ المغة النٌصي كآفاؽ أدعية اإلماـ عمي         

 الباحث جممة مف النتائج ، ككانت عمى النحك اآلتي:

في مراحؿ متأخرة عمى مرات ، ككاف العنكاف العاـ الجامع بينيا  جيمعت أدعية اإلماـ عمي -ُ

اإلشارات التاريخية ال ييستبعد كجكد صحيفة تضميا  اسـ ) الصحيفة العمكٌية (، كلكف مف بعض

ف كانت قد تقتصر عمى بعضيا .  قبؿ ذلؾ ، حتى كا 

 مصطمح ىك لمنٌص  الحديث المصطمح كأف ، المغكم بمعناه ممتصقان  بقي مصطمح ) النٌص ( -ِ

 مف كىذا.  المتف ىك التراث في يقابمو مصطمح أقرب كلعؿٌ  ، العربية الثقافة عمى جديد

 تستعمؿ لـ أٌنيا إال( نٌص  ) حضارة العربية الحضارة أف مف الرغـ فعمى ، الغريبة المفارقات

 متأخران . إال الداللة بيذه المفظة ىذه

مٌثؿ مفيكـ النٌص إشكالية معٌقدة ككبيرة ؛ الرتباطو بحقكؿ معرفية مختمفة مف لسانيات  -ّ

منيا الخطاب ، كقد حاكؿ البحث كسيميائيات كنظريات نٌصٌية ، كتداخؿ مع مصطمحات أخر 

أف يفٌؾ ىذا التداخؿ بينيما ، كأف يجد بعد أف عرض مفيكـ النٌص في االتجاىات المختمفة 

 في تيفىٌكؾ ، متنكعة تماسؾ عالقات ذات مجردة، مغمقة لغكية بنية تعريفان لو ، ىك: )) النٌص 

نتاج بناء إعادة عممية  االتصاؿ (( . في تحققيا عند لمسياؽ مالئمة دالالت أك داللة إلى كا 

عمى الرغـ مف أٌف معظـ الدارسيف يشيركف إلى ريادة "زليج ىاريس" في تحكؿ الدراسات المسانية  -ْ

مف نحك الجممة إلى نحك النٌص في بحثو ) تحميؿ الخطاب (، إال أٌف إرىاصات ىذا التحكؿ 

ة ) النٌصٌية ( في بعض بدأت قبؿ ذلؾ ، كفي التراث العربي يكجد ما يشير إلى كجكد الظاىر 

دراساتيـ، فضالن عمى صدكر بعض الٌدعكات النٌصٌية المبكرة مف عمماء عرب كاألستاذ أميف 

 الخكلي في كتابو ) فف القكؿ (، كاألستاذ إبراىيـ مصطفى في كتابو ) إحياء النحك ( .
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بؾ الذم  -ٓ جراءاتو كمفيكـ الحى تداخؿ عند حاكؿ البحث أف يظير المائز بيف مفيكـ الٌسبؾ كا 

 بعضيـ .

مف عناصر الٌسبؾ التي أسيمت في تماسؾ نٌص الٌدعاء اإلحالة ، كبعد بياف مفيكميا فػػػػػػػػػػػي  -ٔ

 يتكقؼ محيؿ عنصر بيف تخاطبية الٌدراسات النٌصٌية قٌدـ البحث تعريفان ليا ، ىك: )) عالقة

 سػياؽ يحددىا مناسػبة مف بيػنيما لما لػو ، ميفًسػر إلػيو محاؿ عػنصر معػرفة عػمى تفسػيره

 الخػطاب (( .

األثر األىـ في تماسؾ النٌص باإلحاالت المتنكعة ليا ، سكاء  كاف لمضمائر في أدعية اإلماـ -ٕ

أكانت إحاالت في داخؿ النٌص قبمية كبعدية أـ خارجية مقامية ، مع تكظيؼ نكع الضمير بما 

 . الغيبة بداللة أك الحضكر بداللة يناسب سياؽ الدعاء كمكضكعو ، فتككف

 الحضكر إلى صعكدان  الغيبة مف بالضمائر اإلحالة في التدرج الدعاء مضمكف يقتضي قد -ٖ

 الداللية . الدعاء بنية مع انسجامان 

في اإلحالة بأسماء اإلشارة قد ينزؿ القريب منزلة البعيد ، فيشير إليو بما يدؿ عمى البعد، كالبعيد  -ٗ

 عمى القرب ، كىذا يخضع لقصد المرسؿ فيما يريد إعالمو . منزلة القريب ، فيشير إليو بما يدؿ

 مقامية، اإلحالة تككف عندما المغكم غير السياؽ عمى اإلشارية اإلحالة فيـ يتكقؼ قد -َُ

 النٌص  يرتبط كبذلؾ ، عميو المحاؿ عمى لمتعرؼ النٌص  في خارج البحث المتمقي مف يتطمب مما

 التداكلي . بسياقو

بصنفييا العامة كما يندرج  المقارنة في أدعية اإلماـ عميتنكعت اإلحالة بأدكات  -ُُ

تحتيا مف عالقة التطابؽ ، كعالقة التشابو ، كعالقة االختالؼ ، كالمقارنة الخاصة كما يندرج 

تحتيا مف عالقة كمٌية ، كعالقة كيفٌية ، كقد أسيمت جميعيا في سبؾ النٌص ، فضالن عمى 

 قصدىا الٌداللي .
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ظيفة الربط بيف أجزاء الجممة ، أك السياؽ القائـ عمى أكثر مف تؤدم المكصكالت ك  -ُِ

، كىك ما يجعميا مف الكسائؿ اإلحالية التي تسيـ بفعالية في سبؾ النٌص بربط ما قبميا بما  جممة

 . بعدىا ، أك بربط النٌص بسياقو المقامي . األمر الذم تجمى في معظـ أدعية اإلماـ عمي

، فنجد االستبداؿ االسمي، كالفعمي،  أدعية اإلماـ عمي تعددت أنكاع االستبداؿ في -ُّ

 كالجممي ، كىي كسائؿ سبؾ أساسية أسيمت في بناء نٌص الٌدعاء .

يعمؿ الحذؼ بكصفو إحدل كسائؿ الٌسبؾ النحكم عمى ربط أجزاء النٌص ، فضالن عمى  -ُْ

 أغراضو البالغية األخرل التي تتالءـ كسياؽ الٌدعاء .

في نٌص الٌدعاء ، فنجد الربط اإلضافي ، كاالستدراكي ، كالسببي، تعٌددت أنكاع الربط  -ُٓ

 كىي كسائؿ أسيمت في ترابط العناصر المكٌكنة لمنٌص في مستكاه الخطي المباشر .

أسيمت كسائؿ الٌسبؾ المعجمي في تحقيؽ التماسؾ بيف أجزاء الٌدعاء ، كقد تمثمت في  -ُٔ

لعنصر المعجمي نفسو مف دكف تغيير، كالترادؼ كسيمتيف ؛ األكلى: التكرار بأنكاعو ، كتكرار ا

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 

ما يسع بكثير عف الشمكؿ المكجكد في االسـ  لمكممة إحالة عامة ، كليا مف العمكـ كالشمكؿ

الشامؿ . كالكسيمة الثانية: المصاحبة المعجمية أك التضاـ بعالقاتو المتنكعة ، كىي: التضاد ، 

كعالقة التدرج في سمسمة مرتبة ، كعالقة الجزء بالكؿ ، كعالقة الجزء بالجزء ، كعالقة الصنؼ 

كسائؿ مع كظيفتيا في سبؾ النٌص ، أسيمت أيضان في العاـ ، كعالقة التالـز الذكرم . كىذه ال

تككيف الٌداللة النٌصٌية لمٌدعاء ، بما تعتمد عميو في معرفة المتمقي المسبقة بالكممات في سياقاتيا 

 المتشابية .
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في  حاكؿ البحث أف يقٌدـ بنية عميا لمٌدعاء في ضكء ما كرد عف أىؿ البيت -ُٕ

 ىيكؿ منيا غرض لكؿ فكاف ، كغرضو الٌدعاء طبيعة بحسب ةمختمف أشكاالن  اتخذ كقد أحاديثيـ ،

 التداكلي . السياؽ ىك ذلؾ يحٌدد كالذم ، اآلخر عف يختمؼ تنظيمي

بؾ النٌصي  -ُٖ كىي عالقات ممحكظة تمثؿ البنية العميقة لمعناصر  –أسيمت عالقات الحى

في تحقيؽ االستمرارية الٌداللية لمنٌص ، كتفسير كيفية تتابع قضاياه بصكرة  –المغكية السطحية 

 اإلجماؿ منطقية ، كقد تجمى ىذا في دراسة ما اقتصر عميو البحث مف عالقات ، كىي: عالقة

 النٌص . بمضمكف االبتداء حسف المقابمة ، كعالقة السببية ، كعالقة كالتفصيؿ ، كعالقة

لترابط المكضكعي في دعاء كميؿ ،  في دراسة تطبيقية في حاكؿ البحث أف ييظير ا -ُٗ

بؾ ، بترابط األحداث في تسمسميا المنطقي ، بكصفو مف األدعية التي  ضكء مفيكمات معيار الحى

تنحك منحى قصدٌيان كىادفان في تركيز جممة مف المعاني ، كالسير بيا سيران منطقيان، كىك ينتقؿ 

 تدرجٌية مقصكدة ، تبرز فييا دقة األسمكب كفنٌية االنتقاؿ .     مف محكر إلى آخر عمى كفؽ آلٌية 

 

 كالحمدي هلل أكالن كآخران ...
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 مشاف ادلظادر ٗادلزاجغ 

 

 . ٌاىقزآُ اىنزي 
 مكتبة اآلداب،  ( ،ُآفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر ، د. محمكد أحمد نحمة ، )ط

 ـ .َُُِالقاىرة ، 
  ،اإلبداع المكازم ، التحميؿ النٌصي لمشعر ، د. محمد حماسة عبدالمطيؼ ، دار غريب ، القاىرة

 ـ .ََُِمصر ، 
 ( ، دار المحجة البيضاء، ُكميؿ ، حسيف خميؿ أبك زيد ، )ط دعاء في جديدة معرفية أبعاد

 ـ .َُُِبيركت ، لبناف ، 
 الفضؿ أبك محمد: ق( ، تحقيؽُُٗلقرآف ، جالؿ الديف السيكطي )تاإلتقاف في عمكـ ا 

 . ـَُُِ ، بيركت ، صيدا ، العصرية المكتبة إبراىيـ،
 ـ .ََِٕ( ، عالـ الكتب ، القاىرة ، ُـ( ، )طَُُِاجتيادات لغكية ، د. تماـ حساف ) ت 
  القاىرة ، )د. ت( .اإلحالة في نحك النٌص ، د. أحمد عفيفي ، كمية دار العمكـ ، جامعة 
  االحتجاج ، أبك منصكر أحمد بف عمي بف أبي طالب الطبرسي ) مف عمماء القرف السادس

( ، دار األسكة، ٕاليجرم ( ، تحقيؽ: الشيخ إبراىيـ البيادلي ك الشيخ محمد ىادم ًبو ، )ط
 ق .َُّْطيراف ، إيراف ، 

 ُِٗٗة ، ( ، القاىر ِـ( ، )طُِٔٗإحياء النحك ، إبراىيـ مصطفى )ت . 
 (، ُق( ، )طَٓٓإحياء عمكـ الديف ، زيف الديف أبك حامد محمد بف محمد بف أحمد الغزالي )ت

 ـ .َُُِدار المنياج ، جدة ، السعكدية ، 
 ق( ، تحقيؽ: د. رجب عثماف ْٕٓارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ، أبك حياف األندلسي )ت

 ـ . ُٖٗٗ( ، مكتبة الخانجي ، القاىرة ، مصر ، ُمحمد، )ط
 العباد ، الشيخ المفيد اإلماـ أبك عبداهلل محمد بف محمد بف  عمى اهلل حجج معرفة في اإلرشاد

( ، مؤسسة آؿ البيت عمييـ السالـ إلحياء التراث، ُطق( ، )ُّْالنعماف العيكبىرم البغدادم )ت
 ـ .ُٓٗٗبيركت، لبناف ، 

 السكد، عيكف باسؿ محمد :تحقيؽ ق(،ّٖٓ)ت الزمخشرم اهلل جار القاسـ أبك ، البالغة أساس 
 .ـُٖٗٗ ، لبناف ، بيركت العممية، الكتب دار ، (ُط)
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  .( ، مكتبة ُسعيد حسف بحيرم ، )طأساسيات عمـ لغة النٌص ، كمماير كآخركف ، ترجمة: د
 ـ .ََِٖزىراء الشرؽ ، القاىرة ، مصر ، 

 العالمية المصرية الشركة ،( ُط) ، حميدة مصطفى. د ، الكريـ القرآف في العطؼ أساليب 
 . ـُٗٗٗ ، ناشركف لبناف كمكتبة ، لكنجماف -لمنشر

 حقيؽ: السيد أحمد ق( ، تْٖٔأسباب نزكؿ القرآف ، أبك الحسف عمي بف أحمد الكاحدم )ت
 ـ .ُٗٔٗ(، دار الكتاب الجديد لجنة إحياء التراث اإلسالمي ، مصر ، ُصقر ، )ط

 دار ،( ُط) ، الشيرم ظافر بف اليادم عبد ، الخطاب مقاربة لغكية تداكلية استراتيجيات 
 .ـََِْ ، ليبيا ، بنغازم المتحدة، الجديد الكتاب

 ( ، دار األماف ، الرباط، ُالعياشي أدكارم ، )ط المساني ، التداكؿ في الحكارم االستمزاـ
 ـ .َُُِمنشكرات االختالؼ ، الجزائر ، 

 محمد محمكد :عميو كعمؽ قرأه ،( قْْٕ أك قُْٕت) الجرجاني القاىر عبد ، البالغة أسرار 
 .ـ ُُٗٗ ، بجدة المدني دار ، (ُط) شاكر،

 آية اهلل السيد جعفر  كميؿ دعاء شرح ، المؤمنيف أمير مكالنا كالـ شرح في العارفيف أسرار ،
 . ََِٗ( ، منشكرات االجتياد ، ُبحر العمـك ، تحقيؽ: الشيخ عبدالرحمف الربيعي ، )ط

 ( ، دار المتقيف ، بيركت ، لبناف، ُكميؿ ، الشيخ كاثؽ الشمرم ، )ط دعاء شرح في الميؿ أسرار
 ـ .ََُِ

 ( ، المنظمة العربية لمترجمة، ُؿ كىبو ، )طأسس السيميائٌية ، دانياؿ تشاندًلر ، ترجمة: د. طال
 ـ .ََِٖبيركت ، لبناف ، 

  ،األسمكبية كتحميؿ الخطاب ، د. منذر عياشي ، مركز اإلنماء الحضارم ، حمب ، دار المحبة
 ـ .ََِٗدمشؽ ، 

 بالرياض كالمركز الثقافي العربي،  األدبي النادم ،( ُط) ، الكريـ عبد جمعاف ، النٌص  إشكاالت
 .ـ ََِٗ ، البيضاء الدار

 العربٌية كالمؤسسة ، تكنس ، منكبة جامعة ،( ُط) ، الشاكش محمد ، الخطاب تحميؿ أصكؿ 
 .ـََُِ ، تكنس ، لمتكزيع

 ق(، تحقيؽ: محمد جعفر شمس الديف، ِّٗأصكؿ الكافي ، الشيخ محمد بف يعقكب الكميني )ت
 ـ .ََِٗدار التعرؼ لممطبكعات ، بيركت ، لبناف ، 

  ق( ، تحقيؽ: د. عبدالحسيف ُّٔفي النحك ، أبك بكر محمد بف سيؿ السراج )تاألصكؿ
 ـ .ُٔٗٗ(، مؤسسة الرسالة ، بيركت ، لبناف ، ّالفتمي ، )ط
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 ( ، دار الزىراء ، بيركت ، لبناف، ُأضكاء عمى دعاء الصباح ، عزالديف بحر العمكـ ، )ط
 ـ .ُُٗٗ

 ( ، بغداد ، ّطأضكاء عمى دعاء كميؿ ، عزالديف بحر العمكـ ، )ُٖٕٗ. ـ 
 ، (قُّٖ) القمي بابكيو بف الحسيف بف عمي بف محمد جعفر أبك الٌصدكؽ الشيخ  االعتقادات ،

 ق .ُُّْ( ، المؤتمر العالمي أللفية الشيخ المفيد ، ُتحقيؽ: عصاـ عبدالسيد ، )ط
 اليمامة  ( ، دار ابف كثير، دمشؽٕإعراب القرآف الكريـ كبيانو ، محيي الديف الدركيش ، )ط ،

 ـ .ََِِلمطباعة كالنشر، دمشؽ ، 
 ق(،ْٔٔطاككس )ت بف جعفر بف مكسى بف عمي الديف رضي الحسنة، السيد باألعماؿ األقباؿ 

( ، مركز النشر التابع لمكتب األعالـ اإلسالمي لحكزة ِ، )ط األصفياني القيكمي جكاد: تحقيؽ
 ق . ُُْٗقـ المشرفة ، 

 تحقيؽ: بيراد الجعفرم ( قَْٔت) الطكسي الحسف بف حمدم جعفر أبك األمػالي ، الشيخ ،
 ق. ش . َُّٖ( ، دار الكتب اإلسالمية ، طيراف ، إيراف ، ُكعمي أكبر الغٌفارم ، )ط

  ، األمالي لمشيخ الصدكؽ ، الشيخ أبك جعفر محمد بف عمي بف الحسيف بف بابكيو القمي
( ، مركز الطباعة كالنشر في ُ، )ط -مؤسسة البعثة  –تحقيؽ: قسـ الدراسات اإلسالمية 

 ق .ُُْٕمؤسسة البعثة ، 
 ( ، مؤسسة األعممي ُالمنزؿ ، الشيخ ناصر مكاـر الشيرازم ، )ط اهلل كتاب تفسير في األمثؿ

 ـ .ََِٕلممطبكعات ، بيركت ، لبناف ، 
 محمد محيي الديف ق( ، تحقيؽ: ٕٕٓاإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ، أبك البركات األنبارم )ت

 ـ .ُُٔٗ( ، مطبع السعادة ، مصر ، ْعبدالحميد ، )ط
 ( ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء، المغرب، ّانفتاح النٌص الركائي ، سعيد يقطيف ، )ط

 ـ .ََِٔ
 عبد محمد .د :كتعميؽ شرح ، ق(ّٕٗالقزكيني )ت الخطيب ، البالغة عمكـ في اإليضاح 

 (.ت.د) ، بيركت – الجيؿ دار ، (ّ)ط خفاجي، المنعـ
 ق( ، ُُُُبحار األنكار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيار ، الشيخ محمد باقر المجمسي )ت

 ـ .ُّٖٗ( ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، لبناف ، ّ)ط
 ق( ، تحقيؽ: د. رياض عبدالحميد مرادْٕٕالبداية كالنياية ، أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير )ت 

 ـ .ََُِ( ، دار ابف كثير ، دمشؽ ، سكريا ، ِك محمد حساف عبيد ، )ط



212 
 

 العامة المصرية الييئة ، المجيد عبد جميؿ .د ، النٌصٌية كالمسانيات العربٌية البالغة بيف البديع 
 .ـ ََِٔ ، لمكتاب

 محمد: تحقيؽ ق( ،ْٕٗ)ت الزركشي اهلل عبد بف محمد الديف بدر ، القرآف عمكـ في البرىاف 
 .ـ ََِٔ ، بيركت ، صيدا ، العصرية المكتبة ، إبراىيـ الفضؿ أبك

 .الشركة المصرية العالمية لمنشر ( ، ُ)طصالح فضؿ ،  بالغة الخطاب كعمـ النٌص ، د– 
 . ـُٔٗٗلكنجماف ، 

 تطبيقية ، د. جميؿ عبدالمجيد ، دار غريب لمطباعة كالنشر،  كدراسة نظرم مدخؿ النٌص  بالغة
 ـ .ُٗٗٗ،  القاىرة ، مصر

 لمنشر العالمية المصرية الشركة ، (ّط) ، المطمب عبد محمد .د ، كاألسمكبية البالغة– 
 .ـ ََِٗلكنجماف ، 

  البمد األميف كالدرع الحصيف ، الشيخ تقي الديف إبراىيـ بف عمي بف الحسف بف محمد العاممي
 ـ .ُٕٗٗلبناف ، ( ، مؤسسة األعممي لممطبكعات ، بيركت ، ُق( ، )طَٓٗالكفعمي )ت

 ( ، دار ُق( ، )طُُْٓبيج الصباغة في شرح نيج البالغة ، الشيخ محمد تقي التسترم )ت
 ـ .ُٕٕٗأمير كبير، طيراف ، إيراف ، 

 ( ، دار ْق( ، )طُُّْالبياف في تفسير القرآف ، السيد أبك القاسـ  المكسكم الخكئي )ت
 ـ .ُٕٗٗالتكحيد ، الككيت، 

  القرآف ، د. عبدالفتاح الشيف ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، مصر، البياف في ضكء أساليب
 ـ .ُٖٗٗ

 ىاركف، السالـ عبد :تحقيؽ ، ق(ِٓٓالجاحظ )ت بحر بف عمرك عثماف أبك ، كالتبييف البياف 
 .ـُٖٗٗ مصر ، ، القاىرة الخانجي مكتبة ، (ٕط)

 الجزء ق(،َُِٓالزَّبيدم )ت الحسيني مرتضى محمد السيد ، القامكس جكاىر مف العركس تاج 

 . ـُٕٗٗ ، الككيت ، اإلعالـ كزارة ، العزباكم عبدالكريـ: تحقيؽ عشر، الثامف

 الثامف الجزء ، الزَّبيدم الحسيني مرتضى محمد السيد ، القامكس جكاىر مف العركس تاج 

 . ـُّٗٗ ، الككيت ، اإلعالـ كزارة د. محمكد محمد الطناحي ،: تحقيؽ كالعشركف ،

 التاسع الجزء ، الزَّبيدم الحسيني مرتضى محمد السيد ، القامكس جكاىر مف العركس تاج 
 . ـُٕٗٗ ، الككيت ، اإلعالـ كزارة عبدالفتاح الحمك،. د: تحقيؽ ، كالعشركف
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 ( ، تحقيؽ: أحمد عبدالغفكر ّّٗتاج المغة كصحاح العربية ، إسماعيؿ بف حماد الجكىرم )ت
 ـ .َُٗٗلممالييف ، بيركت ، لبناف ،  ( ، دار العمـْعٌطار ، )ط

 ( ، دار ٓتاريخ األدب العربي ، كارؿ برككمماف ، نقمو إلى العربية: د. عبدالحميـ النجار، )ط
 المعارؼ ، القاىرة ، مصر، )د. ت( .

  تحرير التحبير في صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآف ، ابف أبي األصبع المصرم
حفني محمد شرؼ ، لجنة إحياء التراث ، كزرارة األكقاؼ ، جميكرية ق( ، تحقيؽ: د. ْٓٔ)ت

 ـ .َُِِمصر العربية ، 
 ( ، دار الكتب العممية ، بيركت، ّالتحقيؽ في كممات القرآف الكريـ ، حسف المصطفكم ، )ط

 ـ .ََِٗلبناف، 
 يضاء، ( ، المركز الثقافي العربي ، الدار البْتحميؿ الخطاب الركائي ، سعيد يقطيف ، )ط

 ـ .ََِٓالمغرب ، 
 ( ، عالـ ُالمغكم ، د. حمدم النكرج ، )ط االتصاؿ نظرية ضكء في السياسي الخطاب تحميؿ

 ـ .َُِْالكتب ، القاىرة ، مصر ، 
 الثقافي المركز  ،( ْط) ، مفتاح محمد. د ،( التناٌص  استراتيجية) الشعرم الخطاب تحميؿ 

 .ـََِٓ ، المغرب ، البيضاء الدار ، العربي
 د :ترجمة ، برينكر كالكس ، لمنٌص مدخؿ إلى المفاىيـ األساسية كالمناىج المغكم التحميؿ. 

 .ـ  ََِٓ، القاىرة ، المختار مؤسسة ، (ُط) ، بحيرم حسف سعيد
 ( ، دار المدينة الفاضمة ، بغداد ، العراؽ، ِالترادؼ في المغة ، د. حاكـ مالؾ الزيادم ، )ط

 ـ .َُِِ
  ( ، دار الشركؽ ، القاىرة ، مصر، َِالقرآف الكريـ ، سيد قطب ، )طالتصكير الفني في

 ـ .ََُِ
  (، ُـ ، جرىارد ىمبش ، ترجمو كقدـ لو: د. سعيد حسف بحيرم، )طَُٕٗتطكر عمـ المغة منذ

 ـ .ََِٕمكتبة زىراء الشرؽ ، القاىرة ، مصر ، 
 خ عادؿ أحمد عبدالمكجكد ق( ، تحقيؽ: الشيْٕٓتفسير البحر المحيط ، أبك حٌياف األندلسي )ت

 ـ .ُّٗٗ( ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، ُكالشيخ عمي محمد معكض ، )ط
  تفسير البيضاكم ) أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ( ، ناصر الديف أبك سعيد عبداهلل بف عمر بف

، لبناف، ( ، مؤسسة األعممي لممطبكعات ، بيركتُق( ، )طٖٓٔمحمد الشيرازم البيضاكم )ت
 ـ .َُٗٗ
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  ، ـ .ُْٖٗتفسير التحرير كالتنكير ، محمد الطاىر ابف عاشكر ، الدار التكنسية لمنشر 
 ( ، مكتبة الصدر ، طيراف ، إيراف، ّق( ، )طَُُٗتفسير الصافي ، الفيض الكاشاني )ت

 ق .ُُْٓ
 ق( ، تحقيؽ: د. عبداهلل بفَُّتفسير الطبرم ، أبك جعفر محمد بف جرير الطبرم )ت 

 ـ .ََُِ( ، دار ىجر ، القاىرة ، مصر ، ُعبدالمحسف التركي ، )ط
 ق( ، َِّالعٌياش )ت بف محٌمد بف مسعكد بف محٌمد النصر، أبك تفسير العياشي ، الشيخ

 ـ .ُُٗٗ( ، مؤسسة األعممي ، بيركت ، لبناف ، ُ)ط
 الفكر، دار ،( ُط) ، ق(َٔٔالرازم )ت الديف فخر ،( الغيب مفاتيح) الرازم الفخر تفسير 

 .ـُُٖٗ ، لبناف ، بيركت
 ق( ، جمعو: محمد أكيس الندكم ، تحقيؽ: محمد ُٕٓالتفسير القيـ ، شمس الديف ابف القيـ )ت

 حامد الفقي ، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف ، )د. ت( .
 السالـ عبد محمد :صححو ق(،ّٖٓالزمخشرم )ت اهلل جار القاسـ أبك اإلماـ ، الكشاؼ تفسير 

 .ـََِٔ ، لبناف ، بيركت ، العممية الكتب دار ،( ْط) شاىيف،
 ق( ، تحقيؽ: السيد ُُُِالحكيزم )ت العركسي جمعة بف عمي عبد الشيخ الثقميف، نكر تفسير

 ق .ُُِْقـ ،   اسماعيمياف، ( ، مؤسسةْىاشـ المحالتي ، )ط
 لمعمكـ ناشركف ، بيركت ، ( ، الدار العربية ُتقابالت النٌص كبالغة الخطاب ، محمد بازم ، )ط

 ـ .ََُِلبناف ، 
 دمشؽ، الينابيع ، دار ،( ُط) ، عزاـ محمد ، األدب في القارئ سمطة كالتأكيؿ ، بياف التمقي 

 .ـ ََِٕ
 (، ُالخنساء ، د. إبراىيـ محمد عبداهلل مفتاح ، )ط شعر في المغكم لالستخداـ النٌصي التماسؾ

 ـ .َُِٓ عالـ الكتب الحديث ، إربد ، األردف ،
  ، التناص في الخطاب النقدم كالبالغي ، د. عبدالقادر بقشي ، أفريقيا الشرؽ ، المغرب

 ـ .ََِٕ
 تحقيؽ: محمد جعفر شمس  الطكسي الحسف بف محمد جعفر أبك تيذيب األحكاـ ، الشيخ ،

 ـ .ََِٕالديف ، دار التعارؼ لممطبكعات ، بيركت ، لبناف ، 
 د. : تحقيؽ ، الثالث الجزء ، ق(َّٕاألزىرم )ت أحمد بف محمد منصكر أبك ، المغة تيذيب

 ( .ت.د) ، كالترجمة لمتأليؼ المصرية الدار ، محمد عمي النجار ك عبدالحميـ النجار
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  تيذيب المغة ، أبك منصكر محمد بف أحمد األزىرم ، الجزء الثاني عشر ، تحقيؽ: أحمد

 المصرية لمتأليؼ كالترجمة ، )د.ت( .عبدالعميـ البردكني ك عمي محمد البجاكم ، الدار 

 تحقيؽ: السيد  القمي بابكيو بف الحسيف بف عمي بف محمد جعفر أبك الٌصدكؽ التكحيد ، الشيخ ،
 ق .ُِْٕالمشرفة إيراف،  ، قـ اإلسالمي النشر ( ، مؤسسةٗىاشـ الحسيني الطيراني ، )ط

 كارم ) مف أعالـ  جامع األخبار أك معارج اليقيف في أصكؿ الديف ، الشيخ محمد بف محمد السىبزى
( ، مؤسسة آؿ البيت إلحياء التراث، ُالقرف السابع اليجرم ( ، تحقيؽ: عالء آؿ جعفر ، )ط

 ـ .ُّٗٗبيركت ، لبناف ، 
 بف جعفر بف مكسى بف عمي الديف رضي المشركع ، السيد العمؿ بكماؿ األسبكع جماؿ 

 . ُُّٕاآلفاؽ ، إيراف ، ( ، مؤسسة ُطاككس، تحقيؽ: جكاد قيكمي ، )ط
 ق( ، تصحيح: إبراىيـ َُِٔحاشية الصباف عمى شرح األشمكني ، محمد بف عمي الصباف )ت

 ـ .ََِٖ( ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، ِشمس الديف ، )ط
 ق(، ََُٓاألربعة ، صدر الديف محمد الشيرازم )ت العقمية األسفار في المتعالية الحكمة

 ـ .َُٗٗإحياء التراث العربي ، بيركت ، لبناف ، (، دار ْ)ط
 ط ، النجار عمي محمد: تحقيؽ ، ق(ِّٗجني)ت بف عثماف أبك الفتح ، الخصائص(ٓ ،)

 ـ .ََُِالمصرية العامة لمكتاب ،  الييئة
 ( ، مكتبة كىبة ، القاىرة، ْخصائص التراكيب ، د، محمد محمد أبك مكسى ، )ط

 ـ .ُٔٗٗمصر،
 ( ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف، ُبالغة ، د، حسيف العمرم ، )طالخطاب في نيج ال

 ـ .ََُِ
 الجزائر، االختالؼ ، منشكرات ،( ُط) ، المتككؿ أحمد ، العربٌية المغة كخصائص الخطاب 

 .ـ ََُِ ، لبناف ، بيركت ، ناشركف العربٌية كالدار
 المغرب، البيضاء، الدار ،( ٔط) ، العربي الثقافي المركز الغٌذامي ، اهلل عبد كالتكفير ، الخطيئة 

 .ـ ََِٔ
 ( ، مكتبة ُكالداللة ، د. سعيد حسف بحيرم ، )ط البنية بيف العالقة في تطبيقية لغكية دراسات

 ـ .ََِٓاآلداب ، القاىرة ، 
 لمنشر، ( ، دار تكبقاؿ ْدرس السيميكلكجيا ، ركالف بارت ، ترجمة: عبدالسالـ بنعبد العالي ، )ط

 ـ .َُِٔالدار البيضاء ، المغرب ، 
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 ( ، الغدير ، بيركت ، لبناف، ِدركس في أصكؿ فقو اإلمامية ، د. عبداليادم الفضمي ، )ط
 ـ .ََِٔ

  الدركع الكاقية ، السيد رضي الديف عمي بف مكسى بف جعفر بف طاككس ، تحقيؽ: جكاد
 فة ، إيراف ، )د. ت( .القيكمي األصفياني ، مؤسسة النشر اإلسالمي ، قـ المشر 

 اعي )ت ق( ، قٌدـ لو: السيد عبدالزىرة ْْٓدستكر معالـ الحكـ ، القاضي محمد بف سالمة القضى
 ـ .ُُٖٗالحسيني الخطيب ، دار الكتاب العربي ، بيركت ، لبناف ، 

 . )الٌدعاء ، حقيقتو ، آدابو ، آثاره ، عمي مكسى الكعبي ، مركز الرسالة ، )د. ت 
 ( ، منشكرات جامعة ْ، الشيخ محمد ميدم اآلصفي ، )ط أىؿ البيت الٌدعاء عند

 ق . ُِْٗالعالمية ، إيراف ،  المصطفى
 ق( ، تحقيؽ: ّّٔدعائـ اإلسالـ ، القاضي أبك حنيفة النعماف بف محمد التميمي المغربي )ت

 ـ .ُّٔٗآصؼ بف عمي أصغر فيضي ، دار المعارؼ ، القاىرة ، مصر ، 
 محمكد ، عميو كعمؽ قرأه ، ق(ْْٕق أك ُْٕالجرجاني )ت القاىر عبد ، اإلعجاز دالئؿ 

 .ـُِٗٗ ، بمصر المدني كمطبعة ، بجدة المدني دار ،( ّط) شاكر، محمد
 ( ، دار المسمـ ، الرياض، ُمالؾ ، عبداهلل بف صالح الفكزاف ، )ط ابف ألفية إلى السالؾ دليؿ

 ـ .ُٖٗٗالسعكدية ، 
 ( ، دار غريب ، القاىرة، ُِفف أكلماف ، ترجمة: د. كماؿ بشر ، )طدكر الكممة في المغة ، ستي

 مصر ، )د. ت( . 
 ـ.ُٖٗٗ( دار صادر، بيركت ، لبناف، ُديكاف األفكه األكدم ، تحقيؽ: د. محمد التكنجي ، )ط 
 ( ، دار الكتب ُديكاف زىير بف أبي سممى ، شرحو كقدـ لو: األستاذ عمي حسف فاعكر، )ط

 ـ .ُٖٖٗ، لبناف ، العممية ، بيركت 
 (، ِديكاف طرفة بف العبد شرح األعمـ الشَّنتىمرٌم ، تحقيؽ: درٌية الخطيب ك لطفي الصٌقاؿ ، )ط

 ـ .َََِالمؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ، بيركت ، لبناف ، 
 ( ، دار ّق( ، )طُّٖٗالذريعة إلى تصانيؼ الشيعة ، الشيخ آغا بزرؾ الطيراني )ت

 ـ .ُّٖٗلبناف ، األضكاء، بيركت ، 
 ( ، مطبعة ُق( ، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر ، )طَِْالرسالة ، محمد بف إدريس الشافعي )ت

 ـ .ُّٖٗمصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر، 
 ( ، رؤية لمنشر كالتكزيع ، القاىرة ، مصر، ُالركاية كالتراث السردم ، د. سعيد يقطيف ، )ط

 ـ .ََِٔ
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 ط الديف ، شمس جعفر محمد: تحقيؽ ، الكميني يعقكب بف محمد ركضة الكافي ، الشيخ(ِ ،)
 . ـُٕٗٗ ، لبناف ، بيركت ، لممطبكعات التعرؼ دار

 ق(،ََُٕالمجمسي )ت تقي محمد الفقيو ، المكلى يحضره ال مف شرح في المتقيف ركضة 

 حاج اسالمي فرىنؾ الكرماني ، الناشر: بنياد المكسكم حسيف ، االشتياردم بناه عمي: تحقيؽ
 ككشانيكر ، )د. ت( . حسيف محمد

 ق(، َُُِالساجديف ، السيد عمي خاف المدني )ت سيد صحيفة شرح في السالكيف رياض
 ( .ت. د) إيراف، المشرفة، قـ اإلسالمي، النشر تحقيؽ: السيد محسف الحسيني األميني، مؤسسة

  ق( ، تحقيؽ: ٕٗٔم )تشرح ابف عقيؿ ، بياء الديف عبداهلل بف عقيؿ العقيمي اليمداني المصر
 ـ .ََِِصيدا ،  –محمد محيي الديف عبدالحميد ، المكتبة العصرية ، بيركت 

 شرح أدعية اإلماـ أمير المؤمنيف ق( ، تحقيؽ: ُّّْ، الشيخ باقر شريؼ القرشي )ت
 ـ .َُُِ( ، دار المعارؼ ، ْميدم باقر القرشي، )ط

  ق( ، منشكرات المكتبة اإلسالمية ، َُٖٔ)تشرح أصكؿ الكافي ، محمد صالح المازندراني
 طيراف ، إيراف، )د. ت( .

  شرح التسييؿ ، تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد ، جماؿ الديف محمد بف عبداهلل بف عبداهلل ابف
ق( ، تحقيؽ: محمد عبدالقادر عطا ، كطارؽ فتحي السيد، ِٕٔمالؾ الجياني األندلسي )ت

 .ـ ََُِ( ، بيركت، لبناف ، ُ)ط
 ق( ، تحقيؽ: محمد َٓٗشرح التصريح عمى التكضيح ، الشيخ خالد بف عبداهلل األزىرم )ت

 ـ . ََِٔ( ، دار الكتب العممية ، بيركت ك لبناف ، ِباسؿ عيكف السكد ، )ط
 (، ُق( ، تحقيؽ: نجفقيمى حبيبي ، )طُِٖٗشرح دعاء الصباح ، ميالَّ ىادم السبزكارم )ت

 ـ .ََِٕكت ، لبناف ، مؤسسة التاريخ العربي ، بير 
 ق( ، تحقيؽ: محمد باقر بابانيا، ُِّْشرح دعاء كميؿ ، الشيخ عبداألعمى السبزكارم )ت

 . ُّٕٖ( ، آستانو ، قـ ، ُ)ط
 (قٖٔٔنحك: ت) االسترابادم الحسف بف محمَّد الديف رضي ، الكافية عمى الرضيٌ  شرح، 

 . ـُٖٕٗ،  قاريكنس جامعة ، عمر حسف يكسؼ: كتعميؽ تصحيح
 ق( ، تحقيؽ: أحمد حسف ميدلي ، كعمي سيد ّٖٔشرح كتاب سيبكيو ، أبك سعيد السيرافي )ت

 ـ .ََِٖ( ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، ُعمي ، )ط
 بمصر، المنيرية المطبعة ،( قّْٔت) يعيش بف عمي ابف يعيش الديف مكفؽ ، المفصؿ شرح 

 ( .ت. د)
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 ق( ، تحقيؽ: محسف َّٕعبدالرزاؽ القاساني )ت: نحك  شرح منازؿ السائريف ، كماؿ الديف
 ق .ُِْٕ(، منشكرات بيدار ، قـ المقدسة ، ّبيدارفر ، )ط

 (، ُق( ، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، )طٔٓٔشرح نيج البالغة ، ابف أبي الحديد ) ت

 ـ .ُٕٖٗدار الجيؿ، بيركت ، لبناف ، 

 ( ، دار الثقميف، ُق( ، )طٕٗٔمي البحراني )تشرح نيج البالغة ، كماؿ الديف ميثـ بف ع
 ـ .ُٗٗٗبيركت ، لبناف ، 

 األصفياني ، تحقيؽ: مؤسسة اإلماـ  األبطحي المكحد باقر الصحيفة العمكية الجامعة ، محمد
 ق .ُِّْ( ، قـ المقدسة ، إيراف ،  ُ، ) ط الميدم 

 ( ، بيركت، ُق( ، )طُُّٓالصحيفة العمكية المباركة ، الشيخ عبداهلل صالح السماىيجي )ت
 ـ .ََِِ

 الييتمي  حجر ابف عمي بف محمد بف محمد بف أحمد العباس الصكاعؽ المحرقة ، أبك
( ، مؤسسة ُق( ، تحقيؽ: عبد الرحمف بف عبداهلل التركي ككامؿ محمد الخٌراط ، )طّٕٗ)ت

 ـ .ُٕٗٗالرسالة ، بيركت ، لبناف ، 
 :( ، المركز القكمي لمترجمة، ُحساـ نايؿ ، )ط ضٌد التفكيؾ ، جكف إليس ، ترجمة كتقديـ

 ـ .َُِِالقاىرة ، 
  ،طركس: األدب عمى األدب ، ضمف كتاب آفاؽ التناصية المفيكـ كالمنظكر، جيرار جينيت

 ـ .َُِّ( ، جداكؿ ، بيركت ، لبناف ، ُترجمة: محمد خير البقاعي ، )ط
 كالنشر، لمطباعة الجامعية الدار ، حمكدة سميماف طاىر .د ، النحكم الدرس في الحذؼ ظاىرة 

 .ـ ُِٖٗ ، اإلسكندرية
 ( ، مكتبة ُظكاىر تركيبية في مقابسات أبي حياف التكحيدم ، د. سعيد حسف بحيرم ، )ط

 ـ .ََِٔاآلداب ، القاىرة ، مصر ، 
  العارؼ الكامؿ الميرزا محمد عمي الشاه آبادم ، تحقيؽ كتأليؼ: مؤسسة العمـك كالمعارؼ

( ، مركز الغدير ، بيركت ، لبناف، ِترجمة: كماؿ السيد ، كأحمد العبيدم ، )ط اإلسالمية ،
 ـ .ََِٖ

 تحقيؽ: محمد رضا األنصارم  الطكسي الحسف بف محمد جعفر أبك عٌدة األصكؿ ، الشيخ ،
 ق .ُُْٕ( ، مطبعة ستارة، قـ ، ُالقمي ، )ط
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 صححو كعمؽ عميو: أحمد ق( ، ُْٖعٌدة الداعي كنجاح الساعي ، أحمد بف فيد الحمي )ت
 ـ .ُٕٖٗ( ، دار الكتاب اإلسالمي ، إيراف ، ُالمكحدم القمي، )ط

  ق(، تحقيؽ: عبدالكريـ الكرماني، ُّّٖعقائد اإلمامية ، الشيخ محمد رضا المظفر )ت
 ـ .َُِْ( ، مؤسسة الرافد لممطبكعات ، العراؽ ، َُ)ط

  ق( ، تحقيؽ: د. محمد سعيد ِّٖ)تالعقد الفريد ، أحمد بف محمد بف عبد ربو األندلسي
 ـ .ُّٓٗ( ، المكتبة التجارية الكبرل ، القاىرة ، مصر ، ِالعرياف، ) ط

 الدار ، العربي الثقافي المركز ،( ُط) ، عياشي منذر: كترجمة إعداد ، النٌص  كعمـ العالماتٌية 
 .ـََِْ، المغرب ، البيضاء

 ط القمي بابكيو بف الحسيف بف عمي بف محمد جعفر أبك الٌصدكؽ عمؿ الشرائع ، الشيخ( ،ُ ،)
 ـ .ََِٔدار المرتضى ، بيركت ، لبناف ، 

  ،عمـ المغة العاـ ، فرديناف دم سكسكر ، ترجمة: د. يكئيؿ يكسؼ عزيز ، بيت المكصؿ
 ـ .ُٖٖٗ

 كالتكزيع، لمنشر الدكلية حكرس مؤسسة ، النجار رمضاف نادية. د ، كاألسمكب النٌص  لغة عمـ 
 . ـَُِّ ، مصر ، اإلسكندرية

 القاىرة، ، قباء دار ، (ُط) الفقي، إبراىيـ صبحي. د كالتطبيؽ ، النظرية بيف النٌصي المغة عمـ 
 .ـ َََِ

 ( ، الشركة المصرية ُعمـ لغة النٌص المفاىيـ كاالتجاىات ، د. سعيد حسف بحيرم ، )ط
 ـ .ُٕٗٗلكنجماف ، القاىرة ،  –العالمية لمنشر 

 مكتبة ،( ُط) ، بحيرم حسف سعيد. د: العربية إلى نقميا ، جديدة آفاؽ نحك النٌص  لغة عمـ 
 . ـََِٕ ، مصر ، القاىرة ، الشرؽ زىراء

 الكػتب ، عالـ ،( ُط) ، قطػب صالح مصطفى. د ، كالتطبيؽ النظرية النصي المغة عمـ 
 . ـَُِْ ، مصر ، القاىػرة

 القاىرة ، اآلداب ، مكتبة( ُط) ، محمد شبؿ عزة .د ، كالتطبيؽ النظرية النٌص  لغة عمـ 
 .ـ ََِٕ

 الدار ، لمنشر تكبقاؿ دار ،( ِط) ، الزاىي فريد: ترجمة ، كريستيفا جكليا ، النٌص  عمـ 
 . ـُٕٗٗ ، المغرب البيضاء،

 (ِط) ، بحيرم حسف سعيد. د: ترجمة ، دايؾ فاف ، االختصاصات متداخؿ مدخؿ النٌص  عمـ، 
 .ـََِٓ ، مصر ، القاىرة دار
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 كالتكزيع، لمنشر الثقة دار ،( ُط) ، عكض نكر يكسؼ البركفسكر ، الترجمة كنظرية النٌص  عمـ 
 .  قَُُْ ، المكرمة مكة

 ق( ، تحقيؽ: محمد ْٔٓكنقده ، ابف رشيؽ القيركاني )ت  كآدابو الشعر محاسف في العمدة
 ـ .ُٓٓٗ( ، مطبعة السعادة ، مصر ، ِمحيي الديف عبدالحميد ، )ط

 عباس: كتحقيؽ شرح ، ق(ِِّالعمكم )ت طباطبا بف احمد بف محمد ، الشعر عيار 
 .ـََِٓ ، لبناف ، بيركت ، العممية الكتب دار ،( ِط) ، زرزكر نعيـ: مراجعة عبدالستار،

 ( ، مركزِغرر الحكـ كدرر الكمـ ، الشيخ عبدالكاحد بف محمد بف عبد الكاحد اآلمدم ، )ط 
 ق .َُِْ،  المشرفة قـ لحكزة ياإلسالم األعالـ لمكتب التابع النشر

 ق( ، تحقيؽ: الشيخ محمد َّٕفرائد السمطيف ، الشيخ ابراىيـ بف محمد بف المؤيد الجكيني )ت
 . َُٖٗ( ، مؤسسة المحمكدم لمطباعة كالنشر ، بيركت ، لبناف ، ُباقر المحمكدم ، )ط

 التعرؼ دار الديف، شمس جعفر محمد: ، تحقيؽ الكميني يعقكب بف محمد فركع الكافي ، الشيخ 
 . ـََِٗ ، لبناف ، بيركت ، لممطبكعات

  تحقيؽ: محمد إبراىيـ سػميـ ، دار العمـ  ( ىػّٓٗت)الفركؽ المغكية ، أبك ىالؿ العسكرم ،
 كالثقافة ، القػاىرة، مصر ، )د. ت( .

 س ق( ، تحقيؽ: د. إحساف عٌبإْٖفصؿ المقاؿ في شرح كتاب األمثاؿ ، أبك عيبىيد البىكرم )ت
 ـ .ُُٕٗك د. عبدالمجيد عابديف ، دار األمانة ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ف لبناف ، 

 ق( ، تحقيؽ: د. َٕٖالذىبية ، أحمد بف محمد العاتكي )ت الشذرة شرح في المضيئة الفضة
 ـ .ََِّ( ، السمسمة التراثية ، الككيت ، ُىزاع سعد المرشد ، )ط

 الرضا لإلماـ المنسكب الفقو :التراث،  إلحياء( السالـ عييـ) البيت آؿ مؤسسة ، تحقيؽ
 ـ .ََُِالتراث ،  إلحياء( السالـ عييـ) البيت آؿ ( ، مؤسسةِ)ط

 طاككس، طبعة إيراف ، )د. ت(. بف جعفر بف مكسى بف عمي الديف رضي فالح السائؿ ، السيد 
  بالقاىرة، فف القكؿ ، أميف الخكلي ، تقديـ: د. صالح فضؿ ، مطبعة دار الكتب المصرية

 ـ .ُٔٗٗ
 ( ، عالـ الكتب، ِالمسانية ، د. سعد عبدالعزيز مصمكح ، )ط كاألسمكبيات العربية البالغة في

 ـ .ََُِالقاىرة ، مصر ، 
  ،في رحاب دعاء كميؿ ، السيد محمػد حسػيف فضؿ اهلل ، دار المالؾ ، بيػركت ، لبناف

 ـ.ََِٗ
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 الجزائر، االختالؼ ، منشكرات ،( ُط) ، خميؿ إبراىيـ النٌص ، كعمـ األدب نظرية في 
 .ـََُِ

 نجي كركسماف،  الجميكر في مقاالت ، النٌص  في القارئ كالتأكيؿ ، سكزاف ركبيف سميماف ، كا 
 بيركت، المتحدة، الجديد الكتاب ( ، دارُترجمة: د. حسف ناظـ ، كعمي حاكـ صالح ، )ط

 ـ .ََِٕلبناف، 
  عبداهلل بف جعفر الحميرم )مف أعالـ القرف الثالث اليجرم(، قرب اإلسناد ، الشيخ أبك العباس

 ق .ُُّْالتراث ، قـ المقدسة ، إيراف ،  إلحياء السالـ عمييـ البيت آؿ ( ، مؤسسةُ)ط
 ( ، منشكرات االختالؼ، ُقضايا المغة العربية في المسانيات الكظيفية ، أحمد المتككؿ ، ) ط

 ـ .َُِّلبناف ، الجزائر ، كمنشكرات ضفاؼ ، بيركت ، 
 ق( ، تحقيؽ: الشيخ ّٖٔكامؿ الزيارات ، الشيخ أبك القاسـ جعفر بف محمد بف قكلكيو القمي )ت

 ق .ُِْٗ( ، نشر الفقاىة ، قـ ، ٓجكاد الفيكمي ، ) ط
 تحقيؽ القمي بابكيو بف الحسيف بف عمي بف محمد جعفر أبك الٌصدكؽ كتاب الخصاؿ، الشيخ: 

 ق .ُُْٔإيراف،  المشرفة، قـ اإلسالمي، النشر ، مؤسسة( ٓعمي أكبر الغفارم ، )ط
 الخكئيني، الزنجاني األنصارم باقر محمد: تحقيؽ ،( قٕٔت) الياللي قيس بف سيميـ كتاب 

 .  قُُْٓ ، إيراف ، قـ ، اليادم نشر ،( ُط)
 محمد عبدالسالـ: تحقيؽ ،( قَُٖت) قىنبىر بف عثماف بف عىمرك بشر أبك ، سيبكيو كتاب 

 ( .ت. د) ، لبناف ، بيركت ، الجيؿ دار ،(ُط) ، ىاركف
 ق( ، تحقيؽ: د. عمي محمد َِّكتاب الطبقات الكبير ، محمد بف سعد بف منيع الزىرم )ت

 ـ .ََُِ( ، مكتبة الخانجي ، القاىرة ، مصر ، ُعمر ، )ط
 د. إبراىيـ ق( ، تحقيؽ: د. ميدم المخزكمي ك َُٕكتاب العيف ، الخميؿ بف أحمد الفراىيدم)ت

 ـ .ُْٖٗالسامرائي، دار الشؤكف الثقافية ، بغداد ، 

 الطكسي ، تحقيؽ: الشيخ عباداهلل الطيراني،  الحسف بف محمد جعفر أبك كتاب الغيبة ، الشيخ

 ق .ُِْٓ( ، مؤسسة المعارؼ اإلسالمية ، إيراف ، ّكالشيخ عمي أحمد ناصح ، )ط

 ماني ) مف أعالـ القرف الرابع اليجرم ( ، تحقيؽ: كتاب الغيبة ، الشيخ محمد بف إبراىيـ النع
 ق .ُّٕٗعمي أكبر الغٌفارم ، مكتبة الصدكؽ ، طيراف ، 
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 ق(، َِٖق أك ِْٕكتاب المحاسف ، الشيخ أبك جعفر أحمد بف محمد بف خالد البىرقي ) ت
 إيراف ، )د. ت( . المشرفة ( ، دار الكتب اإلسالمية ، قـِ)ط

 عشر ، أبك القاسـ عمي بف محمد الخزاز القمي ) مف  االثني األئمة عمى النٌص  في األثر كفاية
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 ُٖٗٗ
 ق(، تحقيؽ: د. عدناف َُْٗالكمٌيات ، أبك البقاء أيكب بف مكسى الحسينٌي القريمٌي الكفكٌم )ت

 ـ .َُُِ( ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ، لبناف ، ِدركيش ك محمد المصرم ، )ط

 بابكيو بف الحسيف بف عمي بف محمد جعفر أبك الٌصدكؽ كماؿ الديف كتماـ النعمة ، الشيخ 
( ، دار الكتب اإلسالمية ، طيراف ، إيراف، ِ، تحقيؽ: عمي أكبر الغٌفارم ، )ط القمي
 ق. ُّٓٗ

 ق( ، تحقيؽ: الشيخ بكرم حياني ك ٕٓٗكنز العماؿ ، عالء الديف عمي المتقي اليندم )ت
 ـ .ُٖٓٗ( ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ، لبناف ، ٓالشيخ صفكة السقا ، )ط

 ( ، مركز اإلنماء الحضارم ، حمب، ُة: د. منذر عياشي ، )طلذَّة النٌص ، ركالف بارت ، ترجم
 ـ .ُِٗٗسكرية ، 

 ق( ، تحقيؽ: ياسر سميماف أبك شادم ك مجدم فتحي ُُٕلساف العرب ، ابف منظكر )ت

 السيد، المكتبة التكفيقية ، القاىرة ، مصر ، )د.ت( .

 لمركز الثقافي العربي ، الدار ( ، اُالعقمي ، د. طو عبدالرحمف ، )ط التككثر أك كالميزاف المساف
 ـ .ُٖٗٗالبيضاء ، المغرب ، 

 ( ، دار الكتب العممية، ُكاإلجراء ، د. نعماف بكقرة ، ) التأسيس في مباحث الخطاب لسانيات
 ـ .َُِِبيركت ، لبناف ، 

 ( مكتبة ُلسانيات النٌص ، النظرية كالتطبيؽ ، مقامات اليمذاني أنمكذجان ، ليندة قيَّاس ، )ط
 ـ .ََِٗداب ، القاىرة ، اآل

 (، ُلسانيات النٌص عرض تأسيسي ، كيرستف آدمتسيؾ ، ترجمة: د. سعيد حسف بحيرم ، )ط
 ـ .ََِٗمكتبة زىراء الشرؽ ، القاىرة ، مصر ، 
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 العربي، الثقافي المركز ،( ِط) ، خطابي محمد،  الخطاب انسجاـ إلى مدخؿ النٌص  لسانيات 
 .ـ ََِٔ ، المغرب ، البيضاء الدار

 المتحدة، الجديد الكتاب ( ، دارِالمسانيات الكظيفية مدخؿ نظرم ، د. أحمد المتككؿ ، )ط 
 ـ .ََُِ،  ليبيا ، بنغازم

 ( ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب، ُالمغة الثانية ، فاضؿ ثامر ، )ط
 ـ .ُْٗٗ

 عالـ الكتب ، القاىرة ، مصر ، ( ٓالمغة العربية معناىا كمبناىا ، د. تٌماـ حٌساف ، )ط ،
 ـ .ََِٔ

  المغة كالمعنى كالسياؽ ، جكف الينز ، ترجمة: د. عباس صادؽ الكىاب ، مراجعة: د. يكئيؿ
 ـ .ُٕٖٗ( ، دار الشؤكف الثقافية العامة ، بغداد ، ُعزيز ، )ط

 جزائر، ( ، دار القصبة لمنشر ، الِمبادلء في المسانيات ، د. خكلة طالب اإلبراىيمي ، )ط
 ـ .ََِٔ

 ق(، تحقيؽ: عبدالسالـ محمد ُِٗمجالس ثعمب ، أبك العباس أحمد بف يحيى ثعمب )ت
 ( ، دار المعرؼ ، مصر ، )د.ت( .ٓىاركف، )ط

 ( ، مؤسسة البعثة ، قـ، ُق( ، )طَُٖٓمجمع البحريف ، الشيخ فخرالديف الطريحي )ت
 ق .ُُْْ

  ( ، األميرة ُق( ، )طْٖٓالحسف الطبرسي )تمجمع البياف ، اإلماـ السيد أبك عمي الفضؿ بف
 . ََِٗلمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت ، لبناف ،

 ( ، مكتبة ُمدخؿ إلى البراجماتية المغكية ، يكرج مايباكر ، ترجمة: د. سعيد حسف بحيرم ، )ط
 ـ .َُِْزىراء الشرؽ ، القاىرة ، مصر ، 

  ، ( ، دار الكتاب الجديد المتحدة، ُ)طمدخؿ إلى المسانيات ، د. محمد محمد يكنس عمي
 ـ .ََِْبيركت ، لبناف ، 

 شبيب بف فالح .د: ترجمة فييفيجر، كديتر ، مف ىاينو فكلفجانج ، النٌصي المغة عمـ إلى مدخؿ 
 .ـُٗٗٗ ، سعكد الممؾ جامعة ، العجمي

 د: عميو كعمؽ ترجمو ، كاكرزيناؾ زتسيسالؼ ، النٌص  بناء النٌص ، مشكالت عمـ إلى مدخؿ .
 .ـ ََِّ كالتكزيع ، لمنشر المختار مؤسسة ،( ُط) ، بحيرم حسف سعيد

 منشكرات ، (ُط) ، الصبيحي األخضر محمد ، تطبيقو كمجاالت النٌص  عمـ إلى مدخؿ 
 .ـ ََِٖ ، الجزائر ، االختالؼ
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 كعمي ، غزالة أبك إلياـ .د النٌص ، ركبرت ديبك غراند ، كلفغانغ دريسمر، لغة عمـ إلى مدخؿ 
 .ـ ُٗٗٗ ، لمكتاب العامة المصرية الييئة ،( ِط) ، حمد خميؿ

 بغداد، ، الثقافية الشؤكف دار ، أيكب الرحمف عبد: ترجمة ، جينيت جيرار ، النٌص  لجامع مدخؿ 
 . (ت .د) ، لمنشر تكبقاؿ كدار

 ط (قُُُُت) المجمسي باقر محمد الرسكؿ ، الشيخ آؿ أخبار شرح في العقكؿ مرآة( ،ّ ،)
 ق .ُُِْدار الكتب اإلسالمية ، طيراف ، إيراف ، 

 الككيت، المعرفة عالـ ، حمكدة العزيز عبد .د ، التفكيؾ إلى البنيكية مف المحدَّبىة المرايا 
 .ـ ُٖٗٗ ، نيساف ، ِِّ:العدد

 ق(، ّْٔالجكىر ، أبك الحسف عمي بف الحسيف بف عمي المسعكدم )ت كمعادف الذىب مركج
 ـ .ََِٓ( ، المكتبة العصرية ، بيركت، لبناف ، ُكراجعو: كماؿ حسف مرعي ، )طاعتنى بو 

 ق( ، تحقيؽ: جكاد القيكمي األصفياني، ْٗٓالمزار الكبير ، الشيخ محمد بف المشيدم )ت
 ق .ُُْٗإيراف ،  المشرفة قـ ، اإلسالمي النشر ( ، مؤسسةُ)ط

 (، ّق( ، )طَُِّرم الطبرسي )تالمسائؿ ، ميرزا حسيف النك  كمستنبط الكسائؿ مستدرؾ
 ـ .ُُٗٗمؤسسة آؿ البيت عمييـ السالـ إلحياء التراث ، 

 ( ، مؤسسة ُق( ، تحقيؽ: شعيب االرنؤكط كآخريف ، )طُِْحنبؿ ) بف أحمد اإلماـ مسند
 ـ .ُٖٗٗالرسالة ، بيركت ، لبناف ، 

 آؿ (، مؤسسةُ)ططاككس ،  بف جعفر بف مكسى بف عمي الديف رضي مصباح الزائر ، السيد 
 ق .ُُْٕإيراف ،  ، المشرفة قـ إلحياء التراث ،( السالـ عييـ) البيت

 ق(، َٓٗمصباح الكفعمي ، الشيخ تقي الديف إبراىيـ بف عمي بف الحسف العاممي الكفعمي )ت
 ـ .ُِٗٗمؤسسة النعماف ، بيركت ، لبناف ، 

 ححو الشيخ حسيف األعممي مصباح المتيجد ، الشيخ أبك جعفر محمد بف الحسف الطكسي ، ص
 ـ .ُٖٗٗ( ، مؤسسة األعممي، بيركت ، لبناف ، ُ، )ط

 ق(، َٕٕالكبير، أحمد بف محمد بف عمي الميقرم الفٌيكمي )ت الشرح غريب في المنير المصباح
 ( ، دار المعارؼ ، القاىرة ، مصر ، )د. ت( .ِتحقيؽ: د. عبدالعظيـ الشناكم ، )ط

 ( ، دار األماف ، الرباط، ُفيكـ ، د. خميفة الميساكم ، )طالمصطمح المساني كتأسيس الم
 ـ .َُِّمنشكرات االختالؼ ، الجزائر ، منشكرات ضفاؼ ، بيركت ، 
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 ق(، ِّٓشيبة ، أبك بكر عبداهلل بف محمد بف إبراىيـ أبك شيبة العبسي )ت أبي البف المصنؼ
لمطباعة كالنشر، القاىرة، مصر، ( ، الفاركؽ الحديثة ُتحقيؽ: أسامة بف إبراىيـ بف محمد ، )ط

 ـ .ََِٖ
 النجار عمي محمد األستاذ :تحقيؽ ، ق(َِٕالفراء )ت زياد بف يحيى زكريا أبك ، القرآف معاني 

 .ـ ََُِ ، لمكتاب العامة المصرية الييئة كآخريف ،
 عرابو ، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف الس رم الزٌجاج )ت ق( ، تحقيؽ: د. ُُّمعاني القرآف كا 

 ـ .ََِٓعبدالجميؿ عبده شمبي ، دار الحديث، القاىرة، 
 ـ .ََِّ( ، دار الفكر ، عماف ، األردف ، ِمعاني النحك ، د. فاضؿ صالح السامرائي ، )ط 
 ( ، دار النابغة لمتكزيع كالنشر، ُالمعايير النٌصٌية في السكر القرآنية ، د. يسرم نكفؿ ، )ط

 ـ .ُُْٗمصر ، 
 ( ، مكتبة الثقافة الدينية، ُالكريـ ، د. أحمد محمد عبدالٌراضي ، )ط القرآف في النٌصٌية المعايير

 ـ .َُُِالقاىرة ، مصر ، 
 ق( ، تحقيؽ: د. عبدالعاؿ شاىيف، َّٕمعجـ اصطالحات الصكفية ، عبدالرزاؽ الكاشاني )ت

 ـ .ُِٗٗ( ، دار المنار، القاىرة ، ُ)ط
 ق( ، تحقيؽ: طارؽ بف َّٔأحمد الطبراني )ت المعجـ األكسط ، الحافظ أبك القاسـ سيميماف بف

عكض اهلل بف محمد ك عبدالمحسف بف إبراىيـ الحسيني ، دار الحرميف ، القاىرة ، مصر، 
 ـ .ُٓٗٗ

 ق( ، دار صادر، ِّٔمعجـ البمداف ، شياب الٌديف أبك عبداهلل ياقكت بف عبداهلل الحمكم )ت
 ـ .ُٕٕٗبيركت ، لبناف ، 

  ق(، تحقيؽ: محمد صد يؽ ُٖٔبف محمد السيد الشريؼ الجرجاني )تمعجـ التعريفات ، عمي
 المنشاكم ، دار الفضيمة ، القاىرة ، مصر ، )د.ت( .

  ،معجـ المسانيات الحديثة ، د. سامي عيَّاد حنَّا ، كد. كريـ زكي حساـ الديف ، كد. نجيب جريس
 ـ .ُٕٗٗ( ، مكتبة لبناف ناشركف ، بيركت ، لبناف ، ُ)ط

 عبدالسالـ: تحقيؽ ،( قّٓٗت) زكريا بف فارس بف أحمد الحسيف أبك المغة، ييسمقا معجـ 
 ـ .ُٕٗٗ ، لبناف ، بيركت ، الفكر دار ىاركف، محمد

 ـ .ََِْ( ، مكتبة الشركؽ الدكلية ، مصر، ْالمعجـ الكسيط ، مجمع المغة العربٌية ، )ط 
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 المطيؼ عبد .د: تحقيؽ ، ق(ُٕٔاألنصارم )ت ىشاـ ابف ، األعاريب كتب عف المبيب مغني 
 .ـ َََِ ، الككيت ، كالفنكف لمثقافة الكطني المجمس ،( ُط) ، الخطيب محمد

 ( ، األمانة العامة لمعتبة الحسينية ُق( ، )طُّٗٓمفاتيح الجناف ، الشيخ عباس القيٌمي )ت
 ق .َُِّالمقدسة ، 

 ىنداكم، الحميد دد. عب: تحقيؽ ق( ،ِٔٔ)ت السكاكي يكسؼ يعقكب أبك ، العمكـ مفتاح 
 .ـَُُِ ، لبناف،  بيركت ، العممية الكتب دار ،(ِط)

 ( ، مؤسسة دار النشرِمفتاح الفالح في شرح دعاء الصباح ، السيد محمد كالنتر ، )ط- 
 ـ .ََِٓاإلسالـ ، إيراف ، 

 بف حسيف محمد بف إسماعيؿ الصباح ، الشيخ دعاء شرح في النجاح كمصباح الفالح مفتاح 
ق( ، مخطكطة ، مكتبة مجمس الشكرل ُُّٕالمازندراني )ت محمد الديف عالء بف رضا محمد

 . ُِٖٗاإلسالمي ، إيراف ، رقـ: 
 ق( ، ضبطو كراجعو: محمد خميؿ َِٓالقرآف ، الراغب األصفياني )ت في غريب المفردات

 ـ . ََِٓ( ، دار المعرفة ، بيركت ، لبناف ، ْعيتاني ، )ط
 ق( ، تحقيؽ: محمد عبدالخالؽ عضيمة، ِٖٓد بف يزيد المبَّرد )تالمقتضب ، أبك العباس محم

 ـ . ََُِعالـ الكتب ، بيركت ، لبناف ، 
 مقتؿ الحسيف ( ، أنكار ُق( تحقيؽ: الشيخ محمد السماكم ، )طٖٔٓ، )ت لمخكارزمي

 ق .ُُْٖاليدل ، قـ المشرفة ، إيراف ، 
  ق(، َٓٓحامد محمد بف محمد الغزالي )تالمقصد األىسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى ، أبك

 ـ .ََُِ( ، مكتبة دار الفجر ، دمشؽ ، ّتحقيؽ: الشيخ قاسـ محمد النكرم ، )ط
  ،مكاـر األخالؽ ، رضي الديف الطبرسي ) مف أعالـ القرف السادس اليجرم ( ، مكتبة األلفيف

 الككيت ، )د. ت( .
  حساف بكرقية،  –، ترجمة: محمد برادة مف النص إلى الفعؿ أبحاث في التأكيؿ ، بكؿ ريككر

 ـ .ََُِ( ، عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية ، مصر ، ُ)ط
 السجمماسي ) مف أعالـ  األنصارم القاسـ محمد ، أبك البديع أساليب تجنيس في البديع المنزع

المغرب،  الرباط ، ، المعارؼ مكتبة ،( ُط) ، الغازم عالؿ :تحقيؽ القرف الثامف اليجرم ( ،
 .ـ َُٖٗ

 ق .ُّٖٖ( ، مطبعة النعماف ، النجؼ األشرؼ ، ّالمنطؽ ، الشيخ محمد رضا المظفر ، )ط 



217 
 

 القمي، بابكيو بف الحسيف بف عمي بف محمد جعفر أبك الٌصدكؽ الشيخ ، الفقيو يحضره ال مف 
 .ـُْٗٗ اف،لبن بيركت، ، لممطبكعات التعرؼ دار ،( ِط) ، الديف شمس جعفر محمد: تحقيؽ

 ق(، ُِّٔمنياج البراعة في شرح نيج البالغة ، الميرزا حبيب اهلل الياشمي الخكئي )ت
 ـ .ََِٖ( ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، لبناف ، ُتحقيؽ: عمي عاشكر ، )ط

 الحبيب محمد: تحقيؽ ق( ،ْٖٔ)ت القرطاجني حاـز الحسف أبك ، األدباء كسراج البمغاء منياج 
 .ـََِٕلبناف ،  ، بيركت ، اإلسالمي الغرب دار ،( ْط) ، الخكجة ابف

 قدـ  طاككس بف جعفر بف مكسى بف عمي الديف رضي العبادات ، السيد كمنيج الدعكات ميج ،
لبناف،  ، بيركت ، لممطبكعات األعممي ( ، مؤسسةُلو كعمؽ عميو: الشيخ حسيف األعممي ، )ط

 ـ .ُْٗٗ
 ق( ، تحقيؽ: الشيخ عبداهلل دراز ، َٕٗ، أبك إسحاؽ الشاطبي )ت الشريعة أصكؿ في المكافقات

 ـ .ُٕٓٗ(، دار الفكر العربي ، مصر ، ِ)ط
 (، ٓق(، )طُُْْالقرآف ، السيد عبد األعمى المكسكم السبزكارم )ت تفسير في الرحمف مكاىب

 ـ .ََُِمنشكرات دار التفسير ، قـ ، إيراف ، 
 ( ، الشركة المصرية العالمية لمنشرُراغب ، )ط مكسكعة النظريات األدبية ، د. نبيؿ- 

 ـ .ََِّلكنجماف ، مصر ، 
 ( ، المؤسسة ِميخائيؿ باختيف المبدأ الحكارم ، تزفيتاف تكدكركؼ ، ترجمة: فخرم صالح ، )ط

 ـ .ُٔٗٗالعربية لمدراسات كالنشر، بيركت ، لبناف ، 
  ق( ، تحقيؽ: الشيخ إياد َُِْ)تالميزاف في تفسير القرآف ، السيد محمد حسيف الطباطبائي

 ـ .ََِٔ( ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، لبناف ، ُباقر سمماف، )ط
 الشرؽ، زىراء مكتبة ،( ُط) ، عفيفي أحمد .د ، النحكم الدرس في جديد اتجاه النٌص  نحك 

 .ـ ََُِ ، مصر ، القاىرة
 ( ، عالـ الكتب الحديث، ُ، )طعثماف أبك زنيد  ، تطبيقية كدراسات نظرم إطار النٌص  نحك

 ـ .ََُِإربد ، األردف ، 
 كالتطبيؽ ، د. يكسؼ أحمد جاد الرب ، دار غريب ، القاىرة ، مصر،  النظرية بيف النٌص  نحك

 ـ .َُِٓ
 الثقافي المركز ،( ُط) ، الزنَّاد األزىىر ، نٌصان  الممفكظ بو يككف ما في بحث ، النٌص  نسيج 

 . ـُّٗٗ ، لبناف ، بيركت ، العربي



218 
 

 الكتاب اتحاد النٌص الغائب ، تجميات التناٌص في الشعر العربي ، محمد عزَّاـ ، منشكرات 
 ـ .ََُِالعرب ، دمشؽ ، 

  العرب، الكتاب اتحاد منشكرات ، ذريؿ بف عدناف ، كالتطبيؽ النظرية بيف كاألسمكبية النٌص 
 .ـ َََِدمشؽ ، 

 .( ، دار ُمكفؽ محمد جكاد المصمح ، )ط النٌص كالخطاب ، شتيفاف ىابشايد ، ترجمة: د
 ـ .َُِّالمأمكف لمترجمة كالنشر ، بغداد ، العراؽ ، 

  الجامعي، لمكتاب الحديثة األكاديمية ،( ُط) ، العبد محمد .د ، كاالتصاؿ كالخطاب النٌص 
 .ـ ََِٓ ، القاىرة

  عالـ ، (ِط) حساف ، تماـ. د:  ترجمة ، بكجراند دم ركبرت ، كاإلجراء كالخطاب النٌص 
 .ـ ََِٕ ، القاىرة الكتب،

  الدار العربي ، الثقافي المركز ،( ٓط) ، زيد أبك حامد نصر. د ، كالحقيقة كالسمطة النٌص 
 .ـ ََِٔ ، المغرب ، البيضاء

  القادر عبد: ترجمة دايؾ ، فاف ، كالتداكلي الٌداللي الخطاب في البحث استقصاء كالسياؽ النٌص 
 .ـ َُِّ ، المغرب ، البيضاء الدار ، الشرؽ إفريقيا ، قنيني

 الذرائعية ، مارم آف بافك ، كجكرج إليا سرفاتي،  إلى المقارف النحك مف الكبرل المسانية النظريات
 ـ .َُِِ( ، المنظمة العربية لمترجمة ، بيركت ، لبناف ، ُترجمة: محمد الراضي ، )ط

  (لالاترلتناكةةنيجلالا ،ةة ال1الال)طنظريةةالتنانةة جلالارتأةة ،لترجلالارا ةةاللاللس لةة لتن لةة ن

 ،ل1111لنري لال

 للل،1112لال صرلالتنق أرةلالتآلاتبل كاسالا(ل1ط)لالفرجلتح الحل ،للالالتننج للعل،لنظريا

 د: كتقديـ تعريب ، بارت ركالف ، التناصية المفيكـ كالمنظكر آفاؽ كتاب ضمف النٌص  نظرية .
 . ـَُِّ ، لبناف ، بيركت ، كالتكزيع كالترجمة لمنشر جداكؿ ،( ُط) البقاعي، خير محمد

 ( ، مكتبة ّق( ، تحقيؽ: كماؿ مصطفى ، )طّّٕنقد الشعر ، أبك الفرج قدامة بف جعفر )ت
 ـ .ُٖٕٗالخانجي ، القاىرة ، مصر ، 

 كىك مجمكع ما اختاره الشريؼ أبك الحسف محمد الرضي ابف الحسف المكسكم  ، البالغة نيج
 فيارسو كابتكر نصو ، ضبط يف أبي الحسف عمي بف أبي طالبمف كالـ أمير المؤمن

( ، دار الكتاب المصرم ، القاىرة ، دار الكتاب المبناني، ْالصالح ، )ط صبحي. د العممية:
 ـ .ََِْ

 ق .َُُْ(، دار اليجرة ، إيراف، ُنيج البالغة الثاني ، جمعو كرتبو الشيخ جعفر الحائرم، )ط 
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 (، ُق( ، )طُِْٕالبالغة ، الشيخ محمد باقر المحمكدم )ت جني مستدرؾ في السعادة نيج
 ق .ُُْٖكزارة الثقافة كاإلرشاد اإلسالمي، إيراف ، 

 ق( ، تحقيؽ: د. عبدالعاؿ ُُٗالجكامع ، جالؿ الديف السيكطي )ت جمع شرح في اليكامع ىمع
 ـ .ََُِسالـ مكـر ، عالـ الكتب ، القاىرة ، مصر ، 

  مسائؿ الشريعة ، الشيخ محمد بف الحسف الحر العاممي كسائؿ الشيعة إلى تحصيؿ
 ق .ُُْْ( ، مؤسسة آؿ البيت )عييـ السالـ( ، قـ المشرفة ، إيراف ، ِق( ، )طَُُْ)ت

 ( ، مؤسسةُق( ، )طُِْٗالحنفي ) القندكزم إبراىيـ بف ينابيع المكدة ، الشيخ سميماف 
 ـ .ُٕٗٗلبناف ،  ، بيركت ، لممطبكعات األعممي

 

 :ٗاىدراطاث اىبح٘ث        

 النٌص ، محمد عبدالرضا محيسف ، رسالة ماجستير،  كعمـ العربية البالغة بيف كاإلتباع اإلبداع
 ـ .َُِِجامعة الككفة ، كمية اآلداب ، 

  ،اإلبالغية في الشاىد الشعرم ، نادر عبدالرحمف محمد الكقفي ، أطركحة دكتكراه ، جامعة مؤتة
 ـ .ََِٕ

 النٌص ، د. سعيد حسف بحيرم ، مجمة عالمات في النقد،  تحميؿ في معاصرة لغكية اتجاىات
 ـ .َََِ،  َُ، مجّٖ، السعكدية ، ج بجدة الثقافي األدبي النادم

 معمكؼ ، لمياء شنكؼ ، رسالة ماجستير، جامعة  ألميف سمرقند ركاية في كاالنسجاـ االتساؽ
 ـ .ََِٗ ـ /ََِٖقسنطينة ، كمية اآلداب كالمغات ،  –منتكرم 

 غريب، دار ، المغة عمكـ مجمة  النٌصي ، د. فايز أحمد محمد الككمي ، البناء في الركابط أثر 
 . ـََِٖ ، ّ/العدد ، ُُ/المجمد ، مصر ، القاىرة

 /َْأثر النحك في تماسؾ النٌص ، عابد بكىادم ، مجمة دراسات ، الجامعة األردنية ، المجمد ،
 ـ .َُِّ،  ُالعدد/

 النٌص ) مقاالت خالد المالؾ  نحك ضكء في تطبيقية مقاربة العربية المغة في الضميرية اإلحالة
في الحكار كاالختالؼ أنمكذجان ( ، د. نكاؿ بنت سميماف الثنياف ، مجمة عمكـ المغة ، دار 

 ـ .ََُِ،  ّ، العدد/ ُّغريب، القاىرة ، مصر ، المجمد/
 القرآني ، أ. عبدالحميد بكترعة ، مجمة األثر،  النٌص  تماسؾ تحقيؽ في كأثرىا النصية اإلحالة

 ـ .َُِِ،  ُٔالجزائر ، العدد/
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 القرآني ، نائؿ محمد إسماعيؿ ، مجمة  النٌص  في الترابط تحقيؽ في كدكرىا بالضمائر اإلحالة
 ـ .َُُِ( ، B)ُ، العدد  ُّجامعة األزىر بغزة ، المجمد/

  اإلحالة دراسة نظرية مع ترجمة الفصميف األكؿ( كالثاني مف كتابCohesion in English لػ )
ىاليدام، كرقية حسف )رسالة ماجستير( ، شريفة بمحكت ، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 

 ـ .ََِٔ/ََِٓكمية اآلداب كالمغات ، 
 الحديثة ضمف كتاب )التداكليات عمـ  كالتداكليات العربية البالغة بيف التخاطبي االستمزاـ

 ـ .َُِْ( ، عالـ الكتب الحديث ، إربد ، األردف ، ِ، أحمد المتككؿ ، )طاستعماؿ المغة( 
 ُٗالسياقي ، محمد شندكؿ ، مجمة المسانيات ، الجزائر، العدد/  كالمعنى المغكم االشتراؾ-َِ ،

 ـ .َُِْ – َُِّ
 ( الخطاب كتحميؿ النٌص  لسانيات)  كتاب التكرار النٌصي عند أبي مسمـ البيالني ، ضمف ،

 كتحميؿ النٌص  لسانيات في األكؿ الدكلي المؤتمر بف محمد بف عبداهلل السميماني ، بحكثعيسى 
 اآلداب كمية ، زىر ابف جامعة ، الخطاب كتحميؿ النٌص  لمسانيات المغربية الجمعية ، الخطاب
 األردف، ، عماف ، المعرفة كنكز دار ،( ُط) ، المغربية المممكة ، أكادير ، اإلنسانية كالعمكـ
 .ـَُِّ

 د(النقدم  لتراثنا جديدة قراءة ) كتاب ضمف ، كالحداثة التراث بيف نقدية مفاىيـ ثالثة ،. 
 الفترة في الثقافي األدبي جدة نادم في أقيمت التي الندكة كمناقشات أبحاث ، مرتاض عبدالممؾ

 . ـَُٗٗ ، ٗٓ بجدة األدبي النادم كتاب ، ـُٖٖٗ/ُُ/ِْ لىُٗ   مف
  ـ .ََُِ،  ّّكالخطاب ، ربيعة العربي ، مجمة عالمات ، المغرب ، العدد/الحد بيف النٌص 
 تٌماـ. د (، كاألدب المغة في ) مقاالت كتاب ، ضمف العربي كاألسمكب التركيب في الربط ظاىرة 

 . ـََِٔ ، مصر،  القاىرة ، الكتب عالـ ،( ُط) ، حٌساف
 الككيت،،  الفكر عالـ مجمة ، المجيد عبد جميؿ. د ، النقدية كتجمياتو المعرفية أسسو النٌص  عمـ 

 .ـ ََِّ ، ِ/العدد ، ِّ/المجمد
 ٓكاالتصاؿ ، نبيمة إبراىيـ ، مجمة فصكؿ، مصر، المجمد/ التأثير نظرية ، النٌص  في القارئ ،

 ـ .ُْٖٗ،  ُالعدد/
 السكرية،  ما ىك النٌص ، نيمة األحمد ، مجمة عالـ المعرفة ، كزارة الثقافة في الجميكرية العربٌية

 ـ .ََُِ، نيساف ،  ُْٓ، العدد/ َْالسنة/
 كتحميؿ النٌص  لسانيات ) كتاب ضمف ، النٌص  لسانيات إلى الجممة لسانيات مف التحكؿ مسارات 

 الخطاب، كتحميؿ النٌص  لسانيات في األكؿ الدكلي المؤتمر بحكث ، رشيد عمراف ، ( الخطاب
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 كالعمـك اآلداب كمية ، زىر ابف جامعة ، الخطاب كتحميؿ النٌص  لمسانيات المغربية الجمعية
 .ـَُِّ األردف، ، عماف ، المعرفة كنكز دار ،( ُط) ، المغربية المممكة ، أكادير ، اإلنسانية

 النٌص ، ب. نرليش ك د. كالرؾ ، ترجمة: د.  لغة عمـ في كبنفست كبارتميت بكلر مساىمات
 ـ .َُُِ،  ُ، العدد/ ُْالمغة ، القاىرة ، المجمد/عبدالمنعـ السيد أحمد جدامي ، مجمة عمـك 

 النٌصية ، جمعاف عبدالكريـ ، مجمة عالمات في النقد،  الدراسات في كأىميتو التماسؾ مفيكـ
 ـ .ََِٕ، مايك  ُٔ، مج  ُٔ، السعكدية ، ج  بجدة الثقافي األدبي النادم

  المجمد ، الككيت الفكر ،مف النٌص إلى النٌص المترابط ، د. سعيد يقطيف ، مجمة عالـ/ِّ، 
 .ـ ََِّ ، ِ/العدد

 فصكؿ، ، مجمة مصمكح سعد. د ، جاىمية قصيدة في دراسة ، الشعرم لمنٌص  أجركمية نحك 
 .ـُُٗٗ ، ِ-ُ/العدداف ، َُ/المجمد ، مصر

 ،نحك تحديد المصطمحات ، التناص .. األدب المقارف .. السرقات األدبية ، إبراىيـ نمر مكسى 

،  ُٔ، مج ،  ْٔالسعكدية ، ج النقد ، النادم األدبي الثقافي بجدة ، في عالمات مجمة
 ـ .ََِٖ

 (الخطاب  كتحميؿ النٌص  لسانيات ) كتاب ضمف اإلضمار، قضية: لمخطاب نحكية دراسة نحك ،
 الجمعية ، الخطاب كتحميؿ النٌص  لسانيات في األكؿ الدكلي المؤتمر ريـ اليمامي ، بحكث

 ، اإلنسانية كالعمـك اآلداب كمية ، زىر ابف جامعة ، الخطاب كتحميؿ النٌص  لمسانيات المغربية
 .ـَُِّ األردف، ، عماف ، المعرفة كنكز دار ،( ُط) ، المغربية المممكة ، أكادير

 أ. محمد عٌزاـ ، مجمة المكقؼ األدبي ، دمشؽ ، العدد أنمكذجان ، المفتكح التفكيؾ النص/ّٖٗ ،
 ـ .ََِْكالثالثكف ، حزيراف ، السنة الرابعة 
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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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