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 يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغةأثر القرائن العالئقية 

ًــروب إهـخطـب الـح 
 
موذجـا

 رسالة مقدمة إلى كلية التربية للبنات                                

 وهي جزء من متطلبات نيل شهادة املاجستير في اللغة العربية وآدابها        

 بها ثقّدمت

 الطالبة

ان الحدراوًي
ّ

 إيناس عبد بّراك بش

 بإشراف

ًألاستاذ الدكتوًر

ًعبد الكاظم محسن الياسرًي



 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

         ِْحَدإُُهَا عَََل إأُلْخَرى فَقَات
ِ
ْن بَغَْت إ

ِ
ْن َطائَِفتَاِن ِمْن إلُْمْؤِمِننَي إقْتَتَلُوإ فَأَْصِلُحوإ بَيََْنَُما فَا

ِ
 لُوإإ

َِِّت تَْبِغي َحَّتَّ تَِفيَء               ْن فَاَءْت فَأَْصِلُحوإ بَيََْنَُما ِِبلَْعْدِل َوأَْقِسُطوإإل
ِ
ِ فَا ََل أَْمِر إَّللَّ

ِ
  إ

بُّ إلُْمْقِسِطنيَ                        َ ُُيِ نَّ إَّللَّ
ِ
 إ

 صدق هللا إلعيل إلعظمي

 (9)إحلجرإت:                                                                  



 اإلهداء

 إ ىل معمل إلبالغة وأ مريها                     

 إىل إحلامك ابحلمكة وعدلها                                         

 فنفرت منه نفوس جبلت عىل إخلدإع                                            

                                                                      إلهوى ابثباع إلرصإط عن وثنكبت                                                         

                                                                                                                                                            ذهما                                                                                                                          طاملا دنيا وغادر قيحا قلبه مُفلئ                                                               

 ...ثالاث طلقها أ ن بعد                 

                                                                                                                                                                 

 إ ىل روح وإدلي

ليه..وأ ان أ حوج  غادرينإذلي       ما أ مون إ 

  سأ ثفقد وهجك إحلبيب بني إحلضور               

  وأ عمل أ نك موجود ترعاين وثدعو يل لام أ نت دإمئا..              

 

 الباحثة أهدي جهدي املتواضع هذا 



 

 ...احلمد هلل محدًا كثريًا طيببً مببركبً على عظيم نعمه وآلئه 
  هُأثقدم بالشنس والامحىان إلى عمادة ملُة التربُة للبىات ملا ثىلُه من زعاًٍة للعلم ودازط             

ِّ ظسوٍف صعبٍة مؤود-ال ٌظعني وأها أقدم هرا الجهد املضني و     
  أن أجصى خالص  -في ظل 

 
إال

ِّ والامحىان 
ل ، ألطحاذيالشنس   والعسفان املحمل بالىد  ألاطحاذ الدلحىز عبد الهاظم  املبج 

ِّ زعاًٍة علمُة مقترهة بالحص محظن الُاطسي 
ُح والحىجُه ح، الري طقاوي هبع ألابىة في ظل 

 في 
ً
 وال جهدا

ً
طبُل إعطاء املظحمس  خالى مدة الدزاطة وإعداد البحث ،فهان ال ًدخس علما

ه ،  .فجصاه هللا خير جصاء املحظىين البحث حق 

وفي  وال ًفىثني  أن أشنس في هرا املقام أطاثرجي ألافاضل في قظم اللغة العسبُة ،      

م. ، أ. مىاف مهدي املىطىي ، و أ .د.  حظين الصغيرحمد م ألاطحاذ املحمسض ألاوى : م ،مقدمته

العىن ولى  ًد لي  ومل  من مد   ُع شمالئي  ،موج ، )زئِع قظم اللغة العسبُة(لظلطاويد. إًمان ا

 بدعىٍة دعاها.

م من إلى هرا شنسي  لحاب أوصل أن إلى ًدعىاوي وألاماهة الىفاء إن           العىن  لي قد 

ع جباز الدلحىز ) والحىجُه والىصح  بعد وعلى باطحمساز العمل هرا ؛ ملحابعحه( الرهبي طَى

  ومان ، مظافٍة 
ً
صا  محمد الدلحىز دوهان) وأشنس بىجاح ، العمل هرا أههي أن على حٍس

 . وامحىاوي شنسي  خالص فلهليهما قُمة ، مساجع من لي أزطله ملا( دوهان

لة حُاجي ودفعا بي ُاللرًن طىداوي  ط الطُبينِّ  ، وبعد فأها مدًىة ملن أمس هللا بشنسهما      

أبي  ، وألطحمس ذلو إلاطىاد من قبلو ًا إلى الظير واملىاصلة في طبُل الىجاح العلمي والعملي

أبي أوصلو ،  لىال  ذلو القدز املححىم الري قطع عىا الىبع والحىان ألابىي وظله الظلُل

  ، حُاثو في طبُل هجاحيفي  مىححنيملا  ،محىاوي وأهت في قبرك شنسي وأ
ً
 وأقىى لو هم زغُدا

 وحيرا ، ، وطدادهطأواصل ما ثبغُه بحىفُق هللا 
ً
ا ضُاًء مىيرا وثسلت لىا ظلمة  فقد غبت عى 

ا إلُه زاجعىن ،
 
ا هلل وإه

 
 باهلل العلي العظُم. فئه

 
  وال حىى وال قىة إال
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ّمـــــةــقــــد ّمالــــ

     
 ابتدأىامف عمـو نعـٍ  ـوالثناء بما قدّ  ، ولو الشكر عمى ما أليـ ، الحمد هلل عمى ما أنعـ    

محمٍد وعمى أىِؿ والصالة والسالـ عمى اليادي األميف  ، ىاوتماـ منٍف أوال ، وسبوغ آالٍء أسداىا
 بيف الطاىريف اليداة المياميف.بيتِو الطي

 ...بعدأّما         
؛ لرؤيتِو  المغة العربية في عموـواسعة  المساني قد أحدث نيضًة عمميةً  ىذا العمـِ إفَّ انبثاؽ ف     

المغة مياديف ما الفرع العممي الشامؿ ل : ، فإف قيؿ دوف آخرمف فمـ ينظر لميداٍف معيف  ، الشاممة
": ؟ قيؿ ميعياجالعربية وفنوِنيا  حوؿ "الّنّص" وما فيما بعد  يا الجديدمنيج كزَ رّ فت ، ىو "لسانيات الّنصِّ

 ، النحو وقوانينوإذا ما قورف بػ"الجممة" المراعية لحدود  ، لحريتِو المعطاة وشموليتوِ  ؛ يحممو مف مكامف
صِّ لألطراؼ الثالثة حيف ُيمكف مالحظة مدى مراعاة النّ  عمى ، نفسوي األخرى تعود عمى المتكّمـ وى

 .المتمقي" إلى غير ذلؾ مف األمور المستدعية ليذا االختيار +نفسوالّنّص  "المتكّمـ+
في وسائؿ اتساقو وقرائنو  والبحث ، مف المرونِة والمنيجية اً فأصبح التعامؿ معو يتضمف نوع      

ية ؛ إل الضميمة عمى العالقات المعنويةِ  حيموُ وما تُ  ، السياقية الخاصة  طريؽ مف ،نتاج الدالالت الّنصِّ
قد تمّيزت فيي  ، لعالئقي في السياؽ العاـ لمّنصِّ ا -تمؾ القرائف-يااعتمادًا عمى ربطِ  ، التأويمية القراءة

لذا نالت  ؛ ألثِرىا التركيبي والسياقي ؛ غيرىا مف القرائف مف -الحديثالعربي  مف وجية نظر النحو-
 .سيما عند رائِده "تماـ حّساف"حديث والاألىمية في ىذا النحو الىذه 
" والنحو الحديث بصورٍة تطبيقية        "القرائف  مف طريؽوعميو جاء البحُث جامعًا بيف "لسانيات الّنصِّ

  العالئقية" المعتمدة مع التمييز في الفكر النحوي والمساني عند "تماـ حّساف". 
الّنصَّ تنظيمًا إلى كشؼ تمؾ العالقات التي تُنّظـ  افي عممن يناسع ، وفي ضوِء ىذه المقاربات      

ترابطية في ممارسة  فحاولُت توظيؼ تمؾ العالقات السياقية وما تتضمنو مف وسائؿ ،متسقًا ومنسجماً 
"خطب الحروب" لإلماـ لنيج البالغة  -الخطب-ص مف القسـ األكبرتخصجزٍء متطبيقية عمى 

إّنما  ، ُمقّيدة لعمِميا الوصفي التحميميبضوابط  تُقيد الباحثة الدراسة أّنيا لـ ة ىذهيز وم ، ()عمي
مف  ، وما تحممو وسياقاتو المحبوكة الرشيقة ، أسموبو الخطابي التأثريأعطْتيا الحرية في التفاعؿ مع 

 .ار مف نيج البالغِة "خطب الحروب"في الجزء المخت ذلؾكؿُّ  ، دالالٍت منسجمٍة عميقة
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ىو كوف "خطب  ؛ لمتطبيؽ عميو -خطب الحروب–ىذا النوع مف الخطب  ياروما سّوغ لي اخت    
 –وىذا ال ُينافي ما بقي مف القسـ األكبر مف نيج البالغِة –فرْت فييا مميزات الّنّصية االحروب" تو 

ْف تفّرعْت فييا  ، أال وىو "موضوع القتاؿ" ، موضوعًا واحداً فقد تناولْت  ، كػ"وحدة الموضوع" وا 
"الموضوع األساس ظيارإاّل أّنيا تمركزْت إل ، جزئيةموضوعات  ؾ فقد فضاًل عف ذل ، ي "بؤرة الّنصِّ

ة التواصؿ المباشر مع المتمقي مف دوف وجود حاجز روائي يفأعطتيا مز  ،تمّثؿ فييا الخطاب المباشر
المتعمقِة بكال  وما فيو مف متغيرات إحداثية في جميع الجوانب ، طبيعة الموقؼمراعاِتيا  ثـّ  ، أو كتابي

  .الطرفيف "المتكّمـ +المتمقي"
يا ومتنوعًة في خطوات موحدة(لذا فقد سارْت ىذه الدراسة مع "الخطب الحربية" لإلماـ عمي)     

عمميٍة مرضيٍة  حتى تصؿ بذلؾ إلى نتائجَ  ، تطمبو طبيعة السياؽ الّنّصيفي اختياِرىا بحسب ما 
ف جاء فييا تقصيٌر أو غير  ، ٍت مثيرةٍ اشار ا  طب مف دالالٍت و ومستنطقٍة لكؿِّ ما تتضمنو تمؾ الخ  ؛ هوا 

ف ُعّد دوف النص القرآني مرتبةً  ، فيو ما تفرضو طبيعة النص   وما تطمبو  ، ، إاّل أنَّو ال يقؿ أىمية وا 
خالص هلل تعالىتمؾ الدرا  ، فالتعامؿ معيا يكوف عمى حذٍر وتأمؿ.  سة مف صفاء نية وا 

لـ تضع ليا دراسة نّصية  -بحسب عممي–ا تمّيزْت بو مف ممّيزات لكنيا مّ موعمى الرغـ     
ف ُوِضعْت فيي ، ة لتعالؽ وحداتيا الجزئيةنيصة مبتخصم العالقة عف  الحديث أثناءمتناثرة في  وا 

ية   :ومنيا ، الّنصِّ
ي أ - ي أعّدىا "السيد دراسة تطبيقية في نيج البالغة" الت ،طروحة الدكتوراه المسماة بػ"التماسؾ الّنصِّ

وقد تحدثت عف أسباب االنتقاؿ مف  ، (ـٕ٘ٓٓ)عيسى الوداعي"  في الجامعة األردنية سنة 
نحو الجممة إلى نحو النّص، واختالؼ النّصّييف في القواعد النحوية التي يمكنيا وصُؼ 

،  ، وقسمت مستويات التماسؾ إلى أربعة: المعجمي النّص، وتحديِد مصطمح التماسؾ
، وركزت الحديث  ، وطّبقت عمى بعض نصوص نيج البالغة ، والتداولي ، والداللي يوالنحو 
  .التماسؾ الشكمي والتماسؾ الداخميعمى 

، دراسة في ضوء لسانيات  ةغالمسماة بػ"االتساؽ في نيج البالومنيا أيضًا رسالة الماجستير  -
االتساؽ  فقد قسّمتْ  ، (ـٖٕٔٓ)في جامعة بغداد  الّنصِّ " أعدتيا "رائدة كاظـ فياض العكيمي"

 فجاء فييا الجانب الصوتي والجانب المعجمي والجانب النحوي.  ، عمى غرار مستويات المغة
ومنيا أيضا رسالة ماجستير المسماة بػ"القرائف العالئقية وأثرىا في االتساؽ سورة اإلنعاـ إنموذجًا"  -

، وقد  ـ(2ٕٓٓ)باتنةفي الجامعة الجزائرية "جامعة الحاج لخضر  ، أعدىا "سميماف بوراس"
فقد جمع  ،  أف دراستو كانت في إطار الجممةإالّ  تناوؿ تمؾ القرائف "التضاـ والرتبة والربط" ،

      .ربي القديـ والنحو العربي الحديثفي دراستو بيف النحو الع
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خطب –عالئقية في اتساؽ الّنصِّ في نيج البالغة ىذه الرسالة الموسومة بػ"أثر القرائف الأّما      
قيا وتمح ، وتمييد فصوٍؿ تسبقيا ُمقِدمةٌ  ةعمى ثالثاقتضت ىيكميتيا أف تكوف فقد الحروب إنموذجا" 

َـّ قائمة المصادر والمراجع. ، بمجموعٍة مف النتائج خاتمةٌ   ومف ث
 ""الّنّصّمصطمح ، منيا  عمقة بالموضوعمفاىيـ المتالتحديدًا ألىـ المصطمحات و التمييد تضّمف       
ّالّنص ّسريعة لمفيوـ  مع وقفة ، و في ضوء الرؤى المغوية المتنوعةوتعريفات َـّ  ، ""لسانيات ومف ث

تعريؼ ، مردفًة ذلؾ ب غير الّنّصية وأىميتو في إظيار الوحدة الّنّصية وتمييزىا عف االتساق"التعريؼ بػ"
ي. ، يايا ووظيفتِ عِ اوأنو  القرينةِّ   مميزة في ذلؾ القرائف العالئقية وأثرىا العالئقي في السياؽ الّنصِّ

ّاألولأّما       ّالتضام"ناوؿ أولى تمؾ القرائف أال وىي فقد ت الفصل  "توطئة"ػحًة ذلؾ بتمستف "قرينة
قات " العالالتضامّالنحوي" :األولالمبحثّ؛ تناوؿ  مبحثيفعمى إياه مًة مقسّ  "قرينةّالتضاملػ"تعريفية 

َـّ بيف تمؾ الوحدات الجزئية. ، و  التالزمية بيف العناصر المغوية في الوحدات الجزئية حيف  عمىمف ث
وما يحممو مف عالقات معجمية فيما بيف العناصر المغوية  ، ""التضامّالمعجمي :المبحثّالثانيتناوؿ 

ار ... د والترادؼ والتكر كػ"التضا ، مًة عمى مجموعٍة مف تمؾ العالقاتداخؿ الوحدة الّنّصية مشتم
ما آلْت إليو  -النحو الحديث ولسانيات الّنصِّ  بيفبوصفيا جامعًة –، وقد راعْت ىذه الدراسة  "وغيرىا

وما آَؿ إليو النحو الحديث الذي  ، اً معجميأف يكوف  –التضاـ –لسانيات الّنصِّ التي عّدْت األصؿ فيو 
 فبيَّ  و ، درسيمامبحثيف مى وفؽ ذلؾ قّسـ الفصؿ عمى ، وع اً نحويأف يكوف  -التضاـ-عّد األصؿ فيو

 .  أثرىما في اتساؽ الّنصِّ
ّالثاني درسو       ّالرتبة": الفصل قرينةّبلتعريؼ ا"تناوؿ األوؿ منيما  ؛ مبحثيففي  وجاء" قرينة

نة وقد القريلتمؾ دراسة تطبيقية   اآلخر حيف تناوؿ المبحث عمى، وآراء العمماء فييا. وأنواعيا ،الرتبة
ألسباب  ؛ طّمبْت الدراسة ذلؾ األمروقد ت ، "العدولّعنّأصلّالرتبةّوأثرهّفيّالمعنىّالّنّصيعنوف بػ" 

إْذ  ؛ اأُلخرييفوجفاؼ مادتيا العممية إذا ما قورنْت بالقرينتيف  ، ضيؽ أبواب ىذه القرينة :منيا ؛ عّدة
فاقتصر الحديُث في المبحث الثاني  ، ياج عف القواعد النحويِة وضوابطِ ّف الرتبة المحفوظة ال تخر إ

 عمى ما تؤوؿ إليو الرتبة غير المحفوظِة مف دالالت.
ّالثالثأّما         ّالربط :الفصل "الربطّيما ؛ تناوؿ األوؿ من " فقد جاء مقسمًا عمى مبحثيف"قرينة

شارية" وما تباإلحالةِّ عف الحذؼ  حديثالغفؿ ولـ ن ، وبعدية قبمية ، تضمنو مف إحاالٍت ضميرية وا 
.بوصفو إحالة صفرية مت  ""الربطّباألدوات :المبحثّالثانيحيف تناوؿ  عمى عمقة بالبنية العميقة لمّنصِّ

  .ة مف األدوات ذات أىميٍة ترابطيةانتخبُت فيو مجموع ؛ إذ
التي  الغربيةو منيا  العربية ،ميمة اليثة حدالمصادر ال مفوقد استقْت الرسالة مادتيا العممية       

في تسميط الضوء عمى المفيومات الحديثة المتعمقة بالنص والقرينة وغيرىا ما ورد في  ةأعانت الباحث
 ، وكتب التفسير وشروح نيج البالغة. ، فضال عف كتب التراث العربي النحوية والبالغية الرسالة
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ف تنوعْت  ، شخصية مسيرٍة بحثية مف صعوباٍت عممية أو ةال تخمو أي و     درجة الصعوبِة بيف وا 
منتصؼ في  مف انتكاسٍة نفسِّية الباحثةُ  فكاف أقصى ما واجيتو ، وبيف الكثرِة والقّمة ، والضعؼ القوة
ـَ المظؿَّ ليا ىا عزيزاً يا البحث ىو فقدُ كتابت ما شّكَؿ عاِئقًا  ، الكريـ أال وىو والدىا ، عمييا كاف المخّي

غني عف غيرىا مف ، وىذه تُ  "العممي والشخصي" جانبيفال كبيرًا تسبب بمشكالٍت متنوعة في كال
 .الصعوبات اأُلخر

َأْنّاْشُكْرِّليَّوِلَواِلَدْيَكّ وقبؿ أف أختـ، أتقّدـ بشكري الخالص لمف أمر اهلل بشكرىما؛ إذ قاؿ:      
ّاْلَمِصيرُّ ؛ لتفّضمو  ياسري"لػ"ألستاذ الدكتور عبد الكاظـ البالشكِر الجزيؿ دـ أتق و. [ٗٔلقماف:] ِإَليَّ

،  ،  وطوؿ رعايةٍ  وُحسف تحّمؿٍ في المتابعة  ، وما أبداه لي مف سعة صدرٍ  باإلشراؼ عمى ىذا البحث
سميع  إّنوُ  مكروهٍ  و مف كؿِّ يحفظَ أْف العافية و و الصحِة  ثوبَ  وُ مبسَ وأدعو اهلل أف يُ  فمو كّؿ الوّد واالمتناف ،

 .مجيب
            

 الباحثة
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ً
ا
ــــــصُّ مــعـــايــيــره ووظـــــائــــفـــــه -أول

ّ
 النـــ

 ً ــــــصُّ
ّ
  :النـــ

قولو المعرفية والنقدية ح ستساعال ؛ واحدا مف أىـ المصطمحات المسانية الشائكة يعد الّنّص 
 ذلؾ إلى  (منذر عّياشي .د)رجع ويُ  ، مما يصعب ستحديده ، وستنّوع المنيجيات المستداخمة ، المخستمفة
ٍر ظيو  شأف في ألّنو دائماً  ؛ الستخّمؼ ودائـ ، ألنَّو مسستحدثٌ  ؛ اإلنستاج دائـُ » فالنص   ؛ النص   ذاستية
يرورة في ويسستمر وبيافٍ   ذاستيستو مفمستوّلدة  فاعميستو ألفَّ  ومكاف؛ زماف لكؿ   وقابؿٌ  مستحرؾٌ  وألنَّ  ؛ الصَّ

 في يعطؿ و ، فيو الصيرورة يمقي يداً ستحد ستبريع لو ستعريؼٍ  وضع فإفَّ  كذلؾ كاف إذا وىو ، النصية
قدر اإلمكاف ضبط المجاؿ الذي ستدور فيو  مف المحاولةوال بد  ، (ٔ)«النَّصية فاعميستو النياية

 مصطمحاستو في ستوضيح معالـ الدراسة النصية.
،  مأخوذ مف الجذر الثالثي المضّعؼ )نصص( ومعناه بالعربية مدَّ أو رفع :ة ُّػػلغُّص ُّػػفالن       
والظيور ومقصد كالرفع  ؛ ةودالالت عدّ  العربية عمى معافٍ  اتجمحيؿ النص أينما ورد في المعويُ 

 منو . الشيء في وانستياء رستفاعو ا رفع عمى يدؿ صحيح أصؿ والصاد النوف»فػ ، الشيء ومنستياه
 . صونصي نص وسير"..."  رفعوا السير في ص  والنَّ  . إليو رفعو فالف إلى الحديث ص  نّ  : قوليـ

 إذا: )) (السالـ عميو) عمي حديث وفي . منستياه شيء كؿ ونص" ..." أيضا منو العروس ومنصة
 مصدر والحقاؽ . ٕ((البموغ حد في وصرف الصغر غاية بمغف إذا أي الحقاؽ ص  نّ  النساء بمغ

 اسستقصيت الرجؿ ونصصت . أحؽ أنا وبعضيـ بيا أحؽ أنا األولياء بعض يقوؿ أف وىي المحاقة
 . (ٖ)«  النياية بموغ ستبستغي ألنؾ القياس وىو . عنده ما ستسستخرج حستى الشيء عف ستومسأل
لساف معجمو )ىػ( في ٔٔٚ)ت(ابف منظور)ما أورده  ، ومف داللستو عمى غاية األمر ومقصده     

منستيى اأَلشياء وَمْبمُغ َأْقصاىا ومنو قيؿ نَصْصُت الرجَؿ ِإذا اسستقصيت » النص  َأصُمو :(العرب
لستو عف الشيء حستى ستسستخرج كؿ ما عنده وكذلؾ النّص في السير ِإنما ىو َأقصى ما ستقدر مسأَ 

 .(»(ٗواْنسَتصَّ الشيُء وانستصب ِإذا اسستوى واسستقاـ... عميو الدابة
                                                           

 .ـٕٜٜٔ ،ٜٚ-ٜٙع العربي، الفكر بمجمة( بحث)،٘٘الّنّص ستجمياستو وممارساستو:منذر عياشي،  (ٔ
 .ٛٔ٘( نيج البالغة :  ٕ
 )مادة نصص(ٜٔٙخشري، أساس البالغة :الزمظ: ، و  ٖٙ٘/ ٘ابف فارس ، معجـ مقاييس المغة :  (ٖ

 )مادة نصص(.ٜٚ/ٚابف منظور، لساف العرب:ٗ) 
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مجالو  ستساعال ؛ فقد ستبايف المفيوـ الداللي لمنص  في البحث المساني الحػػػػطػػاالصُّأما في        
َـّ  ، العممي نطاؽ الوفؽ عمى ُيعّرفُو  رؤى الباحثيف في ستعريفيـ لو فكؿ  باحث تْ ستنّوعومف ث

فؽ رؤيستو الجمالية ومدى و عمى  ينطمؽ في ستعريفو لمنص  فمنيـ مف ،  الذي ينستمي إليورفي عالم
عقؿ ال ال وفيخاطب ـكونيل ؛ عممية محضةاىـ رؤ ومنيـ مف ستكوف  ، نفس المستمقيفي ستأثيرىا 

مسألة وجود ستعريؼ جامع مانع لمنص  مسألة غير منطقية  »بدأت األساس  ، وعمى ىذا حساساإل
الذيف ينستموف إلى مدارس لغوية عمماء المغة بيف الخستالؼ اذلؾ يؤكد و  ؛ ر المغويمف جية الستصوّ 
   .(ٔ)«مصطمحات الستي سترستكز عمييا بحوثيـحدود المخستمفة حوؿ 

 ( Brinkerنكر يبر )ومنيـ  ، ه دراسستيـويمكف عرض بعض ستعريفاستيـ بحسب وجية نظر استجا   
  (ٕ).«ستستابع مسترابط مف الجمؿ» يذىب إلى أفَّ النَّصَّ ىو

 مف خالؿبالجممة  دائري بمعنى أّنو يوضح الّنّص »و ا الستعريؼ بأنّ ذعمى ى (شبمنر)ويعمؽ        
ا واستساع ز والعالقات الستي يستضمنيية لغموض الرممي مف الناحية العموأّنو غير منيج ،الّنّص 

ويستحدد ىذا  ،وصفو لمجممة بأّنيا جزء صغير سترمز إلى الّنص  عف طريؽ ناقدًا ذلؾ  .(ٖ)«الوصؼ
 . (ٗ)وغيرىا" ...والنقطة ،والستعجب ،ر بوضع عالمات ستوضيحية كػ"عالمة االسستفياـالجزء المصغّ 

قيقّية لكّؿ جممة ، فال يمكف اسستنباط الداللة الح في النّص   فَّ الجممة ذات دالالت جزئيةا  و    
ا النّص ميمفػ ، (٘)ابقة والالحقة في الستستابع الجممي، إال بمراعاة الدالالت الس داخؿ كمّية النّص 

، اً مكستفية بذاستيا دالليػ األجزاء، أو بنية معقدة مستشابكة مسترابطة ةصغر حجمو عمى َأنَّو وحدة كميّ 
مف عناصر نحوية وداللية ومنطقية  المستنوعة األجزاء رىا المضمونيةماسؾ بيف عناصيستحقؽ الست

    . (ٙ)وستداولية مستآلفة في إخراج البنية الّنّصية
 فشممِت  ؛ داللة الّنص  في  يةبيانال لرؤيستو انجد فيو ستّوسع (برينكر)لػ عريؼ آخرولكف في ست     

يا وسُتشير بوصف ،مستماسكة في ذاستيا ،ستستابع محدود مف عالمات لغوية»يقوؿ:  ، المنظور الستواصمي
                                                           

 .ٚٓٔعمـ لغة النص: المفاىيـ واالستجاىات : سعيد البحيري ، (ٔ
 .ٖٓٔف : ـ . (ٕ
 .ٖٓٔف :  ـ . (ٖ
 .ٖٓٔف : : ـ . ظ (ٗ
 .ٓٗٔف : : ـ . ظ (٘
 .ٓٗٔ- ٜٖٔ: ـ . ف :ظ  (ٙ



  تـحـديــد الـمـصــطـــلـحــات والـمـفـاهـيــمتـحـديــد الـمـصــطـــلـحــات والـمـفـاهـيــم  ..........................77................................................................................................التـمهــيـدالتـمهــيـد
 

ّنما أضفى عميو صفة االستصاؿ  ، فمـ ييمؿ الستستابع الجممي ، (ٔ)«كاّل إلى وظيفة ستواصمية مدركة وا 
 .فيف المستكّمـ والمستمقيلستحقيؽ الستفاعؿ بيف الطر  ؛ الّنّصي
ف كاف       فقد قابمو مف كاف مراعيًا  ، الشكمي مع مراعاستو ألثر الجممةاإلطار  ىقد راعَ ذلؾ وا 

فقد ستجاوز  ، نجده عمى غير عادستو في ستعريفو لمّنص   ، (برينكر)فيذا  ، الليةلقضية الّنص  الد
 ، مجموعة منظمة مف القضايا أو المركبات القضوية»يقوؿ:  ، في ذلؾالجممة الشكؿ و حدود 

مف عالقات منطقية  ، ستسترابط بعضيا مع بعض عمى أساس محوري موضوعي أو جممة أساس
نَّما  البسيطة والمعقدة" في ستشكيؿ النَّص  " لعالمات المغوية الشكميةفمـ يكستِؼ بأثر ا .(ٕ)«داللية ، وا 

ىو انسجاـ الستصّورات والقضايا الداللية يعكسيا سترابط العالقات المغوية جعؿ األساس في ذلؾ 
ية. اسستالمّنص  يدؿ داللة واضحة عمى  فستّدرجو اإليجابي المعمؽ ، الظاىرة    ع رؤيستو الّنص 

،  وواستساق الّنص  فقد ستشّكؿ الّنص  عنده مف مجموعة ُبنى ستعمؿ عمى انسجاـ  (فاف دايؾ)أّما      
 ويستصور البنية العميقة لمنَّص  ،  دالليةعميقة  بأنَّو بنية سطحية ستوجييا وسُتحفزىا بنية»يقوؿ: 

عميقة الداللية البنية ال وستعدّ  ، البنية المنطقية المجردة لمّنص   ستعرض فيي؛  "منظمًا مف الستستابعات"
 ، (ٖ)«لمنَّص   ""البنية الموضوعيةفي النواة  عادة صياغة مجردة ستستحدإنوعًا مف لمّنص  بالنسبة لو 

ي. ل اً جعؿ المستمقي أكثر انجذابيالبنى فيذا الستفاعؿ فيما بيف     ستفاعؿ السياؽ الّنص 
 ، ُيعيد ستوزيع نظاـ المغة لغوي ]كذا[عبر جياز»بأّنو  :الّنصَّ  (وليا كريسستيفاج)عّرؼ وستُ      

ستربطيا بأنماط مخستمفة مف  ، مشيرًا إلى بيانات مباشرة ، ويكشؼ العالقة بيف الكممات الستواصمية
فالّنص   ، "الداللي والوظيفي"جانبيف مف لمّنص   إذ ستنظر ؛ (ٗ)«األقواؿ السابقة والمستزامنة معيا
 فأعطتِ  ، مزامنة لو ـمؤلؼ أمى العأحداث كالمية سواء سابقة  عندىا يستشكؿ مف مجموعة

وستفصح  .، قد ستستطمب كالمًا مباشراً  مباشرة، والبيانات ال ، فالستواصؿ لخطاب أىميستو في الّنص  ا

                                                           
 .ٖٗسعيد البحيري:  :ستر وي ،الستحميؿ المغ وس برينكر ،كال (ٔ
:  سعيد البحيري (ٕ  .ٜٓٔ،ٓٔٔ، عمـ لغة الّنص 
 .ٙ٘:سعيد البحيري:، ستر ، مدخؿ إلى عمـ النَّص   ؾزستسيسالؼ و اورزنيا (ٖ
ٗ)  :  .ٕٔٔ،ٕٕٔصالح فضؿ ، بالغة الخطاب وعمـ الّنص 
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 واإليديولوجيا العمـ وجو حاليا يخسترؽ خطاب النَّص  األدبي» عف رأييا أكثر في قوليا:
    .(ٔ)«والسياسة

إذ  ؛ (رقية حسف)و  (ىاليداي) يفِ لباحثَ وذلؾ عند ا ، ّنص  ونجد إشارة لسترادؼ الخطاب مع ال     
شريطة أف ستكوف وحدة  ، فقرة مكستوبة أو منطوقة ميما كاف طوليا ةأي»فاف الّنص  بأّنو ُيعر  

كاف مكستوبًا أسواء مخطاب مرادؼ  ل فالّنّص  ؛ فيوسعاف الّنصَّ ليدخؿ فيو الخطاب ، (ٕ)«مستكاممة
، وكما ىو مألوؼ أفَّ الخطاب غالبًا ما ستغمب عميو صفة الكالـ  الً أـ منطوقًا قصيرًا أـ طوي

 ، وصفة السترادؼ األخرى بينيما ىي الوحدة الداللية المستسقة والمنسجمة.   المنطوؽ
الوسائؿ المغوية "الشكمية" الستي ستصؿ بيف » فيقوؿ: ، زيد األمر إيضاحاً ويأستي باحث آخر لي     

فالجامع لمنَّص  والخطاب ىو حكميما  ، (ٖ)«ب أو خطاب برمستوالعناصر المكونة لجزء مف خطا
وستقوي عممية الستواصؿ بيف  ،بالستعالقات الداخمية والخارجية ستربط بعض األجزاء مع بعضيا اآلخر

 الطرفيف.

 ًــيــايــعـــامل
ّ
ُّ:اـــهــــفــائـــة ووظــــيــصــر الن

حدث ستواصمي، يمـز لكونو نصا » :أّنوالنَّصَّ ب (ولفجانج دريسمر)و  (دي بوجراند) عّرؼ
، ويزوؿ عنو ىذا الوصؼ إذا ستخمؼ عنو واحد مف  فر لو سبعة معايير لمنصية مجستمعةاأف ستستو 

 :(٘)وىي كاآلستي (ٗ)«ىذه المعايير
 الستي معموماتاليستفاعؿ مع الذي  النحوي يالرصفالسترابط  ىو ": "Cohesionالسبؾ -ٔ

 ، الستكرارو ،  الحذؼو ،  اإلحاالتػ"ك بؽ بالالحؽعمؿ عمى ربط السافي ، الّنص  يعرضيا 
َـّ يسيؿ معرفة الداللة الضمنيةومف  وروابط أخرى كالعطؼ"  .ث

                                                           
 . ٖٔ:يھ: فريد الزا، ستر : عمـ النص جوليا كريسستيفا (ٔ
 .ٕٕ، استجاه جديد في دراسة النحو العربي:  نحو الّنص   ،أحمد عفيفي  (ٕ
"الخطاب" مع فالمستستبع لكستابو يجده يجمع كممة  ،٘ص  مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب :لسانيات النّ ي ،محمد خطاب (ٖ

، "  الحديث عف وسائؿ أثناء، وال سيما في  حستى عنواف كستابو فقد جمع بيف الّنص  والخطاب و كؿ  كممة "ّنص 
الذي سيأستي بيانو  مف ستعريفو لالستساؽ ،-الذي أشرنا إليو في المستف-مقستطع ، ومنيا الجزء ال استساقو وانسجامو

  .كامال
 .ٖٓٔالّنص  والخطاب واإلجراء:دي بوجراند ،  (ٗ
 .ٖٓٔ،٘ٓٔف : : ـ . ظ (٘
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ُّ"ا -ٕ ىو السترابط المفيومي العميؽ لمنص كالستعميـ والستخصيص :Coherence" اللتحاـ
 والسببية.

مد عمى وذلؾ يعست ؛ يستضمف الصورة المبستغاة بالنسبة لممستكّمـ:"Intentionality" القصد -ٖ
 مغوي مع المخاطب.الستفاعؿ الستواصمي و الفعؿ ال

 و لمصورة الذىنية لمنشئواسستحسانيستعمؽ بموقؼ المستمقي :Acceptability" "القبوؿ -ٗ
 .، ومدى سبكيا والستحاميا الّنص  

 ةصينّ الوقائع موضوع مف لنص ستعستمد عمى ما يستضمنو ا:""informatively اإلعالمية -٘
  مف نقميا المستبمور.لممستمقي  المستكمـ ايمي، ُيف ومضمونيا

يالبما خارج النص عالقة :"Situationality" سياؽُّالموقؼ((المقامية -ٙ  ؛ سياؽ الّنص 
بيف االسستمرارية  ُيعطي صفة ام ، أي بما يحيط بو مف مواقؼ وأحداث قد ستكوف مباشرة

 الطرفيف "المستكّمـ والمستمقي".
ود بنص أو نصوص أخرى سترستبط بيا عالقة الّنص  المقص:"intertextuality "التناص -ٚ

 لفظيا أو معنويا أو كالىما معا. 
مف  فيقع ستركيز كؿّ  ، داللية مسترابطةووحدة  ، كاّل النص ستجعؿ ىذه المعايير فمجموع       
 المستكّمـ " ص  بمسستعممي النَّ يستعمقاف ف "القصد والقبوؿأّما " ." عمى طبيعة الّنص  والحبؾ السبؾ"

إْذ ستستوزع فيما بيف األجزاء الثالثة "المستكّمـ  ؛ ةيالوحدة الّنص   المعايير األخرىؿ كموستُ  معًا" والمستمقي
سُتمّكف  نفسوفي الوقت و  ، القدرة عمى إنستاج النصيعطي المستكّمـ  ىافر استو ف،  +الّنّص +المستمقي"

 .القبوؿ أو الرفضب الحكـ عمى الّنص   ثـّ  ،المستمقي مف اسستيعاب المقصد الداللي المستبمور
،(برينكر )يضع     :(ٔ)منيا مجموعةُّوظائؼُّمتعلقةُّبالّنصِّ

َـّ ستوفير المعرفة المبستغاة  ، يقـو المستكّمـ بإفياـ المستمقيفعف طريقيا  :وظيفةُّاإلبالغ - ومف ث
 إذا ما أراد إبالغو شيئا ما . ، لو

ُّاالتصاؿ - فالحصوؿ عمى المعنى المراد يستطّمب ستواصاًل حواريًا بيف المستكّمـ  :وظيفة
 بأي نوع مف أنواع الستواصؿ المناسب ونوع الّنص  شعرًا كاف أـ نثرًا وغير ذلؾ ، والمستمقي

                                                           
 .ٚ٘ٔ-ٖٛٔ، ستر: سعيد البحيري: ستحميؿ المغوي: برينكر، ال ظ ( ٔ
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فكمما زاد جيد الطرفيف في الحوار حقؽ ستفاعاًل حاماًل آثارًا جمالية سترسـ الصورة  ،
 الحقيقية بإبداع فني. 

ُّاإل - ُّ"االستشارية":وظيفة الغرض ف ، وىذه سترستكز عمى قوة االستصاؿ بيف الطرفيف قناع
َـّ  ، في الّنص  ىو الستأثير في المستمقي ياألساس  .(ٔ)فيامو. وغيرىا مف الوظائؼإومف ث

ية ال غربييف ال فما ورد عندُُُّّّ قد  منيـ والمحدثيف اءالعرب القدمأّف يعني  مف ممارسات ّنص 
،  (ٕ)فو غيف منيـ والبالو والسيما المفسر  ، ىو أبحاثيـ القرآنية اءفما ستمّيز عند القدم ،ىا غفمو 

فنظرية النظـ الستي ستعد مف أقوـ النظريات وأقدميا وأوليا في الدراسة ، وىي الحجر األساس 
ستعميؽ الكمـ بعضيا ببعض وجعؿ بعضيا بسبب مف  »، و النظـ يعني  لمدراسات الّنّصية

 كافأاء سو  حسب نوع الّنص   ، عمييا المغة النفعية أو الفنية ىفستطغاألخرى أّما أبحاثيـ  (ٖ)«بعض
في ضوء ف فقد ستابعوا الباحثيف الغربييف في الدراسة الّنّصية و أّما المحدث .(ٗ)اً أو حسي اً مجرد

دي )فقد ستبّنى ستعريؼ  ، (دكستور صبحي إبراىيـ الفقيال)وخير دليؿ عمى ذلؾ  ، لسانيات الّنص  
وأكثرىـ في ستآليفيـ حوؿ  .ي دراسستو الستطبيقية لمسور المكيةواعستمدىا ف ، ومعاييره الّنّصية (بوجراند
  قد أفادوا مف السترجمة لمجيد الغربي.الّنّص 

    ً
ا
ًــــانيـــىم لســـهـــفــم -ثانيا

ّ
  :ّصًـــــــــات الن
 مفيوموفي  اً اخستالف إاّل أّننا لـ نجد ىناؾ ، (٘)ىذا المصطمح عمى الرغـ مف ستعدد ستسميات

 وستحميميا. والعميقة السطحية قاتالعال وصؼىو واحد  فيدفو ، وال في ىدفو وأىميستو ،

                                                           
الستي ىي  المذكورة ، ولكف رّكز البحث عمى ىذه الوظائؼ ى ذكرىا )برينكر( ومف ستبعو ،وىناؾ وظائؼ أخر  (ٔ

 .ٚ٘ٔ-ٖٛٔ، ستر: سعيد البحيري :  : برينكر، الستحميؿ المغوي ، لالسستزادة يراجعمحؿ البحث 
دالئؿ  ،عبد القاىر الجرجاني  و: ، ٓٗ٘: أحمد صقر: ، إعجاز القرآف ستح : الباقالنيلالسستزادة أكثر يراجع  (ٕ

: محمد أبو  ، ستح القرآفالبرىاف في عمـو  ، الزركشي : و .ٖ٘،ٖٙ،ٖٛ: محمود محمد شاكر: ستح اإلعجاز ،
 .ٖ٘/ٔالفضؿ إبراىيـ:

 .04( عبد القاهر الجرجاني ، دالئل اإلعجاز :3
وما ٚٙٔ: : محمد عمي البجاوي ، ومحمد أبو الفضؿ إبراىيـ ، ستح كستاب الصناعستيف ؿ العسكري ،: أبو ىالظ( ٗ

 .ٕٚٛ:الحبيب محمد: ستح ، األدباء وسراج البمغاء منياج ، القرطاجي حاـز، و:  بعدىا
 النص(، عمـ مصطمح-جوليا كريسستيفا وجميؿ عبد المجيد ، كؿٌّ مف )صالح فضؿ ،وسعيد البحيري ، فاسستعمؿ (٘

 =عمؿ كؿٌّ مف)ستماـ حسافواسست ، (النص لغة عمـمصطمح -د، وعّزة شبؿ محم و اسستعمؿ كؿٌّ مف)سعيد البحيري
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 ً ّص 
ّ
بوصفو  النص   بدراسة عنىعمـ المغة ستُ  مناىج مفمنيج  وىي :فلسانيات الن

سُتعنى  وكذا ، وسياقو الّنّصي واسّتساقو ، ستماسكو وسائؿ عف طريؽوذلؾ  ؛ الكبرى المغوية الوحدة
بالداللة  ستوإلفاد ؛ -مستكمـ والمستمقيال-صميمااوالّنّص" ودرجة ستو  ، والمستمقي ، بدراسة أطرافو "المستكمـ

 الوظيفة األساسيةو . (ٔ)ما في الّنص  مف محستوى مكستوب أو منطوؽستكشؼ عو  ، الكمية لمّنص  
"لػ وذلؾ  ، ىي الستحميؿ الّنّصي ووصفو (صبحي إبراىيـ الفقي)ُيفّصميا ما  بحسب "لسانيات الّنص 

وفؽ المعايير عمى وذلؾ  ، جميعيا ثرات الّنّصيةالخارجية والداخمية والمؤ والروابط يشمؿ العالقات 
  يقوـ برسـ الصورة المعنية بأسموب فني مستسؽ. ذلؾفكؿ  ،  (ٕ)(دي بوجراند)طيا ر ستالستي اش

يا مف لعدـ إعطائيا حقَّ  ؛ إلى ذلؾ وصؼ الظواىر الستركيبية (سعيد البحيري) يضيؼ      
نحو الّنص  ُيراعي في وصفو وستحميالستو عناصر إفَّ »يقوؿ:  ، الستحميؿ والستفسير في إطار الجممة

قية إلى جوار ويمجأ في ستفسيراستو إلى قواعد داللية ومنط ، أخرى لـ ستوضع في االعستبار مف قبؿُ 
 ،فبعد ىذا العرض الموجز لستعريفات الّنص  وأىميستو ومعاييره الّنّصية ووظائفو. (ٖ)«القواعد الستركيبية

 .االستساؽ الّنّصي ووسائموطريؽ  مف غير الّنصّية نأستي لبياف الوحدة الّنّصية عف

                                                                                                                                                                        

( تلسانيامصطمح  -ومحمد خطابي ونعماف بوقرة وأغمب الباحثيف الغربييف=  ، واسستعمؿ )إبراىيـ خميؿ ، الّنص 
(، واسستعمؿ )صبحي إبراىيـ الفقي مصطمح  -وأحمد عفيفي أف  ، فيمكف عمـ المغة الّنّصي(مصطمح  –نحو الّنص 

رج عما ىو نحو ، أما عمـ النّص فواسع يشمؿ كؿ  ما يستناولو الّنص  مف عناصر ُيقاؿ إفَّ أبواب نحو الّنص  ال ستخ
 لغوية.

 .ٖٙ/ٔ: صبحي إبراىيـ الفقي: عمـ المغة الّنص ي: ظ (ٔ
: سعيد البحيري ، ، و:٘٘،ٙ٘/ٔعمـ المغة الّنّصي : صبحي إبراىيـ الفقي ، : ظ (ٕ  .ٖٖٔ،ٖٗٔعمـ لغة الّنص 
:عمـ لغ،  سعيد البحيري (ٖ النص  ، ىذه مف المميزات  بيف الجممة والّنص  ، فيو ستعميؿ لدراسة نحوٖٗٔة الّنص 

والجمؿ نظاـ افستراضي، والّنّص  ؿ ،اعّ بينيما ، بأّف الّنصَّ نظاـ ف (روبرت دي بوجراند)، وُيمّيز  بديال عف الجممة
مف قواعد خالصة ستستحدد عمى مسستوى  وال نجد ذلؾ في الجممة ، والجممة ستستكوف يستعمؽ بالموقؼ الذي يكوف فيو ،

جستماعية أّف الحاالت النفسية واألعراؼ اال وكذاأّما الّنّص فحقو أف يخضع لممعايير الّنّصية الكاممة ،  النحو ،
، وليذا ال يعسترؼ ٜٛ،ٖٜالنص والخطاب واإلجراء : ظ: دي بوجراند ، ، دة في الجممةو قنجدىا لصيقة بالنص  ومف

اللية الجممة نظرًا لقصورىا وستضييؽ مساحة البحث فييا وستحجيـ وسائميا فاندفع البحث إلى وحدة نحو الّنص  باسستق
: لمستفصؿ أكثر  ينظر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: أحمد عفيفي ، الّنص  ،  .ٙٙنحو الّنص 
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ًُّ
ا
 :(ٔ)اقـــــســـــــــالاث-ثــــــالثــــــا

فحظي  ؛ (ٕ)مى العالقات المعنوية في الّنص  عالّنّصية الستي سُتحيؿ  معاييرمف يعد االستساؽ       
ية و حقَّو في الستعريؼ وىذه األىمية ستستطمب مف البحث إعطائ،  باىستماـ الدراسات المسانية الّنص 

 النزر القميؿ مف األسطر. ب وعدـ االكستفاء
 بعضيا إلى بعض واالستساؽ الشيء إلى الشيء ؾمف الوسؽ بمعنى ضم:ُّاق لغةــــســــفالث     

وكؿ  ما  ، وقد وسؽ الميؿ واستسؽ ،الوسوؽ ما دخؿ فيو الميؿ وما ضـ»و ، (ٖ)اءاالنضماـ واالسستو 
ـُ  واستََّسؽ القمر اسستوى وفي الستنزيؿ ؽ يأسَتِسُؽ وَيستَّسؽ َأي ينضـ...انضـ فقد استََّسؽ والطري َفال ُأْقِس

َأي وما جمع وضـ  ...[ٛٔ-ٙٔاالنشقاؽ:] َواْلَقَمِر ِإَذا استََّسؽَ  َوالمَّْيِؿ َوَما َوَسَؽ  ِبالشََّفِؽ 
 .(ٗ)«وما َوَسَؽ َأي وما جمع ...واستَّساُؽ القمر امستالؤه واجستماعو واسستواؤه 

فإذا ما  ، واالنستظاـ" ، والجمع ، سُتعطي دالالت مستقاربة ستدور حوؿ "الضـجميعيا ىذه المعاني     
 يا. منأو قريبة  نفسياسُتعطي الدالالت  بحثنا عف أثرىا في االصطالح نجدىا

                                                           
 في-   لباحثيفا بعض ،فسترجميا" Cohesion" لمصطمح وسترجمستو ستفسيره حسب كالا " االستساؽ" الباحثوف يسمي ( ٔ

 بػ يسترجمونيا وآخروف ، (السترابط)بػ يسترجميا منيـ وبعض ، (السبؾ)بػ يسترجميا مف وىناؾ ، (الستماسؾ) بػ -العربية
 وغيرىا ، (الداللي الستماسؾ)بػ يسترجمونيا ،إذ(Coherence) كممة وبيف بينيا لمستفريؽ ،(الشكمي النصي الستماسؾ)

" الستّػساؽ" لػ المغوي المعنى يستضّمنو لما المسترجـ المصطمح يحمميا الستي المعاني ستمؾ ولمالئمة ؛ المصطمحات مف
 ستسمية حسب عمى اعستمادا كذلؾ ، "واالمستالء واالنضماـ الجمع" -أنفاً  بيانو سبؽ كما– وىي أال العربية في

 "Cohesion in English -اإلنكميزية  المغة في االستساؽ"بػ المسمى كستابييما في (حسف ورقية ىاليداي) الباحثيف
 سويس جبار:  لالسستزادة أكثر يراجع ، الكممة داللة  ستوحيو لما  الكالـ سياؽ في اسستعماالً  واألكثر األقرب وىذا ،

،  ٖٛ : المسستنصرية جامعة ماجسستير، رسالة ، "الحديث المغة عمـ ضوء في دراسة العربية في االستساؽ" ، الذىبي
ٖٜ  .  

 .٘ٔ: الّنص  لسانيات  : محمد خطابي ، ظ (ٕ
 .مادة )وسؽ( ،ٜٔٔ/ ٘العيف: ، الخميؿظ:  (ٖ
 .مادة )وسؽ( ،ٜٖٚ/ٓٔلساف العرب: ابف منظور ، (ٗ
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ىو ذلؾ الستماسؾ الشديد بيف األجزاء المشكّمة » (محمد خطابي)عّرفو  فقد :الحػػػػطػػػاالصففي     
ء مف خطاب لنص/خطاب ما وييستـ بالوسائؿ المغوية الشكمية الستي ستصؿ بيف العناصر المكونة لجز 

 .(ٔ)«أو خطاب برمستو
 في ذىنو كيؼ نصؼ االستساؽ؟ ُيجيب عمى سؤاٍؿ مطروحٍ  -محمد خطابي–وكأفَّ الباحث      

 ،قة خطيةالواصؼ طري–مف أجؿ وصؼ استساؽ الخطاب/الّنص  يسمؾ المحمؿ » :فُيجيُب قائالً 
مستدرجًا مف بداية الخطاب "الجممة الثانية منو غالبًا" حستى نيايستو راصدًا الضمائر واإلشارات 

كالعطؼ واالسستبداؿ والحذؼ  المحيمة إحالة قبمية أو بعدية ميستمًا أيضًا بوسائؿ الربط المستنوعة
يشّكؿ كاّلً  /الخطاب ... عمى أفَّ الّنصَّ  والمقارنة واالسستدراؾ وىمـ جّرا كؿ  ذلؾ مف أجؿ البرىنة

 .(ٕ)«مستآخذاً 
عندما يستوقؼ -(ىاليداي ورقية حسف)يرى الباحثاف  بحسب ما–يقع االستساؽ في الّنص       

 ، إْذ ُيفسترض األوؿ سمفًا لستفسير الثاني ؛ ستفسير عنصر في الخطاب عمى ستفسير عنصر آخر
 ، فاالعنصر دمج يلرجوع لمثاني عندىا بشكؿ فّعاؿ إاّل با -األوؿ-بمعنى أّنو ال يمكف فّؾ شفرستو
كونو ال يكمف في وجود فئة خاصة ل ؛ اعالئقي اداللي ااالستساؽ مفيوم وعمى ىذا األساس يمكف عد  

مى عما يستيح لو القدرة في اإلحالة  بؿ يمثؿ العالقة بيف عنصر وآخر، ، مف العناصر االستساقية
محمد )ويضيؼ عمييما  .(ٖ)الستي ستجعؿ منو نّصاً  ، في داخؿ الّنص  دة و وجوية المنالعالقات المع

فال يقستصر عمى المسستوى  ، مي والنحويمسستويات أخرى يستضمنيا االستساؽ ىي المعج (خطابي
  .(ٗ)الداللي

                                                           
:محمد خطابي،  (ٔ  .٘لسانيات الّنص 
 .٘:ـ . ف  (ٕ
ف ، اإلحالة دراسة نظرية مع سترجمة الفصميف م شريفة بمحوت و: ،٘ٔ:لسانيات الّنص   محمد خطابي ، ظ : (ٖ

كمية المغات  في جامعة الجزائر ، رسالة ماجسستير ،٘ٚ،ٛٛ: (ىاليداي ورقية حسف)اإلنكميزية" ؽ في "االستسا كستاب
 .ـٕٙٓٓ،
:،  محمد خطابي:  ظ (ٗ ي ، ،٘ٔلسانيات الّنص  وعمى ىذا  إذًا فقرينة الستضاـ ستعد جزءًا مف االستساؽ الّنص 

ودراسستي جمت  ، والثاني: "الستضاـ المعجمي" ، ي"مبحثيف األوؿ : "الستضاـ النحو  عمىاألساس قسّمُت ىذه القرينة 
 =، فالمسانيات الّنّصية جعمت (ستماـ حساف)آؿ إليو النحو الحديث "عمى رأسو بيف ما آلت إليو المسانيات وما 
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وما  ، مجموعة مف الروابط والقرائف المفظية ف طريؽمفأثر االستساؽ يبرز عمى سطح الّنص      
ؿ وحدة عمى ضـّ األجزاء الّنّصية المستراستبة حستى سُتشكّ  مف عناصر نحوية ومعجمية ستعمؿستستضمنو 

ستواصمو  عف طريؽما يؤكد أىمية االستساؽ في الستأثير في المستمقي  ، نّصية مستسقة ومسبوكة
َـّ  ، لدى المستمقيووضوحيا  فينستج عنو حستمية ستجمي الداللة  ، وستفاعمو معو وبياف لّنص  افيـ ومف ث

 داللستو.
نَّما  ، ض الوسائؿ المفظيةفر فييا بعاال ستستو ىناؾ بعض الّنصوص       ستجاور ىو  ظاىر فيياالوا 

ليا أمثمة  (محمد خطابي)ُيعطي . بيف الجمؿ مف دوف االىستماـ بالروابط الستي سُتجّسد االستساؽ
عالنات البيع والكراء ، واإلعالنات الحائطية ، "الستمغراؼ والخدمات اإلشيارية في الجرائد أو  ، وا 

 إاّل أّنيا ستوصؼ بأّنيا مستسقة ، فعمى الرغـ مف افستقارىا لستمؾ الروابط؛  وغيرىا" يثفي الشعر الحد
فالمعنى المنطقي فييا  ، (ٔ)وضرورات ستواصمية ، وذلؾ لما ستحممو مف مقاصد إبداعية ابستكارية ؛

     منسجـ ال يحستاج لستمؾ الروابط .
الكشؼ عف السترابط القائـ بيف سمسمة »وذلؾ بػ ، "االستساؽ" فقد اعستنى البالغيوف بووألىمية      

ونجد ىذا واضحًا فيما كستبو حاـز  ، األقواؿ المؤلفة الفقرة أو مجموعة أجزاء مف العمؿ األدبي
وقد جعمو  ، (ٕ)«ىػ( الذي سّمط الضوء عمى العالقات السترابطية ألجزاء القصيدةٗٛٙي )تنالقرطاج

 ، الوجو الثالث مف وجوه إعجازه حسف ستأليفو»، يقوؿ:  أحد أوجو اإلعجاز القرآني (السيوطي)
والوجو الرابع مناسبة آياستو وسوره وارستباط بعضيا ببعض حستى ستكوف  .االستئاـ كممو وفصاحستي

 .(ٖ)«ظمة البناءستمستسقة المعاني من ،كالكممة الواحدة
ة لستشكيميا وحدة فّعال ةأصبح ُينظر إلى االستساؽ عمى أّنو ظاىرة مستميز  منطمؽومف ىذا ال       

وخارجية  ، عالقات "ظاىرية وباطنيةمجموعة مف ّنصية عند ستحميميا ستجدىا مؤلفة  عالئقية
. ، "بسيطة وعميقة، و  وداخمية  فستعكس االنسجاـ الداخمي لمّنص 

                                                                                                                                                                        

، وجاء البحث  حيف جعؿ النحو الحديث "الستضاـ النحوي" ىو األساس عمى "الستضاـ المعجمي" ىو األساس ،=
 ليجمعيما معًا.

 .٘:محمد خطابي، لسانيات النص   ظ: (ٔ
:  إبراىيـ خميؿ ، (ٕ  . ٘ٛٔفي المسانيات ونحو الّنص 
 .ٖٗ، ٖٕ/ٔمعسترؾ األقراف :،  السيوطي (ٖ
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- ً
ا
 :ةــــنــــريــــقــــال-رابــــعــــا

أقرنو قرنًا أي شددستو إلى شيء... والقريف  الشيء تُ رنْ قَ »مف القرف  :ة ُّػػػػػلغُّةػػنػػػػريػػػػػقػػالُُّّ   
 :أحدىما» ؛ معنييفمعنى مادة "قرف" المغوي لأفَّ  (ابف فارس)يرى  ، (ٔ)«صاحبؾ الذي ُيقارنؾ 

واْقسَتَرف الشيُء بغيره وقاَرْنسُتو ،  (ٕ)«شيء يْنسَتأ بُقّوة وِشّدة ر، واآلخَ  شيءيدؿ  عمى جمِع شيٍء إلى 
 .(ٖ)الشر   ـكاف ذلؾ في الخير أأمنو القريف أي المصاحب سواء و  ، ، أي صاحْبستو ِقراناً 
، فإذا  ستدور دالالت ىذه المعاني حوؿ كؿٍّ "مف االجستماع وشدة المصاحبة والستالـز واالزدواج"    

فصحبستيا واجستماعيا فيو إعانة عمى  ، ما بحثنا في المعنى االصطالحي فال نجدىا ستبستعد عنو
  إزالة الغموض.

أمٌر يشيُر إلى » ىػ(:ٙٔٛ)ت(الشريؼ الجرجاني)ستجده عند أوؿ ستعريؼ ليا : االصطالح ففي     
 ، بعض الشيء لعموميستو في داللستو ستجد أّف الغموض يشوبو ولكف عند الستمعف ، (ٗ)«المطموب

ىي الداللة المفظية أو المعنوية الستي ستمحض المدلوؿ »ونجدىا أخص في الستعريؼ المحدث القائؿ: 
 .(٘)«المراد منو مع منع غيره مف الوصوؿ فيو وستصرفو إلى

يا في الظاىر صغيرة الحجـ يستضح مف المعنى المغوي واالصطالحي معًا أنّ  مثمما "القرينةػ"ف     
فيي كالمؤشر ستّوجو داللة  ، صغرىا لكنيا قد ستسوؽ سياقًا برمستو عمى الرغـ مف ، كبيرة المعنى

لة اليدؼ وىو ذىف المستمقي، مع اإلفصاح عف الدال السياؽ المراد فستجعمو ُمصيبًا في رميستو
يكوف فأّما األخرى  ، فاألولى يكوف إرساليا مباشرة لمذىف ؟ المقصودة أىي مجردة أـ محسوسة

  . الذا ال يكوف إرساليا مباشر  ؛ ، وستكوف مطعمة بعناصر إبداعية مؤثرة في المستمقي إرساليا لمنفس
وىو الربط  ، يعمميا األساسعف طريؽ ما "القرينة" يكوف وىاستاف الوظيفستاف المستاف ستؤديي    

عممًا  ، حستى ستجعميا وحدة نّصية مستسقة ومنسجمة ، العالئقي لمبنى الصغرى داخؿ البنية الكبرى
 فيسستعيف بيا في إفيامو الداللة الّنّصية ، دوف شعوٍر منومف أفَّ ىذه القرائف ُيدركيا المستكمـ سميقًة 

                                                           
 ، مادة)فرف(ٕٔٗ،ٕٕٗ/٘العيف: ، الخميؿ (ٔ
 .ٙٚ/٘مقاييس المغة :،  ابف فارس (ٕ
 مادة )قرف(. ،ٖٓٗ/ٚلساف العرب: ابف منظور ، : ظ (ٖ
 .ٗٚٔالستعريفات:الجرجاني، الشريؼ  (ٗ
 .ٙٛٔمعجـ المصطمحات النحوية والصرفية : محمد سمير نجيب ، (٘
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ستحممو مف سمات  ىذه القرائف وماذلؾ عف طريؽ كؿ   ، ير عف غرضويستسنى لو الستعبكي  ،
وىذه القرائف ستؤدي معناه الوظيفي في القصد مف منابع مستنوعة بحسب الجانب . (ٔ)ودالالتومعاٍف 

إْذ قد  ؛ في ستناسؽ الداللة وستالقي معانييافستحقؽ الغرض المطموب  ، الوظيفي الذي ستنستمي إليو
، بعد أف جمعيا ستحت عنواف "قرائف  ليا (ستماـ حساف)بحسب ستقسيـ  ، ستكوف معنوية أو لفظية

إّف الجامع  -سبؽ بيانو ماف-،  (ٕ)(عبد القاىر الجرجاني)ه مف كالـ وىو مصطمح اسستقا ، الستعميؽ"
 قؿ المعنى الداللي بينيماستنيوعميو  ، ليا ىو عمميا في ستنشيط حمقة الستواصؿ بيف المستكمـ والمستمقي

وي  بالستفصيؿ ستحت عنوانيف أف نستصدى لمستعميؽ النح» -يرى ستماـ مابحسب  -وليذا ينبغي ،
ىو القرائف المفظية فإذا عممنا أف العالقات السياقية الستي  والثاني ...العالقات السياقية :أحدىما

فيذه ستستناوؿ القرائف مف  ..."واب ىي في الحقيقة "قرائف معنويةستربط بيف األبواب وستستضح بيا األب
فالستعميؽ ىو اإلطار الضروري لمستحميؿ النحوي  ...نوية والمفظية وىما مناط الستعميؽستيف المعالناحي

ىي في الحقيقة  (ستماـ حساف)ىا ففكرة الستعميؽ الستي اعستمد ، (ٖ)«أو لما يسميو النحاة اإلعراب
  وما ستكمف مف قرائف لفظية ومعنوية. ، سترستكز عمى العالقات السياقية

 ، إفَّ الستعميؽ سترستيب دالالت األلفاظ في العقؿ»بقولو:  ، الستعميؽ (ةميدح ىمصطف)وُيعّرؼ     
الستسميـ بأّف الستمييز بيف ىاستيف العمميستيف  ىذا مع .في الجممة الممفوظة نفسيا أللفاظوالنظـ سترستيب ل

ّف المستكّمـ يؤدييما عمى حاٍؿ سُتكاد ستجعميما عممية واحدة ، أمٌر في غاية الصعوبة  واصفاً  ، (ٗ)«وا 
  فيي أشبو بالمسترادفة. ؛ بستعريفو ىذا عالقة الستعميؽ بالنظـ

 :القسـ الثاني ، القرائف المقالية "القسـ األوؿ: مى قسميف:عستمؾ القرائف  (ستماـ حساف)ُيقّسـ      
ويستضح الفرؽ بينيما عف طريؽ الستسمية  ، "معنوية ولفظية" عمىوستُقّسـ األولى  ، "القرائف الحالية

حيف أفَّ  عمى،  ألفَّ مجاليا عقمي ؛ القرائف المعنوية" أصعب إدراكًا مف القرائف المفظيةفػ" ،والستقسيـ
 .(٘)درؾ حساً اًل مما يُ امنيكوف أصعب  وما ُيدرؾ عقالً  ، يا عف طريؽ الحواسالمفظية يمكف إدراك

                                                           
 .ٖٛٔ، المعنى وظالؿ المعنى: : محمد محمد يونس عمي ظ (ٔ
 .ٜٛٔالمغة العربية معناىا و مبناىا :،  ستماـ حساف:  ظ (ٕ
 .ٜٛٔ:ـ . ف  (ٖ
 .ٔٔنظاـ االرستباط والربط :،  مصطفى حميدة (ٗ
 .ٜٓٔ،ٜٔٔالمغة العربية معناىا ومبناىا: ،  ستماـ حساف:  ظ (٘
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 اإلسناد" ائف:، وستشمؿ األولى قر  وعمى ىذا الستقسيـ يمكف أف يطمؽ عمييا القرائف العقمية والمادية   
أّما . (ٕ)المعنى وصحستو داللستيا يحكـوىذه  ، (ٔ)المخالفة"و  ، الستبعيةو  ، النسبةو الستخصيص، و  ،

 (ٖ)«المفظ الذي يدؿ عمى المعنى المقصود ولواله لـ يستضح المعنى» فيي -المفظية– األخرى
 ، (ٗ)الستضاـ"و  ، الرستبةو  ، الربطو  ، األداةو  ، المطابقةو  ، الصيغةو  ، الستنغيـو  ، اإلعراب" فستشمؿ:

 فالقرائف عند )ستماـ حّساف( ستعستمد عمى السياؽ بصورة عامة سواء أكاف حقيقًة أـ مجازًا.
، إاّل أّنو  )مادية عقمية( عمى ضربيف ياإذ جعم ( ؛فاضؿ السامرائيوقد ستابعو في ذلؾ )د .     

 :(٘) قيد مف شأنيا وقصرىا عمى مممح المجاز فقط
 نحو  ، لستوافؽ الداللة الظاىرية مع الداللة الباطنية ؛ حستاج إلى قرينة: ضرٌب ال ي األوؿ

ُِّإنِّيَُّأرَاَؾَُّوَقْوَمَؾُِّفيَُّضالٍؿُّ:  قولو ستعالى ُّأَلِبيِهُّآَزَرَُّأَتتَِّخُذَُّأْصَناما ُّآِلَهة  ـُ ْذَُّقاَؿُِّإْبرَاِهي َواِ 
 .وىذه ىي الداللة  الحقيقية ، [ٗٚاألنعاـ:]ُمِبيفُّ

 رأيُت أسدًا" بمعنى شجاعاً " فال يستضح مقصده إاّل بقرينة كقولؾ: أّما الضرب اآلخر ، 
قرينة في إيضاح داللستيا ، وىذه المعاني ستعستمد عمى ال وكذلؾ قولؾ: "ىذا بحٌر" أي جواد

 ، إيضاح الداللة وصرفيا ، فقد عممْت عمميف ، وصرفيا عف المعنى الحقيقي المجازية
ّنما ستحصرىا في الجانب المجازي ، طفيي لـ ستصرفيا عف المعنى الحقيقي فق وبذا قد  ، وا 

 . ستدخؿ في باب المجاز فقط ة ، فالقرينة ىناالداللة المبستغا أعطتِ 
أال  ، بيقي في الرسالةيمكف أف نسستخرج مف ىذه القرائف ما ستدخؿ ضمف البحث الستط    

مفيوـ  (افستماـ حس)ىذه القرائف أطمؽ عمييا  ، والرستبة والربط" ، الستضاـوىي قرائف "

                                                           
 .ٜٔٔ،ٜٓ:ستماـ حساف ، المغة العربية معناىا ومبناىا:   ظ (ٔ
لـ يصّرح ) د . فاضؿ السامرائي( بوجود قرائف لفظية  ،ٔٙ:  ، الجممة العربية والمعنى : فاضؿ السامرائي ظ (ٕ

 داخؿ قرينة وجود إلى اً إظيار  أو ضمناً  فيشير ، قرائفستمؾ  بوجود يممح ستجده لستطبيقاستو العودة حيف ولكف ومعنوية ،
ُـَّ ىاؾ مثاًل: قولو ستعالى:، معنوية أو لفظية كانت إف نوعيا محدداً  السياؽ ]البقرة   َقْبؿُُُِّّمفُُّّاللَّهَُُِّّأْنِبَياءََُُّّتْقُتُلوفَُُّّفِل

السستزادة يراجع : فاضؿ السامرائي ، ل، فمف قبؿ ىي قرينة ستدؿ عمى المضي وليس الحاؿ أو االسستقباؿ ،  [ٜٔ:
 .ٕٙ -ٜ٘الجممة العربية والمعنى: 

 .ٓٙف : ( ـ .ٖ
 . ٕ٘ٓ: ، المغة العربية معناىا ومبناىا : ستماـ حساف ظ (ٗ
 .ٜ٘: فاضؿ السامرائي ،الجممة العربية والمعنى: ظ (٘
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 ـَ لِ  فربما يسأؿ سائؿ ، خرىاألًة سُتميزىا عف بقية القرائف يفأعطاىا مز  ، (ٔ)"العالئقية"
 ولكف عند البحث ، عف سبب الستسمية.ستماـ()دلـ ُيفصح  سميْت بالقرائف العالئقية؟

 وقد استضح ذلؾ سابقا،  والدراسة ستجد أنَّيا ومف دوف بقية القرائف يكوف عمميا ضخمًا جداً 
مسمكًة لطريِقيا وستجعميا  ، القرينة وصغرىا قد ستسوؽ داللة سياقية أو ستركيبية يةمز  فَّ أ

كػ"العالمة  ، حرفًا أو صوستاً ستكوف  حيف أف بقية القرائف قد عمى . ومؤديًة لغرِضيا
فاىستماـ  (ٕ)واألداة" ، والمطابقة ، ونغمة الكالـ" أو كممًة كػ" البنية صرفية ، اإلعرابية

 .مف معنىستدور حولو ما ر عمى األخرى مقستص
-القرائف  يي األخرى ال ستسستغني عف ىذه فأّما القرائف المعنوية  ، ىذا بالنسبة لمقرائف المفظية     

مكف ليا فال ي ، بإعطاء المسّوغ السترابطي في إطار الداللة الستركيبية والسياقية –الستركيبية العالئقية 
فيي  اً إذ ، عف طريؽ اإلحالة إليياإْذ ستقوـ بإبرازىا  ؛ قرائفذلؾ إاّل بستضافرىا مع ىذه الب القياـ

وذلؾ عف طريؽ  ؛ ىا العالئقي في إطار السياؽ ضمف المباحث الستخاطبيةأثر الوحيدة الستي ستؤدي 
"القرائف و ، (ٖ)المستضامة ىي األخرى ضمف وحدة ّنّصية كبرىالداللية والستركيبية ارستباطيا بالمباني 

عف طريؽ ، يمكف ستوضيحيا وأثرىا العالئقي  مرحمة الثانية مف مراحؿ الستضييؽستقع في ال العالئقية
 المخطط اآلستي: 

 
  
 

 
                                                           

؛ ، مف دوف ستعميؿ لسبب الستسمية  "ستحت عنواف "القرائف العالئقية ،ٓٛفقد جمعيا بكستابو "الخالصة النحوية ": (ٔ
 عمميا. عف طريؽألّنيا واضحة 

 .ٔٔ،ٕٔ،ٖٔالخالصة:  : ستماـ حساف ، ظ (ٕ
، ولمستعريؼ بكؿ  قرينة مف ىذه القرائف "الستضاـ ٕٖٔ: محمد محمد يونس عمي ، المعنى وظالؿ المعنى:  ظ (ٖ

بستوطئة ستعريفة مبينة ألصؿ كؿٍّ منيا ووظيفستيا فصاًل لكؿ  قرينة مسستياًل ذلؾ البحث  والرستبة والربط" فقد خصص
، وباألصؿ كما يبدو لي  بيف الربط والسترستيب ياإاّل قرينة الرستبة الخستالؼ اآلراء في أصؿ عمم وأىميستيا العالئقية ،

ذا ستقّدـ فييا السترستيب الداللي عمى المفظي ، أفَّ السترستيب ىو استساٌؽ وانسجاـ ، نيا في سيأستي بياف كؿٍّ م وال سيما وا 
 ، إف شاء اهلل ستعالى. فصميا المحدد

 قرائن

 التعليق

القرائن 

القرائن  اللفظية 

 العالئقية

لقرائن ا

 المعنوية
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 ةـــئــــىطــــت : 

قـك بو مف أثر عالئقي رائف العالئقية ؛ كذلؾ نتيجة ما ييعد التضاـ مف أبرز الق       
كفؽ ىذا المضمكف يمكف بياف عمى ، ك  جامع بيف العالقات الٌنصية السطحية كالضميمة

 مبتدأ في ذلؾ مف المعنى المغكم.معناه 

كتىضاـ القكـي إذا انضـ ، فانضـ كتضاـ ضمان  ضـٌ الشيًء إلى الشيءً  :ةـــغـــلــــي الـام فـــــضــــتــــلا    
يـ إلى بعضو   .(ُ)بعضي

عٌرفو تماـ كما  -فيك؛  عف المعنى المغكمالمعنى االصطالحي ال يبعد  الحــــطــــاالصكفي      
 ىناالتضاـ  فيسمى ف النحكييف عنصران آخر،يف يستمـز أحد العنصريف التحميميأ» -حساف

"  .(ِ)«""التنافي كيسمى ىذا ، أك يتنافى معو فال يمتقي بو ، "التالـز
 الكامنة بيف العناصر المغكيةالداللية التركيبية العالقة  ظير، تي  تركيبية كالتضاـ قرينة لفظية      
 فتؤدم المعنى العاـ  ، ذلؾ إلى الكحدات النصيةكقد تتعدل  ، تراكيبكأف تككف مفردات أك  ،
إذ  ؛ اال يكاد باب مف أبكاب النحك يخمك مني اكألىميتي ، مسبككةالمنسكجة النصية الكحدة لم
 -التضاـ-أٌما صكرتو .كالتكارد" ، االختصاصك  ، كتشمؿ "االفتقار ، اإليجابية ، تمثؿ بصكرتيفت

 كالتنافر ". "التنافي، فتشمؿ (ّ)السمبية
  

                                                           
 ،َُّْالقامكس المحيط : ، آبادم :الفيركز ك مادة)ضمـ(، ،ّٕٓ،ّٖٓ/ُِف العرب:،لسا منظكرابف  : ظ (ُ

 باب)الميـ(.
 .ُِٕالعربية معناىا كمبناىا :ة المغ ( تماـ حساف ، ِ
ؿ عمى ىذا التقسيـ في بنية السياؽ بنكعييا المعجمي ( ّ التضاـ السمبي: المتمٌثؿ بػ"التنافر، كالتنافي" كال يعكَّ

كال  كالتركيبي ،فيذا " التنافي" يفرض استبعاد كجكد عالقة تالزمية بيف عنصريف متنافييف في سياؽ الجممة ،
كارتباطو دائمان يككف بػ"نمطية التركيب النحكم"، أك  ساسية ،كيرتبط بالفكرة األ سيما فيما يخصُّ التعالؽ المعنكم ،

، كال تنفيس، كال تحقيؽ.  امتناع المعاقبة، فقكلؾ: "كتاب زيد"، ال يحؿُّ محمو فعؿ ك ال ضمير ك ال أداة شرط
بحث( ،)َُّظ :تماـ حساف، التضاـ كقيكد التكارد: إذ يمتنع أف تحؿ األلفاظ المذككرة في ىذا المكضع ، .إلخ ؛

، كليس ىذا عمؿ بحثي فما يعنيني ىك كجو  ـُٕٔٗيكليك -ىػُّٔٗ، رجب  ، السنة الثالثةٔبمجمة المناىؿ ،ع
التضاـ اإليجابي المتمٌثؿ بجانبيو المتضافريف "النحكم، كالمعجمي" ؛لعمميما الكظيفي العالئقية في العالقات 

 السياقية الٌنٌصية. 
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نافر" كالمعركؼ أٌف "االفتقار كاالختصاص كالتنافي "مف الظكاىر التركيبية، أٌما "التكارد، كالت     
 كيمكف بياف ذلؾ بالمخطط اآلتي : ، (ُ)مف ظكاىر الكممات المعجمية

 
 

                          

 
                                                           

فالتضاـ  كالمعجمي "، ظاىرة مف ظكاىر التضاـ بقسمٌيو :"النحكم ، القكؿ في كؿ   (تماـ حساف)( فٌصؿ ُ
ىك انتظاـ مفردات المعجـ في طكائؼ يتكارد بعضيا مع  بعضو  أخر، فاألفعاؿ طكائؼ  -كما عرفو -المعجمي

بعرضو رأم  -ىذا–، كيؤكد قكلو  تتكارد كؿ طائفة منيا مع طائفة مف األسماء، كتتنافر مع األسماء األخرل
تماـ حساف ،البياف في  «.إسناد الفعؿ إلى مف ىك لو أك إلى غير مف ىك لو»بالغييف بيذا الجانب، يقكؿ: ال

كداللة قكلنا: زيد ». كداللة التضاـ بكصفو قرينة لفظية تركيبية تتحقؽ غالبان باإلسناد، كذلؾ ُْٓركائع البياف :
كب، كىك إضافة ىذه األحكاـ كيتحصؿ مف أجميا الفائدة قائـ كعمرك خارج، فإٌف ما ىذه حالو داؿ عمى معنى مرٌ 

ما يدؿ داللة كاضحة عمى أفَّ األساس في  ناد كما ىك مألكؼ عالقة معنكية ؛.فاإلسٗ/ِالعمكم،الطراز:« المركبة
المعنكم أكثر مما ىك لفظي ،ككفى بداللة اسمو عميو ؛ فعالقتو ضميمة أكثر منيا سطحية  التضاـ ىك التعالؽ

عالقة المسند –كغالبان ما يتحقؽ ىذا االرتباط  كقد أطمؽ البالغيكف عمى االرتباط المباشر صفة "كماؿ االتصاؿ"،
؛ كمف ثـ يصبح المؤك د  لألكلىأف تككف الجممة الثانية مؤكدة  -ُفي مجمكعة مف األمكر منيا: -بالمسند إليو

أف تككف الجممة -ِ، مف غير حاجتيا إلى عاطؼ يعطفيا.  كالمؤكَّد كاحدان، أم جمؿ متضامة بعضيا لبعض
أف تككف الجممة الثانية بمنزلة البدؿ مف الجممة األكلى، فيتحقؽ بذلؾ "كماؿ -ّالثانية مبينة كمكضحة لألكلى. 

، اإليضاح في عمـك  ك: الخطيب القزكيني ،ِْْ، ِّْإلعجاز : : الجرجاني، دالئؿ ا االتصاؿ" ظ
ال يغنى كاحد منيما »ك  ، أم اتحاد الجممتيف اتحادا تاما، فال يجكز عطؼ إحداىما عمى األخرل ،ُّٓ:البالغة

ي، ، كآخر لفظ كيقسـ اإلسناد إلى: إسناد معنكم. ِّ/ ُسيبكيو ،الكتاب : «عف اآلخر، كال يجد المتكمـ منو بدا 
كػ"إسناد الخبر إلى المبتدأ، نحك  كالمعنكم ىك األصؿ، يتحقؽ حيف تنسب كممة ما لمعناىا، معناه الحقيقي ،

سناد الفعؿ إلى الفاعؿ، نحك "حضر أخكؾ". أما المفظي فيتحقؽ حيف يينسب الحكـ إلى المفظ،  "خالد مسافر" ، كا 
. كعميو َّلسامرائي، الجممة العربية ، أقساميا كتأليفيا :: فاضؿ اظ  نحك قكلؾ: "ال إلو إاٌل ا كممة اإلخالص"،

ٌنما يتسع مداه إلى الربط المعنكم ال يقتصر عمى ككنو قرينة لفظية فحسب–كما يبدك -فالتضاـ  ، كما في  ، كا 
ر ، أم لـ يقتص ، كالعالقة بينيما اإلسناد، كالتضاـ ىك ما قصده عمماء العربية في دراساتيـ في قضايا اإلسناد

 . ُِٔ/ْك: كالمبرد، المقتضب :  ،ِّ/ُ، الكتاب : عمى الدراسات الحديثة، لالستزادة يراجع: سيبكيو
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ناصر المتالزمة في حالة العالقة الكظيفية التركيبية لمتضاـ بيف الع ما تتحقؽكغالبان       
فيرتبط  حيف تشتد حاجة أحد العنصريف إلى اآلخر،قية ئإذ تكمف كظيفتو المغكية العال ؛االفتقار

كحاؿ  –"األداة" -ال يحتاج في حينيا إلى رابط لفظي  ، أحدىما باآلخر ارتباطا معنكيان مباشران 
كؿَّ جممتيف » فإفٌ  .يرىا"كغ كالمضاؼ كالمضاؼ إليو ، ، كالتأكيد كالمؤكد "الصفة كالمكصكؼ
 كىذا ارتباطه  ،(ُ)«ثانيتيما بياف لألكلى ترتبطاف ارتباطان مباشران بغير أداة ، متتاليف في الٌنص  

–الٌنٌص بيذه العالقات اإلسنادية بصفة االنتظاـ كيتصؼ  ، (ِ)اإلسناديةمعنكم بيف التراكيب 
التي تؤدم إلى استقرار الفكرة في ذىف  -عكسيا رصؼ الكممات كالتراكيب المتجاكرة يالتي 
الٌنص  دليؿ عمى انتظاـ العناصر المككنة ذلؾ انتظاـ الجمؿ في »؛ كذلؾ ألٌف  ياكرسكخ المتمقي

يقتضياف معان كىما  ، كىذا األخير يقتضي األكؿ ، فالمسند يقتضي المسند إليو؛ لعالـ الٌنص  

                                                           
كٌؿ جممتيف متتاليتيف في »حيف أٌف الربط المفظي "الخالفي" يككف بكساطة األدكات التي تربط بيف  عمى( ُ

، ثانيتيما تخالؼ األكلى، ترتبطاف بأداة ربط  .ِٖ، نسيج الٌنص  :زىر الٌزناد األ« الٌنص 
 .( كىذا ما سيفصمو البحث في المبحث األكؿ: )التضاـ النحكم (ِ

 امــــــــضـــــــــتــال    

     الســـلبـــي التــضــام اإليـجـابـي التـضـام

(( 

 التنافي االختصاص

 التضام       

(                التالزم)التركيبي

التضام 

 المعجمي

 التوارد االفتقار
 التنافر

التضام 

 التركيبي
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ترصؼ الحمقة إلى جانب ... تنتيي دكف أف تنغمؽ عمى نفسيافيذه  حمقة أكلى   متممات،
 .( ُ) «ف عالمان ممتدان ىك عالـ الٌنص  األخرل لتكك  

يا داخؿ كتالزم ، تعالؽ التراكيبفي ضكء  ، ياالتساؽ الٌنص  كتكمف أىمية التضاـ في      
ٌنما يتسع لتحقيؽ االتساؽ الداللي  ، عمى الجانب الشكميال يقتصر كىذا  ، الكحدة الٌنٌصية في كا 

قدرة  يبقى بال ، فإٌف النسيج الٌنٌصي» ، كاالتساؽ الترابطذلؾ فإف لـ يتحقؽ  ، جمؿ الٌنٌص ترابط 
،  فاالتساؽ الداللي يكمف في قرينة التضاـلذا  ؛ (ِ)«عمى إيجاد التكاصؿ بيف المبدع كالمتمقي

فيك مرآة عاكسة لعالقاتو ضميمة  مف أبرز القرائف العالئقية االتساقية ؛ -ككما يبدك–الذم ييعد 
بعالقات اإلسناد كالتخصيص كالتبعية ؛ إذ ييشٌكؿ جسر اتصاؿ ما بيف الترابط الداخمي  تتمٌثؿ

 .التطبيؽ المكٌزع بحسب أبكاب التضاـ كيمكف مالحظة ذلؾ عف طريؽ كالخارجي ،

                                    
                               

 
 
 

 
 
 
 

 

 
                                                           

 .ٕٔزىر الزٌناد ،نسيج الٌنٌص :األ (ُ
 .ّْٗ،َّٓخميؿ أحمد عمايرة ، المسافة بيف التنظير النحكم كالتطبيؽ المغكم : (ِ
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 ث ألاول ــحــبـــمــــال

 ىي ـــــحــــنــــام الــــضـــتــــال
 ،-المترابطة التراكيب– المغكية :ىك التالـز الحاصؿ بيف العناصر ىي ـــحـــنـــام الــــضــــالت     

حتى يصؿ  ، يؤثر في تصميـ البنية التركيبية ما سببان في حصكؿ بعضيا اآلخر،فيككف بعضيا 
ألداء المعنى العاـ  ؛ كالتآلؼ الٌنٌصي بيف المضمكف التركيبي ، إلى حاؿو مف االتساؽ الداللي

حيز المفظ مف افتقار إلى قرينة عمى المعنى بحسب ما يرىص بو »-كما سبؽ–فالتضاـ  ؛لمٌنص  
 .(ُ)«أك مفارقة بيف المفظيف  ، أك مناسبة بيف ىذا المفظ كغيره ، أك اختصاص بو ،لفظ آخر

 ،كالتمييز كالمميز ،كالمفس ر كالمفسَّر ، كغالبان ما تظير عالقة التضاـ بيف التابع كالمتبكع  
 ،ير الجممةدكتق  ، كاالقتراف ،كاالفتقار كاالختصاص ، كالفصؿ كالكصؿ ، كالضمير كمرجعو
 .( ِ)كالتركيب كغيرىا

 

 ىي :ـــــحــــنــــام الــــضــــتــــر الـــاهـــظـــم

 
ا
إذ ييعنى بأىمية الحركؼ كاألدكات  ؛ كىك أحد مظاىر التضاـ التركيبي :اصــــــصــــتـــــالاخ -أول

المعنى ما يؤكد كظيفتيا في قكة  ، بالدخكؿ عمى عناصر لغكية محددة منيا باختصاص كٌؿ نكعو 
ٌنما  أم مف دكف ارتباطو بكالـ آخر، ، كذلؾ ألٌف الحرؼ ال يمكف إدراكو في ذاتو ؛ كاالرتباط كا 

كقد  .(ّ)كقد يتعدل األمر إلى الكحدات الٌنٌصية ، أك جمؿ ، تضامو مع ألفاظ أخرلعف طريؽ 
 يدخؿ الحرؼ عمى مدخكؿ بعينو كأف كاف ذلؾ لو بسبب لفظو ال فٍ أ» بػ (تماـ حساف)عناه 

                                                           
 .ُٖتماـ حساف ،الخالصة النحكية : (ُ
 .ُّٓركائع القرآف :: تماـ حساف ،البياف في  ( ظِ
نما تكمف داللتو أٌف ليس لمحرؼ داللة عمى معنى في نفسو ، كا  -كالمحدثيف  ماءمف القد–يرل أغمب النحاة  (ّ

ٌنما جاء »،إذ يقكؿ  (ابف جني)في غيره ،كمنيـ  الحرؼ ما لـ تحسف فيو عالمات االسماء كال عالمات األفعاؿ ،كا 
الذم قاؿ -عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر – (عباس حسف)،كمف المحدثيف  ٖ: الممع في العربية« لمعنى في غيره 

نما تدؿ عمى معنى في غير :» ىا فقط ،بعد كضعيا في جممة الحرؼ كممة ال تدؿ عمى معنى في نفسيا ،كا 
 .ٖٔ/ُالنحك الكافي :«خالية مف الزمف  تيا.دالل
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بالدخكؿ  (كاختصاص )إٌف كأخكاتيا ، (ِ)فيك صفة خاصة بالحركؼ كاألدكات ،(ُ)«بسبب معناه 
أحرؼ كاختصاص ) ، بذلؾ أيضان  ك)أدكات النداء( ، كاختصاص )حركؼ الجر( ، عمى االسماء

 (سيكطيال)كقد عمؿ  ، مف األدكات كغيرىا، صب( بالدخكؿ عمى األفعاؿ المضارعة كالنـز الج
كال  ، (ّ)«كٌؿ حرؼو اختص بشيءو كلـ ينٌزؿ منزلة الجزء منو فأٌنو يعمؿ » :اختصاصيا بقكلو

ان كبارزان في اتساؽ الٌنٌص كاضحأثرىا  قتصر عمى تناكؿ ما كافا، ف مجاؿ لمبحث لذكرىا جميعان 
 الحركب، كىي كاآلتي:خطب في 

 :يــــــمــــاص الاســـصـــتـــالاخ -1

 ، تختص بعض الحركؼ بالدخكؿ عمى مخصكصات كالمية اسمية مف ألفاظ كمركبات     
مف  ، ما يؤدم إلى سبؾ كتراص مفردات التركيب المغكم ، مدخكلومع ص المختفيتضاـ الحرؼ 

" ، خكاتيا"كأ"إٌف ذلؾ  في التضاـ كاالتساؽ الداللي  كاضحالتي كاف ليا األثر ال ، ك"حركؼ الجر 
عف طريؽ سنعرض ذلؾ ك  ، كؿُّ ذلؾ نجده في ضكء عمميا المتخصص ، في خطب الحركب

    : البالغةيج ننصكص 
كىي في  ، كىي مف الحركؼ المختصة بالدخكؿ عمى األسماء :اــيــــواتـــــإّن وأخ - أ

 ، كترفع الثاني خبران ليا ، تنصب األكؿ اسمان لياتضاميا ىذا مع الجممة االسمية 
 ، إٌنما كاف عمميا باالختصاص»-"ليت  ،لعؿٌ  ،فَّ لك كأٌف، أفَّ  ،" إفٌ -كىذه الحركؼ

ذا لحقتيا "ما" فارقيا االختصاص فينبغي أاٌل تعمؿ إالٌ   ليت فإٌنيا تبقى عمى كا 
                                                           

غير مختصة تصمح لمدخكؿ عمى . كىناؾ بعض الحركؼ كاألدكات َٖالخالصة النحكية : تماـ حساف ، (ُ
كقد تنبو تماـ حساف إلى مدل  " ،ك "أدكات العطؼ ""ما" النافية ك"أدكات االستفياـ مختمؼ أنكاع الكممات مثؿ

عراب فكاف مف أصكليـ :"ال يعمؿ الحرؼ إاٌل إذا كاف مختصٌا" .   اة مف ىذه الظاىرة في تنظيرىـ لإلانتفاع  النح
.كعميو ُٓٓ، ُْٓ: البياف في ركائع القرآف :ك ،َّٕ/ُمسائؿ الخالؼ :ابف األنبارم ،في االنصاؼ في 

 اقتصرنا عمى تناكؿ ما كاف مختصان لقكة عممو في التضاـ كاالتساؽ الداللي .   
قسميف: معمؿ كميمؿ، فالمعمؿ ىك الحرؼ المختص، كػ"حرؼ الجٌر ،  ( قٌسـ ابف األنبارم الحرؼ عمىِ

"  : أسرار العربية :لالستزادة يراجع، كالميمؿ غير المختص ، كػ"حرؼ االستفياـ كحرؼ العطؼ ". كحركؼ الجـز
 .َٗك: الجنى الداني :، ِٖ

ا برغـ اختصاصيا؛ ألنيا ، فمـ تعمؿ في الكممات التي تميي ( كخرج بذلؾ السيف كسكؼ كقد كالـ التعريؼّ
 .ِْٔ/ِكالجزء منو، السيكطي ، األشباه كالنظائر :
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( كالسيما "إٌف" )كقد كثر استعماليا في خطب الحركب لإلماـ  ، (ُ)«اختصاصيا
[ ُمْنَكرًا، َواَل َجَعُموا َبْيِني َوَبْيَنُيْم » (:منو قكلو ) ،المؤك دة َواهلِل َما َأْنَكُروا ]َعَميَّ
نَُّيْم َلَيْطُمُبوَن َحّقًا ]ُىْم[ َتَرُكوهُ ِنْصفًا،  ، َوَدمًا ُىْم َسَفُكوُه، َفِإْن ُكْنُت َشِريَكُيْم ِفيِو َواِ 
ْن َكاُنوا َوُلوُه ُدوِني َفَما الطَِّمَبُة ِإالَّ ِقَبَمُيْم،  ِصيَبُيمْ نَ  َلُيمْ فىًإفَّ  َل َعْدِلِيْم ِمْنُو، َواِ  نَّ َأوَّ َواِ 
نَّ َمِعي َلَبِصيَرِتيَعَمى َأْنُفِسِيْم،  َلْمُحْكمُ  ، َواِ  نََّيا َلْمِفَئُة ، َما َلبَّْسُت َواَل ُلبَِّس َعَميَّ َواِ 

نَّ األمُأ َواْلُحَمُة َوالشُّْبَيُة اْلُمْغِدَفُة، ، ِفيَيا اْلحَ اْلَباِغَيةُ  ، َوَقْد زَاَح اْلَباِطُل ْمَر َلَواِضحٌ َواِ 
 .( 2)«َقَطَع ِلَساُنُو َعْن َشَغِبوِ َعْن ِنَصاِبِو، َوانْ 

"إٌف" المكك دة مع التراكيب  ى في تضاـ يتجمٌ  ، ؼي مكثٌ في الٌنص  المتقدـ تعالؽ نصٌ ييمحظ       
مقاـ المتكٌمـ مقاـ شؾٍّ ؛  ؛ كذلؾ ألفٌ  لبياف المقصكد مف المعنى العاـ ؛ معياتالزميا ك  ، االسمية

( المكسكرة المؤكدة عمى الٌنص  مف دكف كجكد  ( المفتكحة اليمزة ؛ لذا غمب عمييا سيطرة )إفَّ )أفَّ
 ىك التعريؼ( اإلماـ) حديث معرض فقد كاف ، ّألٌنيا تحتاج إلى تأكيد أقكل في ذلؾ السياؽ

 -"إٌف"–فقد تكررت  ، في ذىف المتمقي متسقان  المعنى إيصاؿما أدل إلى  ، (الفئة الباغيةػ)ب
ٌنما  ، في كؿ  تركيب مف ىذه التراكيب النصية منفصمة عف غيرىا أتً تكلـ  ، خمس مرات كا 

إذ  ؛ تضافرىا مع القرائف األخرل عف طريؽ ، مع بعضيا اآلخر مبنى كمعنى جاءت متعالقةن 
[ تىرىكيكهي" :"قكلوفي تجد  ـٍ ٌقان ]ىي نَّييـٍ لىيىٍطميبيكفى حى اف المختص "إٌف" أٌف التضاـ ال يقتصر عمى  اقتر  ؛ كىاً 

"مع المخصكص "ىـ  نما يتعدل  ، لىيىٍطميبيكفى كذلؾ  ، أثره في االتساؽ بتماسؾ إجزاء الٌنٌص كا 
ـٍ لىيىٍطميبيكفى  التركيبي نىبتعالؽ المب نَّيي [ تىرىكيكهي" بما قبمو كما بعده "كىاً  ـٍ ٌقان ]ىي عف  –كما سبؽ -، حى

 ، "ىـ " المحيمة إلى الفئة الباغيةاإلحالة الضميرية  :كمنيا ، القرائف األخرلمع  هتضافر  طريؽ

                                                           
 .ّْْ/ُابف عصفكر ،شرح جمؿ الزجاج : (ُ
، بتحقيؽ: صبحي الصالح، اعتمدت عمى تحقيقو في اختيار الخطب الحربية ُّٕ،خطبة: ُْٗنيج البالغة : (ِ

 مف النيج.
( المفتكحة ّ ( فإضافة )إٌف( المكسكرة نجد أفَّ المعنى قد تأكد كأصبح غير قابؿ لمشؾ  مف قبؿ المستمع ، أٌما )أفَّ

إيجاد  عنصر لغكم قبميا ،غالبان ما يككف فعالن اك ما »المشددة ، فيي أقؿ تأكيدان مف المكسكرة ؛ ألٌنيا تتطمب 
جممة قائمة بذاتيا ذات معنى إلى جممة مؤكلة بمفرد معمكؿ لك( كتتحكؿ الجممة مف (ىك مف خصكصياتو ، نحك 

 .ُّٖالصادؽ خميفة راشد ، دكر الحرؼ في أداء معنى الجممة :« لما سبقو 
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نَّييـٍ ثـ تعالؽ التركيب النصي المؤكد "كمف  ، في الٌنص بكثافةالتي تكافرت  [ كىاً  ـٍ ٌقان ]ىي لىيىٍطميبيكفى حى
ـٍ سىفىكيكهي  ، تىرىكيكهي" مع القسـ المستيؿ بو "كا" دىمان ىي إشارة إلى دـ  "كما لحقيا مف تراكيب منيا "كى

بغية إيصاؿ المتمقي إلى المعرفة  "ينة في تضاميا بحرؼ العطؼ "الكاكمستع ، عثمافالخميفة 
النسجاـ الكالـ مبنى كمعنى ؛ مف عممية التكاصؿ بينيا  ما يشدٌ  ،(الفئة الباغية )الحقيقية بيذه 

 .ه لما يقكؿؤ إصغا كمف ثـ ، في ذىف المتمقي
بالرغـ مف  ، كما تحممو مف الغٌؿ كالفساد،  نى )الفئة الباغية(معبياف لـ يخرج الٌنٌص عف ك       

فَّ  ؿى  التنكيع في المدخكالت االسمية بيف األسماء الظاىرة "كىاً  ـي أىكَّ ٍك ـٍ لىٍمحي ٍدًلًي فَّ ااٍلٍمرى  ، "عى "كىاً 
[ تىرىكيكهي  "لىكىاًضحه  ـٍ ٌقان ]ىي ـٍ لىيىٍطميبيكفى حى نَّيي ـٍ نىًصيبىييـٍ  "كالضمائر "كىاً  نَّيىا لىٍمًفئىةي اٍلبىاًغيىةي "" ، "، "فىًإفَّ لىيي  ، كىاً 

 ك ، لمعافو فرعية منيا تفريقو بيف الحؽ كالباطؿ تناكؿ المتكٌمـ فضال عف  ، ع األخرلكمف ثـ تنكٌ 
الذم بدا  ، كاتسقت في بياف المعنى العاـ ، ت جميعيافتضامٌ  ، عف ىذه الفئةالشريفة  نفسوتنزيو 
فَّ ااٍلٍمرى لىكىاًضحه  ، عميوفي ذىنو ال غبار ا كاضح اًبوً   "كىاً  قىٍد زىاحى اٍلبىاًطؿي عىٍف ًنصى ًلسىانيوي ، كىاٍنقىطىعى  كى

إٌنما اإلخبار المؤكد  ، ال تحمؿ معنى اإلخبار فحسب -ىنا–فالبنية التركيبية  ، عىٍف شىغىًبًو"
كتكثير المفظ  غالبان  المعنى زيادة عمى تدؿٌ  المبنى زيادةأٌف "كمعركؼ  ، بدخكؿ حرؼ التككيد "إٌف"
 كيمكف تمثيميا بالشكؿ اآلتي: ،يؤدم إلى تقكية المعنى" 

  
 

                                

                                                                         

  

                                               = 

  

حتى  ، مف الضـ إلى الفتح ، المخصكص كقد مٌيزت تأثيرىا المعنكم بتغير حركة االسـ      
" لمتككيد ، كذلؾ بزيادة المعنى كتثبيتو ؛ إفجيء بػ"، بدت كاضحة كمنسجمة في ذىف المتمقي فَّ

التركيبية البنية 

 المؤكدة

                )إّن( 

 أداة التوكيد      

 مختصة لفظية قرينة

  اسمها

(            النصب حالة المبتدأ)

(               األمر  )

  خبرها

 (      الرفع حالة الخبر)

 (الواضح  )    
  جملة

 ناسخة اسمية



 نحــوي ام ال.................املبــحــث ألاول :التضـــ29الــــفــصـــل ألاول: قــريـــنـــة الـتـــضـام ..........

 

ألٌنو إذا كاف المتمقي شاكَّا فيزيؿ ىذا الحرؼ الشٌؾ عنو كىذا حاؿ اآلمة في مسألة التشكيؾ 
العطؼ  كعمؿ حرؼ ،الجمؿ األخرل مع بعضيا اآلخر تعالقتكىكذا  ()بأحقية اإلماـ عمي

كفؽ العالمات التي أخباره ىذا كاف عمى عممان أٌف  ، "الكاك" عمى زيادة تضاميا كاتساقيا النٌصي
كبمجرد تحقؽ بعض العالمات  ، فيي معمكمة سابقان  ، عف تمؾ الفئة))ا أعممو إياىا رسكؿ

نَّيىا لىٍمًفئىةي اٍلبىاًغيىةي"  ، (ُ)جاءت معٌرفة بػ)اؿ(لذا  ؛ مراألانكشؼ  ككنيا ل ؛ لتيزيد األمر تأكيدان ؛ "كىاً 
  .كة التضاـ كالتماسؾقمنح الٌنصَّ ما  ، تمثؿ بؤرة الٌنٌص األساسية

" تتعامؿ في الٌنص  مع المتمقي الذم يككف عمى ثالث حاالت :كيتبٌيف مف ذلؾ        أفَّ "إفَّ
ُ- ."  خالي الذىف = تركيب مف دكف "إفَّ
 المتمقي الشاٌؾ =إفَّ + التركيب إلزالة الشٌؾ.  -ِ
المتمقي منكر = إفَّ كغيرىا مف المؤكدات كالقسـ الذم يسبقيا ؛ إلزالة اإلنكار +  -ّ

الٌنصَّ  ()التركيب. كحاؿ األمة )المتمقي( انقسـ في ىذه المسألة ؛ لذلؾ أكد اإلماـ 
" في تركيب المبتدأ كالخبر.  بتكرار "إفَّ

 
ال تخرج عف حيز االسماء في تأدية  كذلؾكحركؼ الجر  ر:ـــجــــروف الـــح - ب

 حان في تعالؽ األسماء باألفعاؿك كغالبان ما يبدك أثرىا أكثر كض ، في التضاـ كظيفتيا
"في" متعمؽ باالسـ التالي لو   ، فحرؼ الجر كذلؾ نحك قكلؾ :"صٌميتي في المسجد" ،
مجركره "في المسجد" تعمؽ حرؼ الجر مع مع  كمف ثـى  ، الفتقاره إليو ؛ المسجد""

ما يؤكد تداخؿ االختصاص مع االفتقار في بعض  ، الفتقاره إليو ؛ "بالفعؿ "صميتي 

                                                           
 .ُٔٓ/ّ: ابف ميثـ البحراني ،شرح نيج البالغة : ( ظُ
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في التعميؽ  "حركؼ الجر" أثر يقتصركال  .(ُ)منيا )الجار كالمجركر( ، الجكانب
ٌنما ليا كظائؼ معنكية ككظيفة االختصار ، عمى البنى الشكمية  .(ِ )كا 

كمف  ، السياقية دالالتولتنكع  ؛ كقد تنكع كجكد ىذا المكف مف التعالؽ في خطب الحركب     
َكِمَمُة َحقٍّ ُيرَاُد ِبَيا َباِطٌل! :» "في الخكارج لما سىًمع قكليـ "ال حكـ إاٌل  (ذلؾ قكؿ اإلماـ )

، ِمْن َأِمير َبّر َأْو َفاِجراَل ِإْمَرَة، َفِإنَُّو اَلُبدَّ ِلمنَّاِس  َنَعْم ِإنَُّو ال ُحْكَم ِإالَّ هلِل، ولِكنَّ ىُؤاَلِء َيُقوُلوَن:
َوُيَقاَتُل ، َوُيْجَمُع ِبِو اْلَفيءُ ، َوُيَبمُِّغ اهلُل ِفيَيا ااْلَجلَ ، َوَيْسَتْمِتُع ِفيَيا اْلَكاِفرُ اْلُمْؤِمُن،  ِفي ِإْمَرِتوِ َيْعَمُل 

، ِعيِف ِمَن اْلَقِويِّ ، لُ َوتَْأَمُن ِبِو السُّبُ  ِبِو اْلَعُدوُّ َوُيْسَترَاَح ِمْن ، َحتَّى َيْسَتِريَح َبر  ، َوُيْؤَخُذ ِبِو ِلمضَّ
 .(3)«َفاِجر
لتصب جميعيا حكؿ المكضكع  ؛ مع اإلحاالت المتنكعة-ىنا–حركؼ الجر  لقد تضافرت       

الشييرة "ال حكـ إاٌل مقكلتيـ ه عمى ردٌ  عف طريؽمخكارج الذم تضمف تقريعان ل األساسي لمنص  
فقد  .(ْ)المتمثؿ بحاجة الناس لألمير كما ينبغي عميو ياألساسكلـ يخرج الٌنصُّ عف المعنى  ،"

فال تحاكؿ  ، مرجعيف تدكر حكليما العناصر النصية فجعؿ ، مامة( بكجكب اإلصٌرح اإلماـ )
 :الخركج عف إطار النص  

 كىذا ىك المرجع العاـ ،-فاجران  ـكاف باران أأسكاء -مطمقان أىًمير" " كممةالمرجع األكؿ: ىك  -
  ".البؤرة األساسية في الٌنص  "، 

 كىذا ثانكم فيك جزء تابع لممرجع األكؿ. -أم األمير–أٌما المرجع الثاني: ىك "أمرتو  -

                                                           
تماـ حساف، :  ، ظ ( أشار تماـ حساف إشارة سريعة الفتقارىا كافتقار حركؼ العطؼ كالحركؼ المصدريةُ

 .َٖالخالصة النحكية :
فقد نابت  :)أمسكتي بالحبؿ (، ، منيا قكلؾ كضرب ليا األمثمة -االختصار-( أشار "ابف جني" إلى ىذه القضيةِ

عف  ت مف الطعاـ ( فقد نابت )مف(أكم()الباء(عف قكلؾ: أمسكتو مباشران لو ، كمالصقة بيدم لو ، كقكلؾ 
 .ِْٕ/ِالخصائص: ،  ابف جني:  لالستزادة أكثر يراجع كغير ذلؾ ،بعض، أم : أكمتي بعض الطعاـ ، 

. ( كفي ركاية أيخرل أٌنو )ّ ـٍ ـى اً أىٍنتىًظري ًفيكي ٍك فييا  ٍمرىةي اٍلبىرَّةي فىيىٍعمىؿي أىمَّا األ»كقاؿ: (لٌما سمع تحكيميـ قاؿ: حي
، كىأىمَّا األ ًنيَّتيوي  ٍمرىةي اٍلفىاجرىةي فىيىتىمىتَّعي ًفييىاالتًَّقيُّ تيٍدًركىوي مى ، إلى أىٍف تىٍنقىًطعى ميدَّتيوي، كى  .َْ، خطبة:ّٖنيج البالغة: «الشًَّقيُّ

 .َُّ،َُْ/ِ: ابف ميثـ البحراني ، شرح نيج البالغة : ( ظْ
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 العميقةة الدالل في بياف تتضاـ جميعيال ؛ فتعالقت ىذه التراكيب المتتالية أشد التعالؽ      
 ، المتكمـ األمكر الدنيكية التي يديرىا "األمير" بالترتيب التصاعدمفييا استرسؿ  ، لمكحدة النصية

 ان كاقتران ان نجد تالزمإذ  ،فاجر ـكاف أميرى برو أأفالبد مف أمير يدير أمكر البالد كالعباد سكاء 
 ، في تماسؾ النٌص أثرىا منذ بدء حديثو لتؤدم باإلحاالت الضميرية المتنكعة  حركؼ الجرل

ًتوً  ،ًمٍف أىًمير" ي عشرة مرةتاثن إذ تكررت ؛ حضكران مكثفان  فسجٌمت  ، ًبوً  ، ًفييىا ًبوً  ، ًفييىا ، ًفي ًإٍمرى
، ًمفى  ،ًبوً  تَّى"  ،ًبًو، ًمفى ف كاف ، فيي  ،يخمك مف حركؼ الجرفي ىذا الٌنص  فال يكاد تركيب حى كا 

 ، اقترانيا باإلحاالت الضميرية إاٌل أفٌ  ، غمب األحيافأالجممة في ربطيا مقتصران عمى أركاف 
كثرة اتصاؿ حرؼ  عف األميرعند الحديث نجد ف ، اتصاليا بالعنصر اإلحاليبحسب  نكعياكت

،  -األمير مطمقان -عميوالجر "بو" بالضمائر المحالة  ييقىاتىؿي ًبًو اٍلعىديكُّ ييٍجمىعي ًبًو اٍلفىيءي، كى تىٍأمىفي ًبًو "كى كى
ذي بً  السُّبيؿي  ييٍؤخى ًعيًؼ ًمفى اٍلقىًكم  ، كى اإلحالة  "الباء" + )حرؼ الجر-كتالزميما نيماا" يدؿ اقتر ًو ًلمضَّ

  .عمى ككف األمير ىك المعيف أك الكسيمة أك الكساطة ليـ في تدبير أمكرىـ-"األمير"(الضميرية 
كاف الغالب عمييا "في" بالضمائر المحالة  "في حديثو عف "أمرة األميرييمحظ  حيف  عمى     

ييبىم غي يعمؿ " ، عمى )األمرة( ، كى يىٍستىٍمًتعي ًفييىا اٍلكىاًفري ، كى ًتًو اٍلميٍؤًمفي ؿى ًفي ًإٍمرى اي ًفييىا ااٍلجى
كالمراد بو  ، تجٌمى بكصؼ األمرة – )حرؼ الجر "في" + اإلحالة الضميرية "األمرة"-"فتضاميما

كالمراد باستمتاع الكافر  ...عممو عمى كفؽ أكامر ا كنكاىيويعمؿ المؤمف في أمرة البٌر »
حذر فترتبت عمييا جممة التبميغ  ،(ُ)«انيماكو في المذات الحاضرة التي ييخالؼ فييا أكامر ا 

"فييا العصاة بانتياء األجؿ " ؿى ييبىم غي اي ًفييىا ااٍلجى كىذا التنكع  ، سارت الجمؿ األخرل كىكذا،  كى
حرؼ العطؼ "الكاك"  كجكدكقد زاد  ، وكتماسك الخطابالمتكافؽ كسياؽ الٌنص  عمؿ عمى ترابط 

 كانسجامان. األمر اتساقان 
عمى  (ِ)تتفؽ حركؼ الجر مع النكاسخ الحرفية "إٌف كأخكاتيا" في إحداث التغيير الحركي      

)النصب  في محؿ مف االسـ المخصكص -حركؼ الجر-تنقؿما  عادةن ف ، مدخكليا االسمي
                                                           

 .َُّ/ِشرح نيج البالغة : ميثـ البحراني ،ابف  (ُ
؛ كذلؾ بتضافرىا مع القرائف األخرل،  المعنىالحركة اإلعرابية :ىي قرينة لفظية ليا أثر كاضح في كضكح  (ِ

ىي قرينة يستعصي التمييز »،يقكؿ: أٌف العالمة اإلعرابية ال تعيف بمفردىا عمى تحديد المعنى (تماـ حساف)فيرل 
 =بيف األبكاب بكاسطتيا حتى يككف في كؿ  كاحدة مف ىذه الحاالت ليست ظاىرة، فيستفاد منيا معنى الباب
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كتميز ما  ، ؿ حمقة كصؿ تصؿ ما قبميا بما بعدىامثٌ ككنيا تي لكذلؾ  ؛ )الجر(المفعكؿ بو( إلى 
حركؼ الجر تصؿ ما قبميا :»بقكلو  (ابف السٌراج)يككد ذلؾ  ، بعدىا بالجر دكف الرفع كالنصب

 (ُ)«عمى األسماء كال يدخؿ حرؼ الجر إالٌ  ، كالفعؿ باالسـ ، فتكصؿ االسـ باالسـ ، بما بعدىا
 ، لغكية مقصكدة يياقية كالتركيبية التي تؤدم معانبيا مف العالقات الساالختصاص  لذا يعدٌ  ؛

، ىمؾ القكـ بأجمعيـ،  فقيؿ لو: يا أمير المؤمنيف ، لخكارجا( عند قتالو منيا قكلو )
ِإنَُّيْم ُنَطٌف ِفي َأْصاَلِب الرَِّجاِل، َوَقرَارَاِت النَِّساِء، ُكمََّما َنَجَم ِمْنُيْم َقْرٌن َكالَّ َواهلل، (:»)فقاؿ

 .(2)«ُقِطَع، َحتَّى َيُكوَن آِخُرُىْم ُلُصوصًا َسالَِّبينَ 
الترتيب التسمسمي  عف طريؽكذلؾ  ؛ داللي عمى الشكميالـ االتساؽ في الٌنص  المتجٌمي تقدٌ      

مكثفة  ، أف ييقٌدـ صكرة كاضحة عف الخكارج ،فقد استطاع المتكٌمـ بيذا الترتيب التدرجي ،المكجز
 (،التي استفتحت بحرؼ الجر )في ، مف أكؿ مرحمة مف مراحؿ كجكدىـ ءان بد ، بالكنايات المطيفة

اًؿ"أىٍصالىًب  ًفي"ًإنَّييـٍ نيطىؼه  :في قكلوالداؿ عمى الظرفية المكانية  آخر مرحمة مف إلى  ، الر جى
ـٍ ليصيكصان  عمى انتياء أمرىـ بقكلو: ؛ لمداللة (ّ))حتى(بػختميا  ،مراحميـ تَّى يىكيكفى آًخريىي "حى
" منيا المرحمة الثانية المتمثمة ؛  كقد تكسط ما بيف ىاتيف المرحمتيف مراحؿ مكجزان إياىا ، سىالًَّبيفى
اًؿ" ـبانتقالي قىرىارىاًت الن سىاًء" إلى أرحاـ النساء ،مف "أىٍصالىًب الر جى معبران عف انتقاليـ ليذه  ، "كى

فيذا التنظيـ النٌصي المتعالؽ المترتب بعضو  ، المرحمة بحرؼ العطؼ "الكاك" الذم أفاد الترتيب
 كاضحة منسجمة في ذىف المتمقي. يرسـ صكرةن  ، عمى بعض

لتأكيد أىمية حرؼ الجر جاء  كحرؼ العطؼ "الكاك" ، كىذا التضاـ بيف حرؼ الجر "في"      
اؿً " ، "في" في إحداث التغير النحكم عمى مدخكلو االسمي المتعمؽ كالمبيف لخبر -" أىٍصالىًب الر جى

 " " المعجمي " نيطىؼه  معطكفو االسمي فيكاستمرار تأثيره  ، مف دكف الرفع كالنصب بالجر -"إفَّ

                                                                                                                                                                      

ر إلى مطمؽ العالمة كمطمؽ الضمة أك مطمؽ الفتحة أك مطمؽ الكسرة ، فنجد أٌنيا ال تدؿ ، حتى حيف ننظ= 
ٌنما تدٌؿ الكاحدة منيا عمى أكثر مف باب   .َِٓالمغة العربية معناىا كمبناىا :تماـ حٌساف، «. عمى باب كاحد ، كا 

 .َْٖ/ُاألصكؿ في النحك :،  ابف السراج( ُ
 .َٔ، خطبة:ّٗنيج البالغة : (ِ
ٖ
 ( هذه ناصبة للفعل المضارع. 
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قىرىارىاًت الن سىاًء"" رؼ العطؼ بح ، لذا استبدؿ حرؼ الجر "إلى" ؛ ما يعكس استمرار شٌرىـ ، كى
     .بيف المتكٌمـ كالمتمقيما يشٌد مف عممية التكاصؿ ،  "الكاك"

عف كذلؾ  ؛ بقتميـباإلخماد رية عندىـ مرحمة الطاقة الش  انتياء كقد عٌبر المتكٌمـ عف        
 فعؿ الشرط + "الشرطية"لٌما  كػ + ] بعضمع بعضيا كتضاـ  المغكية العناصرتضافر طريؽ 

"" ـٍ قىٍرفه ـى ًمٍنيي  ، [اإلحالة مقامية عائدة عمى الخكارج(( ىـ)+الذم تضمف حرؼ الجر )ًمٍف( ، نىجى
ـى " فكٌمما طمع "ليصيكصان  بالتخاذؿ فأصبحكاحتى أنتيى أمرىـ  "قىٍرفه قيتؿ " ، منيـ أمير أك رئيس "نىجى

" شأنيـ في ذلؾ  ، فيذه العالقات الداللية تيعطي المتمقي بؿ أظؿ سبيال  شأف الصعاليؾسىالًَّبيفى
 .الفكرة كاممة مسبككة متراصة عنيـكتصكر  ، الحرية في ربط القضايا بعضيا ببعض

ٌنما يتعدل ذلؾ إلى المبنى العدمي ، كال يقتصر األمر عمى المبنى الكجكدم      حذؼ كمنو  ، كا 
كمف  ، المدخكؿ االسمي كقرينة دالة عميو حرؼ "النداء" في بعض الخطب مع بقاء أثره عمى

َمَعاِشَر اْلُمْسِمِميَن: اْسَتْشِعُروا :»في بعض أياـ صفيف كالمقاتمة  ( في تعميـ الحربذلؾ قكلو )
وا َعَمى النََّواِجِذ، َفِإنَُّو َأْنَبى ِلْمسُُّيوِف َعِن اْلَياِم، َوَأْكِمُموا الالََّمَة،  اْلَخْشَيَة، َوَتَجْمَبُبوا السَِّكيَنَة، َوَعضُّ

ا، َوِصُموا َوَقْمِقُموا السُُّيوَف ِفي َأْغَماِدَىا َقْبَل َسمَِّيا، َواْلَحُظوا اْلَخْزَر، َواْطُعُنوا الشَّْزَر، َوَناِفُحوا ِبالظُّبَ 
ِبَعْيِن اهلِل، َوَمَع اْبِن َعمِّ َرُسوِل اهلِل)صمى اهلل عميو وآلو(، َفَعاِوُدوا  َطا، َواْعَمُموا َأنَُّكمْ السُُّيوَف َباْلخُ 

، َفِإنَُّو َعاٌر ِفي ااْلْعَقاِب، َوَناٌر َيْوَم اْلِحَساِب، َوِطيُبوا َعْن َأْنُفِسُكمْ  ، َواْسَتْحُيوا ِمَن اْلَفرِّ   َنْفسًا،اْلَكرَّ
 .(1)«...َلى اْلَمْوِت َمْشيًا ُسُجحًا، َواْمُشوا إِ 

أكجد تماسكان دالليان عبر ارتباطو بالسياؽ المحككـ بالقرائف  -ىنا–فحذؼ حرؼ النداء "يا"      
" ، كالحالية المقالية كالتقدير "يا مىعىاًشرى  ، فقد تداخؿ كجكده المعنكم مع المنادل "مىعىاًشرى اٍلميٍسًمًميفى

"  المترابطة مع بعضيا، ك  المباشرةمف ىذه الجمؿ األمرية  عددمع كؿ  ارتباطوككذلؾ  ، اٍلميٍسًمًميفى
جميعيا عمى المتمقيف خارج الٌنص  المحيمة في المتصمة "كاك الجماعة"  باإلحاالت الضميرية

يفضي ترابطيا  ، كمف ثـ قكة االتساؽ كالترابط بينيا ، كيزيد حرؼ العطؼ "الكاك" "إحالة مقامية"
  ."في الحربالمؤزر  ىي "النصرالمبتغاة ك نتيجة المفظي كالداللي المتدرج إلى ال

                                                           
 .ٔٔ، خطبة: ٕٗنيج البالغة : (ُ
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المسيرة تدرج المعنكم في اليعكس  ، عبر تدرج خطيىذه األكامر التركيبية سارت  لقد      
ٍمبىبيكا السًَّكينىةى" ىي  مف ان ءبد ،الحربية تىجى ٍشيىةى، كى كا اٍلخى لخشية مف ا استشعار اأكؿ مرحمة "اٍستىٍشًعري

 ، كامره التالية لياألالمتثاؿ ا تستمـزككف خشية ا ل ؛ لمصبر عمى الحرب ، كالكقار كالسكينة
مىى النَّكىاًجذً " :()في قكلوً ف ، األكامر المتدرجة تكىكذا سار . (ُ)كلذلؾ قدميا كا عى  ، (ِ)"كىعىضُّ

""فىًإنَّوي بقكلو:  ()كقد عمميا ،  الذم مٌثؿ مرحمة ميمة ًف اٍليىاـً عالقة "الفاء" ف ، أىٍنبىى ًلٍمسُّييكًؼ عى
ٌنما ىي عالقة تعميمية منطقية ،فحسب  السببية بيف الجممتيف ليست لفظية النسجاميا  ؛ كا 

كىي إفَّ العض يستمـز تصمب » ، إذ عممٍت فائدة العض عمى النكاجذ ؛ كالسياؽ المتقٌدـ
كقد زاد  .(ّ)«كيككف نكايتو أقؿ ، ربة السيؼالعضالت كاألعصاب المتصمة بالدماغ فيقاكـ ض

: (ميثـ البحرانيابف )يقكؿ  ، الضمير "أٌنو" المحيؿ عمى الجممة السابقة في تماسؾ العالقة بينيما
مف أحسف كاف  :كقكلؾ  ، كالضمير في قكلو "فإٌنوي" يعكد إلى الصدر الذم دٌؿ عميو "عٌضكا"»

مبينان فائدة مالـ يتضح  ، كيستمر في التدرج الخطي في طرح األكامر الكعظية .(ْ)«خيران لو 
،  كىأىٍكًمميكا الالَّمىةى " ،كنتيجتو  عندىـ ٍزرى ظيكا اٍلخى م يىا، كىاٍلحى اًدىىا قىٍبؿى سى قىٍمًقميكا السُّييكؼى ًفي أىٍغمى ، كى

كا ًبالظُّبىا نىاًفحي ، كى ًصميكا السُّ  كىاٍطعينيكا الشٍَّزرى طىا، كى ـٍ ًبعىٍيًف اً،  :إلى أٍف قاؿ (ٓ)"ييكؼى بىاٍلخي "كىاٍعمىميكا أىنَّكي
ـ  رىسيكًؿ اً)صمى مىعى اٍبًف عى  الٌنٌصي كالفعمي منيـ:ىذه األخرل تؤكد قربو  ، ا عميو كآلو(" كى

                                                           
 .ُُٖ/ِشرح نيج البالغة : ميثـ البحراني ،ابف :  ( ظُ
، كالنكاجذ  ، كلإلنساف أربعة نكاجذ في كؿ شؽ ، كىك أقصى األضراس جمع ناجذ» كعضكا عمى النكاجذ :( ِ

، كيقاؿ: إف العاض عمى نكاجذه  ألنو ينبت بعد البمكغ ككماؿ العقؿ ؛ بعد األرحاء، كيسمى الناجذ ضرس الحمـ
، كذلؾ أنو إذا عض عمى نكاجذه  ، كىذا مما يساعد التعميؿ الطبيعي عميو ينبك السيؼ عف ىامتو نبكان ما

، فكانت عمى مقاكمة السيؼ أقدر، ككاف  ، كزاؿ عنيا االسترخاء تصمبت األعصاب كالعضالت المتصمة بدماغو
 .ُٗٔ/ٓشرح نيج البالغة : ، ابف أبي الحديد ، «أثير السيؼ فييا أقؿت
 .ُُٖ،ُِٖ/ِشرح نيج البالغة : ( ابف ميثـ البحراني ،ّ
 .ُِٖ/ِـ . ف : (ْ
أذكر بإيجاز ما اشتمؿ عمييا الجزء المقتطع مف الٌنٌص،  معنى كٌؿ منيا كفائدتيا ، (ابف ميثـ البحراني)( كٌضح ٓ

األمر باستشعار  -ُككنيا تمثؿ كيفية االستعداد مف خالليا لمحرب المراد ليا النصر ال محالة ، كىي كاآلتي :
األمر باتخاذ السكينة جمبان ، كفائدتو ىك طرد الفشؿ  -ِيمـز ، سبؽ بيانو في متف البحث . بما خشية ا 

رى  =العض عمى النكاجذ ، سبؽ بيانو في -ّاب العدك، فإٌف الطيش كاالضطراب يستمزماف الفشؿ كطمع العدك. كا 
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)النداء+  -كما مر بياف ذلؾ أنفان -فتمثؿ القرب الٌنٌصي بالخطاب المباشر المكجو إلييـ   -
 ،(ُ)كالمعمكـ أٌف حرؼ النداء "يا" ييستعمؿ لمبعيد ، ضمير المخاطب "أنتـ" في الجمؿ األمرية(

كمف  ، المقاليةفاستغنى عف ذكره الكجكدم في البنية الٌنٌصية  ، قريب مف المتكٌمـ -ىنا-كالمتمقي 
  كىذا يمنح الٌنص  ترابطان كقكة في اتساقًو. ، ثـ فيك قائـ معمكـ في البنية العميقة لمٌنص  

ـٍ ًبعىٍيًف اً " أما القرب الفعمي "المعنكم  - ـ  رىسيكًؿ اً  كىاٍعمىميكا أىنَّكي مىعى اٍبًف عى إٍذ لـ يكتًؼ  (")، كى
ٌنما  ، تيعٌيف مقصدىـ األساس في الحربالتي السابقة الحماسية بإعطائيـ األكامر   شجعيـ "كا 

ـٍ ًبعىٍيًف اً " بككنيـ مع ابف عـ  » ، ٌنو معيـ في كؿ  خطكةأك  ،بأٌف ا يراىـ كينظر إلييـ،أىنَّكي
كحربو كحربو  ، (ٌف طاعتو كطاعة رسكؿ ا )أك  ، ( تنبييان ليـ عمى فضيمتورسكؿ ا )

فيثبتكا عمى قتاؿ عدكىـ كما ثبتكا مع رسكؿ ا) يا عمي حربي .ىك المنقكؿ عنو حربؾ كما 
 حرب عدكىـ .خطاب الحماسي لجند متكجييف الى فتطمبت الحرب منو تكجيو  ،(ِ)«(

                                                                                                                                                                      

كماؿ الدرع البيضة كالسكاعد، كفائدتو شدة التحصف .  -ْمتف البحث كىامشو. =  -ٓاألمر بإكماؿ االمة، كا 
فإٌف طكؿ مكثيا في األغماد يكجب األمر بقمقمة السيكؼ في األغماد ، كفائدتو سيكلة جذبيا حاؿ الحاجة ، 

األمر بمحظ الخزر: كذلؾ مف ىيئات الغضب فإٌف اإلنساف إذا نظر  -ٔصداىا كصعكبة مخرجيا حاؿ الحاجة . 
ألٌف النظر إلى العدك بكمية العيف إمارة ؛ دتو إحماء الطبع كاستثارة الغضب مف غضب عميو نظر خزران، كفائ

األمر بالطعف بالشزر؛ كذلؾ أٌف الطعف يمينان  -ٕ، كذلؾ ييطمع العدك . الفشؿ، كمف عكارضو الطيش كالخكؼ 
الضرب بأطراؼ السيكؼ ، كفائدتو أفَّ مخالطة العدك كالقيرب الكثير  -ٖكشماالن يكسع المجاؿ عمى الطاعف . 
قصيران  األمر بكصؿ السيكؼ بالخطا ،كمف فكائده أفَّ السيؼ ربما يككف -ٗمنو ييشغؿ عف التمكف مف ضربو . 

األمر بمعاكدة الكٌر ، كذلؾ عند  -َُفال يناؿ الغرض بو ، فإذا انضاؼ إليو مٌد اليد كالخطكات بمغ بو المراد . 
طيبكا عف أنفسكـ نفسان ، كىك   -ُُاالنحراؼ عف القتاؿ ك االنحياز إلى فئة ، سببو عار الدنيا كنار اآلخرة . 

ع ، فإفَّ المتكٌمؼ سريع الفرار ...الخ . كلالستزادة  أكثر عف ىذه تسييؿ لممكت تسييالن ال تكٌمؼ فيو كال تخشٌ 
 ، كما بعدىا .ُُٖ/ِ، شرح نيج البالغة : يراجع: ابف ميثـ البحراني األكامر الحربية ،

( اتفؽ المفسركف عمى أنيا مكضكعة لنداء البعيد ، كصكت ييتؼ بو الرجؿ لمف يناديو ، كبيف أبك حٌياف أنيا ُ
ىذا األسمكب ، كأنيا قد تتجرد لمتنبيو ، فيمييا المبتدأ كاألمر كالتمني كالتعميؿ ، ظ:  أبك حياف ،بحر أعـ أدكات 

 .ّٗ/ ُالمحيط:
 .ُّٖ/ِشرح نيج البالغة : ابف ميثـ البحراني ، (ِ
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نتقؿ مف العطؼ بػ"الكاك" إلى العطؼ افقد  ، كلٌما كاف ىدؼ المتكٌمـ التأثير في المتمقي      
أٌف "الكاك" قد جمعت  ثـٌ  ، (ُ)، فضالن عف إثارة انتباه المتمقي لمممؿكسران لمرتابة كدفعان  ، بػ"الفاء"

ٍف كانت عبر مراحؿ تعبيرية إاٌل أٌف فقد إحداىا سكؼ  الصفات الالـز تكفرىا مجتمعة فييـ كا 
 ، " في مرحمة ميمةمٌثؿ مجيء "الفاءفقد فضالن عف ذلؾ  ، يسمح بتداخؿ الفشؿ في صفكفيـ

""ينبغي عمى المتمقي االنتباه إلييا ف ، كىاٍستىٍحييكا ًمفى اٍلفىر  ككنيا تمٌثؿ مصير دنياه ل ؛ فىعىاًكديكا اٍلكىرَّ
نىاره يىٍكـى اٍلًحسىاًب" قكلًو :"فىًإنَّوي عىاره ًفي ااٍلٍعقىابً عف طريؽ فعمميا المتكٌمـ  ، كآخرتو فحممت  ، ، كى

كىذه مف أىـ الدالالت التي سعى المتكٌمـ إلى إبرازىا في ىذه  ، داللة الخسراف في الدنيا كاآلخرة
ييستخدـ السبب إليضاح عالقة بيف حدث »إٍذ  ؛ العالقة السببيةعف طريؽ  ، البنية النصٌية

 تعدكبذا  ، (ِ)«فالحدث األكؿ أتاح الظركؼ لحدكث حدث آخر كعمى العكس ، كحدث آخر تاله
 مف األدكات الداٌلة عمى انسجاـ الٌنص  كتالحمًو. ىذه العالقة
 

 : يـــلـــعــفـــاص الـــصـــتـــالاخ -ِ
تختص بعض الحركؼ بالدخكؿ عمى مخصكصات فعمية مف األلفاظ أك التراكيب المغكية        

تستطيع تأديتو إاٌل بتضاميا مع ىذه ال  ، داخؿ السياؽ لغكيان مقصكدان لتؤدم معنى ؛  المختمفة
مف اصيا بنكعو كاحدو الختص ؛في ترابط السياؽ  يابقكة عممً  كتميزتٍ  ، الفعميةالمخصكصات 

التي تختص بالدخكؿ عمى  ، "الجكاـز كالنكاصب"كتشمؿ ىذه الحركؼ  ، العمًؿ ال تنفؾ عنو
 في السياقات النٌصية في خطب الحركب  بارزيمكف تكضيح أثرىا ال ، الفعؿ المضارع دكف غيره

 :كاآلتي ،
 ؛ بالدخكؿ عمى األفعاؿ دكف األسماءكىي الحركؼ التي تختص  :وازمـــجـــال - أ

فيككف عمميا في األفعاؿ نظيران لعمؿ حركؼ الجر  ، كاقترانيا بيا ، لتالزميا لألفعاؿ
                                                           

( ليس ىذا فحسب فالعطؼ بالكاك غير العطؼ بالفاء ، فاألكلى جاءت لمطمؽ الجمع بينما الثانية جاءت ُ
 ٓٓ/ِ:النحك في األصكؿ: السراج ابف. ظ :لمترتيب كالتعقيب، ما يعني أٌف الفاء أخٌص مف الكاك في نقؿ القصد

، كلالستزادة في أدكات العطؼ يراجع المبحث الثاني مف الفصؿ َِٓ/ِ: الحركؼ عمـ في األزىية اليركم،: ك ،
 ، كما بعدىا. ُٖٔالثالث في ىذا البحث :

 .ِِٖالداللة كالنحك:  (صالح الديف صالح ،ِ
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األفعاؿ كال يككف تجـز إاٌل  أٌف حركؼ الجـز ال اعمـ:»"سيبكيو" قاؿ  ، في األسماء
كما أٌف الجر ال يككف إاٌل في  ، الجـز إاٌل في ىذه األفعاؿ المضارعة لألسماء

فميس لالسـ في الجـز  ، كالجـز في األفعاؿ نظير الجر في األسماء ، األسماء
فمف ثـى لـ يضمركا الجاـز كما لـ يضمركا  ،نصيب كليس لمفعؿ في الجر نصيب

أثرىا كاضحان في الترابط في  ظيرالتي  (ِ)"ال" الناىية حركؼ الجـز مفك . (ُ)«الجار 
اَل َتْقُتُموا اْلَخَواِرَج » :في الخكارج (اإلماـ ) ما قالوذلؾ مف  ، في خطب الحركب

، يعني: معاكية (ّ)«َبْعِدي، َفَمْيَس َمْن َطَمَب اْلَحقَّ َفَأْخَطَأُه، َكَمْن َطَمَب اْلَباِطَل َفَأْدَرَكوُ 
 .(ْ)كأصحابو

فىمىٍيسى مىٍف طىمىبى " عف قتؿ الخكارج بعده ألسباب أكجزىا بقكلًو:أصحابو ( نيى اإلماـ )       
ؽَّ فىأىٍخطىأىهي  في  فيظيرهي  الحؽ لذاتوً  بطمفقد فرؽ بيف مف ي ، ، كىمىٍف طىمىبى اٍلبىاًطؿى فىأىٍدرىكىوي" اٍلحى
 .(ٓ)الباطؿ لذاتو فيظيره في صكرة الحؽ حتى ييدركو بكبيف مف يطم ، صكرة الباطؿ

ككنو ل ؛ المسند لضمير الخطابحققت "ال" الجازمة الترابط مع مخصكصيا الفعمي قد ف      
كىاًرجى بىٍعًدم"الى  -خارج النص-لممتمقيف امباشر  ايمثؿ خطاب  ، " داخؿ سياقيا المستقبميتىٍقتيميكا اٍلخى

ةن مع أدكات لغكية أخرل كأدت كظيفتيا متضامٌ  ، الكالـكجعمت المعنى تامان متسقان بيف أجزاء 
ؽَّ فىأىٍخطىأىهي  جكاب )ال( " الرابطة التي تضامت كاقترنت معأىميا "الفاء ،  ، "فىمىٍيسى مىٍف طىمىبى اٍلحى

كذلؾ يؤكد خطكرة  ، عمى آخر أمران لترتب ثالث مرات  كىوي" فجاءت مكررةكىمىٍف طىمىبى اٍلبىاًطؿى فىأىٍدرى 
عمييـ،  شبية دخمت»نتيجة الؿ الخكارج ضف ، لوفجاء الجكاب مبينان كمكضحان  ، المكقؼ "قتميـ"

                                                           
 .ٗ/ّالكتاب :،  سيبكيو( ُ
، يدخؿ عمى الفعؿ المضارع فيجزمو كيخمصو لالستقباؿ ، كىك يدخؿ  عمى فعؿ ِ ( )ال( حرؼ نيي كجـز

، ظ:  الحاضر كالغائب ،كذلؾ قكلؾ : ال يىقيـ زيد ، كال تىقيـ يا رجؿي ، كال تقكًمي يا امرأةي ، فالفعؿ بعده مجزـك بو
مغني  ك: ابف ىشاـ ، ، ََّالجنى الداني في حركؼ المعاني: ك: المرادم ، ، ّْ/  ِالمقتضب: ،  المبرد

 . ِْٔ/  ُالمبيب: 
 .ِٔ، خطبة: ْٗ( نيج البالغة :ّ
 .ْٗ( ـ . ف :ْ
 .ُٔٓ،ُٕٓ/ِميثـ البحراني ، شرح نيج البالغة :ابف :  ( ظٓ
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ف أخطأكا فييا عتقدكىااكمحاماة عف عقيدة  "..."،  ككانكا يطمبكف الحؽ أما معاكية فمـ يكف  .، كا 
نما كاف ذا باطؿ يطمب الحؽ ككانت أحكالو  "..."اعتقاد قد بناه عمى شبيةي عف ، ال يحام ، كا 

صراره عمى الباطؿ كميا مؤذيةن بانسالخو عف العدالة التقابمي بيف فيذا التعالؽ  ، (ُ)«، كا 
؛ إذ جاء ضمف تركيبيف متقابميف في السياؽ  كية يقكم تماسؾ الٌنص  كانسجاموالعناصر المغ

ف تكافقا بعض الشيء  .الٌنٌصي ، كا 
َفَمِن اْسَتَطاَع »  :في إحدل المالحـ ( أيضان مخاطبان )أىؿ البصرة (قكلو ) كمف ذلؾ        

َمى ِعْنَد ذِلَك َأْن َيْعَتِقَل َنْفَسُو َعَمى اهلِل، َفْمَيْفَعْل، َفِإْن َأَطْعُتُموني َفِإنِّي َحاِمُمُكْم ِإْن َشاَء اهلُل عَ 
ْن َكاَن َذا َمَشقَّة َشِدي  .(2)«َدة َوَمَذاَقة َمِريَرةَسِبيِل اْلَجنَِّة، َواِ 

عمى "إٍف" الشرطية دخكؿ  عف طريؽكذلؾ  ، في الٌنص  المتقدـ ترابط داللي كاضح      
ـٍ ًإٍف شىاءى " ، اكاحد احتى صيرتيما تركيب ، مدخكلييا اًمميكي مىى سىًبيًؿ  فىًإٍف أىطىٍعتيميكني فىًإن ي حى اي عى

نَّةً  اًمميكيـٍ  ، المقترىنة بجكاب الشرط ، الرابطة" في ذلؾ بػ"الفاء ينةن مستع ، "اٍلجى فدٌلت عمى  ،""فىًإن ي حى
 .تعالقيما

مثؿ ىذا التركيب  إذٍ  ؛ بيف فعميف شرطيفكقد زاد األمر اتساقان بتكسط الجكاب الشرطي       
ـٍ المغكم " اًمميكي في كجكابان متقدمان عمى فعمًو لمفعؿ الالحؽ لو  ، عميو " جكابان لمشرط السابؽفىًإن ي حى
مىذىاقىة مىًريرىة"" ، آفو كاحد ٍف كىافى ذىا مىشىقَّة شىًديدىة كى -مٌثؿ "البؤرة الٌنصٌية "  ككنو كذلؾ ألىميتوً  ؛ كىاً 

يتبعو بطاعة ا ( لمف ذلؾ تعيد) مف رغـبالك  ، مشقة شديدةفيو ك فسبيؿ الجنة صعب  ،-ىنا
 ؛ تعمد المتكٌمـ ليذا التغير الداللي في البنية التركيبية الٌنٌصيةلذا  ؛ الجنة حممو عمى سبيؿ

ت ، كبذا فقد تضامٌ  ؿيالمتابعة كالتكصر عنصر فاتك ثـ مف ك  ، لغرض التأثير في المتمقي
 .(ّ)ككاف الرابط األساس لو ىك الشرط كالجزاء ، العناصر المغكية في الٌنص  

 

                                                           
 .ٖٕ/ ٓشرح نيج البالغة : ابف أبي الحديد ، (ُ
 .ُٔٓ،خطبة:ُِٖالبالغة :نيج  (ِ
مف ىذه الرسالة  ثالث: الفصؿ ال، يراجع  أثير عناصر االتساؽ األخرل ت لالستزادة  في تحميؿ ىذا  الٌنٌص ، (ّ

 . ، كما بعدىآُٖ:في ىذه الرسالة ثالثالمبحث الثاني مف الفصؿ اليراجع ، كلتفصيؿ قضية الشرط كالجزاء ، 
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 كال تتعداه إلى غيره ، حيز األفعاؿ تختص بالدخكؿ عمىالتي  :بـــواصــنــال -ب 
تمٌيزت بقكة  لذا ؛ تحديدان  عمميا عمى نصب الفعؿ المضارعاختصاص  يقتصر ،

لتضمنيا داللتيف ؛  إٌنما عممت النصب (السكاكي) ذلؾ يرل نحكك  ، عمميا
 الترابطكبعمميا ىذا فيي  كسيمة مف كسائؿ  ،( 1) ، كالمزكـ أك االلتزاـ :االختصاص

ؽ في تحقؽ التضاـ كاالتساكاضحان كاف أثرىا  كىي كثيرة نقتصر عمى تناكؿ ما ،
يا فضؿ أىؿ البيت )عمييـ ( في بعض الغارات التي بيف فيمنيا قكلو ) ، الداللي
ِمْن  َفَمْن ُيْخِرُجوُكمْ اْنُظُروا َأْىَل َبْيِت َنِبيُِّكْم َفاْلَزُموا َسْمَتُيْم، َواتَِّبُعوا َأَثَرُىْم  :»السالـ(
ْن َنَيُضوا َفاْنَيُضوا، َواَل َتْسِبُقوُىْم  َوَلْن ُيِعيُدوُكمْ ُىدًى،  ِفي َردًى، َفِإْن َلَبُدوا َفاْلُبُدوا، َواِ 

ُروا َعْنُيْم َفَتْيِمُكوا  .(2)«َفَتِضمُّوا، َواَل َتتََأخَّ
أدكات  فجاءت ، )عمييـ السالـ(تباع أىؿ البيت إعف كجكب النٌص المتقدـ  يتحدث       
أٌم عقدت حمقة  ؛ كمييمامريف ألة ليلتمٌثؿ نتيجة كسط ؛صب كسطان ما بيف األكامر كالنكاىي الن

ككيـٍ  فىمىفٍ " :()، فقكلو فياتصاؿ معممة كرابطة لكؿٍّ مف العالقتيف األخري لىفٍ  ، ىيدلن  ًمفٍ  ييٍخًرجي  كى
ـٍ  كا" جكابان سبيبان لما سبقو مف أكامر "رىدلن  ًفي ييًعيديككي  كىاتًَّبعيكا ، سىٍمتىييـٍ  فىاٍلزىميكا نىًبي كيـٍ  بىٍيتً  أىٍىؿى  اٍنظيري
، فقكيتا عمى أداء الداللة المعنكية  الناصبة (ّ)كذلؾ بتضاـ "الفاء" الرابطة مف "لف" ؛ "أىثىرىىيـٍ 

كالجكاـز التابعة ليا كالمتممة لتمؾ الداللة ىي  ،مف التراكيب األمرية  المنسجمة مع ما سبقيا
 . تباع ىذه الفئة الممدكحةال؛ بية قد يككف سابقان عمييا يتضمف تييئةن سباألخرل قد تطٌمبت جكابان 

ف كاف عمميا  تضاميا ب إاٌل أٌنيا أسيمٍت في حدكث بعض اآلثار المعنكية الفظيفيذه األدكات كا 
ـٍ .." مع بعضيا اآلخر الفعمية المتعالقةمع التراكيب  لىٍف ييًعيديككي ، كى ـٍ ًمٍف ىيدلن ككي ًفي  فىمىٍف ييٍخًرجي

كا"" ، "رىدلن  كا فىاٍنيىضي ٍف نىيىضي  -أىؿ البيت–يؤكد لممتمقيف أٌنكـ باتباعيـ  ، فىًإٍف لىبىديكا فىاٍلبيديكا، كىاً 

                                                           
 .ُِّ:مفتاح العمـك  السكاكي، : ( ظُ
 .ٖٖ: ، خطبةُّْنيج البالغة : (ِ
ٖ
 ُالكتاب سيبكيو ، « لف أضربى نفي لقكلو : سأضربي »صب كنفي المستقبؿ ، قاؿ سيبكيو :فيي حرؼ ن : لف (
إٌف في )لف( تككيدا :» ، كدائمان تككف أداة تؤكد النفي في المستقبؿ ، يؤكد ذلؾ الزمخشرم بقكلو ُّٔ، ُّٓ/ 

 ، «ال أقيـي غدا ، فإف أنكر عميؾ قمت: لف أقيـى غدا ، كما تفعؿ في أنا مقيـه كأٌني مقيـه كتشديدا تقكؿ لصاحبؾ : 
 .ُُّ/ ُالكشاؼ  الزمخشرم ،
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فقد . كالضالؿ القديـكال يردكنيـ إلى ردل الجاىمية  ، تسمككف طريؽ اليدل كال تخرجكف منو
 ، ما أعطى الٌنٌص الحركة الداللية التي تينمي الحدث الٌنٌصي ، سياؽ الحاؿك  جاءت مناسبةن 

كعدـ  -أىؿ البيت–كىذا يقكد المتمقي إلى نتيجة مقنعة مفادىا اتباعيـ  ، كاستمراره في الزمف
   .ان ألٌف في األخير ىالك ، تركيـ
بتضامو مع "إٍف" - فقد ساعد ، "انتـ"لمضمير المخاطب الكجكدم  التكاثؼ اإلحاليأٌما       

ٍف  :()قكلو نحك  ، في اضفاء صفة االستمرارية في النص    -الشرطية "فىًإٍف لىبىديكا فىاٍلبيديكا، كىاً 
كا كا فىاٍنيىضي ٍنييـٍ فىتىٍيًمكيكا" نىيىضي كا عى ري ـٍ فىتىًضمُّكا، كىالى تىتىأىخَّ فقد أشار إلى اتباعيـ حتى  ، ، كىالى تىٍسًبقيكىي

ٍف نيضكا  ، ألٌف في ذلؾ مصمحة تغيب عف غيرىـ؛  في لزكميـ البيت عف طمب أمر الخالفة كا 
  .فأبقى مديات النٌص مفتكحة أماـ المتمقي ، (ُ)فانيضكا معيـ 

نَّ َأاَل » :كيتيددىـ بالحرب ، كيمزميـ دـ عثماف ، (يذـ فيو الناكثيفكمف ذلؾ قكلو )      واِ 
ِنَصاِبِو، الشَّْيَطاَن َقْد َذمََّر ِحْزَبُو، َواْسَتْجَمَب َجَمَبُو، ِلَيُعوَد الَجْوُر ِإَلى َأْوَطاِنِو، َوَيْرِجَع الِباِطُل ِإَلى 

نَُّيْم َلَيْطُمُبونَ  َواهلِل َما َأْنَكُروا َعَميَّ ُمْنَكرًا، َواَل َجَعُموا َبْيِني َوَبْيَنُيْم َنِصفاً  َحّقًا ُىْم َتَرُكوُه، َوَدمًا ُىْم  َواِ 
َوِمَن  ،َفِإْن َأَبْوا َأْعَطْيُتُيْم َحدَّ السَّْيِف، َوَكَفى ِبِو َشاِفيًا ِمَن الَباِطِل، َوَناَصرًا ِلْمَحقِّ " ..."،َسَفُكوهُ 

ُم الَيُبوُل ! َلَقْد ُكْنُت َوَما ُأَىدَُّد الَعَجِب َبْعُثُيْم ِإَليَّ َأْن َأْبُرَز ِلمطَِّعاِن! َوَأْن أْصِبَر ِلْمِجالِد! َىِبَمْتيُ 
نِّي َلَعَمى َيِقين ِمْن َربِّي، َوَغْيِر ُشْبَية ِمْن ِديني ْرِب! َواِ   .(2)«ِبالَحْرِب، َواَل ُأَرىَُّب ِبالضَّ

الفعمي صب في الٌنص  المتجٌمي في ضكء دخكليا عمى مخصكصيا النأدكات أثر ظير لقد       
فقد دخمت "الـ" التعميؿ عمى  ، "أٍف" الناصبة ك ، "الـ التعميؿ" في أكؿ الٌنص   ، "فعؿ المضارع"

اًبًو" ، مخصكصيا الفعمي يىٍرًجعى الًباًطؿي ًإلىى ًنصى ٍكري ًإلىى أىٍكطىاًنًو، كى  بيف عمة ما قبميا، لتي  "ًليىعيكدى الجى
 ، لمعناىا الداللي المنسجـ ليا كالمسببأم لمعرفة سببيا يتطمب الرجكع إلى الجزء السابؽ  ،
مىبىوي" الشٍَّيطىاف" قكلو : ىكك  أٌف غاية سعي الشيطاف مف »فيظير  ، قىٍد ذىمَّرى ًحٍزبىوي، كىاٍستىٍجمىبى جى

دينو  ))الكسكسة ىك تمكنو مف الخداع كعكد المذاىب الباطمة التي كانت قبؿ الرسكؿ 
فقد ككنت عالقة سببية  ، (ّ)«جذب إلى الحربمسامعيف عما لو مف ل فيره نككؿُّ ذلؾ ت ، كطريقتو

                                                           
 .ِْٓ/ِ( ظ: ابف ميثـ البحراني ،شرح نيج البالغة :ُ
 .ِِ، خطبة:ْٔنيج البالغة : (ِ
 .َْْ/ُ( ابف ميثـ البحراني ،شرح نيج البالغة :ّ



 نحــوي ام ال.................املبــحــث ألاول :التضـــ41الــــفــصـــل ألاول: قــريـــنـــة الـتـــضـام ..........

 

زيد في لي ، (ُ)«المرء بما يمـز مف العالقات الستخراج المعنى مف الٌنص  »، كذلؾ بتزكيدىا  داللية
 .ٌث ما يبتغيو مف المعاني المرجكةبييتيح لممتكٌمـ االستمرارية في  كمف ثـٌ  ، عممية التكاصؿ بينيما

بيا المختصات األخرل عمى التضاـ كاالتساؽ  األخرل التي عممتكىكذا سارت الجمؿ      
كحرؼ كىاً"، كالعطؼ بػ"الكاك"،  )القسـ " :منيا؛  الفعمية ـكانت االسمية منيا أأسكاء  ، الداللي

"، المتضاـ مع الـ التككيد كاإلحاالت الضميرية الغائبة العائدة عمى المتمقيف خارج  التككيد "إفَّ
ـٍ تىرىكيكهي  (:قكلو )نحك  اكثيف"،"الن الٌنص   ٌقان ىي ـٍ لىيىٍطميبيكفى حى نَّيي ـٍ سىفىكيكهي" "كىاً  دىمان ىي كالتركيب  ، ، كى

دَّ السٍَّيًؼ"فىًإٍف أىبىٍكا أىعٍ  "،الشرطي المتضاـ مع أداتًو "إٍف" في فمـ يخرج الٌنص  عف داللتًو  ، طىٍيتيييـٍ حى
 .كذلؾ منح الٌنٌص قكة التماسؾ كالترابط ، تنكيع األساليب مف عمى الرغـالتكبيخ 

متعجبان مف تيديدىـ لو مع عمميـ بحالو في الشجاعة  (كيمكف مالحظة ذلؾ في قكلو )      
زى ًلمط عىاًف!  بيـ: ئافقاؿ مستيز  ، (ِ)كالحرب كالصبر عمى المكاره ـٍ ًإلىيَّ أىٍف أىٍبري ًب بىٍعثييي ًمفى العىجى "كى

في تكضيح -ة مع مدخكليا الفعميالمتضامٌ -فقد أسيمت "أٍف" الناصبة  ، ًلٍمًجالًد!"كىأىٍف أٍصًبرى 
أريد اإلشارة  كمف ثـٌ  ، كمكقفو المستيزئ مف بعثيـ تيديدىـ ىذا ، العالقة بيف تيديدىـ لو

بدت كبذا  ،(ّ)"ىىًبمىٍتييـي اليىبيكؿي " لذا دعا عمييـ بالثكؿ: ؛ الستحقارىـ كاستنفار السامعيف لمقتاؿ
 .ىدؼ المتكٌمـمع نسجاميا كتالحميا ال ؛ العالقة كاضحة جمية

 
 يــانــــث -

ا
 :ارـــــقــــتــــالاف/ ـــا

ٌنما يتطمب في  ، مفيدان في الكالـ كال يؤدم معنى ، معناه أٌف لفظان ما ال تتـ بو الفائدة        كا 
كأف  ،لغكمو لعنصرو لغكمو آخرأم يتمثؿ باحتياج عنصرو  ، (ْ)الحتياجو إليو ؛حيزه لفظان آخر

 .تعدل األمر ليشمؿ الكحدة النٌصيةك ي ، يككف كممة أك جممة
 

                                                           
 .ِٕمدخؿ إلى عمـ لغة الٌنص  : كعمي خميؿ محمد ، الياـ أبك غزالة ، (ُ
 .َْٓ،َْٔ/ُ، شرح نيج البالغة: ميثـ البحرانيابف : ظ (ِ
شرح نيج البالغة  ميثـ البحراني ،: ابف  ظتعني :"ثكمتيـ الثكاكؿ" كىي مف الكممات التي تدعك بيا العرب،  (ّ
:ُ/َْٖ. 
 .َٖ: تماـ حساف ،الخالصة النحكية : ظ (ْ
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 نــيــسمـى قــلــار عـــقــتـــم الافـــــقسـي: 

كيككف بحسب أصؿ الكضع كىك افتقار العناصر التي ال  : لـــأصـــتــمـــار الـــقــتـــالاف -ُ
ف صح ذلؾ عند إرادة الدراسة كالتحميؿ ، يصمح إفرادىا في االستعماؿ  :مثالو ، كا 

كالمكصكؿ إلى ،  وكحرؼ العطؼ إلى معطكف ، افتقار )حرؼ الجر إلى مجركره
 .(ُ)(إلى مضاؼ إليوكبعض الظركؼ  ، صمتو

 
ألنيا غير ؛  كاالفتقار فيو غير منسكب إلى كممة ل:ــأصــتــمــر الــيــار غــقــتـــاالف -2

ٌنما يعكد االفتقار لمباب ، األصؿمفتقرة بحسب  فكٌؿ كممة تقع ىذا المكقع يفرض  ، كا 
  .(ِ)عمييا الباب ىذا النكع مف االفتقار

كيمكف بياف مدل تضاـ األنماط التركيبية المتعالقة داخؿ البنية النٌصية المتسقة المسبككة       
مالحظة تالـز عناصرىا المغكية مع مخصكصات تركيبية أك  ف طريؽم ،-في خطب الحركب–

كىذا  ، حتى تصؿ إلى حاؿو مف االتساؽ كالتآلؼ ، كممات أك جمؿ متعمقة بتمؾ المخصكصات
 ، كىي كاآلتي : مف العالقات اآلتية أثر االفتقارسيتضح ك 
 
 

                                                           
 .ُْٓتماـ حساف ،البياف في ركائع القرآف : : ظ (ُ
بقكلو -االفتقار المتأصؿ ، كغير المتأصؿ–في حاشيتو الفرؽ بينيما  (الصباف  )، كقد كضح ُْٓ: ـ .ف :ظ (ِ
أٌما االفتقار المتأصؿ فيك أف يفتقر االسـ إلى الجممة افتقاران مؤصالن أم الزمان، كالحرؼ في : "إٍذ، إذا، حيث :»

 . ِٖ، ُٖ/ُالصباف في حاشيتو عمى شرح األشمكني :«. االسمية  "المكصالت
         " أٌما االفتقار غير المتأصؿ ، كافتقار كممة "سبحاف" إلى مفرد أك جممة افتقاران غير الـز ، كافتقار "يـك

اِدِقيَن ِصْدُقُيمْ  قكلو تعالى : نحكإلى جممة بعده ،  كذلؾ ألٌف افتقار  [ ؛ُُٗ:المائدة ]،َىَذا َيْوُم َينَفُع الصَّ
ٌنما لعارض  " إلى الجممة بعده ليس لذاتو ، كا  إلى مضاؼ  امفتقر  ان إلييا، كالمضاؼ لككنًو مضاف ان ككنًو مضافل"اليـك

" في سياؽ آخر مثؿ "ىذا يـك مبارؾ" ال تفتقر إلى جممة.  . ٓٓ/ُ:ـ . ف :ظ إليو ، كدليؿ ذلؾ أٌف كممة "يـك
كما بعدىا. ـ، ََِ، ُِ)بحث( مجمة عمـك المغة العربية ،ع  ،ُُّعاقب :نادية النجار، التضاـ كالت:ك

تطبيؽ ما كجد منيا في خطب الحركب؛ كذلؾ  عف طريؽكسيقتصر البحث عمى إبراز عالقات االفتقار المتأصؿ 
 بتحقيؽ التضاـ النحكم كاالتساؽ الداللي . -االفتقار المتأصؿ-لصمتو الشديدة



 نحــوي ام ال.................املبــحــث ألاول :التضـــ43الــــفــصـــل ألاول: قــريـــنـــة الـتـــضـام ..........

 

  :يــصّ ّـــ الن ادـــنـــاإلس -ُ
كتسمى في ىذه  ، نى عميو الجمؿبٍ العالقة اإلسنادية ىي األساس الذم تي  نَّ إ       

ممي( -)المبتدأكىذه العالقة النحكية تجمع بيف المسند إليو  ، (ُ)الحالة )اإلسناد الجي
عممية » :(ميدم المخزكمي)ىا عدٌ كقد  ، (...الفعؿ -كالمسند )الخبر ، (...الفاعؿ

، كمف ثـ ىي الكسيمة التي تنقؿ ما  (ِ)«إليو  ذىنية تعمؿ عمى ربط المسند بالمسند
تيمثؿ بؤرة  ، كحدة لغكية متماسكة فتككف ، (ّ)في ذىف المتكٌمـ إلى ذىف المتمقييجكؿ 
كىذا يؤكد أٌف التضاـ ال  ، فعمية ـنت ىذه الكحدة اإلسنادية اسمية أكاأسكاء  ، الٌنص  

ٌنما أساسو الترابط المعنكم ، يقتصر عمى المفظ  .كا 
امتداد  مف التراكيب المتكالية عمى كثيرعبر  مستكل الجمؿ اإلسنادية ىذه العالقة جاكزتتك        

كتككف حينئذ  ، عمى عالقاتو الترابطية اإلسناديةكالتأكيد  ، )اإلسناد الٌنٌصي ( ؽيلتحق ؛ الٌنٌص 
عمى األكؿ  كأطمؽ عمماء الٌنص   ، عالقة بيف )مكضكع( ىك المسند إليو ك)محمكؿ( ىك المسند

–أٌما الثاني "المحمكؿ"  .المعمكمة المذككرة سمفان في الٌنص   -المسند إليو -منيما "المكضكع"
التغيير  فيكىذا التكالي ال يؤثر  ، (ْ)ميو المعمكمة الجديدة في الٌنص  فقد أطمقكا ع –المسند 

كبعضيا  الٌنص  "النكاة" ،ليات تككف متصمة بمركز افبعض ىذه المتك  ،الكظيفي لمنكاة اإلسنادية 
 .(ٓ)ألكلى يمكف تكزيعيا بما يطابؽ تكزيع مكٌكف مف مككناتيا المباشرةاف منفصمة عنيا ،

كعمى ىذا  ، كاإلسناد الفعمي ، اإلسناد االسمي مى نكعيف:عييقسـ نفان أٌف اإلسناد آذكرنا فقد      
تطبيؽ ىذا  عف طريؽ ، اإلسناد الٌنٌصي في تحقيؽ التضاـ كاالتساؽ الداللي أثراألساس نتناكؿ 

 :يأتيكما كىي  ، األمر عمى خطب الحركب

                                                           
 .ِٕ/ُعمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ : ،: صبحي إبراىيـ الفقي ظ (ُ
 .ُّنقد كتكجيو : في النحك العربي ،،  ميدم المخزكمي (ِ
 .ٖٔن : : م . ظ (ٖ

عمـ المغة الٌنٌصي بيف  صبحي إبراىيـ الفقي ، نقالن عف ،ُٖٓ: برند شبمنر، عمـ المغة كالدراسات األدبية : ظ (ْ
 .ِٕ/ُالنظرية كالتطبيؽ :

 .1ٔالمنصف عاشور، بنية الجملة العربية بين التحليل والنظرية : ظ: ( ٘
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كفيو يتقٌدـ المسند إليو "المكضكع"  المبتدأ عمى المسند  :يـــمــاد االســــــاإلسن - أ
مف نسيج  ان جزءالتي تككف  ، الجممة االسميةبكفي ىذه الحالة تيسمى  ، "المحمكؿ" الخبر
، كما يتصؿ بيا مف متتاليات  بؤرة األساسية في الٌنص  البؿ تمثؿ  ، البنية النٌصية

كبيذا  ، حتى يتشكؿ الٌنٌص المتسؽ المسبكؾ ، تتضمف البؤر الثانكية "الفرعية" ، تركيبية
تترابط  ، ىك مجمكعة منظمة مف القضايا كالمركبات القضكية» :بقكلو (برينكر)عٌرفو 
 عف طريؽ ، أك جممة أساس ، يا مع بعض عمى أساس محكرم مكضكعيبعض

 عف طريؽ داللتو تظيرفالٌنٌص كحدة داللية غالبان ما . (ُ)«عالقات منطقية داللية 
َمَعاِشَر » :في ذـٌ الٌنساء بعد كقعة الجمؿ (كقكؿ اإلماـ ) ، العالقات اإلسنادية

ااْليَماِن، َنَواِقُص اْلُحُظوِظ، َنَواِقُص اْلُعُقوِل: َفَأمَّا ُنْقَصاُن النَّاِس، ِإنَّ النَِّساَء َنَواِقُص 
، َوَأمَّا ُنْقَصاُن ُعُقوِلِينَّ  َياِم ِفي َأيَّاِم َحْيِضِينَّ الِة َوالصِّ ِإيَماِنِينَّ َفُقُعوُدُىنَّ َعِن الصَّ

، َوَأمَّا ُنْقَصاُن ُحُظوِظِينَّ َفَمَواِريُثُينَّ َعَمى َفَشَياَدُة اْمرََأَتْيِن ِمْنُيّن َكَشَياَدِة الرَُّجِل اْلَواِحدِ 
ااْلْنَصاِف ِمْن َمواِريِث الرَِّجاِل; َفاتَُّقوا ِشرَاَر النَِّساِء، َوُكوُنوا ِمْن ِخَيارِِىنَّ َعَمى َحَذر، َواَل 

 .(ِ)«ُتِطيُعوُىنَّ ِفي الَمْعُروِف َحتَّى اَل َيْطَمْعَن ِفي الُمنَكرِ 
 يؿ ىك المكضكع األساسمثٌ  "ًإفَّ دان بالناسخ الحرفي "فالمسند إليو كاحد ىك "الن سىاءى" جاء مؤكَّ       

نقطة االنطالؽ بالتعريؼ بما  كمنو بدأت ، في الٌنص  كالراسخ في ذىف المتمقي"البؤرة األساسية" 
 ، "نىكىاًقصي اٍلحيظيكًظ" ، يمىاًف""نىكىاًقصي اإل :المسندات متعددةكالتي تمثمت ب ، يحممو مف معمكمات

تيقدـ بصكرة حدسية معمكمات جديدة باستمرار تيعنى إفَّ ىذه المحمكالت »فػ ، "نىكىاًقصي اٍلعيقيكًؿ"
بتكالي الحدث كيصمح شرطان ىنا أفَّ المحمكالت يجب أف ترد في كاقع األمر أيضان مف المجاؿ 

حققت  مف ثـ، ك  دالليان بػ"المسند إليو"فقد ارتبطت ىذه المسندات ارتباطان  (ّ)«التصكرم ذاتو
 لعدـ استغناء أحدىما عف اآلخر .  ، االتساؽ الداللي

َـّ       المحمكالت السابقة إلى  فتحكلت ، فصيميةالت ""أٌما عف طريؽبدأ بتفصيؿ السابؽ  كمف ث
عف طريؽ الجمؿ قد تحقؽ راتب تك  ، مكضكعات "بؤر ثانكية" تابعة لمبؤرة األساسية "النساء"

                                                           

 .َُُ، َُٗعمـ لغة النص  : بحيرم ،سعيد  ُ)
 . َٖ،خطبة:َُٓنيج البالغة : (ِ
 .ٗٙفان دايك ،علم الّنصِّ مدخل متداخل االختصاصات: (ٖ
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 ، إليصاؿ الفكرة كاضحة متدرجة إلى ذىف المتمقي بصكرة مباشرةالمتكٌمـ ؛ استعممو التدرج 
                                                     بالمخطط اآلتي: راتبكيمكف تكضيح صكرة الت

 

 

     

                                                                                   

                                       

                                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                 

        

 

 

 

 ذا الكصؼ الدقيؽ في التعريؼ بالنساء ككصفيف بي كأفقيان  عمكديان  المتسؽفيذا التدرج       
ة المتمثمة بػ"مرحمة لتمقي المرحمة الثالث تييئوي  كمف ثـ ، يجعؿ المتمقي عمى عمـ كدراية بالنساء

ذىر، كىالى تيًطيعيكىيفَّ ًفي " ، التحذير" مىى حى كيكنيكا ًمٍف ًخيىاًرًىفَّ عى تَّى فىاتَّقيكا ًشرىارى الن سىاًء، كى كًؼ حى المىٍعري
،  الى يىٍطمىٍعفى ًفي المينكىًر" فكأٌنو انتقؿ مف خطابو عاـ مفتكح الداللة إلى خطاب مباشر لممتمقي

" ، "، "كيكنيكا "اتَّقيكا" فالترابط  ، "مىعىاًشرى النَّاًس"في أكؿ الٌنص  كىذا متعمؽ بالمنادل  ، "كىالى تيًطيعيكىيفَّ
 ، عمى الرغـ مف انتقاالت الخطاب ، خره يجعؿ الٌنص  كحدة كاحدةاالسنادم بيف أكؿ الخطاب كآ

- كفضالن عف ذلؾ يكسع ، كمف ثـ يشٌد انتباه المتمقي في زمانو نتيجة ما جرل في كقعة الجمؿ
نح الٌنٌص صفة كىذا يم ، عممية التضاـ داخؿ الٌنص   -كالتكازم الخطابيالٌنٌصي اإلسنادم ىذا 

 (ٔمحمول )

 نواقص اإليمان

 (ٕ)محمول

 نواقص الحظوظ

 (ٖ)محمول

 نواقص العقول

 الموضوع

        األساس

اء   إِن  "   "النِّس 

(                   أ) الموضوع

انُ "   ُنْقص 

انِِهن    "إِيم 

 (ب)الموضوع

انُ "  ُنْقص 

"            ُحُظوِظِهن  

 (ج)الموضوع

انُ   ُعقُولِِهن   ُنْقص 

 (ج)محمول (   ب)محمول (أ) محمول

نِ  قُُعوُدُهن  "  ع 

الةِ  امِ  الص  ي  الصِّ  و 

امِ  فِي ْيِضِهن   أ ي   ح 

اِريُثُهن   و  ل ى م     ع 

افِ اال           ْنص 

ةُ  اد  ه  واِريثِ  ِمنْ  ش   م 

الِ  ج   الرِّ

ةُ  اد  ه  ْينِ  ف ش  أ ت   اْمر 

ةِ  ِمْنُهنّ  اد  ه  ش   ك 

ُجلِ  اِحدِ  الر   اْلو 
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اإلسنادم ىذه مزية كاألخرل أٌنيا جاءت  كىذا ىك التراتب الٌنصي،  االتساؽ كاالنسجاـ
  .(ُ)عمكدية

َأْنُتُم :» في دعكة الصالحيف مف أصحابًو إلى نصرتوً ( أيضان )ذلؾ أيضان قكلو كمف      
ْضِرُب ااَلْنَصاُر َعَمى اْلَحقِّ، َوااِلُخَواُن في الدِّيِن، َواْلُجَنُن َيْوَم اْلَبْأِس، َواْلِبَطاَنُة ُدوَن النَّاِس، ِبُكْم أَ 

يْ  ، َسِميَمة ِمَن الرَّ ِب; َفَو اهلِل اْلُمْدِبَر، َوَأْرُجو َطاَعَة اْلُمْقِبِل، َفَأِعيُنوني ِبُمَناَصَحة َخِميَّة ِمَن اْلِغشِّ
 .(2)«ِإنِّي اَلْوَلى النَّاِس ِبالنَّاِس!

" المكضكع األساسي في الٌنٌص  لقد مٌثؿ المسند إليًو ضمير الجمع المنفصؿ "       "البؤرة  أىٍنتيـي
 انطمقتكمنو  ، فيك متعمؽ بالمتمقيف خارج الٌنص   ، لكجكدًه المباشر في الخطاب ؛ الٌنٌصية"

ؽ " مىى اٍلحى اري عى كىافي في الد يًف" المسندات االسمية المتعددة "االىٍنصى نىفي يىٍكـى اٍلبىٍأًس"،"  ، ، "كىااًلخي "كىاٍلجي
إذ ال  ؛ يوالفتقارىا إل ، ة مع المسند إليوالمتضامٌ ككٌؿ ىذه المسندات كىاٍلًبطىانىةي ديكفى النَّاًس" 
استغناء الثاني عف األكؿ في أداء المعنى أدل إلى عدـ ، كمف ثـ عدـ  يستطع االستغناء عنو

" ، استغناء األكؿ عف الثاني كال يعرؼ منيـ  ، فال يستقيـ المعنى المراد بمجرد قكلؾ: "أىٍنتيـي
" بمجرد قكلؾ: ، األنصار عمى الحؽ   ؽ  مىى اٍلحى اري عى  ، فال يعرؼ الممدكح في الخطاب "االىٍنصى

 .ي أدل معنى دالليان تامان متسقان راصيما الٌنصٌ فتضاميما كت
يسمح لمسياؽ الجممة األكلى  منذ تحديد )المسند إليو "المكضكع" +المسند "المحمكؿ"( أفَّ ف      

"كالمحمكالت( ")المكضكعات الثانكية  بتكظيؼ العناصر المغكية الجديدة ـٍ أىٍضًربي اٍلميٍدًبرى ،  ًبكي
ٍقًبًؿ" ك طىاعىةى اٍلمي ؛ إذ نجد فييا الحضكر المكازم بيف ضمائر المتمقي "أنتـ" كالمتكٌمـ "أنا"  "كىأىٍرجي

األكؿ "البؤرة  اعتمادان عمى المكضكع ، عمى المسندات أك تأخر تقٌدـ فييا المسند إليوسكاء 
فجاءت  ، لمكصكؿ إلى الغاية المبتغاة ، ألٌف مرحمة اإلعالـ تتطمب مقدمة مدحية ؛ األساسية"

كمف ثـ أعمميـ بأٌنيـ مف أىؿ  ، األنصار+ أىؿ الديف +الشجاعة ()أنتـ = اآلتي:عمى الكجو 

                                                           
كاإلسناد الٌنٌصي، الحاؿ ، المكصكؼ، كغير تتحقؽ العممية التراتبية الٌنصية مف عناصر عدة أىميا: اإلحالة،  (ُ

 .كىذا ما أثبتو البحث في اإلسناد الٌنٌصي ذلؾ ،

 .ُُٖ، خطبة:ُٕٓنيج البالغة : (ِ
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بمناصحة  لو كبعدىا طمب إعانتيـ ، مدبر كطاعة المقبؿخاصتو الذيف يعتمد عمييـ في ضرب ال
  بالمخطط اآلتي: كيمكف تصكير ذلؾ  ، (ُ)سميمة مف الشؾ  في الحرب صادقة 

 
 
 

  

  
  

 
                                       

  

  

 

 

  
  

  
                                                                               

يحرؾ التفاعؿ الحكارم  المتراتب في أحداثو كدالالتو الٌنٌصيةك  ، فيذا التدرج الخطي المنسجـ     
؛  مقدمة المتمقي متعمؽ فجاء ، يزيد مف عممية التكاصؿ الذىني لدل المتمقي مف ثـك  ، بينيما

 .لتعمؽ األمر بو

 

 "الفاعؿ" ىك المسند إليوعمى  "الفعؿ"ىك  المسنديتقٌدـ كفييا  مي:ـــعــفـــاد الـــاإلسن -ثانياً  -
ألٌف كجكد  ؛ كىذا التقديـ ال ييعطي الفعؿ التقٌدـ عمى االسـ ، لقصد السبؾ المفظي ؛

                                                           
 . َُْ/ّشرح نيج البالغة : ميثـ البحراني ،ابف :  ظ (ُ

 (األول الموضوع)

 " أنتم" األنصار

ارُ (ٔ) محمول ل ى اال ْنص  قِّ  ع   اْلح 

انُ (ٕ) محمول االُِخو  ينِ  في و         الدِّ

 والجبن يوم البأس( ٖمحمول )

 والبطانة دون الن اسِ  (ٗمحمول)

 (المدح) األولى مرحلة

 (الثاني الموضوع) 

 "أنا" المتكلّم

 (  الثالث الموضوع")

  اعينوني" االشتراك

 اْلُمْدِبر   أ ْضِربُ  ِبُكمْ (ٔ)محمول

أ ْرُجو(ٕ)محمول ة   و  اع   ط 

 اْلُمْقبِلِ 

 (اإلعالم) الثانية المرحلة

ة(ٔ) محمول ح  لِي ة ِبُمن اص   اْلِغشِّ  ِمن   خ 

ة( ٕ)محمول لِيم  ْيبِ  ِمن   س   الر 

 ( اإلعانة طلب) الثالثة مرحلة
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لذا ال يستطيع الفعؿ االستغناء عف  ؛ (ُ)االسـ ثابت كمستقر في الذىف قبؿ كجكد فعمًو 
كفي ىذا  ، في أداء معنى تاـ كذلؾكمف ثـ ال يستطيع االسـ االستغناء عنو  ، (ِ)اسمو
 عف أحدىما يستغني فال (ّ)«كالشيء الكاحدالفعؿ كالفاعؿ » :(السيد البطميكسي)يقكؿ 
في الفعؿ المركزم ، التي تمثؿ  كتسمى الجممة في ىذه الحالة "جممة فعمية" ، صاحبوً 

ببياف  -غالبان -التي تسيـ  ، اإلسنادية التركيبيةكتتعمؽ بو المتتاليات  ، البنية الٌنٌصية
 ، الداللي بو ارتباطيا كتعالقيا عف طريؽمركزم الفعؿ الككضكح المعنى الذم يتضمنو 

كيمكف تأمؿ ذلؾ  ، في تحقيؽ التضاـ كاالتساؽ الداللي أثرهاإلسناد الٌنٌصي  حتى يؤدم
في قكلًو لبعض أصحابو لٌما عـز عمى المسير إلى  (في البنية الخطابية لإلماـ عمي )

 ، خشيتي أالَّ تظفر بمرادؾ أمير المؤمنيف إف سرت في ىذا الكقت فقاؿ لو: يا" ، الخكارج
ِفيَيا  َسارَ ِإَلى السَّاَعِة الَِّتي َمْن  ْيِديَأنََّك تَ  َتْزَعمُ أَ » :(فقاؿ) ، ، مف طريؽ عمـ النجكـ

فُ َعْنُو السُّوُء؟ وَ  ُصِرفَ  ؟ َفَمنْ  َحاقَ ِفيَيا  َسارَ ِمَن السَّاَعِة الَّتي َمْن  ُتَخوِّ رُّ  ِبِو الضُّ
َعاَنِة ِباهلِل عّز وجّل ِفي َنْيِل اْلمْحُبوِب َعِن ااِلْستِ  اْسَتْغَنىاْلُقْرآَن، وَ  َكذَّبَ ِبيَذا َفَقْد  َصدََّقكَ 

اْلَحْمَد ُدوَن َربِِّو، ألنََّك ـ ِبَزْعِمَك  ُيوِلَيكَ في قْوِلَك ِلْمَعاِمِل ِبَأْمِرَك َأْن  َتْبَتِغيَوَدْفِع اْلَمْكُروِه، وَ 
!! َأِمنَ ِفيَيا النَّْفَع، وَ  َنالَ ـ َأْنَت َىَدْيَتُو ِإَلى السَّاَعِة الَِّتي  رَّ   الضُّ

َأيَُّيا النَّاُس، ِإيَّاُكْم َوَتَعمَُّم النُُّجوِم، ِإالَّ َما ُيْيَتَدى ِبِو في َبرٍّ َأْو  عمى الناس فقاؿ:()ثـ أقبؿ 
ِفِر! ُم َكاْلَكاِىِن، َواْلَكاِىُن َكالسَّاِحِر، َوالسَّاِحُر َكاْلَكاِإَلى اْلَكَياَنِة، ]و[الُمَنجّ َبْحر، َفِإنََّيا َتْدُعو 

 .(4)«َواْلَكاِفُر في النَّاِر! ِسيُروا َعَمى اْسِم اهللِ 
التي جاءت  ، عمى التراكيب اإلسنادية الفعمية المكثفة باعتماده ىذا الٌنٌص كٌمـ لقد بنى المت      

ـي " التي افتتح فييا الٌنصُّ  ، كالمتمثؿ بالجممة االستفيامية متتابعة لمفعؿ المركزم في الٌنص   أىتىٍزعى

                                                           
 .ُّ، َّ/ِشرح المفصؿ : : ابف يعيش ،ظ (ُ
 .ِٓٔ/ِ: السيرافي، شرح كتاب سيبكيو: ( ظِ
 .ٓٗإصالح الخمؿ الكاقع في الجمؿ :السيد البطميكسي،  (ّ
 .ٕٗ، خطبة:َُٓنيج البالغة : (ْ
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القاعدة النٌصية "المكضكع"  (ُ)ذا السؤاؿ اإلنكارم المكجو لمرجؿفمٌثؿ ى...؟" أىنَّؾى تىٍيًدم ًإلىى السَّاعىةً 
 ، ىك المسند إليو في الٌنص  في "أتزعـ" أنت" " فالضمير المستتر ، الذم رسخ في ذىف المتمقي

 ،سىارى جاءت المسندات الفعمية المكثفة "ك  ، كذلؾ بإحالتو عمى الرجؿ خارج الٌنص  "إحالة مقامية"
ًرؼى  ك ؼي  ، صي اؽى  ، تيخى ، حى دَّقىؾى  سىارى "  ، نىاؿى  ، ييكًليىؾى  ، تىٍبتىًغي ، اٍستىٍغنىى ، كىذَّبى  ، صى ، أىًمفى
" كاستقصاء جكانبيافأتاحت لو تفصيؿ ،  ألداء معنى داللي ، ة معومتضامٌ   ، ظاىرة "عمـ النجـك

مف  ءان بد ، المترابطة في خط التدرجي لمتراكيب الفعمية ، السؤاؿعمى المفصمة في ضكء اإلجابة 
حافظ عمى ك  ، فتجاكز اإلسناد التركيبي إلى اإلسناد الٌنٌصي ، نقطة انطالؽ المكضكع "أتزعـ"

  . تماسؾ الٌنص  ككحدتو
القرائف الدالة عمى باستعماؿ  ، عمى النصصفة االستمرارية المسندات الفعمية أضفت كقد      
 ، الذم جاء متضامان مع االستفياـ ، (أسمكب الشرط )، ك (األفعاؿ  المضارعةمستقبؿ كػ)ال

ٍنوي السُّكءي؟" ًرؼى عى ـي أىنَّؾى تىٍيًدم ًإلىى السَّاعىًة الًَّتي مىٍف سىارى ًفييىا صي ًة الَّتي " ، "أىتىٍزعى ك ؼي ًمفى السَّاعى تيخى كى
؟"مىٍف سىارى ًفييىا حى  دَّقىؾى ًبيذىا فىقىٍد كىذَّبى اٍلقيٍرآفى " ، اؽى ًبًو الضُّرُّ ًف ااًلٍسًتعىانىًة  فىمىٍف صى ، كىاٍستىٍغنىى عى

كًه" دىٍفًع اٍلمىٍكري نفي اإلماـ لػ"عمـ ف ، لمتأكيد عمى أىمية األمر؛  ًباً عٌز كجٌؿ ًفي نىٍيًؿ اٍلمٍحبيكًب كى
" ٌنما عف طريؽ  ، النفيلـ يكف معتمدان عمى أدكات  ، النجـك التراكيب الشرطية التي ىذه كا 

 . ألداء المعنى العاـ ؛ معو كاتسقت ، تضامت مع االستفياـ
في  الذم أشار عميو ىذا األمر–لمرجؿ  ان مكجي ان خاص ان لقد مثٌمت المرحمة السابقة خطاب       
 ، لممتمقي ان مكجي ان عام ان خطابمٌثمت في حيف المرحمة اآلتية  ، كمف ينحك منحاه -مخكارجيـ لقتال

" الذم "أىيُّيىا النَّاسي  كـً تىعىمُّـى النُّجي ـٍ كى مف أٌف األمر ييفضي  ، جاء في سياؽ تحذير كترىيب ، ًإيَّاكي
المرتبطة بالمسند  ىنا بالمسندات االسمية مت، تمثٌ  ةذلؾ عبر تعالقات داللي ، ربصاحبو إلى النا

،  ًإلىى اٍلكىيىانىةً  "فىًإنَّيىا تىٍدعيك سابقان في سياؽ المقاؿ رتكً عمى النجكـ ذي "أٌنيا" المحاؿ  إليو الضمير

                                                           
، أٌما نييو  "مشير عميو ىك" عفيؼ بف قيس "أخكقيؿ أٌف ال (ُ األشعث بف قيس" فقد كاف يتعاطى عمـ النجـك
( عف "عمـ النجـك " ألسباب ذكرىا القرآف الكريـ ، كأكدىا الرسكؿ محمد )()ليا األماـ  ، كتعرض

 ، المجاؿ لمبحث لمتفصيؿ بيا ، فقد فٌصميا ( ككضحو ككضح أسبابو في كالمو ىذا كفي مكاضع أخرلعمي)
 . ، كما بعدىاُِٗ/ِ: شرحو لنيج البالغة :ظ ميثـ البحراني في غاية الدقة ،  ابف 
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ـي كىاٍلكىاىً  عمى  التي دٌلت ، "كىالسَّاًحري كىاٍلكىاًفًر! كىاٍلكىاًفري في النَّاًر! ، ، كىاٍلكىاًىفي كىالسَّاًحرً  فً كالمينىجَّ
 .طارئكعدـ تعرضو لمتغير ألم أمرو  ، كرسكخو ، ثبات األمر

ظاىرة يدكر حكؿ كحدة داللية متسقة ىي )إاٌل أٌف الٌنصَّ  ، كعمى الرغـ مف تنكع الخطاب      
شٌد مف عممية التكاصؿ بيف المتكٌمـ  -ىنا–ٌف التنكع الخطابي أبؿ  ، التنجيـ كجزاء صاحبيا (

تىعىمُّـى النُّ  أىيُّيىا النَّاسي " كالسيما في قكلو: ، كالمتمقي ـٍ كى " ، ًإيَّاكي كـً كمف ثـ  ، النسجاـ الكالـ ؛جي
 . ما يقكلو المتكمـصغاء المتمقي لإ

  :ىفــىصــمــى الــة إلــفــصــار الــقــتــاف -2

 ، إلى أثره في اتساؽ الجممة ماءفقد أشار القد ، في االتساؽ كاضح لمنعت أثره     
 كيؤكد ، (ُ)الكاحدٌف النعت كالمنعكت كاالسـ أب ، عالقة أحدىما باآلخر( سيبكيو) يصؼف
أفَّ الصفة ىي المكصكؼ في » :بقكلو ،-الصفة كالمكصكؼ–شدة تعالقيما  (الجرجاني)

 .(ِ)«هلـ يكف الظريؼ غير  ي زيده الظريؼي فإذا قمت جاءن المعنى ،
سياقية معنكية تربط  فعالقتيما ،العالئقي في الٌنص  كالسياؽ  أثرهً  عمىو المحدثكف قد تنبٌ ك       

تحت عنكاف  (تماـ حساف)التي جمعيا  ، ككنيا تندرج ضمف القرائف التبعية ؛ بيف التابع كالمتبكع
قرينة معنكية عامة يندرج تحتيا أربع قرائف ىي النعت » كأٌما التبعية فيي  :يقكؿف ، "التبعية"

 .(ّ)«ائف أخرل لفظية معيا قر كىذه القرائف المعنكية تتضافر  ، كالعطؼ كالتككيد كاإلبداؿ
 :بقكلوً  ، (السيكطي)يؤكد ذلؾ  ، كغالبان ما تتمثؿ ىذه القرائف المفظية باإلحاالت الضميرية      
 الرابط المفظي "الضمير"تظير عف طريؽ فالعالقة المعنكية  ، (ْ)«الصفة ال يربطيا إاٌل الضمير»
 فمك انعدـ ، بيف "المكصكؼ" كالتركيب الكصفي "الصفة" النٌصية يقكم عالقة التضاـ وألنٌ  ؛

 .(ٓ)الضمير ما صحت العبارة كال فيمت

                                                           
 .ِّْ/ُالكتاب :،  سيبكيو: ظ (ُ
 .ََٗ/ِالمقتصد في شرح اإليضاح :،  الجرجاني( ِ
 .َِْالمغة العربية معناىا كمبناىا :،  تماـ حساف (ّ
 .ُْٖ/ِاألشباه كالنظائر :،  السيكطي (ْ
 .َْ-ّٗالجممة الكصفية في النحك العربي : :ليث أسعد :ظ  (ٓ
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ككنو ؛ ل د بالمتمقيلتعمقو الشدي ؛ لقد غمب كجكد ىذا المكف مف التضاـ عمى الخطب الحربية     
 :خطب المالحـفي استياللو  ()كمف ذلؾ قكلوي  ، يرسـ صكرة كاضحة منسجمة في ذىنو

ِتِو، َخَمَق اْلَخْمَق ِمْن َغْيِر َروِ » يَّة، ِإْذ اْلَحْمُد هلِل اْلُمَتَجمِّي ِلَخْمِقِو ِبَخْمِقِو، َوالظَّاِىِر ِلُقُموِبِيْم ِبُحجَّ
ماِئِر، َوَلْيَس ِبِذي َضِمير ِفي َنْفِسِو، َخَرَق ِعْمُمُو َباِطنَ  ِويَّاُت اَل َتِميُق ِإالَّ ِبَذوي الضَّ َغْيِب  َكاَنِت الرَّ

 .(1)«السُُّترَاِت، َوَأَحاَط ِبُغُموِض َعَقاِئِد السَِّريرَاتِ 
التراكيب الكصفية المتعالقة  عف طريؽة تمييز الئؽ لمذات القدسية في الٌنص  المتجٌمي ثمٌ      

فقد نعت المتكٌمـ شبو  ، بغية إيصاؿ المتمقي إلى المعرفة الحقيقية با تعالى ، بالتكالي الداللي
تعٌمؽ بعضيا جعميا المتكٌمـ حمقات  ، بصفات قدسية -المتعمقة بالخبر المحذكؼ–الجممة "" 

ٍمًقوً "اٍلمي )ببعض  ٍمًقًو ًبخى م ي ًلخى ًتوً " ، "تىجى ـٍ ًبحيجَّ ًكيَّة"،  "كىالظَّاًىًر ًلقيميكًبًي ٍيًر رى ٍمؽى ًمٍف غى مىؽى اٍلخى رىؽى "،  "خى خى
ٍيًب السُّتي  اطى ًبغي " ، "رىاتً ًعٍمميوي بىاًطفى غى ىذه األكصاؼ مناسبة  تفجاء ، (ميكًض عىقىاًئًد السًَّريرىاًت"كىأىحى

يجادهك  ، فقد تجمى كظير لخمقوً  ، كسياؽ الحاؿ إذ كصؼ المتكٌمـ  ؛ ليـ دٌليـ عميو بخمقًو إياىـ كا 
أٌنو  -الثانية في الصفة –أكد فقد  ، إلبعاد الظف عف المتمقيك  ، خمقو ليـ عف طريؽظيكره لخمقو 

كلكنو ظاىر لمقمكب بما أكدعيا مف  ألٌنو غير مرئي؛ كلـ يقؿ لعيكنيـ  ، الظاىر لقمكبيـ بحجتو
كبدا األمر أكثر بيانان كضكحان في  ، (ِ)قاؿ ظير لقمكبيـ كلـ يقؿ لعيكنيـلذا  ؛ الحجج الدالة عميو

ٍمؽى ًمٍف  ، تفسيره لمصفتيف السابقتيف مىؽى اٍلخى ًكيَّةبقكلًو :"خى ٍيًر رى ًكيَّاتي الى تىمً  غى يؽي ًإالَّ ًبذىكم ًإٍذ كىانىًت الرَّ
ماًئًر، لى  الضَّ ًمير ًفي نىٍفًسوً كى لمتأكيد عمى نفي الركية كالفكر عنو تعالى كالتمثيؿ بيف  ؛ "ٍيسى ًبًذم ضى
، ألف ذلؾ إنما يككف ألرباب الضمائر كالقمكب أكلي النكازع  ليعمؿ عمى أحدىما»؛  خاطريف

وي عمى أٍف فإٌنو لٌما نٌزىوي عمى أٍف يككف مدركان بالنظر نزى ، (ّ)« المختمفة كالبكاعث المتضادة
لمشؾ  كالريب مف نفس المتمقي  كفي ذلؾ إزالةه ،  يككف عممو مثؿ عمؿ ذكم العقكؿ كالضمائر

 .مشتركة بيف "الخالؽ" ك "المخمكؽ"الذم قد يظف أٌف ىذه الصفات 
 ، بيذه الصفات ( ة انطالؽ لتخصيص المكصكؼ "ا")"اؿ" التعريؼ نقط كقد مثٌمت      
كأكد ذلؾ  ، استغرقت كٌؿ األزمنةككذلؾ قد  ، هً ر المتجٌمي بيذه الصفات دكف غي (تعالى)فيك 

                                                           
 .1ٓٔ، خطبة:٘٘ٔنهج البالغة: (ٔ

 .ّٖ/ّالبالغة:شرح نيج  ك: ابف ميثـ البحراني ، ،ُُٖ/ٕ: ابف أبي الحديد ،شرح نيج البالغة : ظ (ِ
 .ُُٖ/ٕ:ابف أبي الحديد، شرح نيج البالغة :ظ ( ّ
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رىؽى ًعٍمميوي بىاًطفى غى ،  (األمر بكصؼ عممو )تعالى اطى ًبغي " ، ٍيًب السُّتيرىاًت"خى ميكًض عىقىاًئًد كىأىحى
 دكف تحديد مف كٌؿ األزمنة شمؿ عممو الغيبي، ف لتحفيز ذىف المتمقي جاء بو  الذم ؛ السًَّريرىاًت"

 ؛ ىتماـ المتكٌمـامحٌؿ الذم مٌثؿ  "" ممتعمؽلتابع ككؿُّ أكلئؾ  ، أم ال يرتبط عممو بزمافو معيف ،
 .المتمقية متماسكة منسجمة في ذىف كبذا أقاـ بنية نصي ، ألٌنوي محكر الٌنٌص 

َوَأْشَيُد َأْن اَل ِإَلَو إال َالمَُّو َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُو، َشَياَدًة ُمْمَتَحناً »(:)قكلو  كمف ذلؾ     
َما َيْمَقاَنا، َفِإنَّيا َعزيَمُة  َنَتَمسَُّك بيا َأَبدًا ما َأْبقاَنا، َوَندَِّخُرَىا  ألَىاِويلِ  ِإْخاَلُصَيا، ُمْعَتَقدًا ُمَصاُصَيا

 .(ُ)«ااْليَماِن، َوَفاِتَحُة ااْلْحَساِن، َوَمْرَضاُة الرَّْحمِن، َو َمْدَحَرُة الشَّْيَطانِ 
 مف المتعمؽ المكصكؼ "شىيىادىةن" بؤرة ثانكية لمصفات التابعة ليا كمتعمقة بيا ()لقد جعؿ      
يىا" " ، نان ًإٍخالىصي يىا" ، ميٍمتىحى اصي  ، شىيىادىةن" كبيانوالتي جاءت لتكضيح المكصكؼ " ، "ميٍعتىقىدان ميصى

الرابط عف طريؽ كقد باف ىذا التعالؽ الداللي بينيا  ، التبعية عف طريؽفارتبطت بو أشد ارتباط 
ؿ الضمير المستتر حاا قد، ف شىيىادىةن"الضميرية "الياء" المحيمة عمى " المتمثؿ باإلحالة ، المفظي

نان" ك"ميٍعتىقىدان"  (  تعالىشيادتًو) بيافلتضاـ داللتو في ا فأدل ، "أنا" عمى المتكٌمـ في "ميٍمتىحى
كد أ ، فغالبان ما يستعمؿ المتكٌمـ الصفة لمداللة عمى التكضيح ، في ذىف المتمقي ،كتكضيحيا 

الصفة كاف االحتياج إلييا مف أجؿ خيفة إذا كقعت الحاجة في العمـ إلى » ذلؾ الجرجاني بقكلًو:
 ، قد أدل المقصكد التاـ مف شيادتو،  كىذا التضاـ نتيجة االفتقار ، (ِ)«المبس عمى المخاطب

 .(ّ)كبيا قد انيدمت قكاعد الشيطاف ، التي مثٌمت أعمى مراتب اإليماف
ٌنما  ، كال يقتصر تضاـ الصفة مع المكصكؼ عمى المبنى الكجكدم      يتعداه إلى المبنى كا 

لكجكد القرائف الدالة عميو في سياؽ  ؛ ، فتككف البؤرة الٌنٌصية "المكصكؼ" فيو محذكفة العدمي
َأيَُّيا الشَّاِىدُة َأْبَداُنُيْم، اْلَغاِئَبُة َعْنُيْم » :في ذـٌ أصحابو ()مف ذلؾ قكلو  ، الحاؿ كالمقاؿ

الُمْبَتَمى ِبيْم ُأَمرَاُؤُىْم، َصاِحُبُكْم ُيِطيُع اهلَل َوَأْنُتْم َتْعُصوَنُو، َوَصاِحُب  ُعُقوُلُيْم، اْلـُمْخَتِمَفُة َأْىَواُؤُىْم،
َأْىِل الشَّاِم َيْعِصي اهلَل َوُىْم ُيِطيُعوَنُو، َلَوِدْدُت َواهلِل َأنَّ ُمَعاِوَيَة َصاَرَفني ِبُكْم َصْرَف الدِّيَناِر 

َيا َأْىَل اْلُكوَفِة، ُمِنيُت ِمْنُكْم ِبَثاَلث َواثَنَتْيِن: ،ِمْنُكْم َوَأْعَطاِني َرُجاًل ِمْنُيْم! ِبالدِّْرَىِم، َفَأَخَذ ِمنِّي َعَشَرةً 
                                                           

 .ٕ، خطبة: ٙٗنهج البالغة: (ٔ

 .ّٕٕدالئؿ اإلعجاز :،  الجرجاني (ِ
 .ِٖٗ/ُشرح نيج البالغة : ميثـ البحراني ،ابف  : ظ (ّ
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ُصم  َذُوو َأْسَماع، َوُبُكٌم َذُوو َكاَلم، َوُعْمٌي َذُوو َأْبَصار، اَل َأْحرَاُر ِصْدق ِعْنَد المَِّقاِء، َواَل ِإْخَواُن 
 .(1)«ِرَبْت َأْيِديُكْم!...ِثَقة ِعْنَد اْلَباَلِء! تَ 

كصفيـ بما ىـ عميو  عف طريؽ ، ليـ كتنفيرو  لممتمقيف فالبنية الخطابية في إطار تكبيخو        
كاكتفى باإلشارة إليو عف طريؽ فعمد المتكٌمـ إلى حذؼ المكصكؼ  ، مف مخالفةو ألمر المتكٌمـ

""الشَّاًىدةي )المعنكية المتناقضةأكصافو تعدد  ـٍ " أىٍبدىانييي ـٍ ـٍ عيقيكلييي ٍنيي "،  ، "اٍلغىاًئبىةي عى ـٍ ، "اٍلػميٍختىًمفىةي أىٍىكىاؤيىي
ٍبتىمىى ًبيـٍ أيمىرىاؤيىيـٍ " إذ يمثؿ محكر الٌنص   ؛ كىذا يعكد لكظيفتو المغكية ، مف دكف التصريح بو( المي

عميو داللة  ما دٌلت ، إليوالفتقارىا ؛  الذم تتعمؽ بو صفاتو التابعة لو كالكقائع المحيطة بو
فالحذؼ ال يككف إاٌل بدليؿ مف بنية معيكدة أك نمط » ، في سياؽ الحاؿ كالمقاؿ ، كاضحة

ككف األمر ل؛  (ِ)«معركؼ أك قرينة قائمة أك معنى في السياؽ ال يستقيـ إاٌل مع تقدير الحذؼ 
 .استمرار التفاعؿ الذىني فيالمتمقي كىذا يحفز  ، ، كالخطاب المباشر مكجيان إليو ان بومتعمق
، أك  بػ"الناس" ، كيمكف تقدير المحذكؼ مف السياؽ المحككـ بالقرائف المقالية كالحالية      

..." ، ىذا في الكصؼ المتقدـ المتمثؿ بػقكلًو: "القكـ" ، كىذا ينسجـ كسياؽ  "أىيُّيىا الشَّاًىدةي أىٍبدىانيييـٍ
َأيَُّيا النَّاُس، » :كاألحداث نفسيا مع معاكية ، المقاـ آخر مكافؽ لو في ()فمثمو قاؿ ، الخطبة

الَب...اْلمْجَتِمَعُة  أْبَداُنُيْم، اُلمْخَتِمَفُة أْىَواُؤُىْم، َكالُمكُ  مَّ الصِّ كىذا يمنع تقديرىا  ، (3)«م ُيوِىي الصُّ
الخطاب المباشر ليـ  عف طريؽ و السياؽ بيـ دكف غيرىـفقد خصٌ  ، عما خرج عف السياؽ

، التي خصت الكصؼ  أنتـ "ك "اؿ" التعريؼ ، كضمائر الخطاب المحيمة عمييـ "ىـ ، "النداء"
نتيجة عدـ انتفاعيـ  ، كباألرباب مع ككنيـ عبيدان  ، ( بالغياب مع شيادتيـشبييـ)قد ف ، بيـ

لذا استعاض في مستيؿ  ؛ كعدـ األخذ بما يؤمركا ، كنتيجة لزيادة أكامرىـ ، بالنصح كالمكعظة
 ، كالمو عف ضمير الحضكر "كـ" بضمير الغياب "ىـ" لداللة عمى عدـ حضكر عقكليـ معو

 ( ألكصافيـ السابقة) كذلؾ عند تفسيره ، كبدا األمر أكثر كضكحان في محيط البنية الخطابية
اًحبي أىٍىًؿ الشَّ  ، كنىوي، كىصى ـٍ ييًطيعي اى كىأىٍنتيـٍ تىٍعصي اًحبيكي ـٍ ييًطيعيكنىوي "صى " فجاءت ...اـً يىٍعًصي اى كىىي

 .( كعدك ا )تعالى( معاكيةأكصافيـ ىذه مف طاعتيـ لعدكه )
                                                           

 .ٕٗ، خطبة:ُٖٖنيج البالغة : (ُ
 .ُٕٓتماـ حساف ،البياف في ركائع القرآف : (ِ
 .ِٗ، خطبة:ِٕالبالغة :نيج  (ّ
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و ٌينالممثؿ لبؤرة الٌنص يع ، المكصكؼكحذؼ  ، تكأ المتكٌمـ اتكاءن كاضحان عمى الكصؼاف     
 كٌييا حتى نياية الكحدة الخطابيةكيحيطو بدكائر داللية "األكصاؼ المتناقضة" يستمر د ، المتكٌمـ

ٌنما أردفيا بأكصاؼ أخرل في محيط كالمو ، إذ لـ يكتًؼ باألكصاؼ السابقة ؛ ٌـّ ذىكيك )" ، كا  صي
ـه ذىكيك كىالىـأى  بيكي ار"" ، "ٍسمىاع،" كى ، "كىالى ًإٍخكىافي ًثقىة  ، "الى أىٍحرىاري ًصٍدؽ ًعٍندى الم قىاًء" كىعيٍميه ذىكيك أىٍبصى

فقد  ، إلتماميا المعنى المراد ؛ ؼ السابقة كمتعمقة بياكىي األخرل تابعة لألكصا ، اٍلبىالىًء"( ًعٍندى 
"ميًنيتي  إٌنما قاؿ: ، كلـ يجمعيا ، ، فجعميا بخمس خصاؿ جاءت مبينة لمدل ابتالئو كتذمره منيـ

ـٍ ًبثىالىث كىاثنىتىٍيًف..."  ةأٌما األكصاؼ الثالث. (ُ)رخى أي ككف الثالث مف نكع كاالثنتيف مف ل ؛ ًمٍنكي
ـه ذىكيك كىالىـ" :المتناقضة ىي بيكي ٌـّ ذىكيك أىٍسمىاع" كى ار"" ، "صي ، جاءت في مقاـ  كىعيٍميه ذىكيك أىٍبصى

"الى  :قكلو نحك ، في حيف تمثؿ االثنيف بالتخاذؿ عف النصرة ، كالتكبيخ ليـ ، التعجب مف أفعاليـ
"كىالى ًإٍخكىافي ًثقىة ًعٍندى  :قكلونحك  ، كليس مما يكثؽ بإخكتيـ عند االبتالء ، أىٍحرىاري ًصٍدؽ ًعٍندى الم قىاًء"

 ، يحيؿ عمى المتمقيف خارج الٌنص كعائد ىذه األكصاؼ ىك الضمير المتصؿ "أنتـ" ، اٍلبىالىًء"
الداللية في التراكيب الكصفية  ، كمف تحركو السياقي داخؿ الٌنص ، ييستشؼ مف سياؽ المقاـ
 .حدة الخطابية المتماسكة المتراصةداخؿ الك  ، المتعالقة بعضيا ببعض

 :ه  ـــتــلــى صــىل إلــىصــمــال ار ــقـــتــاف -3

فال  ، لتيزيؿ إبيامو ؛ ضمائـ المفتقرة لصالتو تيضـ إليويعد االسـ المكصكؿ مف ال    
معنى : »(يعيشابف )يقكؿ  ، لمعناهكمكضحة ألٌنيا معٌرفة لو  ؛ يستغني عف صمتو

تـ بما بعده  فإذا ، كيفتقر إلى كالـ بعده تصمو بو ليتـ اسما ، المكصكؿ أف ال يتـ بنفسو
إٌف اتصاؿ  حتى قيؿ: ، دت صمتو بيالذا اشت؛  (ِ)«كاف حكمو حكـ سائر األسماء التامة

 .(ّ)«اتصاؿ المكصكؼ بصفتًو لتالزميما المكصكؿ بصمتو أشدُّ مف»

                                                           
 .ِْْ/ِشرح نيج البالغة : ميثـ البحراني ،ابف  : ظ (ُ
 .ُّٖ/ّشرح المفصؿ :،  ابف يعيش (ِ
 .ِٔٔ/ِابف ىشاـ ،مغني المبيب عف كتب األعاريب: (ّ
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 :(الجرجاني)يقكؿ  ، لدل المتكٌمـ كالمخاطبكغالبان ما تككف الصمة أك الصالت معمكمة       
كذلؾ ؛  (ُ)«أمر قد عرفو لو ك بيا  ال تصؿ الذم إاٌل بجممة مف الكالـ قد سبؽ مف السامع عمـه »

 .قرائنو المقالية أك المقامية عف طريؽلتحديد السياؽ لو 
الربط بيف أجزاء جممة أك السياؽ القائـ عمى أكثر مف كيغمب عمى االسـ المكصكؿ       

في التضاـ  أثرهكبيذا يتمثؿ  ، مترابطة بعضيا ببعضمجمكعة تراكيب جممية فيؤلؼ  ، (ِ)جممة
البد لوي مف رابط لفظي حتى كفي ىذه الحالة  ، في سياقوكاالتساؽ الداللي  ، بيف حمقات الٌنص  
 :في قكلو (ابف يعيش)يؤكد ذلؾ  ، يتمثؿ ىذا الرابط بػ"الضمير" غالبان ماإذ  ؛ يؤدم دكره الترابطي

كالبد في كؿ  جممة مف ىذه الجمؿ مف عائد يعكد منيا إلى المكصكؿ كىك ضمير ذلؾ »
جاء منو في خطب ك  ، (ّ)«كيؤذف بتعمقيا بالمكصكؿ  ،المكصكؿ ليربط الجممة بالمكصكؿ

...َورَاَيَتُكْم َفاَل ُتِميُموَىا َواَل ُتِخمُّوَىا، َواَل :»في حض  أصحابًو عمى القتاؿ ()الحركب قكلو 
اِبِريَن َعَمى ُنُزوِل اْلَحَقا ِئِق ُىُم َتْجَعُموَىا ِإالَّ ِبَأْيِدي ُشْجَعاِنُكْم، َوالَماِنِعيَن الذَِّماَر ِمْنُكْم، َفِإنَّ الصَّ

ُروَن َعْنَيا َفُيْسِمُموَىا، الَِّذيَن َيُحفُّوَن ِبرَاَياِتيْم، َوَيْكَتِنُفوَنَيا: حفَ  اَفْيَيا، َوَورَاَءَىا، َوَأَماَمَيا، اَل َيتََأخَّ
 .(4)«َواَل َيَتَقدَُّموَن َعَمْيَيا َفُيْفِرُدوَىا

عمى الضمير الغائب "ىـ" كاآلخر  اإحالي اعنصر -ىنا–لقد مٌثؿ االسـ المكصكؿ "الذيف"      
قىاًئؽً فربط بيف  ، بدكره محاؿ عمى "الصابريف" كًؿ اٍلحى مىى نيزي اًبًريفى عى  الجزء السابؽ عميو "فىًإفَّ الصَّ

ـي  فُّكفى ًبرىايىاًتيـٍ  ، كالجزء الالحؽ "ىي يىٍكتىًنفيكنىيىا: حفىافىٍييىا "يىحي كفى  ، كىأىمىامىيىا ، كىكىرىاءىىىا ، كى ري ، الى يىتىأىخَّ
ٍنيىا فىييٍسًمميكىىا، كىالى يىتىقىدَّ  مىٍييىا عى  ، كأشتد أثره في الترابط الداللي بالسياؽ البعدم ، "فىييٍفًرديكىىاميكفى عى

يىٍكتىًنفيكنىيىا..."ضمو كتالزمو لصمتًو " عف طريؽ ، كى فُّكفى ًبرىايىاًتيـٍ التي جاءت مكضحة كمبينة  ، يىحي
يسمميا لغيره  بأفٍ  ، يتخمى عنيا بأٍف يحفظيا كيحيط بيا كال ، حامؿ الراية أثر كضحتفقد  ، لو

 .لمفكرة الٌنٌصية في ذىف المتمقي كبيذا شٌكؿ المكصكؿ مع صمتو انسجامان داخميان  ، أك يفردىا

                                                           
 .ََِدالئؿ االعجاز:الجرجاني، (ُ
 .ََِ/ُمقاالت في المغة كاألدب: : تماـ حساف ،ظ (ِ
 .ُُٓ/ّالمفصؿ :شرح ابف يعيش ،  (ّ
 .ُِْ، خطبة:َُٖنيج البالغة : (ْ
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الركابط المفظية "اإلحاالت الضميرية"  عف طريؽ الظاىراالتساؽ الشكمي  أٌما فيما يخصُّ      
"كاك  كفى +يىحيؼُّ ) ، المحيمة عمى االسـ المكصكؿ "الذيف" في الصالت الضميمة لو ،  المكثفة

يىٍكتىًنؼي  ًبرىايىاًت+ىـٍ  ، الجماعة" ري  ..."كاك الجماعة" كنىيىا+، كى ٍنيىا "كاك الجماعة" كفى  +الى يىتىأىخَّ عى
ـي+كفى  ، فىييٍسًمميكىىا+ىـ مىٍييىا فىييٍفًردي+كىىا "الجماعة كاك"كىالى يىتىقىدَّ فقد أسيمت في  ، (""كاك الجماعة عى
التي  ، ليذه الركابط المفظية -الصالت -كذلؾ عف طريؽ افتقارىا ، كتراصوً  ، اتساؽ الٌنص  

حالة األخير عمى  ، "ثـ إحالة المكصكؿ عمى الضمير "ىـكمف  ، بمكصكليا ياربطت كا 
 ، إحالة مقامية عمى المتمقيف"الصابريف"  االسـ الظاىر ؿاحأك  ، المكصكؼ "الصابريف"

 -بصيغة الغائب–كلتعظيميـ  ، لتخصيص األمر بيـىك  ، كىذا التعالؽ المتدرج ، "األصحاب"
إٌنما قد  ، كلـ يكتًؼ بذلؾ ،(ُ)«بأٍف تذكره بصمتو المعظَّمة»كذلؾ  ؛ صمتو المعظمةعف طريؽ 

..." التابعة  بػ"الكاك"أخرل كػ)العطؼ يستعاف بضمائـ  فُّكفى ًبرىايىاًتيـٍ ـي الًَّذيفى يىحي ، كالكصؼ "ىي
في سبيؿ  ذلؾ، فقد تضاـ كؿُّ  (ابط المفظية "اإلحاالت الضميرية"كالرك  ، لمكصكفيا "الصابريف"

كالذم تمٌثؿ بتقكية  ، كمسبككان منسجمان في ذىنوً  ، المعنى العاـ تامان كاضحان لدل المتمقيإيصاؿ 
 عمى الصبر عند نزكؿ الشدائد. ، كتشجيعيـ ، قمكبيـ
َيا َأْحَنُف، َكَأنِّي ِبِو َوَقْد َساَر  » :مف المالحـ بالبصرة بوً  فيما يخبري  (كمف ذلؾ قكلو )     

 ِباْلَجْيِش الَِّذي اَل َيُكوُن َلُو ُغَباٌر َواَل َلَجٌب، َواَل َقْعَقَعُة ُلُجم، َواَل َحْمَحَمُة َخْيل، ُيِثيُروَن ااْلْرَض 
 .(2)«ِبَأْقَداِمِيْم َكَأنََّيا َأْقَداُم النََّعامِ 

إٍذ قاـ بكظيفتيف في  ؛ في التماسؾ الٌنٌصي كاضحان سيامان إ" أسيـ ضمير "الياء" في "لولقد      
..." بػالمكصكؿ "الذم" ماى كاحد،آفو  كربط الكصؼ  ، ربط الصمة "الى يىكيكفي لىوي غيبىاره كىالى لىجىبه

..." المتمثؿ "بالمكصكؿ +صمتو" ٍيًش" ، "الًَّذم الى يىكيكفي لىوي غيبىاره كىالى لىجىبه فقد  ، بمكصكفو "اٍلجى
؛  (ّ)ككانكا في أغمب حركبيـ حفاة ، كال جند ، ـ لـ يككنكا أىؿ خيؿو ( بأٌنيكصفيـ اإلماـ )

                                                           
 .ُُُ/ُمعاني النحك" فاضؿ السامرائي ، (ُ
 ..ُِٖ، خطبة:ُٖٓنيج البالغة : (ِ
عمكم  كىك عمي بف محمد ،بػالفعؿ "سار" عمى صاحب الزنج : كقد أحاؿ الضمير الفاعؿ المستتر "ىك" (ّ

 =( بأكصاؼو ككاقعتيـ بػ"البصرة " مشيكرة ، كقد كصفيـ اإلماـ ) كالجيش المشار إليو ىـ "الزنج" ، النسب ،
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" (اىـ اإلماـ )لذا كنٌ  ـٍ كفى ااٍلٍرضى ًبأىٍقدىاًمًي كفي ضكء  ، كشٌبو أقداميـ بأقداـ النٌعاـ ، بأٌنيـ "ييًثيري
كتقريب  ك"الكصؼ" بتماسؾ الٌنٌص  ، "الربط المفظي"ذلؾ أسيـ االسـ المكصكؿ متضامان مع 

 .ليكشؼ عف دالالتو المغكية؛ المعنى كحدات 
 

 :هــبــاحـــصــال لــحـــار الـــقــتــاف -3

 ؛ تمتقي داللة الحاؿ مع صاحبيا إذ ، كداللتو ، ىيئة صاحبياعمى ما دٌؿ : الــــحــال    
 عالقة كصاحبيا الحاؿ بيف تنشأ التي العالقةف ، معان  إلحداث األثر الداللي الٌنٌصي

 إلى االحتياج عفتيغني  كصاحبيا المفردة الحاؿ بيف المعنكية العالقة كىذه معنكية
،  ككف عالقتيما كطيدة كحاصمة مف دكف حدكث أم لبسو في تالزميما رابط ؛ ضمير

ف كجد الضمير  ، ربط ال ارتباط عالقة( يسعى الرجؿ جاء:)قكلؾ فيف الرابط فيك كا 
 يعتمد ترابطيما الداللي عمى رابط لفظي، في حيف  ضمير معنكم ناشئ مف تمؾ العالقة

لجممتاف منفصمتيف ال صٌمة لكال الرابط لكانت ا»فػ ، (ُ)الحاؿ جممةفي حاؿ ككف 
فإٍف  ، بػ"الضمير" العائد عمى "صاحب الحاؿ"كغالبان ما يتمثؿ ىذا الرابط  ، (ِ)«بينيما
 ، كصاحبياإلفادة الربط بيف الجممة الحالية  ؛ عندىا البد مف "الكاك" ، الجممة منو خمت

ٍف جاء الضمير كالكاك معان فجيد  -كدكنيما ، كىما لتأكيد ربط الجممة بما قبميا ، كا 
كيؤكد ذلؾ  ، (ّ)األجزاء غير مفيكـ الداللة يصبح الٌنصُّ مفكؾ -لضمير كالكاكا

                                                                                                                                                                      

ابف  ك: ،ُِٔ/ٖ: البالغة نيج شرح ، الحديد أبي ابف :لالستزادة يراجع منيا ما كرد في الٌنص  السابؽ ، عدة=
 .ُِٗ/ّبحراني، شرح نيج البالغة :ميثـ ال

   .ُّٕ:، نظاـ االرتباط كالربط مصطفى حميدة : ظ (ُ
 .ّٓٗ/ِالنحك الكافي : حسف ، (عباسِ
ٖ
الربط ألمف المبس في فيـ االنفصاؿ بيف ىذا "جاء الرجالف يسعياف" كنحكه ،فالمغة تمجأ إلى  نحك قكلؾ:(

فيك الرابط المفظي بينيما، البارز في الفعؿ ىنا ما نشأ التعميؽ بيف الجممتيف ؛ إذ لكال كجكد الضمير الجممتيف ؛
الستتاره في العقؿ عند االرتباط ، كىك األكثؽ مف "الكاك" في مجاؿ العالقات السياقية فيمثؿ كجكده صكرةن لفظية 

ف كجد  .ُّٕ،ظ: مصطفى حميدة ، نظاـ االرتباط كالربط: ما يعني أٌف األصؿ في العالقة بينيما ىي معنكية كا 
معنكية عمى إفادة المعنى كأما المالبسة لمييئات فيي قرينة »الرابط المفظي، كيؤكد ذلؾ "تماـ حساف" بقكلو: 

 =فالمعنى جاء زيد فإذا قمت "جاء زيدا ركبان " ، أك الجممة مع الكاك كبدكنيا ، "الحاؿ" بكساطة االسـ المنصكب ،
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إٌما الكاك أك  كرابطيا ، لمحاؿ الجممة مف رابط يربطيا بصاحبيا ال بد» :بقكلو (السيكطي)
 ،كافتقارىا لمػ"ضمير ، ، فافتقارىا لصاحبيا ىك افتقار داللي (ُ)«الضمير أك كالىما

 .الترابط الٌنٌصييقكل كباجتماعيما  ، كالكاك" لفظي
سكاء في  ، الحركبقد تكفر في خطب  -العاـ-البد مف اإلشارة إلى أٌف الحاؿ المعنكم      

أٌما ما   .ف حاؿ األنصار "الجانب اإليجابي"في بيا ـأ ، األعداء "الجانب السمبي"حاؿ بياف 
َطِبيٌب َدوَّاٌر »: ()كمف ذلؾ قكؿ اإلماـ عمي  ، فكجكده قميؿ -الخاص–يخٌص الحاؿ النحكم 

من ذِلَك َحْيُث اْلَحاَجُة ِإَلْيِو، ِمْن ُقُموب ُعْمي، ِبِطبِِّو، َقْد َأْحَكَم َمرَاِىَمُو، َوأْمضى َمَواِسَمُو، َيَضُع 
ِبَأْضَواِء َوآَذان ُصمٍّ، َوأَْلِسَنة ُبْكم; ُمَتَتبٌِّع ِبَدَواِئِو َمَواِضَع اْلَغْفَمِة، َوَمَواِطَن اْلَحْيَرِة; َلْم َيْسَتِضيُئوا 

ُخوِر اْلِحْكَمِة، َوَلْم َيْقَدُحوا ِبِزَناِد اْلُعُموِم الثَّاِقَبةِ  ; َفُيْم ِفي ذِلَك كاألنعام السَّاِئَمِة، َوالصُّ
 . (2)«اْلَقاِسَيةِ 

 ؛ ىك"المحاؿ عمى الضمير المستتر " "اره دكٌ تكٌمـ مف االسـ المستعار لنفسو "لقد انطمؽ الم      
ـى  منو بؤرة نصية ترتبط بو األحكاؿ التركيبية جعؿف ، ليمثؿ صاحب الحاؿ مىرىاًىمىوي، ،"قىٍد أىٍحكى

لذم الكامؿ ا-الدٌكار–فيك كالطبيب ، بوً لحصرىا دىا حرؼ التأكيد "قد" كقد قي ، كىأٍمضى مىكىاًسمىوي"
 ، ىك" )"أحكـ+كقد أسيمت اإلحاالت الضميرية ، ينفع فيو المراىـ يممؾ المرىـ كاألدكية لمف ال

،  اؿ كصاحبوبيف الح تقكية الترابطب ("يضع+ىك" ، "مكاسـ+ق" ، "أمضى+ىك" ، "مراىـ+ق"
 .ة إلى ذىف المتمقي كاضحة كمنسجمةكمف ثـ إيصاؿ الصكرة الجزئي

 ، الذم يمثؿ البؤرة الثانكية ، "ميتىتىب عه" صاحب الحاؿ الثاني ئكقد أكتمؿ المعنى العاـ بمجي    
ـٍ " ، لسياقومة ءكالمال ، فتعمقت بو األحكاؿ المفتقرة إليو ، المتعمقة كالمتممة لمبؤرة األساسية لى

كا ًبًزنىاًد اٍلعيميكـً الثَّاًقبىةً  يىٍستىًضيئيكا ًبأىٍضكىاًء اٍلًحٍكمىةً  ـٍ يىٍقدىحي لى ًة،  ، كى ؛ فىييـٍ ًفي ذًلؾى كاألنعاـ السَّاًئمى
كًر اٍلقىاًسيىةً  خي نتقؿ في ىذا ا،  المتمثؿ بالجانب اإليجابي ، ٍف أكمؿ مف بياف حالوأ، كبعد  "كىالصُّ

يـ ىذا مٌثؿ نتيجة عدـ فحال ، ف حاؿ الناس كجانبيـ السمبيابيلالجزء مف الكحدة الٌنٌصية 
                                                                                                                                                                      

 ، ككذلؾ إذا قمت : جاء زيد كىك يركب ، فالحاؿ ىنا عبر عنيا بالجممة كالكاك كتسمى مالبسان الحاؿ الرككب=

 .ُٖٗمغة العربية معناىا كمبناىا:، ال تماـ حساف« "كاك الحاؿ
 .ِْٖ/ُاألشباه كالنظائر :السيكطي ،  (ُ
 .َُٖ، خطبة:ُٔٓ(نيج البالغة :ِ



 نحــوي ام ال.................املبــحــث ألاول :التضـــ59الــــفــصـــل ألاول: قــريـــنـــة الـتـــضـام ..........

 

حاؿ بحاليـ  (و)فشبٌ  ، كعدـ أخدىـ بزناد عمكمًو الثاقبة ، (بأضكاء حكمتو ) استضاءتيـ
الشيكة كالغضب استكائيـ في الغفمة كاالنخراط في سمؾ »لػ ؛ كالصخكر القاسية ، ةالسائماألنعاـ 

كبينيـ كبيف  ،دكف اعتبار شيء مف حفظ العقؿ كعدـ التقيد بو كما ال قيد لألنعاـ السائمة
ثُمَّ َقَسْت ُقُموُبُكْم  قاؿ تعالى :﴿ ،الصخكر قساكة قمكبيـ كعدـ لينيا كخشيتيا مف ذكر ا كآياتو

ت ىذه األحكاؿ الصكرة كفقد سب ، (ُ)[«ْٕ]البقرة:﴾  ِمْن َبْعِد َذِلَك َفِيَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوةً 
 ال ، فأصبحت األحكاؿ متعالقة ، يا المعنى الداللي المنسجـيبكتقر  ،رىا المنظريالتشبييية بتصك 

 .ا تمثؿ تصكيران لوككنيل ؛ تنفؾ عف صاحبيا
المتمثمة ة ابط المفظيك الر  عف طريؽ ذلؾ التعالؽ عمى المستكل الشكمي كيمكف مالحظة    

+ ، كا "كاك الجماعة" "يٍستىًضيئي+في )ى  (ضمير الغائب "ىـ"ك  ،بػ"الكاك" بػ)العطؼ كا "كاك  " يىٍقدىحي
ـٍ "( ، الجماعة" ما أعطى المتمقي األداة التي بيا يستنتج تماسؾ  ، ؿ عمييـ "الناس"االمح "ىي
.  الٌنص 

                                                           
 .ُْ/ّ: ميثـ البحراني ، شرح نيج البالغةابف  (ُ
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يـــانـــثـــث الـــحـــبـــمـــال  

 يــــمــــجــــعـــمـــام الـــضـــتـــال

ػ  االػدالل ف ويػا تػاارد  :(ٔ)يـــمـــجـــعـــمــام الــضــتــال يعّد مظيرًا مف مظاىر االتساؽ الّنصِّ
ذىػب إليػو زاج مف الكممات بالفعؿ أا بالقّاة نظرًا الرتباطيا بحكـ ىذه العالقة أا تمؾف بحسب ما 

ى  عالقة التعارض مثممػا ف المؤلفافف وإّف العالقة النسقية الت  تحكـ ىذه األزااج و  خطاب ما 
ف كػػػػػػرهف  ال نػػػػػػابف  ىػػػػػػا األمػػػػػػر وػػػػػػ  أزااج كممػػػػػػات مثػػػػػػؿ : ،الػػػػػػدف بنػػػػػػتف  مػػػػػػسف اقػػػػػػؼف أحػػػػػػب 

ف اعميػػو ويػػا مصػػدٌر لمتػػرابط بػػيف أزااٍج مػػف العناصػػر المع ميػػة التػػ  تظيػػر مػػ  (ٕ)الشػػماؿ...ال ،
بعضياف ويعالج الرصؼ المفظػ  المع مػ  لمكممػات وػ  عالقػات دالليػة يمكػف إدراكيػا وػ  السػياؽ 

 الّنصِّ  المتعالؽ .
ػػ        اسػػتمرارية المعنػػاف اانتظػػاـ العناصػػر  عػػف طريػػؽالتعػػالؽ المع مػػ  يحقػػؽ االتسػػاؽ الّنصِّ

وػػ  تاضػػي   -العناصػػرىػػذه -المع ميػػةف اات اىيػػا نحػػا بنػػا  الفكػػرة األساسػػية لمػػّنصِّ  إْذ ُتسػػيـ 
ابياف العناصر المع ميػة األخػرا المرتبطػة بيػاف امػف ثػـ تضػمف لمػّنصِّ الفيػـ المتااصػؿ لممتمقػ  

 .(ٖ)متكّمـ أثنا  السماع أا القرا ةاانس امو م  ال

                                                           
ي ٔ ًا تحت مسميات أخراف إذ ُأطمؽ عميو (لقد  ا  مصطم  ،التضاـ المع م  ،باصفو مصطمحًا لسانيًا ّنصِّ

ف االقتراف المفظ ف الرصؼف االّنظـف  التضاـف قياد التااردف  مصطمحات عدة منيا:، المصاحبة المع ميةف التالـز
،ف الذي Collocabilityاغيرىاف ويذه المسميات  ا ت نتي ة الختالويـ و  تر مة مصطم  ،ويرث االنكميزي، ،

اقاعية أا الرصفية ، الذي يقـا عما أساس تبديؿ المفردات المع مية أا تبديؿ أنااع اض  ما سماه ،اختيار ال
ف وقد عّرؼ بعض النصييف ،المصاحبة المع مية، ٘ٚالسياؽ المغايف ينظر أحمد مختار عمرف عمـ الداللة :

األخرا و  سياؽ لغاي الاراد المتاق  أا المعتاد لكممة ما م  ما يناسبيا أا يتال ـ معيا مف الكممات »بأّنيا: 
ف عبد الفتاح البركاايف داللة السياؽ بيف التراث الحديث اعمـ المغة «ماف مثؿ :البقرة م  المبفف االميؿ م  الظممة 

و  السياؽ الّنّص ف  عف طريؽ ثنائية التقابؿ فأي أّنيا تقـا بيف أزااج الكمماتف وتشّكؿ عالقة دالليةٕ٘الحديث :
 م ف ويذه المسميات ما ى  إاّل نتي ة اختالؼ التر مةف وماضاعيا ااحد  اميمتيا اىذه ميمة التضاـ المع

 ااحدةف اقبؿ ذلؾ ىا أّف مصطمحيا االنكميزي ااحدف كما سبؽ أنفًا . 
 .ٕ٘: محمد الخطاب ف لسانيات الّنصِّ مدخؿ إلا انس اـ الخطاب :ظ ( ٕ
: ظ ( ٖ  .٘ٓٔ: عزة شبيؿ محمدف عمـ لغة الّنصِّ
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ايعّد ىذا الناع مػف أكثػر األنػااع صػعابًة وػ  التحميػؿف ايمكػف ت ػااز ىػذه الصػعابة بتكػايف      
العناصػػػر المع ميػػػة معتمػػػدًا عمػػػا حدسػػػو المغػػػاي وػػػ  عالقتيػػػا مػػػ  العناصػػػر  سػػػياؽ تتػػػرابط ويػػػو

 .(ٔ)معروتو بمعان  الكممات اغير ذلؾاألخراف اكذلؾ عما 
 - (ٕ)كمػا سػبؽ بيانػو انفػاً –،ف ااألاؿ رــــافــنــتــوارد والـــتــالا : ،لػإ ام المعجمـيـــضـــتــالُيقسـ       

ف  مػف مظػاىر التضػاـ السػمب  (ٖ)حػيف ُيعػد الثػان  ،التنػاور،ُيعد أحد مظاىر التضاـ اإلي اب ف و  
ػ  -البحػث-توف إّنما تتعمؽ دراسػمحؿ البحثاىذا ليس   بال انػب اإلي ػاب  المسػيـ باالتسػاؽ الّنصِّ

ف اعميػو البػد مػف التعريػؼ بػػ،التاارد، عمػا  ف االمتااور بكثاوة و  الخطب الحربية و  نيج البالغة
ية المبتغػاةأّنو انتظاـ العالقة الم ف اذلػؾ عػف طريػؽ  ع مية و  سبيؿ تحقيؽ الداللة السياقية الّنصِّ

معروة ما يقاـ بيف مفردات المع ػـ مػف عالقػات ت عميػا تقػ  وػ  أصػناؼ متمػايزةف بحيػث يمتقػ  »
 .(ٗ)«ؾ أف ي تمعػا وػ  ال ممػة الااحػدةصنؼ منيا بصنؼف ويصب  لمكممة مف ىذا االكممة مػف ذلػ

ف أا  ف أا عالقة ترادؼ ف وقد يكاف بيف الكممتيف عالقة تضاد ات و  المع ـاىذا يقـا بيف الكمم
ف أا م ػػرد مغػػايرة إلػػا غيػػر ذلػػؾف امػػف التشػػابؾ بػػيف  ف أا بعضػػية ف أا العكػػسف أا كميػػة تنػػاقض

اعميػو يمكػف  ف(٘)قػة االحتبػاؾ وػ  الػّنصِّ الخطػاب ىذه العالقػات المع ميػة الدالليػة تنشػأ شػبكة اثي
 :لاإلتاارد تقسيـ عالئؽ ا

 

                                                           
 .ٕ٘حمد الخطاب ف لسانيات الّنصِّ مدخؿ إلا انس اـ الخطاب :: مظ(  ٔ
ٕ
 من هذا ٕٔ: ( ظ 
(عد  تماـ حساف ،التاارد، ىا صالح الكممتيف لال تماع و  ال ممةف أا الّنّصف اسماه بػ،المناسبة المع مية،ف   ٖ

رقة المع مية،ف اىذه اىذه ى  منب  اإلوادةف و  حيف عد  ،التناور، عدـ صالح الكممتيف لال تماعف اسماه بػ،المفا
ى  منب  ،اإلحالة،  إذ يصب  الكالـ معيا غير مفيد عما ا و الحقيقة إاّل إذا أمكف تفسيره و  ظّؿ الم ازف 

 ـ.ٜٙٛٔ-ىػٙٓٗٔينظر: بحث ضاابط التاارد لتماـ حساف م م  المغة العربيةف ال ز  الثامف االخمساففشعباف
ف شعبافف  ف ال ز  الثامف االخمساف   م م  المغة العربيةو ف (بحث) فٖٛٔ (تماـ حسافف ضاابط التاارد: ٗ

 ـ.ٜٙٛٔ-ىػٙٓٗٔ
ف ر ب  دسف  السنة الثالثةفبحث بم مة المناىؿف العدد السأٔٔ: تماـ حسافف التضاـ اقياد التاارد :ظ ( ٘

 .ٜٙٚٔاليا -ىػٜٖٙٔ
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  :(6)لـــابـــقــتـــاد أو الـــضـــتـــال -6

ال مػ  بػيف الشػ   »ىػا (أبا ىالؿ العسكري)وقد عّروو ىا ال م  بيف الش   اضدهف    
اضّده و   ز  مف أ زا  الرسالة أا الخطبة أا البيت مف بيات القصيدة مثؿ ال م  بيف 

أشػػكاؿ التقابػػؿ بأنااعيػػا  عػػف طريػػؽيا وتتػػرابط الكممػػات مػػ  بعضػػ ف(ٕ)«البيػػاض االسػػااد...
 .(ٖ)المختمفة 

ػ  اتظير أىمية التقابػؿ وػ  تضػامو      قامػة عالقػات دالليػة داخػؿ السػياؽ الّنصِّ أ ػزا  الكػالـف ااا
مػف »بقالِو: ( الزركش )ما يؤدي إلا التالـز الذىن  بيف المتكّمـ االمتمق ف يؤكد ذلؾ  ف أا خار و

ف  ف االنظيػػػػػػػريف ف االعمػػػػػػػة االمعمػػػػػػػاؿ لػػػػػػػذىن  كالسػػػػػػػبب االمسػػػػػػػببأنػػػػػػػااع العالقػػػػػػػات أا الػػػػػػػتالـز ا
 ابذا ويا يسيـ و  عممية التضاـ المع م . ف(ٗ)«االضديف...

االتقابػػػؿ غالبػػػًا مػػػا يقػػػ  بػػػيف معػػػان  الػػػّنصِّ الخطػػػاب ف ويفضػػػ  إلػػػا زيػػػادة تنبيػػػو المتمقػػػ  قػػػاة      
ثػارة حضػارًا ا مػا ُيزيػدىا كبيػرًاف و  بعػض تػأثيرًا ااضاحًاف كما يق  بيف ألفاظو الت  تؤثر بعضيا  اا

ُأْنِبْئــُت ُبْرــراد  اــِد اطالاــنا الاــِمِّا  وااَِِنــي وااِ   اُظــِّ  :»(وػ  ذىػػف المتمقػػ ف امػػف ذلػؾ قػػاؿ اإلمػػاـ )
ِا  ْعِ ـ ِبما َقُمـْم  وا ْا ـِّْ  ِاـر ِ ُمْم ما تا لاـا باـاِطِليْم  وا ُِدااُلوِّا ِمـْنُمْم ِباْجِتمـاِميْم ما ُمْم  ِتُممْ ىُؤالِء القاْوما راـ ـاما ِإما

 ِْ ـ ا ِب ا ِنِاـاناِتُمْم  وا ِبِيْم وا ِْ ـا ِبـدادااِئِيُم ااْلمااناـإا ِإلاـا  ا ِِ  وا ُيْم في البااِطـ ِتِيْم ِإمااما طااما َق  وا ْا يْم في ال
ِأـُِت أاِّْ ِاـْذىابا ِبِع ا اِتـ لاـا  اْعـب لانا ـداُمْم ما ْا ْنـُت أا فاراـاِدُمْم  فالاـو اْئتاما ِو. اللاُيـما ِإَنـي  اـْد في ِب اِدِىْم وا

ِْراد ِمْنُيْم  وأاْبِدُليْم ِبي أارااد ِمَنـا  ا راِئُموني  فاداْبِدلِني ِبِيْم نا راِئْمُتُيْم وا مال وني  وا ِلْلُتُيْم وا للاُيـما ِمـْث ما

                                                           
غية االداللية األخراف أا يمكف أف (يأت  التضاد باصفو ونًا بالغيًا و  سياؽ التعريؼ متداخاًل م  الفناف البال ٔ

ُيقاؿ أّنو يأت  تحت مسمياٍت أخرا  لصمتِو الشديدة م  ىذه المصطمحات و  معال ة المتضادات االمتقابالت 
ف وي  غالبًا ما تعن  ،ال م  بيف الكالـ اضده، امف ىذه المسميات  الداللية المع مية و  سياؽ ال ممة أا الّنصِّ

مع ـ  أحمد مطماب :ظ التطبيؽف الم اارةف األضدادف التكاوؤف التخالؼف المقابمة...اغيرىا،ف،الطباؽف المطابقةف 
 . فاما بعدىإٔ٘/ٕالمصطمحات البالغية اتطارىا:

ف ٕٔ٘/ٕفا ظ: أحمد مطمابف مع ـ المصطمحات البالغية:ٖٙٔكتاب الصناعتيف:أبا ىالؿ العسكريف ( ٕ
ٕٕ٘. 

:النّ  لغةعزة شبيؿ محمدف عمـ  ظ: ( ٖ  .ٜٓٔصِّ
 .ٜٕٛ/ٕفا ظ: السياط ف االتقاف و  عمـا القراف: ٖ٘/ٔ(البرىاف و  عمـا القراف : ٗ
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ِدْدُت أاِّا ِلـي ِبُمـ ـا وااِ  لاـوا َا فاـاِرس ِمـِّْ باِنـي ِفـرااِس ْبـِِّ ُ ُلوباُيْم ماماا ُِمااُث اْلِمْلُح ِفي اْلمااِء  أاما ْم أالـ
ْنم  .(ٔ)«غا

و  الّنص  المت ّم  عما أزااج الكممات المتضػادة لعقػد مقارنػة بػيف ( اإلماـ )لقد أتكأ 
الحػػؽ االباطػػؿف ونسػػج ىػػذا التقابػػؿ وػػ  سػػياؽ اصػػفو لقامػػوف مقابػػؿ قػػـا معاايػػةف ابيػػاف ماقفػػو مػػف 

  ف كما و  قالِو:بية المترابطة بعضيا ببعضالتركي القاميفف وأقاـ تقابمو بيف ال مؿ

- ، ، ـْ ـْ ،اَ   ، x ِباْ ِتماِعيـْ َعَما َباِطِمي ـْ َعْف َحقُِّك ِقُك   َتَفرُّ
وقد أثبت صفة ،ا تماعيـ عما الباطؿ، الت  اسػتدعت نقيضػيا اىػا ،تفػرقكـ عػف الحػؽ،ف 

مػػا تطمّػػب مػػف ّمـ االمتمقػػ ف التااصػػؿ بػػيف المػػتكابػػذا ُيثيػػر انتبػػاه المتمقػػ ف امػػف ثػػـ يشػػّد مػػف عمميػػة 
 المتكّمـ إكماؿ التقابالت المكثّفةف بيف القاميفف كما و  قالِو:

    - ، ـْ و  الَحؽِّ ـْ ِإَماَمُك ـْ و  الَباِطِؿ، x َا ،ِبَمْعِصَيِتُك ـْ ِإَماَمُي  ،َاَطاَعِتِي

ـْ ، -      ـُ ااْلَماَنَة ِإَلا َصاِحِبِي  ،،َاِخَياَنِتُكـْ  xَا ،ِبَأَداِئِي

ـْ ، -      ، xَا ،ِبَصاَلِحيـْ و  ِباَلِدِى ـْ  ،َاَوَساِدُك
ـْ ،-      ـْ َخْيرًا ِمْنُي  ،اَأْبِدُليـْ ِب  َشر ًا ِمنِّا، x،َوَأْبِدلِن  ِبِي
ىذه التقابالت عما  إذ لـ تأت ف ثـ إيقاظو لما يحدث  ف ام المتكّمـ ُيريد بذلؾ تقري  المتمق      

ّنمػػا ت ف وقػػد تقابمػػْت الكممػػات بػػيف كػػؿِّ تػػركيبيف متقػػابميف  نّاعػػْت اسػػتعماالتيا االسػػياؽاتيػػرة ااحػػدةف ااا
،  الحػػؽ،ف ىػػذا وػػ  التقابػػؿ التركيبػػ  األاؿ )، ˣتفػػرؽف الباطػػؿ  ˣ،ا تمػاع   ˣِباْ ِتمػػاِعيـْ َعمَػػا َبػػاِطِميـْ

ـْ ،(فامثمو و  التقابؿ الثان  المرتبط بو دالليًا الف ـْ َعْف َحقُِّك ِقُك  ˣطاعةف باطؿ  ˣظيًا ،معصية ،َاَتَفرُّ
ـْ وػ  الَحػؽِّ، حؽ، و   قالو: ـْ ِإَمػاَمُك ـْ وػ  الَباِطػِؿ،(ف ˣ)،ِبَمْعِصػَيِتُك ـْ ِإَمػاَمُي وػ  حػيف تعمّػؽ  ،َاَطػاَعِتِي

ـْ ، التقابؿ و  بعض التراكيب بالمبنا العدم  و  السياؽ الّنّص  ـُ ااْلَماَنَة ِإَلا َصاِحِبِي  ˣف )،ِبَأَداِئِي
،(،َاِخَيػػ ـْ وعمػػد المػػتكّمـ إلػػا حػػذؼ نصػػؼ ال ػػز  التركيبػػ  المتقابػػؿف ااكتفػػا باإلشػػارة إليػػو مػػف  فاَنِتُك

ـْ  ، ـْ َإلػػا َصػػاِحبُك ـْ ، اقالػػو أيضػػًا: ف داف التصػػري ف االتقػػدير ،ِخَيػػاَنِتُك   ˣ)،ِبَصػػاَلِحيـْ وػػ  ِباَلِدِىػػ
،(ف االتقدير، ـْ ـْ ، ،َاَوَساِدُك ـْ َو  ِباَلِدُك ف  ذلػؾ لا ػاد قرينػة دالػة وػ  سػياؽ الحػاؿ االمقػاؿف ا  َاَوَساِدُك

ا ػػاد ذكػػر سػػابؽ ف ا  العائػػدة عمػػا المتمقػػ  ،كػػـ،-ميػػةالمحيمػػة إحالػػة مقا–كػػػ)اإلحاالت الضػػميرية 

                                                           
 .ٕ٘ف خطبة: ٚٙ (نيج البالغة : ٔ
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ف اكّؿ أالئؾ قد عمؿ  ازاد العطؼ األمر ترابطاً  لممحذاؼ و  السياؽ المغاي ،صاحب،ف ،بالد، (ف
ف حتا أصبحتْ  عما التعالؽ الدالل  لمتراكيب المتقابمة عضاًا ااحدًا ال ينفؾ عف غيرهف  و  الّنصِّ

 .لحؽ االباطؿ اأنصارىماو  تفريقيا اما أسيـ  و  بنا  صارة نّصية متسقة و  ذىف المتمق  
إذ ن ػػػد   م  بناعيػػػو االسػػػـ الظػػػاىر االضػػػمائراقػػػد غمػػػب عمػػػا الػػػّنصِّ التقابػػػؿ ال ممػػػ  ااالسػػػ    

عػػػف دة الّنّصػػػية تفاعميػػػا الحيػػػاي المسػػػتمر مػػػف أاؿ الػػػّنصِّ امػػػؤثرًا وػػػ  بنػػػا  الاحػػػ ااضػػػحاً حضػػػارًا 
يقابمػو وػ  كػؿِّ اسػـٍ اتركيػب ضػمير  ف ضمير ال م  الغائب ،ىـ، المحيػؿ عمػا قػاـ معاايػة طريؽ

ف  لمتمقػػيفالخطػػاب ،كػػـ، المحيػػؿ عمػػا ا امػػف ثػػـ  ف مػػا ُيثيػػر حفيظػػة القػػاـف اكالىمػػا خػػارج الػػّنصِّ
 ا و الصائب لو داف الباطؿ الذي غمب عما القـا المقابؿ.بيا الترؤيتيـ الباطنية لمحؽف يصاح

ف اىػذا مػا ن ػده  وػ  قالػو  لترسي  المعنا و  ذىف المتمق  اوعمي اقد يتطّمب األمر تقابال
() ِِتاِّا » :ف امدا تعمقيا بمعااية لرسـ صارة منس مة و  ذىف المتمق  عف وتف الزماف ِإِّّ اْل

ــباِيْت  ــاِح  وااِِ  ِإذاا أاْ بالاــْت أا ــْوما الَرِا ْا ــِّا  ْم ُْ ــْدِبراات  ِا ــراْفِّا ُم ُِْع ــِب ات  وا ــْرِّا ُمْق ــْت  ُِْنما ــراْت نابايا ذاا أاْدبا
ِاـإا  فِِناياـ ُِْمْم فاْتناُإ باِني ُاما لا ِِتاِِّ ِمْنِدي ما َا اْل ُِْنِطْئِّا بالاداد. أاالا وااِِِّا أاْنوا ِاـاءُ ُِِ ْبِّا بالاداد وا ْم  ا ِفْتناـإ  ما

ِمـيا ُمْظِلما  ـِّْ ما ـرا ِفِياـا  واأاْنطاـدا اْلـبا اُء ما ابا اْلبا اُء ماِّْ أاْب ا ِاُتياا  واأا ا ْت باِل نا ا إ : ماماْت ُنطاُتياا  وا
ْنياا  .(ٔ)«ما
صػارة ،الفػتف ، لبيػاف  ف أدبػرت، ˣلقد أّلؼ المتكمـ و  عالقتيف متضادتيف بيف الفعميف ،أقبمت      

ان ػد أف  المعنػا التقػابم   ًا مػف إقباليػا حتػا انتيائيػا.حيط البشري بػد الم و مدا تأثيرىا السمب  
ف وػػػالفتف تقػػػػـا بخمػػػط الحػػػػؽ  نبيّػػػػْت، ˣيكتمػػػؿ بػػػػذكر مػػػا يؤديػػػػو ىػػػذا الػػػػزاج مػػػف الكممػػػػات ،شػػػّبيْت 

دبارىػاف ويػذا إ يػا اف اال يتميػز أمرىػا إاّل عنػد انتيائلحػاؽ الضػرر بالنػاسما يتسػبب بإ ف (ٕ)بالباطؿ
َذا َأدْ  ِإّف اْلِفػػَتَف ِإَذا َأْقَبمَػػْت َشػػب ِيتْ ،وػػ  قالػػو    القػػايالتضػػاد الفعمػػ الػػذي اسػػتيمو ف  ،َبػػَرْت َنب يَػػتْ ف َااِا

 .االنات ة عنياقد ربط تدري يًا  مي  األحداث الااقعة وييا والمتكّمـ لمتعريؼ بػ،الفتف، 

                                                           
 .ٖٜف خطبة:ٖٚٔ(نيج البالغة : ٔ
بعممو احكمتوف يقاؿ : قادىا (اقد (يضرب ابف أب  الحديد مثاال لذلؾ الفتف الت  حصمت و  زماف اإلماـ ) ٕ
ؾ وتنة ال مؿ ا وتنة الخاارج كاف كثير مف الناس وييا و  مبدأ األمر متاقفيف ااشتبو عمييـ الحاؿ الـ امثاؿ ذل»

يعمماا ماض  الحؽ إلا أف انقضت الفتنةف ااضعت الحرب أازارىاف اباف ليـ صاحب الضاللة مف صاحب 
 .ٖ٘/ٚشرح نيج البالغة :ابف أب  الحديدف «. اليداية
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اترسػي  المعػان  األساسػية  امف أ ػؿ االتسػاؽ الػدالل  بػيف العالقػات السػياقيةف إلثػارة المتمقػ     
الرتابػة وػ  تعريػؼ ،الفػتف، ااصػفيا مػف اإلوػراد و  البنية الّنّصية و  ذىنوف وقد انزاح المػتكّمـ عػف 

 :إلا ال م ف كما و  قالو
 َاُيْعَرْوَف ُمْدِبَرات ُيْنَكْرَف ُمْقِباَلتف       
 َاُيْخِطْئَف َبَمداً  ُيِصْبَف َبَمدًا       
    

انتبػاىيـ  اكّمـ طاقة التقابؿ لمتعبير عف أمٍر ميـ يتعمػؽ بػالمتمقيفف لػذا اسػترعيستثمر المت
 ظيػػارإليػػو بالعػػداؿ عػػف اإلوػػراد إلػػا ال مػػ ف لمتأكيػػد عمػػا أثرىػػا السػػمب  الػػذي يتفػػاقـ تػػدري يًاف اإل

د المػػتكّمـ يعمػػالػػدالالت المتصػػمة بيػػا  اىػػذا ي عػػؿ المتمقػػ  أكثػػر إيقاظػػًا انشػػاطًا لممتابعػػةف لػػذا ن ػػد 
بيػا أنػاٌسف  ُيِصْبَف َبَمدًا َاُيْخِطْئَف َبمَػدًا،ف ويبتمػا ـ لممعنا السابؽ بأّف ىذه الفتف ،مإلكماؿ ال ز  المت

كػػؿُّ ذلػػؾ بعكػػس مػػا عانػػاه مػػا يزيػػد وػػ  قػػاة الػػتالحـ بػػيف العالقػػات التقابميػػة. ايسػػمـ منيػػا اخػػرافف 
عالميػػػة، اىػػػ  األسػػػاس مػػػف بنػػػ  أميػػػة وقػػػد اا ػػػو نػػػاعيف مػػػف الحػػػرب : ،الحػػػرب اإل ()األمػػػاـ

االحػػرب القتاليػػةف اىػػذه األخػػرا تكػػاف عمػػا نػػاعييف: خار يػػةف اداخميػػةف اقػػد المتمّثمػػة بػػػ،الفتف، ف 
 كانْت األخرا بيف أصحابو نتي ة الحرب اإلعالمية ،الفتف،.

يَػا، تضػمف َاَأَصاَب اْلَباَلُ  َمْف َأْبَصَر ِويَياف َاَأْخَطَأ اْلػَباَلُ  َمػْف عمػ  َعنْ  ( :،او  قالو)
عالقتػػػ  عػػػف طريػػػؽ بعضػػػيا  مػػػ ة األوعػػػاؿ المتضػػػادة االمترابطػػػة عالقػػػ عػػػف طريػػػؽتقػػػاباًل معنايػػػًا 

  :التضاد االسبب االنتي ة

   ىؿال ا x،صفة معناية لمعالـ  عم  xَأْبَصَر  =َأْخَطأَ  x َأَصابَ ،-

إثـ عميو إذا لـ ينييـ المنكر مأثـا إذ لـ ينكر اال اىؿ بذلؾ ال »اذلؾ أّف العالـ بارتكابو      
 منكرا كاف ما اال يعن  بالمنكر ىاىنا فألف مف ال يعمـ المنكر منكرا ال يمزمو إنكاره  عف المنكر

 األوعاؿ مف انحاىما الخمر اشرب الزنا بؿ ف باألمانة يتعمؽ ما اال ف االعتقادات مف
الصارة عالقة السياؽ الّنّص  ب وبينت ىذه العالقة الضدية الااردة بيف أزااج الكمماتف (ٔ)«القبيحة

 .المركزية لماحدة الّنّصية

                                                           
 .ٖ٘/ٚنيج البالغة: (ابف أب  الحديدف شرح ٔ

 تقابل
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( ماقػػػػؼ المتمقػػػػيف ت ػػػػاه ،الفػػػػتف، ايصػػػػفيـ باألاصػػػػاؼ اوػػػػ  خطبػػػػة أخػػػػرا يصػػػػار)
ــْم  :»ر لمػػا يحػػيط بيػػـف ويقػػاؿ اأخػػذىـ الحيطػػة االحػػذ فالمتضػػادة لعػػدـ امتثػػاليـ ألمػػره ــي أارااُم ــا ل ما

مــاد   أاْأــبااْاد ِبــ ا أاْروااح  واأاْروااْــاد ِبــ ا  ــاراد ِبــ ا أاْرباــاح  واأاِْقااظــاد ُنوا ُتجا ــ اح  وا ــاماد ِبــ ا  ا ُنرا أاْأــبااح  وا
نااِطقاإد ُبْمماد! نااِظراةد ُمْمِااد  ورااِمعاإد ُ مااد  وا ُأُيوداد ُغِاباد  وا  .(ٔ)«وا

                                                           
(فوي  تؤكد ،االستشراؼ، فىذه الخطبة مف الخطب الميمة لدا اإلماـ ) ٛٓٔف خطبة:ٙ٘ٔ(نيج البالغة : ٔ

تضّمنْت الكثير مف أخبار المالحـ  () هعندبعض الدارسيف األمار الغيبية (ف أا كما عند اإلماـ )
اصر االتساؽف منيا كانيا  ا ت مفتاحة الداللة أماـ لتضمنيا  مي  عن  كثير بعضياف اقد استشيدت باالغائبات

المتمق  و  كؿِّ زماف امكافف اقد أشرُت لذلؾ و  الفصؿ الراب  مف ىذا البحثف محؿ الشاىدف ىا تحذيرىـ مف 
(ف كما  ا  و  ىذا ال ز  المقتط ف وقد سبؽ ىذا وتف بن  أمية قبؿ أاانياف اتقريعيـ لعدـ انتفاعيـ بكالمو )

ُة اْلَحؽِّ ِلَخاِبِطَياف قالو )ال ز   َاَأْسَفَرِت الس اَعُة َعْف (: ،َقِد اْنَ اَبِت الس راِئُر ألْىِؿ اْلَبَصاِئِرف َاَاَضَحْت َمَح  
تظر المراد بػ،أسفار الساعة، ا ،ظيار العالمة، قرب القيامة بعدـ بقا  نبّ  ين ،فَاْ ِيَياف َاَظَيَرِت اْلَعاَلَمُة ِلمَتَاسِِّمَيا

( ألسفار الساعة اعالماتيا تيديد بعثتو ا ظيار الفتف ا الاقائ  الت  ى  مف أشراطياف اقيؿ أّف ذكره )
( مف . اىذا يؤكد سبب كثرة تحذيره )ٕٗ/ٖاترغيب و  العمؿ لياف ينظر: ميثـ البحران ف شرح نيج البالغة :

وقط  -بن  أمية-قياـ الحراب بسببياف ليس و  زمنيا وتف ،بن  أمية، لتأثيرىا البالغ و  التراي  االتعذيبف اكثرة
ف ااهلل أعمـف اقد وسر قالو ) ّنما يظير أثرىا حتا اخر الزمافف اىذا ما يحصؿ و  زماننا اليـا (:،َما ل  ااا

ـْ َأْشَباحًا ِباَل َأْرَااحف َاَأْرَااحًا ِباَل َأْشَباح...، بعدة ا اه منيا :   َأَراُك

األماات و  عدـ انتفاعيـ بالعقؿ ا عدـ تأثير المااعظ وييـ كما قاؿ تعالا : بال مادات ا  تشبيييـ -ٔ
  ماداناُيْم ُنُأب  ُمراناداة:َٗالمناوقاف.  

إّف المراد اإلشارة إلا قصارىـ عما يراد بيـ مف القياـ بأمر ال ياد ا التنبيو عما أّف بعضيـ بمنزلة  -ٕ
قؿ ا ويـ ا لكف ال قّاة لو عما الحرب كراح بال  سدف  المّيت اال ماد اك سد بال راح ا بعضيـ لو ع

واّف الراح غير ذات ال سد ناقصة عف االعتماد ا الّتحريؾ الّمذيف كانا مف وعمياف  حيث كانت تدّبر 
 ال سد والمقصاد أّف ال مي  عاطماف عّما يراد منيـ .

ما يقـا البدف بداف الّراح أّنو كناية عف عدـ نياض بعضيـ إلا الحرب داف بعض إذا دعاا إليو ك -ٖ
 االّراح بداف البدف .

ذا امناا تركاا  -ٗ إّف المراد أّنيـ إذا خاواا ذىمت عقاليـ اطارت ألبابيـ اكاناا كأ ساـ بال أرااحف  ااا
: ميثـ البحران ف شرح نيج البالغة لالستزادة يرا   االىتماـ بأمارىـ كأنيـ أرااح ال تعّمؽ ليا باأل ساـ.

:ٖ/ٕٗ. 
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نيػة العميقػة ف النػاتج مػف عالقػة التضػاد وػ  الب يكشؼ الّنصِّ عف التعالؽ الدالل  و  السػياؽ     
ػػ  ف التػػ  غالبػًا مػا يم ػػأ إلييػا المػػتكّمـ  ف االسػيما اقػػد تػداخؿ مػ  الصػػارة البيانيػة وػ  المحػيط الّنصِّ

يتػائ ت ااألمااتف بسػبب تقصػيرىـف وبعدما شبييـ بال مادا لتعميؽ الداللة الّنّصية يـ األعمػاؿ ف ااا
 ف وقػػػاؿ:، ة وػػػ  الحقيقػػػةف اىػػػ  م تمعػػػ ف اصػػػفيـ بػػػاألزااج المتضػػػادة ظػػػاىراً  عمػػػا غيػػػر ا ييػػػا

مػػاً  ف ويػػذه األاصػػاؼ  ف َاَناِطقَػػًة ُبْكمػػًا، ف اَسػػاِمَعًة ُصػػم اً  ف َاَنػػاِظَرًة ُعْمَيػػاً  ف َاُشػػُيادًا ُغي بػػاً  َاَأْيَقاظػػًا ُنا 
ف اقد  معت بيف المعنا الحقيقػ  المقابػؿ لممعنػا الم ػازي لتُثيػر  المتضادة متالزمة بالفعؿ االقاة

ف أّمػا األخػرا ىػ  المثيػرة لم ػدؿف  ف والصػفات الحقيقيػة ثابتػة عنػدىـ ا المتمقػ الحركة الذىنية لػد
يقاظ لممتمق  بالتابي   ف اى  كاآلت : وفييا تنبيو ااا

 المعنا الم ازي،  * ،المعنا الحقيق  + 
مًا، + ،َأْيَقاظاً -            ُنا 

 َا ،ُشُيادًا+ ُغي بًا، -         
 ُعْمَيًا،َا ،َناِظَرًة + -        
ًا، -          ا ،َساِمَعًة +ُصم 
 َا ،َناِطَقًة +ُبْكمًا، -        

عالقػػػة التضػػػاد بػػػيف المفػػػرداتف داخػػػؿ الاحػػػدة الّنّصػػػية أسػػػيؿ عمػػػا المتمقػػػ  مػػػف اىػػػذا النػػػاع      
(يريد استيعابياف كما يقاي عممية الربط الّنّص ف إذ يقاـ بتكريس الدالالت المترابطةف واإلماـ )

ور ىػػذه الصػػفات عنػػدىـ اااأللسػػنة بالصػػفات المػػذكارةف إذ بػػالرغـ مػػف تػػا  ذاي العيػػاف ااآلذافمػػف 
مػػػثاًل بفعميػػػا الحركػػػ  اقاتيػػػاف إاّل أّف المػػػتكّمـ يصػػػارىا كأن يػػػا  -، َسػػػاِمَعًة +ُصػػػم ًا،-كصػػػفة السػػػم  

ـ  ال تحقػػؽ الفا ئػػدة المر ػػاة سػػاكنة ال تعمػػؿف لعػػدـ انتفاعيػػا بكالمػػوف ويػػ  بيػػذه الحالػػة تشػػبو الّصػػ
ف تقريعػػو ليػػـ عمػػا اوػػؽ ىػػذا التػػاارد المع مػػ ف الػػذي أسػػيـ ا و ػػا  تابيخػػو  وػػ  تػػرابط أ ػػزا  الػػّنصِّ

 .ااتساقو

  :رادفــــــــتــــــال -6

ىا اسيمة مف اسػائؿ التضػاـ المع مػ ف ايطمػؽ عمػا العالقػة بػيف الكممػات المختمفػة وػ  
 .(ٔ)ألفاظيا المتفقة و  معانييا
                                                           

 .ٜٖٚمحمد محمد يانسف المعنا اظالؿ المعنا : :ظ(  ٔ
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إعػادة –عمػا التػرادؼ مصػطم  ،إعػادة الصػياغة البسػيطة ،ف اتقػ  ىػذه  (رانػددي بػا  )يطمؽ     
مػػػف داف تغيػػػر ممحػػػاظ وػػػ  كّممػػػا أمكػػػف اسػػػتبداؿ عنصػػػر مع مػػػ  بػػػ خر وػػػ  السػػػياؽ  -الصػػػياغة
 .( ٔ)المعنا
إّنمػا :»بقالػو  ( ػاف الينػز)عنا الكممة اداللتياف ايؤكد ذلػؾ و  تحديد مااض   المسياؽ أثرٌ      
اربمػا يظػّف أف  فأي م مػاع السِّػياقات التػ  يظيػر وييػا التعبيػر ا السِّػياق  لمتعبيػرفمنا ىا المديي

 إذ يتخذ مف السِّياؽ الحدُّ الفاصؿ بيف المترادوات.ف(ٕ)«لمتعبير يحدد معناه المدا السِّياق 
 :(ٖ)لا  رمِِّالترادَ م (حمم  خميؿ)اُيقسِّـ 
مػػػ   و الػػػدالل  الااضػػػ  بػػػيف كممتػػػيف أا أكثػػػراذلػػػؾ وػػػ  حالػػػة التشػػػاب :رادفـــــــتـــه الــــــبـــش - أ

ا اد اختالؼ بينيماف إذ يمكف استعماؿ إحدا الكممتيفف اال يص  اسػتعماؿ األخػرا وػ  
 اتفاقيما بالمعناف نحا: ،بيت امنزؿ،.مف رغـ بالالسِّياؽ نفسوف 

اىػا نػادر الاقػاع وػ  قػًا تامػًا اىا اتفػاؽ كممتػيف وػ  المعنػا اتفا: قــــــلــــطـــمـــرادف الــــتـــال - ب
ايمكػػػف التمثيػػػؿ عمػػػا ىػػػذا النػػػاع بالمزاا ػػػة بػػػيف الكممػػػات األ نبيػػػة امرادواتيػػػا .(ٗ)لغػػػة أي

بالمغػػػػػة العربيػػػػػة نحػػػػػا: ،ىػػػػػاتؼ/تمفافف الطبيعػػػػػة /الفيزيػػػػػا ف راديػػػػػا /مػػػػػذياعف عمػػػػػـ الداللػػػػػة 
 .(٘)/السيمانطيقا...ال ،

تػرادؼ وػ  تضػاـ النصػاصف لم ااضػ  اعنػد مالحظػة النصػاص المدراسػة يمحػظ ثمػة أثػر       
–ف  ما ا دناه مف تغير و  اسػتعماؿ المترادوػات مف ثـ استمراره لممتابعةف عممًا أإلثارة المتمق ف ا 
المعنػػا وػػ  إطػػار اسػػتعماليا المع مػػ ف اتتغيػػر داللتيػػا  ف كػػاف أغمبيػػا متقػػارب-حسػػب مػػا ُتسػػما 

ّنما مّثؿ تحديدًا دقيقًا لممعنا الكامف و   بحسب سياؽ ارادىاف اال يمكف أف نحسبو تغييرًا شديدًا ااا
سػػياؽ ارادىػػا المغػػايف مػػف ذلػػؾ مػػا ا ػػدناه وػػ  المعػػان   االااضػػ  عػػف طريػػؽالمفػػردة المع ميػػة 

                                                           
:ظ ( ٔ  .ٚٓٔ: عزة شبيؿ محمدف عمـ لغة الّنصِّ
 .ٙ٘ف ٘٘السِّياؽ: ا المغة االمعنا اف الينزف ( ٕ
 .ٖٖٔف ٕٖٔالكممة دراسة لغاية مع مية:حمم  خميؿف : ظ ( ٖ
 .ٕ٘ٔ:ـ . ف  : ظ ( ٗ
: : عزة شبيؿ محمدفظ ( ٘  .ٛٓٔعمـ لغة الّنصِّ
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وػػ  م ماعػػة مػػف النصػػاصف بحسػػب  االمترادوػػة لمفظتػػ  ،الحػػؽ االباطػػؿ ،ف  ػػا  ارادىمػػا متناعػػ
 سياؽ ارادىماف اكما يأت  :

لاـــِئمْم ما  »-1 ـــدا فـــداْجمانا راْأُي ما ـــا ِمْن ْعِجعا ـــا أاِّْ ُِجا ِِْيما لا ـــْذناا ما ِِِّْ  فادانا لاـــا أاِِّ اْنتاـــاُروا راُجلاـــ
تاراماا  ْنُو  وا ُ ُلوُبُيماا تاباعاُو  فاتااىاا ما تاُموِّا أاْلِرناُتُيما ماعاُو وا اِوزااُه  وا قا اْلُقْرآِِّ  والا ُِجا ْا واُىماا  اْل

ــاِّا  ما ــْورُ ُِْبِ ــرااِنِو  وا ــا اْلجا ــا ِفــي ىاوااُىما ِِْيما لا ــباقا اْرــِتْ نااُؤناا ما ــا  وا اــْد را ــاُج داْأباُيما   واااْلْمِوجا
ْمِم  ُْ ِِ اْل ِِ  ِباْلعاْد قَ وااْلعاما ْا ِِِيماا وا  ِباْل ْورا ُروءا راْأ ِِّا  جا ِْ ُِِرناا   ْمِمِيماا  واالَ قاُإ ِفي أاِِْدِناا  ْن ُْ
ِاا  ال قَ نا ْا ِا اْل ْممِ   واأاتاِاا ِبماا الا ُِ راِبِ ُْ ْعُموِس اْل َُ ِمِّْ ما  .(ٔ)«ْعرا

ــِِّ  »-2 ــارا  ما ِا ْا ِرــِِر ِإلاــا  اــْوم  ــقَ اْرــتاِعد وا ِلْلما ْا ُمــوزاِمِِّا  اْل ْورِ الا ُِْبِ ــُروناُو  وا ــاْلجا الا  ِب
ِااة ماِِّ اْلِمتااِب  ُنُمب ماِِّ الطاِرِقِ  ِاْعِدُلوِّا   .(ٕ)«ِبِو  ُج

َُِمْم  » -3 ِِْت ناِبـ ِا با راُىْم فالاـِّْ ُِْنِرُجـوُمْم ِمـِّْ اْنُظُروا أاْى لاـِّْ ُىـد د فاـاْلزاُموا راـْمتاُيْم  وااتاِبُعـوا أا ـا   وا
 .(ٖ)«  فاِِِّْ لاباُدوا فااْلُبُدوا... راد د ُِِعُِدوُمْم ِفي 

ُتُم  »-4 ِْرا وااِِذاا راأاِْ ُتُم  اْلنا ْنوُ  الأارا فاُنُذوا ِبِو  واِاذاا راأاِْ  .(ٗ)«فاداْمِرُضوا ما
متمعف وػػ  ىػػذه الّنصػػاص المت ّميػػة ي ػػد أّف المػػتكّمـ قػػد  عػػؿ مػػف ،الحػػؽف الباطػػؿ، البػػؤرة وػػال    

ما يؤدي إلا استمرار حديثو م  بعضيا االمتعاقبةف  تدار حاليا األحداث المتعالقةالت  األساسية 
حتػػػا يشػػػمؿ ماضػػػاعات متعػػػددة وػػػ  مااقػػػؼ متناعػػػةف وفػػػ  الػػػّنصِّ األاؿ كػػػاف حديثػػػو عػػػف أمػػػر 

َاَتَرَكػػا اْلَحػػؽ  َاُىَمػػا ُيْبِصػػَراِنِوف َاَكػػاَف اْلَ ػػْاُر  ة صػػفيف التباعيمػػا اليػػااف وقػػاؿ:،الحكمػػيف وػػ  معركػػ
اْلَ ػػػْاُر، المػػػرادؼ لمفػػػظ الباطػػػؿف و ػػػا  اسػػػتعمالو  َىَااُىَمػػػا، و ػػػا  لفػػػظ ،الحػػػؽ، باسػػػمو اقابمػػػو بمفػػػظ ،

قػيض الحػػؽ يتحػدث عػػف بطػالف حكػـ الػر ميفف اال ػار ن (محكامػًا بطبيعػة السػياؽف واإلمػاـ )
أف  »بقالػػو: (أبػػا ىػػالؿ العسػػكري)ف الحػػؽ بػػالحكـ الفعمػػ ف يؤكػػد ذلػػؾ وػػ  الحكػػـف ويػػا العػػداؿ عػػ

ال ار خالؼ االستقامة و  الحكـف او  السيرة السمطانيةف تقاؿ  ار الحاكـ و  حكمػو االسػمطاف 
 -ال ػار-ف لػذا كػاف اراده(٘)«اال ار العػداؿ عػف الحػؽ و  سيرتو إذا وارؽ االستقامة و  ذلؾ...

                                                           
 .ٚٚٔف خطبة:ٕٙ٘البالغة: (نيج ٔ
 .ٕ٘ٔف خطبة: ٕٛٔ( ـ .ف : ٕ
 .ٛٛف خطبة:ٖٗٔ(نيج البالغة:  ٖ
 .ٚٙٔف خطبة: ٕٕٗ( ـ . ف : ٗ
 .ٖٕٔالفراؽ المغاية: أبا ىالؿ العسكريف (  ٘
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أدؿ عمػػا المعنػػا العميػػؽ وػػ  البنيػػة النصػػية مػػف غيػػرهف اأكثػػر انسػػ امًا اتاائمػػًا وػػ  سػػياؽ الحػػاؿ 
 َاَ ْاَر ُحْكِمِيَما، و  الّنصِّ نفسو . ( ذلؾ بقالو :،االمقاؿف اقد أكد )

( عف اسػتعماؿ لفػظ ،الباطػؿ، بػػ،ال ار، وػ  سػياؽ حديثػو عػف الحكػـف وقػد وكما عدؿ )
اًل ف لكػػف ال نعػػده عػػدا  بػػػ،العدؿ، -سػػياؽ الحكػػـ–ؿ لفػػظ ،الحػػؽ، وػػ  السػػياؽ ذاتػػو عػػدؿ عػػف اسػػتعما

ّنمػػا تخصيصػػًا لمحكػػـ وبػػالرغـ مػػف كثػػرة مرادوػػات ،الحػػؽ،  يبقػػا ىػػا األسػػاس وػػ  ال انػػب  فتامػػًاف ااا
 َااْلَعَمػػِؿ بِػػاْلَحؽِّ ،َاقَػػْد َسػػَبَؽ اْسػػِتْثَناُؤَنا َعَمْيِيَمػػا ِوػػ  اْلُحْكػػـِ ِباْلَعػػْدِؿ  (:قالػػو) ايؤكػػد ذلػػؾاإلي ػػاب ف 

مػػػف الحػػػؽف الػػػذي يشػػػمؿ العػػػػاـ ُسػػػاَ  َرْأِيِيَمػػػا، وقػػػد الـز لفػػػظ ،اْلَعػػػْدِؿ، الحكػػػـ الصػػػػحي  اىػػػذا  ػػػز  
العػاـ ،َااْلَعَمػِؿ بِػاْلَحؽِّ قّدـ الخاص ،اْلُحْكـِ ِباْلَعْدِؿ، اأردوُو مباشرًة ب (ف ون د أف  اإلماـ )االخاص

 بعيػػديف عػػف الحػػؽ وػػ  أوعاليمػػا احتػػا رأييمػػا ، فف وػػ  حكميمػػاليؤكػػد أّف الحكمػػيف كانػػا  ػػائري  ،

ف امػف ثػـ إيصػالو منسػ مًا ،ف َااْلَعَمِؿ بِػاْلَحؽِّ ُسػاَ  َرْأِيِيَمػا مػا يػؤدي إلػا االتسػاؽ الػدالل  وػ  الػّنصِّ
يدار حاؿ محار أساس ا ـ اضذلؾ يتايؤكد خطابو و  نياية البنية الّنّصية أّف  فإلا ذىف المتمق 

 ِحيَف َخالَفا َسِبيَؿ اْلَحؽِّ،. لحؽ  إْذ يقاؿ :،ىا طريؽ ا
بِػػػاْلَ ْاِر اَل َيْعػػػِدُلاَف بِػػػِو، بمػػػا أّف ال ػػػار  ػػػز  مػػػف الباطػػػؿف  َاُمػػػاَزِعيفَ  ، ( :امثمػػػو قالػػػو )      

أي ا تمػاع التػرادؼ   ىا  ز  مف الحؽ كذلؾ مختص بػالحكـمختص بالحكـف يقابمو العدؿ الذي 
( دعػػا لقتػػاؿ ىػػؤال  المعنػػا اانسػػ امِو وػػ  ذىػػف المتمقػػ ف واإلمػػاـ ) االتقابػػؿ المػػؤدي إلػػا سػػبؾ

ف ويػـ  اْسػَتِعدُّاا ِلْمَمِسػيِر ِإلَػا قَػْاـ َحَيػاَرا َعػِف اْلَحػؽِّ اَل ُيْبِصػُراَنُو، الخاارج الذيف خر اا عف الحؽ ،
اأصػػبحاا ف امحػػاربتيـ إمػػاـ زمػػانيـف قػػد عػػدلاا عػػف الحػػؽ إلػػا ال ػػارف  بػػدعاتيـ ،ال حكػػـ إاّل هلل،

ف ويػذا المعنػا العميػؽ ال ُيسػتنبط مػف المفػردة المع ميػة  حيارا ليس لدييـ سبيؿ حؽ يدعاف إليػو
اـ بػػالقرائف الحاليػػة ف لػػذا تعمّػػؽ أمرىػػا بالسػػياؽ الّنّصػػ  المحكػػ بػػالرغـ ممػػا تحممػػو مػػف دالئػػؿ لغايػػة

ف كػؿُّ أالئػؾ بغيػة إيصػاؿ  ما أدا إلا ترابط أ زا  البنية الخطابية بما قبميا اما بعػدىاف  االمقالية
 .كرة ااضحة منس مة إلا ذىف المتمق الف

وػ،لمحؽ االباطػؿ، ألفػاظ مرادوػة اأخػرا شػبو مرادوػة يحكميػا السػياؽ الػااردة ويػوف منيػا مػا تػاارد     
اطبيعػػػة السػػػياؽ  مناسػػػبةً  -كمػػػا سػػػبؽ أنفػػػاً -وػػػ  الّنصػػػاص السػػػابقةف التػػػ   ػػػا ت وييػػػا المترادوػػػات

ىا وػػػ  بعػػػض اف وقػػػد ا ػػػدن الػػػردا، ˣّمػػػا األلفػػػاظ شػػػبو المترادوػػػة كػػػػ،اليدا المتحػػػدث عػػػف الحكػػػـف أ
ـْ ِوػػ  الّنصػػاصف كمػػا وػػ  قالػػِو ) ـْ ِمػػْف ُىػػدًاف َالَػػْف ُيِعيػػُداُك َردًا، ىػػ  شػػبو (:،  َومَػػْف ُيْخِرُ ػػاُك
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لػا اة، المػؤدي إف  داللة ،اليدا، تقترب مػف ،الحػؽ، ألف  سػبيميما ااحػد ىػا ،سػبيؿ الن ػمرادوة  إْذ إ
اإليمػػاف ىػػدا ألّنػػو داللػػة إلػػا ال نػػةف اقػػد ُيقػػاؿ :»بقالػػو  (أبػػا ىػػالؿ العسػػكري)ال نػػةف يؤكػػد ذلػػؾ 

أّما ،الردا، وي  تقترب و  داللتيا مف ،الباطؿ، اسبيميما ىا ،اليالؾ،ف اعميو ف (ٔ)«الطريؽ ىدا 
ُيشػير إلػا وضػؿ  (ُيمكف أْف ُيقاؿ أن يما مف وراع الحؽ االباطؿ وػ  ال انػب الػدين ف واإلمػاـ )

كما يتضػ  مػف المعنػا العميػؽ أف  مػف ادارىـ و  اإلصالح الدين ف   -ـعمييـ السال-أىؿ البيت
يسمؾ غير طريقيـ يحصؿ لو العكس مف ذلؾف إْذ يكاف خار ًا مف اليدا إلا الػرداف اوػ  نػصِّ 

ؾ يؤكػػد أّف ( يؤكػػد ىػػذا المعنػػا العػػاـ المنتشػػر وػػ  محػػيط البنػػا الّنّصػػيةف اكػػذلاخػػر لامػػاـ )
ـاِمُلُمْم ِإِّْ أاـاءا (:»طاعتيـ غير مقتصرة عما ال انب الدين ف يقاؿ ) ْا فاـِِِّْ أاطاْعُتُمـوني فاـَِِني 

ِرِــراة ماذاا اــإ ما ــِدِداة وا ــقاإ أا ــاِّا ذاا ماأا ناــِإ  وااِِِّْ ما ِِ اْلجا ــِبِ لاــا را لنتي ػػة وسػػبيؿ ال نػػة ىػػا ا ف(ٕ)«اُ  ما
( مترابطػػػػة مػػػ  بعضػػػياف منسػػػ مة مػػػػ  ونصػػػاص اإلمػػػاـ )و اعميػػػ .العميػػػا لمحػػػؽ بكػػػؿِّ وراعػػػػوِ 

 ماضاعياف امناسبًة لسياؽ الحاؿ. 
ف وعبػػر  xامثمػػو أيضػػًا ،الخيػػر       ، ألف  الخيػػر يكمػػف وػػ   انػػب الحػػؽف االعكػػس منػػو الّشػػرِّ الّشػػرِّ

نػو امف  السػياؽ المحكػاـ بػالقرائف الحاليػة االمقاليػة عف طريؽكؿُّ منيما عف معاٍف عميقةف تتض  
ـُ الش ػػػر  َوَأْعِرُضػػػاا َعْنػػػُو،قالػػػو ) َذا َرَأْيػػػُت ـُ اْلَخْيػػػَر َوُخػػػُذاا بِػػػِوف َااا َذا َرَأْيػػػُت ـ ف وقػػػد أ مػػػؿ المػػػتكمّ  (:،َااِا

ف  ومػف  ألف  الخيَر ىا دائمًا مالـز لمحؽف االّشر  مػالـز لمباطػؿ   ا ييما و  سياؽ األمر االّني 
ّنمػػا يتعػػداه إلػػا نصػػاص عمػػا ىػػذا الػػّنصِّ  رىػػذا التػػرادؼ يتضػػ  أّف التػػرابط لػػـ يقتصػػ التػػ   عػػدة ااا

 ييػدؼ كػذلؾا ف  السػتيعاب المعػان  العميقػة وػ  محػيط البنػا الّنّصػية  تفت  الم اؿ أماـ المتمقػ  
 .مسباكة باستمرار و  ذىف المتمق  ا عميا ف البؤرة األساسية و  ىذه النصاصإظيار  إلا

  : رارــــكــــتــــال -4

إعػػادة ذكػػر لفػػظ أا عبػػارة أا  ممػػة أا »ائؿ االتسػػاؽ المع مػػ ف اىػػا ىػػا أحػػد اسػػ     
وقرةف اذلؾ بالمفظ نفسو أا بالترادؼف اذلػؾ لتحقيػؽ أغػراض كثيػرة أىميػا تحقيػؽ التماسػؾ 

اذلػػؾ عػػف طريػػؽ امتػػداد عنصػػٍر مػػا مػػف بدايػػة الػػّنصِّ  ف(ٖ)«بػػيف عناصػػر الػػّنصِّ المتباعػػدة

                                                           
 .ٕٗالفراؽ المغاية: أبا ىالؿ العسكريف (  ٔ
 .ٕٛٔف خطبة: ٕٛٔ( نيج البالغة:  ٕ
 .ٕٓ/ٕة الّنّص  بيف النظرية االتطبيؽ:(صبح  أبراىيـ الفق ف عمـ المغ ٖ
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دة عاامػػػؿ ر ىػػػذا الػػػّنصِّ بالتأكيػػػد مػػػ  مسػػػاعحتػػػا اخػػػرهف اىػػػذا االمتػػػداد يػػػربط بػػػيف عناصػػػ
  .(ٔ)التماسؾ الّنّص  األخرا

إذ يتكػػػرر لفظػػػاف  التكػػػرار ضػػػربًا مػػػف ضػػػراب اإلحالػػػة إلػػػا السػػػابؽف وضػػػاًل عػػػف ذلػػػؾ يعػػػدّ       
ـّ الثػػػان  منيمػػػا يحيػػػؿ إلػػػا األاؿف بمعنػػػا أّف  » مر عيمػػػا ااحػػػدف ؾ بينيمػػػاف بسػػػيحػػػدث الامػػػف ثػػػ

قرة الاارد وييا الطرؼ األاؿ مف طرو  التكرارف اال ممػة أا الفقػرة الػاارد بيف ال ممة أا الف بالتال ا 
منػػتج الػػّنصِّ القػػدرة عمػػا خمػػؽ صػػاٍر لغايػػة »ويعطػػ   ف(ٕ)«مػػف طروػػ  التكػػرار وييػػا الطػػرؼ الثػػان 

ن مػػا ف (ٖ)« ديػػدة فممػػا (ٗ)«يمثػػؿ دعمػػًا لمػػربط الػػدالل »اال يقتصػػر أمػػره وػػ  ذلػػؾ عمػػا التماسػػؾ فااا
ف يسيـ و  الفيـ ـّ  المتااصؿ لمػّنصِّ نعػاش ذاكػرة ممػا يػؤدي إلػا إالعمميػة الّنّصػيةف  اسػتمرارامػف ثػ

إعادة ذكر صدر الكالـ  بعد أف حاؿ بينػو ابػيف مػا يتعمػؽ بػو واصػؿ طايػؿ »المتمق ف اذلؾ عند 
أا ضػػعؼ العالقػػة بمػػا يتبعػػو مػػف خبػػر أا واعػػؿ أا  ػػاابف وػػإذا  النسػػياف مػػف الكػػالـ  عمػػو مضػػنة

 .( ٘)«ت العالقة بما يميو اينتم  إليوالـ إلا الذاكرة اتضحأعيد صدر الك
ــاد  وقػػد يكػػاف  ااضػػ   أثػػرٍ ذا االتكػػرار باصػػفو أحػػد اسػػائؿ االتسػػاؽ المع مػػ ف يكػػاف     ف اقػػد ملِ

 :ف اىا كاآلت جزئِاد يكاف 
تغيػر داف أْف يمػف ىػذا نتي ػة إعػادة العنصػر المع مػ  نفسػو  أاينشػ :يــــلـــكــــرار الــــكـــتـــال - أ

إْذ ُيسيـ و  تأكيد العنصر المكرر اترسػيخو   و  االتساؽااض  منو ش  ف اىذا لو أثر 
و  ذىف المتمق ف امف ثـ يؤدي إلا استمرار الّنصِّ اتماسكوف مػف ذلػؾ مػا  ػا  وػ  قػاؿ 

ْمــُد  ِ (:»اإلمػػاـ ) ْا ِ  واغاراــقا   اْل ــ ــا وا اــبا لاِْ ْمــُد  ِ ُملاما ْا ــا الاحا نا  وااْل ِاــقا  ُملاما نا ْجــم  وا
ْمُد  ِ و  ْا ِِ  اْل ا ُِْقوِد ا ْنعاام  واالا ُمماافااا ااْلْفضا ِْرا ما  .(ٙ)«غا

لقد أسيـ تكػرار ال ممػة االسػمية ،الحمػد هلل، إسػيامًا بميغػًا باسػتمرار التماسػؾ داخػؿ الاحػدة 
لتأكيػد عمػا ا ػاب ا خمؽ تنبييًا اتػذكيرًا وػ  اف م لمعنا اثباتِو و  ذىف المتمق ف ابدااـ ا الّنّصية

                                                           
 .ٕٕ/ٕظ:صبح  إبراىيـ الفق ف عمـ المغة الّنّص  بيف النظرية االتطبيؽ: ( ٔ
ية : ٕ  .ٜٚ( ماؿ عبد الم يدف البدي  بيف البالغة العربية االمسانيات الّنصِّ
 .ٖٙٓ(دي با راند ف الّنصِّ االخطاب ااإل را  : ٖ
:(حساـ أحمد ورجف نظرية عمـ  ٗ  .ٙٓٔالّنصِّ
 .ٖٔٔ(تماـ حسافف البياف و  راائ  القراف : ٘
 .ٛٗف خطبة:ٚٛ(نيج البالغة : ٙ
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اْلَحْمػُد هلِل ُكم َمػا َاقَػَب َلْيػٌؿ َاَغَسػَؽ،  ػا ت مفتاحػة  ف وعبػارة ، شكره تعػالا لقدرتػو اعظمتػو وػ  خمقػوِ 
ما يػػًة إلػػا المحػػار األسػػاس ،الحمػػد هلل، امؤكػػدًة ديمامػػة  ف داللػػة لمػػا تحممػػو مػػف معػػاٍف عميقػػةال

قرانػػًا بحمػػد اهلل أيضػػًاف لمػػا يحممػػو مػػف معػػاٍف حمػػدهف ايػػأت  ال ػػز  الثػػان  المػػتمـ لػػو االمػػرتبط بػػو م
ـٌ َاَخفَػػَؽ،ف دالليػػة عميقػػة مسػػتا بة لحمػػد اهلل ف وعمػػد المػػتكّمـ إلػػا تقييػػد  ، َااْلَحْمػػُد هلِل ُكم َمػػا اَلَح َنْ ػػ

الحمػػػد بػػػالقياد المػػػذكارة قصػػػدا لمػػػّدااـ ا الثّبػػػات مػػػ  مػػػا وػػػ  ذلػػػؾ مػػػف االشػػػارة إلػػػا كمػػػاؿ القػػػدرة »
االّتذكير  ف و بما و  اقاب الميؿ مف الّنعـ ال ميمة مف الّناـ ا الّسكاف ا الّسباتاالعظمة ا التّنبي

اب االّسػػػػنيف االّشػػػػيار بمػػػػا وػػػػ  طمػػػػاع الكااكػػػػب اغرابيػػػػا مػػػػف المنػػػػاو  ال ميمػػػػة مػػػػف معروػػػػة الحسػػػػ
  .(ٔ)«االّساعات

ااـ الّنعمػػػة اعػػػدـ وقػػػدانيا ااْلَحْمػػػُد هلِل َغْيػػػَر َمْفقُػػػاِد األْنَعػػػاـ...، وقػػػد اقتػػػرف د :،()اوػػػ  قالػػػوِ       
بدااـ الحمد االثنا  عمػا اهلل تعػالاف واسػتيالؿ الخطبػة بيػذا الثنػا  امالزمتػِو ليػذه الػنعـ ويػو إشػارة 

ف  لفضؿ اهلل تعالا عما الخمؽ اال سػيما ا  لػذا ذكػّرىـ بػدااـ  عنػد مسػيره إلػا الشػاـ كانػت الخطبػة  اا
 ذىف و قد أعطا صارًة مسبكة  الصارةاهلل احمده نعـ اهلل تعالاف اىذا الترابط المعناي بيف نعـ 

  إلمٍر ميـ متعمؽ بالمتمق  ذاتو.  التذكير االتنبيو اذلؾ بغية  المتمق 
قػػاؿ عبػػداهلل بػػف عبػػاس )رحمػػو اهلل(: دخمػػُت عمػػا َأميػػر المػػؤمنيف  (امػػف ذلػػؾ قالػػو )

وقمػت: ال قيمػَة ليػا   صماات اهلل عميو بذي قار اىا يخِصؼ نعموف وقاؿ ل : مػا قيمػة ىػذا النعػؿ 
ــب  ِإلــيا مــِّ ِإمــرتمم  ِإاّل أاِّ ُأ ــِم ّْقــاد  أاو أادفــن بــاط د  وا  لاِيــيا قػػاؿ:  ْا ـّ خػػرج)أا (وخطػػب ف ثػػ

ُبْنـُت   أاماا وااِ  إِّْ ...»الناسف وقاؿ:  ـْزُت  واالا جا ـا ماجا ـذااِفِرِىاا  ما ْا لاـْت ِب تـاا تاوا ْا ِِـي راـا اِتياا  ُمْنُت لا
ِْش! وااِِِّا مارِ  ِلقُـرا ـالي وا ْنِبـِو. ما ـق  ِمـِّْ جا ْا تاا ِاْنـُرجا اْل ْا ِا  وااِ  لاقاـْد ِِري ىذاا ِلمْ ِلياا  فاألْنُقباِّا اْلبااِط
ِاْوما! ااتاْلُتُيْم  ُبُيُم اْل ِْ ا ُبُيْم ِباْ ْمِس  ماماا أاناا  ا ِْ ا ُِْتوِنِِّا  وااَِِني لا ا   .(ٕ)« مااِفِرِِّا  وا  ااِتلاناُيْم ما

البنيػة الخطابيػة تحمػؿ معنػا التيديػد االتنبيػو عمػا مػا عميػو خصػامو مػف الباطػؿ اتسػعا 
ـْ َمْفتُػاِنيَف،ف تيديػد بػأْف ياقػ   ـْ َكػاِوِريَفف َاألقَػاِتَمن ُي إلا إيضاح سػبيؿ الحػؽف  وقالػو :، َااهلِل َلقَػْد قَػاَتْمُتُي

ف أصػب   ف ادوػ  الشػّؾ عػف المتمقػ  دهِ وضػاًل عػف تأكيػ–ىنػا -والقسػـ  ف  بيـ القتاؿ نتي ًة لفتنػتيـ
مػػا  ف كالمفػػاتي  التػػ  تػػربط القضػػايا الكبػػرا ويمػػا بينيػػا وكػػّؿ قضػػية طرحيػػا المػػتكّمـ اوتتحيػػا بالقسػػـ

                                                           
 .ٕٓٚ/ٗ( الخائ ف منياج البراعة و  شرح نيج البالغة : ٔ
 .ٖٖف خطبة:ٚٚ(نيج البالغة : ٕ
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َأَمػػػا َااهلِل إْف ُكْنػػػُت َلِفػػػ  َسػػػاَقِتَيا َحت ػػػا َتَال ػػػْت  مػػػف قالػػػو :، اً ف بػػػد  يػػػدّؿ عمػػػا أىميػػػة األمػػػر المتنػػػااؿ
ثباتػػًا لفضػػيمتو اتأكيػػدًا عمػػا شػػ اعتِو وػػ  الػػدواع عػػف حػػازة إ ،ف َااَل َ ُبْنػػتُ  َعَ ػػْزتُ ف َمػػا  ِبَحػػَذاِويِرَىا

اقد ربط  ف(ٔ)الديفف اساقِو لكتائب الناسِّ بيف الطرِد االيزيمة حتا تّاّلْت الـ يبؽ منيا مف يغالبو 
اسػتمرارية ة أخرا متعمقة بيا اوتتحيػا بالقسػـف تؤكػد شػ اعتوف وسػاعد ىػذا التكػرار عمػا يذلؾ بقض

ا ف ومػ ية وضػاًل عػف البنيػة العميقػةمػا أدا إلػا تماسػؾ بنيتػو السػطحف  البنية الخطابيةالمعنا و  
ـْ َكاِوِريَف ،ف (كاناا ،َكاِوِريَف،و  زمف النب  ) قاتميـ  ا  بو و  صيغة المضػ   ف ،َااهلِل َلَقْد َقاَتْمُتُي

ـْ َمْفتُػاِنيَف،َاأل ف ، امػا يريػد أْف ُيقػاتميـ ىنػا ،َمْفتُػاِنيَف، ف  ػا  بػو وػ  صػيغة المسػتقبؿف ابػذلؾ  قَػاِتَمن ُي
يؤكػػد أف  حربػػػو مػػػ  أىػػػؿ ال مػػػؿ ت ػػري م ػػػرا حربػػػِو مػػػ  الكفّػػػار وػػ  زمػػػف الرسػػػاؿف واليػػػدؼ مػػػف 

زاحة الباطؿ االثنيف ىا ف اقػاا  ألاؿ قد وؾ  شػفرة الػّنصِّ والقسـ الثان  بتتابعِو ا ف (ٕ)إقامة الحؽِّ ااا
 .يا ااضحة مسباكة و  ذىِف المتمق ة ا عمبنيتو الداللي

لوف الكػف وػ  أشػكاؿ يقصد بػو تكػرار عنصػر مع مػ  سػبؽ اسػتعما ي:ــــزئـــجـــرار الـــكــتــال - ب
تكػػػػرار المعنػػػػا المركػػػػزي مػػػػ  إحػػػػداث تغييػػػػر وػػػػ  صػػػػيغتو نتي ػػػػة  أيف (ٖ)اوئػػػػات مختمفػػػػة
امػف ثػـ يكػاف ... اؽاشػتق يمكػف أْف ُيشػتؽ مػف المػادة الااحػدة أكثػر مػف»لمعنصرف اعميػو 

.احػيف تتػازع ىػذه االشػتقاقات عمػا امتػداد  قطيف وتف اليس بيف لفظعدة بيف ألفاظالسبؾ 
ف يبػػػػدا  ويػػػػؤدي تكػػػػراره إلػػػػا االتسػػػػاؽ  ف(ٗ)«المع مػػػػ  شػػػػاماًل ىػػػػذا االمتػػػػدادالسػػػػبؾ الػػػػّنصِّ

                                                           
 .ٖ٘/ٙٔالخائ ف منياج البراعة و  شرح نيج البالغة:: ظ ( ٔ
ف محمد الطاس  و  )م السو( عف أبيوف عف المفيد عف عم  بف بالؿف  الحسف ب »( راا و  اسائؿ الشيعة   ٕ

عف أحمد بف الحسف البغداديف عف الحسيف بف عمر المقريف عف عم  بف األزىرف عف عم  بف صال  المك ف  
قاؿ لو : يا عم  إف  اهلل تعالا قد كتب عما ()عف محمد بف عمر بف عم ف عف أبيوف عف  ده أف  النب  

نيف ال ياد و  الفتنة مف بعديف  كما كتب عمييـ  ياد م  المشركيف مع ف  وقمت : يا رساؿ اهلل اما المؤم
الفتنة الت  كتب عمينا وييا ال ياد   قاؿ : وتنة قـا يشيداف أف ال إلو إال اهللف  اأن  رساؿ اهلل اىـ مخالفاف 

ىـ يشيداف أف ال إلو إال اهلل اأنؾ رساؿ اهلل   لسنت  اطاعناف و  دين ف  وقمت: وعالـ نقاتميـ يا رساؿ اهلل ا 
الحر العامم ف ابف محمد  الشي  «. وقاؿ : عما أحداثيـ و  دينيـف اوراقيـ ألمريف ااستحالليـ دما  عترت 

 .ٚ   ٜٕٕٓٓف رقـ الحديثف  َٕٛ/٘ٔاسائؿ الشيعة:
ف ٔؿ )م مة النقد األدب (: جف )بحث( بم مة الفصا ٛ٘ٔنحا أ رامية لمّنصِّ الشعري  : سعد مصماحفظ ( ٖ

 ـ.ٜٜٔٔف ٕ-ٔالم مد العاشرف ع
ية : ٗ  .ٔٓٔ( ماؿ عبد الم يدف البدي  بيف البالغة العربية االمسانيات الّنص 
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ــِّْ واْم اــاءِ (:»الػػدالل ف امػػف ذلػػؾ قػػاؿ اإلمػػاـ عمػػ  ) ِاِر   اللاُيــما ِإناــي أاُمــوُذ ِبــوا ِم ــ الرا
لاِد. اللاُيما أاْنتا  ِِ واْلوا ا ِِ واالما ُروِء المانظاِر ِفي ا ْى ماآباِإ الُمْنقالاِب  وا ُب وا ِْ ا ِاِر  ال ا فـي الراـ

ــتا  ــإُ واأاْن ِا ــُروا  اِلِّا  اْلنِلِ ِْ ُعُيمــا غا ِِ  واالا ِاْجما ــ ــي ا ْى َا ِف ــتاْنلا ــوُِّ  اْلُمْر باد الا ِاُم ْا ــ   ُمْرتاْ 
ُب الُمْرتا ْ وا      .(ٔ)«ُمْرتاْنلاِاد الا ِاُموُِّ ْا

( أثنػا  مسػيرِه إلػا الّشػاـف تظير مفردتػا ،الصػاحبف الخميفػة، وػ  ضػا  دعػا  اإلمػاـ )
وقػػػد اسػػػتمـز المػػػتكّمـ  معيمػػػا وػػػ  ماصػػػاؼ ااحػػػد اىػػػا ،اهلل،  ػػػاّل اعػػػال المتمثػػػؿ بػػػالمر   ليمػػػاف 

ـّف بِػػَؾ َأْنػػَتف َغْيػػُرَؾ،  بغيػػة  الااضػػ ا  وػػ  سػػياقات الػػّنصِّ سػػاا  باالسػػـ الظػػاىر أا المضػػمرف ، الم يُػػ
ـ   تخصػػيص الاصػػؼ بػػو داف غيػػرهف اتقايػػة التػػرابط الػػداخم  لمبنيػػة الّنّصػػيةف كمػػا وػػ  قالػػِو :، الم يُػػ

اِحُب وػ  الس ػَفِرف َاَأْنػَت اْلخِميفَػُة ِوػ  األْىػِؿ،ف وػدعا ح ضػاره تعػالا معيػـ وػ  السػفرف امػ  َأْنَت الص 
األىؿ و  الدارف قد نفا المتكّمـ مباشرة  معيما ،الخالوةف ااالستصػحاب، لغيػر اهلل تعػالا بقالػِو:، 
َااَل َيْ َمُعُيما َغْيُرَؾ،ف لدو  الشؾِّ عف المتمق ف مؤكدًا ذلؾ بالتكرار ال زئ  لكؿٍّ مف المفردتيفف لفؾِّ 

ُمْسػػَتْخَمفًا، تر ػػ  ل ػػذر ،الخميفػػة،ف امثميػػا ،ُمْسَتْصػػَحبًاف  فاْلُمْسػػَتْخَمؼَ  كممػػات،شػػفرة الػػّنصِّ الدالليػػةف وال
الُمْسَتْصَحُب، تر   ل ذر ،الصاحب، اىذا التكرار ال زئ  لصيغة الكممات يؤدي إلا دااـ المعنػا 

َتْصػػػػػػَحبًاف اْلُمْسػػػػػػَتْخَمَؼ اَل َيُكػػػػػػاُف ُمسْ  تماسػػػػػػكِو الػػػػػػدالل ف اذلػػػػػػؾ أّف ، عػػػػػػف طريػػػػػػؽالّنّصػػػػػػ  اثباتػػػػػػِو 
الفاصػػػػؿ  بػػػػيف الخػػػػالؽ  َاالُمْسَتْصػػػػَحُب اَل َيُكػػػػاُف ُمْسػػػػَتْخَمفًا، ويػػػػذا الكػػػػالـ قػػػػد اضػػػػ  الحػػػػدِّ المعنػػػػاي

ف مػػػا مّيػػػز الخػػػالؽ بتػػػااور (ٕ)«ال يكػػػاف ال سػػػـ مستصػػػحبًا مسػػػتخمفًا وػػػ  حػػػاٍؿ ااحػػػد»االمخمػػػاؽف وػػػػ
اه الخػػالؽف اعميػػو ا االسػػتخالؼف اذلػػؾ أظيػػر ع ػػز المخمػػاؽ ت ػػ فاالستصػػحاب  ف معػػاً الصػػفتي

 يستدع  الخضاع االتضرع لو تعالا.
ّنمػا يتعػداه ليضػـ  و ال يقتصر أثر التكرار و  االتساؽ المع م   أ ػزا  الػّنصِّ الااحػدف ااا

ت معيػػػػا مناسػػػػبة معينػػػػةف ون ػػػػد بؤرتيػػػػا الّنّصػػػػية مكػػػػررة احاضػػػػرة وػػػػ   ميػػػػ  ىػػػػذه  ا عػػػػدةنصاصػػػػ
ف اأـ كميػػ ا زئيػػ اكثػر مػػف مػػرة سػػاا  كػػاف تكػػرار الّنصػاصف بػػؿ قػػد ن ػػدىا مكػػررة وػػ  الػػّنصِّ الااحػػد أ

اىػػذا ُيػػدلؿ عمػػا أىميتيػػا اعالقتيػػا المباشػػرة بػػالمتمق ف كمػػا وػػ  ،الفتنػػة ،ف إْذ ن ػػد  ميػػ  الّنصػػاص 

                                                           
 .ٙٗف خطبة:ٙٛ(نيج البالغة : ٔ
 .ٖٕٔ/ٕميثـ البحران ف شرح نيج البالغة:ابف  ( ٕ
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سيما ويما يخص وتنة بن  أمية اعالقتيا داللةف وال تتعمؽ بزمف معيفف االالت  تتضمنيا مفتاحة ال
  :ويما تعاقبيا مف الفتفف اى  كما يأت

ِِّْا  » -ٔ ِِْتناإِ أاماا باْعد  أاِ ياا النااُس فاَِِني فاقاْدُت ما ِْـِري باْعـدا اْل ـد  غا ْا لاِْياـا أا ِرئ ما ِاْجتـا لاْم ِاُمِّْ ِل   وا
ــِدِه الا  ِا ِِْرــي ِب ِِْقــُدوِني  فاــوا الاــِذي نا ِا أاِّْ تا ــ ــا. فااْرــداُلوني  اْب ــا  وااْأــتادا مالاُبيا ِْياُبيا ــاجا غا أاِّْ ما

ِ  مائـإد ِإالا  داُلوني ماِّْ أاْيءتارْ  ُتِضـ ـِّْ ِفئاـإ تاْيـِدي مائـإد وا ِإ  واالا ما ِِّْا الرااما با ِْناُمْم وا ِاما با ِف
ُِ ِمـِّْ أاْىِلياـ ـِّْ ُِْقتاـ ما اِلياـا  وا ْا ـَط ِر ْا ما مناـاِخ ِرمااِبياـا  وا رااِئِقياا  وا ا ناباْدُتُمْم ِبنااِمِقياا وا ااِئِدىاا وا

ماِّْ  ْوتـاد... اْت د  وا ِِـتاِّا ِإِّّ  ِاُموُت ِمـْنُيْم ما ِإذاا أاْ بالاـْت أاـباِيْت  وااِِذاا أاْدباـراْت ناباياـْت  ُِْنماـْرِّا  اْل
َا  ُِْنِطـْئِّا بالاـداد. أاالا وااِِِّا أاْنـوا ْوما الَرِااِح  ُِِ ْبِّا بالاـداد وا ْا ْمِّا  ُْ ُِْعراْفِّا ُمْدِبراات  ِا  ُمْقِب ات  وا

ِِتاِِّ  ُِْمْم  ِمْنِدي اْل لا ِاإا ما ِاـاءُ  ِفْتناـإ     فِِناياـافاْتناُإ باِني ُاما ْم ـْت  ما نا ا ـإ : ماماـْت ُنطاُتياـا  وا ُمْظِلما
ــا... ْنيا ِمــيا ما ــِّْ ما ــا  واأاْنطاــدا اْلــبا اُء ما ــرا ِفِيا ــِّْ أاْب ا ــابا اْلــبا اُء ما ــا  واأا ا ِاُتيا ُِْمْم  باِل لاــ تاــِرُد ما

لام  ُِرا  أاْوىااءا مانْ  ِفْتناُتُيمْ  نااُر ُىد د  واالا ما ِاإد  لاِْسا ِفِياا ما اِىِل ِ طاعاد جا ِاإد  وا  .(ٔ)«أا
ــِِّ الناِبَي  ــلا ا  ملِــو  » -ٕ ــُئُمْم ِبــِو ما ــماإا  ِإِّا الاــِذي ُأناَب باــراأا النارا باــإا  وا ْا فاــوا الاــِذي فالاــقا اْل

ــ ِا الرا ــ ِي ــُ   واالا جا ــذابا اْلُمباَل ــا ما ــاِم  وآلــو   ما ــقا ِبالأا ــداَني أاْنُظــُر ِإلاــا ِضــَلِِ  اــْد ناعا اِمُن  لاما
ُتُو  وا اُقلاـْت ِفــي  َاـراْت فادِغراتُـُو  وااْأــتاداْت أاـِمِما ي ُموفاـاِّا فــِِذاا فا ِْ ـواا ِااِتـوا ِفــي ضا ـصا ِبراا ْا فا وا

ِت  ْطداُتُو  ماضا ِِْتناُإ ا ْرِض وا تِ اْل مااجا ِااِبياا  وا باداا ِمِّا ا ِااِم  أاْبنااءاىاا ِبداْن ْرُب ِبداْموااِجياا  وا ْا اْل
ــداراْت أاقااِأــُقُو   لاــا ِاْنِعــِو  واىا ْرُمــُو  وا اــاما ما ــنا زا ــِِذاا ِانا ياا. فا ُْ ــُدو ــاِلي ُم ِمــِّا اللاِا ــا  وا يا ُْ ُمُلو

ِاــاُت  بارا اــْت باوااِرُ ــُو  ُمِقــداْت راا ِِــتاِِّ وا ــ اْل ــِر اْلُمْلــتاِطِم. اْلُمْعِضــلاِإ  واأاْ ــباْلِّا مااْللاِْ ْْ ِِ اْلُمْظِلــِم  وااْلبا
َ  اْلقُـُروُِّ  لِْياا ِمِّْ مااِ َ! واماِّْ  اِلِِ تاْلتا ِاُمر  ما ماْم ِاْنِرُق اْلُموفاإا ِمِّْ  ااِ َ  وا ىذا  وا

ُ ود... ْْ طاُم اْلـما ْْ ُِ ُد اْلقااِئُم  وا ْْ ا ُِ  .(ٕ)«ِباْلُقُروِِّ  وا
ـذاُروا ِبوااِئـقا ُ ما ِإناُمْم ماْعأارا اْلعا  » -3 ْْ ـِإ  واا باْت  فاـاتاُقوا راـمارااِت الَنْعما راِب أاْغرااُض با اِاا  اِد اْ تارا

ـاِج  تا اباُتوا ِفي  اتااِم اْلِعْأواِة  وااْمِوجا ِإ  وا ِِْتناـإِ الَنْقما ُظُيـوِر ماِمِِنياـا   اْل ِنِِنياـا  وا ِمْنـدا ُطلُـوِع جا

                                                           
 .ٖٜف خطبة:ٖٚٔ(نيج البالغة :ٔ
 .ٙٔبة:ف خطٖٗٚنيج البالغة: ( ٕ
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ــداارِ  ما ــا  وا ــاِب ُ ْطِبيا ــاِلُن  وااْنِت ا ــوا طا ــدا ذِل ــْدِتي باْع ــما ِا ــا ُ  اىا ْا ــإِ را ِِْتنا ِإ  اْل َِ  وااْلقااِ ــما ــو الراُج
ِ  باْعدا را اماإ... ا ِ  ِرجا تاِض َِ  فاتاِزُِ  ُ ُلوب  باْعدا اْرِتقااماإ  وا و ُْ  (ٔ)«.الزا

(  عنيػػػػػػا رسػػػػػػػاؿ اهلل) سػػػػػػػأؿعػػػػػػف الفتنػػػػػػػةف اىػػػػػػؿ  امنيػػػػػػا مػػػػػػا قالػػػػػػػو  اابػػػػػػًا لسػػػػػػػؤاؿ ر ػػػػػػؿٍ   -ٗ
اناُو   اْولاُو: »(:وقػاؿ) ْا ِا اُ  ُرْب ناـا واُىـْم الم لاماا أاْنزا ِربا الناـاُس أاِّْ ُِْترُمـوا أاِّْ ِاُقولُـوا آما ْا أ
ِْتاُنوِّا الا  ُِ ]:ِلْمُت أاِّا ]2 1العنمبوت ِِْتناإا ما ِِّْا  اْل ُِ اِ   لا ا  ملِو وآلو  باـ راُرو ُِ ِبناا وا الا تاْنِز

 أاْظُيِرناا.
ِا اِ   ماا ىِذِه فاُقلْ  ِِْتناإُ ُت: ِاا راُرو  الاتي أاْنباراوا اُ  ِبياا؟ اْل

ِلي   ِإِّا ُأماِتي  : "ِاا ما ِا ِْتاُنوِّا فاقاا ُِ  ِمِّْ باْعِدي". را
ـِِّ اْرُتْأـِيدا ِمـِّا الْ  ِْـُث اْرُتْأـِيدا ما ْا ـد  ُْ لاِْسا  اْد ُ ْلـتا ِلـي ِاـْوما ُأ ِا اِ   أاوا ُمْرـِلِمِِّا  فاُقْلُت: ِاا راُرو

"؟.      رااِئوا لايا  فاُقْلتا ِلي: أاْبِأْر  فاِِِّا الأايااداةا ِمِّْ وا ِزاْت ماَني الأايااداُة  فاأاقا ذِلوا ما ِْ  وا
ْبُروا ِإذاِّْ"؟.  َا  ا ِْ ِا لي: "ِإِّا ذِلوا لاماذِلوا  فاما  فاقاا

ِا اِ   لاِسا ىذاا ِمِّْ ماوااِطِِّ ال ا  لِمِّْ ِمِّْ ماوااِطِِّ البأر  واالأ ُمِر.ُ ْلُت: ِاا راُرو  ْبِر  وا
ِلــي   ِإِّا اْلقاــْوما  ــا ما ِا " : ِا ِْتاُنوِّا وا اــا ُِ ــ تاــُو   را ما ْْ ناــْوِّا را ِاتاما َبِيــْم  وا لاــا را ِاُمن ــوِّا ِبــِدِِنِيم ما ِبــداْموااِليْم  وا

ـُو ِبالأ ـُبيااتِ  رااما ْا ل وِّا  ِْ ِاْرـتا تاُو  وا ِاْدماُنوِّا راْطوا ْمـرا  وا ل وِّا اْلنا ِْ اْلمااِذباـِإ  واااْلْىـوااِء الراـاِىِاِإ  فاِاْرـتا
ِِْن". ِاِإ  واالَرباا ِباْلبا تا ِباْلياِد ْْ  ِبالناِبِِذ  واالر 

ْنِزلاِإ  ْنِزلاِإ ِرداة  أاْم ِبما ؟ أِبما ِِ ُأْنِزُلُيْم ِمْندا ذِلوا نااِز ِا اِ   فاِبداَي اْلما  ؟ْتناإفِ ُ ْلُت: ِاا راُرو
ْنِزلاِإ  : "ِبما ِا  .(ٕ)"«ِفْتناإفاقاا

لحػربف اىػ  كانيػا تمثّػؿ عنصػرًا أساسػيًا وػ  خطػب ا   ؿ تكرار ،الفتنػة، تماسػكًا نّصػياً لقد مثّ      
ف اعمػػا ىػػذا  معمػػاـ أّف الفتنػػة وػػ  أغمػػب األحيػػاف ىػػ  أسػػاس الحػػربال امػػفف  ال ػػز  األكبػػر منػػو

قضػػية أساسػػية ،الفتنػػة، مثمػػْت البػػؤرة الماضػػاعية  األسػػاس ن ػػد أغمػػب الخطػػب الحربيػػة دارت حػػاؿ
( قػػد بػػّيف وضػػيمتو وػػ  وَػػِإنِّ  َوقَػػْأُت َعػػْيَف اْلِفْتَنػػِة، ن ػػد أّف اإلمػػاـ )... ف وفػػ  قالػػو:، ليػػذه الخطػػب

ـْ َيُكػْف ِلَيْ تَػِرئ َعَمْييَػا َأَحػٌد َغْيػِري يقاؿ:،وإزالة ىذه الفتنةف الت  لـ يستط  أحٌد غيره إزالتياف  َبْعػَد  َاَل
ا يتضػػػ  مػػػف كالمػػػو أّف ىػػػذه الفتنػػػة معمامػػػة امشػػػيادة لػػػدا  َأْف َمػػػاَج َغْيَيُبيَػػػاف َااْشػػػَتد  َكَمُبيَػػػا...،ف
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طػػالؽ لتييئػػة ذىػػف تعريفيػػا بػػػ،اؿ، التعريػػؼ ،الفتنػػة، التػػ  مثمّػػت نقطػػة انعػػف طريػػؽ المتمقػػ ف اذلػػؾ 
( بعػػػد بيػػػاف ااإلمػػػاـ ) .بػػػوا امنيػػػا يتػػػاخا الحػػػذرف لتعمقيػػػا كػػػؿِّ مػػػا يتعمػػػؽ بيػػػالمتمقػػػ  لمعروػػػة 

دبارىػاف إْذ ُتخمػط ا الإينتقؿ  فوضيمتو و  إزالة ىذه الفتنة بقتؿ أصحابيا لتعريؼ بيػا عنػد إقباليػا ااا
ويشػتبو األمػر عمػا النػاسف يسػتمر وػ  التعريػؼ حتػا يصػؿ إلػا  -كمػا سػبؽ أنفػاً –الحؽ بالباطػؿ 

كبػرا تػدار حاليػا َمي ػَة،ف التػ  تمثّػؿ القضػية الَوْتَنػُة َبنِػ  اُ  بياف محار الفتنػة وػ  اإلسػالـف ويقػاؿ :،
االتػػ  بػػدارىا  ويػػ  بمثابػػة الحػػرب اإلعالميػػة ف ،الفتنػػةف الفػػتفف الفػػتفف وتنػػتيـ ،ف الكممػػات األخػػراف

ف اىػػذا يعكػػس  يط البنيػػة الخطابيػػةلػػذا ت ػػدىا تتاسػػط وػػ  محػػ   -سػػبؽ أنفػػاً –خّمفػػت حرابػػًا قتاليػػة 
ـْ ـ شّدة تمؾ الفتنة عما اإلسالـ عظ ف  َأْخَاَؼ اْلِفػَتِف ِعْنػِدي َعمَػْيُك و  ىتؾ الحرمات اغيرىاف ،َأاَل َااِا

ّنما أردوو مباشرة   ليعط  صارة  َوْتَنُة َبِن  ُاَمي َة،ف المتكّمـ لـ يترؾ تحذيرىـ منيا مف غير مسّاغف ااا
ػػ ػػْت َبِمي ُتيَػػاف ااضػػحة عنػػد المتمقػػ  عنيػػاف يقػػاؿ:،  وِإن يَػػا ِوْتَنػػٌة َعْمَيػػاُ  ُمْظِمَمػػٌة: َعم  ْت ُخط ُتيَػػاف َاَخص 

َاَأَصػػاَب اْلػػَباَلُ  َمػػْف َأْبَصػػَر ِوييَػػاف َاَأْخَطػػَأ اْلػػَباَلُ  َمػػْف َعِمػػَ  َعْنيَػػا ...،فوفػػ   ميػػ  الكممػػات السػػابقة 
 .،ف ما يؤكد مدا عظـ تمؾ الفتنةالمكررة ى  معّروةف إاّل ىنا، ِوْتَنٌة 

ف ة مسػػباكة عػف الفتنػػة اخطرىػا اواعميػػا اعالقتيػا ببنػػ  أمي ػػةلقػد أعطػػا المػتكّمـ صػػارة ااضػح    
 وراد اال م ف وػإف  ال زئيػات ،الفػتف، قػد أدت إلػا الفتنػة الكبػرااإل عف طريؽامف ثـ مدا تراكميا 

ف  ف التػػ  ألصػػقيا المػػتكّمـ بيػػـ مباشػػرًة ،وتنػػة بنػػ  أمي ػػة،ف ااصػػفيا اصػػفًا دقيقػػًا بأن يػػا وتنػػٌة عميػػا 
لعما ليا ل ريانيا عما غير قاناف حؽِّ كػاألعما المتصػرؼ وػ  حركاتػِو وػ  غيػر استعار لفظ ا»

 ػػػػػادةف أا لكانيػػػػػا ال يسػػػػػمؾ وييػػػػػا سػػػػػبيؿ الحػػػػػؽِّ كمػػػػػا ال ييتػػػػػدي بػػػػػالعيف العميػػػػػا ف اكػػػػػذلؾ لفػػػػػظ 
ف امػػف ثػػـ وػػ  وػػؾِّ شػػفراتو  ف(ٔ)«المظممػػة... وكثاوػػة ىػػذه الكممػػات المكػػررة ُتسػػيـ وػػ  نسػػيج الػػّنصِّ

إعطا  صارة ااضحة متعاقبة عف ،الفتنة، اربط القضية الكبرا ،وتنة بن  أمية، الداللية و  سبيؿ 
 .اّنّصياً  بالفتف األخرا ربطًا قضاياً 

اسػتعماؿ الضػمير  عػف طريػؽالمتمقػ   وػ وضاًل عف ذلػؾ وقػد أاضػ  المػتكّمـ أثرىػا المباشػر      
،ف وػ  قالػِو:، ـْ َعَمْ  +ُكػ ـْ ِوْتَنػتُ  ف المخاطب ،َ ـْ َشػْاَىاَ  َمْخَشػي ًةف َاِقَطعػًا َ اِىِمي ػًةف لَػْيَس ِوييَػا تَػِرُد َعمَػْيُك ُي

ـٌ ُيَرا،ف مما أثار انتباه المتمق ف امف ثـ تاق  الحذر مما سيأتيو اسُيحيط بو.  َمَناُر ُىدًاف َااَل َعَم
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لتحػذير ف ويستمر المتكّمـ  وػ  ا ايأت  الّنصُّ الثان  لُيتمـ الصارة المرسامة و  ذىف المتمق      
اصفيا الػدقيؽ بإعطػا  رؤيػة استشػراوية دقيقػة لمػا سػي ري عف طريؽ مف ىذه الفتف امف عااقبيا 
القسـ البار أّنػو مػا سػيخبرىـ ىػا مػف عنػد رسػاؿ اهللف لػدو   عف طريؽعمييـ مستقباًلف مؤكدًا ذلؾ 

ثػارتيـ لمػػا يقػاؿ لتعمػػؽ األمػر بيػػـ ال ػِذي َومَػػَؽ اْلَحب ػػَةف  وَػػاَ  ف إْذ يقػاؿ :، الشػؾ  عػػف أذىػاف المتمقػػيف ااا
ـْ بِػِو َعػػِف الن بِػػ ِّ  َمػػا َكػػَذَب اْلُمَبمِّػُغف َااَل َ ِيػػَؿ الس ػػاِمُ ف َلَكػػَأنِّ  َأْنظُػػُر  ()َاَبػَرَأ الن َسػػَمَةف ِإف  ال ػػِذي ُأَنبِّػػُئُك

ف َاَوَحػػَص ِبَراَياتِػػػَو ِوػػ  َضػػػَااِح  ُكاوَػػػاَف،ف الضػػميؿ قيػػػؿ ويػػو إشػػػارة إلػػػا  ِإلَػػا ِضػػػمِّيؿ قَػػْد َنَعػػػَؽ ِبالش ػػػاـِ
كانيػا مكػررة  ف(ٔ) الشاـف اانتيا  غاراتيما بالكاوةف أا معاايةف وكالىما مبدأ ممكيما و   السفيان 

ف واسػػتطاع  وػػالمتكّمـ قػػد أشػػار وػػ  الػػّنّص األاؿ إلػػا مػػا حػػدث وػػ  حياتػػو ف وػػ   ميػػ  النصػػاص
لػّنّص وقػد أشػار إلػا مػا يحػدث وػييـ أّمػا وػ  ىػذا ا ف(ٕ)إزالتياف وػ  حػرب ال مػؿ اصػفيف االنيػرااف
ف إّنما يريد التأكيد عما ما سػيحدث أخطػرف لشػّدة مػا  مستقباًلف والفرؽ ليس بالصياغة الزمنية وقط

 يحصؿ وييا مف الشرِّ االمصائبف كما يصفيا المتكّمـ اصفًا بميغًا مكثؼ باالستعارات االكنايات ،

ػػِت اْلِفْتَنػػُة َأْبَناَ َىػػا ِبَأْنَيا ِبيَػػاف َاَماَ ػػِت اْلَحػػْرُب ِبَأْمَااِ يَػػاف َاَبػػَدا ِمػػَف ااْلي ػػاـِ ُكُماُحيَػػاف َاِمػػَف الم َيػػاِل  َعض 
رايػػات  -سػػبؽ بيانػػو–اأّف ىػػذه الفتنػػة ىػػ  التػػ  تحمػػؿ  ُكػػُداُحَيا ، ويػػ  تقػػاد إلػػا الحػػرب مباشػػرًةف 

ممػػتطـف لعظمتيػػا اشػػدة الفػػتف األخػػرا لػػذا شػػبييا بالميػػؿ المظمػػـ تعبيػػرًا عػػف شػػدة ظممتيػػاف االبحػػر ال
ثارتيا الي ف َااْلَبْحِر  كثير مف الفتفف الؾ وييا ااا ،ُعِقَدْت َراَياُت اْلِفَتِف اْلُمْعِضَمِةف َاَأْقَبْمَف َكاْلَمْيِؿ اْلُمْظِمـِ

، ويػػ  تمثّػػؿ البػػؤرة األساسػػية وػػ  ىػػذه الخطػػبف  ،بنػػ  ُأمي ػػة، المحػػار األسػػاس  حقبػػةُتمثػػؿ ا اْلُمْمػػَتِطـِ
ا تتضػػػ  الصػػػارة أكثػػػر لػػػدا المتمقػػػ ف وتبقػػػا النصػػػاص مفتاحػػػة الداللػػػة أمػػػاـ المتمقػػػ  لمفػػػتفف ابػػػذ

 ف ما يعكس انفتاح وتنة بن  ُأمي ة زمانيًا امكانيًا. الستنباط المعنا الدالل  العميؽ لمفتنة
ِةف َاَتثَب تُػاا ِوػ  اقد أشار اإلماـ و  الّنصِّ الثالث لتمؾ الفتنة اأنذرىـ منياف ،اْحػَذُراا ِبَاائِػَؽ النِّْقَمػ    

اِر َرَحاَىػا َقَتاـِ اْلِعْشَاِةف َااْعِاَ اِج اْلِفْتَنِة ِعْنػَد ُطمُػاِع َ ِنيِنيَػاف َاُظيُػاِر َكِميِنيَػاف َااْنِتَصػاِب ُقْطِبيَػاف َاَمػدَ 
                                                           

ف ما يؤكد مدا تعالؽ الفتف بعضيا ببعض عبر ٖٔ-ٔٔ/ٖميثـ البحران ف شرح نيج البالغة : ابف :ظ ( ٔ
نة م  بعضياف االسيما تعالؽ وتنة بن  أمية بفتف اخر األزمنةف اىذا يعكس تعالؽ النصاص المتحدثة عف الفت

 الزمافف منيا وتنة  ،السفيان ، الدّ اؿ. 
الا » -(:،أنا وقأُت عيف الفتنة...،و  قالو ) ،ميثـ البحران ،ابف كما وّسر كالمو -((إذ قاؿ ليـ اإلماـ ) ٕ

فاىذا يؤكد مدا ٙٓٗ/ٕج البالغة :فشرح ني«لـ أكف لما قاتؿ أصحاب ال مؿ اال صفيف اال أصحاب الّنير 
 شّدة تحذيره مف الفتنة الااردة و  الّنصِّ لخما ىذا الزمف منوف اال يستطي  أحٌد ا ترا  ىذه الفتنة غيره . 
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ـ  َيْأِت  َبْعَد ذِلَؾ َطاِلُ  اْلِفْتَنِة الر ُ اِؼف َااْلَقاِصَمِة الز ُحاِؼ،ف والتحذير ، اْلِفْتَنػةِ  النِّْقَمػِةف ا مختص بػػ، ُث
عبػر مراحػؿ متتاليػة –ا الطبيع  حسب ااقعي-ييـف االسيما األخرا الت  أاردىا ألثرىما المباشر و

:    
   

         
           

            
       

           
 

لمقيػػاـ  رف حتػػا يتييػػأامػػف يظيػػر ال ػػز  األكبػػ فمنيػػا ايختفػػ  اآلخػػر اً وػػأاؿ أمرىػػا يظيػػر  ػػز      
وقػد كػاف  ف لفتنػة بنػ  أمي ػةبػذلؾ أشػار  اأخيػرًا تػدار عمػا صػاحبيا لتقتمػو ف بياف امػف ثػـ يقػاـ بيػا

كاف طمعًا وػ  الممػِؾ االدالػةف حتػا ُىػدـ اإلسػالـ بفتػنيـ المتراكمػةف  ذلؾىا قتؿ عثمافف اكؿُّ مبدؤ 
ـ  َيْأِت  َبعْ  اقد ربطيا بفتنة اخر الزمافف يقاؿ:، َد ذِلَؾ َطاِلُ  اْلِفْتَنِة الر ُ ػاِؼف َااْلَقاِصػَمِة الز ُحػاِؼ،ف ُث

الممحمػػة الكائنػػة وػػ  اخػػر الزمػػاف كفتنػػة الػػّد اؿف »إّف وػػ  ذلػػؾ إشػػارة إلػػا  قػػاؿ بعػػض الشػػارحيف:
اكنػػا عػػف  ...ر اوػػًا: أي كثيػػرة الر ػػؼاكنػػا عػػف أحاالػػِو ااضػػطراب أمػػر اإلسػػالـ وييػػا بكانيػػا 

ويياف ااستعار ليا لفػظ الزحػاؼ مالحظػة لشػبييا بالر ػؿ الشػ اع كثيػر  بعضيا عف إىالؾ الخمؽ
ن مػا  ف(ٔ)«الزحؼ و  الحرب إلا أقرانػِو... وػالتكرار لػـ يقتصػر عمػا أدا  اظيفػة التػرابط الّنّصػ ف ااا
 يشمؿ اظيفة الربط الدالل  .
سػػػػاؽ ور أغمػػػػب عناصػػػػر االتالتػػػػا   رابػػػػ  ون ػػػػد ويػػػػو مػػػػف االتسػػػػاؽ البميػػػػغأّمػػػػا وػػػػ  الػػػػّنصِّ ال

التكرار،ف اأاؿ ىذه العناصر ىا الحػاارف وقػد كػاف الػّنصُّ عبػارة ا االستفياـف ا الحاارف ا كػ،التناصف 
                                                           

ف ىذه الخطبة خاصة لمتعريؼ بالفتنة ااصفيا الدقيؽ المفعـ ٕٔٔ/ٖميثـ البحران ف شرح نيج البالغة :ابف  ( ٔ
الداللة الظاىرة  عف طريؽالبالغيةف وحضارىا كاف مؤثرًا و  البنية الخطابيةف اذلؾ بالكنايات ااالستعارات 

االمضمرةف وقد يذكر وييا االسـ الظاىر اقد يحيؿ عمييا إحالة ضميريةف اذلؾ لرسـ صارة مستقبمية منس مة 
ىذه الفتف احاادثيا اااضحة و  ذىف المتمق ف امحذرة مف اثارىا السمبيةف منذرًة ليـ مف االن راؼ تحت اطأة 

 .  ٕٗٔ-ٕٛٓ:ـ .ف :يرا    أكثر و  مضاميف ىذه الخطبةفلالستزادة المدمرة. 

 

  َجنِينَِها، ُطلُوعِ 

  َكِمينَِها، َوُظُهورِ 

  قُْطبَِها، َواْنتَِصابِ 

 َرَحاهعَها َوَمَدارِ 
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ِرـبا الناـاُس أاِّْ ُِْتراُمـوا متكّمـ  اابو ب ي القراف الكريـ عف  ااب لسؤاؿ المتمق ف اقد استّيؿ ال ْا أا
ِْتاُنوِّا  ناا واُىْم ال ُِ ما ُيثير انتباه المتمق  لمعروة مقصد اآليػةف وأشػار   فَٕالعنكبات :أاِّْ ِاُقوُلوا آما

َبػػْيَف  ()َعِمْمػػُت َأف  اْلِفْتَنػػَة اَل َتْنػػِزُؿ ِبَنػػا َاَرُسػػاُؿ اهللِ  المػػتكّمـ  إلػػا أّف الفتنػػة ال تشػػمميـ إليمػػانيـف ،
درج نحا تبئير َأْظُيِرَنا ،ف والسؤاؿ كاف عف الفتنةف اإل ابة تتحدث عف الفتنةف تراتبيًاف ويتبيف منو ت

( مػػف حػػاار حػػاؿ  (الفتنػػةف ايسػػتمر المػػتكّمـ وػػ  اإلخبػػار عمػػا  ػػرا بينػػو ابػػيف الرسػػاؿ األكػػـر
َوُقْمػػػُت: َيػػا َرُسػػاَؿ اهلِلف َمػػػا ىػػِذِه اْلِفْتَنػػُة ال تػػػ   الػػذي ُيمثػػػؿ الرتبػػة الثانيػػة بعػػػد القػػراف الكػػريـف ، الفتنػػةف

أّف الفتنة ى  إخباٌر مػف اهلل تعػالا بػوف ومػيس مػف النبػ  َأْخَبَرَؾ اهلُل ِبَيا ،فاكذلؾ يتبيف مف الحاار 
ف ِإف  ُأم تِػ  َسػُيْفَتُناَف (أا اإلماـ عم  )) (ف ورد  عميو باوتتاف اأُلمة بأ معياف ،َوَقاَؿ: ،َيا َعِمػ ُّ

ػػػ  ال ػػػاري بػػػيف النبػػػ  ) وتسػػػتمر الاحػػػدة  (ف( ااإلمػػػاـ )ِمػػػْف َبْعػػػِدي،ف ايسػػػتمر الحػػػاار الّنصِّ
ة تبعًا لذلؾف انتي ة لمتكرار الحاصؿ لمػ،الفتنةف قػاؿف اقمػُتف عمػ ف رسػاؿ اهلل،ف الكػف  ميػ  الّنّصي

الكممػػات ىػػ  مت يػػة نحػػا ،الفتنػػة، البػػؤرة األساسػػيةف وكػػاف اخػػر مػػا سػػألو عػػف الفتنػػة القػػاـ بػػأمااليـ 
ـْ ِعْندَ  ـْ ِبَمْنِزَلِة ِوْتَنة  ادينيـف ،  ُقْمُت: َيا َرُساَؿ اهلِلف َوِبَأيِّ اْلَمَناِزِؿ ُأْنِزُلُي ،ف وكػاف ذِلَؾ  َأِبَمْنِزَلِة ِرد ةف َأ

ػ ف كػانيـ،ِبَمْنِزَلِة ِوْتَنة،ف اتعميػؿ ذلػؾ يسػتنبط مػف المعنػ :ال ااب وػ  عػداد  ا العميػؽ لمحػاار الّنصِّ
خمر االسػػػحت االربػػػاف الالمسػػػمميف لػػػنطقيـ الشػػػيادتيفف الكػػػن يـ عممػػػاا عمػػػا الشػػػبيات االمحػػػاـر كػػػ

ور اسػػائؿ االتصػػاؿ اإلقنػػاع ف االتػػأثيرف ااالسػػتمرار اف لتػػا  االتسػػاؽ المفظػػ  االمعنػػاي معػػاً وَر اوتػػا 
 . تكرار المكثؼ و  النسيج الّنصِّ ف اما أسيمُو ال الّنصِّ  االدالل 

ــات أنــر :  -ٗ ىنػػاؾ عالقػػات زا يػػة مػػف األلفػػاظ المتضػػامةف تسػػتدع  إحػػداىما األخػػراف م  
 :(ٔ)امنيا

 ثؿ :،الثالثا  /األربعا ف الداالر/السنتف الماا /العميد،.م م  إ الترتِب -أ
َِ بالجزء-ب  ف مثؿ: ،السيارة/ الفرامؿف الصنداؽ/الغطا ،.م  إ الم
 ف مثؿ :،الفـ/ الذقف،.م  إ الجزء بالجزء-ج
 ف مثؿ :،الكرس  /الطاالةف تشمميما كممة األثاث.االندراج في  نَ مام-د

يف زاج مػػف الكممػػات تخمػػؽ وػػ  الػػّنص  قػػاة سػػابكةف ُتسػػما بالتضػػاـف اىػػذه العالقػػات الرابطػػة بػػ    
ِِ اْلِيــِِم ِاــْوما ِوْرِدىاــا   اــْد (:»وػػ   مػؿ مت ػػاارةف مػػف ذلػؾ قالػػو)تظيػر  لاــيا تاــدااوا ااْلِبــ فاتاــداام وا ما

                                                           
 .ٓٔٔ، 1ٓٔ( ظ: شبيل عزة، علم لغة النّص:  ٔ
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تاا ظاناْنُت أاناُيْم  ااِتليا  أاوْ  ْا ُنِلعاْت ما ااِنِياا   لاياا رااِمِياا  وا ُِ باْعض لادا  أاْررا يا  وا اْد  لاْبـُت باْعُضُيْم  ااِت
ـاءا ىذاا االْ  ـا جا ـوُد ِبما ُْ اُلُيْم أاِو اْلُج ـْدُتِني ِاراـْعني ِإالا ِ تـا جا ـا وا ناعاِني الناْوما  فاما تاا ما ْا ظاْيراُه   ْمرا باْطناُو وا

 ِِ ُإ اْلِقتاا ماد   لا ا  ملِو وآلو   فامااناْت ُمعاالاجا ْا اُت ِبِو ُم ْوتـا ما ـِإ اْلِعقاـاِب  وا لايا ِمِّْ ُمعاالاجا ِّا ما أاْىوا
ْوتااِت ااْلِنراِة  لايا ِمِّْ ما ِّا ما ِاا أاْىوا  .(ٔ)«الد ْن

ازدحاميػػا وػػ  مػػف  اً بػػؿ اليػػيـ بػػد ىػػ  عالقػػة الترتيػػب لمراحػػؿ اإلالظػػاىرة أاؿ ىػػذه العالقػػات       
ف امػف ثػـ لمشراب ،قَػْد َأْرَسػَمَيا َراِعييَػا، ،ف بعد إطالقياـَ ِاْرِدَىاَتَداؾ  ااْلِبِؿ اْلِييـِ َياْ  ياـ شرابيا الما  ،

ْف حصػػؿ ويػػو  ويػػذا الترتيػػب لمراحػػؿ شػػراب األبػػؿف ،َاُخِمَعػػْت َمثَاِنييَػػا،ف خمعيػػا شػػعرىا أا عقاليػػاف ااا
ّنمػػا ألىميػػة األمػػرف  تقػػديـ اتػػأخير بػػو لػػربط األحػػداث لمشػػابية   ػػ  لػػيس ىػػا المقصػػد األسػػاسف ااا

ا ا  بيذا    عيـ عما مبايعتو مثؿ اإلبؿ الييـذه اااق  المتمقيف و  أثنا  ازدحاميـ اا تماحالِو ى
 . ا ي عؿ الخطاب متماسكًا و  ذىنوِ و  ذىف المتمق ف م اتقريبيا التشابو بغية ربط األحداث

حػػػدات لتُػػػتمـ عمميػػػة التماسػػػؾ االتػػػرابط بػػػيف الا   اتػػػأت  عالقتػػػ  ،ال ػػػز  بػػػال ز ف االكػػػؿِّ بػػػال ز ،   
ف َاقَػْد قم ْبػُت ىػَذا  المع ميةف كمػا وػ  قالػو :، ـْ َقاتِػُؿ َبْعػض لَػَدي  ف َأْا َبْعُضػُي ـْ قَػاِتم   َحت ػا َظَنْنػُت َأن يُػ

ر تبػدا ااضػحةف وقػد قسػّمْت النػاس األْمَر َبْطَنُو َاَظْيَرهُ،ف وعالقػة األ ػزا  بعضػيا مػ  بعضػيا اآلخػ
ألّنيػا ت تمػ  ألدا    طائفػة ااحػدة ُتمثػؿ نػااة الػّنصِّ ماا إلػا يف قاتؿ امقتاؿف إْف انتما قسميف بع

،ف ،  معنػػا ااحػػد ىػػا تصػػاير ىيئػػة بيعػػتيـ لػػُوف اىػػذا يتضػػ  مػػف ارتبػػاط كػػؿٍّ مػػف المفظػػيف ، ـْ َبْعُضػػُي
 .                             ،ف ما يؤدي إلا تالحـ أ زا  الّنصِّ َبْعض

لمتأكيػد عمػا معنػا القتػاؿ مػ    ا األْمػَر َبْطَنػُو َاَظْيػَرهُ،قم ْبػُت ىػذَ َاقَػْد  امف عالقػة الكػؿِّ بػال ز  ،    
أىػػؿ الّشػػاـف وقػػد تخػػاذؿ أصػػحابو عػػف قتػػاؿ أىػػؿ الشػػاـ بعػػد إصػػرارىـ عمػػا مبايعتػػِوف وبعالقتيػػا مػػ  

.  مؤكداتيا تؤدي إلا ويـ الّنصِّ
اث الاصػػػفية تنػػػتظـ ا ميػػػ  ىػػػذه الاحػػػدات المع ميػػػة اال مػػػؿ التركيبيػػػة المترتبػػػة تػػػربط األحػػػد     

 ميعيػػا تحػػت عنػػااف داللػػ  ىػػا الػػّذـ ليػػـف وقػػد تمثػػؿ اصػػفيـ المباشػػر اغيػػر المباشػػر بالػػذـف مػػا 
 ي عؿ الّنصُّ كالًّ ااحدًا متماسكًاف ترتبط أ زاؤه بعضيا ببعض ارتباطًا عضايًاف ال انفكاؾ بينيا.

                                                           
 .ٗ٘ف خطبة: ٜٓ(نيج البالغة : ٔ



 ةـــــــــــبـــــــــــة الرتـــــــــــنـــــــــــريــــــــــــ....................ق.................85 ....................................... يــــــــانـــــــــــل الثـــــــــــــــالفص

 ث ألاول ـــحــبـــمــــال

 (وأنواعها هامــفــهــوم)ة ــــبـــــــرتـــــالــ

 مفيـو الرتبة: 
 ،يتحٌرؾ فمـ ثبت: ،كتىرىتَّبى  رتيكبان  يىٍرتيبي  الشيءي  رىتىبى »كىي مف  ، المنزلة كالثباتتعني  :غةً ػة لػػبػػتػر ال     

تىبى :  يقاؿ تَّبىو ؛ اٍنًتصابىو اٍنتىصىبى  أىم الكىٍعبً  ريتيكبى  رى تىباتً  مف الكاحدة: الرَّتىبىةي  ...أىٍثبىتىو: تىرًتيبان  كرى  . الدَّرىجً  رى
ٍتبةي  ٍرتىبةي  كالرُّ ٍنًزلةي : كالمى  .(ُ)«كنحكىا الميمكؾً  عند المى

عالقة بيف جزأيف مف أجزاء السياؽ يدؿ مكقع كؿٍّ منيما مف اآلخر » قرينة تيشٌكؿفيي  :الحػػطػػاالصأٌما في      
تعني »إذ  ؛ الكالـإذ يدؿ عمى المنزلة أك القيمة المكقعية في  ؛ فال يبعد معناه عف األصؿ المغكم ،(ِ)«عمى معناه

 الكممات التي تيسيـ في تحديد مكاقعفيي مف الظكاىر المفظية  ؛ (ّ)«مالحظة مكقع الكممة في التركيب الكالمي
فكٌؿ كممة ؛  (ْ)«تيساعد عمى رفع المبس عف المعنى بتحديد مكقع الكممة فييا» فػ،  في السياؽ الكاردة فيو ياكمعاني

في سياؽ  داللتيا تغٌيرت ، فإف تغٌير ذلؾ الترتيب أك زاؿ ، ، كترتيبان خاصان  تتخذ مكضعان خاصان بياأك عبارة 
،  كترتبط كظيفتيا السياقية بالسكابؽ كالمكاحؽ عمى أساس ذلؾ المكقع الثابت ليا في السياؽ، (ٓ)التركيب الكالمي

مكقع العنصر كىك ثابت »بشكؿ أساس عمى يرتكز فالتركيب الكالمي ، أجزاء الكالـ كتماسكيا كىذا  يكحي بتعالؽ
متى ما تغير ذلؾ ، ىذا الترتيب ييعطي الجممة العربية نظامان خاصان ما يعني أٌف  ،(ٔ)«نسبيان في التركيب المغكم

كانتفٍت داللة أك اختمؼ الختؿ المعنى  ؛ فمك تقدمت كممة عمى أيخرل أك حرؼ عمى فعؿ،  الترتيب اختؿ النظاـ
ييخرجيا مف كعميو فاإلخالؿ بقرينة الرتبة  ، بينيايصبح مجرد كممات مصفكفة ال ترابط  كقد،  أك تغٌيرت التركيب
 .(ٕ)نسقان كيفقدىا داللتيا بالضركرة ككنيا

                                                           
 ،)مادة رتب(َُْ، َْٗ/ ُ(ابف منظكر، لساف العرب :ُ
 .َِٗماـ حساف ،المغة العربية معناىا كمبناىا :(تِ
 .ُْٔ(فاضؿ مصطفى الساقي ،أقساـ الكالـ العربي :ّ
 .ِٖٓ(محمد حماسة عبد المطيؼ ،لغة الشعراء دراسة في الضركرة الشعرية:ْ
 ِٖٓ( ظ: ـ .ف:ٓ
 .ٕ(نـك جكمسكي، البنى النحكية، ترجمة يؤيؿ يكسؼ عزيز:ٔ
 . ُّّ، ك : محمد محمد يكنس عمي ،المعنى كظالؿ المعنى:ِٓٗ( ظ: إبراىيـ أنيس، مف أسرار المغة: ٕ
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، بما يضمف ليا تالزمان عمى ىذه  نة لمجممةإلى تكقع الترابط بيف العناصر المككٌ يدفعنا  "الرتبةػ"القكؿ بف     
،  دقيؽ لترتيب منظـ عٌبر عف األفكار الذىنية المقصكدة بدكف التزاـو الحاؿ، فميس بمقدكر أم تركيب أف يي 

مراعاة األحكاـ التي تحفظ لكؿ كممة رتبتيا دكف ، كال سبيؿ إلى تحقؽ ذلؾ مف  يعينو عمى أداء الميمة بدقة
 .(ُ)مةفي الجم

رتبة العمدة ة تصٌكر ليـ يكشؼ عف أفَّ فثمَّ  ، لقد جعؿ النحاة لمكاقع الكالـ رتبان بعضيا أسبؽ مف بعض     
كرتبة ما يصؿ إليو الفعؿ بنفسو قبؿ رتبة ما يصؿ إليو ، الخبر، فرتبة المبتدأ قبؿ رتبة  قبؿ رتبة الفضمة

ٍف كانا، بحرؼ الجر   .(ِ)ألٌنو فاعؿ في المعنى ؛ قبؿ رتبة المفعكؿ الثانيرتبة المفعكؿ األكؿ ك ،  فضمتيف كا 
أٌما ، ألفَّ النحك يفرض عمى الكممات ترتيبان ال يتغير ؛فترتيب الكممات في العربية يتجو نحك االستقرار     

الحالة النفسية كالعصبية ألم إنساف »؛ ألٌف  (ّ)لتغيير الحالة االنفعالية لممتكمـ التغيير الحاصؿ ىك نتيجةه 
، لدل المتكمـ داللييفرضو المقصد ال فالترتيب ، (ْ)«كسمككياتو كمنيا السمكؾ المغكم التواتنعكس عمى انفع

الترتيب الكالمي يأخذ حيزيف  ما يؤكد أفٌ  ،-بياف ذلؾسيأتي  -كفؽ دعامتيف لغكية أك نفسيةعمى يككف ذلؾ 
الحقيقة أٌنو ال تكجد ف»بقكلو:  س(فندري)، يؤكد ذلؾ  ، كحرية الحركة" نتاج الداللة ىما "الثبات المكقعيإفي 

الكممات فييا جامد ال  كما ال تكجد لغة كاحدة ترتيب ، لغة كاحدة تسير في ترتيب الكممات عمى حرية مطمقة
 .(ٓ)«يتحرؾ
ىي أكثر كركدا مع المبنيات منيا مع ك  ،(ٔ)«بة في المغات الخالية مف اإلعرابأىمية الرت»كتزداد      

، كربما يرجع ذلؾ  المعربات، ككركدىا مع األدكات كالظركؼ مف بيف المبنيات أكثر اطرادا منو مع غيرىا
، كجعمت الرتبة عكضا ليا عف  عدـ كجكد العالمة اإلعرابية في المبنيات قد جنح بيا إلى قرينة الرتبة إلى أفٌ 

 . (ٕ)العالمة اإلعرابية
                                                           

 .ِّّ( ظ: عمي أبك مكاـر ، الظكاىر المغكية :ُ
 .ً ّٔ( ظ: فاضؿ السامرائي ، الجممة العربية تأليفيا ، كأقساميا :ِ
 .ٗٗ( ظ: ككليزار  كاكؿ عزيز ، القرينة في المغة العربية :ّ
 الجكانب النفسية في المغة ، شبكة المعمكمات العالمية )األنترنيت(،منتدل التعميمي. د. سمطانة الجابر، (ْ
 .ُٕٖ( فندريس، المغة :ٓ
 .ِٖٓمحمد حماسة عبد المطيؼ ، لغة الشعر دراسة في الضركرة الشعرية: (ٔ
 .َِٗ،َِٖتماـ حساف ، المغة العربية معناىا كمبناىا : ( ظ :ٕ
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ابف )عند  بارزةن كأكثر ما نجدىا  ، اءاة القدمحعند الن كاضحان ية كالنحكية نجد ليا أثران كألىميتيا السياق       
أما تقديـ المضمر عمى الظاىر الذم يجكز في »يقكؿ: ،  اىتمامان كاضحان ىػ( فقد أكالىا ُّٔ)ت (السراج

، كذلؾ نحك قكلؾ: )ضىربى غالمىو زيده( كاف  المفظ فيك أف يككف مقدمنا في المفظ مؤخرنا في معناهي كمرتبتو
رىبى زيده غالمىوي( كيظير .ُ))«، فقدمتى كنيتيؾى التأخير، كمرتبةي المفعكؿ أف يككف بعد الفاعؿ األصؿ: )ضى

 -سيأتي بيانوك –اىتمامو جميان عند تعداده المفٌصؿ لألبكاب النحكية ذات الرتب المتأخرة المحفكظة 
 (.، كالمضاؼ كالمضاؼ إليو كغير ذلؾ كالتمييز كالفاعؿ،  كالتكابع،  كػ)المكصكؿ كصمتو

فإذا بنيتى الفعؿى عمى االسـ » يقكؿ: ،  كتاب سيبكيوىػ(في شرحو ّٖٔ)ت( السيرافي)ييا قد أشار إلك       
: زيده ضربتو ، فال بد مف أف ترفعو  يعني أنؾ إذا جعمت زيدا ىك األكؿ في الرتبة،  ، فمزمتو اليػاء قػمتى

ىذه ، كتككف  ، فإذا رفعتو باالبتداء فال بد مف أف يككف في الجممة التي بعده ضمير يعكد إليو باالبتداء
  .(ِ)«زيده مضركبه  قمت: ، كأنؾ الجممة مبنية عمى المبتدأ

ٍف غاب  ، (ابف الٌسراج)عند النحاة السابقيف عمى  -الرتبة–كىذا ال يعني انعداـ أثرىا        ، ىـلفظيا عندكا 
كمف أكائؿ  ، األساسي مقصدىافيذا  ، "التقديـ كالتأخير"عف حديثيـ  في ضكء متناثرةن  فداللتيا جاءت

ىػ( في ِٖٓ)ت (المبرد)ك ، (معاني القرآف)، في كتابو  ىػ(َِٕ)ت(كالفراء) ، ىػ(َُٖ)ت(سيبكيو)أكلئؾ
رىبى »يقكؿ في  باب الفاعؿ الذم يىتعداه فعميو إلى مفعكؿ: (سيبكيو)، فيذا (المقتضب)كتابو   كذلؾ قكلؾ: ضى

الفاعؿ جرل . فإف قدمتى المفعكؿى كأخَّرتى  انتصب زيده ألنو مفعكؿ تعٌدل إليو فعؿي الفاعؿ ..زيدان.عبدي ا 
رىبى زيدان عبدي ا المفظي كما جرل في األٌكؿ ،  ؛ ألٌنؾ إنَّما أردت بو ميؤٌخرا ما أردت بو مقدَّمنا ، كذلؾ قكلؾ: ضى

ٍف كاف مؤخران في المفظ َـّ كاف حٌد المفظ أف يككف فيو مقدَّما، كىك  كلـ تيرد أف تىشغؿى الفعؿ بأكَّؿى منو كا  . فىمف ث
ف كانا جميعان ييًيٌماًنيـ  كأٌنيـ إنَّما يقٌدمكف الذم بػيانو أىـ ليـ كىـ بػبيانو أعػنى عربيٌّ جيَّد كثير، ، كا 

 .كالعنايةفتقديـ المفعكؿ جاء لالىتماـ بو  ،(ّ)«كيىٍعًنيانيـ

                                                           
 .ِّٖ/ِالسٌراج ، األصكؿ :( ابف ُ
 .َُُ/ّشرح كتاب سيبكيو:  السيرافي، (ِ
 .ّْ/ُالكتاب : سيبكيو ، (ّ
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 ، العامؿ رتبتو التقديـ ثـ يأتي بعده المعمكالت أفَّ  -التقديـ كالتأخير -ككاف مف معاييرىـ في ذلؾ     
كلـ يجكزكا  ،(ُ)، ثـ المفعكؿ بو ثـ يأتي بعده الفاعؿ،  الفعمية مثالن يككف ترتيبيا عمى تقديـ الفعؿ فالجممة

 ،(ِ)فقدمكه عمى الفاعؿ كالفعؿ معان ،  في حيف جكزكا حرية التقديـ لممفعكؿ بو ، تقديـ الفاعؿ عمى عاممو
الداللة السياقية في تقديمو فال  اتضحتفإذا ،  كتحقيؽ الفائدة -سبؽ بيانو–كمعيارىـ في ذلؾ أمف المبس 

 .ألنَّو يعتمد في ذلؾ عمى الترتيب المعنكم لمسياؽ ؛ مانع مف الترتيب المفظي
ىذا الجانب في إطار تناكليـ أىمية التقديـ  درس الذمىػ( ِّٗ)ت (ابف جني)كمف عمماء المغة      

في كتابو  أك السياقي في المعنى النحكمأثرىا ، كمدل  القكؿ في بياف مكاضع الرتبة ففصؿ ،كالتأخير
مف ذلؾ امتناعيـ مف : »"مف ذلؾ قكلو في باب "نقض المراتب إذا عرض ىناؾ عارض ، (الخصائص)

ٌنما ،  ، فيذا لـ يمتنع مف حيث كاف الفاعؿ ليس رتبتو التقديـ تقديـ الفاعؿ في نحك ضرب غيالميوي زيدان  كا 
كفساد تقٌدـ المضمر عمى مظيره لفظان  ، الفاعؿ إلى ضمير المفعكؿ كىي إضافة،  إليو امتنع لقرينة انضمت

 .(ْ)لئال يعكد الضمير عمى متأخر لفظان كرتبةن  ؛ (ّ)«كمعنى
كذلؾ لما تمتاز بو مف دالالت االرتباط كالتعميؽ بيف أجزاء  ؛ الرتبة حظان كافران عند البالغييف كقد نالت     

إاٌل أٌنيـ يدرسكف أسمكب التركيب ال التركيب ،  السياقي عمى األصؿ النحكممعتمديف في ترتيبيـ ،  الكالـ
فال يقع الترتيب بحكـ  ، (ٔ)«الترتيب عمؿ يعممو مؤلؼ الكالـ في معاني الكمـ ال في ألفاظيا»فػ ؛ (ٓ)نفسو

كالقصد فسياؽ الكالـ قائـ عندىـ عمى أساس الربط بيف الترتيب ،  (ٕ)المفظ مف غير قصدو لو في المعنى
ال يككف الترتيب في شيء حتى يككف ىناؾ قصد إلى : »ق(ُْٕ()تالجرجاني)كما يقكؿ في ذلؾ ،  الداللي

كلـ ييؤخر ما أخر كبدئ بالذم ييثنى بو أك ثيني بالذم ثٌمث بو لـ تحصؿ لؾ ،  إف لـ ييقٌدـ،  صكرة كصنعة

                                                           
 .ِْْك:ابف فارس ،الصاحبي في فقو المغة: ،ِِِ/ِ،األصكؿ: ( ظ: ابف السراجُ
 .ِّٔ/ُ، ك: ابف األنبارم ، اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ : ِْٗ/ِ( ظ : ابف السٌراج، األصكؿ :ِ
 .ِّٗ/ُالخصائص:  ( ابف جني ،ّ
 .َِْ/ُ( ظ : ابف عقيؿ ، شرح ابف عقيؿ :ْ
 .َِٕ( ظ : تماـ حساف، المغة العربية معناىا كمبناىا:ٓ
 .ّٗٓ( الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز:ٔ
 .ُُْ( ظ : المالقي ، رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني:ٕ
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،  فٌف مف الفنكف التي يكظفكنيا في أساليبيـ -عندىـ–الرتبة  حتى بدت ،(ُ)«تمؾ الصكرة كتمؾ الصنعة
كأفَّ أخذ الكممة مكانيا في  ، جادكا في تكظيفيا في السياؽ الكالمي ككضعو المكضع الذم يقتضيوأك 

َـّ أفَّ الترتيب يتركز. (ِ)األسمكب ناشئ عف ارتباط معناىا بجاراتيا  فغالبان ما  ، عمى معنى السياؽ كمف ث
 ، كالمتعمؽ الزماني كالمكاني ؛ كفؽ ضكابط تراتبيةعمى  في الفضاء الداللي -الترتيب عندىـ–ينصـر 

  .(ّ)كغير ذلؾ ، كالكمي كالجزئي ، كالفضؿ كالشرؼ

 ةـــبـــرتـــا الــــوعـــن : 

 في السياؽ الكالمي مف حيث ثباتيا في بعض أجزاء السياؽ تتمثؿ بعدـ جكاز تقديـلمرتبة ثمة نكعاف    
 ىما :كىذه تسمح بحرية التقديـ كالتأخير، . خركتغٌيرىا في أجزاء أي  ، عض أجزاء الجممة عمى بعضيا اآلخرب

 . ةـوظـفـحـمـة الـبـرتــال - أ

 .ةـوظـفـحـمـر الـيـة غـبـرتـال - ب

                                                           
 .ّّٕالجرجاني، دالئؿ اإلعجاز: (ُ
 .َُّينة في المغة العربية:( ظ : ككليزار كاكؿ عزيز ،القر ِ
ـْ ِمْف السََّماِء َماًء َفَأْنَبْتَنا ِبِو َحَداِئَؽ َذاَت َبْيَجٍة َما :نحك قكلو تعالى  (ّ ـْ َأْف  َأمَّْف َخَمَؽ السََّمَواِت َواأَلْرَض َوَأنَزَؿ َلُك َكاَف َلُك

ـْ َقْوـٌ َيْعِدُلوَف ) تُْنِبُتوا َشَجَرَىا َأِءَلوٌ  (َأمَّْف َجَعَؿ اأَلْرَض َقَرارًا َوَجَعَؿ ِخالَلَيا َأْنَيارًا َوَجَعَؿ َلَيا َرَواِسَي َوَجَعَؿ َبْيَف 0َٓمَع المَِّو َبْؿ ُى
ـْ ال َيْعَمُموَف ) ـْ ُخَمَفاَء اأَلْرِض ( َأمَّْف ُيِجيُب اْلُمض0ٔاْلَبْحَرْيِف َحاِجزًا َأِءَلٌو َمَع المَِّو َبْؿ َأْكَثُرُى َطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُؼ السُّوَء َوَيْجَعُمُك

َياَح ُبْشرًا َبْيَف َيَدْي َرْحَمِتِو َأِءَلوٌ 0َٕأِءَلٌو َمَع المَِّو َقِمياًل َما َتَذكَُّروَف ) ـْ ِفي ُظُمَماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَمْف ُيْرِسُؿ الرِّ َمَع  ( َأمَّْف َيْيِديُك
ـْ ِمْف السََّماِء َواأَلْرِض َأِءَلٌو َمَع المَِّو ُقْؿ َىاُتو 0ٖالمَِّو َتَعاَلى المَُّو َعمَّا ُيْشِرُكوَف ) َـّ ُيِعيُدُه َوَمْف َيْرُزُقُك ـْ ( َأمَّْف َيْبَدُأ اْلَخْمَؽ ُث ا ُبْرَىاَنُك

ـْ َصاِدِقيَف) ي في اآليات السابقة مراعيان بعديف مف أبعاد الترتيب [ ، فقد جاء الترتيب الٌنصٌ ْٔ-َٔ]النمؿ:، ( 0ِٗإْف ُكنُت
األكؿ: زمف كجكد كٌؿ عنصر مذككر في اآليات فبدأ بذكر السمكات فاألرض ميدٍت فيو لألرض ما جرل عمييا كتشٌكؿ ،ثـ 

حة ىذه أعقب ذلؾ بزمف كجكد اإلنساف ك استخالفو. كالثاني: حجـ العناصر في الكجكد ، فبدأ بالكميات ثـ أخذٍت مسا
المكجكدات تصغر شيئان فشيئان ،مما يؤكد عمى الترتيب الدقيؽ لعناصر التككيف ، ظ : د. أمير فاضؿ سعد ، الترتيب كالتتابع 

، كعميو فقيد الترتيب عند البالغييف يأتي عمى كفؽ ىذه الضكابط كاألسس المنسجمة كسياؽ المعنى كىذا متعمؽ ٖٕ،ٕٗ:
 بالعمؽ الداللي لمترتيب.
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مكقع الكممة الثابت بالنسبة لغيرىا تقدمان أك تأخران في التركيب  كتعني :ةػػوظػػفػػحػػمػػة الػػبػػػرتػػػال - أ
فأم اختالؿ يمحؽ بيا ييبعد  ، (ُ)كمتى اختؿ المكقع أدل إلى اختالؿ التركيب،  الكالمي

 (ِ)«كاالستعماؿ في الكقت نفسو  ،في نظاـ المغة »كليذا تيعد محفكظة ،  التركيب عف الصكاب
ما يدؿُّ عمى أفَّ ترتيب العناصر المغكية في السياؽ الكالمي مرتبط بضكابط تحد مف حريتيا ، 

يمكف تحديد مكقع الكممة بيف أقساـ الكمـ كما »طتيا اسإٍذ بك  ؛ غالبان ما تتعمؽ بالمعنى الكظيفي
  .(ّ)«يمكف تحديد معنى األبكاب النحكية كمف ثَـّ معرفة كظائفيا

 : (ْ)بابان  ثالثة عشر عنده  كىي :مفصال إياىا  (ابف السٌراج)أبكابيا النحكية  التي عددىا  فكم
مف المكصكؿ الفتقار  ان لكجكد عالقة تالـز بينيما، فالصمة تككف ىنا جزء ؛ المكصكؿ معالصمة  .ُ

،  كالصمةىناؾ عالقة تالـز بيف المكصكؿ » بقكلو: (خميؿ عمايرة)كيؤكد ذلؾ ،  المكصكؿ إلييا
الذم نعنيو ىنا بالتالـز أف االسـ المكصكؿ إلبيامو كعدـ إشارتو إلى مدلكؿو بعينو ال ينفؾ يحتاج 

ترتبط  ، كيككف مع صمتو في المعنى كالحكـ كممة كاحدة ، إلى ما يأتي بعده جممة فعمية أك اسمية
بقكليـ جممة الصمة ال محؿ كقد أدرؾ النحاة العرب ...ذلؾ  .ببؤرة الجممة لتقـك بدكرىا في المعنى

 .(ٓ)«كذلؾ ألٌنيا جاءت لتحديد االسـ قبميا كلتخصيصو ، ليا مف اإلعراب
  .الظاىر في المفظ كالمعنى  معالمضمر  .ِ
 .كجميع تكابع االسـ حكميا كحكـ الصفة،  المكصكؼ معالصفة كما اتصؿ بيا  .ّ
  المضاؼ. معالمضاؼ إليو كما اتصؿ بو  .ْ
كػ"حركؼ غير عاممة  أكانت عاممة أـالعكامؿ في األسماء كالحركؼ التي تدخؿ عمى األفعاؿ سكاء  .ٓ

فَّ كأخكاتيا كنكاصب كجكاـز الفعؿ ، كا   .كقد كسكؼ كغيرىا"،  كال النافية، ، كأدكات الشرط الجرِّ
 .الفاعؿ  .ٔ
 األفعاؿ".كأسماء ،  كػ"نعـ كبئس كفعؿ التعجب كليس ،األفعاؿ التي ال تتصرؼ .ٕ

                                                           
 .ُْٔفاضؿ الساقي ، أقساـ الكالـ العربي : ، ك:َِٕتماـ حساف المغة العربية معناىا كمبناىا : :( ظ ُ
 .ُٗ( تماـ حساف ، البياف في ركائع القرآف :ِ
 .ُْٔ(فاضؿ مصطفى الساقي ، أقساـ الكالـ العربي: ّ
 .ِْٕ-ِِِ/ِ: ابف السراج ، األصكؿ : ( ظْ
 ، كمثمو بقية الرتب المحفكظة.ََِالعربية كتراكيبيا :( خميؿ عمايرة ، في نحك المغة ٓ
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كػ"الصفة المشٌبية كصيغ ، ما أعمؿ مف الصفات تشبييان بأسماء الفاعميف كتعمؿ عمؿ الفعؿ .ٖ
 المبالغة".

كيقصد بيا ذلؾ النكع مف الكمـ الذم يمتـز فيو دائمان أٍف يككف في  ، الحركؼ التي ليا صدر الكالـ .ٗ
فصدر ،  يعمؿ فيو ما قبموفال يعمؿ فيما قبمو كال ،  أك الكالـ الذم يتعمؽ بو،  أكؿ جممتو

كاف حرفان فمرتبتو الصدر كحركؼ  ىك كؿُّ ما ييغير معنى الكالـ كييؤثر في مضمكنو ك»(ُ)الكالـ
  .(ِ)«...كالتحضيض كالتشبيو ،كاالستفياـ ،كالتنبيو ...النفي

ال يجكز تقديـ  نحك قكلؾ: "ىذا زيده منطمقان"،  كلـ يكف فعالن ،  ما عمؿ فيو معنى الفعؿ .َُ
رفان أك جاران الحاؿ عمى العامؿ المعنكم المفيكـ مف "ىذا" كىك التنبيو إاٌل أٍف يككف المعنكم ظ

 .(ّ)م في الظرؼ "االستقرار" في الحاؿفييا زيده قائمان" فيعمؿ العامؿ المعنك " كمجركر نحك قكلؾ:
 .التمييز .ُُ
، إذا كاف  ، "ضربتي زيدان قائمان" "ضرب مكسى عيسى"نحك ،  لبس أٌنو مقٌدـأالتقديـ إذا  .ُِ

السامع ال يعمـ مف القائـ الفاعؿ أـ المفعكؿ لـ يجز أف تككف الحاؿ مف صاحبيا إاٌل في كضع 
 .(ْ)الصفة كلـ يجز أف تقدـ عمى صاحبيا

فصؿ المتطالبيف ،  بما ليس فيو سبب كىك غريب عنوأف ييفرؽ بيف العامؿ كالمعمكؿ  .ُّ
 .(ٓ))العامؿ كالمعمكؿ بأجنبي(

الفتقارىا -سيأتي بياف ذلؾك –لعالقة التضاـ أٌف الرتبة ممزمة  (ابف السٌراج)كالـ مف يتضح     
 لسكابؽ كلكاحؽ متعمقة بيا. 

 

                                                           
 .ٓٓ/ُ( ظ : ابف السٌراج ، األصكؿ:ُ
 .ّّٔ/ْ( الرضي ، شرح الرضي عمى الكافية :ِ
 .ِْٕ-ِِِ/ِ( ظ : ابف السٌراج ، األصكؿ :ّ
، ك: ردة ا الطمحي ، داللة ُٕٖ،ُٖٔ، ك: فاضؿ الساقي ، أقساـ الكالـ العربي :ِْٓ/ِ( ظ : ابف السٌراج ، األصكؿ :ْ

 َْٔالسياؽ :
 .ِّٕ/ِ( لالستزادة أكثر، ظ : ابف السراج ، األصكؿ :ٓ
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تركيب الكالـ س السابقة تغير مكقع الكممة في : فيي بعكةػػوظػػفػػحػػمػػر الػػيػػة غػػبػػرتػػالأٌما  - ب
رتبة في نظاـ المغة ال »فيي ،  في الحكـ النحكم تغييران  ريكال يتبع ذلؾ التغي،  تقٌدمان أك تأخران 
ألٌنيا في االستعماؿ معرضة لمقكاعد النحكية مف حيث عكد الضمير ثـ  ؛ في استعماليا

فييا ييعطى المتكمـ الحرية في تغيير مكاضع  ، (ُ)«ت األسمكبية مف التقديـ كالتأخيرلالختيارا
ميت بػ"الرتبة غير سي  وكفقعمى ف ، (ِ)مقررة لغكيةكفؽ قكاعد عمى خؿ السياؽ الكممات دا
" فقد نحك قكلؾ: "زيدان ضربوي عمرك،  إذ تييدر عند أمف المبس لمقتضيات السياؽ ؛ المحفكظة"

إذا تٌكقؼ   -تيحفظ-كبعكس ذلؾ  ، اقتضى السياؽ تقٌدـ المفعكؿ بو "زيدان" عمى الفاعؿ "عمرك"
    . (ّ)بيااالحتفاظ المعنى عمييا كاقتضى السياؽ 

 :ثمَّة نكعاف مف حرية الرتبة  إذٍ  ؛ ىذه الرتبة ىي األخرل تتطمب نكعيف مف الكظيفة في سياؽ الكالـك       
الخبر عمى "تقدـ نحك  ، السياقيةيتقدـ فيو المتأخر مع المحافظة عمى كظيفتو  :أكليما - أ

الذم يحرس الكظيفة  ، "عمى الفعؿ نفسو"ك أ،  "المفعكؿ بو عمى الفاعؿ، ك" "المبتدأ
ك أخكاتيا كأذا تكسط خبر كاف إككذلؾ  ، "اإلعرابيةالعالمة "ىك ليذه المفردات  السياقية

ك جار كمجركر أذا تأخر كتكسط الخبر كىك ظرؼ إ فَّ أككذلؾ اسـ  ، تقدـ عمييا
 .(ْ)كىكذا

بؿ ،  كاف عمييا السياقية التينو ال يبقي عمى كظيفتو ـ فيو المتأخر كلكَّ ما يتقدَّ  :كثانييما - ب
نحك ،  ينقموي مف فاعؿ إلى مبتدأ،  نحك تقٌدـ الفاعؿ عمى الفعؿ،  خرلألى كظيفة إينتقؿ 
 .(ٓ)بؿ يصبح مبتدأ،  إذا تقٌدـ محمد لـ يعد فاعالن ،  "قاـ محمد" قكلؾ:

يعدؿ عنو ألٌف ؛ فالرتبة غير المحفكظة رتبة مجردة في الذىف تيمثؿ أصالن مف أصكؿ النحك صالحان      
بيذا يصبح ،  إلى ظاىرة التقديـ كالتأخير كىي ظاىرة مرتبطة باألسمكب الذم ىك عمؿ فردم في األساس

                                                           
 .ْٗتماـ حساف ، البياف في ركائع القرآف : (ُ
 .َِٕاىا:( ظ :تماـ حساف، المغة العربية معناىا مبنِ
 .َِٖ( ظ: ـ . ف : ّ
، تخمك  نسخة ىذا الكتاب مف المعمكمات ؛ ألٌني لـ أجد ليا سكل ُّْ( ظ: محمد حماسة عبد المطيؼ، العالمة اإلعربية:ْ

 ".wordنسخة "
 .ُّْ( ظ : ـ . ف :ٓ
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، فيي تنطمؽ  ال إلى نظاـ المغة الكالـكيصبح التقديـ كالتأخير نشاطان أدبيان ينتمي إلى ،  العدكؿ فكرة نحكية
 .ككنيا تمنح المتكٌمـ الحرية في التعبيرل ؛ (ُ)كلذا انصب اىتماـ البالغييف عمييا ؛ أسمكبية مف دكاعو 

عطائعمى ف      ككف أصعب كأدؽ مف إال أٌنيا قد ت ، يا الحرية في الترتيبالرغـ مف رفع القيكد عنيا كا 
،  أف يفي بمتطمبات المقاـ ك االنسجاـ بيف المبانيمف ارسة الحؽ في التقديـ كالتأخير البد ألف مم ؛ تقييدىا

ف كانا  كىناؾ فرؽ بيف العمـ كالفف .ان كالرتبة غير المحفكظة فنٌ  ان عٌد الرتبة المحفكظة عممكعميو يمكف  ، كا 
  .(ِ)خاضعيف لقانكف المنزلة

 كرتبة الضمير كالمرجع،  )رتبة المبتدأ كالخبر، كرتبة الفاعؿ كالمفعكؿ غير المحفكظة كمف أمثمة الرتبة      
 .(ّ)كغيرىا(،  المفعكؿ بو كالفعؿكرتبة ،  كرتبة الفاعؿ كالتمييز، 
، كىذا النكع  يتعمؽ بتعدد العناصر  بػ"أشباه الرتب" (اـ حٌسافتمٌ )، يسمييا  ر مف الرتبكثمَّة نكع آخ      

فتككف مختمفة إفرادان  ، ، كالمتعاطفات ، كالحاؿ النعتك  ،كتعدد الخبر ، التي تقع في الباب النحكم الكاحد
أفراد كٌؿ طائفة مف الطكائؼ » ىذه األشباه بقكلو: اف(حسٌ  اـتمٌ )، كييعٌرؼ  ، جممة" جممة، شبو  مفردكتركيبان "

فاتخذ الصكرة اآلتية في  ، (ْ)«يا أكلى بالتقديـ مف سكاهأيِّ ، كالنظر إلى  حيف تتكالى فتثكر قضية ترتيبيا
، مراعيان  الجممة +الجممة التاٌمة"ترتيبيا عمى خط أفقي: "الكممة المفردة+ المركب العددم أك اإلضافي+ شبو 

ـُ   نحك قكلو تعالى: ، (ٓ)في ذلؾ الترتيب أمف المبس مع تحقيؽ الفائدة َوَقاَؿ َرُجٌؿ ُمْؤِمٌف ِمْف آِؿ ِفْرَعْوَف َيْكُت
                                                           

 .ٖٔ( ظ : تماـ حساف ،الخالصة النحكية: ُ
، كعميو فالعدكؿ في الرتبة غير المحفكظة يخضع َُٖ، دكر الرتبة في الظاىرة النحكية:  ( ظ :عزاـ محمد ذيب إشريدهِ

العتبارات بالغية كمعنكية بخالؼ الرتبة المحفكظة فال نجد فييا البالغة ؛ لككنيا خاضعة لمقاعدة األصمية كالقيكد في النحك 
ال يتناكؿ التقديـ كالتأخير البالغي ما ييسمى في النحك » بقكلو: العربي ، ما جعميا تفتقر إلى التعميؿ، يؤكد ذلؾ " تماـ حساف" 

، تماـ حٌساف ، المغة العربية معناىا « باسـ الرتبة المحفكظة ؛ ألفَّ ىذه الرتبة المحفكظة لك اختمت الختؿ التركيب باختالليا
التعميؿ دائمان يككف رفيؽ االنزياح ؛ لذا اقتصر ؛ لذا حاكؿ البحث االبتعاد عنيا ألنَّيا أصؿه كاألصؿ ال ييعمؿ ، فَِٕكمبناىا :

،  المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ عمى تطبيؽ ما تتضمنو "الرتبة غير المحفكظة "مف فكائد كأسباب  أسمكبية كمعنكية
ي( ؛ كذلؾ لما تمثمو الرتبة في مجاليا الكظيفي السياقي ، باشتماليا  فأسميتو)العدكؿ عف أصؿ الرتبة كأثره في المعنى الٌنصِّ
 المعنى النحكم كالداللي كالصرفي كالبالغي كاألسمكبي كغيره ، كتتضاـ ىذه المعاني المغكية لتشكيؿ الكحدة النصية .

 .ُْٕ، ك: فاضؿ الساقي ، أقساـ الكالـ العربي :َِٕ( ظ : تماـ حساف ، المغة العربية معناىا كمبناىا : ّ
 .ٖٗ:( تماـ حٌساف ، البياف في ركائع القرآف ْ
 .ٖٗ،ٗٗ:ـ . ف  : ( ظ ٓ
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ـْ ِباْلَبيَِّناِت ِمْف  فقد جاءت صفات  ،[ ِٖغافر:]  َربُِّكـْ ِإيَماَنُو َأَتْقُتُموَف َرُجاًل َأْف َيُقوَؿ َربِّي المَُّو َوَقْد َجاَءُك
"الرجؿ مترتبة بحسب الطكؿ كالقصر مبتد " أن في ذلؾ مف اإلفراد "ميٍؤًمفه  ، ، فشبو الجممة "ًمٍف آًؿ ًفٍرعىٍكفى

النعت المفرد  ييقدمكف إذٍ  ؛ في بياف ىذا المكف مف الترتيب اء، كقد سبقو القدمفالجممة التامة "يىٍكتيـي ًإيمىانىوي"
 .(ُ) ، كيؤخركف الجممة كيكسطكف الظرؼ أك شبيو

إفَّ الكاحد أقدـ » :كاحد عمى الجمع معمالن ذلؾ بقكلوييقٌدـ في ترتيبو البنيكم لمكممات ال (ابف جني)كىذا        
فَّ الجمع فرع عمى الكاحدفي الرتبة مف ال   .(ِ)«جمع كا 

نَّما يتعداه لمترتيب الزماني ، المغكيةكال يقتصر األمر عمى الترتيب المكقعي لمعناصر        فترتيب  ، كا 
: بقكلو( الزجاجي)ستقبؿ عمى غيره ييعمؿ ذلؾ فيقدـ العمماء فعؿ الم ، األفعاؿ زمانيان يككف بحسب نكع الفعؿ

يك ف ، ألفَّ الشيء لـ يكف ثـ كاف كالعدـ سابؽ لمكجكد؛ أعمـ أفَّ أسبؽ األفعاؿ في التقديـ الفعؿ المستقبؿ »
َـّ( ماضياالتقديـ منتظر ثـ يصٌير في ال في ، فأسبؽ األفعاؿ في المرتبة  ، فيخبر عنو بالمضي حاؿ )ث

كىذا الترتيب يفرضو ترتيب األحداث التي ستقع كبعد كقكعيا .(ّ)«المستقبؿ ثـ فعؿ الحاؿ ثـ فعؿ الماضي
َـّ  ، ما يؤدم إلى تحقيؽ الفيـ ك اإلفياـ،  يصبح ترتيبيا ماضكيان  ألنَّو بعد الفعؿ  ؛ تعييف معنى الفاعميةكمف ث

 .(ْ)بحسب الرتبة
فغالبان ما ييقدـ العمماء  ، سيما المتصمة منياعناصر المغكية ترتيب الضمائر كالكيشمؿ ىذا الترتيب لم    

َـّ الغائب إف اجتمعفضمير المتكٌمـ عمى المخاطب ك   :(ٓ)(ابف مالؾ)، يقكؿ  مف ث
 ما شئت في انفصاؿ فْ وقدِّم                  في اتصاؿ    وقّدـ األخصَّ 

َـّ أفَّ تالزميا مع مرجعيا  ، فيذا الترتيب المختص بضمائر االتصاؿ ناتج عف عالقتيا بمراجعيا     كمف ث
 (ٔ)سيما في تعييف المعنى كتقريرهكال ، ييعطي البنية التركيبية تمييزان 

                                                           
 .ُِٖ/ُ( ظ : األشمكني ، شرح األشمكني: ُ
 .ْٗ/ُابف جني ، سٌر صناعة اإلعراب : (ِ
 .ٖٓ/ُ، ك ظ: السيرافي ، شرح كتاب سيبكيو :  ٖٓالزجاجي ، اإليضاح في عمؿ النحك: (ّ
 .َِٕ،َِٖ( ظ : تماـ حساف ، المغة العربية معناىا كمبناىا :ْ
 .َُٔ/ُرح ابف عقيؿ:( ابف عقيؿ ، شٓ
، بحث في مجمة الفكر العربي: -مدرسة النحك التكليدم كالتحكيميصاحب –( ظ : جكف سيرؿ ، تشكمسكي كالثكرة  المغكية ٔ

ُُْ. 
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 ة:ـــبـــرتــالة ـــنـــريــــي كــــص فــــرخــتـــال 

فإٍف لـ يؤمف  ، الكالـ عمى ما تقتضي بو القاعدة اتكاالن عمى أمف المبس تركيب»: ىي ةػػػصػػػرخػػػػال      
 ، بيف الترخص كأمف المبسما يؤكد عمى تكازم العالقة  ، (ُ)«المبس نسب الكالـ إلى الخطأ ال إلى الترخص
َـّ تحقيؽ  ذلؾ عف طريؽ تكافر ك  المتمثمة بكضكح المعنى بدكنيا ؛ الفائدةفالرخصة مرىكنة بأمف المبس كمف ث

 . (ِ) فضالن عف سياؽ المعنى ، القرائف األيخر
ألفَّ تعدد القرائف عمى إرادة »إفَّ األساس الذم تعتمد عميو ظاىرة الترخص ىك عممية تضافر القرائف       

ألفَّ غيرىا يمكف أف ييغني عنيا  ؛ كضكح المعنىالمعنى قد يجعؿ كاحدان مف ىذه القرائف زائدة عمى مطالب 
 .(ّ)«بتجاىؿ التمسؾ بيذه القرينة

إفَّ »فيقكؿ:  ، أٌف تضافر بعض القرائف قد ييغني عف بعضيا اآلخر عند أمف المبس (تماـ حساف)كيرل       
ألفَّ المغة  ؛ التفريط فيياتباره غاية ال يمكف المغة العربية ككؿَّ لغة أخرل في الكجكد تنظر إلى أمف المبس باع

فإذا كاف مف الممكف الكصكؿ إلى المعنى بال لبس مع عدـ تكافر ال تصمح كاسطة لإلفياـ كالفيـ.. الممبسة 
كانت تترخص أحيانان في ىذه القرينة المفظية إحدل القرائف المفظية الٌدالة عمى ىذا المعنى فإفَّ العرب 

 ،فالترخص في الرتبة المحفكظة مقركف بأمف المبس ؛ (ْ)«جكدىا كبعدموً ألفَّ أمف المبس يتحقؽ بك ؛ اإلضافية
َوَيْصَنُع اْلُفْمَؾ َوُكمََّما َمرَّ َعَمْيِو َمََلٌ ِمْف َقْوِمِو َسِخُروا  نحك ذلؾ رتبة جممة الحاؿ مف الفعؿ، كقكلو تعالى:

ـْ  فقد كاف مأل مف قكمو يسخركف منو  ، [ّٖ ىكد:]َكَما َتْسَخُروفَ ِمْنُو َقاَؿ ِإْف َتْسَخُروا ِمنَّا َفِإنَّا َنْسَخُر ِمْنُك
 .(ٓ)كىك يصنع الفمؾ

                                                           
 ٗ، البياف في ركائع القرآف: تماـ حساف (ُ
 .ِِْ/ِمقاالت في المغة كاألدب: ( ظ: تماـ حساف ،ِ
 ٗالقرآف :، البياف في ركائع  ( تماـ حسافّ
 .ِّّ، المغة العربية معناىا مبناىا : ( تماـ حسافْ
 .ّٖ، الخالصة النحكية: : تماـ حساف ( ظٓ
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العتمادىا عمى األسمكب السياقي ؛ عمى الترخص  يأٌما "الرتبة غير المحفكظة" فال ترتكز بشكؿ أساس     
َـّ فال يعترض بو ،  ؛ فالمتكٌمـ بإمكانو أٍف ييقدـ أك يؤخر بحسب مقصده في المعنى السياقي كالداللي كمف ث

 .(ُ)عمى الترخص بالتقديـ كالتأخير
الرتبة غير ك  ، كىي محؿ اىتماـ النحاة ، عمى األصؿ النحكم الرتبة المحفكظةاعتماد فالفرؽ بينيما ىك      

في التي أصبحت منيج البالغييف ،  المحفكظة فقد اعتمدت عمى أسمكب التركيب في السياؽ الكالمي
خميؿ )أمَّا عمماء ىذه الحقبة كما يرل  ، منطمقيف في ذلؾ مف األصؿ النحكم. ػ"تقديـ كالتأخير"دراستيـ لم
فغمبت الصنعة الشكمية في أبحاث بعض  ، المنيجاف النحكم كالبالغي فقد اختمط عند أغمبيـ ، (عمايرة 
الذم يعتـز المتكمـ أٍف  كالمعنى ، في حيف استطاع آخركف أٍف يكازنكا بيف المفظ كما فيو مف قرائف ،منيـ

 .(ِ)يكصموي إلى السامع
ف المفظية التي سيما القرائ، كال نيا ظاىرة الترخص في القرائفم ان مقاصد كأغراضفيتضح أفَّ لكؿِّ ظاىرة      

، كمف ىذه القرائف  (تماـ حساف)ركزكا اىتماميـ بيا في مقدمتيـ  ف فقد، كالسيما المحدثك  شغمت العمماء
  (ّ)كىي كاآلتي:  ، أك نفسية الخاصة التي قد تككف لغكية كأسبابو فقد كاف لكؿِّ منيج مقاصده ، الرتبة""قرينة 

                                    
 فاألسباب اللغوية : - أ

في كتابو كما سبقت اإلشارة إلى  (سيبكيو)كمف أكائؿ مف أشار ليذا المقصد  : العناية واالىتماـ -ُ
ف كانا جميعان ييًيٌماًنيـ  إنَّما يقٌدمكف الذم بػيانو أىـ ليـ كىـ بػبيانو أعػنى» يقكؿ:،ذلؾ  ، كا 

إنَّما يذكر داللة أعمؽ مف ذلؾ لتعمؽ تفسيره  عند ىذا الحدِّ  (الجرجاني)، كال يقؼ  (ْ)«كيىٍعًنيانيـ 
ناس في فعؿ ما أف إفَّ معنى ذلؾ أنَّو قد يككف مف أغراض ال:»إٍذ يقكؿ  ، بالبنية العميقة لمٌنصِّ 
كمثؿ ما يعمـ مف حاليـ في حاؿ الخارجي يخرج  ،كال يبالكف مف أكقعو ، يقع بإنساف بعينو
 فيقكؿ: ، فإٌنو ييقدـ الخارجي ، كيكثر بو األذل... فإذا قتؿ كأراد األخبار بذلؾ ، فيبعث ك يفسد

                                                           
 . ّٖ: ـ . ف:  ( ظُ
 .ّٗ: خميؿ عمايرة ، في نحك المغة كتراكيبيا : ( ظِ
 .ِٕٓ-ِٓٔككليزار كاكؿ عزيز ، القرينة في المغة العربية : لمتفصيؿ أكثر ، ظ: (ِ
 .ّْ/ُسيبكيو ، الكتاب: (ْ
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لمناس أف يعممكا القاتؿ لو زيد )قتؿ الخارجي زيده كال يقكؿ: زيده قتؿ الخارجي ألٌنو يعمـ أٌنو ليس 
كىذا ما يتضح مف قكلو  ، فتغيير الترتيب ىنا جاء لمراعاة حاؿ المتمقي ، (ُ)«جدكل كفائدة

 . أعاله
 يقكؿ ، : كىك أف يختص حدث أك ظرؼ أك حاؿ لشخصو محدد كنفيو عف غيرهاالختصاص -ِ

كتزعـ أٌنو  ، كاحد فتجعمو لوكىك أف يككف الفعؿ فعالن قد أردت أف تنص فيو عمى :»( الجرجاني)
 ، ِإَلى المَِّو َتِصيُر اأُلُمورُ نحك قكلو تعالى: ،(ِ)«دكف كاحد آخر أك دكف كؿِّ أحد ،فاعمو

 فصيركرة األمكر خاصة با تعالى دكف غيره.  ، [ّٓالشكرل:]
 ، النفي: كعادة ما يككف بتقديـ أدكات العمكـ كػ"جميع ككٌؿ" كىذا مختص بأسمكب إفادة العمـو -ّ

:" كؿُّ إنساف لـ يقـ" نفيت القياـ عف كؿِّ كاحد مف ، نحك قكلؾ كتقديـ أداة العمـك عمى أداة النفي
نحك قكلؾ:" لـ يقـ كؿُّ إنساف" لـ يشمؿ  بعكس لك قٌدمت أداة النفي عمى أداة العمكـ ،الناس

 .(ّ)النفي جميع الناس
 

نحك قكلو  ، كذلؾ عند تقديـ المسند إليو ، : يفيد التقديـ أحيانان تقكية الحكـتقوية الحكـ -ْ
ـْ ال ُيْشِرُكوفَ  تعالى: ـْ ِبَربِِّي فقد ذكر الضمير "ىـ" ثـ كرره مف  ، [ٗٓالمؤمنكف:] َوالَِّذيَف ُى

ذا قاؿ:  ، فيفيد التأكيد في نفي اإلشراؾ عنيـ ، خالؿ الفاعؿ في الفعؿ "يشرككف" كالذيف »كا 
 .(ْ)«لـ يفد ذلؾ ، يشرككفال يشرككف بربيـ أك: بربيـ ال 

  ألاسباب النفسية: - ب

مجرد تغيير مكضع الكممة عف »فػغالبان ما ينتج التغيير في الترتيب السياقي مف مكٌكف نفسي     
المعتاد ييشير إلى غرض ما في نفس المتكٌمـ فيستطيع أف ييعٌبر عف األفكار الميمة بكضعيا في 

                                                           
 .َُٖ، َُٕالجرجاني ، دالئؿ اإلعجاز : (ُ
 ُِٖ( الجرجاني ، دالئؿ اإلعجاز: ِ
 .ِٖٔ( ظ : ككليزار كاكؿ عزيز ، القرينة في المغة العربية :ّ
 .ُّٖالجرجاني ، دالئؿ اإلعجاز: (ْ
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كىذا ناتج عف طبيعة التجربة ،  (ُ)«أـ مفعكال أـ ظرفا المقدمة سكاء أكاف األىـ فعال أـ فاعال
اال مباينان لالنفعاؿ الذم يريده المتكٌمـ في عإذ تثير انف ؛قيا باألبعاد النفسية الشعكرية كمدل تعمٌ 

َـّ إيصاؿ المعنى  نفس المتمقي ،  ، (ِ)لغرض إثارتو كمف ثـ استمرار تكاصمو يو ؛إلالمراد كمف ث
 .، كغيرىا" الدىشة ، التمذذ ، ، التشكؽ ىي " الٌشؾُّ  النفسية التي ييعبر عنيا:كمف المعاني 

كفي  ، سيما القرائف المفظيةكال ، لتحديد المعنى الٌنصي؛  خرف األي غالبان ما تتعالؽ قرينة الرتبة مع القرائ    
فرع عمى » الرتبةفكعميو  ، لو ان كمف ثـ يككف تابع ، لمتضاـ ان مفتقر ككف الترتيب ل ؛ مقدمتيا قرينة التضاـ

فيي عالقة نحكية بيف جزأيف مرتبيف مف أجزاء السياؽ ، (ّ)«متضاميف ال رتبة لغير ٍذ إ ،بمعناه العاـالتضاـ 
مكقع كؿ منيما مف اآلخر عمى معناه الكظيفي أك الباب النحكم الذم  فيدؿ ، تخضع لمطالب أمف المبس

 (أك الصفة كالمكصكؼ كغيرىا ، الصمة ك المكصكؿ نحك )إلى اآلخر  قران إذ يككف أحدىما مفت ؛ (ْ)ينتمي إليو
كقد قرر النحاة  ، أك تقديـ االسـ المجركر عمى حرؼ الجر ، ؛ فال يجكز تقديـ الصمة عمى االسـ المكصكؿ

" ، منع تقديـ الحاؿ عمى صاحبيا المجركر بحرؼ الجر كيرل  . فمـ يجيزكا قكؿ القائؿ "مررتي كاقفا برجؿو
الحاؿ مجركران فإٌف الجرَّ معو باإلضافة إليو لـ يتقدـ الحاؿ عميو اتفاقا سكاء كانت  صاحب إف كاف( الرضي)

فال  ، كمثمو المضاؼ إليو ال يتقدـ عمى المضاؼ ، ، ألفَّ الحاؿى تابعه كفرعه لذم الحاؿ اإلضافة محضة أك ال
إذ يتكقؼ أداء المعنى المراد عمى الترتيب  ، في أداء المعنى ما يعني مدل تعالقيما ، (ٓ)يتقدـ تابعو أيضان 

 . كالتضاـ
 
 

 يــانــثــث الــحــبــمــال 

 ــى الــنــعــمــال يــره فــة وأثــبــــرتــل الـــن أصــدول عــعــال
 
 صــن

 
ـ ـ ـ  يـ

                                                           
 .ِّٕ( ككليزار كاكؿ عزيز، القرينة في المغة العربية :ُ
 .َُّليادم ناجي ، األسس النفسية لمبالغة العربية :( ظ : مجيد عبد اِ
 .َُِ( تماـ حساف ، المغة العربية معناىا كمبناىا : ّ
 .َِٗ، َِٖ( ظ : ـ . ف : ْ
 .َّ/ِ( ظ : الرضي ، شرح الرضي عمى الكافية :ٓ
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كعف الطريؽ جار  ، عنوعىدىؿى عف الشيء يىٍعًدؿي عىٍدالن كعيدكالن حاد  ، مف الفعؿ عدؿى  ًة:ػػغػػدوؿ لػػعػػال     
ٍعًدؿه كال مىٍعدكؿه أىم مىٍصًرؼه كعىدىؿى الطريؽي  الفحؿ عف الطريؽ أك  ؿى دى كعى  ، ماؿكعىدىؿى ًإليو عيديكالن رجع كما لىو مى

 عف األصؿ. االنصراؼ كالميؿالحياد ك فالعدكؿ يعني  ، (ُ)اب تركو كانصرؼ إلى غيرهالضرٌ 
عٌرفوي المحدثكف مف بحسب ما  ، (ِ)عف المغة النفعية إلى المغة اإلبداعيةفيعني الخركج  : االصطالحأٌما      

تو عف العمماء ال يبتعد مفيكمو كداللك كىذا ال يبتعد عف المعنى المغكم  ، النٌقاد كاألسمكبييف المعاصريف
ف تعددت تسمياتو (ّ)كالمحدثيف اءالقدم وي نَّ أإٍذ  ؛ سميات يرجع إلى سبب اتساع داللتوفإٌف التعدد في الت ، كا 

أك يخرج عف الخط المألكؼ لمغة أك  ، فقد يكسر القكاعد المغكية المكضكعة ، يشمؿ معظـ مستكيات المغة

                                                           
قامكس المحيط  مادة )عدؿ(، ك: مجد الديف بف يعقكب الفيركز آبادم ، ،َّْ/ُُ( ظ : ابف منظكر ، لساف العرب،ُ
 ، مادة )العدؿ(.ُُّ/ّ،
 .ِٖٔ( ظ : محمد عبد المطمب ، البالغة كاألسمكبيَّة :ِ
فمف أكائؿ مف أشار إليو ىك )سيبكيو(، فقد عقد فيو بابان بعنكاف "باب ما جاء معدكالن عف حده مف المؤنث كما جاء المذكر  (ّ

ىذا باب تسمية المذكر بالمؤنث: :»العدكؿ عف المذكر إلى المؤنث قاؿ معدكالن عف حده "، كىذا الباب جاء في المطابقة ، ففي 
أعمـ أٌف كٌؿ مذكر سميتو مؤنث عمى أربعة أحرؼ فصاعدان لـ ينصرؼ كذلؾ أٌف أصؿ المذكر عندىـ أف ييسمى بالمذكر كىك 

نو فعمكا ذلؾ بو كما فعمكا ذلؾ شكمو كالذم يالئمو ، فٌمما عدلكا عنو ما ىك لو في األصؿ كجاؤكا بما ال يالئمو، لـ يكف م
بسميتيـ إياه بالمذكر ،كترككا صرفو كما ترككا صرؼ األعجمي فمف ذلؾ: عناؽ كعقرب كعقاب كعنكبكت كأشباه ذلؾ 

، فمف سمى مذكران بيذه األسماء ال تيصرؼ ؛ ألٌنيا عيدلٍت عف األصؿ ،فأصميا لمتأنيث كالتأنيث ال ِّٓ/ّسيبكيو، الكتاب: «
. كقد كٌظؼ )أبك بكر ِّٕ-ِّٓ/ّما ييعامؿ معاممة المؤنث فأٌنو ممنكع مف الصرؼ ، ظ: سيبكيو، الكتاب : ييصرؼ ككؿُّ 
(" مصطمح العدكؿ في بعض التراكيب ، فقد عدؿ عف صيغة الفاعؿ إلى صيغة فٌعاؿ لمداللة عمى كثرة َّْالباقالني( )ت

لؾ، كقكلؾ: رحمف عدؿ عف راحـ لممبالغة، ظ: إعجاز القرآف المعنى كذلؾ عمى كجكه منيا المبالغة في الصيغة المبنية لذ
، كىذا العدكؿ عمى مستكل البنية لصيغ الكممات، ىذا بالنسبة لمنحك كالصرؼ. أما عمى مستكل البالغة ،فقد ِّٕالكريـ:

الكالـ الفصيح ينقسـ كأعمـ أٌف »(ىػ" مصطمح "العدكؿ" في حديثو عف الكالـ الفصيح ، إٍذ يقكؿ: ُْٕاستعمؿ " الجرجاني" "ت)
مثيؿ قسميف: قسـه تيٍعزىل المزيِّة كالحسفي فيو إلى المفظ كقسـه يٍعزل ذلؾ فيو إلى الٌنظـ ،فالقسـ األكؿ: "الكناية" ك"االستعارة" ك"الت

ذه الكائف عمى حٌد االستعارة" ككؿ ما كاف فيو، عمى الجممة ،مجازان كاتساع كعدكؿ بالمفظ عف الظاىر ، فما ضربو مف ى
كب إالَّ كىك إذ كقع عمى الٌصكاب كعمى ما ينبغي، أكجب الفضؿ كالمزية  .ِْٗ،َّْالجرجاني، دالئؿ اإلعجاز :« الضرُّ
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 أك يقيـ نكعان مف الترابط ، صيغان كأساليب جديدة أك يستبدؿ تعبيرات جديدة ليست شائعة بأخرل قديمة يبتكر
 .(ُ)ك يستعمؿ لفظان في غير ما كضع لوأ ،بيف لفظيف أك أكثر

ة المغكية المفضييف إلى اإلبداع دثيف في التجدد كالقدرة في الكفايلقد تمثٌمت ظاىرة "العدكؿ" لدل المح     
 أم ؛ كتأثيران في النفس ،إلى أيخرل أكثر تصكيران لألمرالمعركفة الفني بالخركج مف التراكيب كاأللفاظ المطردة 

عبد الحميد )يؤكد ذلؾ  ، كالتكاصؿ الٌنصي كاإلقناع كالتأثير كالتفنف في األساليباإلبداع الفني تحقيؽ لغرض 
إفَّ الخركج عمى الطرؽ المتعارفة في التعبير معيب اجتماعيان كلكِّنو مقبكؿ إذا كاف لو »بقكلًو:  (الينداكم

إفَّ العربي الفصيح إذا قكم  كما كاف القدماء يقكلكف: ،إاٌل أديبه متمكفكلذلؾ ال يقبؿ عميو  ،غرض فني
فكؿُّ شيء ييخالؼ الشائع كالمتداكؿ ىك أكثر إثارةن  ، (ِ)«طبعوي لـ ييباؿ أف يقع الشذكذ في شيء مف كالموً 

 .(ّ)كفيمان لممتمقي مف الفيـ المألكؼ 
كىذا يرجع إلى  ،أٌننا نجد تسمياتو متعددة في بادئ األمرالرغـ مف تحديد داللة "العدكؿ" إاٌل عمى ك      

 ، )االنحراؼ :تسمياتو في الدراسة الحديثة منيابعض  (عبد السالـ المسدِّم)فقد جمع  ، اضطراب الترجمة
 .(ْ)التحريؼ كغيرىا( ، خرؽ السنف ، ، االختالؿ ، المحف التجاكز، المخالفة،  االنتياؾ ، االنزياح

يتطمب  -نى الكمِّيالمع -كالكصكؿ إليو ، كحدة منتظمة كمتماسكة ٌتعبر عف معنى كيمِّي يعدٌ  فالٌنٌص       
كذلؾ  ، كااللتحاـ تعاقبان كترابطان  ، ييراعى فيو االنسجاـ كاالتساؽ ، األفكار كنظـ األجزاء مثؿ العقد»ترتيب 

،  عف األصؿكىذا الترتيب غالبان ما يرتكز عمى العدكؿ  ، (ٓ)«ذكاء ٌلماحيحتاج إلى ممكة مالكة كقدرة بارعة ك 
المتمثؿ بتضافر  "الترخص"سبؽ أنفان بػ كقد (تماـ حساف)يشترط كضكح المعنى كالذم ييسميو  كالخركج عنو
"البيت دخمتي  نحك قكلؾ: ، فيستغنى حينيا عف دكر الرتبة المحفكظة ،(ٔ)لمحفاظ عمى المعنى خرالقرائف األي 

                                                           
 .ُِٔ، ُّْ-ُُْ( ظ: عبد الحميد يكسؼ الينداكم ، اإلعجاز الصرفي في القرآف الكريـ :ُ
 .ُّْ( ـ . ف :ِ
 .ِّٖ،ُّٗالعربي:( ظ : تماـ حساف ، األصكؿ دراسة ايستيمكلكجية لمفكر ّ
 كُُِ،ككتابو األصكؿ دراسة ابستيمكلكجية لمفكر العربي :ُٓٔ-ُْٔ( ظ : عبد السالـ المسٌدم ، األسمكبية كاألسمكب:ْ

 كما بعدىا ، كغيرىا مف المصادر الحديثة .ُّْمابعدىا، ك: عبد الحميد ىنداكم ، اإلعجاز الصرفي في القرآف الكريـ :
 .ْٗم ، نحك المعاني:أحمد عبد الستار الجكار  (ٓ
 .ِّٔ،ِّٕتماـ حساف ، العربية معناىا كمبناىا: ( ظ :ٔ
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معنى الجممة  حفظكبيذا التضافر  ، كالمطابقة بالنكع كالعددفتمثؿ كجكد قرينة الربط بالضمير،  ، إليو"
 كتماسكيا.

في بعض النصكص  إٌنما يككف لغرض اقتضاه السياؽ ،(ُ)ال يمس األصكؿ كالفركعكعميو فالعدكؿ     
جكاز العدكؿ عف األصؿ مف »كشرط  ، منيا التقديـ كالتأخير ، ةعمى االعتبارات البالغية كالمعنكي كاالعتماد

كمف ىنا ال يككف ...التقديـ كالتأخير إاٌل مع كضكح المعنى  ، حقؽ الفائدةتىذه األصكؿ أٌف يؤمف المبس فت
  . (ِ)«كحيث ال تككف الرتبة كاجبة الحفظ

 حفقد أكض ، (ّ)أك بالعدكؿ عف األصؿ لمعناية كاالىتماـ كالتقديـ كالتأخير إٌما أف يككف بحسب األصؿ     
"الرتبة غير -كىذا مجاؿ بحثي–التأخير التقديـ عمى نية  :األكؿ ، "لمتقديـ كالتأخير"ضربيف  (الجرجاني)

 ، األكؿ "التقديـ عمى نية التأخير" -(الجرجاني)–بيف  كقد ، التقديـ ال عمى نية التأخير ، كالثاني: "المحفكظة
كذلؾ في كؿِّ شيء أقررتو  ،ة التأخيرتقديـ ييقاؿ لو إٌنو عمى نيِّ  كأعمـ أفَّ تقديـ الشيء عمى كجييف:» :بقكلو

المفعكؿ  أك ،...كخبر المبتدأ إذا قدمتو  ، كفي جنسو الذم كاف فيو ، مع التقديـ عمى حكمو الذم كاف عميو
لـ يخرجا "منطمؽ" ك"عمرا"  فمعمكـ أفَّ  ، "زيده  ضرب عمرا"ك ، "منطمؽ زيده "كقكلؾ:  ، عمى الفاعؿإذا قدَّمتو 
 ، مف أجمو كمنصكبان  ذلؾ مفعكالن  كككفً  ، بذلؾ ، كمرفكعان  عميو مف ككف ىذا خبر لممبتدأ اا كانبالتقديـ عمٌ 
مـ يكف سياقو مجرد ترتيب ألفاظ ف ، إذ ال تداخؿ فيو لممعاني ؛ فالمبس فيو مأمكف  ؛ (ْ)«تإذا أخرَّ  كما يككفي 

ٌنما   .الداللة كمحدد المعنىياقي مؤتمؼ في تركيب س إدخالياكا 
 

                                                           
إرادة أمف المبس الذم قد يككف مع االستصحاب ،فالمبدأ العاـ في المغة العربية »فتفضيؿ العدكؿ مف األصكؿ إلى الفركع  (ُ

ف بشكؿ خيؼ ل بس ييجتنب " مثاؿ ذلؾ أٌف القاعدة األصمية )كفي المغات األخرل كذلؾ( ىك ما عبر عنو )ابف مالؾ( بقكلو :"كا 
تجعؿ المبتدأ متقدما عمى الخبر كلكف يحدث أحيانان أف يشتمؿ المبتدأ عمى ضمير يعكد عمى لفظ يشتمؿ عميو الخبر ،فمك 
دة استصحبنا ىذا األصؿ لعاد الضمير عمى متأخر لفظان كرتبة كألدم ذلؾ إلى المبس عندئذ يعدؿ عف ىذا األصؿ إلى القاع

، فاالعتبارات البالغية ىي ُّٓ، تماـ حساف ،األصكؿ دراسة ابستمكلكجية لمفكر العربي :«الفرعية ،كىي قاعدة تقديـ الخبر
 السبب األكؿ في العدكؿ عف األصؿ إلى الفرع.

 .ُِِتماـ حساف ،األصكؿ دراسة ابستمكلكجية لمفكر العربي : (ِ
 .ٖٓمعنى:( ظ: فاضؿ  السامرائي، الجممة العربية كالّ
 .َُٔ، دالئؿ اإلعجاز: الجرجاني (ْ
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 ةـوظـفـحـمـر الـيـة غـبـرتـي الـف ر ـيـأخـتـم والـديــلـتـور الـص: 

عند أغمب النحاة تقديـ المبتدأ أك ما في رتبتو عمى  األصؿ المعيكد إفَّ : يػمػـ االسػديػقػتػال-أّوالً          
عميو  ان ككذلؾ ككف المبتدأ محككم ، منيا عٌد المبتدأ ىك المكصكؼ كالخبر ىك كصؼ لو ألسباب؛ الخبر 

مع  ، لتحقيؽ فائدة بالغية أك معنكية؛ كلكف قد يحدث أف يتقدـ الخبر عمى المبتدأ ،  (ُ)الحكـكالخبر ىك 
 داخؿ مككنات الكحدة النصيةكاضحان في تحقيؽ االتساؽ كاالنسجاـ  ان ما يكلد أثر  ، مراعاة سياؽ الحاؿ كالمقاؿ

َـّ  ، العدكؿ يتكافؽ  فيرل أحد الباحثيف أفَّ  ، كىذا ما يبتغيو المتكمـ ، التأثير البالغ في نفس المتمقي كمف ث
الـ يعٌبر عف نفس إنسانية تختمج ألفَّ الك ؛ يب أمره طبيعيتالتغيير في التر »إٍذ يقكؿ: ؛  كالنفس اإلنسانية

أك  ،بتقديميااالنفعاالت كالمشاعر كتخضع ألحاسيس شتى مما يضطرىا إلى تأكيد أجزاء مف الجممة فييا 
عمييا  ئأداة أسمكبية غالبان ما يتك ييعد فالتقديـ كالتأخير .(ِ)«قطع ذكره لياامع إلى أجزاء متممة تشكيؽ الس

التأثير فيو عف طريؽ انتباه المتمقي ك بحسب ترتيبيا في نفسو كشدة الداللية المتكٌمـ بغية إظيار المعاني 
عف طريؽ  ، كدالالتو كأغراضو ،لمخبر سمياال صكر التقدـ ظياركيمكف إ .(ّ)تحريؾ حٌسو الفني كعكاطفو

 ما يأتي: عمى كىي ،المتضمنة ألثره تحميؿ النصكص الحربية
كر أك شبو الجممة كىك "الجار كالمجر  مف أىـ أغراض تقديـ :تقديـ الخبر شبو الجممة  -ُ

 .(4)الظرؼ" ىك االختصاص كالحصر

                                                           
لقد طيرحت أسباب كأكصاؼ تيبرر حفظ رتبة المبتدأ بتقدمو عمى الخبر ،منيا ما عٌد بأٌف المبتدأ ىك المحكـك كالخبر ىك  (ُ

إٌنما كاف أصؿ المبتدأ التقديـ ألٌنو »الحكـ ،كمف ثـ فالبد أف يسبؽ الحكـ كجكد المحكـك ، ىذا ما أكده )الرضي( بقكلو : 
، شرح الرضي عمى «حكـ ، فقصد في المفظ أيضان أف يككف ذكره قبؿ ذكر الحكـ عميوكالبد مف كجكده قبؿ العميو محكـك 
، ككذلؾ ما قيؿ بأٌف الخبر ىك كصؼ لممبتدأ مف ناحية المعنى ،كمف ثـ فالبد مف تأخر الكصؼ عف ِِٗ/ُالكافية :

خبر كصؼ في المعنى لممبتدأ فاستحؽ األصؿ تقديـ المبتدأ كتأخير الخبر ؛ ألٌف ال:»المكصكؼ ،يقكؿ )ابف عقيؿ( بيذا الشأف 
 .ِِٕ/ُ، شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ :« التأخير كالكصؼ

 .ّٖٖسناء حميد البياتي ، قكاعد النحك العربي في ضكء نظرية النظـ:  (ِ
 .ُّْالكريـ: ، ك: اإلعجاز الصرفي في القرآف ّٖٖ( ظ: سناء حميد البياتي، قكاعد النحك العربي في ضكء نظرية النظـ: ّ
 .  َُْ/ ُظ : فاضؿ السامرائي ، معاني النحك :  (ْ
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في ذكر  ()قكلو منيا  -في الخطب الحربية–كمكاضعو كثيرة  :تقديـ الجار والمجرور -
 اأَلْرضِ  وِفي َمْعُروَفةٌ  السََّماءِ  ِفي َأْسَماُؤُىـْ  ، ِعدَّةٍ  ِمفْ  ُىـْ  وُأمِّي ِبَأِبي اَل أ » :بعض المالحـ

 َذاؾَ  ، ِصَغاِرُكـْ  واْسِتْعَماؿِ  ُوَصِمُكـْ  واْنِقَطاعِ  ، ُأُموِرُكـْ  ِإْدَبارِ  ِمفْ  َيُكوفُ  َما َفَتَوقَُّعوا َأاَل  ، َمْجُيوَلةٌ 
 اْلُمْعَطى َيُكوفُ  َحْيثُ  َذاؾَ  ، ِحمِّو ِمفْ  الدِّْرَىـِ  ِمفَ  َأْىَوفَ  ، اْلُمْؤِمفِ  َعَمى السَّْيؼِ  َضْرَبةُ  َتُكوفُ  َحْيثُ 
                                                                                                                                                                                                    . (ُ)! «اْلُمْعِطي ِمفَ  َأْجراً  َأْعَظـَ 

أٌما عند الناس  ، ليـ درجات عند ربيـ كمغفرةه ، تأتي بعده" فئة معينة"عف فضؿ  ()اإلماـ ث يتحدٌ      
كقد استيؿ المتكٌمـ الحديث  ، ما جرل جكر في غابر األزمافالظمـ ك المف  فجرل عمييـ فيـ مف المنسييف ،

ًبأىًبي كىأيمِّي"" المتمثؿ بالجار كالمجركر ، ـ فييا الخبرفتقدٌ  ، عنيـ بإفدائيـ بأبيو كأمو
عمى الضمير  ، (ِ) 

؛ ألفَّ "ىـ" كما بعدىا كالـ مستأنؼ متضمف جكابان لسؤاؿ ذىني يدكر في ذىف  مبتدأ مؤخر ""ىيـٍ  عمييـالعائد 
عمى  كاضحةن  ما يدؿ داللةن  ،صادران :"ىـ الذيف..."  فجاء الجكاب ؟"تمقي ، يقكؿ: "مف ىـ الذيف تفدييـالم

 فى باإلشارة إلييـ بضمير الجمعكاكت ، فذكر أسمائيـ لممتمقي عف المتكمـ قد عدؿ فنجد أفَّ  ، فضميـ كشرفيـ
كمف ثـ أٌف  ، ذلؾ استحضاران ليـ امتضمن ، أثناء الخطاب فيعف المتمقيف بعدىـ الزمني ل ؛ الغائب "ىـ"

ٌنما يشمؿ زمف المكصكفيف التكجيو كاف عامان لـ يقتصر عمى المتمقي في كقت إيراد الكالـ فجاء ،  ، كا 
التشكيؽ إلى ما يدفع المتمقي  -الحقان سيتضح ك –ليعكس سترىـ كخفاءىـ عف أىؿ األرض ؛ ىـ"  " الضمير

لـ يقتصر عمى تقديميـ بالرتبة في  -المتكٌمـ–مف ثـ أٌنو ك ،  كىذا ما يبتغيو المتكٌمـ ، لمعرفة صفاتيـ المعنكية
ٌنما استيؿ حديثو بالفدية كقٌدـ ذكرىـ ككصفيـ زما ، سياؽ الكالـ   .ما يؤكد عمى مكانتيـ السماكية ، نيان كا 

عف طريؽ العدكؿ عف األصؿ بتقديـ الخبر المتمٌثؿ بالجار يستمر المتكٌمـ في التعريؼ بيـ ككصفيـ      
كفىةه"" كالمجركر مف » فيـ ، دكف غيرىـ ، لقصر معرفتيـ عمى أىؿ السماء؛  ًفي السَّماًء" عمى المبتدأ "مىٍعري

، لعمٌك  في السماء مشيكرة عند المالئكة المقٌربيف ك في المأل األعمى أشخاص معدكدة معركفة أسماؤىـ
كفىةه فمك قاؿ :" ، لذا عدؿ عف أصؿ الرتبة؛  (ّ)«درجاتيـ كسٌمك مقاماتيـ...أعرؼ بيـ مف أىؿ األرض مىٍعري

                                                           
 .ُٕٖ،خطبة: ِٕٕنيج البالغة :(ُ
 .َٖ/ّ، ك: محمد جكاد مغنية ، في ظالؿ نيج البالغة: ُّْ/ُُظ : الخكئي ، منياج البراعة في شرح نيج البالغة:(ِ
 .ُّْ/ُُ( الخكئي ، منياج البراعة في شرح نيج البالغة:ّ
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ٌنما ي ، أسماؤىـ ًفي السَّماًء" لما تضمف حصر المعرفة عمى أىؿ السماء أىؿ  قتصر عمى فضميـ لمعرفةكا 
، فيذا التعقيد التركيبي في يحمؿ  فقد اشتمؿ عمى الحصر كالفضؿ-التركيب األكؿ –أٌما األكؿ  ، بيـالسماء 

                                                                                                    . مضاميف عميقة الداللة
ًفي " ليزيد األمر إيضاحا كاتساقان في رسـ الصكرة المعنكية ليذه الفئة المعدكدة؛ كيأتي العطؼ بػ"الكاك"        كى

الستيالء الضالؿ عمى  ؛ فمعرفة ىؤالء كانت مقتصرة عمى أىؿ السماء دكف أىؿ األرض ،األٍرًض مىٍجييكلىةه"
الجيؿ عف أىؿ كأضيؼ إليو سبب آخر ىك غمبة  الناس فصار حاجبان ليـ عف الفئة المفضمة عند ا ،

ينافي معرفة الخكاص ليـ ك إف كانكا أيضا »كىذا ال  ، أىؿ األرضعف لذا استتر ذكرىـ االسمي  ؛ األرض
 .(ُ)«حٌؽ معرفتيـ ال يعرفكنيـ

فعقد تقابالن دالليان بيف عناصر الٌنصِّ  ، (ِ)تعقيد التركيبي المعمؽ في داللتوكلـ يكتًؼ المتكٌمـ بيذا ال      
كفىةه" نكرة ؛ فمعركفة ىي مقابمة "السماء" بػ"األرض" ، المغكية ،  كما تحممو مف مكامف ، جاءت لفظة "مىٍعري

داللة بنية الكممة كما تحممو  ، يقابمو لفظة "مىٍجييكلىةه" العظيـ ليذه الزمرة مف عند ا لتدؿ عمى ذلؾ القدر
َـّ تأخيرىا كمعناىا عف  ،  عف ىذه الزمرة الطاىرة ـكرانيـ كغفمتي؛ يدؿ داللة كاضحة عمى ن ، فتنكيرىا كمف ث
انتقؿ المتكمـ في باقي حديثو ليذـ جيؿ مف جيميـ  ، المكصكفة مفئةلحي الممدكح ياالستيالؿ التكضطريؽ 

 فيؤدم ذلؾ إلى ؛كتفضيؿ الصغار عمى الكباركتنافر األرحاـ كتشتيت اآلراء محذران إياىـ نتيجة ىذا الجيؿ 
ـٍ نحك ...الخ، نشر الظمـ كالفساد ًمكي ، كىاٍنًقطىاًع كيصى ـٍ ا يىكيكفي ًمٍف ًإٍدبىاًر أيميكًركي قَّعيكا مى ، كىاٍسًتٍعمىاًؿ  قكلو :"أىالى فىتىكى

فى ًمفى الدٍِّرىىـً ًمٍف ًحمًِّو!..." فعالقة  مىى اٍلميٍؤًمًف أىٍىكى ٍربىةي السٍَّيًؼ عى ٍيثي تىكيكفي ضى : ذاؾى حى ـٍ األكؿ الجزء ًصغىاًركي
لقة أٌف عالقة التقديـ السياقي كالزماني متعافضال عف  ، سببالمسبب عمى الترتيب  ، خير عالقة تراتبيةباأل

إلغراء ؛  كىـ المعاصركفعمى األخرل كىي التي ستأتي في المستقبؿ  ،األكلى  -الفئة–ـ قدٌ  إذٍ  ؛ كمترابطة
 ىا .كتحذير  األخرل كذـٌ  ، كأكلئؾ ىـ أىؿ اآلخرة ، كتشريفيا ياتفضيم عف طريؽالمتمقي كتشكيقو 

متعجبان مف ذلؾ ما جاء  ، تتنكع تبعان لذلؾ دالالتو السياقية -في الخطب–تكثير مكاضع الجار كالمجركر ك     
ـْ َحدَّ السَّْيِؼ، َوَكَفى ِبِو َشاِفيًا ِمَف » :()، يقكؿ بو مف أفعاؿ األعداء الَباِطِؿ، َوَناَصرًا َفِإْف َأَبْوا َأْعَطْيُتُي

                                                           
 .ُْْ/ُُالخكئي ، منياج البراعة في شرح نيج البالغة :( ُ
ِ.  ( يمكف الكقكؼ عمى التعقيد التركيبي عف طريؽ الرجكع إلى إعراب الٌنصِّ
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ـُ الَيُبوُؿ! ـْ ِإَليَّ َأْف َأْبُرَز ِلمطَِّعاِف! َوَأْف أْصِبَر ِلْمِجالِد! َىِبَمْتُي َلَقْد ُكْنُت َوَما ُأَىدَُّد  ِلْمَحؽِّ! َوِمَف الَعَجِب َبْعُثُي
نِّي َلَعَمى َيِقيف ِمْف َربِّي، وَ  ْرِب! َواِ   .(ُ)«َغْيِر ُشْبَية ِمْف ِدينيِبالَحْرِب، َواَل ُأَرىَُّب ِبالضَّ

"لقد قٌدـ المتكٌمـ الخبر       ـٍ ًب" عمى المبتدأ " بىٍعثييي ًمفى العىجى ، متعجبان مف تيديدىـ لو بالحرب مع عمميـ  "كى
زى ًلمطِّعىافً  بتو في الحركببشجاعتو كصال ـٍ ًإلىيَّ أىٍف أىٍبري ًب بىٍعثييي ًمفى العىجى فمـ يقتصر  ، "كىأىٍف أٍصًبرى ًلٍمًجالدً  !"كى

ًب"  اإلشارة السياقية ،عمى  التعجب ٌنما تعدل ذلؾ إلى المفظ بذكر لفظ " العىجى عمى مداللة ؛ ل المعٌرؼ بػ"اؿ"كا 
كلعؿ السبب في ىذا  ، كقد مٌثؿ سياؽ التعجب في الكحدة الٌنٌصية محؿ استيزاء منيـ ، شدة تعٌجبو منيـ

، كمكقفو تجاه  كفي مقدمتيا التصٌكر االنفعالي لذات المتكٌمـ متنكعة ، دالالتالترتيب التركيبي ىك تضمنو 
َـّ يفرض عمى المتمقي فيـ تمؾ  ، فيذا يعقد تكاصالن انفعاليان بينيما ، م لألحداثالمتمقي كفعمو التصٌكر  كمف ث

  .الصكرة الحسية كفٌؾ شفرتيا
!" :بالدعاء عمييـ بالثكؿذلؾ أردؼ فقد  ذلؾ عمىكتأكيدان       "ىىًبمىٍتييـي اليىبيكؿي

َـّ  ،(ِ) كصؼ نفسو  كمف ث
ٍرًب" ؛ كعالقتو بالحرب سابقان  ٍرًب، كىالى أيرىىَّبي ًبالضَّ ا أيىىدَّدي ًبالحى مى ، كقد أشيد ا تعالى  تذكيران ليـ "لىقىٍد كيٍنتي كى
نِّي لىعىمىى  بِّيعمى ذلؾ" كىاً  ٍيًر شيٍبيىة ًمٍف ًديني"  يىًقيف ًمٍف رى َـّ ، كمف  جاعتولمتأكيد عمى قكتو كش؛ ، كىغى تنبيو ث

فيذا التصٌكر التراتبي لألحداث  .(ّ)في متابعتو عمى القتاؿ كالحرب كبصيرةو مف ا  عمى بينةو  المتمقيف بأٌنو
كاألحداث تجٌمٍت  ،-الكاقعية المتعمقة بالمتكٌمـاألحداث -المخبر عنيا جاء متالحمان كمكقؼ المتمقي الغافؿ ليا

زى  أىفٍ  ًإلىيَّ  بىٍعثيييـٍ " ()في قكلو  برازألفَّ ال " ؛ًلٍمًجالدً  أٍصًبرى  كىأىفٍ " " كىك سابؽ زمني ككاقعي لقكلو:ًلمطِّعىافً  أىٍبري
ٍربً " :()كمثؿ ذلؾ في قكلو أسبؽ لمصبر ، ا أيىىدَّدي ًبالحى مى ٍربً  أيرىىَّبي  كىالى " قكلو:، كىك حدث يسبؽ  "كى ؛  "ًبالضَّ

 .ألفَّ التيديد بالحرب يقع قبؿ المقاتمة كنشكء الضرب فييا
كقد سألو: كيؼ دفعكـ قكمكـ عف ىذا  ، في كالـو مكجو لبعض أصحابًو بصفيف()كمف ذلؾ قكلو       

اْلَوِضيِف، ُتْرِسُؿ ِفي َغْيِر َسَدد، َوَلَؾ َبْعُد ِذَماَمُة َيا َأَخا َبِني َأَسد، إنََّؾ َلَقِمُؽ :»((المقاـ كأنتـ أحؽ بو؟ فقاؿ
: ـْ ْيِر، َوَحؽُّ اْلَمْسأََلِة، َوَقِد اْسَتْعَمْمَت َفأْعَم أمَّا االْسِتْبداُد َعَمْيَنا ِبيَذا اْلَمقاـِ َوَنْحُف األْعَمْوَف َنَسبًا،  الصِّ

                                                           
 .ِِ،خطبة:ْٔ(نيج البالغة:ُ
 .َْٖ/ُ: ابف ميثـ البحراني ،شرح نيج البالغة  : ظ أم ثكمتيـ الثكاكؿ كىي كممات تدعك بيا العرب ، (ِ
بٌيف اإلماـ في الجمؿ األخيرة انو خمؽ لمحرب :» قاؿ الشيخ محمد عبده  ،َْٖ/ُـ البحراني ،شرح نيج البالغة:( ظ: ابف ميثّ

، فيك ال ييابيا مف طبعو ، ثـ ازداد إقداما عمييا ، ألنو عمى يقيف مف ربو في حقو ، ك إٌنو ما اعترتو شبية قط في دينو ، 
 .ُٕٖ/ْ: ، في ظالؿ القرآف اد مغنيةمحمد جك « فكيؼ ييدد أك يرىب مف حالو كذلؾ 
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ـُ َواالَشدُّوَف ِبالرَُّسوِؿ َنْوطًا، َفإنََّيا َكانَ  ْت َعَمْيَيا ُنُفوُس َقْوـ، َوَسَخْت َعْنَيا ُنفوُس آَخِريَف، َواْلَحَك ْت َأَثَرًة َشحَّ
 .(ُ)«َمْعَوُد إَلْيِو اْلِقَياَمةُ اهلُل، َوالْ 

لتفاعؿ  ؛ كىذه أكلى درجات التماسؾ كاالنسجاـ في ذىف المتمقي ، لقد مٌثؿ الٌنصُّ جكابان لممتمقي      
"إنَّؾى  ، ياؽ المقاـلعدـ مناسبة السؤاؿ كس المتكٌمـ جكابو باالعتراض عميوكقد استيؿ  ، الطرفيف فيما بينيما

ًضيفً  لىقىًمؽي اٍلكى
ٍيًر سىدىد" (ِ) كتسأؿ مثؿ ىذا  ، متؾ ككالمؾ في غير مكضعيماأم إٌنؾ تٌكجو أسئ ، ، تيٍرًسؿي ًفي غى

يحتاج إلى تفصيؿ الجكاب في مقاـ ال يسع  أك ، األمر الذم ال يمكف التصريح فيو بمٌخ الحٌؽ بمجمع الٌناس
صيغة الخطاب كما تشتمؿ يدؿ عميو  ، الخطاب خاصان كمكٌجيان لمسائؿ ال يشمؿ أحدان غيرهفكاف  ، (ّ)ذلؾل

+ؾى )عميو مف ضمائر الخطاب +ٍرًسؿي  ،" إفَّ +ؾى  ،تي ؿى +تى  ،كى ـٍ ـٍ +أنت" أسمكب النداءاٍستىٍعمى ا بىًني " ، فىأٍعمى يىا أىخى
ٍيًر"كٌؿ مف الجار كالمجركر "لىؾ، كتقديـ  (" أىسىد عمى يدؿ ما  ، " كالظرؼ "بىٍعدى" عمى المبتدأ" ًذمىامىةي الصِّ

فأجابو المتكٌمـ استعطافان  ، سياؽ المقاـمف عدـ مناسبة سؤالو ك الرغـ عمى المتمقي باىتماـ المتكٌمـ كعنايتو 
ٍيًر،" ، كاستمطافان  لىؾى بىٍعدي ًذمىامىةي الصِّ ٍسأىلىًة" كى ؽُّ اٍلمى فساؽ الدليؿ عمى  ، ، كحٌؽ السؤاؿ لصمة القرابة أكالن  ؛ كىحى

 .كسؤددهً أحقية اإلجابة مما يتالءـ كأخالؽ المتكمـ 
، كيكفي مف ىذا شرؼ  ، كتفردىـ بو كمف ثـ تصدل المتكٌمـ لإلجابة باستغالؿ الغاصبيف لمقاميـ       

نىٍحفي األٍعمىٍكفى نىسىبان  أمَّا" ))النسب كشدة عالقتيـ بالرسكؿ قاـً كى مىٍينىا ًبيذىا اٍلمى ، كىاالشىدُّكفى ًبالرَّسيكًؿ  االٍسًتٍبدادي عى
فقد دٌؿ  ، إاٌل أٌنو قد انتقؿ مف الخطاب الخاص إلى العاـ ، نىٍكطان" فما زاؿ المتكٌمـ في إطار اإلجابة لممتمقي
إلجابة مٌثؿ الجزء األكؿ مف ا ، فجعمو جزأيف ، باإلجابةالظرؼ المقٌدـ عمى المبتدأ "بىٍعدي" عمى التكسع 

كقد تماسكا بقكة تجمعيما كحدة  ، كمٌثؿ ىذا الجزء اإلجابة العممية ، مة السياؽءاالعتراض كالزجر لعدـ مال
كقد جعمو عميؽ الداللة منسجـ المعنى  ، ان كالثاني عام ان الفرؽ بينيما ككف األكؿ خاص ، السؤاؿ كالخطاب

 ان أماـ كٌؿ متمؽو.كمفتكح

                                                           
 .ُِٔ: ، خطبةُِّنيج البالغة : (ُ
ًضيف: بطاف يشد بو الرحؿ عمى البعير كالحزاـ لمسرج ، فإذا قمؽ كاضطرب اضطرب الرحؿ فكثر تمممؿ الجمؿ كقٌؿ ِ ( الكى

 .ّّٔ: ثباتو في سيره نيج البالغة
 . ٓ/َُالخكئي ، منياج البراعة في شرح نيج البالغة: ( ظ :ّ
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كٌمـ بو طمحة كالزبير بعد بيعتو بالخالفة كقد عتبا مف ترؾ مشكرتيما، ()كمما جاء في النيج قكلو     
َدَفْعُتُكَما َلَقْد َنَقْمُتما َيِسيرًا، َوَأْرَجْأُتَما َكِثيرًا، َأاَل ُتْخِبرَاِني، َأيُّ َشْيء َلُكَما ِفيِو َحؽٌّ  :»بيما األمكركاالستعانة في 

ـْ َأيُّ َحّؽ َرَفَعُو ِإَليَّ َأَحٌد ِمَف اْلُمْسِمِميَف َضُعْفُت َعنْ  ـْ َجِيْمُتوُ َعْنُو؟ وَأيُّ َقْسـ اْستَْأَثْرُت َعَمْيُكَما ِبِو؟ َأ ـْ ُو، َأ ، َأ
 .(ُ)«َأْخَطْأُت َباَبُو ؟!

ا" بشبو الجممة )الجار كالمجركر(جاء تقديـ الخبر المتمٌثؿ        إنكاران  ، في سياؽ االستفياـ اإلنكارم ، "لىكيمى
ككنو ؛ حؽُّ" عف الخبر " تأخر المبتدأك  ، طمحة كالزبير بو ينقـ كاستفساران عف الحٌؽ الذم -المتكٌمـ–منو 

المتمٌثؿ  ،طمبيـ المجيكؿ تقديـ  -التقديـ كالتأخير-عف طريقوفأراد المتكٌمـ  ، معركفان كراسخان في ذىف المتمقي
فمـ يخرج السياؽ ،  ة عمييا كالمتمثمة بالكاليةكتغميب المصمحة الخاص ، بتجاىميما لمصمحة المسمميف العامة

كأىمُّ قىٍسـ اٍستىٍأثىٍرتي ، " فضالن عف العطؼ بػ"الكاك، كأـ" ، لسيطرة االستفياـ عميو ؛ الٌنٌصي عف داللتو اإلنكارية
مىٍيكيمىا ًبًو؟ ٌؽ  عى ـٍ أىمُّ حى ٍنوي؟، أى عيٍفتي عى ده ًمفى اٍلميٍسًمًميفى ضى فىعىوي ًإلىيَّ أىحى ـٍ أىٍخطىٍأتي بىابىوي ؟" رى ًيٍمتيوي، أى ـٍ جى   ، ككؿُّ  ، أى

 أسيـ في رسـ الصكرة المبتغاة كاضحةن في ذىف المتمقي.ذلؾ 
كىذا العدكؿ لو معافو كأغراض ال نجدىا في  :عمى اسميا تقديـ خبر كاف وأخواتيا -ِ

يبٌيف فيو سبب طمبو الحكـ ()قكلو "كاف"مف ذلؾ ما جاء مقدمان في سياؽ حاؿ التأخير، 
ـْ َأنَُّو اَل َيْنَبِغي َأْف َيُكوَف » الحٌؽ: اإلماـكيصؼ  َعَمى اْلُفُروِج َوالدَِّماِء اَْلَواِلي وَقْد َعِمْمُت
ـْ  واألحكاـَوالَمَغاِنـِ  ـْ َنْيَمُتُو، َواَل اْلَجاِىُؿ َفُيِضمَُّي َماَمِة اْلُمْسِمِميَف اْلَبِخيُؿ، َفَتُكوَف ِفي َأْمَواِلِي َواِ 

ـْ ِبَجَفاِئِو، َواَل الَجاِئُؼ ِلمدَُّوِؿ َفَيتَِّخَذ َقْومًا ُدوَف َقْوـ، َواَل الْ  ُمْرَتِشي ِبَجْيِمِو، َواَل اْلَجاِفي َفَيْقَطَعُي
    .(ِ)« ـِ َفَيْذَىَب ِباْلُحُقوِؽ َوَيِقَؼ ِبَيا ُدوَف الَمَقاِطِع، َواَل اْلَمعطُِّؿ ِلمسُّنَِّة َفُيْيِمَؾ ااُلمَّةَ ِفي اْلُحكْ 

" ،أال كىك ، خطبةكالمعنكف لملتحقيؽ الغرض المعنكم  ؛ تكٌمـ عف األصؿ بتقديـ خبر "كاف"لقد عدؿ الم    
كًج اىٍلكىاًلي  مىى اٍلفيري اًء كىالمىغىاًنـً " عيطؼ عميوً كما "...عى " كاألحكاـكىالدِّمى امىًة اٍلميٍسًمًميفى مى  اٍلبىًخيؿي عمى اسـ كاف " كىاً 

تيوي... ـٍ نىٍيمى اًىؿي " ،كما عيطؼ عميو "فىتىكيكفى ًفي أىٍمكىاًلًي ٍيًموً  كىالى اٍلجى ـٍ ًبجى فىاًئوً  فىييًضمَّيي اًفي فىيىٍقطىعىييـٍ ًبجى ، كىالى  ، كىالى اٍلجى
ًؿ فىيىتًَّخذى قىٍكمان ديكفى قىٍكـ اًئؼي ًلمدُّكى قىاًطعً  الجى يىًقؼى ًبيىا ديكفى المى قيكًؽ كى ٍكـً فىيىٍذىىبى ًباٍلحي ، كىالى  ، كىالى اٍلميٍرتىًشي ًفي اٍلحي

ٍف ألمف المبس  ؛ عف الخبربػ"اسـ كاف" تتطمب تأخيره المفصمة " فيذه التكسعة مسُّنًَّة فىييٍيًمؾى االيمَّةى اٍلمىعطِّؿي لً  كا 

                                                           
 .َِٓ: ، خطبة ُِّ( نيج البالغة:ُ
 .ُّٕ، خطبة:ُٖٗ( نيج البالغة : ِ
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إلزالة  ؛ الصكرة متسقةن كمقنعةن عند المتمقيكما حممو مف شركط معممة قد أكصؿ تكسع األخير إاٌل أٌف االسـ 
كال  ، الجاىؿ..." حالة يككف فييا كاليان ، د المتكٌمـ أنَّو يريد أف ينفي عف "البخيؿفمقص ، ئب عف ذىنوالشكا

ككف الكالي قد ل؛  احتمالية أف يككف كاليان  البخيؿً عف فستبعد  بخيالن ،يريد أف ينفي عف الكالي أف يككف 
فيذا العدكؿ  ، لكف مف يكصؼ بتمؾ الصفة كاف إلزامان أف يستبعد عف الحكـ ،الجبف.."  ،يستشعره "البخؿ

" "كما أفَّ تعريؼ الخبر ،  قد مٌيز بيف الصياغتيف (ُ)األفقي اٌل فال احتيج لتعريفو  ىي مزيَّة أخرل لو ،الكاليى كا 
 فجكةو  ةأيٌ  لممتمقي  مـ يترؾف،  كيزيد األمر إيضاحان ىك ما عيطؼ عميو كالتي قد أخذت مكاقعيا اإلعرابية ،

بصفات الكالي  كتذكيره كبذا يصؿ مقصد المتكٌمـ في تقريع المتمقي ، لمسؤاؿ عف شركط "الكالي الحؽِّ"
ِإَلى »: في صفة مف يتصٌدل لمحكـ بيف ااٍلمة كليس لذلؾ بأىىؿ ()مف ذلؾ قكلو ك .المفترض تكافرىا فيو

ـْ ِسْمَعٌة َأْبَوُر ِمَف الِكتَاِب ِإَذا ُتِمَي َحؽَّ  اهلِل َأْشُكو ِمْف َمْعَشر َيِعيُشوَف ُجيَّااًل، َوَيُموُتوَف ُضالَّاًل، َلْيَس ِفيي
ـْ َأْنَكُر ِمَف  ِتاَلَوِتِو، َواَل ِسْمَعٌة َأْنَفُؽ َبْيعًا َواَل َأْغَمى َثَمنًا ِمَف الِكتَاِب ِإَذا ُحرَِّؼ َعْف َمَواِضِعِو، َواَل ِعْنَدُى

 .(ِ)!«الَمْعُروِؼ، َواَل َأْعَرُؼ ِمَف الُمنَكرِ 
إلى رفع شككاه إلى ا تعالى تذمران () لقد كصؿ حاؿ الٌناس مف الجيؿ كالضالؿ الذم دفع اإلماـ      

، فرسـ صكرةن متسقةن مترابطة في ذىف  فيما يخصُّ مكقفيـ تجاه كتاب ا تعالى، كالسيما  منيـ كتضجران 
" عمى اسميا "ًسٍمعىةه" التي دٌلٍت عمى مالزمة صفة الجيؿ ًفييـٍ  لىٍيسى تقديـ خبر ليس " عف طريؽالمتمقي 

، كأنفؽ  ، الذم أصبحٍت تالكتوي أبكر سمعة ، حتى كصؿ أمر ذلؾ إلى كتاب ا تعالى كالضالؿ عندىـ
لىٍيسى ًفييـٍ ًسٍمعىةه أىٍبكىري ًمفى الًكتىاًب ًإذىا " ، لمالءمتو كأغراضيـ كمقاصدىـ المظممة؛ سمعة في حاؿ التحريؼ 

ًتًو، كىالى ًسٍمعىةه أىٍنفىؽي بىٍيعان كىالى أىٍغمىى ثىمىنان ًمفى الًكتىابً  ؽَّ ًتالىكى جد ىذه الصكرة " إذ ال نًإذىا حيرِّؼى عىٍف مىكىاًضًعوً  تيًميى حى
في حاؿ التأخير، مثالن فمك قاؿ: "لىٍيسى ًسٍمعىةه أىٍبكىري ًفييـٍ ًمفى الًكتىاًب" لما باف ىدؼ المتكٌمـ في تصكير األمر، 

 كلما دٌلٍت عمى مالزمة الصفة ليـ .

                                                           
( قد يسأؿ سائؿ إذا كاف ىذا عدكال أفقيان كيؼ يككف العدكؿ العمكدم؟ يمكف اإلجابة عمى ذلؾ مف قكلنا أٌف ىناؾ بعض  ُ

 =العناصر المغكية قد أدت اتساقان عمكديان مثؿ اإلحالة كاعتقد ىذه مزٌيتيا ،ككذا العدكؿ العمكدم فييا يحصؿ باإلحالة  كالعدكؿ
كما جاء ذلؾ في استحضار الغائبيف في  خطبة ليمة  ضكر إلى أخرل داٌلة عمى الغياب ،مف الضمائر البدالة عمى الح=

 كما بعدىا. ،ُّٕ، المبحث األكؿ :الربط باإلحالة: الفصؿ الثالث اليرير...، في 
 .ُٕ، خطبة:َٔنيج البالغة : (ِ
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ٌنما ىناؾ دعامات أيخر ، كلـ يقتصر اتساؽ الصكرة المبتغاة عمى ىذا التقديـ       جار كػ"تقديـ ال كا 
يَّاالن"" ، كالمجركر" عمى الفعؿ ، كتكرار العطؼ بػ"الكاك" في سياؽ تقديـ  ًإلىى اً أىٍشكيك ًمٍف مىٍعشىر يىًعيشيكفى جي
ٍف مىكىاًضًعوً  ، خبر ليس عمى اسميا نان ًمفى الًكتىاًب ًإذىا حيرِّؼى عى ـٍ ، كىالى  "كىالى ًسٍمعىةه أىٍنفىؽي بىٍيعان كىالى أىٍغمىى ثىمى ًعٍندىىي
كؼً  لتأكيد النفي في مدل ابتعادىـ عف ؛ ، متضمنان حرؼ النفي "ال"  ، كىالى أىٍعرىؼي ًمفى المينكىًر" أىٍنكىري ًمفى المىٍعري

السياؽ داللة  ذلؾ تظير ، كمف كؿِّ  كتأكيد مدل انغراسيـ في ظالـ الجيؿ كأعماؽ الباطؿ ، نكر الحؽ
 ما التقديـ كالتأخير كالعطؼ في السياؽ المقالي. ألٌنو استند عمى دعامتيف ى؛  الٌنٌصي

ْف َأَتى الدَّْىُر ِباْلَخْطِب »، لما بمغو مف أمر الحكميف:  بعد التحكيـ()كمف ذلؾ أيضان قكلو     اْلَحْمُد هلِل َوا 
َغْيُرُه، َوَأفَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدُه َوَرُسوُلُو)صمى اهلل اْلَفاِدِح، َواْلَحَدِث اْلَجِميِؿ، َوَأْشَيُد َأْف اَل ِإلَو ِإاّل اهلُل، َلْيَس َمَعُو ِإلٌو 

 .(ُ)...«عميو وآلو(
؛ فالثناء ىنا لـ  ، كقمؽ المتكٌمـ حكؿ كحدانية ا في الخطاب أعاله تدكر يالسياؽ الٌنصِّ إفَّ داللة       

ٌنما شمؿ حتى الضراء دىًث  يقتصر عمى الٌسراء كا  ٍطًب اٍلفىاًدًح، كىاٍلحى ٍف أىتىى الدٍَّىري ًباٍلخى ٍمدي ً كىا  ًميؿً ، "اٍلحى ،  "اٍلجى
، ما يدؿُّ عمى أٌف أمران عظيمان قد حؿَّ بأتباعو  كىذا ىك مقصد المتكٌمـ ىنا الذم عٌبر عف قمقًو كاضطرابو

شعكر ليؤٌكد عمى ؛ لعطؼ بػ"الكاك" كجاء با، (ِ)، ما أدل إلى انشقاؽ صفكؼ المسمميف نتيجة لفعؿ الحكميف
، "كىأىٍشيىدي أىٍف الى ًإلوى ًإاٌل  ، فييفضي ذلؾ إلى تكحيد ا تعالى دكف غيرهاالنساف بكجكد ا تعالى كقت الضراء 

ٍيريهي" بعد  مترتبان -، فجاء العدكؿ عف األصؿ ، فقٌدـ خبر ليس" مىعىوي" عمى اسميا "ًإلوه" اي، لىٍيسى مىعىوي ًإلوه غى
، فخضكع المتكٌمـ  لمتأكيد عمى تكحيد ا تعالى؛ التقديـ كالتأخير في سياؽ النفي  عف طريؽ -الحمد كالثناء

 منسجـ كنفسيتو القمقة.   
كىذا غالبان ما يتطمب ، ( ّ) ، أم يحمؿ ما ىك جديد نفان أٌف الخبر دائمان يككف ىك المحمكؿآسبؽ  قدف      

   ، كقد  ييفضي ذلؾ العدكؿ عف أصؿ الرتبة ما لتكضيح أمرو  ؛ التفصيؿ

لتحقيؽ أغراض كمقاصد داللية كبالغية تتالءـ كطبيعة  :اً ستفياما لكونو تقديـ الخبر -ٔ
َأاَل َوِفي َغد ػ َوَسَيْأِتي َغٌد ِبَما اَل » :يكمئ فييا إلى ذكر المالحـ ()السياؽ مف ذلؾ قكلو

                                                           
 .ّٓ، خطبة:ٕٗنيج البالغة: (ُ
 .ٖٓ/ِنيج البالغة: لالستزادة أكثر، ظ:  ابف ميثـ البحراني، شرح  (ِ
 كما بعدىا . ، ّْلقد سبؽ بياف ذلؾ في التضاـ النحكم:  (ّ



 ةـــــــــــبـــــــــــة الرتـــــــــــنـــــــــــريــــــــــــ....................ق.................110 ....................................... يــــــــانـــــــــــل الثـــــــــــــــالفص

َغْيرَِىا ُعمَّاَلَيا َعَمى مساوئ َأْعَماِلَيا، َوُتْخِرُج َلُو األْرُض َأَفاِليَذ َتْعِرُفوَف ػ َيْأُخُذ اْلَواِلي ِمْف 
ـْ َكْيَؼ َعْدُؿ السِّيَرة  .(ُ)«َكِبِدَىا، َوُتْمقي ِإَلْيِو ِسْممًا َمَقاِليَدَىا، َفُيِريُك

متمؽو عمى مرِّ مفتكح الداللة أماـ كؿِّ فيك خطاب  ، ييخبر عما يجرم عف آخر الزماف((اإلماـ     
األرض الكنكز ك  ، كتيخرج الذم يؤاخذىـ بذنكبيـ ، ((كالكالي ىنا إشارة إلى اإلماـ المنتظر ، األزمنة

تيٍخًرجي لىوي األٍرضي أىفىاًليذى كىًبًدىىا"،  (ِ)الخزائف الخفية اًليىا، كى مىى مساكئ أىٍعمى ٍيًرىىا عيمَّالىيىا عى ذي اٍلكىاًلي ًمٍف غى ،  يىٍأخي
تيٍمقي ًإلىٍيًو ًسٍممان مىقىاًليدىىىا" ، كىذا السياؽ اإلخبارم قد مٌثؿ جكابان لسؤاؿ يدكر في ذىف المتمقي عف عدؿ اإلماـ  كى

ـٍ كىٍيؼى عىٍدؿي السِّيرىة" في آخر الزماف " فتقٌدـ فييا الخبر المتمٌثؿ باالستفياـ  ، أم ييرم المتمقي السائؿ ؛ فىييًريكي
" فأداة االستفياـ قد فرضت نفسيا في التقديـ كىذا ناتج مف مزيتيا في ،  عمى المبتدأ "عىٍدؿي السِّيرىة" "كىٍيؼى

إلثارة  ؛ أٌما مضمكنو الداللي فقد تقٌدـ جميان عمى االستفياـ. ىذا بالنسبة لرتبتو المفظيةالصدارة في الكالـ ، 
ٌنما جاء ضمف مراحؿ إخباريةألٌنوي لـ يكف جكا ؛ ٌدـحفيظة المتمقي في معرفة ما تق جكاب  أفَّ  ك ،(ّ)بان مباشران كا 

ٌنما أعطا ما يؤدم إلى غمؽ ،  ه صكرة متسقة ككاضحة عما ييريدالمتكٌمـ لـ يكف مقتصران عمى سؤاؿ المتمقي كا 
 -اإلماـ المنتظر-كقد استعاض المتكٌمـ عف ذكره ، كتقكية كسيمة االتصاؿ بينيما ، فجكات أماـ المتمقي

، ببعض ـٍ  ، ًإلىٍيوً  اٍلكىاًلي، األلفاظ كالضمائر المستترة "غىده ًبمىا الى تىٍعًرفيكفى تعظيمان لشأنو كربما يككف ؛  "فىييًريكي
  لخفائو عف أعيف الناظريف أيضان.

 

 ي: ػػمػػـ االسػػديػػقػتػػي الػػف رػػخور أُ ػػػص 

 لتحقيؽ أغراض داللية كسياقية ال ؛ خر في التقديـ االسمي غير تقديـ الخبرىناؾ صكر أي       
فينبغي ترتيب  ، كجكدة السبؾ التي يقتضييا السياؽ كيستدعييا المقاـ يمكف تحقيقيا في حاؿ التأخر،

ر منيا ما كاف يحسف تأخيره ؛ ، األلفاظ ترتيبان صحيحان » كال  فتيقٌدـ منيا ما كاف يحسف تقديمو كتؤخِّ
ر منيا ما يككف التقديـ بو أليؽ ، تيقدِّـ منيا ما يككف التأخير بو أحسف ما يؤدم إلى  ، (ْ)«كال تؤخِّ

                                                           
 .ُّٖ، خطبة:ُٔٗنيج البالغة: (ُ
 .َُٔ،ُُٔ/ّلمتفصيؿ، ظ : ابف ميثـ البحراني، شرح نيج البالغة: (ِ
 .ُٕٗ، ُٔٗ( ظ: بقية أجزاء الخطبة في نيج البالغة:ّ
 ىذا ينصرؼ عمى الترتيب بصكرة عامة مف دكف تخصيص. .ُٕٓأبك ىالؿ العسكرم، كتاب الصناعتيف: (ْ
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المفعكؿ بو أك تقديـ  ، قديـ شبو الجممة عمى المفعكؿ بوكػ"ت ، منسجمة كمتسقةٌنصية تشكيؿ كحدة 
 :، كيمكف تمثيميا كاآلتي "كغيرىا ،الثاني عمى األكؿ

، مف  معينة في الكحدة الٌنصٌيةلتحقيؽ دالالت : بو تقديـ الجار والمجرور عمى المفعوؿ - أ
اْمِمُكوا عنِّي ىَذا » :الحربيتسرع إلى ()في بعض أياـ صفيف كقد رأل الحسف ((ذلؾ قكلو

ـَ اَل َيُيدَِّني، َفِإنَِّني َأْنَفُس ِبيَذْيِف ػ َيْعِني الَحَسَف َواْلُحَسْيَف)عمييما السالـ( َعَمى اْلَمْوِت،  اْلُغاَل
   .(ُ)«ِبِيَما َنْسُؿ َرُسوِؿ اهلِل)صمى اهلل عميو وآلو(ِلَئالَّ َيْنَقِطَع 

ما يدؿُّ  ، مف المشاركة في الحرب()في منع اإلماـ الحسف اإلسراعمف المتمقي  ((يطمب اإلماـ      
سىفى  ، فاإلماـ ييقٌدـ الدليؿ لذلؾ" عمى أىمية األمر مىى فىًإنًَّني أىٍنفىسي ًبيذىٍيًف ػ يىٍعًني الحى )عمييما السالـ( عى سىٍيفى كىاٍلحي

ا نىٍسؿي رىسيكًؿ اً) ٍكًت، ًلئىالَّ يىٍنقىًطعى ًبًيمى ، عمى المفعكؿ  عنِّي"كعميو جاء تقديـ الجار كالمجركر " ، (ِ) ")اٍلمى
" بو كتابعو" ـى ما يدٌؿ عمى انسجاـ الفكرة لديو كمف ثـ أدل  ، ، كىذا الذم تطٌمب سرعة إجابة المتمقي ىذىا اٍلغيالى

 إلى تفاعمًو مع المتكٌمـ أشدُّ التفاعؿ.

بصفيف في بياف حؽ الكالي ()مف ذلؾ قكلو: ثاني عمى األوؿػػوؿ الػػعػػفػػمػػـ الػػديػػقػػت - ب
َـّ َجَعَؿ ػ ُسْبَحاَنُو ػ»كحؽ الرعية: النَّاِس َعَمى َبْعض، َفَجَعَمَيا ِمْف ُحُقوِقِو ُحُقوقًا اْفَتَرَضَيا ِلَبْعِض ُث

ـُ َما اْفَتَرَض ػ  َتَتَكاَفُأ ِفي ُوُجوِىَيا، َوُيوِجُب َبْعُضَيا َبْعضًا، َواَل ُيْسَتْوَجُب بْعُضَيا ِإالَّ ِبَبْعض. َوَأْعَظ
َعَمى اْلَواِلي، َفِريضًة َفَرَضَيا  ُسْبَحاَنُو ػ ِمْف ِتْمَؾ اْلُحُقوِؽ َحؽُّ اْلَواِلي َعَمى الرَِّعيَِّة، َوَحؽُّ الرَِّعيَِّة،

، َفَمْيَسْت َتْصُمُح الرَِّعيَُّة ِإالَّ أللفتيـاهلُل ػ ُسْبَحاَنُو ػ ِلُكّؿ َعَمى ُكّؿ، َفَجَعَمَيا ِنَظامًا  ـْ ، َوِعزًّا ِلِديِنِي
 .(ّ)«ِبَصاَلِح اْلُواَلِة، َواَل َتْصُمُح اْلُواَلُة ِإالَّ ِباْسِتَقاَمِة الرَِّعيَّةِ 

                                                           
 .َِٕ، خطبة:ِّّنيج البالغة: (ُ
، كذلؾ لقكلو ِّٓ/ّمحمد جكاد مغنية ،في ظالؿ نيج البالغة:« الحسف ك الحسيف ىما ابنا رسكؿ الٌمو شرعا ال عرفا »( فػِ

ـْ  ﴿تعالى :  َـّ َنْبَتِيْؿ َفَنْجَعْؿ َلْعَنَة المَِّو َعَمى اْلَكاِذِبيفَ َفُقْؿ َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبَناَءَنا َوَأْبَناَءُك ـْ ُث ـْ َوَأْنُفَسَنا َوَأْنُفَسُك  ﴾  َوِنَساَءَنا َوِنَساَءُك
أحدا مف األبناء غير الحسف ك الحسيف ، ك مف النساء غير فاطمة ، ك ما كاف مف  ))، ك ما دعا النبي  آؿ عمراف [ ُٔ]

كؿ كلد آدـ فإف عصبتيـ ألبييـ خال كلد فاطمة ، » ،: ))باتفاؽ المفسريف . ك قاؿ ()عمي األنفس إال ىك ك اإلماـ 
 .ِّٓ/ّمحمد جكاد مغنية ، في ظالؿ نيج البالغة: «فإني أنا أبكىـ ك عصبتيـ 

 .ُِٔ، خطبة: ّّّنيج البالغة: (ّ
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كاضعان شركط كٌؿ منيما في أداء  ، حقكؽ الكالي كحقكؽ الرعيةالمتقدـ كاف جميان في بياف الٌنصَّ إفَّ        
فقٌدـ المفعكؿ بو الثاني المتمثؿ بالجار  ، لقمة اإلنصاؼ عندىـ؛ الحؽِّ متضمنان سياؽ ذلؾ معنى التكبيخ 

قيكًقًو" عمى األكؿكالمجركر " قيكقان  ًمٍف حي مىى بىٍعض"حي يىا ًلبىٍعًض النَّاًس عى كًىيىا،  اٍفتىرىضى عىمىيىا تىتىكىافىأي ًفي كيجي ، فىجى
يىا ًإالَّ ًببىٍعض..." يىا بىٍعضان، كىالى ييٍستىٍكجىبي بٍعضي ييكًجبي بىٍعضي ، ككف المفعكؿ بو األكؿ تتعمؽ  لغرض التفصيؿ ؛ كى

،  كما يتعمؽ بيا مف شركطٌؽ الكالي ك حٌؽ الرعية منيا ح ، بو قضايا تفصيمية مكٌسعة متعمقة بحقكؽ الناس
مىى الرًَّعيَّةً  ؽُّ اٍلكىاًلي عى قيكًؽ حى مىى اٍلكىاًلي "ًمٍف ًتٍمؾى اٍلحي ؽُّ الرًَّعيًَّة، عى انىوي ػ ًلكيٌؿ  ، كىحى يىا اي ػ سيٍبحى ، فىًريضةن فىرىضى

مىى كيؿٌ  عىمىيىا ًنظىامان أللفتيـ عى الىًح اٍلكيالىةً  ًلًديًنًيـٍ ، كىًعٌزان  ، فىجى ، كىالى تىٍصميحي اٍلكيالىةي ًإالَّ  ، فىمىٍيسىٍت تىٍصميحي الرًَّعيَّةي ًإالَّ ًبصى
ًة الرًَّعيًَّة"  يذا التفصيؿ، ف لأللفة كالمحبة كعزان لمديف سببان  المتعالقة بعضيا ببعض فتكافأ ىذه الحقكؽ ، ًباٍسًتقىامى

كف التقٌيد بما دمف كبيانيا  -الحقكؽ-ألخذ الحرية في تفصيميا ؛ صؿ رتبتياىك الداعي لمعدكؿ عف أ المبسط
جذب انتباىو  كمف ثىَـّ  ، أم إبعادان لمشكائب كااللتباس عمى المتمقي ،-المفعكؿ الثاني-يوبعدىا كالتأثير ف

 كىذا ما يبتغيو المتكٌمـ. ، كتشٌكقو عمى معرفة تمؾ الحقكؽ
َأْجزََأ اْمُرٌؤ » في حٌض أصحابو عمى القتاؿ:()ذلؾ قكلومف تقديـ خبر إفَّ عمى اسميا:  - ت

ـْ َيِكْؿ ِقْرَنُو ِإَلى َأِخيِو َفَيْجَتِمَع َعَمْيِو ِقْرُنُو َوِقْرُف َأِخيِو. وَ  ـُ اهلِل َلِئْف ِقْرَنُو، َوآَسى َأَخاُه ِبَنْفِسِو، َوَل اْي
ـْ ِمْف َسْيِؼ اْلَعاِجَمِة، اَل َتْسَمُموا ِمْف  ـُ، ِإفَّ َفَرْرُت ـُ األْعَظ ـُ اْلَعَرِب، َوالسََّنا ـْ َلَياِمي َسْيِؼ ااْلِخَرِة، َأْنُت

فَّ اْلَفارَّ َلَغْيُر َمِزيد ِفي ُعُمرِهِ  ، َواْلَعاَر اْلَباِقَي، َواِ  ، َواَل َمْحُجوز ِفي اْلِفرَاِر َمْوِجَدَة اهلِل، َوالذُّؿَّ الالَِّزـَ
 .(ُ)«َبْيَنُو َوَبْيَف َيْوِموِ 

ىذا الجزء كقد تحٌدث  النصح كاإلرشاد حكؿ القتاؿخالؿ  ، يتمثؿ الخطاب المباشر بالترغيب كالترىيب      
 ؛ العتماد عمى أخيو في مقاتمة قرنوفقد تسمسؿ بمراحؿ الفرار بدءان مف ا ، المقتطع تحديدان عف الفرار كمعايبو

ؤه ًقٍرنىوي " ،فاأخيو قرنيجتمع عمى إذ  اهي ًبنىٍفًسوً ،  أىٍجزىأى اٍمري مىٍيًو ًقٍرنيوي  كىآسىى أىخى ـٍ يىًكٍؿ ًقٍرنىوي ًإلىى أىًخيًو فىيىٍجتىًمعى عى لى ، كى
ًقٍرفي أىًخيًو " ُقْؿ  ﴿ تعالى:نحك قكلو  ، ينجيو مف المكت كأألٌنو ال يحجزه  ؛ فالفرار ال ييزيد مف عمره شيئان  ، كى

ـْ  ـْ اْلِفرَاُر ِإْف َفَرْرُت ذًا ال ُتَمتَُّعوَف ِإالَّ َقِميالً َلْف َيْنَفَعُك كإلبعاد الممؿ عف  ،[ ُٔاألحزاب:]﴾ ِمْف اْلَمْوِت َأْو اْلَقْتِؿ َواِ 
ٌنما ظؿَّ يتنقؿ بيف الترىيب تارةن  المتمقي نجد أٌف المتكٌمـ لـ يستمر في سياؽ خطابو عمى كتيرة كاحدة ، كا 

                                                           
 .ُِْ، خطبة :ُُٖ(نيج البالغة: ُ
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كالتخكيؼ إلى التذكير  التحذيرفقد انتقؿ مف  ؛ كاستحضاره الذىني لجذب المتمقي ؛ كالترغيب تارةن أخرل
ـي اٍلعىرىبً " كالتشجيع، " إٍذ ذكٌرىـ بأٌف الفرار ال يتناسب كشجاعتكـ كعمك مرتبتكـ أىٍنتيـٍ لىيىاًمي ـي ـي األٍعظى  .، كىالسَّنىا

كاضحان اء ما ج، منيا  تجٌمٍت في السياؽ الٌنٌصي عدة لغكٌية أمكربالعمؽ الداللي في كالمو أكد  لقد       
ٍرتيـٍ ًمٍف سىٍيًؼ اٍلعىاًجمىةً  ، تركيبيتيفالدعامتيف كال ـي اً لىًئٍف فىرى ، الى تىٍسمىميكا ًمٍف سىٍيًؼ  األكلى تمٌثمٍت بالقسـ "كىاٍي

، كى  كالدعامة التركيبية األخرل ىي: ، ااٍلًخرىًة" ٍكًجدىةى اً، كىالذُّؿَّ الالًَّزـى ""ًإفَّ ًفي اٍلًفرىاًر مى ، فقد أكد  اٍلعىارى اٍلبىاًقيى
" عف طريؽقيبح الفرار  ٍكًجدىةى  "ًفي اٍلًفرىاًر" مٌثؿ بالجار كالمجركركتقديـ خبرىا المتالمؤًكدة  "ًإفَّ عمى اسميا "مى

 ان فضالن عف ذلؾ فقد جاء اسميا متعدد -المتمقي-كردـ الفجكات التي تيشتت ذىنو ، لشٌد ذىف المتمقي؛ " اً 
كىالذُّؿَّ " ث في األعقابالذٌؿ كالعار المكرٌ  -الفرار-لبياف معايب الفرار كغضب ا تعالى كعقابو كاستمزامو

 " ، كىاٍلعىارى اٍلبىاًقيى مف أجزاء الكحدة الخطابية جزء بذكره التعميؿ المتسؽ مع كحدتو الجزئية لكٌؿ فالمتكٌمـ ، الالًَّزـى
ك  ، كمف ثـ يعكس ىيمنة التتابع المفيكمي كالتعالؽ الداللي ، يؤدم إلى الترابط النٌصي ، الكبرل المتعالقة
إٍذ لـ يقتصر التكجيو عمى مف كاف معو في ساحة المعركة  ؛ لٌنصِّ صفة الحيكية كاالستمراريةييضفي عمى ا

ٌنما  فااللتزاـ بيذه األمكر تحقؽ ، كعميو  اففي كؿِّ زمافو كمك ، بليشمؿ كٌؿ مجاىد في سكح الحر امتد أثره كا 
  .  (ُ)النصر كالمؤزر كالرضا اإلليي

فَّ الثَّاِئَر »...:في تيديده لبني أيمٌية ((كمف ذلؾ أيضان قكلو        َأاَل ِإفَّ ِلُكؿِّ َدـ ثَاِئرًا، َوَلُكؿِّ َحؽٍّ َطاِلبًا، َواِ 
ـُ ِباهلِل، َيا . الَِّذي اَل ُيْعِجُزُه َمْف َطَمَب، َواَل َيُفوُتُو َمْف َىَربَ ِفي ِدَماِئَنا َكاْلَحاِكـِ في َحؽِّ َنْفِسِو، َوُىَو اهلُل  َفُأْقِس

! َأاَل ِإفَّ أْبَصَر األْبَصارِ  ـْ ُك ـْ َوِفي َداِر َعُدوِّ  َما َنَفَذ ِفي اْلَخْيِر َبِني ُأَميََّة، َعمَّا َقِميؿ َلَتْعِرُفنََّيا ِفي َأْيِدي َغْيِرُك
 .(ِ)!...«ِإفَّ َأْسَمَع اأَلْسَماِع َما َوَعى التَّْذِكيَر َوَقِبَموُ  َطْرُفُو! َأالَ 

ككنًو مٌثؿ القاعدة المجممة ؛ ثىاًئران" بالجار كالمجركر "ًلكيؿِّ دىـ" عمى اسميا " لقد تقٌدـ خبر "إٌف" المتمٌثؿ     
لىكيؿِّ " ، ابعو في ذلؾ المعطكؼكت ، عمى التفصيؿتقدـ كما أيجمؿ غالبان ما ي ، أىالى ًإفَّ ًلكيؿِّ دىـ ثىاًئران"" العامة كى

ؽٍّ طىاًلبان"  مكضح داللة ما اتبعو مفالستيالؿ اال، فقد مٌثؿ ذلؾ  إلشراكًو ضمف تمؾ القاعدة كتكميمو ليا ؛ حى
قد أنذرىـ بأفَّ اى تعالى ، ف كىذا يعكس مدل انسجامو كالتفصيؿ مف ناحيتي المفيكـ كالمنطكؽ ، تفصيؿ

ـى طالبو أك ضى ىك الثائر لكؿِّ دـ معصـك »  ، كلٌما كاف دـ مثميـ )عمييـ السالـ(... ؼى عي كالطالب بو إف عيًد

                                                           
 .ّْفي ساحة المعركة في ىامش المبحث األكؿ مف الفصؿ األكؿ "التضاـ النحكم":لقد سبؽ أنفان بياف نصائح المجاىديف  (ُ
 .َُٓ، خطبة:ُُٓنيج البالغة: (ِ
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كمف ثـ  ، (ُ)«يجرم مجرل الحٌؽ الثابت المتعارؼ  في ككنًو يطمب بو كال ييممو كىك الحاكـ المطمؽ
" في معرض التيديد ليـ بأخذًه كقٌكتوً  مىٍف طىمىبى  كصفو تعالى بأٌنو "الى ييٍعًجزيهي  ، كىالى يىفيكتيوي مىٍف ىىرىبى

كعميو ،  (ِ)
ـي –ؽى ، قد شكٌ  فيذه الكميات كالكصؼ يعكد لمرجع كاحد ىك "اي" تعالى كمف ثـ  ، المتمقي لمعرفتو -المتكٌم

 تخكيفو منو تعالى.  

قد  -في السياؽ الٌنٌصي- التالزمية بيف العناصر االسمية كالفعمية إفَّ العالقةالتقديـ الفعمي: -ثانياً    

لتحقيؽ مقاصد داللية مخصصة كأغراض أسمكبية  ؛-يران تقديمان أك تأخ- عدكالن عف أصؿ ترتيبيا تقتضي
التقدـ  عف طريؽآنفان سبؽ بيانو  كالذم ،المقامي المقالي أك بنكعييا  الٌنٌصي السياؽ تتسؽ مع يبتغييا المتكٌمـ

كىي  ، بياف صكر التقدـ الفعمي ف طريؽمكتكتمؿ الصكرة  ، صكره كدالالتو المتنكعة عف طريؽاالسمي 
       تي:كاآل

قد تتقدـ شبو الجممة عمى الفعؿ الذم : يالفعممتعمقيا شبو الجممة عمى تقديـ  -ُ
 ، كمقاصده الخاصةتعمقٍت بًو في الجممة الفعمية في سياقات متنكعة لكؿِّ سياؽ دالالتو 

إٍذ تيجٌكز قكانيف العربية أٍف يتحرؾ  ؛ كىذه مف الرتب غير المحفكظة في المساف العربي
ألغراض إبداعية ؛  لممتكٌمـالمتعمؽ أيفقيان تقديمان كتأخيران نتيجة التفاعؿ الذىني الداخمي 

َـّ تؤدم إلى تنٌكع النا ، تيضفي عمى الٌنصِّ صفة التكاصؿ كالحيكية تج الداللي كمف ث
كىذا يتناسب مع كظيفتيا المغكية ال  ، كتكافقو مع الحركة الصياغية أفقيان ، لمنسؽ المغكم

 :كاآلتي كىي،  (ّ)البالغية

                                                           
 .ِٔ/ّ( ابف ميثـ البحراني ،شرح نيج البالغة :ُ
بالقسـ كقد حٌذرىـ بأٌف ما في أيديكـ مف أمارة سينتقؿ إلى عدككـ "بني العباس" مؤكدان ذلؾ  ،ِٔ/ّ( ظ: ابف ميثـ البحراني:ِ

ًفي دىاًر عىدي  ـٍ كى ٍيًركي ا قىًميؿ لىتىٍعًرفينَّيىا ًفي أىٍيًدم غى ـي ًباً، يىا بىًني أيمىيَّةى، عىمَّ !"با تعالى " فىأيٍقًس ـٍ كي ، كقد نبو المتمقي عمى األخذ  كِّ
، كعميو تحصؿ سعادة الفكر الباقية  كالمتمٌثمة بالكماالت النفسٌية في العمـك كاألخالؽ بالفائدة المطمكبة مف البصر كالسماع ،

كالخير الدائـ كعمى قبكؿ الكعظ كالتذكر. فيذه الخطبة طكيمة تضمنت مجمكعة مف الدالالت السياقية العميقة كالمنسجمة 
ج شرح ني ابف ميثـ البحراني ، ك : كما بعدىا ، ،ُُٓ: نيج البالغة:  كالكحدة الٌنصية ،  لمتفصيؿ في بقية أجزاء الخطبة ، ظ

 . ِٔ/ّالبالغة : 
 .ِّٕالبالغة العربية قراءة أخرل: : محمد أحمد عبد المطمب ، ( ظّ
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التركيبية أك السياقية في خطب الحركب  مكاضع كجكدهً  تكثر: الجار والمجرور - أ
إثارة أصحابو في  ()مف ذلؾ قكلو ،المقاؿ أك المقاـ لمناسبتو كسياؽ ؛  ()لإلماـ

ـُ االَ » :لنصرتو عمى األعداء َواُف في الدِّيِف، َواْلُجَنُف َيْوـَ اْلَبْأِس، خْ َصاُر َعَمى اْلَحؽِّ، َواإلنْ َأْنُت
ـْ َأْضِرُب اْلُمْدِبَر، َوَأْرُجو َطاَعَة اْلُمْقِبِؿ، َفَأِعيُنوني ِبُمَناَصَحة َخِميَّة  َواْلِبَطاَنُة ُدوَف النَّاِس، ِبُك

ْيِب; َفَو اهلِل ِإنِّي ألْوَلى النَّاِس ِبالنَّاسِ  ، َسِميَمة ِمَف الرَّ  .(ُ)«!ِمَف اْلِغشِّ
عمى  تشجيعان ليـ لنصرتو ؛ إٍذ ييذٌكرىـ المتكٌمـ بصفاتيـ الحسنة ؛ ٌص في سياؽ المدح كالتشجيعالنٌ      

" الجار كالمجركر فقٌدـ ، األعداء ـٍ " عمى التركيب الفعمي "ًبكي ٍدًبرى ك طىاعىةى  ، "أىٍضًربي اٍلمي كتابعو العطفي "كىأىٍرجي
ٍقًبًؿ" ما يدؿ عمى أىمية األمر،  ، ة التي استيميا لتييئة أذىانيـ إثارتيـ لما يأتييفبعد ىذه المقدمة المدح ، اٍلمي

"فىأىًعينيكني  ، العكف في المناصحة صادقة سميمة مف الغش -"الفاء" الطمبية مف طريؽ–فقد طمب منيـ 
ٍيًب" ًميمىة ًمفى الرَّ ، سى ًميَّة ًمفى اٍلًغشِّ ة خى حى أكلى مف غيره أٌنو القسـ البار  عف طريؽألٌنو أكد ذلؾ  ؛ ًبمينىاصى

 .  (ِ)كىذا ىك مقصد المتكٌمـ ، باإلمامة "فىكى اً ًإنِّي ألٍكلىى النَّاًس ًبالنَّاًس" فانسجـ ذلؾ التقديـ كسياؽ المقاـ
ـٍ  :()، فقاؿ ، فسكتكا مميان  كقد جمع الناس كحٌضيـ عمى الجياد ()كمف ذلؾ قكلو        ا بىاليكي مى

؟ ـْ » :()فقاؿ .معؾ"، إف سرتى سرنا  فقاؿ قكـ منيـ: "يا أمير المؤمنيف أىميٍخرىسيكفى أىٍنتيـٍ ! اَل ُسدِّْدُت ـْ َما َباُلُك
ـْ َلَقْصد! َأِفي ِمْثِؿ ىَذا َيْنَبِغي ِلي  ِفي ِمْثِؿ ىَذا َرُجٌؿ ِممَّْف َأْرَضاُه ِمْف  جُ َأْف َأْخُرَج؟ ِإنََّما َيْخرُ ِلُرْشد! َواَل ُىِديُت

، َواَل َيْنَبِغي ِلي َأْف َأَدَع اْلُجْنَد، َواْلِمْصَر، َوَبْيَت اْلَماِؿ، َوِجَباَيَة األرْ  ـْ ـْ َوَذِوي َبْأِسُك ِض، َواْلَقَضاَء َبْيَف ُشْجَعاِنُك
َـّ  َأْخُرَج ِفي َكِتيَبة َأْتَبُع ُأْخَرى، َأَتَقْمَقُؿ َتَقْمُقَؿ اْلِقْدِح ِفي اْلَجِفيِر  اْلُمْسِمِميَف، َوالنََّظَر في ُحُقوِؽ اْلُمَطاِلِبيَف، ُث

نََّما َأَنا ُقْطُب الرََّحا، َتُدوُر َعَميَّ َوَأَنا ِبَمَكاني، َفِإَذا َفاَرْقُتُو اْسَتَحاَر َمَداُرَىا، وَ  اْضَطَرَب ِثَفاُلَيا. ىَذا اْلَفاِرِغ، َواِ 
 .(ّ)« الرَّْأُي السُّوُء َلَعْمُر اهللِ 

  ، لقد جاء التقديـ كالتأخير في سياؽ االستفياـ عمى سبيؿ اإلنكار كالدعاء عمى حاليـ القبيحة      
؛ فقٌدـ الجار كالمجركر "ًفي ًمٍثًؿ ىذىا" عمى فعمو "يىٍنبىًغي"  ، كتكبيخيـ لتثاقميـ في الخركج لمحرب إاٌل بصحبتو

 وال تقتضي تركك  ، فيي لصغرىا ال تتالءـ كقيادتو لمحركب الكبرل ، مف طمبيـ ىذا ليدؿ عمى استيزائو

                                                           
 .ُُٖ، خطبة:ُُٓ: نيج البالغة (ُ
 ، كما بعدىا.  ْٓ: مبحث األكؿ التضاـ النحكم : األكؿ(لقد تـ تحميؿ ىذا الٌنٌص مفصالن في فصؿ  ِ
 .ُُٗ، خطبة:ُٕٓ: (نيج البالغة ّ
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كالخركج مف كتيبة إلى أخرل  ، بيت الماؿ كغيرىامف التجنيد ك المترتبة عميو بالترتيب الكارد أمكر الدكلة 
ا يىٍخري ؿ حركة عممو مف الحركة الدائرية إلى المستقيمة فإٌف ذلؾ سيحكٌ  ، تقمقؿتكترؾ شجعانكـ  ًفي ًمٍثًؿ  جي "ًإنَّمى

ذىًكم بىٍأًسكيـٍ  ـٍ كى اهي ًمٍف شيٍجعىاًنكي ؿه ًممٍَّف أىٍرضى ٍندى  ىذىا رىجي بىٍيتى اٍلمىاؿً  ، كىاٍلًمٍصرى  ، كىالى يىٍنبىًغي ًلي أىٍف أىدىعى اٍلجي ،  ، كى
اءى بىٍيفى اٍلميٍسًمًميفى ،  كىًجبىايىةى األٍرضً  قيكًؽ اٍلميطىاًلًبيفى  كىاٍلقىضى ،  ، ثيَـّ أىٍخريجى ًفي كىًتيبىة أىٍتبىعي أيٍخرىل ، كىالنَّظىرى في حي

ًفيًر اٍلفىاًرًغ" فاعتماد التقديـ كالتأخير ىنا ييفضي إلى حركة داللية قكاميا تكضيح  ، أىتىقىٍمقىؿي تىقىٍمقيؿى اٍلًقٍدًح ًفي اٍلجى
يصاليـ إلى إل يوسع ك ، يقة المتجاىمة عند المتمقيف كالمتمثمة في بياف دكره القيادم كتقريبو ألذىانيـالحق

"ىذىا لىعىٍمري اً  يؤكد ذلؾ اختتامو التكجيو الخطابي بالقسـ البار ك ، ألمر كبياف كجو المفسدة في رأييـحقيقة ا
  الرٍَّأمي السُّكءي" المتسؽ كطبيعة السياؽ الٌنٌصي.

ـْ َبَوِثيَقة » :في التحكيـ كذـٌ أصحابو ()مف ذلؾ قكلو :تقديـ الظرؼ عمى الفعؿ - ب َما َأْنُت
! َلَقْد َلِقيتُ  ـْ ! ُأؼٍّ َلُك ـْ ـُ ِإَلْيَيا، َلِبْئس ُحشَّاُش َناِر اْلَحْرِب َأْنُت ـْ  ُيْعَمُؽ ِبَيا، َواَل َزَواِفَر ُيْعَتَص ِمْنُك

ـْ  ، َفاَل أْحراُر ِصْدؽ ِعْنَد النَِّداِء، َواَل ِإْخَواُف ِثَقة ِعْنَد َبْرحًا، َيْومًا ُأَناِديُك ـْ َوَيْومًا ُأَناِجيُك
 .(ُ)!«النََّجاءِ 

ما ييثير انتباه  ، قٌمة طاعتولتضجره منيـ ك عف عتابو ليـ تيعٌبر  لقد رسـ المتكٌمـ صكرة معنكية لممتمقيف      
يىٍكمان" عمى  " العطؼ بػ"الكاك" األكؿ عف طريؽالمكرر فعمد إلى تقديـ الظرؼ  ، لتعمؽ األمر بيـ؛ المتمقيف 

" ـٍ يىٍكمان"  الفعؿ "أينىاًديكي "، كالثاني "كى ـٍ تضجره منيـ كتذمره شٌدة ما يدؿ داللة كاضحة عمى ،  عمى الفعؿ "أينىاًجيكي
كتارة أخرل تككف  ، دعكتو تارة تككف عمنيةه لػ "يكمان" تؤكد أٌف تكرار ، ف توً استجابتيـ لندائو كنجك نتيجة لعدـ 

"فىالى  يقكؿ: ، مة عمى النجكةيلذا نجد أٌف المتكٌمـ قد نفى عنيـ الصدؽ المحيؿ عمى النداء كالثقة المح ؛ سرية
اًء" أٍحراري ًصٍدؽ ًعٍندى النِّدىاءً  . إلى تالحـ الداللة كاتساقيايؤدم ، ما  ، كىالى ًإٍخكىافي ًثقىة ًعٍندى النَّجى  مع كحدة الٌنصِّ

،  كىذا يكثر في السياقات الٌنٌصية : (ِ)تقديـ المسند إليو عمى المسند الفعمي -ِ
ـْ آِت ػ » :()، مف ذلؾ قكلو ، كأغراضو األسمكبية كتتنٌكع تبعان لذلؾ مقاصده الداللية َفَم

                                                           
 .ُِٓخطبة:، ُّٖنيج البالغة: (ُ
كما معمـك أٌف البنية التركيبية تتككف مف المسند إليو كالمسند، كالجممة االسمية عادة تبدأ باسـ ،في حيف تبدأ الجممة الفعمية  (ِ

لكف قد يتقٌدـ المسند إليو في الجممة الفعمية ليتحقؽ المقصد الداللي الذم ال يمكف أف يؤديو التأخير، كأٌف يككف  بالفعؿ ،
أف يككف الفعؿ فعالن  قد أردت أف تنصُّ فيو عمى كاحدو فتجعمو لوي كتزعـ أنَّوي فاعموي »،يقكؿ الجرجاني في ذلؾ :  لمتخصيص
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، َواَل  ـْ ـْ َعْف َأْمِرُك ـْ ػ ُبْجرًا، َواَل َخَتْمُتُك ـْ َعَمى اَل َأَبا َلُك ، ِإنََّما اْجَتَمَع رَْأُي َمَمِئُك ـْ لبَّْسُتُو َعَمْيُك
ِصرَاِنِو، اْخِتَياِر َرُجَمْيِف، َأَخْذَنا َعَمْيِيَما َأالَّ َيَتَعدََّيا اْلُقْرآَف، َفتَاَىا َعْنُو، َوَتَرَكا اْلَحؽَّ َوُىَما ُيبْ 

َسَبَؽ اسِتْثَناُؤَنا َعَمْيِيَما ػ ِفي اْلُحُكوَمِة ِباْلَعْدِؿ،  َوَكاَف اْلَجْوُر َىَواُىَما َفَمَضَيا َعمْيِو، َوَقدْ 
ْمِد ِلْمَحؽِّ ػ ُسوَء رَْأِيِيَما، َوَجْوَر ُحْكِمِيَما   .(ُ)«َوالصَّ

كنقضيما  ، ، في سياؽ الحديث عف الحكميف "ييٍبًصرىاًنًو" " عمى المسند الفعميلقد تقٌدـ المسند إليو "ىيمىا      
تىرىكىا اٍلحىؽَّ لحؽ" أحد الشرائط المتفؽ عمييا ""ييٍبًصرىاًنًو" محيؿ عمى "ا ، فالضمير في الشركط المتفؽ عمييا كى

ا ييٍبًصرىاًنًو" كىذا اإلخبار عنيما ،  عمميما بأحكاـ القرآفمف رغـ عمى تركيما العمؿ بو لمتأكيد عمى  ؛ كىىيمى
لشرائط نتيجة نقضيما البياف  ؛ ، كتنشيطان لذىنو لممتمقي تذكيران ؛ ، كسكقو ىنا  قيكاف معمكمان عند المتم

مٍيوً  يىا عى ٍكري ىىكىاىيمىا فىمىضى كىافى اٍلجى قىٍد سىبىؽى اسًتٍثنىاؤينىا  المتمثمة بكجكب مخالفتيما كىي نتيجة مفيكمية "كى ، كى
ٍمًد لً  كيكمىًة ًباٍلعىٍدًؿ، كىالصَّ ا ػ ًفي اٍلحي مىٍيًيمى ؽِّ ػ سيكءى رى عى ٍكًمًيمىاٍمحى ٍكرى حي ، فيؤدم إلى الكشؼ عف آليات  "ٍأًيًيمىا، كىجى

    .(ِ)تعالؽ البنيات المنطقية التي تحكميا كحدة الٌنصِّ عف طريؽ الترابط المفيكمي 
،  كفييا يتأفؼ بالناس ، في استنفار الناس إلى الشاـ )بعد فراغو مف أمر الخكارج( ((كمف ذلؾ قكلو    

ـْ ِباْلَحَياِة الدُّْنَيا ِمَف ااْلِخَرِة ِعَوضًا؟ َوِبالذُّؿِّ » :السدادكينصح ليـ بطريؽ  ! َأَرِضيُت ـْ ! َلَقْد َسِئْمُت ِعتَاَبُك ـْ ُأؼٍّ َلُك
ـْ ِمَف اْلمَ  ، َكَأنَُّك ـْ ـْ َداَرْت َأْعُيُنُك ُك ـْ ِإَلى ِجَياِد َعُدوِّ ْوِت ِفي َغْمَرة، َوِمَف الذُُّىوِؿ في ِمَف اْلِعزِّ َخَمفًا؟ ِإَذا َدَعْوُتُك

ـْ اَل َتْعِقُموفَ  ـْ َمْأُلوَسٌة، َفَأْنُت ـْ َحَواِري َفَتْعَمُيوَف، َفَكَأفَّ ُقُموَبُك ـْ لي ِبِثَقة َسِجيَس  .َسْكَرة، ُيْرَتُج َعَمْيُك َما َأْنُت
، َواَل َزَواِفُر عِ  ـْ ـْ ِبُرْكف ُيَماُؿ ِبُك  .(ّ)«.. .ِإَلْيُكـْ  زٍّ ُيْفَتَقرُ المََّيالي، َوَما َأْنُت

، لتثاقميـ عف الدعكة  إلييـ مباشرةن  ان فكاف الخطاب مكجي ، ينصب ىذا الٌنٌص حكؿ الحثِّ عمى الجياد      
!" عمى سبيؿ االستفياـ يؼـ قد استفتح حديثو بالتضجر كالتأفلذا نجد أٌف المتكمٌ ؛  إلى القتاؿ ـٍ  اإلنكارم "أيؼٍّ لىكي

لتركيـ الجياد كما يحممو مف ثكاب كعٌزة كتعمقيـ بسالمة الدنيا كما تحممو مف الذٌؿ بدالن مف العٌز ألطماع  ؛
مىفان؟" ، العدك فييـ ًبالذُّؿِّ ًمفى اٍلًعزِّ خى يىاًة الدٍُّنيىا ًمفى ااٍلًخرىًة ًعكىضان؟ كى ، فعمد إلى تقديـ المسند إليو  "أىرىًضيتيـٍ ًباٍلحى

                                                                                                                                                                                           

الجرجاني، دالئؿ  «دكف كاحد آخر أك دكف كؿ أحدو كمثاؿ ذلؾ أف تقكؿ : "أنا كتبت في معنى فالف كأنا شفعتي في بابًو"
 .ُِٖاإلعجاز:

 .ُِٕ، خطبة:ُٖٓ(نيج البالغة: ُ
 ، كما بعدىا.ُِْ: لمتفصيؿ في تحميؿ ىذا الٌنٌص يرجى مراجعة الفصؿ الثالث المبحث األكؿ "الربط  باإلحالة" (ِ
 .ّْ: خطبة ،ٕٓ: نيج البالغة (ّ
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 " " عمى الجممة الفعمية المنفية"فىأىٍنتيـٍ إلى  تبكيتان ليـ كتكبيخان برذائؿ تعرض ليـ عند دعائو ليـ ؛ "الى تىٍعًقميكفى
ككف العاقؿ ال يفعؿ ما لتكبيخان  ؛ فنفى العقؿ عنيـ ، فمثٌمٍت نتيجة استقصاء لتثاقميـ عف الجياد ،(ُ)الجياد
 ذيكر - ، فالتقديـ ىنا تؤدم إلى اتساؽ الٌنصِّ ككحدتوً التي  ، فيي عالقة جامعة لألحداث الٌنٌصية ، فعمتمكه
ٌنما ارتبطٍت داللتو بما قبمو  -تحميؿ النصكصعف طريؽ أنفان  لـ يقتصر عمى البنية التركيبية المتضمنة لو كا 

كعميو ال يمكف إفراده بالتكضيح مف دكف بياف عالقتو بالداللة  ، لترابط أحداث الٌنصِّ كقضاياه؛ كما بعده 
 الٌنٌصية الكبرل. 

أصؿ الترتيب بالتركيب الفعمي أف يتقدـ  :إليو تقديـ المسند الفعمي عمى المسند -ٖ
كلكف قد يعدؿ عف  ، عمي عمى المسند إليو في األحكاؿ العادية لدالالت عامةالمسند الف

لتكليد معنىن عميؽ الداللة كغرضو ؛  خرلإلى أ -وترتيبفي -ىذه الحاؿ كىذه الدالالت 
 ، كىذا يتمثؿ بأىمية الحدث المتقدـ الذم ىك محط اىتماـ المتكٌمـ ، قكم التأثير أسمكبيو 
ِمْف َأْمِر األْسَوِة، َوَأمَّا َما َذَكْرُتَما ...» :()ال تجده في حاؿ التأخير، مف ذلؾ قكلوكىذا 

ـْ َأَنا ِفيِو ِبرَْأِيي، َواَل َوِليُتُو َىوًى ِمنِّي، َبْؿ َوَجْدُت َأَنا َوَأْنُتما َما جَ  ـْ َأْحُك اَء َفِإفَّ ذِلَؾ َأْمٌر َل
ـْ َأْحَتْج ِإَلْيُكَما ِفَيما َقْد َفَرغَ  اهلُل ِمْف  ِبِو َرُسوُؿ اهلِل)صمى اهلل عميو وآلو( َقْد ُفِرَغ ِمْنُو، َفَم
    .(ِ)«َقْسِمِو، َوَأْمَضى ِفيِو ُحْكَمُو، َفَمْيَس َلُكَما، َواهلِل، ِعْنِدي َواَل ِلَغْيِرُكَما ِفي ىَذا ُعْتَبى

بما  ((، فرٌد عمييما اإلماـ لطمبيما المساكاة في الغنيمة ؛ الخطاب ىنا خاص مكجو لطمحة كالزبير     
تقديـ المسند الفعمي في  فقد ساؽ ، )حكمو جاء عمى كفؽ شريعة محمد)، بأفَّ  يتكافؽ كالمنطؽ العقمي

"  ؛ إذ قٌدـ نفي القطعيالسياؽ  ـٍ ـٍ أىٍحكي الداللة  عمىانتباه المتمقي لتسميط  ؛ "أىنىا"الضمير المنفصؿ عمى "لى
ية ، مستعينان  دكران ما أدل  ، كمف ثـ إثباتيا في ذىف المتمقي ، في النفي الٌنصِّ أساسيان في اتساؽ الٌنصِّ

ًليتيوي ىىكلن ًمنِّي :نحك قكلو ، بػ"العطؼ" في استمرار تأثيره الداللي اءى ًبًو  "كىالى كى ٍدتي أىنىا كىأىٍنتيما مىا جى ، بىٍؿ كىجى
فأكتمؿ رسـ الصكرة الٌنٌصية كاممة في  ، بإجابتو ىذهألقى الحجة عمييما قد ف ، قىٍد فيًرغى ًمٍنوي" ))رىسيكؿي اً 

   .ذىف المتمقي
 

                                                           
 .ٕٗ/ِ: ، شرح نيج البالغة ( ظ:  ابف ميثـ البحرانيُ
 .َِٓ، خطبة:ِِّ: نيج البالغة (ِ
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َيْعِطُؼ »يكمئ فييا إلى ذكر المالحـ ()كمنيا قكلو :(ُ)تقديـ جواب الشرط عمى فعمو -ِ
اْلَيَوى َعَمى اْلُيَدى ِإَذا َعَطُفوا اْلُيَدى َعَمى اْلَيَوى، َوَيْعِطُؼ الرَّْأَي َعَمى اْلُقْرآِف ِإَذا َعَطُفوا 

ـْ َعَمى َساؽ، َباِديًا َنَواِجُذَىا، مْمُموَءًة منيا:  اْلُقْرآَف َعَمى الرَّْأِي. َحتَّى َتُقوـَ اْلَحْرُب ِبُك
 .(ِ).«َأْخاَلُفَيا، ُحْموًا َرَضاُعَيا، َعْمَقمًا َعاِقَبُتَيا

بو )عٌجؿ ا  في ىذا المستيؿ مف الخطبة إلى كصؼ اإلماـ المنتظر المكعكد ()لقد أشار اإلماـ       
المزيؿ لمظمـ  )عٌجؿ ا فرجو الشريؼ( لظيكر المنتظر كتييئة فيك في سياؽ االستبشار فرجو الشريؼ(

مىى اٍلييدىل"يى ، كقد اتكأ المتكٌمـ عمى تقديـ جكاب الشرط  كالظممات "ًإذىا عىطىفيكا اٍلييدىل عمى فعمو  "ٍعًطؼي اٍليىكىل عى
مىى اٍليىكىل" كتابعو في  مىى اٍلقيٍرآًف ًإذىا عىطىفي عى يىٍعًطؼي الرٍَّأمى عى مىى الرٍَّأًم"األمر معطكفو "كى ألىمية  ؛ كا اٍلقيٍرآفى عى

فترد النفكس الحائرة عف  ، مف الزمف فترةاألمر المتعمؽ بظيكر اإلماـ كدكره في إظيار الحؽ بعد إخماده 
ؽ يردُّ القرآف بعد ما فرٌ ك  ، يمو كاتباع أنكار ىداهسبيؿ ا المتتبعة لمظممات عف طرقيا الفاسدة إلى سمكؾ سب

يذا التقديـ يستدعي انتقاؿ المتكٌمـ مف األسمكب الخبرم ف ، (ّ)عمى مذاىب مختمفة مف اإلسالـ كٌؿ حسب رأيو
، كىذا فيو  متضمنان استشعار المتمقي باالنتظار كالتييئة لو بقدر اإلمكافالمباشر إلى أسمكب الشرط كالجزاء 

ية كاحدة. ، مقصد المتكٌمـ   كقد ساعده "العطؼ" في ربط البنيات التركيبية في السياؽ الٌنصِّي ضمف بنية نصِّ

 ى(ــنــعــمــي الــة فــبـــرتــر الــيــأثــ)تف:ـــوكــمـــاق الــــيـــدول بســعـــة الـــالكـــع 

                                                           
فعمو" خالفان بيف النحاة كال سيما بيف المدرستيف البصرة كالككفة ، فمنع البصريكف  شكٌمت ظاىرة "تقديـ جكاب الشرط عمى (ُ

تقـك بكظيفة التعميؽ المعنكم كالزمني معان بيف الشرط »ألفَّ الثابت عندىـ أٌف أداة الشرط  العدكؿ عف رتبة كؿ منيما بالتقديـ ؛
فَّ الجكاب ىك النتيجة الضركرية لو، كالمعمكؿ الحتمي الذم البدكالجكاب ك أفَّ فعؿ الشرط ىك المقدمة لمجكاب ،كالعمة فيو ،  =كا 

،فعٌدكا الجزاء المتقدـ ىك ما دٌؿ عمى الجزء المحذكؼ ،فإذا كاف الفعؿ ماضيان بعد حركؼ ُٖٔ،ُٕٖالتراكيب اإلسنادية:« منو=
، ألٌف ٖٔ/ِظ :المبرد، المقتضب: " ،، نحك قكلؾ :"أكرمؾ إٍف تكرمني الجزاء جاز أٍف يتقدـ جكاب الشرط عمى فعمو جكازان 

أٌما  ،ٖٔ/ِالمبرد،المقتضب:«ال تعمؿ في لفظو شيئان ك إٌنما ىك مكضع الجزاء ،فكذلؾ جكابو يسدُّ مسدَّ الجزاء»أدكات الشرط 
 بعكس–كعٌدكا المتقدـ ىك جكاب الشرط نفسو  فقد جٌكزكا العدكؿ عف أصؿ الترتيب بتقديـ جكاب الشرط عمى فعمو ، الككفيكف

أكثر -في ىذا المكضكع–مكقؼ الككفييف »كعميو فػ .ِْٓ/ِأصكؿ النحك: ابف الٌسراج ، فميس داالن عميو فحسب ، -البصرييف=
« أك حاجة ماسة يفرضيا المكقؼ مالءمة كاتساقان لما فيو مف بيعد عف تكٌمؼ التأكيؿ دكف ضركرة ممحة مف مبنى الٌنصِّ ،

 . ُٖٗالتراكيب اإلسنادية:
 .ُّٖ: خطبة ،ُٗٓ: البالغةنيج  (ِ
 .ُٗٓ/ّ: ، شرح نيج البالغة ( ظ: ابف ميثـ البحرانيّ
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مع تفاكت دقيؽ في بعض مجمكعة سياقات مف الٌنصكص الحربية تحمؿ معنىن كاحدان ة لقد كانٍت ثمٌ        
ٌنما  ، ؛ إٍذ لـ يكف لمخطب تحضيره مسبؽ "المقامي"السياؽ كالسيما  كنيا تخضع لطبيعة السياؽك؛ لجزئياتو  كا 

داللتيف إلى ذىف حاممةن  ، فالمقاـ ىك الذم ييبيف مقصدىا اإليحائي ، كانٍت ارتجالية حسب متطمبات المقاـ
في خطب  ((نحك قكلو ، ، كالتنبيو لمف جدَّ عميو سماعو و لياداللة التأكيد لمف تكرر سماع ، مقيمتال

)صمى اهلل عميو وآلو(، مَ » :المالحـ ـْ ِبِو َعِف النَِّبيِّ ا َكَذَب َفَو الَِّذي َفَمَؽ اْلَحبََّة، َوَبرََأ النََّسَمَة، ِإفَّ الَِّذي ُأَنبُِّئُك
، َوَفَحَص ِبرَاَياِتَو فِ اْلُمَبمُِّغ، َواَل َجِيَؿ السَّاِمُع،  ي َضَواِحي ُكوَفاَف .فِإَذا َلَكَأنِّي َأْنُظُر ِإَلى ِضمِّيؿ َقْد َنَعَؽ ِبالشَّاـِ

ِت اْلِفْتَنُة َأْبَناَءَىا ِبَأْنَياِبَيا، َوَماَجِت اْلَحْرُب َفَغَرْت َفاِغَرُتُو، َواْشَتدَّْت َشِكيَمُتُو، َوَثُقَمْت ِفي األْرِض َوْطَأُتُو،  َعضَّ
، :»()، كقكلو (ُ)«َياِبَأْمَواِجَيا، َوَبَدا ِمَف األيَّاـِ ُكُموُحَيا، َوِمَف المََّياِلي ُكُدوحُ  كَأنَّي ِبِو َقْد َنَعَؽ ِبالشَّاـِ

ُؤوِس، َقْد َفَغرَ  ُروِس، َوَفَرَش األْرَض ِبالرُّ ْت َوَفَحَص ِبرَاَياِتِو ِفي َضَواِحي ُكوَفاَف، َفَعَطَؼ َعَمْيَيا َعْطَؼ الضَّ
ْوَلةِ  ْرِض َوْطَأُتُو،األ َفاِغَرُتُو، َوَثُقَمْت ِفي  ـَ الصَّ    .(ِ)«َبِعيَد اْلَجْوَلِة، َعِظي

باألٌمة  حدثو أحد حكاـ بني أميةعما يي  أنَّوي أنباءإلى  -أغمب الشٌراح رأم حسب-فقد أشار الٌنصُّ األكؿ      
بالداللة المعنكية في إطار ()، فقد أكضح اإلماـ كذلؾ لتطابؽ الكصؼ المعنكم عميو ؛ و الحكـعند تسنم

-الداللة المعنكية–مكضحان إياىا عدة ألسباب  ؛ دكف إيضاح الداللة المفظيةمف البنية الٌنٌصية العميقة 
بَّةى  منيا استياللو النبأ بقسـ خاص عميؽ الداللة ، بمجمكعة مف المؤكدات بىرىأى النَّسىمىةى"  "فىكى الًَّذم فىمىؽى اٍلحى ، كى

ـٍ ًبًو عىًف النًَّبيِّ " ، كمف ثـ أكمؿ المؤكد كفالؽ الحٌبة اإلنسافبخالؽ  إٌف ذلؾ النبأ ىك مف  "))ًإفَّ الًَّذم أينىبِّئيكي
كما  ، قكم الداللة بقسـو  ان فكيؼ إذا كاف مستفتح ، مؤكد بحد ذاتو ))عف الرسكؿ ،فاإلنباء(رسكؿ ا)

 .ذلؾ إاٌل إلبعاد الٌشؾ كالريب عف ذىف المتمقي
إاٌل صمة المكصكؿ  سمية مركبةاالتراكيب ال المتضاميفمف المؤكديف  فضالن عف ذلؾ فقد غمب عمى كؿٍّ      

بَّةى"" القسـ، االسـ المكصكؿ كصمتو ""كاك) كىي األيخرل جاءٍت متضامةن مع مكصكليا االسمي ،  الًَّذم فىمىؽى اٍلحى
بىرىأى  كالمعطكؼ عمى صمة المكصكؿ (كى )حرؼ العطؼ  "" ، النَّسىمىةى""كى ـٍ ًبًو  ًإفَّ ، المكصكؿ كصمتو "الًَّذم أينىبِّئيكي

ًف النًَّبيِّ   ،)لما سمعو مف الرسكؿ) ()كمف المؤكدات أيضان نفي الكذب كالجيؿ عف نفسو،  (")) عى
" "كأٌف" التشبييية، عف طريؽفيبدأ اإلخبار برسـ الصكرة الكقائعية أماـ المتمقي   ،كالفعؿ المضارع "لىكىأىنِّي أىٍنظيري

                                                           
 .َُُ: خطبة ،ُْٕ: نيج البالغة (ُ
 .ُّٖ: ، خطبةُٔٗ:  ـ . ف (ِ
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فؽ ىذا عمى ك  ، كمف ثـ يجعمو يتفاعؿ كيتجاكب مع ما يبتغيو المتكمـ ، فييثير عنصر المفاجأة لدل المتمقي
 . تصكير األحداث المستقبمية اليقينية عمى كز المتكمـيير التفاعؿ 

، منيا ككنو المتمثؿ بػ"بؤرة  أسباب عدةب تأكيمويمكف  باسموً  عف تسمية المكصكؼالمتكٌمـ  لقد عدؿ      
"، كلربما إلخراجًو مف متع  ـ ، فكٌناه المتكمٌ  -الحقان  سيأتي – مؽ زماني كاالكتفاء بمتعمؽ مكانيالٌنصِّ

 ككؿُّ أكلئؾ قد عدؿ عنو المتٌكمـ في البنية الخطابية الثانية سكل "كىأنِّي" ، كفساده لكثرة ضاللو ؛ (ُ)"الضميؿػ"ب
جاءٍت لإلخبار المؤكد الميبٌمغ كالدافع لمشؾ كالريب كالصاحب  -يتضح مف التحميؿس -ككف الخطبة األكلى ؛

 ، التخكيؼ كالتحذير إليو اإلشارة حاممةن  في حيف مثمت الثانية تأكيدان عمى كالـ سبقت ، لمتميؼ كاالستغراب
،  فأنزليا منزلة المتيقف الحاصؿ ، عف أحداث مستقبمية اء ليؤكد أٌنيا رؤية يقينية تينبئأٌما تكرار "كىأنِّي" ج

ي  الداللة المنطقية ترتيب األسبقية في العدكؿ فناسبت فيما عف بعض الجزئيات المتعالقة في السياؽ الٌنصِّ
 بيف الخطبتيف.

فىحىصى ًبرىايىاًتوى ًفي  قىٍد نىعىؽى ًبالشَّاـً " أٌما تكراره لممتعمؽ المكاني      "، كى كىاًحي كيكفىافى منيا عدة  ان فيحمؿ صكر  ضى
 ، لٌشدة ما يحصؿ فييا مف كقع ؛ كتحذيران لياتيف البمدتيف "الشاـ، كالككفة" ، تعكيضان عف المتعمؽ الزماني

بيف فالتفاعؿ الحامؿ لعنصر المفاجأة قائـ عمى دعامات منيا ارتباطو بالسياؽ المتمثؿ بالعالقات التالزمية 
يكتمؿ التصكير المجسد  . تمقيكالتصكير الذم أخذ دكره في تجسيد األحداث أماـ الم ، البنى التركيبية

عف طريؽ ير أفعالو الشريرة كاألكثر استغرابان مف ذلؾ كفزعان ىك تصك  ، كالممخص بذكر المتعمؽ المكاني
" كنىعىؽى كالتي تبدأ بقكلو " ، المتالزمة البنى التركيبية ك المكناة المتعالقةاأللفاظ  فىحىصى ًبرىايىاًتوى" ًبالشَّاـً "كى

(ِ) 
ة ترتيبان ، فاتسقت في ذىف المتمقي الداللة المنطقية المكجز  بالشاـ كبمكغو ضكاحي الككفة موً كٍ حي  كناية عف بدء

 حتى نيايتو المكحشة.  مف بداية حكمًو المظمـ
مىٍييىا  :في البنية الخطابية الثانية(( كقكلو      ؤيكسً "فىعىطىؼى عى فىرىشى األٍرضى ًبالرُّ كًس، كى " فمـ عىٍطؼى الضَّري

،  فيمكف أف تيمثؿ ىذه الجزئية تفصيؿ ما ليخص في الخطبة األكلى ، يذكرىا في الكحدة الخطابية األكلى

                                                           
 .ُُ/ّ: شرح نيج البالغة ابف ميثـ البحراني ، كثير الضالؿ ، ظ : ( الضميؿ :ُ
: مف قكليـ ما لو مفحص قطاة أم مجثميا كأنيـ جعمكا ضكاحي الككفة  براياتوك فحص  : صكت الراعي بغنمو ، ( النعيؽ ِ

:  شرح نيج البالغة ابف ميثـ البحراني ، ك: ،ََُ/ٕشرح نيج البالغة:  : ابف أبي الحديد ، ظ مفحصا ك مجثما لراياتيـ ،
ّ/ُُ،َُ. 
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شٌبو عطفو أم حممو بعطؼ الٌناقة الٌسيئة الخمؽ التي تعٌض » ييجسد المتكٌمـ الصكرة البشعة لظمـ المكصكؼ ؛
ؤيكًس" بكثرة قتمو " ككٌنى بػ ، (ُ)«لشدة الغضب كاألذل الحاصؿ منوحالبيا  فىرىشى األٍرضى ًبالرُّ لناس فحالة اكى

ة المجسدة لألحداث تترؾ في ذىنو صكر الانسجامو مع  عف طريؽالفزع ك االستغراب التي تحصؿ لممتمقي 
ٌنو ، قيؿ إ مقصد المتكٌمـىك كىذا ، الحيطة تجعمو يتجاكب مع تكجييات المتكٌمـ كأخذ الحذر ك  صداءن أ
 ؛ (ِ)(عبد الممؾ بف مركاف)و الشٌراح أنٌ أغمب  حسب رأم ، كلكف أغمب االحتماؿ "معاكية"كقيؿ  ي"السفيان"
كاف قد نعؽ بالشاـ كدعاىـ إلى نفسو كالكالـ يدؿُّ عمى إنساف  ((ألٌف معاكية في أياـ أمير المؤمنيف»

بعد زمف  حصمٍت فعالن كقد  ، (ّ)«...أنظر إلى ضميؿ قد نعؽ بالشاـينعؽ فيما بعد أال تراه يقكؿ لكأني 
ك مرئي حدث إلى الذىني  المسرحفعنصر المفاجأة المالـز ليذا الخطاب الغيبي قد انتقؿ مف  ، المتكٌمـ
  كاقعي.

تيوي  :((كنجد في قكلو       تيوي  "فًإذىا فىغىرىٍت فىاًغرى ثىقيمىٍت  ، كىاٍشتىدٍَّت شىًكيمى ٍطأىتيوي"، كى ، أٌف فعؿ  ًفي األٍرًض كى
 ،(ْ)كناية عف قكة رأسو كشٌدة بأسو"كىاٍشتىدٍَّت شىًكيمىتيوي"  الشرط قد جاء متكافقان في كال الخطبتيف سكل قكلو:

أٌما  . كما يتبع ذلؾ مف القتؿ كاألىكاؿ وعمى الناس كشدة بأسو كثقؿ حكم اـ المكصكؼاقتحفالمتكٌمـ يصٌكر 
ابكة مف مجمكعة المتش لتقريب الصكرة المعقدة ؛ لفظيان  ان مختمفك دالليان  ان جكاب الشرط فقد جاء متكافق

                                                           
 .ُّٔ/ٕ:  ( الخكئي ، منياج البراعة في شرح نيج البالغة ُ
ك:  ،َُ،ُُ،ُِ،ُّ: ابف ميثـ البحراني، شرح نيج البالغة ك: ،َُُ-ٗٗ/ٕ: شرح نيج البالغة أبي الحديد ، ابف ( ظ : ِ

 .َُٕ/ٕ: الخكئي، منياج البراعة في شرح نيج البالغة
 الخميفة مف بعده ك سار لقتاؿ "مصعب-عبد الممؾ بف مركاف–فقد جعمو أبكه  ،ٗٗ/ٕ: شرح نيج البالغة ( ابف أبي الحديد ، ّ

بف الزبير" إلى الككفة بعد قتؿ مصعب "مختار بف أبي عبيدة الثقفي" فالتقكا بأرض مسكف بكسر الكاؼ مف نكاحي الككفة ، ثـٌ 
قتؿ مصعبا ك دخؿ الككفة فبايعو أىميا ، ك بعث "الحٌجاج بف يكسؼ" إلى "عبد الٌمو بف الٌزبير" بمٌكة فقتمو ك ىدـ الكعبة ك ذلؾ 

ك تفاقمت الفتف مع  ، ك قتؿ خمقا عظيما مف العرب في كقائع "عبد الٌرحمف بف األشعث" ليجرة ،سنة ثالث ك سبعيف مف ا
ك كحركبيـ مع "زيد  . فمٌما كمؿ أمر عبد الممؾ عقدت رايات الفتف المعضمة مف بعده كحركب أكالده مع بني الميٌمب ، الخكارج
ك ما جرل  كغيرىـ ، ك"عمر بف ىبيرة" ، ك "خالد القسرم" ، عمر" ،ك كالفتف الكائنة بالككفة أٌياـ "يكسؼ بف  ، ()بف عمٌي"

ك ما حدث في أٌيامو مف الفتف ك  عف معاكية ، ()ك قيؿ :كٌنى  ك ذىاب النفكس ، ك استئصاؿ األمكاؿ ، فييا مف الظمـ ،
 ابف ميثـ البحراني ، ك: ،َُُ-ٗٗ/ٕ: ، شرح نيج البالغة : ابف أبي الحديد ما حدث بعده مف فتنة يزيد،  لمتفصيؿ أكثر، ظ

 .  ُّٔ/ٕ:  منياج البراعة في شرح نيج البالغة ك: الخكئي ، ،ُِٔ/ّ: شرح نيج البالغة
 .ُُ/ّ: شرح نيج البالغة ابف ميثـ البحراني ، ظ : أصمو أٌف الفرس الجمكح قكم الرأس محتاج إلى قكة الشكيمة كشٌدتيا ، (ْ



 ةـــــــــــبـــــــــــة الرتـــــــــــنـــــــــــريــــــــــــ....................ق.................123 ....................................... يــــــــانـــــــــــل الثـــــــــــــــالفص

ًت اٍلًفٍتنىةي  المعقد عمؽ الحدثلتصكيرىا  ؛ استعارات ككنايات الذم كصؿ إلى أصعب الحاالت كحشيةن "عىضَّ
ٍربي ًبأىٍمكىاًجيىا ًت اٍلحى مىاجى يىا أىٍبنىاءىىىا ًبأىٍنيىاًبيىا، كى بىدىا ًمفى األيَّاـً كيميكحي يىا..." ، كى ًمفى المَّيىاًلي كيديكحي فالمصائب تبمغ  ، كى

ٌنما ييعطي المتمقي إشارات كأبعاد فالمتكٌمـ ال ييفصؿ  ، غايتيا القصكل نتيجة ىذه الفتف تكحي  أساسيةاألمر كا 
بعد انسجامو مع ، كالمتمقي بدكره يقكـ بتفكيؾ البنية العميقة في الٌنصِّ  إلى بشاعة ما سيجرم مف أحداثو 

،  في إطار المجتمع ما يتعمؽ بحياتو سكاء الفردية أـ سيماميمة كال ان د أف فتح أمامو آفاقبعك  ، المتكٌمـ
 ، فالداللة المفظية كانت غامضة في كثير مف المحاكر بعكس منيا الداللة المعنكية التي نشطت ذىف المتمقي

ٌنما مكصكؼ حدثي ككذلؾ عدـ حصرىا بمدة زمنية  ، مف ذلؾ عدـ حصر ىذه األحداث بمكصكؼ اسمي كا 
ٌنما جعميا مفتكحة الداللة محددة بىدىا ًمفى  بقكلو: إلييا ، كقد أشار ، كا  يىا "كى ًمفى المَّيىاًلي  األيَّاـً كيميكحي يىا" ، كى كيديكحي

    باستمرار الميالي كاألياـ .ما يدٌؿ عمى استمرار ىذه األحداث المفزعة  كالفتف المظممة 
، فأصميما كاحد  عٌمـ أصحابو كيحثيـ عمى قتاؿ األعداء في صفيففي خطبتيف يي ()كمف ذلؾ قكلو -

ف حصؿ عدكؿ في الصياغة المفظية في بعض الجزئيات الٌنٌصية تبعان لطبيعة  ، كمضمكنيما كاحد كا 
، َوَأْكِمُموا :»السياؽ  وا َعَمى النََّواِجِذ، َفِإنَُّو َأْنَبى ِلْمسُُّيوِؼ َعِف اْلَياـِ َمَة، َوَقْمِقُموا السُُّيوَؼ ِفي الالَّ َوَعضُّ

 ،(ُ)«...َر، َواْطُعُنوا الشَّْزَر، َوَناِفُحوا ِبالظَُّبا، َوِصُموا السُُّيوَؼ َباْلُخَطاَأْغَماِدَىا َقْبَؿ َسمَِّيا، َواْلَحُظوا اْلَخزْ 
وا َعَمى » :()كقكلو - ُروا اْلَحاِسَر، َوَعضُّ ،  ْضرَاِس َفِإنَُّو َأْنَبىاألَفَقدُِّموا الدَّاِرَع، َوَأخِّ ِلمسُُّيوِؼ َعِف اْلَياـِ

وا ِلَل الرَِّماِح َفِإنَُّو َأْمَورُ ِفي َأْطرَاِؼ  َواْلَتُووا ْبَصاَر َفِإنَُّو َأْرَبُط َلْمَجْأِش َوأْسَكُف ِلْمُقُموِب، األِسنَِّة، َوُغضُّ
 .(ِ)«...ْصَواَت َفِإنَُّو أْطَرُد ِلْمَفَشؿِ األَوَأِميُتوا 

 ، المضمكف كاألصؿمع تكافؽ داللة  ، المفظي فيما بيف الخطبتيففي ىذيف النصييف تنٌكع االستعماؿ      
مىى النَّكىاًجًذ" في البنية الٌنٌصية األكلى كالممفت لمنظر ىك التغاير المفظي بيف قكلو:  قكلو:ك ،  "كىعىضُّكا عى

مىى األٍضرىاًس" في البنية الٌنٌصية الثانية كا عى لكف األكؿ يدؿُّ عمى  ، كالىما يداٌلف عمى األضراس،  "كىعىضُّ
يقاؿ إفَّ العاض عمى نكاجذًه ينبك »ييقاؿ:  ، فالتغاير بينيما دقيؽ ، لة الٌنٌصيةما يعكس عمؽ الدال، العمؽ 

السيؼ عف ىامتًو نبكا ما كىذا مما يساعد التعميؿ الطبيعي عميو ك ذلؾ أنَّو إذا عضَّ عمى نكاجذه تصمَّبٍت 
السيؼ أقدر ككاف تأثير األعصاب ك العضالت المتصمة بدماغًو ك زاؿ عنيا االسترخاء فكانٍت عمى مقاكمة 

                                                           
 .ُٔ: خطبة ،ٕٗ: نيج البالغة (ُ
 .ُِْ: خطبة ،َُٖ. ف :ـ  (ِ
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كىذا التغاير المفظي جاء متناسبان كطبيعة السياؽ بنكعيو المقالي كالمقامي ففيما يخصُّ  ، (ُ)«السيؼ فييا أقؿ
تحمؿ قيمان أسمكبيَّة  فكؿ مفردة، تضاـ مع السكابؽ كالمكاحؽ مفظة مف ال فيتبعو كؿُّ ما يعترم السياؽ المقالي 

 ما يؤدم إلى تحقيؽ االتساؽ كالتالحـ بيف كحدات ، (ِ)استعماليا في المقاـ المناسبركيب إلى تجذب التٌ 
. إٍذ تيمثؿ في ساحة المعركة  ، ففي الخطبة األكلى كاف األمر أشدٌ ،  السياؽ المقاميأٌما فيما يخصُّ  الٌنصِّ

الحربية بصكرة  رل فتشمؿ مجمكعة مف النصائحخأٌما في الخطبة األ . في حرب صفيف ففيو تحذير مشدد
 تيثير اىتماـ المتمقي. التيكعميو تبع التغاير المفظي تداعيات داللية أعمؽ في المعاني  ، عامة
ـْ ِإَليَّ َأْف َأْبُرَز ِلمطَِّعاِف! » :لو بالحرب -الناكثيفً -عند تيديدىـ ()كمف ذلؾ قكلو  - َوِمَف الَعَجِب َبْعُثُي

نِّي َلَعَمى َيِقيف َوَأْف أْصِبَر ِلْمِجالِد!  ْرِب! َواِ  ـُ الَيُبوُؿ! َلَقْد ُكْنُت َوَما ُأَىدَُّد ِبالَحْرِب، َواَل ُأَرىَُّب ِبالضَّ َىِبَمْتُي
 ، (ّ)«ِمْف َربِّي، َوَغْيِر ُشْبَية ِمْف ِديني

في معنى طمحة بف عبيد ا )كقد قالو حيف بمغو خركج طمحة كالزبير إلى البصرة  ()كقكلو -
ْرِب، َوَأَنا َعَمى َما َقْد َوَعَدني َربِّي ِمَف النَّْصرِ :»لقتالو(  .(ْ)«َقْد ُكْنُت َوَما ُأَىدَُّد باْلَحْرِب، َواَل ُأَرىَُّب ِبالضَّ

مع تغاير دقيؽ في بعض  ، قد جمعيما مضمكف كسياؽ كاحد المتجٌمييف فالناظر يجد أفَّ النصيف      
تيديدىـ عمى  ، فالخطاب األكؿ كاف ردان  يتكازل كطبيعة السياؽ بنكعيوكىذا تابع لتغاير داللي  ، جزئياتو

زى ًلمطِّعىاًف! كىأىٍف أٍصًبرى ًلٍمًجالًد" لذا فقد جاء جكابو مؤكدان مع  مف قكليـ ىذا ؛ مصحكبان بالتعٌجب كاالستيزاء "أىٍبري
، ك  مؤكداتو )"الـ التأكيد" في "لقد"مف ،  يرجع في حؽِّ الجباف-التيديد–بأفَّ ذلؾ  ما يتالءـ كسياؽ التيديد

نِّي لىعىمىى يىًقيف ًمٍف رىبِّي في قكلو:"لىعىمىى"( "ًإنِّي" ك" ٍرًب! كىاً  ٍرًب، كىالى أيرىىَّبي ًبالضَّ ا أيىىدَّدي ًبالحى مى ٍيًر  لىقىٍد كيٍنتي كى ، كىغى
مؤثرة تتناسب تمقائية يا بصمات ، حاممةن في دالئم مع ىيكمية التركيب متضاموشيٍبيىة ًمٍف ًديني" فقد جاءت 

بِّي ، كمقتضى المقاـ نِّي لىعىمىى يىًقيف ًمٍف رى ٍيًر شيٍبيىة ًمٍف ًديني" رغـ أٌنو لـ يستمـ  فختـ رٌده عمييـ بػ "كىاً  ، كىغى
عف  ف مف النصر اإلليي كالتأييدمتيقً أٌنو ف مف البنية التركيبية االستقبالية تبيٌ لٌكنو الكعد اإلليي بالنصر 

فتعطي المتمقي  ، المتضامة مع السكابؽ كالمكاحؽيىًقيف"  كلفظ الػ" ،المؤكدات التركيبية المشار إلييا أنفان طريؽ 
                                                           

، النكاجذ جمع ناجذ ك ىك أقصى األضراس ك لإلنساف أربعة نكاجذ في كؿ ُٗٔ/ٓ: ، شرح نيج البالغة ابف أبي الحديد (ُ
 .ُٗٔ/ٓ : ـ .ف : ، ظ ألنو ينبت بعد البمكغ ك كماؿ العقؿ؛ شؽ ك النكاجذ بعد األرحاء ك يسمى الناجذ ضرس الحمـ 

  ُُّ ، :ََِِ، ٔالعدد ، مراتب التفضيؿ في القرآف الكريـ، )بحث(، مجمة الدراسات اإليرانية : عكاطؼ كنكش ، ظ (ِ
 .ِِ: خطبة ،ْٔ: نيج البالغة (ّ
 .ُْٕ: ، خطبةِْٗ( ـ . ف :ْ
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فاالرتياح كالطمأنينة يبعث في نفس المتمقي االنسجاـ  ، كىذا مقصد المتكمـ ، بالنصر المؤزر ان نفسي ان ارتياح
    كيدفع عنو الشٌؾ كالريب.   ،كاستمرارية التكاصؿ

، فالمقاـ يحتؿ المرتبة األكؿ في  كاف ردان عمى أفعاليـ كليس أقكليـ بعكس األكؿأٌما الخطاب الثاني فقد      
بِّي ًمفى النٍَّصًر" ا قىٍد كىعىدىني رى مىى مى صيغة ، ف الخطاب كيتبعو التغاير المقالي في السياؽ الٌنٌصي "كىأىنىا عى

القتراب الحرب  ؛ ما يدؿُّ عمى أٌنو اقتراب استالـ الكعد اإلليي في النصرالمضي قد غمبٍت عمى السياؽ 
ياؽ الخطاب األكؿ تالحـ الخطاب ففي س ، فقد كاف قاطعان في كالمو مف دكف أم حذر أك خكؼ ، القتالية

 ، فمٌثؿ الخطاب األسبؽ تييئة فكرية ، يةتالحـ الخطاب الثاني كأفعاليـ الحرب حيف ، في قكاليـ التيديديةكأ
    . كمنطقية الترتيب الخطابيما يدؿُّ عمى انسجاـ الداللة السياقية  ، ان فعمي ان كالثاني تطمب تقٌدم
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  : تــــوطـــئـــة 

بىطى الشيء يىٍربطيو  :ةً ــغـــل طــــربــــال      كالكصمة ،كالربط ريبيط ،كالرابطة العىمنقىة  ،بمعنى شدَّهي ،كجمعوي ربطان مف رى
 .(ُ)بمعنى االرتباط 

رابطيف قرينة لفظية تدؿ عمى اتصاؿ أحد المت»بأٌنوي )د . تماـ حٌساف( الربط عيرِّؼى  االصطالحكفي      
إذ تدؿ عمى تعالؽ الجزء  ؛ المعنكية دكف المفظية بالكسائؿ الربط تعريؼ قيد، ىذا يعني أٌنو  (ِ)«باآلخر 

 كسائؿ الربط ،كأىـ ىذه الكسائؿ ىي) اإلحالة كاألدكات ( ، ساطةبك  الالحؽ بالسابؽ ضمف السياؽ المغكم ،
َـّ  ما يحصؿ مف ائتالؼ كصمة »حيف عٌرؼ آخر الربط ، في تؤدم إلى فيـ المتمقي لمعالقات الٌنٌصية  كمف ث

ء أكانت ىذه األجزاء عناصر أساسية في بنائيا ،أـ غير أساسية اكاتحاد كتماسؾ في أجزاء الكالـ كالجممة سك 
، فيك تعريؼه  لضمو الربط المعنكم كالمفظي معان  ىذا التعريؼ كاسع ؛ ، (ّ)«كذلؾ بكسائؿ معنكية أك لفظية ،

  .شامؿه مطمؽ

ا فيما يخص الكسائؿ المعنكية فتنضـ تحت مصطمح "االرتباط" كيككف بيف معنييف مف دكف كسيمة أمٌ       
نما  فال يحتاج المتكٌمـ في سبيؿ إيضاحيا إلى رابط لفظي ، ألٌنيا تمثؿ عالقة الشيء بنفسو ، لفظية ؛ كا 

 عمى .(ْ)ئتالؼ بيف المعاني لفيميا بمجرد التالحـ كاال يعتمد عمى عممية تداعي المعاني في العقؿ البشرم ؛
داة تدؿ عمى عالقة أحدىما بيف معنييف بكاسطة أ -تصطنعيا المغة -حيف ييعد الربط المفظي عالقة سياقية

كماالذم  ال تعي الذاكرة معيا ما الذم ينتمي إلى ىذا ،»تصبح عالقتيما بعيدة  -األداة–كبدكنيا ،  (ٓ)باآلخر
ككال  الكالـ كيدخؿ المعنى في غيابات الغمكض أك في متاىات المبسينتمي إلى ذاؾ كىكذا تتفكؾ أكاصر 

كبذا يضفي سمة التماسؾ كاالئتالؼ بيف األطراؼ ، ( ٔ)«الغمكض كالمبس آفة مف آفات االتصاؿ كالتفاىـ 
 كمف ثـى تعيف المتمقي عمى إدراؾ الغاية المبتغاة . المتعالقة باألداة ،

                                                           
 . ِِٔ/َُتاج العركس : ك: الزبيدم ، مادة )ربط(، ،َِّ/ٕ: : ابف منظكر، لساف العربظ  (ُ
 .ُِّالمغة العربية معناىا كمبناىا :تماـ حساف ،  (ِ
 .ُٔ: ـ ُٖٖٗ، رسالة ماجستير، جامعة بغداد ، كمية اآلداب ،  ، الربط في الجممة العربية ( عبد الخالؽ زغير عدؿّ
 .ُُٔ:في تركيب الجممة العربية ، نظاـ االرتباط كالربط  حميدة: مصطفى ظ  (ْ
كرأل أٌف الغرض مف الربط ىك ألمف المبس  ،ُّْ:مصطفى حميدة ، نظاـ االرتباط كالربط في تركيب الجممة العربية  :ظ  (ٓ
زه عف ميٌ  م قصد بالربط ،كىذا الذ كقد يككف أمف لبس فيـ االنفصاؿ بينيما ، كفيـ االرتباط بيف الطرفيف المربكطيف ، ،

 كىذا يتكافؽ كتعميؿ تماـ حساف لو . االرتباط ،
 .َِٕالبياف في ركائع القرآف : تماـ حساف ، (ٔ
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أما  فقد نالت عناية العمماء كالسيما المحدثيف منيـ ، ؽ اجزاء الٌنصِّ ،كألىمية قرينة الربط  في تعال    
أىمية ىذه الظاىرة  عمىكقد تنبو بعض المتأخريف  القدامى فقد كانت ليـ إشارات عابرة في مكاضع متفرقة ،

ـ تكف كلكنيـ لـ يحصركا الركابط كميا ،ألٌف فكرة الربط ل فحاكلكا حصرىا في مباحث خاصة ، التركيبية ،
 .(ُ)جزءان مف منيجيـ 

كحصر أيضان ركابط الجممة  كمف المتأخريف "ابف ىشاـ "الذم حصر الركابط في أحد عشر مكضعان ،    
 .(ِ)الخبرية في بحثو  مستقؿ بعشرة مكاضع

كلكف التعميؽ بالضمائر أكثر  بكسائؿ أىميا "الضمائر كاألدكات" ، السبؾمظير تجسد قرينة الربط      
أما كظيفة  ككنيا ناشئة مف كظيفة الضمير المتمثمة بإعادة الذكر ، ان كتالحمان مف الربط باألدكات ؛ائتالف

كيؤكد ،  (ّ)األداة في الربط ناشئة مف إيجازىا لممعنى النحكم كػ"العطؼ كالشرط كالنفي كاالستثناء "كغيرىا 
ٌنما صار اإلضمار معرفة ألٌنؾ إٌنما تضم:»ذلؾ "سيبكيو" بقكلو  ر اسما بعدما تعمـ أٌف مف يحدث قد عرؼ كا 
كذلؾ  أك عائده ، فتتعمؽ أىميتو بمعرفة المتمقي لمرجعو ،،  (ْ)«كأٌنؾ تيريد شيئان يعممو  مف تعني كما تعني ،

،األكؿ: الربط  -كتقديـ الربط بالضمير عمى األدكات- مبحثيف ،عمى يقتضي عمى البحث تقسيـ ىذا الفصؿ 
 كالثاني :الربط باألدكات . ،"-الضمائر–بػ"اإلحالة 

 

 

 

                                                           
لـ يشر ىؤالء العمماء األكائؿ كىـ يتناكلكف الحركؼ بأنكاعيا : » فػ ،َُٗنظاـ االرتباط كالربط : : مصطفى حميدة ،ظ (ُ

ختالؼ كظائفيا، مف شرط أك تككيد أك استثناء كنحكىا، لـ يشيركا إلى دكرىا كقرينة لفظية الجارة كالعاطفة ، كاألدكات عمى ا
جاء محمد كذىب عمي ، فحرؼ العطؼ:  -ِ،  جاء محمد كعمي -ُتفيد أمف المبس في فيـ االنفصاؿ ، ففي نحك قكلنا :

، «يبيف السابقيف ، حيث تقـك الكاك بالربط بينيما "الكاك" يعد قرينة لفظية ىامة ألمف المبس في فيـ االنفصاؿ بيف عناصر الترك
 .ٖ،ٕ، حساـ البنيساكم ،أنظمة الربط في العربية :َُٗ:في تركيب الجممة العربيةنظاـ االرتباط كالربط  مصطفى حميدة ،

ؿ ليا مبحثان جممة الخبر عشرة ركابط جع-ُ:بط المفظي كالربط المعنكم معان أحد عشر رابطان  جمع فييا الر الركابط ( جعؿ ِ
كيربطيا الضمير  جممة الحاؿ ،-ْجممة الصمة ،كرابطيا الضمير فقط  ،-ّجممة الصفة كليس ليا إاٌل الضمير ،-ِمستقالن ،
 -ّاإلشارة  . -ِالضمير كىك األصؿ ، -ُما يخص ركابط الجممة الخبرية فيي:كغيرىا أٌما في أك كالىما معا ، أك الكاك ،

أف يعطؼ بفاء السببية جممة ذات ضمير عمى جممة  -ٔعمـك يشمؿ المبتدأ ، -ٓإعادتو بمعناه ، -ْإعادة المبتدأ بمفظو ، 
 .َّٓ-ْٖٗ/ِمغني المبيب : ىشاـ ،ابف : ، يراجعأكثر لالستزادة كغيرىا ، أك بالعكس ، خالية منو ،

 .ُٔٗنظاـ االرتباط كالربط : : مصطفى حميدة ،ظ  (ّ
 .ٔ/ِسيبكيو ، الكتاب : (ْ
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 ول ث لا ـــحــبــمــال

 ةـــــــــــــالــــــــــــــاإلحـــــــــــبط ـــــــــــــربـــــــــــال

                                                                                                                     :اإلحالة لغةً 
بالعالقة  -غالبان –كلكف نأخذ منيا ما يتكافؽ كمفيكميا كداللتيا الٌنٌصية المعنية  تعددٍت معانييا ،

ٍمت فالنان بما لو عميَّ ، كىك كذا درىمان ، عمى رجؿو :» يقكؿ ابف منظكر المكجية ، قاؿ أبك منصكر : يقاؿ أىحى
  .(ُ)«...وآخر لي عميو كذا درىمان أيًحيميو ًإحالةن ،فاٍحتاؿ بيا عمي

كىذا ليس ،  كفؽ عالقة معينة بينيما عمىمعيف أك شخص عمى شيء  ، تعني تكجيو شيءاإلحالة ف
    .سيتضح ذلؾف،  بعيدان عف االستعماؿ الداللي في االصطالح

 
؛ لما ليا مف دكر في  يصٌ كسائؿ االتساؽ النٌ  أىـ اإلحالة مف  : فتعدالناحية االصطالحيةا مف أمٌ 

كلكنيـ ، فقد درسيا النحاة القدامى في مصنفاتيـ ؛ كىي مصطمح قديـ،  بعضبعضيا بالٌنٌص أجزاء  تماسؾ
اعتمادىـ عف طريؽ كذلؾ  ؛ ككاف أكثر حديثيـ عف الضمير كعائديتو ، لـ يتجاكزكا فييا مستكل الجممة

ا عمى خارجيا في كالتي تحيؿ بمفردى ، كىي األلفاظ التي ليا داللة ؛غير مبيمةتصنيؼ األلفاظ إلى ألفاظ »
ر قد يككف مقاميا كىذا المفسِّ  ، رىافر مفسِّ اليا خارجان إال متى تك  ال تعرؼالكاقع كألفاظ مبيمة ليا داللة لكنؾ 

كليس ىذا  ، (ّ)«بيف األسماء كالمسميات القائمة العالقة»كىذا مفيكـ قديـ يدرس  ، (ِ)«كقد يككف مقاليان 
ن ، المقصكد في الدراسات المسانية  الذم يتردد كثيران في دراساتيـ. ، ىك المقصكدما المفيكـ الٌنٌصي كا 

                                                           
عامة يجده في مبتدأ معناه ،كلكف عند بصكرة مف يقرأ عف المعنى المغكم لإلحالة  ،َُٗ/ُُمنظكر، لساف العرب:( ابف ُ

اؿ»التمعف يجد لمسياؽ أثره المقالي كالمقامي ، فكثير مف الباحثيف يستعمؿ ىذا المعنى   كجيو، عف بو عدؿ ما: الكالـ مف الميحى
اؿ محاال، جعمو كحٌكلو اؿ، أتى كأحى  أفسدتو إذا إحالة أحيمو الكالـ أحمت كيقاؿ...الكالـ محاؿ كثير:  ًمحكىاؿه  كرجؿ بميحى

.  مكضع إلى مكضع مف تحٌكؿ يحكؿ الٌرجؿ حاؿ... اثنيف بيف حاؿ شيء كؿٌ :  كالًحكىاؿي ...شيء لغير الكالـ كالمحاؿ.
، ك يعني المستحيؿ ، كالعدكؿ عف ُٓٓ/  ٗ: ، العرب لساف منظكر، ابف ، ...« تحٌكؿ أم آخر مكاف إلى حاؿ: الجكىرمٌ 

كىذا ال يتكافؽ كداللة اإلحالة بمفيكميا  أمرو آلخر مستحيؿ ، كأغمب دالالتو تعني المستحيؿ كما يدكر في سياقاتو،
 االستعمالي.

 . ُِٓ /ُتحميؿ الخطاب: محمد الشاكش ، (ِ
ّ ):  ، كالقكؿ "لجكف الينز".ُُٔأحمد عفيفي، نحك الٌنصِّ



 ...............الربط باإلحالة..................129...........الربط............... الفصل الثالث :قرينة
 

مفيكمٌيف   مفيكميا كتطبيقاتيا فأخذتفي في الدراسات  النصية  المسانية  "اإلحالة" كقد تكسعت    
 :(ُ)مختمفيف
كية فأخذت مفيـك كالسيما البني ، كىك المعتمد في المسانيات التقميديةاألكؿ: المفيكـ التقميدم لإلحالة:       

ف الدراسة المسانية عمى الرغـ مف ضركرتيا في فيـ الخطاب عده ابعإكعدتو مجاالن ال ينبغي  )المرجعية(
 .(ِ)البشرم
ئر يطمؽ عمييا كضما "قةعنصر عال"بيف عنصر لغكم يطمؽ عميو العالقة القائمة » الثاني: يعني     

كبيا ،  (ّ)«القة أك المفسر أك العائد إليو ة عناصر العالمككنات االسمية بكظيف كتقكـ، " صيغ اإلحالة"
 :(دم بكجراند)عرفيا  بحسب ماتسقا، كىي بطان مفتجعمو نصان مترا،  تتعالؽ أجزاء النٌص مع بعضيا  البعض

طابع لـ الذم يدؿ عميو بالعبارات ذات الاكاالحداث كالمكاقؼ في الع العالقة بيف العبارات كاألشياء »بأٌنيا
ىذه العبارات أنيا  عفف يقاؿ أأمكف   عالـ الٌنٌص نفس إذ تشير إلى شيء ينتمي إلى ،  ٌنٌص مافي  ئميالبدا

 كبيذه الكظيفة تجعؿ الٌنٌص متسقا . ، (ْ)«ذات إحالة مشتركة
 دم)فقد اقتصر ،  كثيرة مف اإلحالة المشتركة )كالمترادفات كاأللفاظ الشارحة(أنكاع  كجكدمع لكف ك 

مف حيث  ائيةكاأللفاظ الكن، األلفاظ الكنائية فقطعف طريؽ االشتراؾ في اإلحالة »استكشاؼ عمى  (راندبكج
كبيذا تختمؼ األلفاظ الكنائية عف  .ارات التي تشترؾ معيا في اإلحالةاالستعماؿ مأخكذة مف العبي ف المحتكل

  .(ٓ)«ؽ نظاميةائطر ىذه العبارات ب
عمى قسـ مف األلفاظ ال تممؾ » – (األزىر الزناد)م حسب رأ- "العناصر اإلحالية"كتيطمؽ تسمية 

فشرط كجكدىا ىك .مف الخطاب  خرخر مذككرة في أجزاء أي عكد عمى عنصر أك عناصر أي بؿ ت ، داللة مستقمة
  .( ٔ)«الٌنٌص 

التعبيرات اإلشارية كىي  : أنا، أنت، ىما، ىناؾ ... »كقد أطمؽ )فاف دايؾ(عمى عناصر اإلحالة 
 .(ٕ)«التعريؼ كالتنكير ( كضمائر اإلشارة ) أؿ، ىذا، ىذه، ذلؾ، أكلئؾ ... الخ ( ككذلؾ أدكات )

                                                           
 السابعة السنة ، إنسانية عمـك بمجمة ،)بحث(ِنزار ، نحك نظرية عربية لإلحالة الضميرية دراسة تأصيمية تداكلية:( ظ: مميكد ُ
 .ـََِٗ صيؼ، ،ِْ،ع
 . ِ: ـ . ف  : ظ (ِ
 .ٖٗبحيرم ، دراسات لغكية تطبيقية بيف البنية كالداللة :سعيد  (ّ
 .ِّف :، ك ظ: ـ .َِّدم بكجراند، الٌنٌص كالخطاب كاإلجراء: (ْ
 .َِّ:ـ . ف  (ٓ

 .ُُٖنسيج الٌنٌص:األزىر الزٌناد ،  ٔ)
 .ُّٔ-ُّٓعمـ الٌنٌص مدخؿ متداخؿ االختصاصات، تر: سعيد البحيرم:فاف دايؾ، ( ٕ
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النص كيعتمد في ىذه الحالة غير مذككر في تعكد لقد أٌف اإلحالة  -كذلؾ- (دم بكجراند)ضاؼ  أك       
ير مذككر كيتضح مف اإلحالة لغ .(ُ)في الٌنٌص  مذككرو نيا في ذلؾ شأف عكد اإلحالة عمى سياؽ المكقؼ كشأ

،  الخطاب كما يتضمنو إجراءؽ ائاستعماؿ طر في قكة بيؤثر  أف ثمة تفاعالن مبنينا بيف المغة كالمكقؼ فالمكقؼ
ي فحسب ؛ كاقتصار )األزىر الزناد(كىذا يتعارض  فيي غير ذات صمة »إٍذ يقكؿ:  عمميا عمى الترابط الٌنصِّ

 .(ِ)«ميابما يخرج عف مقاـ كركدىا كيكتفي سامعيا بيا في تحمي
العناصر  أفٌ  كىك»اإلحالة استعماالن خاصان مصطمح  (ىاليدام كرقية حسف)كقد استعمؿ الباحثاف 

مف أجؿ إذ البد مف العكدة إلى ما تيشير إليو  ؛ المحيمة كيفما كاف نكعيا ال تكتفي  بذاتيا مف حيث التأكيؿ
الضمائر كأسماء  يفً كىي حسب الباحثى ،  تمتمؾ كؿ لغة عمى عناصر تمتمؾ خاصية اإلحالة...ك،  تأكيميا

حالة عالقة داللية كمف ثـ فيي ال تخضع لقيكد نحكية إاٌل أٌنيا تخضع لقيد اإل ، اإلشارة كأدكات المقارنة
، ككنيا ال تقتصر عمى الربط السطحي أك التركيبي  الحالية االتساؽ كسائؿ أىـ  مف تعد كلذا؛  (ّ)«داللي

نَّما الغالب عمى عمميا ا   لربط الداللي.كا 
جسكر االتصاؿ بيف األجزاء »، بمٌدىا  في كظيفتيا الترابطية االتصالية بحيرم(كيكسع )سعيد 
مف تمؾ "إٍذ تقكـ بشبكة مف العالقات المتباعدة في فضاء الٌنصِّ فتجتمع في كؿِّ كاحدو  المتباعدة في الٌنصِّ ؛

يعكس  ناصرىا اإلشارية ،ان في تفاعؿ اإلحالة مع عفقد أعطى تصٌكران حٌسي ، (ْ)«ه متناغمةاألجزاء" عناصر 
،  تفاعؿ المتمقي في تحديد مكاطف تمؾ اإلحاالت في البنية الكمية لمٌنصِّ تصٌكرىا ىذا تصٌكران عقميان يتمثؿ  

  اإلحالي كصكالن إلى تحديد الصكرة النيائية لذلؾ الترابط. فالمرجع ثابت في ذىنو كيعٌكؿ عميو العنصر
  (ٓ) :مؿ عمى نكعيف مف العناصر يمثالف قطبي اإلحالة كىماتأف المغة تش ر عمماء النٌص إلىكقد اشا   

    .ييفسرهي  يحتاج في فيمو إلى مكٌكف آخر ف المككٌ  : كىك كؿ  العنصر اإلشاري .ُ
 يحتاج في فيمو إلى مكٌكف آخر ييفسرهي. كؿ مكٌكف : العنصر اإلحالي .ِ

 
 ة :ـــــــالــــــــواع اإلحــــــــأن 

كىذه  "اإلحالة  المقالية )النصية("ك ،"اإلحالة المقامية" :ىما مى نكعيف رئيسيفعتنقسـ اإلحالة 
كمتى كاف الشيء المحاؿ إليو خارج النص  ، "إحالة بعدية"ك "إحالة قبمية"األخيرة تتفرع بدكرىا إلى فرعيف :

                                                           
 .ِّّالٌنٌص كالخطاب كاإلجراء:ظ: دم بكجراند ، ( ُ
: األزهر الزّناد ، ( 2  .111نسيج الّنصِّ
 .ُٕؿ الى انسجاـ الٌنٌص:، لسانيات الٌنٌص مدخ ( محمد الخطابيّ
 .81: ( سعيد البحيري ، دراسات لغوية تطبيقية بين البنية والداللة  4
 .ُُّ-ُِٕنسيج الٌنٌض:ظ : األزىر الزٌناد ،  ( ٓ
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يكمف في درجة  تي أثرىا الترابطي ذىني ،يأ، كىذه  (ُ) "خارجية"في السياؽ أك المقاـ فإف العالقة تسمى 
كمتى كاف الشيء .أم عمميا خارجي  ؛ك "ذات المتمقي"  ، التكاصؿ المباشر بيف ذاتيف ىما :"ذات المتكٌمـ"

                                      .(ِ)النص في تماسؾ أجزاءىذه أثرىا كاضح ك  ، داخمية النص تككف عالقتيا المحاؿ عميو داخؿ
 حالة مف اإلحالة ، فإف ما يعد أساسينا لكؿ "النصية كالمقامية"بيف نكعي اإلحالة   ان ممحكظ ان ف ثمة اختالفكا  
 ؼ عمى الشيء المحاؿ إليو في مكاف، ككذا كجكب التعر  كجكد عنصر مفترض ينبغي أف يستجاب لو» ىك
 .(ّ)«ما

شارم غير لغكم مكجكد إكم إحالي عمى عنصر كىي إحالة عنصر لغ :ةـــيــامـــقــمــة الـــــالـــــاإلح .ٔ
يرتبط عنصر إذ  ؛كأف يحيؿ ضمير المتكمـ المفرد عمى ذات صاحبو المتكمـ  ،في المقاـ الخارجي

كيمكف أف يككف العنصر اإلشارم المحاؿ  ، ذاتو شارم غير لغكم ىك المتكمـإعنصر بلغكم إحالي  
مى كتعتمد ىذه اإلحالة ع ،)دم بكجراند( سب رأم ، أك ما يسمى إحالة لغير مذككر ح عميو مقاميان 

تقكد الكائنات في اإلحالة لغير المذككر » :، إذ يقكؿ أك مكاقؼ أحداثمعرفة لما يحيط  بالٌنٌص مف 
تشترؾ معيا في اإلحالة في نفس الٌنٌص أك الخطاب  ر تستنبط مف المكقؼ ال مف عباراتإلى أمك 

 ال  أٌنيا إالٌ  ، تربط المغة بسياؽ المقاـالمقامية  لى أٌف اإلحالة كيذىب )ىاليدام كرقية حسف( إ . (ْ)«
                   .(ٓ)تساقو بشكؿ مباشريـ في استي 

اإلحالة فيي األىـ ألٌنيا تعمؿ بشكؿ مباشر في ربط  أجزاء  ه: أٌما ىذةـــيــــصّ ــــنـــة الـــــالــــاإلح .ٕ
َـّ  ، العناصر المتباعدة في الٌنٌص  فيي تقكم أكاصر،  (ٔ)بعضبعضيا بالٌنٌص  إلى تؤدم كمف ث

داخؿ شارم في الٌنٌص)مفسِّر(اإلحالي عمى العصر اإلعكد العنصر عف طريؽ كذلؾ ؛ اتساؽ الٌنٌص 
وتتفرع ىذه . مصدرًه كىك )العنصر اإلشارم (إلى ـ العنصر اإلحالي  إاٌل بالرجكع ؛ اذ ال ييفي الٌنٌص 

 اإلحالة إلى فرعين ىما:
تعكد عمى لككنيا  ؛ أك اإلحالة بالعكدة "ـقالـسـاب مىعـ ةاإلحال": كتيسمى ةــــميــــقبــــة الــــالــــحاإل - أ

الذم كاف  مفسِّر سبؽ التٌمفظ بو كفييا يجرم تعكيض لفظ المفسِّر »بالػ ، أك ما يسمى عنصر سابؽ

                                                           
: :ظ  (ُ  .ُُٖ،ُُٗاألزىر الزٌناد ، نسيج الٌنصِّ
 .118،111:  ن م . : ظ (2
 .ُٕلٌنٌص:لسانيات الٌنٌص مدخؿ إلى انسجاـ ا ( محمد الخطابي ،ّ
 .ِّّ: الٌنٌص كالخطاب كاإلجراءدم بكجراند ، ( ْ
 .ُٖ،ُٕ: محمد الخطابي لسانيات الٌنٌص مدخؿ إلى انسجاـ الٌنٌص:ظ (ٓ
 .ُٖ،ُٗ:محمد خطابي ، لسانيات النصِّ  :ظ (ٔ
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إذ ييكرر الضمير  ؛ كيرد ذلؾ لقصد االختصار ، (ُ)«رض أف يظير حيث يرد المضمرتمف المف
 يكر كحدة نصية أك عبارة أك كممة.عكضان عف ظ

كتشتمؿ اإلحالة بالعكدة عمى نكع آخر مف اإلحالة يتمثؿ في تكرار لفظ أك عدد مف األلفاظ في بداية 
 .(ِ)كتمثؿ ىذه اإلحالة أكثر كركدان في الكالـ ، كؿ جممة مف جمؿ النص قصد التأكيد كىك)اإلحالة التكرارية(

كىي عكدة عنصر إحالي عمى عنصر إشارم  "عمى الالحقاإلحالة ": كتسمى ةــــعديـــبـــة الـــالــــحاإل - ب
 ، كمف ذلؾ ضمير الشأف في العربية أك غيرىا مف األساليب ، الحؽ أك مذككر بعده في الٌنٌص 

الٌنٌص أك  ستعمؿ الحقان فيستي  ة تيشير إلى كممة أك عبارة أيخرل،عبار  كيككف باستعماؿ كممة أك
 .[ُ:اإلخالص]  ُقْل ُىَو المَُّو َأَحدٌ  كمثالو قكلو تعالى : ،(ّ)المحادثة 

مؿ كالعبارات ، فقد أحاؿ الضمير )ىك( عمى لفظ الجاللة الذم بعده )ا(    مؿ التفسيرية ، كمثاؿ الجي  الجي
 .( ْ)التي تيفسر جممة أك عبارة 

عف طريؽ خارجوي  ـكانت داخؿ الٌنٌص أألفاظ سكاء عالقة بيف األأٌف اإلحالة ىي ال مف السابؽيتضح       
األلفاظ الكنائية كتشمؿ  )الضمائر كأسماء اإلشارة كاألسماء المكصكلة( التي قد تككف سابقة لألحداث أك 

 تالية ليا.
 
 : تياآلكىي ك-: ةـــــالــــرىا اإلحــــبـــق عــــقـــحـــتـــي تــتـــل الـــائـــوســـال

كذلؾ  ؛أكثر العناصر اإلحالية التي تيسيـ في اتساؽ الٌنٌص  تعد الضمائر مف ر:ـــــــــائــــمـــــــــضـــــــال .ُ
إلعادة  بديالن » ييعدٌ  (ٓ)فالربط بالضمير ؛نيابتيا عف األسماء كالصفات التي ال لزكـ لتكرارىاعف طريؽ 

ضاؼ إلى أأفَّ الضمير إذا اتصؿ فمربما  بؿكاالختصار كادعى لمخفة  ، في االستعماؿ أيسر الذكر
 .(ٔ)«برز العناصر اإلحالية استعماالن أمف  لذا تعدٌ  ؛ ىك االقتصار عنصران ثالثان  كاالختصارالخفة 

                                                           
 .ُُٖ( األزىر الٌزناد، نسيج الٌنٌص:ُ
 .ُُٗ:ـ .ف : ظ ( ِ
 .َْ/ُي::صبحي ابراىيـ الفقي ،عمـ المغة النصظ  (ّ
 .َْ/ُ: ـ.ف:ظ (ْ
مصطفى حميدة  ظ:( المقصكد بيا الضمائر البارزة ألفَّ الضمائر المستترة عالقتيا معنكية تستنبط بالعقؿ كال يشير إلييا لفظ ،ٓ

 .   ُٔٗ:كالربط  االرتباط،نظاـ 
             .                                         ُُٗ( تماـ حساف ،البياف في ركائع القرآف :ٔ
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ذا ،  داخؿ الٌنٌص  اسمية كتككف شبكة إحالية ، كعادة ما تتعاكف ىذه الضمائر مع األسماء المكررة      كا 
عمى  يساسأبشكؿ ؛ فتشكيؿ المعنى يعتمد  مكضكع الٌنٌص لبا ما تمٌثؿ إحداىا إحاالت غاعدة أيحيؿ الٌنٌص 

 تؤدم إلى ترابط الٌنٌص كاتساقو. ، كمف ثـ (ُ)الضمائر
مى عناصر سبؽ ذكرىا في عييحيؿ »ذلؾ فقد أكد عمماء الٌنٌص أىمية الضمير بككنًو  فضال عف

ٌف الضمير )ىك( ...الٌنٌص  سناد إالقدرة عمى  ب عف الدائرة الخطابية كالثانية:الغيا األكلى: ؛ لو ميزتاف كا 
أشياء معينة. كتجعؿ ىاتاف الميزتاف مف ىذا الضمير مكضكعان عمى قدر كبير مف األىمية في دراسة تماسؾ 

ألٌنيا تؤدم إلى ترابط الٌنٌص بالشكؿ ؛ لمضمائر كظيفتيف داللية كشكمية  ىذا يدؿ عمى أفٌ ك ،  (ِ)«النصكص
 جسران رابطان لألسماء كالعبارات كاألحداث داخؿ الٌنٌص. كالمضمكف فتمثؿ

لى الضمائر الممكية مثؿ ، ...الخ(ىف ،ىـ ،ىك ،نحف ،أنت ،أنا )كجكدية مثؿ تنقسـ الضمائر إلى :       كا 
 .(ّ)كتابنا...الخ( كتابؾ، ،)كتابي

عمى المتكمـ أك محيمة فإٌف الضمائر الدالة أك ال ، ممكية ـكانت الضمائر كجكدية أأكسكاء          
،  فيستعمؿ الضمير )أنت ، ، ككذلؾ عندما يخاطب الكاتب المتمقي مى شيء خارج الٌنٌص عتحيؿ  ،المخاطب

 ال تصبح، كىذه الضمائر خارج الٌنٌص  مى مجمكعة مف الٌناس كىـ خارج الٌنٌص عييحيؿ  وفإنَّ ،  أنتف( انتـ،
دكار أ (ىاليدام كرقية حسف)كىي التي ييسمييا  -،  ستشيد بوً إال في الكالـ الم ، ةإحالة داخمية أم اتساقي

 .(ْ)عممية االتساؽ الٌنصيكف  في يال يعٌكؿ عمييا الٌنص لذا ؛-الكالـ 
 اما يخص الضمائر التي تحيؿ داخؿ الٌنص كتندرج ضمنيا ضمائر الغيبة إفرادان كتثنية كجمعفيأٌما 

 أمٌ  ؛ كـ بربط أجزاء الٌنصكىذه تق ، دكاران أيخرأ (كرقية حسفىاليدام )كالتي ييسمييا  ،ىٌف( ىـ، ىي، )ىك،
خارج  –عكس األكلى عمى   "اإلحالة المقالية"لذا سيميت  ؛ إذ يككف مفسِّرىا مقاليان دائمان  ، بسابؽ تربط الحؽ

 بالحؽ أم ال تربط أجزاء الٌنص سابقان  ، كىذه ال تسيـ في اتساؽ الٌنص ، "إحالة مقامية"التي تيسمى -الٌنص
 .(ٓ)كيككف مفسرىا مقاميان دائمان  ،

أما ضمائر المتكمـ  ، أٌف عممية االتساؽ بالضمائر تعتمد عمى ضمائر الغيبة مف السابؽيتضح              
 كىذا ما سييالحظ. ، فتربط الٌنص بما ىك خارجو،  أك المستقبؿ( ، كالمخاطب )المتمقي )المرسؿ(

                                                           
 .ُِٔ::  زتسيسالؼ كارزيناؾ، مدخؿ إلى عمـ الٌنصظ (ُ
 .ُُٔ/ُصبحي ابراىيـ الفقي ،عمـ المغة النصي: (ِ
 .ُٖمحمد الخطابي ،لسانيات الٌنص: :ظ ( ّ
 .ُٖ:محمد خطابي ، لسانيات النٌص (ْ
 .ُِٕ/ُ، أصكؿ تحميؿ الخطاب: محمد الشاكش :ظ ( ٓ
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كانت » فإذا ، كىي الكسيمة الثانية مف كسائؿ االتساؽ اإلحالية :ارةــــــــــــــــــاء اإلشــــــــــــمـــــــــــــــأس .ِ
تحدد مكاقعيا  فإٌف أسماء االشارة.. ، الشخكص في التكاصؿ أك غيابيا عنوالضمائر تحدد مشاركة 

 .(ُ)«شير إليو، كىي مثميا ال تيفيـ إال إذا ريبطت بما ت في الزماف كالمكاف داخؿ المقاـ اإلشارم
أما  ،(ىاليدام كرقية حسف) كفي مقدمتيـ الباحثاف ، كضعيا الٌنصيكف قدلتصنيفيا ة عدٌ ات مكانإكىناؾ     
 :حسبب
 ، كالبعد )ذلؾ ، )ىذا، ىؤالء( كاالنتقاء ، كالمكاف )ىنا، ىناؾ...( ، ...(داغ ،في الزماف )اآلف ، الظرفية -

 ، تمؾ(
كمف ثـى  ، بسابؽ ان بمعنى أٌنيا تربط الحق ؛ ىذه األسماء بالربط القبمي كالبعدم كتقكـ ، ىذه( ، )ىذا كالقرب- 

 -(ىاليدام كرقية حسف) -ٌف اسـ اإلشارة المفرد يتميز بما ييسميو المؤلفافإف تيسيـ في اتساؽ الٌنص؛فيي 
 .(ِ)أك متتالية مف الجمؿ ،مكانية اإلحالة إلى جممة بأكممياإأم  ، "اإلحالة المكسعة"

كىك ما يؤىميا  ، لفاظ المقارنة بأٌنيا تعبيرات إحالية ال تستقؿ بنفسياأتتسـ  :ةــــــارنـــــقـــــمـــــأدوات ال .ّ
كعميو فيي ال تختمؼ عف الضمائر كأسماء اإلشارة  ، تككف كسيمة مف كسائؿ الربط كاالتساؽ أفإلى 
إذ قد تككف خارج الٌنص أك  ؛ لة األخرلمع أنكاع اإلحا ، نفسياككنيا نصٌية ؛ فقد تعمؿ المبادئ في 

 ؛ كظيفتيا كالضمائر كأسماء اإلشارةكعميو تككف . ( ّ)داخمًو، كتعمؿ في األخير إما قبمية أك بعدية 
 أم اتساقيو نصية ترابطية.

 (ْ) : المقارنة إلى صنفيفأدكات كقد صٌنؼ النصٌيكف    

 ؼ .يتفرع  إلى التطابؽ كالتشابو كاالختال :ةــــامـــع -ُ
 اتساقيوكىذه تقـك بكظائؼ  ، كتتفرع إلى كمية مثؿ )أكثر( ككيفية )أجمؿ مف جميؿ ( :ةـــــــاصـــــخ -ِ

 تربط  بيف أجزاء الٌنص.
كالمقارنة بابيا كاسع ككضعيا مع اإلحاالت سيدخؿ جميع البنى الداللية التركيبية التي تقتضي 

كبذلؾ تبتمع اإلحالة  ،  بتكفر عدد معيف مف العناصر؛ إذ ال تتحقؽ إال عنصريف اثنيف إلى حيز اإلحاالت
–في الخطب الحربية لإلماـ -، كاف كجكدىا سكغاتفضال عف ىذه الم .(ٓ)معظـ مقتضيات الداللة كاإلعراب

                                                           
 .ُُٖ،ُُٕ: ص، نسيج النٌ  ( األزىر الٌزنادُ
 .ُٗ، لسانيات الٌنص: : محمد الخطابيظ  (ِ
اإلحالة كأثرىا في داللة الٌنص كتماسكو، بحث محمد محمد يكنس عمي، ك: ،ُٗلسانيات الٌنص : : محمد الخطابي ،ظ (ّ

 .ِمف)النت(:
 .ُٗ، لسانيات الٌنص: : محمد الخطابيظ (ْ
 .َُّ/ُ، أصكؿ تحميؿ الخطاب : : محمد الشاكشظ (ٓ
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مف دكف  -اف اقتصار البحث عمى التنظير ليا؛ لذلؾ كى  حالتيًف السابقتيفً مع اإل إذا ما قكرنت قميالن جدان –
  .ه الدراسةفي ىذ -التطبيؽ
عمى نحك بالغ يصعب معو تحميميا () حالية في خطب الحرب لإلماـ عميكثرت العناصر اإل      
كانت أسكاء  -الخطبة- يسيـ في تحقيؽ الترابط بيف أجزائيا الذم ضميرالفال تكاد تخمك خطبة مف  ،بالكامؿ
فقد مالت  دكرىا البارز في اإلصالح ؛كىذه الكثرة تتناسب كطبيعة الخطب ك  ، قصيرة  أـ ةالخطبة طكيمىذه 
 بيؤرة " ييمثؿ شارم كاحدبمرجع إ -أغمب األحياف-بطيا في لى تكثيؼ العناصر اإلحالية كر إ -بطى الخي –

في  لى استحضارهً يؤدم إ مف ثـك  ، لة تحفيز مستمرةكىذا ما يجعؿ المتمقي أك المخاطب في حا ، "الٌنصِّ 
   الخطاب حتى النياية.
؛ إذ تيمثؿ أداة يعتمد عمييا المتكمـ لبناء  "الضمائر"في الخطب ىي  ظيكران صر اإلحالية كأغمب العنا
فتترابط فييا اإلحاالت في الكممة أك العبارة األكلى )المرجع  ، قرينة الربطً  أثر يظيرًبيا  ، نصٍّ متسؽو مترابطو 

،  بط عناصر النصِّ بعضيا ببعضً ما ييسىيِّؿ عمى المتمقي ر  ،اإلشارم(، كتمثؿ اختصاران لبعض عناصًرىا
ٌي. رجاع كؿِّ إحالة إلى مرجًعيا النصِّ  كا 

 ؛ فكذا األمر مع العنصر اإلشارم الذم يحدد نكع اإلحالة ، ىمية العناصر اإلحاليةأ تظيركمثمما         
َـّ  ىؿ ىي إحالة مقامية أك مقاليو )نًصيَّة(  ال يقتصرك  ؟ ىؿ ىي قبمية أك بعدية ؛ األخرليحدد نكع  ؟ كمف ث

نَّما يشمؿ الفرعي فيحدد نكع اإلحالة ىؿ ىي كجكدية أك  ؛ الرئيسعمى التحديد  -المرجع اإلشارم-دكرهي  كا 
 النصِّ  عمماءتقسيـ عف طريؽ بصكرة أكضح   ، كتظير أىميتوي  التطبيؽف طريؽ م؟ كىذا ما سيتضح  ممكية
 عمى قسميف ىما: لوي 

 يا.ميٌ عى  ييحاؿي  مفردةو  معجميةو  ةو يتمثؿ في كحد ،عنصر إشاريَّ معجمي « -ُ
كىكذا ،  نٌصيٍّ  إحاليو  بعنصرو  عميوً  ، ييحاؿي  مف نصِّ  أك جزءو  في مقطعو  يتمٌثؿي  ،ي  عنصر إشاري نص   -ِ

أمَّ إفَّ العناصر اإلشارية ىي مقاطع  ، فإفَّ األخير يتميز عف األكؿ في طبيعتًو كتككينًو كاليدؼ منو
كقد تمٌثؿ جزءان مف مقاطع تجرم اإلحالة عمييا لالختصار  ، رقد تطكؿ كقد تقص ، مف الممفكظ

 يا أقؿ  كتتميز ىذه العناصر اإلشارية النصية عف العناصر اإلشارية المعجمية بككنً  كاجتناب  التكرار.
 .(ُ)«اران...انتشى 
   ظياركإل ، عمى سبيؿ التمثيؿ -بياف مدل ارتباط اإلحاالت بالمرًجع اإلشارم- كلدراسة ىذه الحالة 

 :أثر
     اإلحالة المقامية  كالمقالية  يتتبع البحث عنصرمٌ  ، في تحقيؽ اتساؽ النصِّ  اإلحالة الضميرية أوالً  -

يَّة(   الخطب الحربية في النيج . عف طريؽ )النصِّ

                                                           
 .َُِ، دراسات لغكية تطبيقية في العالقة بيف البنية كالداللة : ( سعيد حسف البحيرمُ
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ًو بالسياؽ ربطعف طريؽ يـ في اتساؽ النصِّ التي تيس ة:ــــــيَّ ـــــامــــقــــمــــة الـــــــالـــــــاإلح -ُ
كىذا النكع  ، فيككف العنصر المشار إليًو غير مذككر في النصِّ  ، الخارجي أك سياؽ المكقؼ

في ))كمف أمثمة ذلؾ قكلو()ر بكثرة في الخطب الحربية لإلماـمف اإلحالة منتش
ا النََّيِر، َوِبَأْىَضاِم ِبَأْثَناِء ىذَ  َفَأَنا َنِذيٌر َلُكْم َأْن ُتْصِبُحوا َصْرعى » :تخكيؼ الخكارج بالنيركاف

 ىَذا اْلَغاِئِط َعَمى َغْيِر َبي َنة ِمْن َرب ُكْم، َواَل ُسْمَطان ُمِبين َمَعُكْم، َقْد طوحت بكم الدَّاُر، َواْحَتَبَمُكمُ 
، َحتَّى َصَرْفُت رَْأِيي اْلِمْقَداُر، َوَقْد ُكْنُت َنَيْيُتُكْم َعْن ىِذِه اْلُحُكوَمِة َفَأَبْيُتْم َعَميَّ ِإَباَء المخالفين

 َأَرْدُت ِإَلْى َىَواُكْم، َوَأْنُتْم َمَعاِشُر َأِخفَّاُء اْلَيام، ُسَفَياُء ااْلْحاَلم، َوَلْم آِت ـ اَل َأَبا َلُكْم ـ ُبْجرًا، َوالَ 
 .(ُ)«َلُكْم ُضرّاً 

كىذا الظيكر  تـ" ،م الخطاب "أنا+ أنضمير  ف طريؽمخارجية منذ بداية الٌنٌص اإلحالة ال ظيرت      
 متسقان بيف ذاتيف ىما: المكازم منذ بدء الخطاب يعقد تقابالن 

، أم المتمقيف  )أنتـ(ضميربالذات المتمقي المعبر عنو  x العائد عمى المتكمـ نفسو لمتكمـ )أنا("ذات ا -
كجو لمخكارج حيف )أنا نذيره لكـ ( خطاب مباشر مكقكلو  .يمثمكف الطرؼ المقابؿ في الخطابفيـ  ، "لمخطاب

ىي التي استكجبت ذلؾ  حداث التي صاحبتواألعزمكا عمى الخركج كشؽ العصا ، فحذرىـ مف فعمتيـ ، فيذه 
الخطاب المؤثر بطبيعتو ، ما أدل إلى بركز دكر المتكمـ بركزا كاضحان ؛ إذ عٌبر عف مكقفو تجاه أفعاليـ 

نتيجة عمى غير بينة مف ربيـ كال حجة يحتجكف بيا ، مف اليالؾ ، كىـ محذران كمنذران إياىـ مما ييًصيبيـ 
كا أغمبيا متعمؽ بالمتمقيف "أنتـ"أحداث نصية بيـ فيالتأثير  حاكؿف ،(ِ)اتباع أىكائيـ الباطمة  ـٍ تيٍصًبحي ،  كػ)لىكي

ـٍ  ـٍ مىعىكي بِّكي ـي  ، بكـ رى ـٍ  أىٍنتيـٍ  ، ، ىىكاكيـٍ  ، أبىٍيتيـٍ  ، اٍحتىبىمىكي ( ، لىكي ـٍ فكأٌنيا أفرغت  ءت محكمة التكجيو ،فجا ، لىكي
رفتي  ، ، كنتي  )أنا(المتكمـ كػ)نىًذيره ػمرتبط باآلخر بعضيا إفراغان كاحدان ، ك  ( الذم قرف ، ، رأيي صى تمؾ  أردتي

 ما جاء منسجمان م ، كىي األقؿ إذا ما قكرنٍت بسابقتيا ث المعاني بنفسًو بككنًو ممثالن عمييـ )خميفة(ااألحد
َـّ إيصاؿ ما يبتغيو ليـ كمقصد المتكٌمـ ؛ فكفؽ ذلؾ جاء الضمير العائد عمييـ مسيطران  في التأثير فييـ كمف ث

 .الٌنصِّ  عامة بيا الربط تجاكزك  ، عمى تمؾ الكحدة الٌنٌصية
" الغيبيات"بػ بعضيـ يسميياكىي ما  ، بكاقعيـ السمبي الٌنٌصيةكيزيد األمر اتساقان ىك تعٌمؽ تمؾ األحداث      
" ، لمٌنصِّ  الكمية البنية محيط في تدكر كالتي " الغيبية ألمكرا" أك حاكؿ المتكمـ ، فقد  كالمتمثمة بػ"بؤرة الٌنصِّ
 ،)أنا (+ضمير المخاطب )أنتـ( أساس ذلؾ االتساؽ أٌلؼ ضمير المتكمـ ، يا عبر كسائؿ نصية مترابطةبثٌ 
 كليس إلى الٌنٌص  ييـعمكىي تعكد  ، الٌنٌص شكؿ إحاالت مقامية تيدرؾ مف سياؽ المكقؼ الذم يدؿ عميو  فيك 
      يبينو التكزيع اآلتي لمضمائر في المخطط: قد  ك ،

                                                           
 .ّٔ،خطبة:َٖ: ( نيج البالغة ُ
 .ُٗ /ِ:  ، شرح نيج البالغة : ابف ميثـ البحراني ( ظ ِ
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 ( ةــيــخصـــر الشــائــمــضالــ)

 )المتمقيف(خارج الٌنصِّ                                                             )المتكمـ(خارج الٌنصِّ 
 
 ،(كيـٍ +رىبِّ )  (+كيـٍ ؿى ) (م+رأم) 
                         (كيـٍ +ىىكا) (كيـٍ +مىعى (  )+كاتيٍصًبحي )   (كف+تي )       (أنا نذير)

                           (أرد+تي )، (صرؼ+تي )   
    

الفعؿ ف طريؽ مكذات المتمقي  ، ذات المتكٌمـ ماى ؛ في الٌنصِّ كثمة تفاعؿ ضميرم بيف ذاتيف 
ي المشترؾ بينيم  ،ـٍ ( ػػػػػكي ػػػػتي ػٍ ػػػػيػػػػػيى ػػػػػكىك)نى ،  االنصِّ

 ـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكػ ػي +ػػػػػػػػػػي+ تػػػػػػيػػػػػن                             
 متمقيف الضمير)كـ(ال                المتكٌمـ)تاء(الفاعؿ       
         

 ، كانقضى مضى زمف في  كالتحقؽ الثبكتظاىرة ، كالمتمثمة ب  داللة ، داللتيف تحققت التفاعؿ ىذا كمف    
، ما النيي إلى زمف التكٌمـ ، كالمستدؿ عميو بالسياؽ كما يتضمنو مف قرائف لفظية عمى دكاـ الباطنة  كالداللة

التنٌكع الضميرم لطرفي كىذا  ،بما يحيط بيـ ، كتحذيره إياىـ  يفعمكنو ليـ عمايدؿ عمى استمرار نييو 
كبعضيا  -كقد كانت أقؿ  حضكران في الٌنٌص  –جاء بعضيا منفصالن  إذ ؛صفة التالحـ  الٌنصِّ االتصاؿ منح 

ألٌف » ؛ المسيطرة عمى الٌنٌص  -الضمائر المتصمة–ككانت ىي  ، متصالن باألسماء كاألفعاؿ كالحركؼ
إلى كىذا يؤدم ، (ُ)«كأكضح كأيسر في تحقيؽ ميمة الضمير ، متصؿ أكثر اختصاران في تككينو كصيغتوال

 .ترابط النصِّ كاتساقوً 
بعض أصحابًو بعد ليمة اليرير عندما سألوي  تكبيخفي ()قكلو  يضان مفأاإلحالة المقامية  تظير ك        

ـٌ أمرتنا بيا، فما ندرم أٌم األنييتنا عف الح :»قاؿ  ، رجؿ عف الحككمة المتبعة ،  (ِ)« ؟ مريف أىرشدككمة ث
ـٌ قاؿاألبإحدل يديو ()فصفؽ  َأَما َواهلِل َلْو َأن ي ِحيَن َأَمْرُتُكْم ِبما  !ىذا َجَزاُء َمْن َتَرَك اْلُعْقَدةَ  » :خرل ث

ْن َأَمْرُتُكْم ِبِو َحَمْمُتُكْم َعَمى اْلَمْكُروِه الَِّذي َيْجَعُل اهلُل فِ  ْمُتُكْم َواِ  ِن اْعَوَجْجُتْم َقوَّ يِو َخْيرًا، َفِإِن اْسَتَقْمُتْم َىَدْيُتُكْم َواِ 
َلى َمْن؟ ُأِريُد َأْن ُأَداِوَي ِبُكْم َوَأْنُتْم َدائي ، َكَناِقِش الشَّْوَكِة َأَبْيُتْم َتَداَرْكُتُكْم، َلَكاَنِت اْلُوْثَقى، َولِكْن ِبَمْن َواِ 

، َوَكمَِّت النَّْزَعةُ  !َمَعَيا َو َيْعَمُم َأنَّ َضْمَعَياِبالشَّْوَكِة، َوىُ   ِبَأْشَطاِن الرَِّكي   المَُّيمَّ َقْد َممَّْت َأِطبَّاُء ىَذا الدَّاِء الدَِّوي 
ِإنَّ الشَّْيَطاَن ُيَسن ي .".."ْلِجَيادِ لى اَوِىيُجوا إِ  اْلُقْرآَن َفَأْحَكُموهُ ْساَلِم َفَقِبُموُه؟ َوَقرَُأوا ْوُم الَِّذيَن ُدُعوا ِإَلى اإلَأْيَن اْلقَ !

                                                           
 .ِِٗ/ُ، النحك الكافي: ( حسف عباسُ
 .ُُِ، خطبة:ُٕٕ( نيج البالغة : ِ
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َعْن  َفاْصِدُفوا؛ َوُيْعِطَيُكْم َباْلَجَماَعِة اْلُفْرَقَة، َوِباْلُفْرَقِة اْلَفْتَنةَ  ،لَّ ِديَنُكْم ُعْقَدًة ُعْقَدةً َلُكْم ُطُرَقُو، َوُيِريُد َأْن َيحُ 
                                                 .(ٔ)«َعَمى َأْنُفِسُكم ِممَّْن َأْىَداَىا ِإَلْيُكْم، َواْعِقموَىا َوَنَفثَاِتِو، َواْقَبُموا النَِّصيَحةَ  َنَزَغاِتوِ 
كر فتمٌثمت عبر مجمكعة مف الص ، سؤاؿ المتمقيعف   ةإجابفي إطار  -ىنا-خطاب المتكمـ  جاء       

فأكلى  ،الخطابي  المكقؼ بطبيعة ةن محكمجاءت  لمبتغاة ،فرعية تنسجـ كالداللة ا لتضمنيا دالالت التراتبية ؛
التي تدؿ  داللة كاضحة عمى تألمو كتأسفو  ، "إحدل يديو باألخرل()فصفؽ تمؾ الصكر ىي الصفقة "

ٌنما كاف  فنييو ليـ لـ يكف نييان مطمقان عف الحككمة ، ككنو يخاطب عقكالن ال تعي ما يقكؿ ؛ عمى ىؤالء ؛ كا 
، فالمتمقيف كانكا  ينتظركف إجابةن تتردد في  معيف قصدو  عف؛ إذ كاف  ككذلؾ األمر مع اإلرشاد نييان خاصا ،

ذلؾ عنصران مفاجأن  ل كانتف صفؽ يديو ،إذا بالمتكٌمـ  ثبات لسؤاليـ المرتاب كالمشكؾ ،أذىانيـ بيف النفي كاإل
 .ركة الحسٌيةالحما أحدثٍت تفاعالن ذىنيان لدل المتمقي لرصد داللة تمؾ  السؤاؿ ،
 الضميرم التقابؿالمحكـ ب لدل المتمقي ، انتباىان أثار يأتي التفصيؿ المباشر في اإلجابة بعدما  كبعدىا      
 المحكر لتمثميما ؛ -الٌنصِّ  خارج عمى يحيالف المذيف-،(أنتـ) المخاطب كضمير ، (إنِّي) المتكمـ ضمير بيف

 كىذه الصكرة الثانية مف صكر ، الخطاب نياية حتى التقابؿ ىذا استمر كقد ، المتجمي الٌنصِّ  في األساس
كتكسيع المسارب  ،ىي ذات المتكمـ كذات المتمقييكلد حركة تفاعمية حيكية مستمرة بيف ذاتيف. ما  ، التراتبية
   المخطط اآلتي:بينيما بالتقابؿ الضميرم  فييتب ، كبينيما

 )ضمائر الخطاب(                           

 
 ضمائر المتمقي)خارج النٌص(        ضمائر المتكمـ )خارج النٌص(                         

 أنِّي
 أمرتكـ        ـ                                                        أمرتك

             أمرتكـ                                               أمرتكـ                 
  حممتكـ                                              حممتكـ                  
 استقمتـ                                                                      

 ىديتكـ                                                   ىديتكـ             
 قٌكمتكـ                                                         قٌكمتكـ       

 أبيتـ ،                                                                        
 تداركتكـ                                                                       

                                                         دائي أداكم
 بكـ،   أنتـ                                                                       

                                                    لنا                                                                 لنا      
                                                 نظمأ                                                               مأنظ    

                                                           
 .ُُِ، خطبة: ُٕٕ: نيج البالغة ( ُ

  

 

 

 

 

                                                                                       أنفسكم

 

 

 

 دينكم ،اقبلوا

  فاصدفوا



 ...............الربط باإلحالة..................139...........الربط............... الفصل الثالث :قرينة
 

                                                                                                                                                          
 ، فاإلحاالت الضميرية المتقابمة قد استحكذت عمى ، يكٌضح ىذا المخطط أٌف التقابؿ الضميرم شامؿ -  

ما أدل إلى تتابع  ،ميا المتكٌمـ بينو كبيف المتمقية التي أقايعمى العالقات الٌنصٌ  تحافظأجزاء ىذه الكحدة ، ف
ي  .المنتظمة ،التراكيب النصية كتعالؽ ، الخطاب الٌنصِّ

صح أخذ الني  استحضره لمتذكرة ،متمثؿ بمتمؽو سابؽ  -فضالن عف جانبو- رىـ بجانب إيجابي آخرذكٌ لقد    
ز   فىقىًبميكهي؟ اإلٍسالىـً  ًإلىى ديعيكا الًَّذيفى  اٍلقىٍكـي  أىٍيفى " مٌثمو ضمير الغياب "ىـ" ، ،عظيـ ال ؽ الفكزفحصد زرعو ك ري

قىرىأيكا كا كىميكهي فىأىحٍ  اٍلقيٍرآفى  كى   -ىنا–تو مقابمفجاءت  ،مف الحضكر إلى الغياب  ؿ خطابوً تحكٌ  " اٍلًجيىادً  ًإلى كىًىيجي
-مف حضكرىـ، عمى الرغـ  قابؿ استفياـ شؾِّ كريب مف جانيـ السمبيجابي ليياستفياـ شكؽو مف جانب إ

 .أفعاليـ عثرات مف حذيرىـكت إياىـ تكبيخو جاء كعميو ،  المباشر، مقابؿ غٌياب ذلؾ المتمقي -المتمقيف
المتكٌمـ  استطاع؛ إٍذ  ابجاء أمره عجلغرض االستحضار  لى الغياب ؛فتحٌكؿ الخطاب مف الحضكر إ     

. فمألكؼ ىك ربط  ف طريؽ ربط أحداثو كشخكصو في عمؽ البينة الخطابيةم فيو تكعية المتمقي الغافؿ ،
،  (ُ)معو ، فيذا يعد مف الظكاىر المعرفية ك اإلحالية  المتكمـ خطابو بالمجاالت المؤثرة فيو كالمتفاعمة

كسيككف األمر أكثر كضكحان في  عمؽ الداللة ،مف  ما تحممو كتآلفت مع بعضيا ببعضىا فتعالقت أجزاؤ 
                                                                           الكجكدية(.)اإلحالة 

كيسيـ السياؽ المغكم  ، كتقع ىذه اإلحالة داخؿ الٌنٌص  ية(:لداخمية)المقالاإلحالة الّنّصية ا -ِ
                                                                                                  قبمية كبعدية . كىي نكعاف: ، في فيميا

بعنصر  )المرجع اإلشارم( ؽ التمٌفظ بوفي الٌنصِّ مف لفظ سب ييذكر ما: كفييا اإلحالة القبمية - أ
 كأمثمتيا كثيرة في الٌنيج ، داللة مستقمةألنَّوي ال يممؾ  ؛ كمرتبط بو أشد ارتباط يأتي بعدهي،إحالي 

أصحابو بعد في تكبيخ ()منيا ما مٌثؿى القسـ الثاني مف خطبتوً  كالسيما في الخطب الحربية، ،
باألكليف ))فقد ذٌكرىـ اإلماـ  ، ب الخارجيف عف البيعةلتركيـ التعاقد معو لحر  ؛ ليمة اليرير

َأْيَن اْلَقْوُم الَِّذيَن ُدُعوا ِإَلى ااِلْساَلِم َفَقِبُموُه؟ َوَقرَُأوا اْلُقْرآَن  » :ؿافق ، في شجاعتيـ كتقكاىـ
ا السُُّيوَف َأْغَماَدَىا، َوَأَخُذوا ِبَأْطرَاِف َأْواَلَدَىا، َوَسَمُبو  َفَأْحَكُموُه؟ َوِىيُجوا ِإلى اْلِجَياِد َفَولَُّيوا الم َقاحَ 

ْوَن َعِن باألحياءُيَبشَُّروَن  ااْلْرِض َزْحفًا َزْحفًا َوَصّفًا َصّفًا؟! َبْعٌض َىَمَك، َوَبْعٌص َنَجاالَ  ، َواَل ُيَعزَّ
َياِم، ذُ  ِمَن اْلُبَكاِء، ُخْمُص اْلُبُطونِ  اْلَمْوَتى، ُمْرُه اْلُعُيونِ  ُصْفُر ِمَن الدَُّعاِء،  ُبُل الش َفاهِ ِمَن الص 

 ْلَواِن ِمَن السََّيِر، َعَمى َوُجوِىيْم َغَبَرُة اْلَخاِشعِيَن، ُأولِئَك ِإْخَواني الذَّاِىُبوَن، َفَحقَّ َلَنا َأْن َنْظَمأَ االْ 
       . (ِ)«!ْيِدَي َعَمى ِفرَاِقيمْ َوَنَعضَّ االْ  ،ِإَلْيِيمْ 

                                                           
 .ِٖدراسة في البعد التداكلي :  مؤيد آؿ صكينت ، الخطاب القرآني ،(  ُ
 .ُُِ، خطبة: ُٕٕ( نيج البالغة:ِ
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 عف طريؽ–إذ استحضر الغائبيف  ،تكمـ في ىذا القسـ إلى الخطاب غير المباشرتحٌكؿى خطاب الم       
فقد عمد المتكمـ  ،في محيط البنية الكمية لمٌنصِّ التي حاكؿ المتكمـ بٌثيا عبر كسائؿ نٌصية مترابطة -أكصافيـ

( الغائبيف، مى الغائب )ىـ(عالضمير الكجكدم المحيؿ  إظيارإلى  فأٌلؼ ضمير  ، كالذم يرجع إلى )القـك
، َأَخُذ+وا ،َسَمُب+وا ،َفَولَُّو+وا ،ِىيُج+وا ،َفَأْحَكُم+وهُ  ،َقرَُأ+وا+ ،َفَقِبُل+وهُ  ،ُدُع+وا) )الكاك( في: الغائب

+ْونَ  ،ُيَبشَُّر+ونَ  ( أساس ذلؾ التعالؽ كعمى ِفرَاِق+ىمْ  ،الذَّاِىُب+وَن، ِإَلْي+ِىمْ  )ىـ(،ِإْخَواني ،َوُجوِه+ىمْ  ،ُيَعزَّ
عمى الٌنصِّ كىي تعكد  ،دراكيا مف سياؽ المكقؼ الذم يدؿ عميو الٌنٌص إإحاالت قبمية كجكدية يمكف شكؿ 

 ،مترابطيف في بناء تكاصمي جمع بينيما السياؽبيف مكقفيف  مكازنة  –المتكمـ -، فكأنما عقد  كليس المقاـ
 ؛ جابيلغائبيف بسياؽ إيقرف مكقؼ ا في حيف ، -سبؽ آنفان  -بسياؽ سمبي فقرف مكقؼ الحضكر)المقاـ(
 لغرض التذكرة كالمكعظة. 

إذ  ؛ التراكيب، كربط  داخؿ النص عمى كضع الضمائر إظياره كقد اعتمد المتكٌمـ في تشكيؿ المعنى أك     
 -كمف ثـ أكد عمماء النص ، ىذه الضمائر مف بيف الكسائؿ التي تحقؽ التماسؾ الداخمي كالخارجي لمٌنصِّ  فَّ أ

)أىـ  "القػكـككاف " ، (ُ)سبؽ ذكرىا في النص عناصر مىعككنو يحيؿ  لمضمير أىمية في فَّ أ -ذكر سابقا
 ، )الذيف ( المكصكلية ك ، ميو شبكة مف اإلحاالت: الضميريةع تأيحيم ، في ىذا الجزءالعناصر اإلشارية(  

 .ف()الذي الذم اقترف باالسـ المكصكؿالتفصيؿ بعد اإلجماؿ  بغية ، كاإلشارية )ىؤالء(
)أيف القكـ الذيف دعكا إلى اإلسالـ  أك جممة كاحدة ، ٌف نكاة النص مفردة معجمية كاحدة )القكـ(إ
إلييا  أسندتٍ ف ، عر منيا النص كتفرٌ كالتي تطكٌ ، لمٌنصِّ  الجممة )الدعامة األساسية (ىذه  شكٌمت، ك  فقبمكه(
.أساسنا لتماسؾ ،  ليةكالركابط اإلحا ،الركابط التركيبيةىذه مت شكٌ  ك ،  خرأي  جمؿه   الٌنصِّ

(التي تمٌثمٍت  الركابط المكانية فضال عف  ؛  ميد السبيؿإذ  ؛ بالتساؤؿ اإلنكارم عنيـ )أيف القـك
لككنًو مشيكدان معيكدان  ؛ بمفظو الصريح (القكـ) وي لـ يذكر اسـأنَّ فضال عف  ،-استحضارىـ–لذكر أكصافيـ 

يمكف  ،عممت ىذه الضمائر عمى تنٌكع الحكار الداخمي لمٌنصِّ كقد  ، مقيفمكتسبان كجكدهي عند المت ، في األذىاف
 فقبمكه                                 :بيانو مف خالؿ التكزيع اآلتي 

 قرأكا 
 فكليكا    
 فأحكمكه    ـكػػػػقػػػػػال

 يبشركف            
 أخذكا                             
 سمبكا     

 كفيعزَّ                                                                      
 فراقيـ كجكىيـ                                                    

                                                           
 ، مف ىذا البحث.ُّّ، ُِّ( ظ: ُ
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    دعكا                                                 
      

فجاء  ، تبدك اإلحالة رابطان قكيان لعناصر الٌنصِّ التي تتككف منيا الكحدات التركيبية المترابطة المتعاطفة     
حتى  ،كجكديان عالئقيان  عمى استحضار )صكرة( الغائبيف استحضاران نٌصيان  ان ىذا النحك معيناستعماليا عمى 

 ثـٌ كمف الٌنصِّ نياية لاللتحاـ الذم امتد إلى  ؛اإلشارم المذككرأصبح المتمقي قادران عمى عكدىا إلى مرجعيا 
فانتقاؿ المتكمـ مف المقاـ إلى المقاؿ كعكدتو جاء ، ربطو باإلحالة النٌصية التي جٌسدىا ضمير الغائب )ىـ(

  .(ُ)فقان كمقصده ؛ لذا مٌثؿ انتقالة طفيفة مف دكف حدكث لبس فييا امتك 
يسمح لمٌنصِّ » ، الخطاب ضمائرالٌنصِّ عمى في لضمير الكجكدم ا نةىيمفضالن عف ذلؾ فإٌف      

ماضيان سكاء كاف  ؛ عامان كصالحا لمتطبيؽ في كؿ زمافيظؿ الخطاب ذلؾ أفَّ  ، زمافالباالستمرار في 
(.تأثيره الفعمي يشمؿ ك  ،(ِ)« ان حاضر                                                                 المستقبؿ بصكرة عامة )المستمع لمخطاب كالقارئ لمٌنصِّ
فَأْجَمَع رَْأُي َمَمِئكْم َعَمى َأِن اْختَاُروا َرُجَمْيِن،  :»أيضان في معنى الحكميف  اإلحالة الوجوديةفي  مثالوك      
ْلِسَنُتُيما َمَعُو َوُقُموُبُيَما َتَبَعُو، َفتَاَىا َعْنُو، َوَتَرَكا ِعْنَد اْلُقْرآِن، واَل ُيَجاِوزَاُه، َوَتُكوَن أَ  ا َعَمْيِيَما َأْن ُيَجْعِجَعاَفَأَخْذنَ 

ْيِيَما ِفي اْلُحْكِم ِباْلَعْدِل اْلَحقَّ َوُىَما ُيْبِصرَاِنِو، َوَكاَن اْلَجْوُر َىَواُىَما، َوااْلْعِوَجاُج َدْأَبُيَما، َوَقْد َسَبَق اْسِتْثَناُؤَنا َعمَ 
ا اَل وَء رَْأِيِيَما َوَجْوَر ُحْكِمِيَما، َوالث َقُة ِفي َأْيِديَنا اِلْنُفِسَنا، ِحيَن َخالَفا َسِبيَل اْلَحق ، َوَأَتَيا ِبمَ َواْلَعَمِل ِباْلَحق  سُ 

 .(ّ)»ُيْعَرُف ِمْن َمْعُكوِس اْلُحْكمِ 
 ىما كفؽيار اختى عزمكا عمالذيف  عف خيانة )الحكميف( في حكار بيف المتكمـ كالمتمقيفيتحدث الٌنصِّ         
الذم ارتبطت بو األحداث الٌنٌصية  معجمي )رجميف(الكعمى كفقًو جاء المرجع اإلشارم  ، بيالـ يعمال  شركطو 

ف كانت  ، التي تحكـ الركابط بيف شخكصو كأحداثوً  ، المكثفة في الٌنصِّ اإلحاالت الضميرية عف طريؽ  كا 
  .ياعاداللتو كاتس مع امتداديجاز ضفت عمى الٌنصِّ سمة اإلأكقد  ، متضادة كمتناقضة

كىك الضمير الكجكدم  ، نكع الضمير السائد في الٌنصِّ  لمرجع اإلشارماذلؾ فقد حدد  فضالن عف      
مطابقتو مع المرجع عف طريؽ  كتكجيو دالالتوً  ، الذم اشترؾ في بناء الٌنصِّ  ، مى غائب )ىما(المحيؿ ع

أف يككف بيف »  فيجب ، لشرط األساس في عممية الربط بالضميركىذا ا ، اإلشارم داخؿ البنية المغكية
عدنا باإلضمار إلى اإلظيار لحصمنا عمى المفظ نفسو  الضمير كمرجعو مطابقة في المفظ كالقصد بحيث لك

                                                           
 ( .( كىك ما يعرؼ عند عمما الٌنٌص الغربييف بػ)ترتيب كقائع الخطابُ

 .ُْٗماسؾ الٌنٌصي دراسة تطبيقية في نيج البالغة(:اطركحة دكتكراه بالجامعة االردنية بعنكاف )الت الكداعي ،جكاد ( عيسى ِ
 أم ، األرض أم ، الجعجاع ،كلـز برؾ إذا البعير جعجع مف كىي يقيما،: يجعجعا ، ،ُٕٕ، خطبة:ِٕٓ : ( نيج البالغةّ

 نيج شرح في البراعة منياج: الخكئي :ك ،ُْٔ:الصالح صبحي: ،تح البالغة نيج:  ظ ، يجاكزاه ال ك القرآف عند يقيما
 .ْٔٓ/ِ: البالغة نيج ظالؿ في ، مغنية د جكا محمد: ،كِِْ/َُ: البالغة
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كجكده في ذىف المتمقي  حقؽ كعميو جاء الترابط في الٌنصِّ محكمان كالنسيج متينان ك،  (ُ)«كعمى المدلكؿ نفسو
َـّ  ، ى ما حيذؼ المرجع اإلشارم فقد الٌنص  اتساقوفمت؛  كيمكف  ، تأصبح المتمقي فيو عرضةن لمتشت كمف ث

 التخطيط اآلتي:عف طريؽ تكضيح اإلحاالت الضميرية الكاردة في الٌنصِّ 
                                        

 ػيف()الػرجػم                                                 
   
   
مىٍيًيمىا ٍعًجعى  عى اًكزىاهي  اييجى ا دىٍأبىييمىا ىكاىما تىرىكىا تىاىىا قيميكبيييمىا  أىٍلًسنىتيييما ييجى ٍكًمًيمىا رىٍأًيًيمى الفىا حي  خى

 
إذ قاـ  ؛ عمى األحداث النصية -عمى الغائبالمحيؿ -مف التخطيط سيطرة الضمير الكجكدم يمحظ     

كىذا ما  ، أم الحكميف حاضريف بقكة في الٌنصِّ ؛  كتمكف بذلؾ مف جعؿ )الرجميف( ، مؿبعممية الربط بيف الج
 .يجعؿ الٌنصِّ متعالقان متسقان 

لتعمؽ  ؛ الحكار بيف المتكٌمـ كالمتمقيف طريؽ مارتباطا قكيان باإلحالة المقامية  ترتبط  ىذه اإلحالة       
مىًئكـٍ  كىي كاآلتي :، األمر بيـ    ، (ألنفسنا ،أىٍيًدينىا ،ٍذنىا، اٍسًتٍثنىاؤينىافىأىخى  ،) مى

                                 
 )الحكار بيف المتكمـ كالمتمقي(                                

 
 )ىما( فجاء ضمير الغائب ، الضميرية في اإلحالة ثٌمة تنكٌع .منيما الجميع تذٌمر مدل يصٌكر كىذا       

ٍعًجعىا باألفعاؿ -كىك األكثر حضكران في الٌنصِّ -كأيخرل متصالن  مرة منفصالن  اًكزىاهي  ، " ييجى ، فىتىاىىا تىرىكىا  ييجى
الفىا ، ييٍبًصرىاًنوً  كىذا  ، أىتىيىا" فككنت جمال كاممة مستقمة "فعؿ + فاعؿ " كبعضيا تحتكم عمى ضميريف ، خى

بؿ قاـ بكصميا  ،كلـ يكتؼ بذلؾ ،صغرل في الٌنٌص كٌكفى شكالن تعبيريان حقؽ في تركيبًو كحدات انسجاـ 
+ىيمىا / رىٍأًم+ًىمى  باألسماء +ىيمىا  / ىىكىا+ىيمىا/ دىٍأبى +ىيما / قيميكبي ا" كبحرؼ الجر"أىٍلًسنىتي +ًىمى ٍكـً  ا / حي

ا " ككميا إحاالت نٌصيَّة ميدت السبيؿ  لممتكٌمـ " مىٍي+ًىمى ف مدل جزعيـ مف ىذيف الرجميف الذيلتصكير ؛ عى
كانت مغامرة خاسرة ال  كقد، ))اإلماـالمتفؽ عمييا كالتي ذكرىا  الحكـ مع الشركطاستالـ عقدكا معيما 

 ،عف ذكرىما بمفظيما))عرض اإلماـأكقد  ،راحة ليـ معيما ؛لذا نصحيـ اإلماـ بتركيما كعدـ التقٌيد بيما

                                                           
 .ُُٗالبياف في ركائع القرآف: ( تماـ حساف ،ُ
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كالرجالف الحكماف  ،حانقان عمييما لككنوً ؛ األمرىم كاستقباحان  ، مف شأنيما ككنى عنيما بضمير الغائب تقميالن 
  .(ُ)«أبك مكسى األشعرم كعمرك بف العاص:»ىما 

 كمنيا ما قالوي  ، ضمير الممكية عمى أيخرل سيطر ، نصكصالضمير الكجكدم عمى  سيطرمثمما        
((َن السَّماِء، َخفَّْت ُعُقوُلُكْم، أْرُضُكْم َقِريَبٌة ِمَن الَماِء، َبِعيَدٌة مِ » ىؿ البصرة بعد كقعة الجمؿفي ذـ أ

 .((ٕ«ِكل، َوَفِريَسٌة ِلصاِئدِلَناِبل، َوُأْكَمٌة آل َفَأْنُتْم َغَرٌض  َوَسِفَيْت ُحُموُمُكْم،
فالضمير  ، كالسيما الحضكر منيـ ، (أىؿ البصرة المتمقي )خصصت ضمائر الممكية الخطاب ب     

في بناء تكاصمي بيف المتكمـ  ساعدإذ ؛  د أدل كظيفة كالميةقلمخاطب الجمع عمى ا المحيؿ  المتصؿ "كـ"
ليكشؼ عف ؛  ""المقاـ الخارجي خارج الٌنٌص  المتمقيمككف إحالي لغكم يحيؿ عمى  -ىنا-يك ف،  كالمتمقي
أنَّيا بعيدة  إالٌ  مف البحرً  يـ قريبةن فقد كانت أرضي  ، في أثناء إجراء الخطاب -الصفات-الخاصة بيـاألحداث 

 ، ليـبيـ بإسناد الضمائر الممكية السمبية فقرف المتكمـ تمؾ األحداث  ، لغدرىـ كعداكتيـ ؛ حمة اعف ر 
+كي  ) ، األسماءعف طريؽ اقترانيا بكحاكؿ تأكيد تمؾ األحداث بيـ  ـٍ أٍرضي ميكـي+كي ، حي ـٍ +كي ، عيقيكؿي  ؛ (ـٍ

                                                        
 )أىؿ البصرة(                               
 خطابه أم : ، أىؿ البصرة()بػ "الضمائر الممكية" التي تخص   ككميا تدكر مرتبطةن  ، لتؤكد ثبكتيا بيـ     
الخطابي المختص بيـ فيذا الحصر  ، كمحدد الزماف فال يشمؿ زمانان آخر غيرىـ ،ينصرؼ لال بيـ  خاصه 

 ، يؤكد عمى عظـ الذنب المقترؼ مف قبميـ متعمقي الزماف كالمكاف"ك ،  اثكاألحد ، مف ركابط "الشخكص
َـّ فؾ ش يقكم مف صفة التكاصؿ بينيما ،ك ،  بعاد كؿ  ذلؾ عف غيرىـافضال عف  فرة الٌنصِّ كأخذ كمف ث

اتساؽ  فاعالن في تأثيران   كقد أثرت اإلحالة عف طريؽ الضمير المنفصؿ)أنتـ(،  ما ييحيط بيـالحيطة كالحذر ب
عف ذكرىـ )، فاستعاض اإلماـ) دكف تنافر بيف أجزائومف لربطيا أجزاء الٌنصِّ بعضيا ببعض  ؛ الٌنصِّ 

                                               فاصبحكا طرفان مباشران في عممية التكاصؿ الخطابي.                                                                               ، بضمائر الخطاب
، فيي تعكد عمى عنصر  كىي تعني مجيء المضمر قبؿ المرجع المشار إليو حالة البعدية:اإل - ب

، َأيَُّيا النَّاُس » لٌما اضطرب عميو أصحابو في أمر الحككمة))لوي يا ما قاكمن ،الحؽ في النص
، َوَقْد، َواهلِل َأَخَذْت ِمْنُكْم َوَتَرَكْت، َوِىَي َحتَّى َنَيَكْتُكُم اْلَحْربُ ، َمَعُكْم َعَمى َما ُأِحبُّ  ِإنَُّو َلْم َيَزْل َأْمري

ُكْم َأْنَيكُ   .(ّ)..«.ِلَعُدو 
 ، لغرض شٌد أنتباه المتمقيف؛ -رىا )أمرم(كىك إحالة متقدمة عمى مفسِّ  -ىنا-الضمير المتصؿ )الياء(      

كىذه اإلحالة تحكـ المتمقي بمتابعة الحديث  ، لسياؽ الٌنٌصييحو بحسب االذم جاء لتكض–كدفع الشؾ عنيـ 
                                                           

 .ّْٔاختيار مصباح السالكيف:ابف ميثـ البحراني ،( ُ
 .ُْ: خطبة ،ٓٓ: نيج البالغة ) ِ
 .َِٖ خطبة : ،ِّْ :  ـ . ف( ّ



 ...............الربط باإلحالة..................144...........الربط............... الفصل الثالث :قرينة
 

يمكف  ، ًو ليـإذ أراد التركيز عمى عدـ ترك ،ليجعموي حاضران في الٌنصِّ ليشارؾ المتكمـ في خطابوً  ، بشكؽ
 بياف باآلتي:

                   
اإلحالة 

الضميرية 
 المتقدمة 

 أداة
 تككيد

الضمير  
 المتصؿ

 فعؿ كجـز كقمب نفي أداة
 مضارع

 إليو مضاؼ فاعؿ
 

 المرجع
 اإلشارم
 م أمػر يػزؿ                   لػـ ق    إٌنػ          المتأخر

      
ألفَّ مقصد المتكمـ  ؛ الذم جاء بعده (الحرب)فسره لفظ يي م ذال ) نيكتكم(فيقٌدـ الضمير "ىي" ككذلؾ      

 مثمماك  المتمقي. كىذا أمر ييـٌ  ، اقت ليـ الظمأ كالضعؼ الشديد؛ إذ س ىك تبياف مدل األثر السمبي لمحرب
نحك ،  بعيد كلكؿو مقاصدهي ، فقد استعمميا في المدل ال استعمؿ اإلحالة البعدية ذات المدل القريب

امًا ِمْن َمْعِصَيِتِو، أْحَمُدُه اْسِتْتمامًا ِلِنْعَمِتِو، َواْسِتْساَلمًا ِلِعزَِّتِو، واْسِتْعصَ :» بعد انصرافو مف صفيف))قكلو
ُُ ما َوَأْسَتِعيُنُو َفاَقًة ِإلى ِكَفاَيِتِو، ِإنَُّو اَل َيِضلُّ َمْن َىَداُه، َوال َيِئُل َمْن َعاَداُه، َوال َيْفَتِقُر َمْن كَ  َفاُه؛ َفِإنَُّو َأْرَج

ًة ُمْمَتَحنًا ِإْخاَلُصَيا، ُمْعَتَقدًا ُمَصاُصَيا، َنَتَمسَُّك بيا َوَأْشَيُد َأْن اَل ِإلَو ِإالَّ اهلُل، َشَيادَ  ُوِزَن، َوَأْفَضُل َما ُخِزَن.
ْحَساِن، َوَمْرَضاُة الرَّْحمِن، اإليَماِن، َوَفاِتَحُة اإلَىاِويِل َما َيْمَقاَنا، َفِإنَّيا َعزيَمُة ألَأَبدًا ما َأْبقاَنا، َوَندَِّخُرَىا 

 .(ٔ)«َوَمْدَحَرُة الشَّْيَطانِ 
ما أدل إلى  ، يا مف أكؿ جممة فييا )أحمدهي(اإلحاالت الضميرية  في ىذا الٌنصِّ عمى تراكيباستحكذت      
، فكاف قادران عمى تنظيـ المعطى الداللي  عمى الٌنصِّ  )ىك( -مى الغائبعالمحيؿ -طرة الضمير الكجكدم سي

، ككاف معتمده في ذلؾ ىك  ية الحمدجزئفي  )ا(ذكر لفظ الجاللةعف  ألنَّوي كاف نائبان  ؛ المراد في كؿِّ مٌرةو 
 ، كىك المستكف في ذىف المتمقي ىك) بؤرة الٌنصِّ ( -لفظ الجاللة–ميًو ع فالمحاؿ ،حدس المتمقي كمعرفتوً 

 التخطيط اآلتي:عف طريؽ كيمكف تبياف اإلحاالت الضميرية البعدية الكاردة في الٌنصِّ 

   
   المحاؿ إليو )لفظ الجاللة( بؤرة الٌنصِّ 

المفظ فقد ذكر  ، فال يككف متمقيان سمبيان  ،ليخمؽ مشاركة إيجابية لممتمقي ؛ المتكمـ ييريد إثارة ىذه المعرفةف    
 كاف ذا إذ ؛ )الكاك( ( كزاد العطؼ األمر ترابطان اَل ِإلَو ِإالَّ اهللُ َأْشَيُد َأْن وَ )الصريح في الجزئية الثانية التشييد 

في  ،؛ لقدرتو عمى أٍف يككف عنصرا فاعال قيمة ميمة في إيجاد الترابط الٌنٌصي بيف الكحدات النصية
في   انفكاؾ -طع الق–كحفظو مف القطع الذم قد ييسبب في حصكلًو  ، ياستمرارية عمؿ التكاصؿ الخطاب

                                                           
 .ِخطبة:  ،ْٕنيج البالغة : (ُ

ًتوً  أٍحمىديهي  ًتوً  ًلًنٍعمى ادىاهي، ىىدىاهي  ًكفىايىًتوً  أىٍستىًعينيوي  وً مىٍعًصيىتً  ًلًعزَّ  فىًإنَّوي  كىفىاهي  عى
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كىذه تيزيد في ، اتساقان  الٌنٌص  –(اْسِتْعَصاماً  ، اْسِتْساَلماً  ،اْسِتْتماماً )-زادت الكنايات المتتالية قد ك. الٌنٌص 
 تماـ النعمة.إقادر عمى كحده  –تعالى –خضكع العبد كاعترافو بأنَّوي 

 ؛ في مستكاه التركيبيمف الكسائؿ الميمة في تحقيؽ االتساؽ  تعدٌ  :اإلحالة اإلشارية-ثانياً 
 ، الحقان عميوً  ـكاف سابقاي لو أأمى تركيب أك جزء مف تركيب سكاء عألنَّوي يحيؿ بالضركرة 

في خطب  اإلشارية كقد جاءت اإلحالة ، بعضببيذا تقكـ بترابط أجزاء التركيب بعضيا ك 
 خصكموً مف  تنفيرهفي  ))كمف ذلؾ قكلو ، رابطا نصيا في خطبوً  ابكصفي))اإلماـ عمي

َواهلِل َلَتْفَعُمنَّ َأْو َلَيْنُقَمنَّ اهلُل َعْنُكْم ُسْمَطاَن ااْلْساَلِم، ُثمَّ اَل » :)أصحاب الجمؿ( في البصرة
، إمارتيَعَمى َسْخَطِة  َتَماَلُئواإنَّ ىُؤاَلِء َقْد  .ااْلْمُر إَلى َغْيِرُكمْ  َيْنُقُمُو إَليُكْم َأَبدًا َحتَّى َيْأِرزَ 

َفإنَُّيْم إْن َتمَُّموا َعَمى َفَياَلِة ىَذا الرَّْأي اْنَقَطَع ِنَظاُم ؛ ُر َما َلْم َأَخْف َعَمى َجَماَعِتُكمَوَسَأْصبِ 
نََّما َطَمُبوا ىِذِه الدُّْنَيا َحَسدًا ِلَمْن َأَفاَءَىا اهلُل َعَمْيِو، َفَأرَاُدوا َردَّ ااُلُموِر َعَمى  ؛اْلُمْسِمِمينَ  َوا 

 . (ٔ)«َلُكْم َعَمْيَنا اْلَعَمُل ِبِكتَاِب اهلِل َوِسيَرِة َرُسوِلِو، َواْلِقَياُم ِبَحق ِو، َواْلنَّْعُش ِلُسنَِّتوِ وَ  .َأْدَبارَِىا
كتعرؼ مف  ، مى الغائب القريب )خصكمًو( خارج النٌص عالتي تحيؿ  ، )ىؤالء( الحديث ىنا عف        

تعكس مدل قربيـ الكاقعي كالٌنصِّي  -اإلحالة اإلشارية-ه ىذك  ، ما يحيط بالٌنصِّ مف أحداثك  ، سياؽ المكقؼ
 ، ليـ مباشرةن بعد سمبيـ الخالفة منوي  ايكجَّ ففي الخطبة ذاتيا كاف الخطاب م ؛) )مف حديث اإلماـ معان 
اَل َيْنُقُمُو إَليُكْم َأَبدًا َحتَّى َيْأِرَز  ُسْمَطاَن ااْلْساَلِم، ُثمَّ َواهلِل َلَتْفَعُمنَّ َأْو َلَيْنُقَمنَّ اهلُل َعْنُكْم  :»))بقكلوً  ىـر فحذَّ 

كـ ؤ كىـ أعدا ، إف لـ تفعمكا نقؿ ا الخالفة عنكـ حتى يجعميا في قكـ آخريف»أم كا  ؛ «ااْلْمُر إَلى َغْيِرُكمْ 
  .(ِ)«كىكذا كقع ،مف أىؿ الشاـ كبني أمية كال يعيدىا إليكـ إلى مدة طكيمة

بعد ليؤكد ما فعمكه بًو  ؛ )ىؤالء( باستعماؿ اإلحالة اإلشاريةحديث عنيـ إلى الغائب كمف ثـ انتقؿ ال        
( ىؤالء، فػ)  (ّ)«سخطيا ككراىيتيا ىعم: اجتمعكا كتساعدكا عمى سخط أمارتي» ، فقد عكدة الخالفة إليوً 
كف دكرىا يكمف كل ؛ كمف ثـ فميس ليا دكر في اتساؽ النص كتماسكو ، مى خارج النصعتحيؿ إحالة مقاميو 

أك  ، لتدؿ عمى الحط مف قيمة المشار إليو ؛ كقد استعممت مجردة عف المشار إليو ، في بناء النص كتككينو
 .التنديد بو
منيا  ، بكصفًو رابطان ٌنٌصيان في خطبوً  الداؿ عمى البعيد اسـ اإلشارة المفردب)اإلماـ ) كيحيؿ         

، ِمْن ُقُموب ُعْمي، َيَضُع من ذِلَك َحْيُث اْلَحاَجُة ِإَلْيوِ َأْحَكَم َمرَاِىَمُو، َوأْمضى َمَواِسَمُو  َطِبيٌب َدوَّاٌر ِبِطب ِو، َقدْ »
،  ةِ ؛ َلْم َيْسَتِضيُئوا ِبَأْضَواِء اْلِحْكمَ  ، َوَمَواِطَن اْلَحْيَرةِ  ؛ ُمَتَتب ٌع ِبَدَواِئِو َمَواِضَع اْلَغْفَمةِ  َوآَذان ُصم ، َوأَْلِسَنة ُبْكم

ُخوِر اْلَقاِسَيةِ  كاألنعامَفُيْم ِفي ذِلَك  َوَلْم َيْقَدُحوا ِبِزَناِد اْلُعُموِم الثَّاِقَبة َقِد اْنَجاَبِت السَّراِئُر ألْىِل  .السَّاِئَمِة، َوالصُّ
                                                           

 . ُٗٔ: خطبة ، ِْْ: نيج البالغة( ُ
 .ِٕٗ/ٗ، شرح نيج البالغة: ( ابف أبي الحديدِ
 .ِٕٗ/ٗ . ف : ـ (ّ
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ُة اْلَحق   َأْيَن  .َوَظَيَرِت اْلَعاَلَمُة ِلمَتَوس ِمَياِلَخاِبِطَيا، َوَأْسَفَرِت السَّاَعُة َعْن َوْجِيَيا،  اْلَبَصاِئِر، َوَوَضَحْت َمَحجَّ
؟ َفِمُكل  َأَجل  ؟ َوِمْن َأْيَن ُتْؤَتْوَن، َوَأنَّى ٌتْؤَفُكون ، َوَتِتيُو ِبُكُم اْلَغَياِىُب، َوَتْخَدُعُكُم اْلَكَواِذبُ  َتْذَىُب ِبُكُم اْلَمَذاِىبُ 

 ْن َربَّاِني ُكْم َوَأْحِضُروُه ُقُموَبُكْم، واْسَتْيِقُظوا ِإْن َىَتَف ِبُكْم َوْلَيْصُدْق رَاِئد، َفاْسَتِمُعوا مِ  َغْيَبة ِإَيابٌ ِكتَاٌب، َوِلُكل  
ْمَغةِ  َأْىَمُو، َوْلَيْجَمْع َشْمَمُو، َوْلُيْحِضْر ِذْىَنُو، َفَمَقْد َفَمَق َلُكُم ااْلْمَر َفْمَق اْلَخَرَزِة، َوَقَرَفُو َقْرفَ  َأَخَذ َفِعْنَد ذِلَك  ، الصَّ

ِع اْلَعُقوِر، َمآِخَذُه، َوَرِكَب اْلَجْيُل َمرَاِكَبُو، َوَعُظَمِت الطَّاِغَيُة، َوَقمَِّت الدَّاِعَيُة، َوَصاَل الدَّْىُر ِصَياَل السَّبُ  اْلَباِطلُ 
،  ، َوَتَحابُّوا َعَمى اْلَكِذبِ  َمى الد ينِ َوَتَواَخى النَّاُس َعَمى اْلُفْجوِر، َوَتَياَجُروا عَ  ، َوَىَدَر َفِنيُق اْلَباِطِل َبْعَد ُكُظوم

ْدقِ  ، َواْلَمَطُر َقْيظًا، َوَتِفيُض الم َئاُم َفْيضًا، َوَتِغيُض اْلِكرَاُم َفِإَذا َكاَن ذِلَك َكاَن اْلَوَلُد َغْيظاً . َوَتَباَغُضوا َعَمى الص 
ْدُق، َوُفَقرَاؤ ُو ِسَباعًا، َوَأْوَساُطُو ُأكَّااًل، َغْيضًا، َوَكاَن َأْىُل ذِلَك الزََّماِن ِذَئابًا، َوَساَلَطينُ  ُه َأْمَواتًا، َوَغاَر الص 

اْلَعَفاُف َعَجبًا، َوَفاض اْلَكِذُب، َواْسُتْعِمَمِت اْلَمَودَُّة ِبالم َساِن، َوَتَشاَجَر النَّاُس ِباْلُقُموِب، َوَصاَر اْلُفُسوُق َنَسبًا، وَ 
 .(ُ»(اْلَفْرِو َمْقُموباً  َوُلِبَس ااْلْساَلُم ُلْبَس 

ف كانت مف لفظو  ، كاـ نسيج الٌنصِّ إلح؛  إشارية دالة في الٌنٌص السابؽ ة أربع إحاالتثمَّ         كاحد فيي كا 
 عمى تعتمد « اإلشارة أسماءف ، العاـ لتنكع سياقيا بحسب ما يقتضيو السياؽ؛ إاٌل أٌف دالالتيا متنكعة  ؛

نحك أعـ بيف  كعمى) يفالمتحدث بيف القائمة العالقةتيمٌثؿ   يفي الكالمية دةالكح معنى مف السياقي الجانب
كقد قامت جميعيا بالربط القبمي في ،  (ِ)«القائميف بعممية التحدث(كبيف ما يتحدثكف عنوي في مناسبات معينة

ىذا الزمف بعد زمف ك  ، محنة الناس في زمف بني أمية لكمية الناتجة مفيـ في نقؿ الصكرة اسكبذلؾ تي  ، الٌنصِّ 
 قد استعمؿ االسـ اإلشارم الداؿ عمى البعد في جميع السياقات.  () لذا يمحظ أٌف اإلماـ  ؛ التكمـ
كبيف ،  (ّ)(الطبيب كمراىمو كمكاسموبػ)ثؿ مبيف الجزء السابؽ كالمت فربط االسـ اإلشارم األكؿ )ذلؾ(     

 ،( )المراىـ المكاسـعمى  عف طريؽ عكدهً ،  (األدكية المكاضع التي تحتاج تمؾالجزء الالحؽ المتمثؿ بػ)
 قرينة الربط ظير أثر، كىنا  الصالحيف الذيف يأتكف مرضى القمكب لمعالجًتيـعف كناية  -ىنا-كالطبيب 

 .(ذلؾ) اإلشارية إلحالةالمتمثؿ با طريقيا عفالذم أباف السياؽ اإليجابي 
بالضمير  كأحاؿ عمييـ  -الدكاء ف لـ ينفع معيـالذي-ىميفالثاني عمى أحكاؿ الجا)ذلؾ(  في حيف عاد     

كنتج عف اشتراؾ اإلحالة الضميرية كاإلشارية معان قكة الربط  ، مى الغائب )ىـ(عالكجكدم المحيؿ 

                                                           
 .َُٖخطبة : ،ُٔٓ: ( نيج البالغةُ
 .ِّْ،ِْْ: المعنى كالسياؽ ( جكف الينز، المغة كِ
، شرح نيج  ، ابف ابي الحديد يرىا: حدائد يكسـ بيا الخيؿ كغ : األدكية المركبة لمجراحات كالقركح. كالمكاسـ ( كالمراىـّ

 .ُّٖ/ٕالبالغة :
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...(المتقدـ عمييا أك جزء منوي  قامت اإلحالة اإلشارية )ذلؾ( مقاـ الٌنٌص  . في الٌنٌص  (ُ)كاالرتباط  )قمكبه عميه
مى متتالية مف عنتيجة لما قبميا كمرتبط بيا، فاإلحالة ىنا تحيؿ  ...(ح ما بعدىا )كاألنعاـ السائمةأصبف ، 

، ك سياقو  (ِ)رد يتميز بيذا النكع مف اإلحاالتاإلحالة المكسعة" فاسـ اإلشارة المف"بػ يسمى الجمؿ كىي ما 
 .ذم ىك مقابؿ اإليجابعمى نقيض مف سياؽ اإلحالة اإلشارية األكلى ؛ إذ تمٌثؿ بالسمب ال

مى متتالية مف الجمؿ تضمنيا الٌنٌص السابؽ عيحيؿ إحالة قبمية  (3)(ذلؾاإلشارة الثالث ) كمثمو اسـ      
ذىف المتمقي   ، فكظيفتو تنشيط ؾ( بكظيفة الربطل)ذاإلحالية الة نصية مكسعة كقامت اإلشارة كىي إح ، عميو

 ، مرة بني أميةإتصيبو في  ألٌنو في طكر الحديث عف أمكرو  ؛ كدفع الريب عنو الستعادة مذككر سابؽ
ٍيظان، كىاٍلمىطىري قىٍيظان...(: )كفي قكلو، ا كتحذيره مني لىدي غى قرف اإلحالة اإلشارية )ذلؾ(  فىًإذىا كىافى ذًلؾى كىافى اٍلكى

قصر ك  ، كة بينيماالفج إذ تمكف مف تضييؽ ؛ بط التركيبية األخرل ،ما زاد في قكة التعالؽ كالتآلؼابالرك 
رهً  يقكـ باسترجاع ىذا كالمتمقي بدك  ، اكتفى بًو لٌما أكردهي أكؿ مرةف ؛ (4)عف طريؽ االختزاؿ المفظي ، المسافة

)فإذا أخذ اْلَباِطُل  :حذؼ المتكمـ اإلحالة اإلشارية بقكلًو ، فمك  في الٌنصِّ  ككضعو في مكانوً المختزؿ 
لذا اكتفى باإلحالة  ؛ ت عممية التكاصؿكلمتشتٌ  ، الٌنصِّ  ا كبيرا فيحدث تصٌدعأل (كان الولد غيضاً  ،َمآِخَذُه...
 ، تسيـ في إعادة بناء الٌنصِّ بشكؿ أكثر ترابطان ككضكحان  -االختزاؿ- ىذه العممية ،  كرده أكؿ مرةأعميو لٌما 

                       .                                                      االتساؽ عميمة ما يحقؽ

                                                           
عالقة تصطنعيا المغة »ما بأداة" ، في حيف الربط  يعني ( االرتباط يعني "عالقة كثيقة بيف طرفيف تغني عف الربط بينيُ

نكية ، كأٌف الربط قرينة بطريؽ المفظ ، أم األداة ؛ ألمف المبس في فيـ االرتباط أك االنفصاؿ ، كيعني ىذا أٌف االرتباط قرينة مع
 .ُِٓ:االرتباط كالربط نظاـ .مصطفى حميدة،  «كأٌف الربط عالقة مكجكدة بالقكةلفظية ، كأٌف االرتباط عالقة مكجكدة بالفعؿ 

: محمد ظ ، بأكمميا أك متتالية مف الجمؿ. ( اسـ اإلشارة المفرد يتميز ) باإلحالة المكسعة( أم إمكانية اإلحالة عمى جممةِ
 .ُٗابي، لسانيات النص، ص خط

( إٌف لفظ ذلؾ في إحالتو القبمية ىذه يحقؽ االقتصاد دكف تكسيع لمجممة ، كمثالو )أٌنؾ لك حدثت شخصان في مكضكع ما ، ثـ ّ
بعد ذلؾ قمت لو لقد قمت :لؾ ذلؾ ، فإٌف )ذلؾ( ىنا تيحيؿ عمى قضية سابقة، فتككف )ذلؾ( قد اقتصرت جممة كاممة مف دكف 

 .ُْٕ:عمر أبك خرمة، نحك الٌنٌص نقد نظرية كبناء أخرل :ظإلى تكسيع بعدىا. احتياج 
إفَّ االتساؽ يتضمف ،بشكؿ مستمر ،مبدأ االختزاؿ الذم :»االختزاؿ حقيقة اشار إلييا )جكفرم ليتش كمخائيؿ شكرت   ْ)

،محمد الخطابي ،لسانيات الٌنٌص « معادةبكاسطتو تسمح لنا المغة بتكثيؼ رسائمنا متيقف بذلؾ التعبير المكرر عف األفكار ال
:ِِٖ. 
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سرع ي()بعض أياـ صفيف حينما رأل الحسف ابنو  في()قكلوً اإلحالة البعدية ما كرد في كمف        
اَل َيُيدَِّني، َفِإنَِّني َأْنَفُس ِبيَذْيِن ـ َيْعِني الَحَسَن َواْلُحَسْيَن)عمييما  اْمِمُكوا عن ي ىَذا اْلُغاَلمَ »  :إلى الحرب
 .(ُ)«)صمى اهلل عميو وآلو(ى اْلَمْوِت، ِلَئالَّ َيْنَقِطَع ِبِيَما َنْسُل َرُسوِل اهللِ السالم( َعمَ 

 ، الحقنا ان جزءيا تربط نَّ أإم  ، )ىذا( عمى العنصر اإلشارم القريب منو )الغالـ( أحاؿ اسـ اإلشارة      
العنصر اإلشارم خارج الٌنصِّ  دليالن عمى إذف فػ)الغالـ( يعدٌ ()ابنو الحسف  -ىنا –كالمقصكد بالغالـ 

سيـ يي  الذم مٌثؿ الدعامة األساسية لمٌنصِّ عف طريؽ اإلحالة البعدية بػ)اسـ اإلشارة( )ىذا( كمف ثـٌ  )الحسف (،
فيك مف األلفاظ المبيمة التي  ؛ ككنو يحدد دكر المشاركيف داخؿ المقاـ اإلشارم؛  في اتساؽ النص كتماسكو
بغية تنبيو المتمقي بمدل  ، الذم يأتي بعده )العنصر اإلشارم( كىك ، ا في النصتحتاج إلى ما يفسر إبيامي

إحداث كقع في النفكس لذلؾ  ،الغرض مف اإلبياـ ثـ التفسير»فػ ،أىمية ىذا المفسِّر الذم جاء الحقان )الغالـ(
في ذكر الشيء مرتيف  كأيضان  ، إلى العمـ بالمقصكد منوي  ، المبيـإذا سمعت  ، ألفَّ النفكس تتشكؽ ؛ المبيـ

 .(ِ)«تككيد ليس في ذكرًه مٌرة ، مبيمان ثـ مفسِّران 
أٌف اإلحالة الغالبة عمى الخطب الحربية في النيج ىي اإلحالة المقامية سكاء السابؽ مف يتضح 

و يؤتى ب -ربط بما ىك مذككر خارج الٌنٌص –ألٌف الربط المقامي  ؛ حالة إشاريةاإل ـحالة ضميرية أباإلكانت أ
 .تشمؿ كؿ متمؽو  -قة بزمف أك مكافأم غير متعم–لبقاء دالالت الٌنٌص مفتكحة 

 : ـذفــــــحـــــال●

كىك استبعاد العبارات السطحية التي يمكف لمحتكاىا » -(دم بكجراند)حسب ب–ىك ظاىرة لغكية تعني       
كأطمؽ عميو  ،(ّ)« ات النَّاقصةدؿ بكاسطة العبار أك أف ييع ، أك أف يكٌسع ، المفيكمي أف يقـك في الذىف

 لتكامؿ داللتيا الضمنية عند المتمقي. ؛ كىذا ما تقتضيو الكحدة النصية ، (ْ)االكتفاء بالمبنى العدمي
 ، كفي معظـ األمثمة يكجد العنصر عالقة داخؿ النص»و الحذؼ بأنَّ  (ىاليدام كرقية حسف)كيحدد         

عالقة اتساؽ ال بكصفو كالحذؼ  .(ٓ)«ف الحذؼ عادة عالقة قبميةالمفترض في النص السابؽ. كىذا يعني أ

                                                           
ككجو عمك ىذا الكالـ كفصاحتو أنو »كقد كرد في كتب الشٌراح أٌف ىذا مف فصيح كالمو  .َِٕ،خطبة :ِّّنيج البالغة: (ُ

؛  أبعدكه عنو، كذلؾ أنيـ ال يممككنو دكف أمير المؤمنيف رضي ا عنو إال كقد  لما كاف في: "اممككا" معنى البعد، أعقبو بعف
ابف ابي الحديد « ، فمذلؾ قاؿ: اممككا عني ىذا الغالـ أال ترل أنؾ إذا حجرت عمى زيد دكف عمرك، فقد باعدت زيدان عف عمرك

 .                ِٔ/ُُشرح نيج البالغة : ،
 .ُٗٗ/ُالرضي ،شرح الٌرضي: (ِ
 .َُّ: ، النص كالخطاب كاإلجراء بكجراند( دم ّ
 .َّْف: : ـ ، ( ظْ
 .ُِ : لسانيات النص ، ( محمد خطابيٓ



 ...............الربط باإلحالة..................149...........الربط............... الفصل الثالث :قرينة
 

ىك   كأىثرىا،  ان أثر أم أف عالقة االستبداؿ تترؾ « استبداالن بالصفر » يختمؼ عف االستبداؿ إال بككف األكؿ 
ا المستبدؿ يبقى مؤثرن  كليذا فإفَّ  ؛ ان أثر خمِّؼ عالقة الحذؼ ال تي في حيف ،  كجكد أحد عناصر االستبداؿ

 ، في حيف الفراغ الذم يخمقو االستبداؿ مؿءما يمكنو مف  ، المفترض يسترشد بو القارئ لمبحث عف العنصر
في الجممة الثانية  جدت ، إذ ال يحؿ محؿ المحذكؼ أم شيء كمف ثـٌ  األمر عمى خالؼ ىذا في الحذؼأٌف 

ا بنيكينا ييتدم القارئ إلى ممئو اعتمادنا عمى ما كرد في الجمم  .( ُ)ة األكلى أك النص السابؽفراغن
ك أف النص بناء يقـك ، كالذم يساعد عمى ذلؾ ى كيكثر الحذؼ في النصكص دكف الجمؿ المنفصمة      

، كعدـ اإلحالة بذكر  ، كىذاف العامالف يساعداف منشئ النص عمى االختصار كاالتساؽ عمى التماسؾ
، أما في الجمؿ  بجممة تامة تراعي القكاعد النحكية لذا يشترط في الحذؼ أف يبدأ النص ؛  معمكمات فائضة

بالجمؿ  سمىيي ، أك عمى ما  عمماء النص يعتمدكف عمى تبعية الجممة التالية لمجممة السابقة التالية فإفَّ 
في المسند إليو كالمسند ، كيكثر الحذؼ  االختصار لغرض؛ ، كيكثر الحذؼ في الجمؿ المستأنفة  المستأنفة
كذلؾ ألٌف العالقة بيف طرفي الجممة عالقة » الجممة الكاحدةفي االتساقية صكرتو  تظيرفال  ، (ِ)كالمفعكؿ

دكر الحذؼ في االتساؽ ينبغي البحث عنو في العالقة إفَّ  .الحذؼ بأم دكر اتساقي.. بنيكية ال يقكـ فييا
 .(ّ)«كليس داخؿ الجممة الكاحدة ،بيف الجمؿ

 ، كفي إعجاز القرآف كتفسيره ، كفي عمـ المعاني في النحك العربيتكاد تجد مؤلفنا  كألىمية الحذؼ ال
 ، ىك باب دقيؽ المسمؾ» قائالن: ، ابطةالر قد كصفو الجرجاني كبٌيف عالقتو ف،  تحدث عف ىذه الظاىرةك  إال، 

، كالصمتى عف  ، فإٌنؾ ترل بو ترؾى الذكر أفصحى مف الذكر شبيوه بالسحر ، لطيؼ المأخذ عجيب األمر
َـّ ما تككف بيانان إذا لـ تيًبفٍ  ،فادة أزيدى لإلفادةاإل فَّ الحذؼ أيرل ،  (ْ)«كتجديؾ أنطؽى ما تككف إذا لـ تنطؽ، كأت

يؤدم إليو  ، كقد يؤدم مف المعاني ما ال مع ما فيو مف اإليجاز كاالختصار قد يككف بو الكالـ أرفع كأبمغ
 الذكر.

 أنـمـاط الـحـذف:●
                                                           

 . ُِف : ـ . :ظ  (ُ
 .ِّٓ: ، الداللة كالنحك : صالح الديف صالح حسنيف ظ (ِ
 .ِِلسانيات النص : محمد الخطابي ، (ّ
كألىمية الحذؼ فقد عرفو النحاة كالبالغيكف العرب، ك عندما تحدث ابف ىشاـ عف الحذؼ  .ُْٔ( الجرجاني، دالئؿ االعجاز:ْ

أم سممنا  [،ِٓ،]الذاريات:َفَقاُلوا َسالماً ذكؼ، كىذا الدليؿ إما إحالي مثؿ ذكر أف مف شركط الحذؼ كجكد دليؿ عمى المح
ا تحدث كقد  [َّالنحؿ: ] وقيَل ِلمَّذين اتَّقوا  ماذا َأنزَل ربكم؟ قاُلوا خيًرامثؿ: سالما أك مقالي   =أفرد ابف ىشاـ قسمنا خاصن

المتعمقة بالحذؼ، كذكر فيو أنماط الحذؼ كميا، فضال عف شركطو كأنماطو فقد ذكركا أغراضو كمنيا :) فيو عف القضايا =
: ابف ىشاـ ، مغني المبيب  . ظالتفخيـ كالتعظيـ كاإليجاز كاالتساع كقصد االبياـ( كغير ذلؾ مما فصمكا القكؿ بو .لمتكسيع

 .ُُِ-ٕٗكم :،ك: طاىر حمكدم، ظاىرة الحذؼ في الدرس المغَُٔ-َّٔ/ِ
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،  ، كالفعمي الحذؼ االسمي)ىي: أنماط النصٌيكف في ثالثة  ىاحصر  قد،  رةكثي لمحذؼ أنماطه       
 ؛ (، كالجممة كأكثر مف جممة ، كالحرؼ كالكممة الصكت) حيف ذكر القدماء الحذؼ في عمى،  (ُ)(كالجممي

ة الكٌمية بالبني لككنيما أكثر اتصاالن ؛ لنكعيف األخيريف أم ا ، كىذا ىك المقصكد بالبحث ، أم فيما بيف الجمؿ
يقكؿ  ، ٌص بأكممو لمكقكؼ عمى العنصر المحذكؼ في ظاىر النٌ  ٌص كلككف المخاطب يستدعي النٌ  ؛ ٌص لمنٌ 
،  ، كليس شيء مف ذلؾ إال مف دليؿ عميو كالحرؼ كالحركة ، قد حذفت العرب الجممة كالمفرد» :(ابف جني)

ال كاف فيو ضرب مف تكميؼ عمـ الغيب في معرفتو الحذؼ بكجكد الدليؿ أك القرينة  (ف جنياب)قرف ،  (ِ)«كا 
    .التي تدؿ المتمقي عمى محذكؼ

كأىمية كجكد الدليؿ المقالي كالمقامي في الحذؼ تكمف في ككنو يحقؽ المرجعية بيف المذككر 
فيك بمثابة  ، ي بيف جممة أك مجمكعة مف الجمؿكيحقؽ التماسؾ النصَّ  ، كالمحذكؼ في أكثر مف جممة

 ، كال يكجد محذكؼ كجكبان أك جكازا إاٌل مع كجكد القرينة دم المتمقي في العثكر عمى المحذكؼالمرشد الذم يي
 .(ّ)دالة عميو تعينو ،

 ثالثة أنواع:عمى قسم ىاليداي الحذف     
ىذه ىي مثاؿ ذلؾ: أم قبعة ستمبس؟  ، كيعني حذؼ اسـ داخؿ المركب االسمي الحذف االسمي: -ٔ

 ه القبعة ىي األحسف بحذؼ كممة )قبعة(.إذ التقدير: ىذ ،  األحسف
 نعـ فعمت. ىؿ كنت تسبح؟مثاؿ ذلؾ:  ، كيقصد بو الحذؼ داخؿ المركب الفعميالحذف الفعمي:  -ٕ
 ، كالجممة الظرفية" . جار كالمجركريشمؿ "ال :الحذف داخل شبو الجممة -ٖ

 اإلحالة ؤديوالذم ت ثريختمؼ عف األ رثأٌف ىذا األ إال ، اتساقيلو أثر الحذؼ  أفَّ  مف السابؽيتضح        
 .(ْ) ما دؿَّ عميو دليؿ مف السياؽ إالٌ  ، ممحذكؼ فيما يمحؽ مف الٌنٌص لألفَّ في الحذؼ ال يكجد أثر  ؛

ألٌنيا تعد  ؛ جممة االستفياـ :لمكاضع التي يكثر فييا الحذؼ كىيا (ىاليدام كرقية حسف)كقد ذكر          
 خركرا أنماطان أي كذ ، مؿ عمى دليؿ الحذؼتألٌف جممة االستفياـ تش؛  جميالدرجة القصكل لمحذؼ المع

مسؿ الزمني في التس يا اآلخربعضحذؼ بعض األحداث دكف  :ي ىكميمة في التحميؿ الٌنصِّ  لمحذؼ تعدٌ 
 َعْشَرةَ اْضِرب ب َعَصاَك اْلَحَجَر َفانَفَجَرْت ِمْنُو اْثَنتَا  ﴿:مثؿ قكلو تعالى ، السببيحذؼ ...كاللمقصة
 .(ٓ)كغيرىا مف الحذؼ القصصي  ، كمنيا حذؼ الزماف كالمكاف ، فضرب فانفجرت :أي؛ [0ٓالبقرة:]﴾َعْيناً 

                                                           
 .ِِلسانيات الٌنٌص : محمد الخطابي ، : ظ (ُ
 .َّٔ/ِالخصائص :،  ابف جني( ِ
 .َِٖ،َِٗ/ِعمـ المغة النٌصي بيف الٌنظرية كالتطبيؽ : : صبحي إبراىيـ الفقي ،ظ (ّ
 .ِِلسانيات الٌنٌص: : محمد الخطابي ،ظ (ْ
 .ُْٗ،ُٓٗة كالتطبيؽ :عمـ المغة الٌنٌصي بيف النظري : صبحي إبراىيـ الفقي ،ظ (ٓ
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 :ي ىيأٌف أكثر األنماط  قياما بميمة التماسؾ الٌنصِّ -)ىاليدام كرقية حسف(–كقد الحظ الباحثاف        
 .(ُ)حذؼ أكثر مف جممة ( -ٓ،ممة حذؼ الج -ْ ،حذؼ العبارة  -ّ ،حذؼ الفعؿ -ِ،حذؼ االسـ -ُ)

 عـالقـة الـحـذف بـاإلحـالـة:●    

 ، ألٌنيا بمثابة الدليؿ أك القرينة ؛ عمى أساس عالقتو بالمرجعية السابقة أك الالحقةتتـ عممية االتساؽ      
نصر إال أفَّ ذلؾ يككف بع عالقة مرجعية قبمية ،فالحذؼ بطبيعتو » ، التي تيسيـ في تقدير المحذكؼ

 ، لما سبؽ بالصفر إحالة بككنو سابقة إحالةكفؽ عمى  الٌنصِّ  تماسؾ نطاؽ في يدخؿ ما يذاف ، (ِ)«صفرم
مى عنصر عيحدث فجكة ال يمكف ممؤىا إاٌل باإلحالة  ،في السياؽ المغكم داٌلة عميو قرينة  كجكد  مف دكفك 

  . تقديره، التي تعيف المتمقي في تفسير المحذكؼ ك  ممفكظ بو داخؿ الٌنصِّ 
كتكضح أىمية المرجعية في تحقيؽ  ، أمثمة كثيرة مف ىذا النكع تتعمؽ باالستفياـ (ىاليدام)كقد ذكر       

 كثير مف العناصر في جممة الجكابإذ يكجد في الغالب حذؼ  ؛ االتساؽ بيف جممة االستفياـ كجممة الجكاب
 .(ّ)عميو ما ذيكر في جممة االستفياـ يدؿ ،

كىذه تعتمد عمى سياؽ الحاؿ أك المكقؼ الذم يمدنا بالمعمكمات التي  ، ف مرجعيتو خارجيةكقد تكك      
ليس لو مكاف في التماسؾ  ،-خارج الٌنٌص –الحذؼ المرجعي لمخارج أفَّ ال بيد ك  ، تيسيـ في تفسير المثاؿ

 عمى  ال ، الخارجيالمفردة كعالقتيا بالسياؽ كاجد ىذا النكع عمى مستكل الجممة تألٌف أماكف  ،الٌنٌصي
 .(ْ) مستكل  الجمؿ المترابطة

 ـالفعؿ أ ـكاف حذؼ االسـ أأسكاء  ،-كالسيما الخطب الحربية –تزخر خطب النيج بظاىرة الحذؼ        
فغدا مممحان  ، أك سياؽ المكقؼ ، لكجكد قرينة دالة عميو في السياؽ المغكم ؛ حتى الجمؿأك الجممة  ـالعبارة أ

بيف أكثر مف  -في النيج -كتعدت ميمة الحذؼ في االتساؽ ، في خطبو)اإلماـ عمي ) سمكبيان تتبعوأ
 » المالحـ: ، عمى جية اقتصاص مخاطبان أىؿ البصرةً )كمنيا قكلو ) ، فجاء منتشران في الخطب ، جممة
ْن َأَطْعُتُموني َفِإن ي َحاِمُمُكْم ِإْن َشاَء اهلُل َعَمى اْسَتَطاَع ِعْنَد ذِلَك َأْن َيْعَتِقَل َنْفَسُو َعَمى اهلِل، َفْمَيْفَعْل، َفإِ َفَمِن 

ْن َكاَن َذا َمَشقَّة َشِديَدة َوَمَذاَقة َمِريَرة َوَأمَّا ُفاَلَنُة، َفَأْدَرَكَيا رَْأُي اْلن َساِء، َوِضْغٌن َغاَل ِفي  .َسِبيِل اْلَجنَِّة، َواِ 
، َلْم َتْفَعْل، َوَلَيا َبْعُد ُحْرَمُتَيا ااْلوَلى، َواْلِحَساُب  َصْدرَِىا َكِمْرَجِل اْلَقْيِن، َوَلْو ُدِعَيتْ  ِلَتَناَل ِمْن َغْيِري َما َأَتْت ِإَليَّ

اِلَحاِت ُيْسَتَدلُّ َعمَ َفِباإلَسِبيٌل َأْبَمُج اْلِمْنَياِج، َأْنَوُر الس رَاِج،  .َعَمى اهللِ  اِلَحاِت، َوَبالصَّ ى يَماِن ُيْسَتَدلُّ َعَمى الصَّ

                                                           
 .ُٔٗ: . ف : ـ ظ (ُ
 .َُِ/ِ:صبحي إبراىيـ الفقي ،عمـ المغة الٌنٌصي بيف النظرية كالتطبيؽ :ظ ، ٖٖ، نظرية عمـ الٌنٌص: حساـ أحمد فرج (ِ
 .َِِ/ِبيف النظرية كالتطبيؽ: يعمـ المغة الٌنصٌ  : صبحي إبراىيـ الفقي ، ظ (ّ
غة الٌنٌصي بيف النظرية ، عمـ الم صبحي إبراىيـ الفقي ك: ،ٖٖالٌنصِّ : نظرية عمـ : حساـ أحمد فرج ، ظ (ْ

 .َِّ-َُِ/ِ:كالتطبيؽ
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نَّ يَماِن ُيْعَمُر اْلِعْمُم، َوِباْلِعْمِم ُيْرَىُب اْلَمْوُت، َوِباْلَمْوِت ُتْخَتُم الدُّْنَيا، َوِبالدُّْنَيا ُتْحَرُز ااْلخِ َوِباإليَماِن، اإل َرُة، َواِ 
 .(ٔ)«ْلُقْصَوىاْلَخْمَق اَل َمْقَصَر  َلُيْم َعِن اْلِقَياَمِة، ُمْرِقِميَن ِفي ِمْضمارَِىا ِإَلى اْلَغاَيِة ا

منسجمان جاء الحذؼ ف ، طاعة ابكااللتزاـ  ، في إطار كصٌية لمحاضريف في اعتزاليـ الفتنةالٌنٌص      
 ، لداللة السياؽ المغكم السابؽ؛ إذ عمد المتكمـ إلى حذؼ بعض عناصر الٌنصِّ  ، مع متطمبات المكقؼ

عمى  الحالي كالمقالي السياؽ ؿَّ فد ، نفسو، أك عمى المحذكؼ  أك الالحؽ عمى طبيعة المحذكؼ
 كىك قكلو: ، في الكحدة الٌنٌصية األكلىالمحذكؼ ابتداءن مف أكؿ تركيب 

ذلؾ["أم [اهلِل، َفْمَيْفَعلْ  ]طاعة[َعَمى" يحبسيا" أي ِعْنَد ذِلَك َأْن َيْعَتِقَل َنْفَسُو  [أحده،]َفَمِن اْسَتَطاعَ  " -ُ 
 )فميعتقؿ نفسو(

 مرجعية سابقة حقةمرجعية ال      
 فالمحذكؼ في الجممة األكلى لفظ )أحده ( دكف محمو -: ؼحذ حاالت يظير في الٌنٌص السابؽ ثالث       

 ؛ أم بصكرة عامة  أك )المتمقي( ، عائدنا عمى المخاطبيف المعنى يكف ، إذ بقي محمو في الذىف )فاعالن( ،
ييعد ، مع أفَّ ىذا  في ذكر الممفكظ  بكؿ عناصره ، بؿ ىك اقتصاد الحذؼ ليس طردنا لعنصر كامؿ أفَّ 

 .متعمؽ بسياؽ المكقؼىك ك  ، اتساقيحذؼ  وأنَّ إاٌل  ، ان نحكيإضماران 
حذؼ إلى  -كذلؾ- عمد المتكمـ فقد ، الحٌث عمى طاعة امحكر كبما أٌف الٌنٌص يدكر حكؿ  -     

، فال يخرج  د الساحة الذىنية في تقدير المحذكؼقيٌ ليي  ؛ )طاعة( كاالستغناء بذكر المضاؼ إليو "ا" المضاؼ
كاف المعنى مفيكمان بتركو معمكمان لدل » فقد ، ا( إذ ال يمكف أف ييقدر بػ)معصية ؛ عف ىذا السياؽ

 .(ِ)«المخاطب بحيث ال يكقعو ىذا الترؾ في غمكًض أك إشكاؿ لكجكد دليؿ حالي أك مقالي عميو 
 فميعتقؿ ) أم ؛ (فميفعؿ ذلؾ)في قكلو "فميفعؿ" كالتقدير  -كىذا مرتبط باإلحالة -كثمة حذؼ لػ)اسـ اإلشارة( -

لسد الفراغ ؛ ضافي عف طريؽ )الفاء الرابطة( كقاـ بالربط اإل ، فاكتفى بتكرار المعنى دكف المفظ،  (نفسو
 حدتيا.يـ بدكره في تماسؾ أجزائو كك كبذلؾ ييس ،الذم يحدث في ذىف المتمقي في عممية فيـ الٌنٌص 

ْن َكاَن  كقكلو:"-ِ    َذا َمَشقَّة  ]سبيؿ الجنة[َفِإْن َأَطْعُتُموني َفِإن ي َحاِمُمُكْم ِإْن َشاَء اهلُل َعَمى َسِبيِل اْلَجنَِّة، َواِ 
 َشِديَدة 

 ."َمَذاَقة َمِريَرة[السبيؿ ذا إف كافى ]و
لكجكد قرينة ؛ )سبيؿ الجنة(  محذكؼفيمحظ أٌف متعمؽ الفعؿ الشرطي  ، الحذؼ ىنا في سياؽ شرطي     

ف كاف  كالحذؼ اآلخر ، فصارت مرجعية قبمية ، فتكرر بمفظو كمعناه ، سابقة عميو )سبيؿ الجنة( المتقدـ )كا 
فيـ  كمف ثـٌ  ، الفجكة التي احدثيا الحذؼ في الٌنٌص  ءليساعد المتمقي في مؿ ؛ ارتبط بالعطؼ السبيؿ ذا(

عيف لو عمى يىذا الترابط يرسـ المتكٌمـ  صكرتو في استعداده لحمؿ المط ، كفي خضـ الٌنٌص كربط أكصالو
                                                           

 .ُٔٓ: خطبة ،ُِٖ: نيج البالغة (ُ
 .ُْٕ: ، الحذؼ في األساليب العربية ( إبراىيـ رفيدهِ
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ألفَّ الباطؿ محبكب في »يعكس صكرة الباطؿ كحالكتو  ، ، كفي تصكيره ىذه السبيؿ كمصاعبيا سبيؿ الرشاد
، كسقكط التكميؼ، كأما الحؽ فمكركه النفس ألف التكميؼ صعب كترؾ المالذ  فإنو الميك كالمذة النفكس

 كفي ضكء ىذا التفسير يتبيف أٌف الحذؼ أدل إلى االتساؽ الداللي كالشكمي ، (ُ)«المشقةلعاجمة شاؽ شديد ا
يساعده في ذلؾ الركابط  ، المتمقي هليمأل؛ فقد تيرؾ ىذا الفراغ  ، عف طريؽ دفع التكرار في الكالـ ،

       تي :  كىي كاآل ، )المرجعية السابقة ( كالسياؽ المقالي ، اإلضافية )العطؼ(
  رارالتك+ السابقة المرجعية                   ةالركابط اإلضافي                  

                                   االتساقي الحذؼ=                                               
اِلَحاِت [ َأْنَوُر الس رَاِج، ...[َسِبيٌل َأْبَمُج اْلِمْنَياِج،] ..."] -ّ اِلَحاِت، َوَبالصَّ َفِباإليَماِن ُيْسَتَدلُّ َعَمى الصَّ

  "َوِباْلِعْمِم ُيْرَىُب اْلَمْوُت  ،َوِباإليَماِن ُيْعَمُر اْلِعْممُ  ُيْسَتَدلُّ َعَمى اإليَمانِ 
فظ فقد تكرر ل ، لكجكد قرينة متأخرة عنو ؛ منذ بدء الكحدة الٌنٌصية ، ة حذؼ اسمي )اإليماف(ثمٌ     

فحديث المتكمـ في ىذه الكحدة الٌنٌصية قد تجٌمى  ، كعمى ىذا تككف المرجعية بعدية ، بعد المحذكؼ)اإليماف( 
كذكر صفتو ،  كترؾ التصريح بو )اإليماف( فحذؼ المكصكؼ ، كتعدد أكصاؼ المؤمف ، في كصؼ اإليماف

مع النص لتقدير ىذه المحذكفات  يتفاعالألٌف ىذا الحذؼ يترؾ لممتمقي كلذىنو أف ؛  )سبيؿ أبمج المنياج...(
السياؽ المغكم كعمى الداللة المتحققة تبعنا  كيعتمد في ذلؾ عمى،  التي تمثؿ دعامة األساسية في الٌنٌص 

كالسيما  كقد ارتبط المحذكؼ في كؿ  ، صَّ ، مع داللة النٌ  كىذا التقدير يجعمو يتعامؿ ، لتقدير المحذكؼ
 [سىًبيؿه أىٍبمىجي اٍلًمٍنيىاًج،]اإليماف[ أىٍنكىري السِّرىاًج، فىًباإليمىاًف "]اإليماف،بمفظو كمعناه نٌصيةتركيب مف تراكيب الكحدة ال

  
مىىييٍستىدىؿ    مىى  عى اًت ييٍستىدىؿ  عى اًلحى بىالصَّ اًت، كى اًلحى ـي اإليمالصَّ ًباإليمىاًف ييٍعمىري اٍلًعٍم ًباٍلًعٍمـً ييٍرىىبي اٍلمى  ،اًف، كى  ٍكتي "كى
 

–أٌما عالقتو  أفَّ اآلخر مرتبط باألكؿ ،ك ، المؤمف  أفعاؿ مفألٌف اإليماف مرتبط مع كؿ فعؿو خيرو ؛     
 مرتبط مع العمؿالك يطمؽ لفظ اإليماف عمى العمـ النافع  ،ىي عالقة تراتبية  مع العناصر األخرل –اإليماف 

 ، شفرتوكفؾ  ، فيـ الٌنٌص ، كعميو يتحقؽ  التصديؽكاإليماف ىنا ىك  ، كىي التصديؽ ، لحصكؿ ثمرتو ،
، كالمرجعية  يا داخمية بعديةأنَّ  ةكمرجعية الحذؼ كاضح ، فيـ الٌنٌص ثـ العمؿ ، كىذا ما يبتغيو المتكٌمـ

 تحققت بسبب مف التكرار لأللفاظ نفسيا.
، ِمْن َوَلَعْمِري َما َعَميَّ ِمْن ِقتَ » :(الحذؼ بأنكاعو في قكلو) ك يظير      اِل َمْن َخاَلَف الَحقَّ، َوَخاَبَط الَغيَّ

وا ِإَلى اهلِل ِمَن اهلِل، َواْمُضوا في الَِّذي َنَيَجُو َلُكمْ  ِإْدَىان َواَل ِإيَيان. َوُقوُموا ِبَما  ،َفاتَُّقوا اهلَل ِعَباَد اهلِل، َوِفرُّ
 .(ٕ)«ْم ُتمَنُحوُه َعاِجالً آِجاًل، ِإْن لَ  ِلَفْمِجُكمْ َفَعِميٌّ َضاِمٌن  ،َعَصَبُو ِبُكمْ 

                                                           
 .ُٖٗ/ٗ: ، شرح نيج البالغة (ابف أبي الحديدُ
 .ِْ: خطبة ،ٔٔ نيج البالغة : (ِ
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إلسباغ  ؛ ، طبعان لغاية معينة في الٌنٌص المتقدـ كرد الحذؼ أكثر مف مٌرة في محيط البنية الكمية لمٌنٌص      
يصاؿ الفكرة لممتمقيك  ، سمة التأثير في ٌنٌصو كلٌما كاف قصد  ، "لعمري"كالسيما كقد بدأ خطبتو بقسـ  ، ا 

من "كترؾ التصريح بو  ، عمييـ "ىك" حذؼ الضمير العائد ، قتاؿ الخكارج المتكٌمـ حٌث المؤمنيف عمى
عمى مقاتمة صفة )مخمفة  لتنبو المتمقي "ىك" د الضمير المحيؿاأفر مع  ، "(ُ)خابط الغي...خالف الحق و...

 (ِ)«إذ كانت المقاتمة مف ىذه الصفة كاجبة ال يمكف إنكار كقكعيا منو » ، الحٌؽ كمخمفة الغي كالبغي (
كدكر  ، ، كالذم تدكر حكلو األحداث كتتعمؽ بو الكقائع يمثؿ محكر الٌنٌص  -في ىذه الحاؿ–المحذكؼ ف

زه حفٌ عف طريؽ القرائف الحالية كالمقالية التي تي  ، البحث عف الجزء المحذكؼ في النٌص  -ىنا–المتمقي 
 كذلؾ بما يمتمكو مف أدكات. ؛ لمكشؼ عف العنصر المحذكؼ

إلى حذؼ فقد عمد المتكمـ  ، سناد صياغة التراكيب داخؿ الٌنٌص إسيامات فاعمة في إحذؼ مف كلما لم      
مف التركيب التالي لو  "]ىو[َخاَلَف الَحقَّ  َوَلَعْمِري َما َعَميَّ ِمْن ِقتَاِل َمنْ ما صٌرح بو في التركيب األكؿ "

كربما قٌدـ التركيب  ، لمرجعية سابقةاف ، ة السابقةكجكد دليؿ متقدـ عميو في الجممل ؛ " َو...]ىو[َخاَبَط الَغيَّ "
لقكؿ مف قاؿ إفَّ متابعتو »، فقكلو السابؽ كاف ردان  ألىميتو ألٌنو يعمؿ عمى إثارة المتمقي؛ المرتبط بالقسـ 

() كال  :لعمرم ما عميَّ إلى قكلوً  فرٌد ذلؾ بقكلو: ، لمحاربيو كمخالفيو كمذاىبيـ أكلى مف محاربتيـ
سيـ في نجاح ظاىرة ذا يي كبي ، لتحقيؽ مقاصد تكاصمية بينو كبيف المتمقي ؛فعمد إلييا المتكٌمـ  (ّ)«إيياف

 فالمتكمـ  يقـك بالحذؼ عندما يدرؾ أٌف المتمقي سيدرؾ المحذكؼ ،الحذؼ في صنع الترابط داخؿ الٌنص
التي يمجأ إلييا المتمقي إلخراج  العقؿ مف أىـ الكسائؿ »فػ (ْ)عكقو عممية الحذؼ عند فيـ الٌنٌص كلف ت ، بذىنو

كتعمؿ الركابط اإلضافية "العطؼ ،  (ٓ)«المعاني كحٌؿ اإلشكاالت التي تثيرىا ظكاىر بعض الممفكظات
 فزادت األمر إيضاحان.،  كالقسـ" عمى تقكية الٌربط كاالرتباط بيف الجمؿ مصحكبان بالحذؼ

وا ِإَلى اهلِل ِمَن اهللِ  ؼ المضاؼ مف قكلو:"في حذ تمقيملم الداللة الٌنٌصيةكقد فتح المتكمـ      قامة َوِفرُّ " كا 
 منيا:تقديرات  عدة إذ قد يحتمؿ ، في تأكيؿ المحذكؼ بما يناسب السياؽ المغكم ، المضاؼ إليو مقامو

 .(ٔ)ربكا إلى رحمة ا مف عذاب ااى  أحدىا:
                                                           

، يخبط أحدىما في األخر؛ كذلؾ أشد مبالغة مف أف تقكؿ: خبط في الغي، فيمتخبطخابط الغي، كأنو جعمو كالغي »( كقكلو: ُ
 .ُّّ/ُابف أبي الحديد ،شرح نيج البالغة :« ألف مف يخبط كيخبطو غيره يككف أشد اضطرابان ممف يخبط كال يخبطو غيره

 .ُٓ/ِشرح نيج البالغة: ميثـ البحراني ،ابف  (ِ
ابف أبي الحديد ،شرح نيج  ظ:. اإليياف: مصدر أٍكىىٍنتيوي، بمعنى أضعىٍفتو .اإلدىاف: المصانعة كالمنافقة ،ُْ،ُٓ/ِ:. ف  ـ ( ّ

 .[ٗالقمـ:]﴾ َودُّوا َلْو ُتْدِىُن َفُيْدِىُنونَ ﴿قاؿ سبحانو: ،ُّّ/ُالبالغة:
 .ٖٗ: حساـ أحمد فرج :نظرية عمـ الٌنٌص:ظ( ْ
 . ٕٕاب القرآني دراسة في البعد التداكلي :،  الخط (  مؤيد آؿ صكينتٓ
 .ُّّ/ُ: ابف أبي الحديد، شرح نيج البالغة:ظ(  ٔ
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 ا . سخط  ا مفعفك اىربكا إلى  الثاني:
 ا .عقاب ا مف عفك إلى  اىربكا الثالث:
 .(ُ)اغضب ا مف رحمة اىربكا إلى  الرابع:

 فتبقى ، الداللةأعطى الٌنٌص عمقان كاتساعان في إذ  ؛ كىذه التأكيالت تنسجـ كمعطيات الٌنٌص السياقة      
كبياف ميمة  ،إنشاء نٌص متسؽأسيـ في  ك ، لتشمؿ كؿ متمؽو  ؛ مديات الٌنٌص الزمانية مفتكحة عمى أثره

.الكامؿ  المعنىكمف ثـ فؾ شفرة النص كالعثكر عمى  ، الفجكات ءالمتمقي في مؿ  لمنصِّ
إذ قد ييمثؿ أحد الطرفيف )فعؿ ؛  بالسياؽ الشرطي بط حذفياكغالبان ما يرت يبدك أٌف حذؼ الجممة نادره        

َفَعِميٌّ َضاِمٌن السابؽ :"() حك قكلون ، لداللة السياؽ المغكم عميو ؛ الشرط أك جكابو( كالسيما األخير
،  "لـ تمنحكه" :ةن منفيَّةن بػ)لـ(، كىي قكلوإذ كرد فعؿي الشرط جممةن فعميَّ ؛  "آِجاًل، ِإْن َلْم ُتمَنُحوُه َعاِجالً  ِلَفْمِجُكمْ 

ًذؼى الجكابي  فعميٌّ ، " األداة ةي الميتقدِّمةي عمىىك الجممةي االسميَّ ك  ميو"علكجكد المرجع "المحاؿ  ؛في حيف حي
إذ جاء في إطار التأكيد عمى منيجو الصحيح  ؛ يعٌد عامالن ميمان في التماسؾ مجكـ آجالن" كالذمضامفه لف

 .أىمية المرجع في الربط كاإلحالة يؤكد كذلؾخرة كتعيده ليـ بضماف الفكز باآل ، كجياده الحؽٌ 
كمف ثـى  ، كانت خارجية أـ نٌصيةأرجعية سكاء ٌف الحذؼ يتفؽ مع اإلحالة في المأ مف السابؽيتضح       
، ال تترؾ  إاٌل أٌف الحذؼ إحالة صفرية ، كفي اتساؽ الٌنٌص في اإلحالة الٌنٌصية ، بعدية ـقبمية أ ثانيةفي ال

 أثران لفظيان في الٌنٌص .
يعمؿ منيما ييمثؿ قاعدة مف قكاعد  قانكف االقتصاد الذم  فؽ الحذؼ مع اإلحالة في ككف كؿٍّ يت ك

مجمكعة مف القكاعد التي ال عف طريؽ كربط عناصره بعضيا ببعض  ،أجزائو كشدٌ ، ضبط النص»عمى 
، كاإلضمار،  الحذؼ: كىذه القكاعد الثالث ىي ،تتعدل الثالث مف كجية نظر باحثيف في المكضكع

 يا.كيستغني عنيا لكجكد قرائف سياقية داٌلة عمي ،فيختصر التراكيب المكررة (ِ).«كالترميز

                                                           
 .ُٓ/ِ: شرحو:ينظر ميثـ البحراني الحديث عنو لمتفصيؿ ابف  (فقد أطاؿ ُ
ابف جني في إلى الترميز كفي مقدمتيـ  قكف،قد أشار العمماء السابُٕٔنحك الٌنٌص نقد نظرية كبناء أخرل: (عمر أبك خرمة ،ِ

كأشار إليو عمر أبك خرمة بأٌنو ضرب مف االستغناء،  .َُّ، ََّ/ِ(:باب زيادة الحركؼ)كتابو الخصائص: راجع كتابو 
ىك الكضع الذم يحؿ بو عنصر لغكم محؿ عبارة لغكية :»-مف كجية نظر عمر-كغالبان ما يتمثؿ في حذؼ الحرؼ، فالترميز

عمى ، ، كداللة الحرؼ الكاحد مف حركؼ اليجاء ال يدؿ عمييا بالكضع –صر الجديد أم العن -أك  مفردة أك تركيب مع أنو 

نحك الٌنٌص نقد « العنصر: الحرؼ الكاحد مثاال، داال عمى كجكد تمؾ العالقةعالقة لـ تذكر في النص فكاف كضع ىذا 
 . ُّٖنظرية كبناء أخرل:
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 يـــانــثـــث الــحــبـــمـــال

 وداا ل اــــب ـطــــربــــال   

وبىىىّناوىدن  ىىى نن،نااتىىىصنتبىىىمنبىىى انممونىىىدتناا م ىىى ن(ٔ)أل واتبىىىدنمدءاعتنىىىلناان ىىىد ناا ىىى 
ببىىوانامىىمن خن،نهبميىىدنافااىىد ناام ىىدوه نايىىدوقّ بىىوانااّن ىىهن  يىىدنانمنقىىًدنمىىانم ىىد تنن،نمعدن يىىد

   نع  ننص،نوق ن تضماناا هفنااوا  نمعدنن زهنعانغ ههنماناا هوفمتُنمز ً ن،ن هفنأونأ ا ن
و ى  ناىلنمىدنُ ىؤ ينإن،ن  ثنتعدا ًدننب ًدنبى انااتهام ى ناا يو ى ن اخىمنااىّنّ ن تُنن،ن(ٕ)ااعنق نااهابم 

نّنّب  نمتمدم  ناابندء.
ّنمىىدنن،ن ىىلناا داىى نااخده  ىى نأونااّنّبىى  عمىىمنقه نىى نااىىهبمنبد ت ىىدينااّنّبىىصن ن  تبىىهنعونننننن وا 

ااتع  ىينبىدأل ا نأرىيهنأنىواتنااتع  ىين ىصن» ىىن،نُت  ثيدناأل ا أخهىننهابم ن متممنع لنو ينعنقدت
مىىىااعنبعىىى ن مىىىمنن،نااثبىىىدتنواألمىىىهنبدابىىى ي ،ن ىىى اانا ىىىتثن ندن م تىىىصنناا يىىى نااعهب ىىى نااابىىى ل

اا بدحن  نندن ن  نمّمن م  ن صناا ي نااابى لنع ىلناامىنينُترىّممن ىصنت خى  نااعنقى نبى ان
ن،نوأ واتنااعمىىىفن،نأ واتناا  ىىى ونن،نأ واتناارىىىهمن:وىىىىاهناأل واتنىىىىص.ن(ٖ)«أ زائيىىىدنع ىىىلناأل ا ن

اقتبهنع لنتندومننإا،ننو نم دمنا ب ثناامهىدن م عدًنن،نوغ هىدنوا  تايد ن،ن،نوااناصنءوا  تثند
 وىصنمدآلتص:ن،ن صنات دينااّنّ نن صنااخم ناا هب  ن دىهاًنواض ًدنوننأثهىدمدانمدن
 

 رط:ـــشـــأدوات ال -أولً 
ااتىىصنن،نلنهبميمىىدنعىىانمه ىىينأ واتناارىىهم ت  ّىىن،ناارىىهمنأ ىى و نايىىوين تهتىى نع ىىلنمىىه  اننننن
 م ى نن؛ناألنيىدنتعمىمنع ىلنتعىداين م تى ن؛ناااين  و نع  ىونااتهم ى ناارىهمصنصااهماناأل د نتع ّن

 تىىىهبمنإ ىىى اىمدنبىىىدألخهىنن،نتىىى خمنع ىىىلن م تىىى ان»إا؛نن( ىىىوا ناارىىىهمن)و م ىىى نن،ن(اارىىىهم) عىىىمن
وتنالنعنيمىدنقواعى نن،نمناب ت او صن دا نع  نو و ىدنتببحناا م تدان.ن(ٗ)«مدا م  نوتب هىمد

نااتهم بص.اا نم ن صناابندءن
                                                

 ،ومدنبع ىدٗٔ/ٔمينصناا ب  ن:نع لن ب مناامثدمنابانىرد ناألنبدهين،ن: ننن(ٔ
 .ٗٔ:نااوبدئمن صنت   مناام د ث ن) ها  ن صنا تهات   دتنااخمد ن(نا ناام  دوين، خ ن(ن نن:ٕ
 .ٖٕٔااعهب  نمعندىدنومبندىدن:اا ي ننتمد ن  دان،ن(ٖ
ن.ِنٙ٘ٔ/ٛ:ن،نرهحناامابمنابان ع شن(ٗ
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نىدنن ىومنإان مميمىدن مى نن،نوامناناارىهمنواا ىزاءن م تىداإ»ن:ب واىون(اا ه دنص)أم نااعن
 تلنبدهتناا م  ناىااعنن،نمان  ثن خمن صناامن نمعنلن هبمنإ  اىمدنبدألخهىن، م  نوا   

 ن،ن  ىونق ىتنإانتىيتنصنو ىمتناى ن اى ،نممىدننا نا   نااماه ن صنامتنىدتنأانت بىمنبىونااادئى  بمنزن
،نو نمىدانمنو ىًدن ىصنااىناعنومع ومىًدنمىانن   نتامهنا مًدنآخهنو ن عنًنن،نتا  نإاانق تن"ز  "نو مت

وىىاانتعب ىٌهن ن  بىمننو ىيناامن ىوهناا يىويناى عنإّ ن م ىٍ نوا ى  ن،ع ىلن،ن يصنن(ٔ)«... ا مناا دم
نامىىىواناا م تىى نا نرىىمدهن؛ انُتعبىىىهاانمعىىىًدنعىىان مىىىه نوا ىى  ن،ن د قتبىىىدهنع ىىىلنوا ىى  نمنيمىىىدنتخىىىم 
ىىااننوقبهتنعانن منمىدن  ىومن  ىونإاىلناىىاناامت  ىصن،نعمدن  ومن صناىاناامتمّ  ن،بدا بدحن

و ينااهؤ  نااع   ى نواات   ىمنع لنأّمدنمانعّ ىدن م ت ان   ن دءْتنن هتوننبدان ب نا ن هناا يوين،
 .ن(ٕ)اامنم ص

ن،نأيّننأ ىىان،ن،نمتىىلن،نإامىىدن،نَمىىان،ن)إاناا دزمىى نوىىىصننىىوع ا:نع ىىلتُ  ىى نأ واتناارىىهمن
و  ا نأ واتنونن.(ٖ)اّمد(ن،ناو ن،ناومدناو،ن،ن)إاانوغ هناا دزم :ن،(مدنميمدن،نأ دان،ن  ثمدن،نأنلن،

نخىها  ىتنمو  اى نبىدقصناأل واتناألُنن-(مبىمالن مىدمنااى  ا) ىهىننب   نمىد–اارهمناأل د   ن
نَّمدنأثهىدنمب هن صننىم(،نمدن،نمى)ق ن، ن يىدنب  ىثنأ  ى تيمدنا ىت نايمد م تتي  ىهناان ىب نااتدمى نا»وا 

،نوبىىى هتنمىىىننمنيمىىىدنمه ىىىًدنان ىىىب نتع    ىىى ننومىىىدن تهتىىى نع ىىىلنتمدم تيمىىىدنمىىىانبىىى  ناا ىىىموتن،
ن.اارهمصن ؤ ينإالنتو  عنااّنّ ننوىاانااتعداي،نن(ٗ»(     

بداتهم ىىىى ننو ممىىىىانا ختبىىىىدهنبىىىىدأل ا ن ن،ن ختبىىىىدهنااىىىىّنّ نوتعىىى نأ واتناارىىىىهمنو ىىىى   ن
ع ىلنا ىتيندءنااا ىه نعىانتهم ى نن ى مّنندًنايو ىناًن تعى نهمىزنن،ن ىؤ ينإاىلنتو ى عنااىّنّ نناايان،ناارهمص

ن،نمعنىلنارىتهمنم ىت بنًننع ىلنتى مّننمىثًننندأل ا ن)إاا( ىن،نومتع  دتىونايوينمدممنماناااعىمنوااادعىم
ن.ن(٘)وغ هىداام ا  نأوناا دمن...أو)م ف(نااتصنت منع لن

                                                
 .ٔٔٔ:نأ هاهناابنغ ،نناا ه دنصن(ٔ
ن.ٕٙٛ:نن،ن صناان ونااعهبصنن  نوتو  ونمي يناامخزومصن:ن(ن ٕ
 .ٕٗ/ٙ:نن،نرهحناامابمنابان ع شن،نو:ٚ٘/ٖ:ن،ناامتد ن:ن  بو ون(ن ٖ
ن.ٕٚ٘ااب ثناان وينعن ناألبوا  ان:نمبمالن مدمناا  ان،ن(ٗ
ن.ٛٛٔ،ٜٛٔ:ن ونااّنّ نن  نن ه  نوبندءنأخهىنن:نعمهنأبونخهم ن،ن(ن ٘
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و ىىينرىىهومنع ىىلنوامىىانن،ن ىىصنتيم ىى نا هتبىىدمنبىى ان م تىى ان(بىىى)ااادءنااهابمىى نوقىى نُ  ىىتعدا
،ننانمىىمنمىىد ن بىى حنأان مىىوانرىىهمًدنووقىىعن وابىىًدنا رىىهمن  نىىونت زمىىوناااىىدءإن:وضىىعيدناان ىىد نوىىىص

أونن،نأون م ىى ن ع  ىى ن ع يىىدن دمىى ن،نأون م ىى نم ب ىى ن،نااىىعنإاانمىىداناا ىىوا ن م ىى نا ىىم  نو ت  ىىي
،نأون م ىى ن ع  ىى نم ىىبوق نبىىدا هفننااتناىى عن)اا ىى ان،ن ىىوف(نص ه ىىبأونن،نبىىدا هفن)قىى (ندًنم ىىبوق
ن.(ٔ)أون"اا"ن،"مد"

وىى  يدنن(نن ىهًانامب عى نىىاهنااخمى )وق نوه تنأ واتناارهمنبمثه ن صنخم ناامد ن
،ناتد ىىى ننمىىىدن مىىىههعوت ىىىا ههنن،ناامت  ىىىصتبىىىو هناألمىىىهنأمىىىد ناامتمثىىىمن ىىىصناابىىىنحنعىىىانمه ىىىين

ن ىصنامىهنمىاا نأىىمناارىد ن()منيىدنقواىونن،نوت ّممنعواق نأعمداىون،ناااهب ناون صنه  نمه  و
ٌٌ  :ِإنََّما َعْهُدُكْم ِبَعْبِد المَِّه ْبِن َقْيٍس ِباْْلَْمِس َيُقولُ »ن،نوب دانمعنلناا مم ا:نتنا هًانمني ن، ِإنََّها ِفْتَنـ

ْن َكـاَن َكاِ ًبـَأْوتَاَرُكْم َوِشيُموا ُسُيوَفُكْم َفِإْن َكاَن َصاِدقً  َفَقطُِّعوا ََ ِبَمِسـيرِِ  َيْيـَر ُمْسـَتْكَرٍ  َواِ  ا ا َفَقْد َأْخَطـ
 ٌُ  .)ٕ(«َفَقْد َلِزَمْتُه التُّْهَم

ََ وااثدن ىى :ن)ن،ن(اَفــِإْن َكــاَن َصــاِدقً إْا(نبىى ان م تىى ا:ناألواىىلن:ن))نهبمىىتنننن ِبَمِســيرِِ  َيْيــَر َفَقــْد َأْخَطــ
ناا وا ن،نبمنا ُتعِم تن)ااادء(نوااهبمن صنىاانااّنّ نا ن  فنعن ىدن،ن(ُمْسَتْكَر ٍ   عىمنمىدٍ نن؛نألاَّ

ع ىىلناامخىىدمب ان ىىصناخت ىىدهى نأبىىدنن(ا ت ىىدجناامىىد )بىىوه نااىىّنّ ننمثّىىموقىى نن،نم ىىبوينبىىى)ق (
ااتهم ى ناارىهمصنو ىوننوقى نمثّىمن،نااعىهاينأىىمنممىثًننا مومى رعهين)عب اهللنبانقى ع(نمو لناأل
و  ىىومنايىى :ن»ااىىاينن ىىمنايىى نخبىىهناااتنىى ن ىىصنااببىىه نن،نخىىت نبعبىى ناهللننا ىىوانامونىىونن؛نا  ت ىىدج

،نأيناغمى وىدن ى انمىدانن،نورى موان ى و م ن،ن  ّمعىوانأوتىدهنق كى م نىاهنىصناااتنى نااتىصنُوِعى ندنبيىد
ىىفن،ن ن،نوبىىدهنمعىىصن ىىصناابَّ ْانمىىدانمداًبىىدنبىىد ًقدن مىىدنبداىىون ىىدهنإاىىصَّ و ضىىهن ىىه نبىىا ان...نوا 

عىان تبى انااىاينونن،ن(ٖ)«وقبحنا ختنفنإا ون صناا مومى ن  مدنهواهنمانخبهناااتن ن   نازمتوناات ي 
نْ ااتهم  ناارهمصنااثدنصن)نمه ي ٌُ نَواِ  ن.اامهتبمنبونوااممممناون(َكاَن َكاِ ًبا َفَقْد َلِزَمْتُه التُّْهَم
ع لنن بومناألمهنمدانبدازماندا هائاناا ا   نواامعنو  ناارهمصناام مو نبوق ن ّمناا  دينننننن

ومريو ًانع  ونمانقبمناامت  صنندًنمدانقمع ن-و و هنبدااتن ن صنااببه -وع  ون  بواوناامدضصن،
                                                

ن.ٖٕٔ:ن،ننبندءناا م  نااعهب  نم م ن مد  نعب ناا م فن(ن ن:ٔ
ن.ٖٕٛ:نن،نخمب ٖٚ٘نيجناابنغ ن:ن(ٕ
 .ٜٙٔن-ٜ٘ٔ/نٖٔرهحننيجناابنغ ن:ننابانأبصناا    ن،ن(ٖ



 األدواتالـمــبـحـث الــثاني :الـربـط ب..............161................طالـثـالث :قريــنة الـربـ ـلالـفـص
 

 

ا   ىمن ىواءنمىدان ىصنىىااناألمىهنانن-مو ىلنا رىعهينأبىص- ن نبيىصنا عتمىد نع  ىونمانث َّننون،(ٔ)
ن.(ٕ)مدابدًنبد قًدنأ ن

ََ َعَمـ   » :أبى دبوااعدبى انمىانا ن ىصنن(قواىون)؛ننومااعنمانااىهبمنبىى)إا( َأْحَمـُد ا
ٌُ الَِّتـي إَ ا َأَمـْرُت َلـْم ُتِطـ ْ  ِِْرَقـ َ ا َما َقَض  ِمْن َأْمر، َوَقدََّر ِمْن ِفْعل، َوَعَم  اْبِتاَلِئي ِبُكم َأيَُّتَهـا اْل ، َوا 

ْن َدَعْوُت َلْم ُتِجْب، إْن  ِن اْجَتَمَ  النَّاُس َعَم  إَمام َطَعْنُتْم، َوا  ْن ُحوِرْبُتْم ُخْرُتْم، َوا  ُأْمِهْمُتْم ُخْضُتْم، َوا 
 . (3)«ُأِجْبُتْم إَل  ُمَشاقٌَّ َنَكْصُتمْ 

ناامت ىىىّ  نثمىىى نتمىىىدثفنرىىىهمص ااتىىىصنن ت  ّىىىلن ىىىصنااىىىهوابمناارىىىهم  ن)األ وات(ن،ن ىىىصنااىىىّن ك
ن.ا ت ىىدينوااتىىهابم ىىصنغد ىى ن ع ىىتنااىىّنّ ننومىىانثىى ن،نومىىدنا  يىىدزاءنااىىّنّ نبمىىدن ىىب يدنهبمىىتنأ ىى

بى أنااتعه ىفنإانن-أينبع ن مى ناهلل-،ننااتعه فنبت عن"اااهق "نب ءنبدارهمنمناانم ين(ندامد ) 
"اى نُتمىع"ناا ىوا ننوىون ىصنااىزماناامدضىصنباعىم"أمهُت"نبي ا ناارهمن"إاا"نااتصنع  تن عمناارهمن

وىمىاانن،نت ىدوىنزمىاناا م تى ا،ن ناامدضىصااتصنق بتنزمنونإاىلنن"ا "ىاامضدهتناامناصنبناااعموىون
إانتبىىى انىىىىاهناا مىىىمنن؛ن  مىىىدنب نيىىىدنااىىىهبمنع ىىىل"ااواو"نبىىىىااعمىىىفننااتىىىصنعمىىىمنهخىىى ىىىدهتناا مىىىمناألُن

نبى ان عىمنت"نااتىصنهبمىإاادأل ا ن"وبي ى و ناارىهمناامبى وءنبىن،نني  ىصنتىوب خ(ناامىد )نا تمهاه
ا"نااتىصنهبمىتن عىمناارىهمنمىعنإ"وبىي ا ناارىهمنن،نتىده نوناامناصن"ا نُت ى ""نو وابناارهمنن" عوتُن

؛ن  ىى ن عىىمناثنتىى انمنيىىىدننبىى اناا مىىمناارىىهم  هناتمىىىهناان م ىىزنااىىن نااىىعنومىىدنتىىده نأخىىهى.ن وابىىو
ااىاين،نواى ن خىهجنعىانأ ى و نااتىوب  نن،نو عىمناألهبىعناألخه ىدتنبىدأل ا ن)إا(نمب وء نبدأل ا ن)إا(

،نوااتنو عن صنب غنبنىدءناأل عىدمناامدضى  نبى اننبنصنع  وناان نع لنااهغ نااتنو عنبي اتصناارهم
نومااعنمنحناان نقو نااتمد عنوااتهابم.ن،نن،نواامبنصنا م يومناامبنصنا مع و 

بىد نن،ناااتو  ىون ىصناامت  ى نوبىثّنن،نإ ى اثنااتىيث هنااادعىم(ناامىد )واّمدنمدانىى فن
   تنن،نوتعّبىىهنعمىىدن تضىىمنونااىىن نمىىاناتىىؤ ينعم يىىدن؛ناارىىهم  نب قىى نوعند ىى ن دئ ىى ااتهام ىى ن

                                                
،ننابان ع شن ها عن:نوىاان   عنتخب  ن  ا نا  تمدا  نبدارهمنااتصنمدمن   ثناان د نعنيدن،ان تزا  ن،ن(ٔ

 صناان ونااعهبصنن  نوتو  ونن،نو:نمي يناامخزومصن،ٜٓ/ٗ،نو:نااهضص،نرهحنااهضصن:نٚ٘/نٛرهحناامابم:ن
 .نٜٕٛ:
 .ٖٗٓ،ٖ٘ٓ/ٗرهحننيجناابنغ ن:ن:نابانم ث نااب هانصن،ن(ن ٕ
ن.ٓٛٔ:ن،نخمب ٕٛ٘نيجناابنغ ن:ن(ٖ
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نأانتتىوا هنن؛ن تم ّىنوىىاان،ن م يدناامخدِم نىىاهنااتهام ى ناا م  ى  إان تو ى نع ىلنمنت ىصنااىّن ك
مىياننا ىت دبدتناامت  ى ان،نوه و نأ عىداي نومىدنتممىانمىان عى نأونه ى ن،نا  ي ناا  ه نع لنتّوقىعن

نوىو،ننوىااناا ا عناأل دعن صنااّن كنن،(ٔ)ببندءننمواجن اخ صنا مت   انومعت  اتي نومعه تي ن  وموا
وااتي ىىهن ىىصنبندئيىىدنامىىدن توا ىىينن،ن ت  ّىىلنا ت ىىدينااع  ىى ن ىىصنبىى دغ نتهام بىىون.مىىدنقىىد نبىىوناامىىتمّ  
وتبىىىو هنناي ن،أل عىىىدن(ٕ) ىىىدهتبمنعمىىىمناأل ا ن)إاا(ن ىىىصن ىىى ديناا بىىىومناا معىىىصن،نو ىىى دينااموقىىىف
اان عىىىىدى نإاىىىىلناا يىىىىد ن،نهمىىىىهنألنن متث ىىىىواباعىىىىمن ن() ىىىى ّني نإاانأمىىىىهى ن،نمىىىىواقاي ناا ىىىى ئ  ن نوا 

األ ا ننعىانمه ىي(ناامىد )امهىىدنن،نع لن بىومن ع يى نىىاانأ ىبد نت تهتب،نن(ٖ)اونا  ت  بون
 نّاناام د ن،نوتبو هنأن عمناارهمع لنتوب  ناا»نا(إ مانمعدنصن)ن،نا ب نااتوب  نوااا ن؛ن)إا(
ن.(ٗ)«حنإّ نااهضونممدنُ اه ناام دم ب
مىان داى ننمتع  ىدنبىيمثه ى انُ ضى فنأمىهًانن،ناارىهومنوغدابًدنمىدن   ىيناامىتمّ  نإاىلنبىوه نتعى  ننننن

نأمه انأونأمثه.اا معنب ان(ناارهم)  ت ز ن بواونوع  وننُ  هينع  يدنااموقف،
»  :وانأىىمناارىد ن ىصنأ ىد ن ىه نبىا اقومىًدن  ىبّن(عنى مدن ىِمعنقواىو)ن(٘)ومانااهبمنبىى)او(نننن

ُِْتْم َأْعَمـاَلُهْم، َوَ َكـْرُتْم َحـاَلُهْم، َكـاَن  َأْصـَوَب ِفـي ِإنِّي َأْكَرُ  َلُكْم َأْن َتُكوُنـوا َسـبَّاِبيَن، َولِكـنَُّكْم َلـْو َوَصـ

                                                
ن.ٛٚٔم خمنإالنع  ناي ناانّ ن:ن:نإايد نأبونغزاا ن،ن(ن ٔ
ن د ناا  املنموضوتناارهمنبداتاب منألىم تو،نومانااعن  ا نممنأ ا نمانأ واتناارهمنومدنا  نتندومناان(ٕ

،ن هىن)ابان ع ش(نأّاناألبمن صن)إاا(نأانت تعممن صنن   ن هقوانب ّق ن  ا ن)إا(نعان)إاا(نُ م زىدنعانغ هىدن،
بخنفن)إا(نااتصن نت تعممنإّ ن صن،نن،نو موانزمنيدنم   ًانمع ومدًنن،نوامث هنااوقوتناألمهناام موتنب بواو

،نوع  ون نن  دزىنبى)إاا(ن صناام ت بمنإّ ن صناألمهناامت  ان بواونم واعننأمهنمرموعن صنو و هن صناام ت بم
ن.ٗ/ٜ،نرهحناامابمن:ن:نابان ع شن:ن)إاانم عتناارمعن يتنصن(نألّاناارمعن تم عن م دا .ن 

 .ٚٙٔ/ٖاابنغ ن:رهحننيجننابانم ث نااب هانصن،ن(ن ن:ٖ
ن،ن(ٖٓ،نم   )ناآل ا نوااع و ناا نم  ن،نابهاى  نااب ن،ن  ا نأ واتناارهمن،نم   ن دمع نتره ان: نن(ٗ

ن.ٖٙٔ:نٕٛٓٓ(،نٕااع  ن)
،نوق نردتنع لنأا ن ناان د نأّنيد:ن هفنامتندتن متندت،نن(ن"او"نأ ا نرهمنغ هن دزم نت منع لناازماناامدضص٘

 متندتنغ هه،نأينامتندتن وا ناارهمن متندتن عمناارهم،ن يصنبيااناامايو نأ ا نهابم ن صن  متنعنبيدناارصءن
نت تضصنامتندتنمدن خ تنع  و نامتندتنااتداص.نن ن:اامها ينااتهم  نب  ثنّأنيد ،نن،نو  ت ز نامتندتناااين   يد

ن.ٕٚٛ:ناا نلناا انصن صن هوفناامعدنص
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َوِدَمـاَنُ ْم، َوَأْصـِمْ  َ اَت ن: المَُّهـمَّ اْحِقـْن ِدَماَنَنـااْلَقْوِل، َوَأْبَمَغ ِفـي اْلُعـْ ِر، َوُقْمـُتْم َمَكـاَن َسـبُِّكْم ِإيَّـاُ مْ 
َواِن َبْيِنَنا َوَبْيِنِهْم، َواْ ِدِ ْم ِمْن َضاَلَلِتِهْم، َحتَّ  َيْعِرَف اْلَحـقَّ َمـْن َجِهَمـُه، ويرعـوي َعـِن اْلَوـيِّ َواْلُعـدْ 

 .(1)«َمْن َلِهَج ِبهِ 
،ننبىو ن ىصناا ىوم"أ،نوااثدن ى ن"مىدانن"وبىات "ن م تى ان،ن صنااىّنّ ناامت ى  نهبمىتن"اىىو"نبى اننننن

اانااتمدثىمنبى ان عىىمنعدنيىىدنىىأ  ى نن،نوا ىت زمتنااثىدنصن،ن منعىىتناألومن،نبمىد ٍنن دًن  ى نعّ  ىتنمدضى
ونتىىدنومن،ندناألواىىلم  ىى تدنخبدئبىىين،نمىىانأىىى ناا ىىهائان ىىصنهبىىمن م تىى انإان عىى ّنن؛ناارىىهمنو وابىىو

ن.ن(ٕ)وخبدئ ن  ا  ن،ن م  نمهمب نايدن مدتنبندئ  
ألّنىىون نُ  ىى ين؛نعىىاناا ىىّ نن دات ىىا هنن ىىدءن ىىصن ىى دينت ىىا هنوتهغ ىى ناارىىهمصنااتهم ىى إّانننننن
مىوانىىاان؛نواانت  ى نن،ناعبد او  مي نن،نأىميدنوبفنأعمداي ناا  ئ نخهأُننوا تب ااونبيموهٍنن،نناعدًن

  ىىو ناامت  ىىصناىىهبمناا ىىب نمىىعنوىىىاانمىىدنوأب ىىغن ىىصنااعىىاه،نن،نألّنىىون مرىىفن ىىداي ن؛ناااعىىمنأبىىو 
ن نن ناعنأ  ىمدنعاناآلخه.ن،ناانت   

 
 الـعـطــف: أدوات  –ثـانـيـًا 
  ىىى نأرىىىدهنن،نااع مىىىدءنااادئ ىىى نداىىىتنعند ىىى ننإان؛نأ واتنااعمىىىفنمىىىانأ واتنااىىىهبمنااميمىىى نتعىىى ّنننننن

 دئ  نااعمفن ىصنااماىه نأانناّنإ»ن:بريانااماه ،ن  دمننإالن دئ تونبهبمنااماه نواا م  ن(اا ه دنص)
،نن رىىهعنااثىىدنصن ىىصنإعىىها ناألوم.نوأنىىونإاانأرىىهمون ىىصنإعهابىىون  ىى نأرىىهمون ىىصن مىى نااىىعنااعىىها 

،نواامعمىوفنع ىلناامنبىو نبينىونماعىومنبىونأوننع لناامه وتنبينون دعمنمث ىونن ونأاناامعموف
نو  ىىى مدن  مىىىدن تع ىىىين،نم مىىى نااماىىىه هن مىىى ناا م ىىى ن،نوبىىى ّنن(ٖ)« ىىىصنااىىىعن  ىىىونأوناىىىو،نرىىىه عناىىىو

ن.(ٔ)عهابصا رتهاعن صنأّينن م نإن صنبداتند  نب اناا ممناامعمو  ن وانق دميدنع لنا رتهاع

                                                
ن.ٕٙٓ:ن،نخمب نٖٕٖ:ننيجناابنغ ن(ٔ
 .ٜٗٔ،ن صنااتهم  ناا يوينا رعهنااعهاقص:ن(ن ن:نمداعن و فناامم بصٕ
،نوق ناعتم نم م ن مد  نع لناا ه دنصن صنب دانأثهن هفنااعمفن صننٖٕٕ(ناا ه دنصن  ئمنااع دزن:نٖ

ن  و ن هفنااعمفنمعنااتمدبين صنااعنم نااعهاب  نبدا وهنااع   ن صنتهابمناامعموف»،ن  ومن:ننتهابمنااّنّ ن
،نميان مواناامعموفنع  ونواامعموفنمم وب انامدنن،نوق نتتوا هنعندبهنُأخهنمانخده يدنبدامعموفنع  و

ن=بندءناا م  «.ن  منع لناامردهم ...نو  و نمعنلن هفنااعمفننا ون  وهن صنمردهم ناامعموفنواامعموف
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 ن  تبىهنإان ىهىنأنىونن،نن ىصنت   ىينااتمد ىعااعمىفننيثهبىن(اا ه ىدنص)نعند ى تن ه  نوب يننننن
نَّمدن تع ىنا رممناام توىنااّنّبصن صنبندءنو   نمت ى  ن،ناا م  نع ل  ىيمهنااعمىفن»ن  ىوم:ن،نوا 

 تعمىىفننوتعمىى نأخىىهىنإاىىلن م تىى انأون مىىمن،نموضىىوتنع ىىلنأّنىىعنتعمىىفنتىىدهً ن م ىى نع ىىلن م ىى 
ن.(ٕ)«ت عىاهنع لنم موتنث نتعمفنم موتننبعضدنع لنبع ،

ن،نوأ ىىوا ًنن،ناًنرىىهومًدنو ىى و ووضىىعواناىىونن،ن ىى  ثي نعىىانااعمىىف ىىصنانوناام ىى ثنمثىىهوقىى نأ
وبيىدن ت  ّىلنأثىهنن،نب   نمب عى نمموندتيىدن،نتت  نبد ت دتنورّ  نا ختنفن،نوت   مدتنمتنوع 

ن.(ٖ)ااعمفن صنتمد عنو   نااّنّ ن
بىى اناام ىىد دتننت ىىعنم موعىى نااعنقىىدتنااتىىصن؛نبو هانىى ( ينعّه ىىون)ب  ىى نمىىدنوااعمىىفن
واابىىوهنااتىىصنتتىىهابمنبىىينواتنااىىهبمنن ىىصنىىىاهناام ىىد دتنااتىىصأونبىى اناألرىى دءنن،ناا ىىم   نا ىىّنّ ن

نااعندبهنواابوهن،نوت معنىاهنااعنقدت.(ٗ)نااتنن د ن م صنمتردبونُ   انأانُتع ّنن،ناامخت ا 
ااتىىىصنأم ىىىينع  يىىىدنن،نتؤ  يىىىدنأ واتنااعمىىىفن،ن  نّنّبىىى  نمت ىىى  وُتع ّىىىينبعضىىىيدنبىىىبع ن ىىىصنو ىىىن،

ن،نوا  ىىت هاعنوااتخ  ىىه،ن،ن)مم ىىيناا مىىعنمعىىدنصنىىىص:ن تتمثىىمن ىىصنأهبعىى ن،نأنىىواتنااىىهبمن)بو هانىى (
نوىونمدآلتص:،نن(٘)نئ صنب اناامعموفنواامعموفنع  و تؤ ينإالنااتهابمنااعن،ن(وااتاه ع

                       
نالـمـعـطـوف + أداة الـعـطـف + الـمـعـطـوف عـمـيـه                     

نن
نااهبمننااتعدا ص

                                                                                                                                       

،نوأ عدمننعمف،نوااعنم نااعهاب   هفناا( ،نوىص:نن.نوع  ون ت  ينااتمد عناتوا هنعواممنااهبمٖٜٔااعهب  ن:=
نااا صناامردهم  نإبهاى   نبب ص ن: ن  ن هفنااعمف(. نومعنل نوااتمب ي:نن، ناان ه   نب ا نااّنّبص ناا ي  نع   ،

ن.ٜٕ٘/ٔ
ن.ٚٛٗ/ٔ،نأبومنت   منااخمد ن:نم م نااردوشن:.نوٖٕٕ  ئمنااع دزن:،نناا ه دنص(ن ن:نٔ
ن.ٕ٘ٗ  ئمنااع دزنن:ن(ناا ه دنصن،ٕ
نبدبون صنتاب مناا ومن صن دىه نااعمفنوأثههن صنن- صنمتدبونأبومنت   منااخمد نن-م م نااردوشن(نهمزٖ

ن.ٖٖٗ/ٔ:ن:نأبومنت   منااخمد نت   ينو   نااّنّ ،نان تزا  ن ها ع
ن.نٖٙٗااّنّ نوااخمد نواا هاءن:،نن ينبو هان :نن(ن ٗ
ن.ٖٙٗ ن.نانن(ن ن:٘
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وبيدنن،نواتنااعنقدتناا دئم نب اناا ممعنمدتنع لنأ»:نأ واتنااعمفنناازّند ن()نع ّنوق نننننننن
وق نقىهانااىهبمنبىدأل ا نبرىهومن،نن(ٔ)«وتبّ انمادبمناان د ناااين  و نع  ونااّنّ نن،تتمد عناا مم

 ن  ىوزن ىا يدنون،نن(ٕ)أوناامتبدعى  ان،نأوناام معى اناامتبى  ان،نا ختنفنب اناا م ت ان؛نمنيد
 ن ممىىىىانونن،ن و و ىىىىىدنأمىىىىهنضىىىىهوهين،ن(ٖ)ننايمىىىىو ناامعنىىىىلنااىىىى  اصنمىىىىان ونيىىىىد؛نأونإضىىىىمدهىدن

ن.(ٗ)ب انمعدن يدنوتهتبيدن اخمنااّنّ نتهبمننإان؛نتمد عنّنّبص  ثونمانا  تيندءنعنيدنامدنتُن
ن،ناا  ا ىى نواابنغ ىى نتىىو ىىصنضىىوءنو  ا،نن عىى نااعمىىفنو ىى   نمىىانو ىىدئمنااتمد ىىعنااّنبىىصننننننن

وىىاانن،نانغ ىههنمىاناا ىهوفمىتم ىزهنن،ن ممن هفنمان ىهوفنااعمىفنوو  اتىون ىصنتىهابمنااىّنّ ن 
َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدُ  َوَرُسـوُلُه، » :()قواون اصن،ن()ُ    ن صناابن  نااخمدب  ناإلمد ننمد

ـَياِن الالَِّمـ ِ  ، أْرَسَمُه ِبالدِّيِن المْشُهوِر، َوالَعَمِم المَُْثوِر، َوالِكتَـاِب المْسـُطوِر، َوالنُّـوِر السَّـاِطِ ، َوالضِّ
ــاِت، وَ  ــُبَهاِت، َواْحِتَجاجــًا ِبالَبيَِّن ًٌ ِلمشُّ ــ ــاِدِع، إزَاَح ــِر الصَّ ــالَمُثاَلِت ، َواَلْم ــًا ِب ــاِت، َوَتْخويِ ــِ يرًا ِبالَي َتْح

َوالنَّــاُس فــي ِفــَتن اْنَجــَ َم  ِفيهــا َحْبــُل الــدِّيِن، َوَتَزْعَزَعــْت َســَواِري الَيِقــيِن، َواْخَتَمــَف النَّْجــُر، َوَتَشــتََّت 
ن.(٘)...«اْلْمُر، َوَضاقَ 

 ي ىىيمتن ىىصنن،ن  ا ىى ن ىىصناا ىى ديناام ىىداصو  اىى ن   ىىتنقىى نن(ٙ)أ ا نااعمىىفن)ااىىواو(ن ىى نأاننننننن
و ىيتصنن،ناااينُ مثمنبىؤه نااىّنّ نن،ن(()بداموبوفن)ااه ومننااتصناختبتاا معنب اناابادتن

اامتعدا ىىى نبعضىىىيدنناترىىىممنااتهام ىىى نااتدبعىىى نايىىىدنون؛ن وهنااعمىىىفنبىىىى)ااواو(ن ىىىصنتو ىىى عنىىىىاهناابىىىؤه 

                                                
 .ٖٚن جنااّنّ ن:،نناألزىهناازند ن(ٔ
 .ٙ٘::ن ن.نانن(ن ٕ
 ها  نتمب    ن صنخم نعمهنابانن،نو:نعثمدانأبونزن  نونن وناان ن،ٙ٘/ٕ،نااخبدئ ن:ن:نابان نصن(ن ٖ

 ه دا نمد  ت هن صناا دمع ناأله ن  .ن،ٜٛااخمد نووبد دهنوه دئ و:
ن.ٕٛ٘،ٜٕ٘/ٔ،نع  ناا ي نااّنّبصنب اناان ه  نوااتمب ين:ن:نبب صنإبهاى  نااا صن(ن ٗ
ن.ٕ:نن،نخمب ٙٗاابنغ ن:ننيجن(٘
،نوا عن  يدن ا منع لنأ يمدنمدانأو ن،ن موقعنااواونااو منن(ننااواو:نمعندىدنإرهاعنااثدنصن  مدن خمن  وناألومٙ

نمدناااين يمندنىونو و نأومنوثدا،ن وهتبتيدنااتو منب انأومنوثدان ن ي نمان مواناألومنو نمان موانااثدنصنوا 
:ن دءنم م نوع ص،نا ن  زناعنأب انأانت وم:ن دءنم م نع صننابمدنب نيمد،ن  اانق توو و ن هفنااعمفنااواونهن

ن،نو:ن٘٘/ٕ،ناألبومن صناان و:نناباناا ّهجن،ن ن:ن،نوأنتنته  نااعمفنب نيمدن:ن دءنوم م نع صنو نأانت وم
ن.ٕٕٙ/ٕ:نن،نرهحنابانع  منابانع  م
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 داتوّ ىىعنبىداعمفنقىى ن رىىممن ىصنت   ىىمناا م ى نااعهب ىى نااىى   تناامنت مى ن اخىىمنو ىى  ن»ن،نبىبع 
وزا نااوبىىفناألمىىهنن،نن(ٔ)«اارىىممنااتهم بىىصنبدارىىممناامعنىىوين،ن تىىلن  ت ىىصنمنم ىى نقدئمىى نبهأ ىىيد

ىىىىىاهناابىىىىادتنن)اابىىىىدء( ىىىىهفناا ىىىىهنخبىىىى نونن.  تعدا ىىىىًدنوتو ىىىىعًدنا تهام ىىىى ن اخىىىىمناابن ىىىى نااّنّبىىىى
ن.بداموبوفنااع  م ناامم ز ن

،نن(ااَع َىىِ ناامىىْيُثوهِن)،نوَنن(اامترىىدبي ن)ِبداىى ك ِاناامْرىىُيوهِننا  ىىم  نوقىى ن ىىدءتناامهمبىىدتنااعما ىى ننننننن
ىىىىَ دِءناانَِّمىىىىعِن)،نوَنن(اان ىىىىوِهناا َّىىىىدِمعِن)،نوَنن(ااِمتَىىىىدِ ناامْ ىىىىُموهِن)وَن ىىىىدِ تِن)،نوَنن(ااضك (نمند ىىىىب ناَ ْمىىىىِهناابَّ

نناُتمّ ىىزهن؛نو م عيىىدنمعّبىه نعىىانموبىوٍفنوا ىى ن،نااعندبىىهناامتهابمى ن اخىىمنااو ى  نااّنّبىى  ومب عى ن
نعنبىىهنمىىانىىىاهنون،ن وانغ ىىههنبيىىاهناابىىادتنااع  مىى  ااعندبىىهنُ عّبىىهنعىىانااموبىىوفننأّانمىىمَّ

ن،نتى ناام ىتمه ااثدب  ىدءنااىهبمنمتوازنىًدنبى اناا مىمنا  ىم  نن،نم  با نااع اااااينُتنئمونن،ننا و
نمت ىين،نين ىصن  اى نااىّنّ نإانتعمّنن؛نمدنزا ن صنان  دمونوتهابمو ن،نوأب ىلنم  دتىونماتو ى نأمىد نمىمك

نن وان بهىدنبزمانأونممدانمع ا.
،نن"نع ىىىلن"ااع ىىى "عمىىىفن"اامتىىىد ن،ن"،نواامتىىىد ناام ىىىموهنبىىىداع  ناامىىىيثوه:"()و ىىىصنقواىىىونننننن

نت   نوا   ن تهّت نع  يمدننوارهمونبداو  ا ناا  ا  ن،نبون،  هنونن هفنااعمفن)ااواو(ن،بوا م ن
ن(ابىانأبىصناا   ى )منوقى نأوّننق نامهىىدنناامىتمّ  ن ىصنااتهم ى ناامعمىوفنع  يمىدن"اان ىوِهناا َّىدِمِع"ن،ن،

،نألاناامىىيثوهناام مىىص،نوااع ىى نمىىدنن  ىىوزنأان مىىوانعنىىلنبىىوناا ىىهآا»نبتىىيو   انىمىىد:ااع ىى ناامىىيثوهن
،نو ؤمى نىىاانقواىونن،ن  نيىدنمث ىه نومىيثوه ن  وزنأان ه  نبونأ  نمع زاتونغ هناا هآاونن.. يت ىنبو.

ن،ا  ا ناا  دينااعماصنع  ىون؛نوااثدنصناأله حن،نن(ٕ)«بع :نواامتد ناام موه،ن  منع لنتيد هىمد
نااهبمنبداعمفن.وىاانااتند  ناا  اصن  وينعم   ن

واعتمىد نن ىصنتهت ى ناامعمو ىدتن،نااى  اصن ىصنإمىدهناا ى دينااعماىصن،ن  نا تمهنىاانااتعدايانننن
ننع لنبع ن صن     نمن  م نمت   ن،ن ممانتمث  يدنبدامخممناآلتصن:نبعضيدن

ننننننننننننننننننن
ننننننننننننننننننن
نننننننننن

                                                
 .ٓٚ:ننواان ه  ن:نبن  ناا م  نااعهب  نب اناات   معدروهن(ناامنبفٔ
 .ٕٖ/ٔرهحننيجناابنغ ن:نابانأبصناا    ن،ن(ٕ
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ن
نننننننننننننننننننننننننننن

ن
نننن

ننننننن
ن،مه ىعنوا ى ن ىومننتم يىهَنن،بى اناا مىمنندًن  ا ىنندًن نتعدا ى تبّ انمانااتخم مناا دبينأّاننثّمىننننن

نوع  ونمثّ تنبؤه نااّنّ نن(ه  وأ)نأ نوىص:ن،ن دءن صنمضمواناا م  ناألوالن((،ىو)ااه ومن)
وىنىىىىدنت  ىىىىينن،نا ىىىىتيندًءنعنيىىىىدنبو ىىىىو نأ ا نااعمىىىىفن)ااىىىىواو(ن،ن  ىىىىا يدنمىىىىاناا مىىىىمنااتدا ىىىى نايىىىىدن،

ن.ا ختبده
اا ا  ى ناأل د ى  نااتىصنمث ىتناا ه نى نن-م نا  ىتعمدمنأل ا نااعمىفن)ااىواو(ء تبّ انم ىنمنونننننن
ّنمدن ّاتنع لنتهت ى ن،نوا عنىاان    ن،نو  اتيدنع لناا معنواارهاعن-ّ ن صناانّن اا مىمنن(ٔ)وا 
ن.ن  دءتنم بوم نمت   ن،نيدنع لنبع بعض

ْنِبَيـاِن، » (: ن ضىدئمنااه ىومن)اأ ضىًدن ىصنتعى ن()نومث ونقواىو اْختَـاَرُ  ِمـْن َشـَجَرِة اْل
َياِن،  ٌِ اْلَعمْ َوِمْشَكاِة الضِّ ٌِ َيـاِن، َوُسـرَِّة اْلَبْطَحـانِ َوُ َؤاَبـ ، َوَيَنـاِبيِ  اْلِحْكَمـ ٌِ ا ى نن.(2)«، َوَمَصـاِبيِ  الظُّْمَمـ

ن؛نوتعمين صناخت ىدهنااتهام ى نا  ىم  نااثدبتى ناا ااى نع ىلنمعدن يىدن،() ضدئمنااموبوف معن
َ دِء(ن)َرَ َهِ ناْ ْنِبَ دِء( ،نَو)َمَبدِب ِحناا  ْ َمِ (،نن)ُ هَِّ ناْاَبْمَ دِء(،نوَننَو)ُاَؤاَبِ ناْاَعْ َ دِء(،نن،نَو)ِمْرَمدِ نااضك

إانا ىىتينلنعىىانتمىىىهاهنن؛نمىىمنااىىىعن ىىصنضىىوءنتعدا يىىىدنبىىي ا نااعمىىفن)ااىىىواو(ن،نَو)َ َنىىدِب ِعناْاِ ْمَمىىِ ن(
صنت ى  هناامت  ىصن ىاتنرى مناىىانن؛ن(أبىمناخت ىدهناانبىص)ندًنن مبن،معنمّمنتهم  ناااعمن)اختدهه(،

ن،ناا ااى ن ىصناا ى ديناام ىداصنع نىون ىصنااىعناا ىهائات،ننمعه  ى ن مت مىونمىانأ واتىااناام اوفنبمدن
اامتمّ  ناخت ىدهنااه ىومن)نيّبمَن ن، تمثمنا ختبدهن صنىااناامدهن،نبمدن  يدنأ ا نااعمفن)ااواو(

نن:         (نمان ت نأبومنوىصنمدآلتصن
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

                                                
،ناا نلناا انصن صنن:ناامها ين(نوىاان تعده نوهأينأغ  ناان د ن صن  اتيدنع لنااتهت  .نان تزا  ن ها عٔ

ن.ٛ٘ٔ،ٜ٘ٔ هوفناامعدنص:ن
 .ٛٓٔ:ن،نااخمب ٙ٘ٔ:ننيجناابنغ ن(ٕ

الدين 

 المشهور

العلم   

 المأثور     

 الكتاب

  المسطور

                                          

و  النور 

 الساطع

و الضياء 

 الالمع

األمر 

 الصادع

 أرسله
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ناختدههنننننننننن
نَ َندِب ِعناْاِ ْمَم ِنننن

نَمَبدِب ِحناا  ْ َم ِننَرَ َهِ ناْ ْنِبَ دءِننننننن
َ دءِنن ن،نُ هَِّ ناْاَبْمَ دءِننُاَؤاَبِ ناْاَعْ َ دءِننِمْرَمدِ نااضك

ننننننن
ا ت بىىدءن ىىب ناخت ىىدهناهللنتعىىدالن ىىصننمىىانىىىاان  يىىهنمىى ىناتمىىدءناامىىتم  نع ىىلنااعمىىفننننننن

عى نااعندبىهناامعّبىه نعىان ومبن،ن  دءنب دنوناىونمند ىبدًنن،ند  ًدنايدنب ًدنافم نوىن()ااه ومنم م 
إاىلنات ىديناابن ى ناام  ى نا و ى  ننمؤ  ىدًننومىانثى ن،نومن  م نو  ديناام ىدمن،نمّمنأبمنمانأبواو

ن  ا نااّنّ . ناتدحنن؛ن صناىاناامت  صنببوه نعدم ننااّنّب  
قواىىىون اىىىصنن،ن() ىىىصنخمىىى ناامىىىد نا ىىىهبمننو ىىى   ًنبوبىىىايدنااعدماىىى نن(ٔ)(اااىىىدء)ووه تنننننننن
(،ن صنتبو هناااتا)َوَلـْو َأنَّ اْلحـقَّ َخَمـَص ِمـْن َلـْبِس الَباِطـِل ...» :مىااى نااّنىدعن صوأثهىدنن

ِمـْن  ـَ ا ِضـْوٌث، َوِمـْن  ـَ ا ِضـْوٌث، َفُيْمَزَجـاِن َفُهَناِلـَك اْنَقَطَعْت َعْنُه أَْلُسُن اْلُمَعاِنِديَن; َولِكن ُيْؤَخُ  
َِ اْلُحْسَن  ن.(2)«َيْسَتْولي الشَّْيَطاُن َعَم  َأْوِلَياِئِه، َوَيْنُجو الَِّ يَن َسَبَقْت َلُهْم ِمَن ا

اارَّىىْ َمدُانَع َىىلننَ ْ ىىَتْواصَ ُيَندِاىىَعن"ن،ن"َ ُ ْمَزَ ىىداِنّ ن"أثىىهن)اااىىدء(ن ىىصنااىىهبمنبىى ان مىىمنااىىنّن يىىهننننننن
ااواو(ناأل ى اثناامتمث ى ن بعى مدن معىت)ن،ناتنع  ىونبىا نااتمد ىعنببىوه نمت نى  يضىن،..."َأْوِاَ دِئوِن

،نَوِمىْانىىَاانن"َواِمىانُ ْؤَخىُانِمىْانىىَاانِضىْيثٌنن صنقواىو:ن، ردهمتيمدنمعدًنن،واابدمم اتبدعنب اناا ينبد
انن.  نرىب يًدناىونمىاناابدمىمن  تىبعنبىواا ىينمىانو ىوناى ن عىنأخىا»انأاااين ه  نبون،نن"(ٖ)ِضْيثٌن وا 

ن،ن(ٗ)«ن هنإالناابدممن حنميانع  ونبوه ناا ين درتبونبون ااعنضيثناا ينوضىيثناابدمىمن
                                                

،نأومنوثدانن،نوتو  نأ ضدنو و نا ثن انوأاناألمهنب نيمدنقه  :نوىصنتو  نأانااثدنصنبع ناألومنن(نااادءٔ
،نومنونقواونن،نن و:ن" دءنز  ن عمهو"نتتو منااادءنب نيمدنو ن  وزنأان ت   نا ثندانع  يدنو نأان تيخهانعنيد

 ها عن:ناباناا هاج:نان تزا  ننوا ادءنمعدٍانمث ه نأبهزىدنااتهت  ن،ن،ن[ٕاألع ل:]ن،نالَّّ ي َخمق َفسّوىتعدال:ن
 .ٕٓ٘/ٕ:نن،ناألزى  ن صنع  ناا هوفنو:ناايهوين،ن٘٘/نٕ:ناألبومن صناان و

ن.ٓ٘:ن،نخمب نٛٛنيجناابنغ ن:ن(ٕ
نبدا دبعن،نااِضيثن:ن(ٖ نااهم  ن  يد ن ر شنمخت م نما ن:ن نقبض  ناابنغ  ننيج نم ث ننو ن،ٔٛ٘: نابا :

 .[ٗٗ :ن]،نِبَيِدَك ِضْوثاً َوُخْ  .نمنونقواونتعدالن:ننٖٗٔ/ٕااب هانص:
 .ٓٓٔ/ٔرهحنم م نعب هن:ننيجناابنغ ن،ن(ٗ
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"َ ُيَندِاىَعنَ ْ ىَتْواصنقواىوننو  ى مدن ىصن،ناا مى نأوننت  ى نع ىلنااىعناا ى ث ىصنتهت ى نن(ااادء)ناع بتيد
؛ننبداناا م ن  يدنبوضوحأ   نن،ن،نَوَ ْنُ ونااَِّا َانَ َبَ ْتنَاُيْ نِمَاناهلِلناْاُ ْ َنل"نَأْوِاَ دِئوِناارَّْ َمدُانَعَ لن

وع  ىىون دابن ىى نن.ىىىوننت  ىى نمىىزجناا ىىينبدابدمىىمن،ناناارىى مدانمىىانااغىىواءنوااو و ىى نا مت  ىىص ىىتممّن
اىىى عنع ىىىلنن،نديااتىىىصنأضىىىاتنع  ىىىونبىىىا نا ت ىىىن،ناام  ىىى نا ىىىّنّ نمتن مىىى نباضىىىمنأ واتنااعمىىىف

ّنمدنامت نإالنا ت ديناا ن،ناام توىناارم صن     ن. اصنب انمضمواناأل  اثنونت  تيدوا 
أونن،نع ىلنإمىدهناا م ى أّانااىهبمنبىداعمفن ن  تبىهنإاىلنن-  مىدنمىّهنآناىدًن–نردهنااب ىثأ

وىىىىاانمىىىدنن،نوااو ىىى اتنااّنّبىىى  ن،نّنمىىىدن متىىى نا رىىىممناا مىىىمناامتبدعىىى  وا نن؛ناا مىىىمناامت دهبىىى ن   ىىى 
وااثندءنن،هللنتعدالانبع ن م ن،ن صنت ا هنااّندعنماناااتان( صنقواون)ن،نبوناأل ا ن)ُث َّ(نأ يمت
َأْيـرَاُض َباَلَيـا َقـِد  ُثمَّ ِإنَُّكْم َمْعَشـَر اْلَعـَربِ  ...» :()قىدمن،()وااريد  نواات    نا ه ومنن،ع  و

، َواْحَ ُروا ِبَواِئقَ  ٌِ ، َوَتَثبَُّتوا ِفي َقتَاِم اْلِعْشَوةِ  اْقَتَرَبْت، َفاتَُّقوا َسَكرَاِت النِّْعَم ٌِ ٌِ  النِّْقَم ِِْتَن  ، َواْعِوَجاِج اْل
َِْتي َبْعـَد  ِلـكَ ... َحاَ ـاِعْنَد ُطُموِع َجِنيِنَها، َوُظُهوِر َكِميِنَها، َواْنِتَصـاِب ُقْطِبَهـا، َوَمـَداِر رَ  َطـاِلُ   ثُـمَّ َيـ

ــَد َســاَلَمٌ،  ــَد اْســِتَقاَمٌ، َوَتِضــلُّ ِرَجــاٌل َبْع ــوٌب َبْع ٌِ الزَُّحــوِف ، َفَتِزيــُغ ُقُم ٌِ الرَُّجــوِف، َواْلَقاِصــَم ــ ِِْتَن اْل
ن.(1)«ُنُجوِمَها...َوَتْخَتِمُف اَلْ َواُن ِعْنَد ُ ُجوِمَها، َوَتْمَتِبُس اآلرَاُن ِعْنَد 

 ىىصنن،ن ىىصنااىىهبمنبىى انااو ىى اتنااّنّبىى  نن ىىصنىىىاانااىىّن كنن(ٕ)أثىىهنأ ا نااعمىىفن)ثُىى َّ(ن  يىىه
"ثُىىى َّنِإنَُّمىىىْ نَمْعَرىىىَهناْاَعىىىَهِ نَأْغىىىَهاُ نَبَنَ ىىىدنقَىىىِ ننتن ىىى نأ زائىىىو ىىىي تنإاىىىلنن،نإمىىىدهناابن ىىى ناام  ىىى نا ىىىّنّ ن

 ا يدنأخىانب نىااهن،ناْقَتَهَبْتنَ دتَُّ وانَ َمَهاِتناانكْعَمِ ،نَواْ َاُهوانِبَواِئَيناانكْ َمِ ،نَوَتثَبَُّتوانِ صنَقَتدِ ناْاِعْرَوِ ن..."
ناام ت بم.،نمانبواعيناااتان صنناامت   انبيخانا  تع ا ناانز 

،نَواْاَ دِبىَمِ نن"نُث َّنَ ْيِتصنَبْعَ ناِاَعنَمدِاُعناْاِاْتَنىِ نااهَُّ ىوفِنن-ث نرهتن صنااو   نااّنّب  نااثداث ن
نِهَ ىىدٌمنَبْعىَ نَ ىَنَم ..."نناازَُّ ىوِف،نَ َتِز ىُغنُق ُىوٌ نَبْعىَ ناْ ىِتَ دَم  إاىلنب ىدانأ عىدمنت ىعناااتنىى نن-،نَوَتِضىم 

نو    ومداناخت دهناامتمّ  نا تعمدمن)ث (نن،نق و ناا و نعانا  ت دم ننوىنمي نمانإزاغ بداّندعن

                                                
 .ٔ٘ٔ:ن،نخمب ٕٓٔ:نننيجناابنغ ن(ٔ
نااتهت  نبمي  ن،ن:نث ّنن(ٕ ن،ن هفنعمفنُ رهعن صناا م ن،و ا   إانق نتهبمنماه نع لنماه ننوتنوتنااهبمنبيد

ن نتهاخ د نأر  نإ نأّنيد نمثمنااادء نوث  ن..اا ، نع لن م   ن،و م   نأانب اناألومنوااثدنصنمي   ناتع   ن ن:نوت صء
 .٘٘/ٕ،ناألبومن صناان ون:ناباناا ّهاجنو:ن،ٙٓٗاا نلناا انصن صن هوفناامعدنصن:ناامها ين،
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وت و ىى نأوابىىههنن،نبمي ىى نااىىّنّ ن  ىى نميىى تناا ىىب مناتهت ىى نأ ىىزاءنن،نبىى منمنمىىوتاد نت داىىونبىى ان؛ن
ن.اامتبدع  

ن
 ي :ــِــنـــأدوات ال-اً ــثــالــث

نمدهن  تعممنن،نااناصنأ  و نت   هنمند بدتناا وم اى  عنمىدن تىه  ن؛نوىونأ  و نن  نوا 
،نوىىىىونعبىىىده نعىىىاننبينىىىونمىىىدن ن ن ىىىز نبىىىنن(اارىىىه فناا ه ىىىدنص) ىىىونو عهّن،نن(نٔ) ىىىصناىىىىاناامخدمىىى 

عنىى هنىىىونمىىدنان ىىز نب ىى ناناىىصنألاناا  ىى نن ن؛،نو ىىهىنأنىىونأعىى نمىىاناا  ىى نااخبىىدهنعىىانتىىهعناااعىىم
ن.(ٕ)وىونعبده نعانتهعناااعمن صناامدضصن،ضدهتناام
وىىىىاهناام تضىىى دتنىىىىصنااتىىىصننقدئمىىى نع ىىىلنم تضىىى دتنوت ىىى  هاتن،نااخبىىىدهنبىىىداناصنعم  ىىى ونننننننن

ّان وع  ىىون ىىن.(ٖ)ت  ىىصمىىدنىىىونقىىدئ ن ىىصنناىىعناام   ىىّ هننت تضىىصنع ىىلناامىىتم  ناخت ىىدهنبىى ي نااناىىصن،
 ىنن ناىعنن،نُ ز  نماناا هم نااتادع  ى نبى اناامىتمّ  نواامت  ىصن–ااخبدهنبداناصن–اا  د نبياهنااعم   ن
ن ند  ناىاناامت  ص.نندًن  وبأ خت دهناامتمّ  نن؛أ  ىمدنعاناآلخه

وىىىصنبعم يىىدنىىىاان،ن(ٗ)وأ واتنااناىىصنىىىصنت ىىعناأل واتنااتىىصنتناىىصن ىى وثناااعىىمنأونا  ىى ن
وىىىىصنب  ىىى ىدنىىىىاانتُبىىىّ اننىىىوتنن،ناا م ىىى ناامنا ىىى نإانت ىىىو نبت   ىىى ن؛نهبمناامىىىن نبعضىىىونبىىىبع ت ىىىو نبىىى

م د  ىى نن،ن ىىعنبن ىى نّنّبىى  نمتمد ىىم ؤنوبىىاانتُنن،ناا ىىزءناامناىىصنومىىدن تع ىىينبىىونا دئمىى نبىى اااعنقىى نا
ن.(٘)اامموندتناا اخ  ن صن ّ زنااناصع لن

                                                
 .ٕٙٗن  نوتو  ون:ن صناان ونااعهبصن،ن:نمي يناامخزومصن،ن(ن ٔ
 .ٕ٘ٗ:نااتعه ادت،ننااره فناا ه دنص:نن(ن ٕ
ن.٘ٔ٘/ٔت   منااخمد ن:أبومنن:نم م نااخمدبصن،ن ن(ٖ
ن.ٜٖٗ/ٕ:نرهحنابانع  منع لنأاا  نبانمداعنابانع  من،ن(ن ن:ٗ
نىدنىندنأبم:ن»ن،نوندقشناا ه دنصنبياانااموضوتنو   مدن صنقواونتندومنم م نااردوشنىاانااموضوتنب ق ن(٘

ااو وهنأان توّ ونإالن،نومدان صنااعناامن نت    نع لنو ونمانن،نوىونأّنونمان م نااّناصنإاان خمنع لنمن 
اتع  منقدع  ن-م م نااردوش–.نو علٖٙٔ:نن  ئمنااع دز،نناا ه دنص«.نااعنااّت    نوأان  عناونخبوبًدن

نم م نخمدبص«.ن ّ زنااناصن صناا م  ن ت ّ  نبداعنبهناااينتبدرههنأ ا نااّناصنأونبدا   ناامتعّ ينبو»"اا ه دنص"ن
ن: نااخمد  نت   م نان تزنٕٓ٘/ٔأبوم نااخمد . نت   م نأبوم ن، : ناألمه نىاا ن ص نبداتاب م نا  

:ٔ/٘ٔ٘،ٖ٘ٓ،ٕ٘ٓ. 
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   تبىىهنن،ن،نتمّ زىىىدنعىىانغ هىىىدنمىىاناأل واتنوامىىّمنأ ا ن  اىى نواضىى  ن ىىصناابنّ ىى نااّنّبىى  ننننننن
منيدنن،ن()وأبهزىدناهتبدمًدن صناابن  نااخمدب  ناإلمد ننتندوً ،األ واتننب ثنع لن ها  نأمثهماا

 َوَل َزَواِفرُ ِبُرْكن ُيَماُل ِبُكْم،  َوَما َأْنُتمْ لي ِبِثَقٌ َسِجيَس المََّيالي،  َما َأْنُتمْ ...:»(قواون)مدنوه ن صن
َِْتَقُر ِإَلْيُكْم.  ِإلَّ َكِإِبل َضلَّ ُرَعاُتَها، َفُكمََّما ُجِمَعْت ِمْن َجاِنب اْنَتَشَرْت ِمن آَخـَر، َلِبـْئَس  َما َأْنُتمْ ِعزٍّ ُي

َِ ـ ُسْعُر َناِر اْلَحْرِب َأْنُتْم! ُتَكاُدوَن   َل ُيَنامُ ; َفاَل َتْمَتِعُضونَ ، َوُتْنَتَقُص َأْطرَاُفُكْم َوَل َتِكيُدونَ ـ َلَعْمُر ا
َِ ِإنِّـي ْلظــن ِبُكـْم أْن َلــْو َحِمــَس َعـْنُكْم َوَأْنــتُ  َِ اْلُمَتَخـاِ ُلوَن! َوأْيــُم ا َمــٌ َسـاُ وَن، ُيِمــَب َوا ِْ ْم فـي َي

ِِرَاَج الرَّْأِس... ََِرْجُتْم َعِن اْبِن َأِبي َطاِلب اْن  .(1)«اْلَوَي ، َواْسَتَحرَّ اْلَمْوُت، َقِد اْن
 تىىىلنن،نو  ىىى مدنأ واتنااناىىىصن،نا ىىىتعمدمناأل واتنااهابمىىى  نتنىىىّوتن ىىىصن ىىىصنااىىىّنّ ناامت ىىىّ  نثّمىىىننننن

ن،ن"َمدنَأْنُتْ ناصنِبِثَ  نَ ىِ  َعناا ََّ ىداص"؛نن   نتمههتنأ ا نااناصن"مد"نثنثنمهاتن،نمّونتنمت  نم ت م 
نُ ْاَتَ ُهنِإَاْ ُم ْننَوَ نَزَواِ هُننَوَمدنَأْنُتْ نِبُهْمانُ َمدُمنِبُم ْن" نُهَعدُتَيد"َمدنَأْنُتْ نن،ن"ِعزٍّ ومدنتن صنن،ن"ِإ َّنَمِ ِبمنَضمَّ

"ااندعن لناامت   انخدهجنااّنّ نعاام  منن،نضم هناامخدم ناامنابمن"أنت "نع لن م عيدن اخ  
نااخمىىد نبدرىىهت  ىى نن،ناا ىى ثنأونااموقىىفنأ ا نااناىىصنبدرىىهت ممىىدنن،ن)إ داىى نم دم ىى (ن" ىىصناارىىد 

،نوااناىصناامعنىويننااناىصناا ا ىصنبد ىتعمدمن"مىد"نااند  ى نمانااناصن،؛نأيناعتم نع لننوع اننأ ضدًن
وىىىصنن،نوىىىاانمىىدن بتي ىىوناامىىتمّ  ن،ننع ىىلناام ىىد نعىىانمه ىىين يىى ناامت  ىىصنا ىى ديناامىىن نب  داىى نناىىصٍن

 مىدنوانن،نا ىتنادهى نإاىلناا ىه  ىصنن-ىنىد-ناابن ى نااخمدب ى ن،ن  ى نتمّث ىتنإ بدمنمى ىنتىامههنمىني 
 مىىدانن،نمىىانأ عىىداي ا ىىت ب ي نبداتىىين فنوااتضىى هنبمىىدن ن هتضىى ونن،نوانعىىان عوتىىومث ىىهًانمىىدن تثىىدق 

اانوبىىىاي ناىىىن؛نبهاائىىىمنتعىىىه نايىىى نعنىىى ن عوتىىىونايىىى نإاىىىلناا يىىىد ندًنايىىى نوتوب خىىىندًن   ثىىىونىىىىاانتبم تىىى
ن.(ٕ)ااّاّمنواا  ده نتصبها  

،ننوناتيىدندع  يى خ تن ىنن،ن ىصنااىّنّ ننبىؤه ناأل د ى  نااااتهابمنمىعننىاهناأل ا ن"مد"ن   تون
نمىىىعننمت ىىى دًنن ع ىىىتناامعنىىىلنتدمىىىدًن ن-  ىىىوو ىىى تن ىىىصنااىىىن نااىىىاين-وأ تنو  اتيىىىدناا يو ىىى ناانبىىى  ن

ن.نخهاألُننأ زاءناامن 
ن: صنقواىون،ن  ناامتعدا  نمعناابؤه ناأل د   ا تمهاهنناصناابؤهنااثدنونوق نزا تن" "نااند   ن

ن،ن"؛نَ نُ َنىدُ نَعىْنُمْ نَوَأْنىُتْ ن ىصنَغْا َى نَ ىدُىواَننَأْمىَهاُ ُمْ ن َىَننَتْمَتِعُضىواَن،نَوتُْنىَتَ ُ ننَوَ نَتِم ىُ واَنُتَمدُ وَان"
                                                

 .ٖٗ،نخمب :ٛٚ(نيجناابنغ :نٔ
 .ٚٚ،ٛٚ/ٕ(ن ن:ابانم ث نااب هانصن،رهحننيجناابنغ ن:نٕ
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 ىىصنا ت ىىدينن وهىىىدنتىىؤ يان؛ني ىىد تننا ىىدننبىى د ن،نعندبىىههوتادع ىىتنمىىعنن،نتمىىههتنثىىنثنمىىهات 
ن.ااّنّبص
وأ ىىيمتننن،ناا ىىزءناامناىىصنمىىعناااعىىمناامثبىىتنتعىىداينُتَمىىدُ وَانَوَ نَتِم ىىُ وَان"ن":()و ىىصنقواىىوننننن
  ىىدتن ىىصنإوى نُ خىى عوانو ممىىهنبيىى نعىى  نن،ن يىى نمىىانغ ىىهنمي ىى  ىىصن معيمىىدنوارىىهاميمدنمعىىًدنن""ااىىواو
ن.مدنُ ز  نااّنّ نتهابمدًن،نن(ٔ)أنا ي نو م تيدو ن  تم عوانإ هاعنن،ناا    
 مىدانااعمىىفن  يىىدن،نن"َوتُْنىىَتَ ُ نَأْمىىَهاُ ُمْ ن َىَننَتْمَتِعُضىىوَا"ن:عمىفناامىىتمّ  نع  يىدن م ىى نأخىهىونننننن
ن،نيىاانوبىفنايى نبها  ى نااميدنى  ن،نومينىوننت  ى ناثبىدتن،نمدهنااتهت  نبي ا نااعمفن"اااىدء"إ صن

ن  وينتن  نااّنّ نوات دقو.وىاانااتعداين صنا تعمدمنأ واتنااناصنوااعمفن
ع لنااثبدتن"َ نُ َنىدُ نَعىْنُمْ نن( )بىنااناصن صناا م  نااثداث اامتمّ  نقّ  ن   نن؛ااتمهاهنواتاد يننننننن

،ن تىلن خىهجنااىّنّ ن ىصنن ى جنم بىوعنن ىصنآخىهنم مى نايىدن ىصنااىنّ نن،نَوَأْنُتْ ن صنَغْا َى نَ ىدُىوَا"
نق ىى نع ىىواي ونن،نا ىىتمهاهنغا ىى ناامت  ىى اونوهق تىىونن،نااعىى وتنبىىونمىى ىناتيم ىى نع ىىلنوبي ىى نان،نم ىىبوع

  ا نواض  نع لنن  ممدنن،ن(ٕ)اي ااتوب  نوااتث  فنمضدم ن صننومّمنىاان دءن،نامبداحنأنا ي 
نن.ناامتعدا  ن صناابن  نااخمدب  نا ت ديناا دئ نب انأااد نىاانااتهم  

اضىىىناتي ن؛نه هنع ىىىلنااخىىواهجن ىىصن(نقواىىو)ن،ن(ٖ)("ا ى)ومىىانمواضىىعنا ىىىتعمدمنااىىهبمنبىىى
وى ا تىىون،نن() تع ىىينبىيمهنااه ىىومننمىىن نمو ىمناقىىت نااب ىثنمنىىونمىدوىىونن،نات مىى  وه ضىي نا

َِ)صم  اَ عميه وآله» :اي  ( َرَجَم الزَّاِنَي ]اْلـُمْحَصَن[ ُثمَّ َصـمَّ  َعَمْيـِه ثُـمَّ َوَقْد َعِمْمُتْم َأنَّ َرُسوَل ا
ــاِرَق  َِ)صــم  اَ ...َورَّثَــُه َأْ َمــُه، َوَقَتــَل اْلَقاِتــَل َوَورََّث ِميرَاَثــُه َأْ َمــُه، َوَقَطــَ  السَّ َََخــَ ُ ْم َرُســوُل ا َف

                                                
ن.ٜٚ،ٓٛ/ٕ: ن.نانن(ن ن:ٔ
ن.ٜٚ،ٓٛ/ٕ:ابانم ث نااب هانصنن(ن ن:ٕ
نىصن هفنناصن صناامدضصٖ ن: نا  نت خمنع لناامضدهتن تبهفنن( نإالناامدضص، نت خمنع لننمعنده نممد ،

نإالناامبي ن وانمعنده نأونغ هنعدم  نمدضصناا ا ن تبهفناا و نتموانندببً  نوق  ن" "نن، نوق منأانأب يد ،
ناي ن نضهوه .ن  نق ن  عنمه وعد نألاناااعمنبع ىد ناامها ين يب اتناألافنم مًد ناا نصناا انصن صن هوفنن: ،

ن.ٕٚٙاامعدنص:ن
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َِ ِفيهْم،  َأْسَماَنُ ْم  َوَلْم ُيْخِرجْ ْساَلِم، الْ َسْهَمُهْم ِمَن  ْمَنْعُهمْ َوَلْم يَ عميه وآله( ِبُ ُنوِبهْم، َوَأَقاَم َحقَّ ا
 .(1)...«ِمْن َبْيِن َأْ ِمِه 

ن،ن وهنأ د ىىصن ىىصنت   ىىينتىىهابمنااىىّنّ ن  مىىدن بىى ونأّانااعنقىى ناا دا ىى نىىىصنااتىىصنأ ىىيمتنبىىننننن
 ىصن ى انعىد نااضىم هنن،ن مى عي نواا ىدهي(ن،نواا دتىمن،ن ىلن)اازانىصع"ى "نعدئى نن داضم هناايدئ 

 ن ىصنازننمىدن،نت ّ  دن اخمناابن ى نااّنّبى  ق نوع  ون دامه عداناارده دانن،ن() لنااه ومنع"ىو"ن
نات دينااّنّ .

ن،نىىونأ ا نااناىصن"اى "ن-اابن ى ناانبى  –  يىدنّانااعنبهناا يويناااين  وينااىهبمنااّنّبىصنإ
،ننَواَىْ نَ ْمىَنْعُيْ نَ ىْيَمُيْ نِمىَاناْ ْ ىَنِ ""ن: داتهم ى ؛ننمدممنااتهم  نمتع  ّدنبعضونبىبع نااتصن ع ت

،نَوَأَقدَ نن)ب لناهللنع  ونوآاو(نِبُاُنوِبي ْننَ َيَخَاُىْ نَهُ وُمناهللِنن؛متع ينبداتهام  ناا دب  نع لناأل ا ن"ا "
ات عىمنمىّمنن؛ن"ااىواو"وقى ناقتهنىتنبىي ا نااعمىفنن،نومااناألمىهنمىعناأل ا نااثدن ى ن"اى "ن.َ يَّناهلِلنِ  يْ "

ن،نوتت ىىين ىىصنمعنىىلنوا ىى نىىىونناىىصناا ىىدىه ناا ىى ب  نا ت مىىى  ن،نأ ىىزاءنااىىّنّ نتتضىىد نبىىدأل ا ن"اىى "
ي نااتىىصناى نتمتىِفنب  ى دمنت مىى  نتمىدا بي نوا عىدءاأو  ىعنمىّمنن،نااها ىخ ن ىصنع ىومنىىؤ ءنااخىىواهج

نمدنامت تناترممناانبص)اامد نع صن ن(.)(نوا 
 
 : رــــُأخ أدواتٌ  –ًا ــعــراب

ىىىاهنن مىىعناَّنأ،نوننعم ىىتنع ىىلنهبىىمنأ ىىزاءنااىىن   مىىدن ىىيتصن معنىىدنم موعىى نمىىاناأل واتن
أونمونيىىدناىى نتمىىان دع ىى ن ىىصنااتىىهابمنن،نت ىىتنعنىىواانوا ىى ن ن   ىىمنمىىانأىم تيىىدن ىىصنااىىهبمناأل وات
ّنمىىدنا  ىى نو ىىو نبعضىىيدن ىىصنخمىى ناا ىىهو ن،نااّنّبىىص   مىىدن–ااىىهبمن ىىصننيدناآلخىىهبعضىىوعمىىمنن،نوا 

ع ىلن ىب منن()أ واتنااعمىفمثىمنت تع انبي واتنااهبمناأل د ى  نأين ائمدنن؛نثدنو دًن– ب ونا ب ثن
أثهىىىدن   ىىًدن ىىصنا ت ىىدينإ يىىدهنن،نوىىىاانمىىدن  تضىىحن ىىصنضىىوءناات   ىىمنااّنّبىىصنا خمىى ناامثىىدم،
نااّنّبص.

 
 
 

                                                
ن.ٕٚٔ:ن،نخمب ٗٛٔنيجناابنغ ن:ن(ٔ
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 ان:ــنــثــتــر والســصــقـــالأدوات  -1
  مىىىىمنبىىىى انم دتىىىىونأ ىىىىهاهنااىىىىّن  نااتىىىىصنعنىىىىصن،ن-خبىىىىدهمىىىىانأو ىىىىوناا-اا بىىىىه:نو ىىىىونام ىىىىفننننن
مبدغ ن صنعى  نن،نمخت ا نا رممن   تن؛-اا به– مت نمعندهنونن،نبدامرفنعنون(ٔ)(اا ه دنص)

ن- اامىتم ّن–مؤااىًدنن،نمانااتهام ى ناامتهابمى نااتىصنتتبىد انتبعىًدناتبىد انمموندتيىدنااتىصن ختدهىىدناامىتم  
 ىىصننمهاع ىىًدن ىىصنااىىعن،نمعنىىلنإاىىلناامت  ىىصنا بىىدمنمىىدن ه ىى هنمىىان؛نبن ىى نم ت مىى نمت ااىى ن  مىىدنب نيىىد

ن.(ٕ)قهائاناا دمنواام دم،نوناخت دههنأبن  ناا به
أان مىىواناام ىىتثنلنمتبىىًننبدام ىىتثنلنن،نابىى  نا  ىىتثندءوقىى نارىىتهمنأغ ىى ناألبىىوا  ان

و  اتىىىون  ىىىهتبمناام ىىىتثنلن ىىىصنأ اءن،نن(ٖ) ابىىىمنب نيمىىىدن دبىىىمنأبىىىًننأون ممىىىدًنبىىىيّ نن،منىىىون    ىىى 
 ىىؤ ينإاىىلنت   ىىينا ت ىىدينااّنّبىىصن اخىىمناابن ىى ننومىىانثىى ن،ناا  ا ىى نبدام ىىتثنلنمنىىوناهتبدمىىًدنرىى   اًن

ن.ااخمدب  
ن،نبمىىىدنبعىىى ىدن)اام ىىىتثنل(نوت ىىىو نأ واتنا  ىىىتثندءن م عىىىًدنبىىىهبمنمىىىدنقب يىىىدن)اام ىىىتثنلنمنىىىو(

تبىى ونن-ىنىىد– دا م ىى نن،نوا ىى نمىىاناا ىىو ن  ىىتثنلنمىىان مىى نااخىىهوجن،نخىىهجناا ىىو نإّ نوا ىى اًنن:  واىىع
مىىدن ىى من  اىى ن،ننألنيىىدنتات ىىهنإاىىلنق ىىو ن ىىنم ناابنىىدءنااتهم بىىصن ىىصنااعهب ىى ن؛ن  نىى نمىىان واناأل ا 

                                                
،نااتصننوق نتندومن  ونبع نأرمدمناا بهن،ن(خب ناا ه دنصناونبدبدنا مدهنبد )اا بهنوا ختبد ن   ن(ٔ

،نوق ّمونع لننوع اننتندوايدناان د نمانو ونوا  ن،ن ياز نع لننا ونىونتندومنا ختن دتناا  ا  ناا ق   نب نيد
ن( ن+إّ  نومد ن، نبى)اّنمد ننىمد ناا وم نو ّبم ن   ثو.ن، نإمده ن ص ناارعه   نواألب دت ناا هآن   ناآل دت ن صنضوء   يد

نان تزا   ن،ننن نااع دزن ها عنأمثه ن  ئم نن: نو:ٖٖٗ-ٕٖٛ: نمو لن. نأبو ن   تنااتهام  نعن ننم م  ،
 ،ومدنبع ىدن.ٗٙ:ن،نو:ن ع  نااب  هين ها دتنايو  نتمب    نب اناابن  نواا  ا نومدنبع ىدن،ٗٚٔ:نناألبوا  ا

ن.ٕٗٙ،ن ها دتنايو  نب اناابن  ننواا  ا ن:ن:ن ع  نااب  هين ن(ٕ
،نأينإخهاجنبع نن،نوىونعن ى نأ  ناا هائاناا ا   نااتصنبيدن خب نااعمو نا  تثندءنىونااتهم  ناا يوين(ٖ

نتعدالن: نقواو نن و ن، نااتهم ب   نماناا  ا  ناا ا نااعد  ن:]نِمْنُهمْ َفَشِرُبوا ِمْنُه ِإلَّ َقِمياًل نأ ها  نوق ن[ٜٕٗااب ه  .
وضعواناونرهومًدنمتع   ،نمنيدن:نأان مواناام تثنلنغ هنم تيهينا م تثنلنمنو،نوأان موانبعضًدنماناام تثنلن

نبيان  ب نمعنلنمتندوً ناو نمدانأ ن     دًننمنونقب ًا نمانغ هنقب نإا ون،نم دز ًد ،نوأ ن  بينأ ا نن،ن نتبعًد
،ن   تنااتهام  نن:نم م نأبونمو لن،نان تزا  ن ها عنع لن ب مناامثدمن هنااع،نوغنا  تثندءن هفنعمف

 ومدنبع ىد.ٗٚٔعن ناألبوا  ان:
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؛نإانت و نبتعداينأ ىزاءننواض  نع لنأىم  ناأل ا ن"إّ "نأونإ  ىنأخواتيدن صنا  تثندءنوااهبمنمعدًن
ن.(ٔ)م  و نايدنا نونن،ن ناااع صن)ا تثنل(اامهمدختزامنومااعننت و نبن،نااتهام  ناان ينبدا دبي

نو  ىى مدن،ن()مىىد نواضىى  نا  ىىتعمدمن ىىصنخمىى ناانتبىى وني ا نا  ىىتثندءااىىهبمنبىىومواضىىعننننن
َِ َل َيزَاُلوَن » :أُمّ ى نص صناارده نإالن   نبنن(قواون)ندمنين،ن(ٕ)خم ناا هو نمدن خّ ن   َوا

َِ ُمَحرَّمــًا  ِإلَّ ، َحتَّــ  َل َيْبَقــ  َبْيــُت َمــَدر َوَل َوَبــر ِإلَّ َحمُّــو ُ ، َوَل َعْقــدًا ِإلَّ اْســَتَحمُّو ُ َحتَّــ  َل َيــَدُعوا 
 ُظْمُمُهْم َوَنَبا ِبِه ُسوُن َرْعِيِهم ، َوَحتَّ  َيقُـوَم اْلَباِكَيـاِن َيْبِكَيـاِن: َبـاك َيْبِكـي ِلِديِنـِه، َوَبـاك َيْبِكـي َدَخَمهُ 

َ ا َيـاِب ِلُدْنَياُ ، َوَحتَّ    َتُكوَن ُنْصَرُة َأَحِدكْم ِمْن َأَحِدِ ْم َكُنْصَرِة اْلَعْبِد ِمْن َسيِِّدِ ، ِإَ ا َشِهَد َأَطاَعُه، َواِ 
 .(3)«اْيتاَبُه...

اان ىىىىيناا ىىىزءن ت  ّىىىلن ىىىصنااىىىىّنّ ناامت ىىىّ  نأثىىىىهنأ ا نا  ىىىتثندءن"إّ "ن ىىىىصنتعىىىداينااتهام ىىىى ن
مىىىعن" تىىىل"نااهابمىىى نع ىىىلنتيم ىىى ننضىىىدم ًنتمأ ىىىيمتنأبن تيىىىدنونن،ن  ىىى نتمىىىههتنثىىىنثنمىىىهاتن،نبدا ىىىدبي

 بهىدنن،نب يناام  م اني م دامنوناام ت ب    صنب دان وهنبنصنأُمّ  ننووتوض  م ب ناامتمّ  ن
َبىهنَبْ ىُتنَمىَ هنَوَ نوَنَ تَّىلنَ نَ ْب َىلن"ن،نَوَ نَعْ ى ًانِإ َّنَ   ىوُهن""،نن"َ نَ َ ُعوانهلِلنُمَ هَّمىًدنِإ َّناْ ىَتَ   وهُ"ن  ي ن

ع ىىىلنن ىىىونااعمىىىفنبىىىى"ااواون–ن ىىىون  نتهام ىىى نا  ىىىتثندءنع ىىىلنىىىىااناا اىىىصنتعىىىن،"ِإ َّنَ َخ َىىىُونُ ْ ُميُىىى ْن
تن ىى نأ ىىزاءنااتهام ىى ن اخىىمناابن ىى ننع ىىلنمىىدن ىى من،بنىىصنأمّ ىى نن ىىوهن ىىصاا بىىهن ىىد تنن-"لو تىى

نااخمدب  ناامت   .
ا ىىتيمن   ثىىىونبدا  ىىى ناىىىاانن؛نامت  ىىىصات ىىا هن ىىىصن ىىى دينن-تهام ىىى نا  ىىتثندء-ن ىىىدءتنوقىى 

ُ ىىىب تننوقىىى ن.مىىىدنزا ناألمىىىهنتيم ىىى ًانوتعدا ىىىدًنن،نبىىىى"اهلل"نتعىىىدالنبىىىيّانىىىىاهناألمىىىوهن ىىىت هينع ىىىلنأ ىىى  ي 
ىىىىاهننوااىىىعنا بىىىه؛نن(ٗ)ااناىىىصن+ا  ىىىتثندء(ن)نبىىىىي ا نااناىىىصن" "ن،-ا  ىىىتثندئ  -ااتهام ىىى ناا بىىىه  

ااىىعنمىىدناىىى نإا ىىونو ؤمىى نن،نوتنب ىىوناامت  ىىصنع  يىىدن،نغ ىىهى  وان ىىصنبنىىصنأمّ ىى ناامتعىى   ناام ىىدا ن
                                                

 .ٕٙ،ٕٚأن م نااهبمن صنااعهب  ن:ن(ن :ن  د ناابين دوين،ٔ
متع   نبتره عون مٍ نن-خم ناا هو ن-مدنتنأغ  نخمبونمانىااناا دن ن(بباتونأم هانع  ي ن) دامد نن(ٕ

،نو تلن ا  نا  تثندءنااعن يتصن صناألغ  نم بوقًدنن،نومانث ن  بههنع لن دا نمع ن ن رممن م عناا د تنعد 
 ،نوىاانمدن  تضح.نبداناص

ن.ٜٛ:ن،نخمب ٖٗٔنيجناابنغ ن:ن(ٖ
ن ع  نااب  هين«.  ا نأبن  ناا بهنىصن  ا نمهمب ن،وىصنإثبدتنمتضمانااناصنأونناصنمتضمانااثبدتن» ىن(ٗ

 .ٖٕ٘:نا دتنايو  نتمب    ن صنااعنق نب اناابن  نواا  ا ،ن هن
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ن،نت مىىمنمعنىىلناا بىىهنوا ختبىىد نبن ىى نااتهم ىى نىىىاهن)ااناىىصن+ا  ىىتثندء(نمىىانأاَّنن(اا ه ىىدنص)
 يىاهناابن ى نتو ىونن،نوناىدهنعىانغ ىههن،نئنصنإّ نز  "ن   نخّ نز ى نبىدام  ومثمنايدنب واو:ن"مدن دء
ن.(ٔ)  ت  ينبيمدنمعنلنا ختبد ن،نوتا  نوقوتنااثبدتنع لنز  ن،ناامن نبع ىدنإالنااّناص

ن(ٕ)برعنأنوتناا   نااتصنمده تيدن  د  نبنصنأمّ  أ صنتبو ههنن()ومانااعنأ ضًدنقواو
ــُروِس: َتْعــِ ُم » :  ىىومن، ٌَ َلُكــْم َأْرَبــاَب ُســْون َبْعــِدي، َكالنَّــاِب الضَّ ــ َِ َلَتِجــُدنَّ َبِنــي ُأَميَّ ــُم ا ِِيَهــا، َواْي ِب

، َأْو َل َيْتُرُكـوا َمـْنُكْم ِإلَّ َناِفعـًا َلُهـمْ َوَتْخِبُط ِبَيِدَ ا، وَتْزِبُن ِبِرْجِمَها، َوَتْمَنُ  َدرََّ ـا َل َيزَالُـوَن ِبُكـْم َحتَـّ  
اْلَعْبـِد ِمـْن  لَّ مثـل اْنِتَصـارِ َل َيُكـوَن اْنِتَصـاُر َأَحـِدُكْم ِمـْنُهْم إِ َيْيَر َضاِئر ِبِهْم، َوَل َيزَاُل َباَلُؤُ ْم َحتَّ  

اِحِب ِمْن ُمْسَتْصِحِبِه...َربِّهِ   .(3)«، َوالصَّ
ناختبد نن(   نأ د ن)ااناصن+ا  تثندء نو  ىدن ىصناا وا ناألمو  نوا تمهاهن صنىاانااّن ك

و نُ نالنأونُ ه عنىااناا م نن،نا مناام  م انوقيهى إ عدمناا دام نااتصن تهت نع  يدناأل مد نواأل
ن.غ هنضدئهنبي ن،نمان موانعم ًنناي عإ ن

ن،نءنىىىىاهن تىىىلنتنىىىتجنعنيىىىدنعواقىىى نوخ مىىى و بىىىّوهناااعىىىمن"و  ىىىزام"نا ىىىتمهاهن داىىى نااىىىبن
"َ نَ ُموَاناْنِتَبدُهنن؛ن)ااناصن+ا  تثندء(نأوض تيدناأل ا ن" تل"ن صنضوءنعمايدنتهم  نا  تثندء

دِ ِ نِمْانُمْ َتْبِ ِبِو"نْ نِإ َّنمثمناْنِتَبدِهناْاَعْبِ نِمْانَهبكوِنَأَ ِ ُمْ نِمْنيُن  ننتنالنأونتتي هنىىاهنن،ن،نَواابَّ
 زا تنىاهناأل واتناامتضىدم نن،نو يتدبون صنغ دبون،نهاا دا ن تلن نبهنأ  م ناآلمهن صن ضوهن

ن صنقو نااتهابمناا  اصنب انااتهام  نع لنامت ا نااّنّ .
 

 ام:ـــهـــِـــتـــالسأدوات  -2
                                                

ن.نٖٖٚ،ن  ئمنااع دزن:ن:ناا ه دنصن(ن ٔ
مهن،نومدن ن،نومدن  هينماناااتان(بمدن  م وناابع نبدألموهنااي ب  )تع نىاهنااخمب نواا دب  نمانأخبدههن(ٕ

–(نبدهللنتعدالن،نوق ناق  ن)نبوناا  و ،نو نت و ننمدن نتت م ونااع وم،نومدن   ثناي ننع لنبع نااندع
نبنصنأمّ  ن  ع وانأنا ي نمدألهبد ن صنأمهى نوني ي ن-بيااناا زءناام تمعنمانااخمب ناامو    ؛ناااننوأخبهنبياَّ

ناا  ئ ناألخنينااتصنتع نباميد ناام ن  نبداندق  نماننربيي  نوتمنعن دابيد ن، نوتضه نبه  يد ،نوتضه نب  ىد
ع لنن،نوممده تي نأبرعنأنواتناا   نوااتع ينع لنااندع.ن ن هن:نمان ي نإ ااؤى نااندعن،ن ي نمث يدن  بيد

 .ٕ٘ٔ،ٕٙٔ/ٕرهحننيجناابنغ :ن ب مناامثدمن:نعبدعناامو وين،
ن.ٖٜخمب ن:ن،نٖٛ:ننيجناابنغ ن(ٖ
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 عىىمننوا  ىىتايد ن،نا ىىتعمدً نوأىم ىى نوأمثهىىىدنأ ىى و نا  ىىتايد نمىىاناأل ىىدا  ناانرىىدئ  ن عىى ّنننننن
مىىدا ن مىىان دبىىًننن،نأينخىىدهجنااىىاىان،نإن ىىدزينُ  ىىدينام ىى نااايىى نبىىيمٍهنم يىىومنعنىى نااُم ىىَتاي 

اآلا ىىىدتناا يو ىىى نااتو  ي ىىى ن  ىىى نعىىىّ هنااىىىبع نمىىىانن،نمىىىدانم ىىىمنعند ىىى ناام ىىى ث ا،نونقىىى نن(ٔ)عنىىى ه
،نوماننوىونضهوه ناا دب نع  يد»ن،نت دءمنعنوناامتمّ  وناامت  صنعمدنبوبايدنتو ّنن؛ناام تعم  

ن،نوا   مه نع لناىاناامه منإا ونبمن،نث ن  ّاناامه من  تعم يدنا   مه نع لنم ه دتناأل  اث
ن.(ٕ)«اآلخهوا ن   نمدن ه  هنن،نت   هنااخمد نت دهنمدنُ ه  هناامه مون

ن ىىىصنأ اءندااتىىىصن ن ممىىىانا مىىىتمّ  نا  ىىىتيندءنعنيىىىنو ىىى   نمىىىانو ىىىدئمنااتخدمىىى نا  ىىىتايد 
بىىى انعندبىىىهنوتىىىهبمنأ واتىىىونن.(ٖ)وااتا ىىى هناىىىاانمىىىدانم ىىىمنعند ىىى نع مىىىدءناان ىىىوناابنغىىى نن؛نه ىىىداتو

مرىموً نبىدامعنلنااعىد نااىاينعّبىهتنعنىوننه تىلنا بىبحنمىّمنمىدن ىصن ّ ىزنن،اا م  نااتصنت خمنع  يىد
ماىىدء ناا داىى ناا يىىويناىى ىناامه ىىمنإا ىىونع ىىلن يىى ن»ننا ىىتعمدمنىىىاهناأل واتنع ىىل  ىىدع نون.(ٗ)األ ا 
نن،ن ىى ّانمىىدن  ىىدع نع ىىلنأ ائيىىدنأل عىىدمناان ىىدزنىىىونىىىاانااايىى نااماتىىه ن،ومىىانثىى ن،اا بىى  ممىىدنأاَّ

وىاانعدممنم ىدع نأ ضىًدنع ىلنإزااى نن،نواانردئ  نا تعمدايدنُ ز منربي نااخ منب انااب غنااخبه  

                                                
 .ٕٗٙ:ن(ن ن:نمي يناامخزومص،ن صناان ونااعهبص،نن  نوتو  ؤ
ن د هنااريهيٕ نا تهات   دتنن( نن   نو ن،ٖٕٔااخمد ن:، نأ م  نم مو  ن صنااب ثناا يوينن: نآ دين      ،

 .ٜٚاامعدبهن:
،نامعنعند  ناان د ن صن ها تونوااتاب منابهازنأرمداونن(ناّمدنمدانا  تايد نموضوعًدنمانااموضوعدتناان و  ٖ

نبدا   ثنعنونوعانأ واتونوأ واتونوأغهاضو نوق نزخهتنمبد هى  نعن ى نو    ن، تؤ ينإالن ي نمن نن؛نألنيد
،نو صنضوءنخهوجنن:ن)اا    صنواام دزي(ن،نومث ي نااما ه انواابنغ  ا،نااا ان ب واناا ومن صنأق دمونااعه 

نمى)اانمده ن: نأغها نبنغ   نأ ى ناام دز، نإال ناا      نما نواات ه هنا  تايد  نوااتع  ن، نوااتوب  ...(.نن، ،
،نم دزناا هآاننومدنبع ىدن،نو:نأبونعب   ن،ٜٛ/ٔ:ناامتد ن:ناامثدمنان تزا  ن صنىااناألمهن ها عنع لن ب م

و:ناامبه نن،ٕٖٚ/ٕ،ناابهىدان صنع و ناا هآان:ناازهمرصن،نو:ٖٕ٘إع دزناا هآان:،نن،نو:ناابدقننصٖٙ-ٖٔ/ٔ:
 .ٖٓٓ-ٕٙٛ/ٖ،نو:ناامبه ناام تض ن:نٕٚٚ/ٔ،اامدمم:ن

ن.ٖٙٔ:ن:نتمد ن  دان:نااب دان صنهوائعناا هآان(ن ٗ
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-ا اعىىمناامع مىىصنيىىدنأ ضىىًدنبوبىىايدنب   ىى نأونمختزاىى وتممىىانأىم ت،نن(ٔ)«اا ىىبعنوا  هاعناا بىى نتىىّواًن
ن.(ٕ)وق  نمموندتنااخمد نااواه  ن  ون،نوااعناخا ناا يدن؛ن صن يوا نا تعمدايدنن-ا تاي 

مىىدنن،نتهمىىصنامعه ىى نم بىى ناامىىتمّ  ن ىىصنخمدبىىون،نّانأ ا نا  ىىتايد نبوبىىايدنقه نىى ناا  ىى إ
 بى وانمعه ى ن»ن؛نأقوااىونت ىو غنومىانثى ن،نإالنتنرى مناىنىونوان ى دمونمىعناامىتمّ  اامت  صن ضمهن

انمدنىىتنضىىىهوه  نن؛نت منبمىىن ناامىىىتمّ  نع ىىلنمىىىدنُ ه ىى اام دبىى ن ن ممىىانأانُ  ىىى ناامواضىىىع نوا  ألاَّ
ن.(ٖ)«ب نماناعتبدهناامتمّ  نأينقب هإان ن،ن يصنغ هنمد   ن  ًان،اامن نمانا عم

وتت ّ لنت ىعناابىادتنا  ىتايدم  ن ىصنخمدبىونا  ىتايدمصنعىانمه ىين"اايمىز "نااتىصنأ تن
ــْد » (:)معندىىىدناا ىىواهين ىىصنقواىىون ــْيُكْم َســْوقًا، َوَلَق ــُت ِإَل ــارًا، َولِكــْن َجْئ ــُتُكُم اْخِتَي َِ َمــا َأَتْي َأَمــا َوا

 !َُ َِ؟ َفَعَم  َمْن َأْكِ ُب؟َبَمَوِني َأنَُّكْم َتُقوُلوَن: ]َعميٌّ [َيْكِ ُب، َقاَتَمُكُم ا ُل َمْن آَمَن ِبه َأَعَم  ا َََنا َأوَّ  َف
ٌٌ ِيْبـــُتْم َعْنَهـــا، َوَلـــْم َتُكوُنـــوا ِمـــْن  َأْم َعَمـــ  َنِبيِّـــِه؟ َِ، ولِكنََّهـــا َلْهَجـــ ُل َمـــْن َصـــدََّقُه! َكـــالَّ َوا َََنـــا َأوَّ َف

ن.(ٗ)«َأْ ِمَها...
نتضىىّما،نونناتىىهمي ناا تىىدمن؛نوتىىوب خي اامبدرىىهنىىىوناّ ناامت  ىى اناايىه نمىىانىىىاانااخمىىد ن

  ىىدءن   ثىىونبي ىى و نا  ىىتايد نن،نىىىااناا ىىزءنمىىانااخمبىى نتىىوب خي نع ىىلنمىىدنب يىىونمىىانتمىىا بي ناىىو
ن ا ىى هنب ي يىى نوقبىىوهنأ يىىدمي نعمىىدنيىى نوامّنن،نمنىىونع ىىلنأوىىىدمي ناااد ىى  ن ىىصن  كىونإنمىىدهاًناانمىدهين

عىىني نوعىىاننمب نىىًدنااىىعنبي ىى و نخبىىهينا ىىتات ونبدا  ىى نبىىى"اهلل"نتعىىدالنأّنىىونمعىىه ن،ن(٘)مىىاناا ممىى 
ن.أمدا بي 

ُمنن؟نَأَع َىىلناهللِنن"نَ َع َىىلنَمىىْانَأْمىىِا ُن؛ننوقىى نتمىىههنا  ىىتايد ن ىىصنااىىّنّ نثىىنثنمىىهات ؟نَ َيَنىىدنَأوَّ
ُمنَمْانَب ََّقوُنن؟نَمْانآَمَانِبِو!نَأْ نَعَ لنَنِب كوِن أ ىننمىدن  دءتنمتعدا ى نمىعنبعضىيدنااىبع ن،ن،ن"َ َيَندنَأوَّ

                                                
ن.ٜٖٔا تهات   دتنااخمد ن:ن(ن د هنااريهين،ٔ
 .ٓٗٔان:ن:ن ن.ن(ن ٕ
ن.ٜٚٔان:ن(ن ن.ٖ
ن.ٔٚ:ن،نخمب ٓٓٔنيجناابنغ ن:ن(ٗ
 .ٜٙٔ/ٕرهحننيجناابنغ ن:ن:نم ث نااب هانصن،ن(ن ٘
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 ختىىىمنااىىىهبمن،ن  ىىىون ىىىا تنأ ىىى ىنىىىىاهنااتهام ىىى نا  ىىىتايدم  ،نن(ٔ) ىىىصناىىىىاناامت  ىىىصنإاىىىلنتعدا يىىىد
ىى ُمنَمىىْانآَمىىَانبِىىِو!،ن يَننن" ع ىىلنمىىانأمىىا نقواىىو:نمىىثنًنوااتىىبعناامعنىىلنع ىىلناامت  ىىصنن،صااّنبك ن،ن"َنىىدنَأوَّ

ن؛ناات  ىدئص امن  اتىون ىصنااىهبمنواا ضىدحنإاىلنااتامىعنااّنّبىّصنواا ىبعنواايمىو نب  ؤ ينإاىلنا ىت
ن،نع ىىلنم بىى ناامىىتمّ  ن ىىصن ىى دينإنمىىدهه"اااىىدء"نااهابمىى نمتضىىدم نمىىعنوع  ىىون اّىىتنأ واتنا  ىىتايد ن

ن.مانأمدا بي نع  ونوتعّ بو
ع ىىىىلنااىىىىهبمن ىىىىصنأ اءنو  اتيىىىىدناا ىىىى دق  نن(ٕ)(اايمىىىىز ون،ننمىىىىا)ىىىىىاهناأل واتننا ىىىىتعدنتنوقىىىى 
ن–إنمدهنااخبىهننبدااعمناامضدهتن"أما "ناااين  منع لنبدقتهانيدنواا ضدحن  ىواءنأامىهن ىصنااىّن ك
ن؛ناىىونهناانمىىدهيا  ىىت زا ناا ىىونن؛ن ىىامههن ىىصنااتهم ىى ناألومنمىىاناا ىى دينا  ىىتايدمص،نن-أ نُ ىىاف

؟نو ا ونمانااتهام  نااتدا  ناوننَ َعَ لنَمْانَأْمِا ُن"نمونون مثمناا عدم ناأل د   ن صنااُبنّ  نااخمدب  
مُنن"َأَع َىىلناهللِن نا ُنواات ىى  هن:)ٌأ]أْمىىن،نا  اىى ناا ىىدبينع  ىىو؛ن؟"ننَمىىْانآَمىىَانبِىىِو!نَأْ نَع َىىلنَنِب كىىوِنن؟نَ َيَنىىدنَأوَّ
ننمدنُ ز  ن صنعم   نااتوابم.ن،نوااعناثده نانتبدهناامت  صن؛ن[ع لننب كو(نا ُنأ ن]أمْنن[ع لناهلل،

ــْيَم الــ َِّليُل! َوَل ُيــْدَرُك » (:)ومىىانمواضىىعنااىىهبمنبد  ىىتايد نأ ضىىًدنقواىىون َل َيمَنــُ  الضَّ
َِ َمــْن  َوَمــَ  َأىِّ ِإَمـام َبْعـِدي ُتَقـاِتُموَن؟ ؟َأيَّ َدار َبْعـَد َداِرُكـْم َتْمَنُعـونَ اْلَحـقُّ ِإَل ِباْلِجـدِّ!  الَمْوـُروُر َوا

ََْفَوَق َناِصـل. َأْصـَبْحُت  َيَرْرُتُموُ ، َوْمْن َفاَز ِبُكْم َفاَز َبالسَّـْهِم اْلْخَيـِب، َوَمـنْ  َرَمـ  ِبُكـْم َفَقـْد َرَمـ  ِبـ
ــْوَلُكْم، َوَل َأْطَمــُ  ِفــي َنْصــِرُكْم، َوَل ُأوِعــُد الَعــُدوَّ ِبُكــم.  َِ ل ُأَصــدُِّق َق ــاُلُكم؟َوا ــْم؟ َمــا َب َمــا  َمــا َدَواُؤُك

؟َأَقْوًل َبَوْيِر ِعْمم! الَقْوُم ِرَجاٌل َأْمثَاُلُكْم،  ِطبُُّكْم؟ ًٌ ِمْن َيْيِر َوَرع! َوَطَمعًا في َيْيِر َحقٍّ َم ِْ  .(3)!«َوَي

                                                
نن(ٔ نا  تايد  نآا دت ن،» ما ناامخدم  نع ل ننا و ن اه ناامتمّ   نا عمننأ  نااتمثم ن...أو ن ختده ن  ع و وأا

)ب ث(ن صنم   نااتهاثنناامنيجناألمثمنا توابمنواا واه،نااقندتن:نآمن نب ع صن،ن« بد هنإالنااقندتنناامخدم 
 .ٖٖٕ،ن:ن ٕٓٓٓ ن :ن،ٜٕٛ،نتن،نمدهعن،ن مرينااعهبص

:نأن حنم م نأ نخدا ؟نأونم  نااتب  ينن:نأ ا نت تعممنام  نااتبوهن)ااتع  ا(نن ونقواعن(نىمز نا  تايد ٕ
،نممدنأّاناايمز ننم م ؟نوق ن مدىدن"  بو و"ناايمز نأااًدنو هىنأنيدنىصنأبمنأ هفنا  تايد نن ونقواع:نأن ح

اامتد ن،نن  بو و:نن.ن ن،نوتناه نبياهنااخدب  ن وانغ هىدنماناأل واتنتؤ ينمعنلناات ه هنأونااتوق فن)اانمده(
ن.نٜٚ:ناامها ي،ناا نلناا انصن صن هوفناامعنصن،ننو:نٜٜ/ٔ:
 .ٜٕ:ن،نخمب ٖٚاابنغ ن:نيجنن(ٖ
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  ى نن،(أيّنناايمىز ن،ن،مىد) نمثد  نوتنّوتن صنا ىتعمدمنأ واتنا  ىتايد ن صنااّنّ ناامت   نثمّن
نِإَمىىد نَبْعىىِ ينتُ َىىدِتُ وَا؟ن؛نمىىهت ان(ٔ)تمىىههتنأي نَ اهنَبْعىىَ نَ اِهُمىىْ نَتْمَنُعىىوَا،نَوَمىىَعنَأىك بىى اننهبمىىتن،ن""َأيَّ
ن،ن(ٕ)اا ىىىواهنااخمىىىدبصنعنىىى ناامت  ىىىصنت  ىىىصناتاع ىىىمات و ىىى نااىىىهبم،نونن؛نااىىىواو"أ ا نااعمىىىفن"ن م ت يمىىىد

ثىده نانتبدىىىو نَ اه"  ىى نن،نع ىىلنمىى ىنقُىىبحنااىىّامنوااتخىىدامنوا  إاىىلنبعىى ى ننإرىىده ًنننأضىى اتنإاىىلنا ىى ن"َأيَّ
نِإَمد ومث يدنااثدن  ن"ن،نعان اهناا ن  ن،نوااعىد  ننمدن  ت بحنن صناا  انإخبدهى اع بتنوق نن،ن"َأيَّ

بمناهنتىىىوبىىىاانت ىىىدوزتنااىىىهبمنااتهم بىىىصنإاىىىلناا،نن(ٖ)اانمىىىدهنواات ه ىىىعنوااتىىىام هنع ىىىلن ىىىب من  ىىىدءتن
نااّنّبص.

 ىىداي نااتىىصنتو ىى نااتخىىدامنوا عىىها نعىىان ىىصن ىى انتمىىههتن"مىىد"نثىىنثنمىىهاتناتبىىّوهن
ن،ن؟ناا َىىْوُ نِهَ ىىدٌمنَأْمثَىىدُاُمْ "نَ َواُؤُمىىْ ؟نَمىىدنِمىىب ُم ْننَمىىدنَبىىدُاُم ؟نَمىىد"ن:()وااتىىصنعّبىىهنعنيىىدنب واىىونن ائىىو،

ن(ٗ)وم ا ى نعن يى ن،نواات ه ىعنا ىداي نو وائيى ناابىداحن،نواااينوه نع لن ب منا  تايد نا نمدهي
وع  ىىىونن،ناه ىىى نبىىىوه نواضىى  نا مت  ىىىصن؛نوقىىعناخت ىىىدههنع ىىىلنىىىاهناألااىىىد نوااتهام ىىى ناامن ىى م  ن،

نع ىىلنمىى ىنإ هاعناامت  ىىصننتتوقىىفن ىىعنرىىاه  قىى نو  ىى مدنن،نىىىاهناابىىوه نااتىىصنتعمىىعن ىىداي ااىىّن ك
(نن-اامت  ىى ا-ىىىونااضىىم هن"مىى "نااعدئىى نع ىى ي ناقتهنىىتنبىىهابمنإ ىىداص مىىدن ىىؤ ينإاىىلنن،ن)خىىدهجنااىىّن ك

ن صنأاىدني . نتمد عنااّن ك

                                                
،نووب  نإالنن اءنمدنن(نتيتصن"أي"ن صنااعهب  نرهم  نوا تايدم  نوموبوا نونمه نموبو  نو اا نع لنااممدمٔ

.نو نب نمانإضد  نٚٚ،نٙٚ/ٔ:ن  ونأم،نن و:ن دنأ يدنااه م.ن :نابانىرد ،نمينصناا ب  نعانمت ناألعده  
نأ دنمضد ًدنوغ هنمضدفنبمنزا ن»،نقدمن"  بو و"ننأون"مد"ن،نوىصنبمنزا ن"ما"ن"أي"نت وم:ن دءنصنه م وأع  نأاَّ

«.ن؟ن بدهناامضدفنوغ هناامضدفن  ه دانم هىنمان؟نوأيناا و نأ ضمن،نأ نتهىنأنعنت وم:نأينأ ضمنما
ن.ٜٖٛ/ٕاامتد ن:،نن  بو و

يتصنايه نت   ينااتادعمن؛نإانغدابًدنمدنتن(ن هىن د هنااريهينأّانأ واتنا  تايد نت ي ن صنعم   نااتوابمٕ
 تردهموانبيدن صناا  دينااتواب صنىصناا  ديناا ا عنانتدجنااخمد ناان ين...إان»ب اناامتمّ  نواامت  صن تلن

ا تهات   دتنااخمد نن د هنااريهين،ن.ن«،نأونإ هاعناا ب ن وانتادعمنتعدونصنمن ينن ن  بمنااتوابم
:ٗٗ،ٖٗ. 
 .ٖ٘/ٕ:ننيجناابنغ نرهحنم ث نااب هانصن،ابان:نن(ن ٖ
 .ٗ٘،ٗ٘/ٕ:ن .نان:ن(ن ٗ



 األدواتالـمــبـحـث الــثاني :الـربـط ب..............181................طالـثـالث :قريــنة الـربـ ـلالـفـص
 

 

نبي ا نا  تايد ن"اايمز " ايىه نن؛نااتىصنأ ىد تناات ه ىعن،نا تمهنا ت دين تلننيد  نااّن ك
منيىىدنانعىى ا ناابىى ينن؛ننمونيىىدنم ىىت ب  ن ىىصناارىىه ع نوااعىىد  ن؛نإثىىده نانتبىىدىي نع ىىلنأمىىوهن نتنبيىىص
  معىىىتنمتضىىىدم نمىىىعنأ ا ن،نن(ٔ)وممعيىىى ن ىىىصنغ ىىىهناا ىىىين،نو ي يىىى نامبىىىداحناااضىىى   نوااامدنىىى 
متع  ىى نإ ىى اىدنبىىدألخهىن تىىلنتمّونىىتنبن ىى ننّبىى  نمتمدم ىى نن،نااعمىىفن"ااىىواو"نثىىنثن مىىمنمتتدا ىى 

نا ت دي.ن
 م:ــســـقـــأوداا  ال -3

وقىى نن،ناىى ىناا ىىدمعنوت و تىىوِننايىىه نتيم ىى هِنن؛ ىىدين ىىصناامىىن ن ُنن،نإنرىىدئصنأ ىى و ٌنن:القســم        
وىىونن،ن   أونن،نا ؤم نبيدنر ئًدن خبهنعنونمانإ  د ن؛نبيدناا دافنبيّنون م انُ    اان د ننوُن َنهّنعَن

و ىهىنبعى نن."أ ا ناا  ى "عىانمه ىينهابىمن هبميمىدنأرىّ ناهتبىدمن،ن(ٕ) م ى ن ؤمى نبيىدن م ى نأخىهىن
ّنمىىىدنن،ناام ىىى ث انأّاناا  ىىى ن نُ ىىىها نبىىىوناااتىىىو ايىىىه نتوابىىى صنىىىىون  ىىىعناامخدمىىى نإاىىىلنااوثىىىوين»وا 

ن(ٖ).«بمنمو
وقى نأمى نن،نوااتىدء"ن،نواابىدء،ننأىميىدن"ااىواون،نا    نأ واتونااتصنتهبمنب اناااعمنواام   نبىو

ن،نا   ىىى نواام  ىىى نبىىىونأ واتن ىىىصن ىىىهوفناا ىىىهنوأمثهىىىىدنااىىىواونثىىى ناابىىىدء»ن ىىى بو ونأىم تيىىىدنب واىىىون:
نم  ىىوفنبىىو وبىىدهللنن،ن ىىصنوا ىى نوااىىعنقواىىعنواهللنأل ع ىىانإ ّنتىى خمننثىى نااتىىدءن ن،ن ىى خنانع ىىلنمىىمك

نن.(ٗ)«[ٚ٘األنب دء:ن]ن،نَوتَالمَِّه َْلِكيَدنَّ َأْصَناَمُكمْ أل ع ا
و  ى مدن ىصنااخمى نن،ن() اامىد ري نااهبمنبي واتناا   ن ضوهًانواض ًدن ىصنخمى ن

نمو يىً نافعى اءن- ىصناا ىهو -(   نمدنتنأغ  نخمبىون)ن،ن  ديناا دمامند بتيدنن؛نهب  اا 
إان  ىىىفنم ىىىاهًانإ ىىىدى نامىىىدن بىىى بي ن ىىىصناام ىىىت بمننت  ىىى نن؛نأونألبىىى دبوناتخىىىدااي نعىىىاناا يىىىد ن،
َِ إَأَما  » :وتوب  نااخده  انع  ون،ن صنب دان ض ون(مانااعنقواون)،ننىااي ندااخت ْن ُكْنُت َوا

نَّ َمِســيِري  ــَ ا ِلمْثِمَهــا،  ِِــي َســاَقِتَها َحتَّــ  َتَولَّــْت ِبَحــَ اِفيرَِ ا، َمــا َعَجــْزُت، َوَل َجُبْنــُت، َواِ   ْنُقــَبنَّ َفل َل

                                                
 .ٖ٘،ٗ٘/نٕ:نابانم ث نااب هانصن:ن(ن ٔ
.نٕٙٔ،ناأل دا  ناانردئ  ن:نعب ناا ن نىدهوانو:ن،ٛٔٙ:ناا ضدحن صنرهحناامابمن،ن:ناباناا د  ن(ن ٕ

 .ٜٖٗ،نقواع ناان ونااعهبصن صنضوءنن ه  ناان  ن:نو:ن ندءنااب دتص
ن.ٕٓٔاات اوا  نعن نااع مدءنااعه ن:ن،نم عو نااب هاوي(ٖ
 .ٜٙٗ/ٖاامتد ن:،نن  بو و(نٗ
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َِ َلَقـــدْ َمـــالي َوِلُقـــَرْيش!  اْلَباِطـــَل َحتَّـــ  َيْخـــُرَج اْلَحـــقُّ ِمـــْن َجْنِبـــِه.  اِتَمنَُّهمْ َقـــَوْلُ َقـــاَتْمُتُهْم َكـــاِفِريَن،  َوا
نِّي َلَصاِحُبُهْم  ُِْتوِنيَن، َواِ   .(1)«، َكَما َأَنا َصاِحُبُهُم اْلَيْوَم!باْلمسَم

،نن(بىىؤه نااىىّنّ ن)ت  ّىىلنااىىّنّ ناامت ىى  نب ىىدنب انمت ىىدب  انمتن مىى ان ىىصنأ اءناامعنىىلنااعىىد ن
ااىاينن،ن ىب مناا ىي ىصنإ ضىد ونن(نٕ)ا تي ونبدا   ن"واهلل":نب دان ض  تو صنتم يهناا دن ناألومن

واا    ىىى نن،ن  ىىىدءناا  ىىى نمند ىىىبدًنن،نتَّىىىلنَتَواَّىىىْتنِبَ ىىىَااِ  ِهَىد""َواهلِلنإْانُمْنىىىُتنَاِاىىىصنَ ىىىدَقِتَيدن َنن؛نبىىىوأمىىىدان 
  ىىى نأ ىىىيمتن ىىىصن،نن هناامتدئىى ن تىىىلنتواّىىىتنب ىىاا  هىدااتىىىصنتمث ّىىتن ىىىصنمىىى ىنمىىىهنن،ناامىىها نت ه هىىىىد
ن ناو    ناابنغ  .ا ىدن وتيمنااهبمن،؛ن صنضوءنأ ائيدنو  ات انىمدنن-ىند–ات دينااّن ك

ن"بدألومننوتعدايناا    ااتىصنأ ىد تنن"اااىدءنااهابمى "ن؛نانمه ىينأ اتى انىمىدمااثدنص"نَ فْنُ َباَّ
ناْاَبدِمىىَمنَ تَّىىلنَ ْخىىُهجَنن:()واأل ا ناألخىىهىنىىىصن"  ناا  ىى "ن ىىصنقواىىونااتع  ىى نوااتىىوااص، ن"َ فْن ُىىَباَّ
وىىاانمىانن،(نٖ)إاىلنأان خىهجناا ىي نمىان دنبىون-أين ث بىو-يق  نا ن باناابدمىمن ن،ناْاَ ي نِمْانَ ْنِبِو"
،نوبىدهناا ىينن،نوا تىوىنع  ىونمينون عمناابدممنمرصءنق نارتممنع لناا ىي»ن؛نبد نا  تعده 

،ن يىاهنااىهوابمنااتهم ب ى نوااب دن ى ن ىدءتنمتضىدم نمىعنن(ٗ)« صنم و،نمدارصءناامدماناام ىتتهن  ىو
ن؛نأ ا ناا   ن منًّن-ا ينابيااناا دن ناا  دبصناامتع ينبب دان ض  تون صنإ ضد ون-ات عمنااّن َّ

نمت  دنمن  مًدن صناىاناامت  ص.نن
 عم ىتنأ ا ناا  ى ن"ااىواونع ىلنهبىمنبن ىدتنن،نو  دبمنااعناا دن ناا  بصناامتع ىينبىدامت  ص

نمىانند  ى نن،ناهبميىدنبى ان م ى ناا  ى نو وابىونمىانند  ى ن؛نو  و نااّن كن وب نىونوبى انأ ىزاءنااىّن ك
نكىىصنَاَبىىدِ ُبُيْ نبىىدألمعن،نَوألُقَىىدِتَ نَُّيْ نَمْاتُىىوِن اَنن"َواهلِلنَا َىىْ نقَىىدَتْ ُتُيْ نَمىىدِ ِه اَننقواىىو:نممىىدن ىىصن،أخىىهى ،نن،نَواِ 

إانن  ىىىفنمعّبىىىهًانعىىىانخضىىى نن ىىىصن ىىى دينتي  ىىى نوت ىىىا ه؛اا  ىىى نا ىىى ن ىىىدءنَمَمىىىدنَأَنىىىدنَبىىىدِ ُبُيُ ناْاَ ىىىْوَ !"ن
 ممىدنقدتىمننا ؤمى نايى نأّنىوناى ن تي ىه،؛نوااتىصنا ت ضىهىدناا ىو نن،ن-أل  اثنااتصنها  تىوا–ناامعدند ن

                                                
ن.ٖٖ:ن،نخمب ٚٚنيجناابنغ نن(ٔ
،نخن ًدن بانن(نااواو:نمانأ واتناا   نااتصنتخت نبدا دىه،ن ت ّههنو نت هنضم ًهانوىصنتتع ينباعمنم اوفٕ

إانإاناا   نأتلنبع نمن نتد نوىوننألقومان؛:ن  اتنواهللننم  داناااين   زنإ يدهناااعمناام اوفنمعيدن   دم
 .٘ٛٔ:ن)  ات(ناااين نتتع ينبوناا  ن)واهلل(.ن ن:ناا نصناا انصن صن هوفناامعدنص

ن.ن٘ٛٔ/ٕ:ن،نابانأبصناا    ن:نرهحننيجناابنغ ن(ن ٖ
ن.٘ٛٔ/ٕ: ن.نانن(ٗ
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؛نانمىدهى ننو ىصنااىعنإرىده نإاىلنرى دعتو،نن(ٔ)اا ىو م ىتع نا تىداي نن،ن  نىواامّادهن صنم ع ناا ىن 
تنتهام ى ناا  ى نمتعدا ى نأرى نااتعىداينعىانومدنىن.نواام ىدمناا   نمتوائمًدنو  ديناا دم  دءننإ دىد،

نقبىى ناامىىتم  نببىىوه نواضىى  نا يىىدهنن؛نهلل"مه ىىينأ ا ناا  ىى ن"ااىىواو"نواام  ىى نبىىونااىى ناا ناىى ن"ا
ن صناىاناامت  ص.ننهوتيم  

نوىىص:نخىههوابىمنأُنمدن دءتنم تمعً نمىعننّنوا نن،نع لنأ واتناا   نىاهوا ن  تبهنبو   تون
نألُقَىىىدِتَ نَُّيْ "،وَن"ن،نو  ناا  ىىى ن،نوأ ا نااعمىىىفنااىىىواون،ن"ىىىى "نااعدئىىى نع ىىىلناامتخىىىداا انااضىىىم هونن"،ا ىىى "

وأ ا نن–إنمدهًانمنونع لن   ى ن ضى  تونوتيىهبي نمىاناا ىه -وا  تايد ناانمدهين"َمداصنَوِاُ َهْ ش"ن
نكىصنن"ااتوم   وات ى تن ىصنإخىهاجنن،ن تى زهتنىىاهنااىهوابمن،ن"َاَبىدِ ُبُي ْنإّانو  نااتوم ى "ن ىصنقواىونن"َواِ 

ينى نا نمانااضنمنااوت ا هىىونتنب وناامت   انن،نواض ًدنمن  مًدنو  دينااموقفناامعنلنااعد 
غهائنع  و نا دمع ا.اي ن،نوا 
ومىانااىعنقواىونن،نتز ى ن ىصنتادعىمنعم  ى نااخمىد  نمدنتت زهنأ ا ناا  ى نمىعنأ ا ناارىهموغدابًدننننن
(): « َِْض َُِضنَُّهْم َن َِ َلِئْن َبِقيُت ُلُهْم ْلْن ِِْويقًا، َوا ُقوَنني ُترَاَث ُمَحمَّد َت َِوِّ ٌَ َلُي  ِإنَّ َبِني ُأَميَّ

!ٌَ ام اْلِوَ اَم التَِّرَب   .(2)«المَّحَّ
نإ ن عمونىىىون ونن،ن( رىىى هنااىىىّنّ ناامت ىىىّ  نإاىىىلن  ىىى نبنىىىصنُأمّ ىىى ن ىىىصنأم يىىى نم ىىىهاثنااه ىىىوم)     

 نمىىانا  ىهمنين،نأمّ ى نووع  ىونأق ى نبىدهللناىىئانب ىصنبنىن،نأواىلنبيىىااناام ىهاثن()مىعنأّنىونن،ن   ىماا
اىىااناهتىىبمناا  ىى نبدارىىهمن هتبىىدمنن؛ن(ٖ)عانعىىني نىىىاهناألمىىوامنااتىىصن ىى بوىدنمىىاناانىىدعوا نىىزنن،اات ىىّ  
نث  نبدام  ى نبىون"اهلل"اا   ناامتمااواو"نب ان م  ن هبمتنأ ا ناا   ن"ن،نبزماناام ت بمن()منمو

                                                
م   نواازب هنوغ هىمدنمانن(نىاانىونخهوج)(نأردهنابانم ث نااب هانصنإالناا ب ناألب صنامن ناألمد نٔ

،ننابانم ث نااب هانصن.ن ن:،نا ب نمواناانبو نوااخن  ن صنبنصنىدر ن وني نقه شنع  ونوىوناا   نواامند   
 .ٙٚ،ٗٚ،٘ٚ/ٕ:نرهحننيجناابنغ 

ن.ٚٚ:ن،نخمب ٗٓٔنيجناابنغ ن:ن(ٕ
ن.ٕٙٔ/ٕ:نرهحننيجناابنغ ن:نابانم ث نااب هانصن،ن(ن ٖ
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نألْنُاَضىنَُّيْ "ومدن ز  ناألمهنات دقًدنىونتعداينااَ   ناان ينبدا ىدبين"ن،ن(نٔ)َاِئْانَبِ  ُتنُاُيْ "،نو وابون"
نوان  دمو.ااخمد نمعنناتادع و؛ن ؤ ينإثده ناامت  صنوىاانن،

ن؛نأ ىىزاءنااىىّنّ نمنيىىدمىىدانايىىدنأثىىهنواضىىحن ىىصنتعىىدايننخىىههوابىىمنأُننثمىى ن،ن ضىىًننعىىانااىىع
قُىىىوَننص"ن،ن،ناامىىن ااىىىاينا ىىىتيمنبىىىوننّا" ىىهفنااتوم ىىى ن"إ ون ىىىصن وا  ىىىتعده نوااترىىىبنو  نااتوم ىىى ن"َاُ َاوك

د ناْاِوَااَ نااتَّهِنن()قواو ن،نابعد ى نعانااع»ن   نا تعدهناا ناانا ن،نَبَ !""ألْنُاَضنَُّيْ نَنْاَ ناا َّ َّ
وااىعن،نن(ٕ)«أوناامهشنمانااتها نإاانأبدبتون،ناا مع نماناامب ورّبونناضوناي نبنا ناا ّبد ن

ن  خهجن صن ّ ونم ت م نمت   .ن،نمّ ون  وينأوابهنااّن كن
نأىىىى ناأل واتنااهابمىىى نتمث ىىىتن ىىىصنأ واتنااعمىىىفنواارىىىهمانمىىىمن تضىىىحنمىىى ن،نمىىىدنت ىىىّ  نأاَّ

نخمبى نتخ ىونمنيىدنبىمن نتمىد ن،نو   مدناألوالنااتصن  ّ تن ضوهىدنااتهابمصن صنأغ  نااخمى 
ن ين  اتيدن صنا ت دينواا  دي.نااتونن؛نااواوو صنم  متيدنن،نومانمعدن يدنااو  ا  ن صنااّن كنن،

وأ يمتنبىداهبمنااّنّبىصنبى انااتهام ى نن،ن   نت ّ تن صنأغ  نااخم ن؛نأّمدنأ واتناارهم
وتمث ّىىتنأىم تيىدن ىىصنت   ىىينااتعىدايناا ىىببصنبىى انن،ناامت دهبى نواامتبدعىى  ن اخىمنبن ىى ننبىى  نم ت مى 

.ن،نااو  اتنااّنّب   نوت و  ناألوبهناامتبدع  نأل زاءنااّن ك

                                                
نا تمدتنٔ نعن  نمع و  ناا دبينع  و( نوا  ا  نمنيمد، ناا وا نا مت    نواارهمن  ّا نع لنناا    ناا    نت    نوىند ،

ن.ٕٛٗ/ٗ:نن،ناان ونااوا صن:نعبدعن  اناارهم،ن مداناا وا نعدئ نع  و.ن 
ن.ٕٙٔ/ٕ:نرهحننيجناابنغ ن(نابانم ث نااب هانصن،ٕ



  ........................................................................................................781781..........................الـــخـــــاتــــمــــة............................الـــخـــــاتــــمــــة............................

 
 ةـــمـــاتـــخـــال                                 

 مجموعة في البحث يخرج الّنّصية والنظرية البالغة نيج رحاب في البحث رحمة وبعد     
 : السابقة المواطن في البحث تناولو لما خالصة ىي النتائج من
فيو مرآة  ، ي لمّنص  ثرًا في االتساق الدالليمكن عّد التضام من أبرز القرائن العالئقية أ .ٔ

القات اإلسناد والتخصيص التي غالبًا ما تتمّثل بع ، عاكسة لمعالقات المعنوية الضميمة
ن يكما يمكن عّد كال المفيومين وجي ، وال سيما في االختصاص واالفتقار ، والتبعية

  .أال وىو "التضام" ؛ لعممٍة واحدة
عمى تعالق العناصر المغوية  -والربط" ، بةوالرت ، العالئقية "التضام–تعمل ىذه القرائن  .ٕ

دالليًا ضمن الجزئيات الصغرى وىي األخرى تتعالق بتضام وترتيب ىذه الجزئيات 
،  ية متسقةة الكّمية في وحدة نصّ حتى ُتعطي الداللوالمتمحورة دالليًا المترابطة سياقيًا 

كونيا  ؛ ية قائمة بنفِسياعطاء داللة حقيقال تسطيع كلُّ منيا إ ، وبيذا الترابط الدائري
 . الوحدة الُكبرى جزء ال يتجزأ من

تعالق تركيبين خطًا وداللًة  نىا العالئقي في اتساق الّنص  مثر أ يظيرأكثر األدوات  .ٖ
ية وما تضّمن جوابًا أو تعمياًل من  ، العطف، و  ، كـ"أدوات الشرط ضمن الوحدة الّنص 

فما يأتي  ، ّسطًا ما بين االقتصاد والتوسعةو ، وقد تمّثل عمل العطف ت النيي واألمر"
جاء محمٌد وعمٌي  " عمى الحالة األولى غالبًا ما يكون عمى خٍط مستقيم نحو قولك:

ًا ما بوغال ، لمجملاًل يفما جاء عمييا يتضمن تفص "، أّما الحالة األخرى "التوسعة وخالد"
ي في أداء المعنى الكّمي والمتمّثل الدالل مدى تعالق المعطوفاتليؤكد ؛ يرسم دائرًة داللية 

 في "البؤرة الّنّصية". 
ما أدى إلى  ، مّثل االتساق في خطب الحروب حمقة وصل ما بين المتكّمم والمتمقي .ٗ

 المتمقي. لدنومن ثمَّ فيم الّنص  وفّك شفرتِو من  ، سيطرة عنصر التفاعل بينيما
معاٍن داللية يحمميا  إلظيار ؛ عين منو ما اقتصر عمى نصٍّ واحدٍ جاء التكرار عمى نو  .٘

ودفع الممل عنو  ، جذب انتباه المتمقيفي ف أثره انصر ا ومن ثّم  ، العنصر المكرر
"سيما في حالة التباعد اإلسناوال والنوع الثاني جاء  ، دي لمعنصر المكرر "بؤرة الّنص 

ه النصوص ر ىذلمعنصر المكرر عبمن الخطب ومتسمساًل  لفكرة مجموعةدالليًا موحدًا 
 تْ فن كونيا حربا إعالمية خمّ موبذلك يؤكد أثرىا المتدرج بدأ  ، كما في حال "الفتن"

متوسطًا بالبؤرة األساسية  "والحرب الداخمية ، "الحرب الخارجيةالقتالية ب نوعين من الحر 
سيطرة العنصر المغوي الُمكرر مدى تدلُّ عمى ف ، "فتنة بني أمية" ذلكالتي خّمفْت كلُّ 
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" سواء "ب ، فالجانب السمبي  السمبي متمك السيطرة الجانب اإليجابي أ مثّمتْ ؤرة الّنص 

جاء في ذلك وكلُّ  ، دوره القيادي في دحر ذلك الجانب أّما اإليجابي مّثل ، معروف
رسم "التضاد" صورة متقابمة متسقة وقد . متعالقٍة منسجمة في ذىن المتمقي صورة

خيار لممتمقي ، وبذا جعل ال بين الجانب السمبي واإليجابيالتصوير منسجمة التأثير ما 
والذي  ، طاقة التقابل لمتعبير عن مقصده وبذا يستثمر المتكّمم ، أيَّ طريٍق شاء سمك

 ما يتعّمق بالمتمقي نفسو مما ُيثير انتباىو.  غالبا
 ،اً منسجليًا مدال ىالّنصُّ معن يفمتى ما أعط ، اوليس لفظيداللي األصل في الترتيب   .ٙ

أّما الرتبة غير  ، تبة المحفوظة بـ"الثبات الموقعي"ترتبت ألفاظو ترتيبًا متسقًا، تتميز الر 
ولذا يمكن العدول  ، حركة" بحسب أسموب السياق الكالميالمحفوظة فتتميز بـ"حرية ال

تأخير فالتقديم وال ، مراعاًة لموحدة الداللية لمّنص   عن األخرى عن طريق "التقديم والتأخير"
عمييا المتكّمم بغية إظيار المعاني بحسب ترتيبيا في نفسو  ئًا ما يتكبأداة أسموبية غال

 وشّد انتباه المتمقي. 
وىذا  ، تمٍق مستمع حاضر" أال وىو السائل"م :ن من المتمقي ىمااُوِجد في الخطب نوع .ٚ

قط من دون يسمع الجواب ف ""مستمٍع حاضراآلخر  ، أّما يمكن أن ُيسمى خطابًا خاصاً 
ّنما مّثل حضوره  ، أن يشممو الخطاب ومتى ما تحول الخطاب  ، شاىد عيانبوصفو وا 

منسجمًا ومتفاعاًل بين  ىذا النوُع يصنع حواراً و  ، ليشمل العامة ُسمي خطابًا عاماً 
 الطرفين.

ة في العدول الجزئيات الخطب الحربي في واضحلقد كان لطبيعة سياق الموقف أثر   .ٛ
ية  نَّما  ، مسبق إْذ لم يكن ليا تحضيرٌ  ؛الّنص  ذلك نجده وعمى الرغم من  ، ارتجاليةىي وا 

وقد غمب المتعمق األخير عمى تمك الوحدات إذا ما قورن باألول  ، متعمقًا بزماٍن أو مكان
،  من غيره بالمتمقيأكثر ارتباطا حداث ألل تجسيدمن  ؛ لما يحممو المتعمق المكاني

 . لمتمقي ومقاموذىن افضاًل عما تضّمنو ىذا العدول من الرعاية الدقيقة ل
وقد غمبْت اإلحاالت  ، ر المغوية ربطًا لموحدة الّنّصيةيمكن عّد اإلحالة من أكثر العناص .ٜ

فغالبًا ما يقف المتكّمم معبرًا عن خضم  ؛ المقامية عمى الخطب لربطيا بسياق الموقف
ويزداد األمر اتساقًا في حالة  ، ي ذاتيا متعّمقة بحالة المتمقيوىاألحداث التي صاحبتو 
 ، ، أحدىما عائد عمى المتكّمم وغالبًا ما يكون خارج الّنص   وجود مرجعين في الّنص  

ما يعني وجود ،  يكون خارجووأحيانًا . واآلخر عمى المتمقي وعادًة ما يكون داخل الّنص  
 .ارية الحوار التواصمي في الّنص  استمر ُيزيد في  ، ما ذاتين في الّنص  
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غالبًا ما يستحضر المتكّمم الغائبين عن طريق اإلحالة الّنّصية سواء كانت  .ٓٔ

عطي صفة ما يُ  ، بعدية موسواء كانت قبمية أ ، اإلشارية مأ -واألغمب فييا –ضميرية ال
مفتوحة التبميغ أمام  ةفأمثاليا غالبًا ما تكون عميقة الدالل العممي ،االستمرارية في تأثيرىا 

  .كل  متمقٍ 
وكثيرًا ما وجد  ؛ البنية العميقة في الّنص  ب اإلحالة الصفرية المتعّمقة الحذف ىو .ٔٔ

وال يأتِي من دون  ، ميق في داللتو والمتسق في بنيتوِ بالمبنى العدمي الع اأمره متعّمق
أويل ذلك المحذوف ، ويستطع المتمقي ت الحقة منة سواء كانت سابقة وىي األغمب أقري

 .تنشيط لذاكرة المتمقي ىو نإذ ، السياق وما يحممو من قرائنعمى اعتمادًا 
من مزايا اإلحالة في الخطب ىو أنَّ أمرىا ال يقتصر عمى الترابط األفقي بل  .ٕٔ

، بعكس العناصر األخر غمب عمييا التالحم األفقي وال سيما  أغمبو جاء ترابطًا عمودياً 
 في أسموب الشرط.

 مبْت عناصر االقتصاد عمى الخطب وفي مقدمتيا اإلحالة والعدول والحذف.غ .ٖٔ
؛ فيي  متالئمة مع سياق الموقفجاءت مقامية  ()أغمب خطب اإلمام .ٗٔ

أّن ىذه الحروب لم يكن غرضيا "القتال" فيذا إلى وال بد من اإلشارة  ارتجالية حربية ،
صالحي في جميع جوانب بيا االفعند قراءة تمك الخطب يتبّين جان الظاىر من اسميا ،

، فضاًل عن إخماد عيون الفتن التي أحاطت  سيما الجانب االخالقي والدينيالحياة وال
 بالمسممين من كل  جانب . 

إْذ  غمب عمى الخطب االتساق التقابمي الذي جاء متناثرًا في جزئيات البحث ؛ .٘ٔ
جاء بين الشخوص فقد  ،من معنى الكممة حممو الخطب تقابال بكّل ما تتضمنت 

، فصورة التقابل بين الشخوص جاءت أغمبيا عن  واألحداث والحسيات والمعنويات
 x "أنت"( أو )"ىو" x وال سيما بين ضمائر الخطاب )"أنا" طريق اإلحاالت الضميرية ،

 x ، وكذلك األحداث بين)المضي سمبي( x بين جانبين )إيجابي ، ففيو تقابل "أنت"(
ىذا بالنسبة لممتعمق ،  المستقبل( كما في الفتنة ومسببييا x اضرأو )الح ، الحاضر(
فمم يقتصر األمر عمى التقابل  وغيرىا ، لمكانية ،ومن ثم بين المتعمقات ا الزماني ،
ّنما شمل تقابال نسقيا وسياقيا وخطابياً  المعجمي  . ، وغيرىا ، وموضوعياً  ، وا 

يتوافر التراتبية في األحدا ()من مزايا خطبو .ٙٔ في  و ، ة لخطبوث الّنص 
صرًا عمى آخر، ن، فقد ترتبت عناصره ع اإلحالة واإلسناد الّنص ي وال سيما االسمي منو

ومن ثم يصبح ىذا  فالمحمول يكون جديدا عمى موضوع راسخ في ذىن المتمقي ،



  ........................................................................................................711711..........................الـــخـــــاتــــمــــة............................الـــخـــــاتــــمــــة............................

 
 ىو اآلخر في ذىن المتمقي فيترتب عميو محموٌل آخر وىكذا ،ثبت  المحمول موضوعا 

ومن ، حال جديدة الحال فصاحب الحال راسخ في ذىن المتمقي وترتب عميو  ،ي ف ومثمو
 ، وفي كل   وىكذا ىخر ترتب عميو حاٌل ألي ؛ حالالصاحب  ىيالحال  ىذه تْ ثم أصبح

نما تدرجيًا لفك  ذلك مراعاة لذىن المتمقي ، فمم تأتي الصورة دفعة واحدة إلى ذىنو وا 
 شفرتيا الداللية.

وذلك عن طريق خطب  ؛ ()نصيَّة اإلمامال توافر ل عمىيمكن االستدال   .ٚٔ
الحروب ، فقد جاءْت عمى أسموٍب واحد ونفٍس متميز ومنيٍج خطابي منفرد ال يمكن 

بل في  فالمتمعن فييا يجد فييا ، ، -خطب غيره-استبدالو أو تداخمو مع خطٍب أخر
جدىا في غيره سواء كان ورؤية تقنية لم ي جميع نيج البالغة نفسًا ال يجده عند غيره ،

 وما خال القرآن الكريم فنجد فيو أكثر من ذلك . نثرًا أم شعرًا ،
 

 أجمعين.  عمى محمٍد وآلوِ  والسالمُ  والصالةُ  العالمينَ  هلل رب   الحمدُ  أنِ  دعوانا وآخْر 
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 قــــائـــمـــة الــــــمــــصـــــادر والـــــــمـــــراجــــــع 

  
ا
  الـــمـــصـــادر  -أول

 القرآن الكريم 
 اإلمام عمي بن أبي طالب () ؛ 

نيج البالغة)مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كالم أمير المؤمنين عمي بن أبي -
 د.صبحي الصالح ،دار الكتاب(؛ ضبط نّصو وابتكر فيارسو العممية: ()طالب

 م.1391-ه1821، 1لبنان، ط -المبناني، بيروت
 نور الدين عمي بن محمَّد (؛ شموني  األ( 

شرح األشمونّي عمى ألفية ابن مالك ؛ تح: حسن حمد ؛بإشراف :د. أميل بديع يعقوب ،دار  -
 م. 8212، 8لبنان، ط–، بيروت  الكتب العممية

   ىـ((؛711-كمال الدين عبد الرحمن بن محمَّد بن أبي سعيد ت)أبو البركات ابن األنباري 
)د .ط(،  ؛ تح: محمد بيجة البيطار، المجمع العممي العربي، دمشق، أسرار العربية-

 م.1371-ه1711
إحياء التراث  تح: محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار اإلنصاف في مسائل الخالف ؛-

  العربي، القاىرة، )د .ط(،)د .ت(.
 ه((؛327)أبو بكر محمد بن الطيب الباقالني)ت باقالنيال 

 ،)د. ت(. 7إعجاز القرآن؛ تح :السيد أحمد صقر ،دار المعارف، مصر،ط-
 ه((؛781،)أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن السيد البطميوسي)تالسيد البطميوسي 

كتاب الحمل في إصالح الخمل من كتاب الجمل ؛تح: سعيد عبد الكريم سعودي ،دار الرشيد -
 م. 8222-ه 1383لمنشر، العراق،)د .ط(،

   ىـ((؛311)أبي بكر عبد القاىر بن عبد الرحمن)ت الجرجاني 
،  8مطبعة المدني ، القاىرة ، ط –أسرار البالغة ؛قرأه وعّمق عميو: محمود محمد شاكر -

1318- 1331. 
 م.  8223دالئل االعجاز؛ تح: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي ،القاىرة، -
جميورية العراق،)د -تح:كاظم بحر المرجان، دار الرشيد لمنشر،المقتصد في شرح اإليضاح ؛-

 م.1328.ط(، 
 ه((؛ 738؛)أبو الفتح عثمان بن جني)ت ابن جني 

 الخصائص؛ تح: محمد عمي النجار؛ دار الكتب المصرية، مصر )د .ط(، ) د.ت(. -
-ه8،1327سرُّ صناعة اإلعراب؛ تح :د. حسن ىنداوي ، مطبعة دار القمم ، دمشق ،ط-

 م.1327
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 م.1312الممع في العربية؛ تح: فائز فارس ،دار الكتب الثقافية ،الكويت، )د. ط(،-
 ىـ ((؛ 939مروا بن عثمان بن عمر ابن الحاجب) ت ؛)جالل الدين أبو ع ابن الحاجب 

اإليضاح في شرح المفّصل، تحقيق :موسى بّناي عموان العميمي ، مطبعة العاني ، بغداد، -
 م. 1328د.ط، 

 ىـ((؛ 979؛)ابن أبي الحديد )ت ابن أبي الحديد 
، 1وريا،  طشرح نيج البالغة ؛تح: محمد أبو الفضل إبراىيم، دار إحياء الكتب العربية، س-

 م . 1373 –،ىـ 1712
 ه((؛1123)محمد بن الحسن الحّر العاممي ،)ت ؛ حر  العامميال 

، 8إيران، ط–وسائل الشيعة؛ تح: مؤسسة آل البيت "عمييم السالم" إلحياء التراث، قّم -
 ق.1313

 ؛ )محمد بن يوسف األندلسي ( ؛  أبو حيان األندلسي 
 الرياض ، )د .ط( ، )د .ت( .البحر المحيط ، مكتبة النشر ،  -

 ه((؛117)أبي عبد الرحمن الخميل بن أحمد الفراىيدي)ت ؛ الخميل 
كتاب العين، تح: د. ميدي المخزومي ،و د. إبراىيم السامرائي، مؤسسة دار اليجرة، )د  -

 ه.1312، 8.م(،ط
 ه(( ؛1783)حبيب اهلل الياشمي الخوئي )ت ؛ الخوئي 

منياج البراعة في شرح نيج البالغة؛ تح :سيد إبراىيم الميانجي ، مطبعة اإلسالمية دار -
 ،)د. ت(.3إيران، ط -اليجرة، قمّ 

   ه((؛ 929)رضي الدين محمَّد بن الحسن االستر اباذّي)ت؛  الرضي 
شرح الرضّي عمى الكافية؛ تصحيح وتعميق: يوسف حسن عمر، جامعة قار يونس،)د .م( -

 م. 1317-ه1737،)د .ط(،
 (؛ه(1827سيني الواسطي الزبيدي :)ت ؛)أبي فيض السيد محمد مرتضى الح الزبيدي 

تاج العروس من جوىر القاموس ؛تح: عمي شيري، دار الفكر ، بيروت ، )د. ط(،  -
 م.1323 -ه1323

 ىـ( ، 771)أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي )ت ؛  الزجاجي 
 م  .1373-ه1712د. مازن المبارك ، دار الغروب، القاىرة ،تح :اإليضاح في عمل النحو -

   ه((؛133)بدر الدين محمود بن عبد اهلل)ت ؛ الزركشي 
البرىان في عموم القرآن؛ تح: محمود أبو الفضل إبراىيم، دار إحياء الكتب العربية ، القاىرة  -

 م. 1371 -ه1،1719، ط
 ىـ((؛ 717)أبي القاسم جار اهلل محمود بن عمر :)ت  ؛ الزمخشري 

 م.1399-ه1722أساس البالغة،  دار ومطابع الشعب، القاىرة، )د ط(،  -
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،تحقيق وتعميق -
ي عبد د.فتح ودراسة: عادل أحمد عبد الموجود ، عمي محمد معّوض .شارك في تحقيقو

 . م1331-ه1311، 1لبنان، ط -،دار اإلحياء العربي، بيروت الرحمن أحمد حجازي
 ه((؛719؛)ابو بكر محمَّد بن سيل ابن السراج النحوي البغدادي)ت ابن السرَّاج 

، 8األصول في النحو؛ تح: الدكتور عبد الحسين الفتمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط-
 م.  1321ىـ، 1321

 ىـ(( ؛989يعقوب يوسف بن أبي بكر:)ت )أبو ؛ السكاكي 
 م. 1327-ه1327، 1مفتاح العموم ؛تح: نعيم زرزور، دار الكتب العممية ، بيروت ، ط-

 ىـ((؛ 122؛ )أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر:)تسيبويو 
 –ه 1322،  7كتاب سيبويو ؛تح: عبد السالم محمد ىارون ، الخانجي ، مصر، ط-

 م. 1322
 ىـ((؛ 792سعيد الحسن بن عبد اهلل بن المرزبان )ت؛ )أبو السيرافي 

د. فيمي أبو الفضل، مراجعة: أ. د. رمضان عبد التّواب، و أ.د. تح :  ؛شرح كتاب سيبويو-
 م.8221-1381، 1محمود عمي مكي، دار الكتب المصرية، القاىرة، ط

 ىـ((؛311؛ )أبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن :)تالسيوطي 
مصر؛ )د  -اإلتقان في عموم القرآن؛ تحقيق طو عبد الرؤوف سعد؛ المكتبة التوفيقية؛ القاىرة -

 .ط(؛ )د.ت(. 
  1األشباه والنظائر في النحو؛ تح : د. عبد العال سالم مكرم ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط-
 م. 1327، 
 1بيروت ، ط -ب العمميةمعترك األقران في إعجاز القرآن ؛تح: أحمد شمس الدين ، دار الكت-
 ،1322- 1322 . 

   ؛ )عمي بن محمَّد بن عمي(؛الشريف الجرجاني 
-ضبطو وصححو جماعة من العمماء بإشراف الناشر ،دار الكتب العممية ،بيروت التعريفات؛-

 .م1327-ه1327، 1لبنان، ط
 ه((312)الشيخ محمد بن عمي بن محمد بن عيسى األشموني)ت؛صب انال 

، ضبطو وصححو وخّرج شواىده: ان عمى شرح االشموني عمى ألفية ابن مالكحاشية الّصبّ -
، 1لبنان، ط-إبراىيم شمس الدين، منشورات محمد عمي بيضون ،دار الكتب العممية ،بيروت

 . م1331-ه1311
 ؛عباس عمي الموسوي 

 م. 1332ه،1312، 1لبنان، ط–شرح نيج البالغة ،دار الرسول األكرم، بيروت -
 ىـ( ،812-)أبو عبيدة معمر بن المثنى:ت ابو عبيدة 
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مجاز القرآن، عارضو بأصولو وعمق عميو :د. محمد فؤاد سزكين ، مكتبة الخانجي، مصر، -
 م.1312-ه1732، 1ط

 ىـ(؛ 993األشبيمي)ت ابن عصفور 
، 1شرح جمل الزجاجي)الشرح الكبير(؛تح: د. صاحب أبو جناح ،عالم الكتب ، بيروت ، ط-

 م .1333
 ىـ((؛193-؛)بياء الدين عبد اهلل:)تلابن عقي 

 13شرح ابن عقيل ؛تح: محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة التجارية ،مصر، ط -
 م.1393-ه1723،

 ه(ـ(؛127-؛) يحيى بن حمزة بن عمي بن إبراىيم:)ت العموي 
محمد كتاب الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعموم حقائق اإلعجاز ،مراجعة وضبط وتدقيق: -

 م.1313 -ه1778عبد السالم شاىين ، دار الكتب الخديوية ،مطبعة المقتضب، مصر ، 
 ه(ـ(؛ 737-؛)أبي الحسن أحمد بن فارس:)ت ابن فارس 

، 1الصاحبي "كتاب في فقو المغة"  ،تح: عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف ، بيروت ،ط-
 م.1337-ه1313

دار اإلسالمية، لبنان، )د معجم مقاييس المغة ، تح: وضبط :عبد السالم محمد ىارون ، -
 م.1332-ه1312.ط(، 

 ىـ((؛  211؛ )مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت فيروز آباديال 
القاموس المحيط موشي الحواشي؛ إعداد وتقديم: محمد عبد الرحمن المرعشي، دار إحياء -

 م.8227-ه1388، 8لبنان، ط-ي، بيروتالتراث العرب
 ىـ ( ،923 -) حازم بن محمد حسن :ت قرطاجنيال 

دار الغرب اإلسالمي ، ، محمد الحبيب بن خوجة ،  تح ياج البمغاء وسراج األدباء ،من-
 .م1329،  7ط بيروت، 

 ه((؛173-؛ )محمد بن عبد الرحمن:)تالقزويني 
،  7الحميد ىنداوي ، مؤسسة المختار  القاىرة ، طد. عبد  تح : اإليضاح في عموم البالغة ،-

1382- 8221. 
 ه((؛128؛)اإلمام أحمد بن عبد النور المالقي )تالمالقي 

رصف المباني في شرح حروف المعاني ؛تح: أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع المغة -
 العربية، دمشق، )د. ط(، )د. ت(.

 ىـ(؛827-؛ )أبو العباس محمَّد بن يزيد تالمبر د 
-ه1323، 7الكامل في المغة واألدب؛ تح: محمد أحمد الدالي ،مؤسسة الرسالة، بيروت، ط-

 م. 1323
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المقتضب؛ تح: محمَّد عبد الخالق  عظيمة، لجنة إحياء التراث اإلسالمي، وزارة األوقاف -
 م.1333-ه1323، 7مصر، ط -المصرية ،القاىرة

 ؛محمد جواد مغنية 
 م.1313، 7البالغة)محاولة لفيم جديد(؛ دار العمم لمماليين، بيروت، طفي ظالل نيج -

 ؛ محمد عبده 
 ت(. -بيروت)د .ط(، )د -شرح نيج البالغة، دار المعرفة-

 ه((؛133)الحسين بن قاسم المرادي)ت ؛ المرادي 
الجنى الداني في حروف المعاني؛ تح: طو حسين، مؤسسة دار الكتب، جامعة الموصل، -

 م. 1319-ه1739، 1العراق، ط
 ه((؛111)جمال الدين محمَّد بن مكرم)ت ؛ ابن منظور 

 .1392 -ه1327لسان العرب؛ دار صادر، بيروت، )د .ط(،-
 ه((،993)ت؛)كمال الدين ميثم بن عمي بن ميثم البحرانيابن ميثم البحراني 

 م.1333-ه1،1382لبنان،ط–شرح نيج البالغة ،دار الثقمين ،بيروت -
اختيار مصباح السالكين ؛تح: د. محمد ىادي األمين، مؤسسة الطبع والنشر التابعة لآلستانة -

 ش. 1799-1322، 1الرضوية المقّدسة،ط
 ىـ((؛ 191)أبو محمَّد عبد اهلل جمال الدين األنصارّي؛)ت: ؛  ابن ىشام األنصاري 

مغني المبيب عن كتب األعاريب؛ تح: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، -
 القاىرة، )د .ط( ،)د .ت(.

 عمي بن محمد النحوي اليروي(؛ ؛ اليروي( 
ىـ  1731،)د .ط(، األزىية في عمم الحروف؛ تح: عبد المعين المموحي ،)د .مط(، دمشق -

 م . 1311
 ه((؛ 737)الحسن بن عبد اهلل بن سيل )ت ؛ أبوىالل العسكري 

 الفروق المغوية ؛تح: محمد إبراىيم سميم ، دار العمم والثقافة، القاىرة،)د .ط(، )د. ت(.-
، 8كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، تح :د .مفيد قميحة، دار الكتب العالمية ، بيروت، ط-

 م.1323-1313
 ه((؛937)موفق الدين ابن عمي ابن يعيش النحوي )ت ؛ ابن يعيش 

ل؛ عا-  لم الكتب؛ بيروت، )د .ط(، )د.ت(.شرح المفصَّ

         
ا
 الــــمـــراجـــع:–ثــــانــــيــا

 ؛ أنيس براىيمإ 
 .م1312 ،9،ط القاىرة المصرية، األنجمو مكتبة العربية، المغة أسرار من-
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 ؛خميل محمود براىيمإ  
 .8223 -1372 ،8ط ، األردن - المسيرة دار ،. د النص ونحو المسانيات في-

 ؛ الجواري الستار عبد حمدأ 
 .م8229 ،(ط. د)األردن، والتوزيع، لمنشر فارس ،دار المعاني نحو-

 ؛ عفيفي حمدأ 
 .8221 ،1ط ، القاىرة - الشرق زىراء مكتبة ، ، النحوي الدرس في جديد اتجاه -النص نحو-

 ؛عمر مختار حمدأ 
 .1328 - 1328 ، 1ط ، الكويت - والتوزيع لمنشر العروبة دار مكتبة الداللة، عمم-

 ؛ مطموب حمدأ 
 . 8221 ، بيروت - ناشرون لبنان مكتبة ، ، وتطورىا البالغية المصطمحات معجم-

  ؛ الزناد زىراأل 
 بيروت، ؛1ط العربي؛ الثقافي المركز نصًا؛ الممفوظ بو يكون ما في بحث النّص، نسيج -

1337 . 
 ؛حمد خميل وعمي غزالة أبو ليامإ  

، لغة عمم إلى مدخل-  .م1338-ه1317 ،1ط ،نابمس، الكاتب دار مطبعة الّنصِّ
 ؛سعد فاضل ميرأ 

 الكتب ،عالم" الكريم القرآن في الداللية واألبعاد البالغية األصول في بحث" والمتابعة الترتيب-
 . م8211- ه1،1378األردن،ط-،أربد الحديث

 ؛يعقوب بديع ميلأ 
 (.ت -د)بيروت - لمماليين العمم دار ، ، واإلعراب والصرف النحو موسوعة-

 ؛يول ج و( ج،ب) براون 
 الممك جامعة مطابع التريكي، منير.د و الزليطني، لطفي محمَّد. د :تر الخطاب، تحميل-

 .م1332 -ىـ1312الرياض، دط، سعود،
 ؛ حس ان تمام 

 . 8221 ،1ط ، القاىرة - الكتب عالم ، لغوية اجتيادات -
 بغداد؛ العامة؛   الثقافية الشؤون دار العرب؛ عند المغوي لمفكر أبستمولوجية دراسة األصول-
 .1322ط؛.د
 .م8222؛8ط القاىرة؛ الكتب؛ عالم القرآن؛ روائع في البيان-
 .م8222-ه1382 ،1ط ،القاىرة، والتوزيع والنشر لمطباعة الكتب، ،عالم النحوية الخالصة-
 ، القاىرة - الكتب ،عالم والوصفية المعيارية بين المغة والوصفية، المعيارية بين العربية المغة -
  م8222 ،3ط
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 .1317 ط،.د لمكتاب؛ العامة المصرية الييئة ومبناىا؛ معناىا العربية المغة-
 .8229 -1381 ، 1ط ، القاىرة - الكتب ،عالم واألدب المغة في مقاالت-

 ؛ المجيد عبد جميل 
 ، القاىرة-لمكتاب العامة المصرية ،الييأة النصية والمسانيات العربية البالغة بين البديع-

1332. 
 ؛ كريستيفا جوليا 

 ، المغرب -لمنشر توبقال دار ، ناظم الجميل عبد:  مراجعة ، الزاىي فريد: تر النص، عمم-
 .1331، 1ط

 ؛الينز جون 
 الشؤون دار عزيز، يوئيل. د مراجعة الوىاب، صادق عباس. دتر: والسياق؛ والمعنى المغة-

 .1321 بغداد، ،1ط الثقافية،
 ؛ الضامن صالح حاتم 

 (.ت. د)،( ط. د)بغداد، العممي، والبحث التعميم ،وزارة الحكمة دار المغة، عمم-
 ؛ فرج احمد حسام 

 ، 1ط ، القاىرة – اآلداب مكتبة ، ، النثري النص بناء في منيجية رؤية -النص عمم نظرية-
1382- 8221. 

 ؛البنيساوي حسام 
 التحويمية التوليد ونظرية النحاة بين السطحية التراكيب في دراسة-العربية في الربط أنظمة-

 .م8227-ه1،1387لمشرق،القاىرة،ط الزىراء ،مكتبة
 ؛خميل حممي 

 .1332 ، اإلسكندرية - الجامعية المعرفة دار ،( معجمية و لغوية دراسة) الكممة-
 ؛ الميساوي خميفة 

 -،أربد الحديث الكتب ،عالم الخطاب استراتيجيات في دراسة– المحادثة تحميل في الوصائل-
 .م8218 ،1،ط األردن

 ؛عمايرة أحمد خميل 
 ، وائل ،دار" المغوي والتحميل النحوي التفكير في بحوث" والتطبيق المغوي التنظير بين المسافة-

 .م8223 ،1ط عمان،
-ه1323 ،1،ط جّدة والتوزيع، لمنشر المعرفة عالم وتطبيق، منيج وتراكيبيا المغة نحو في-

 .م1323
 ؛(روبرت) بوجراند دي 

 .1332 القاىرة، ،1ط الكتب، عالم حسَّان؛ تمَّام. د :تر واإلجراء؛ والخطاب النص-
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 ؛(الطمحي اهلل ضيف بن ردة بن اهلل ردة. د) اهلل ردة 
 .ه1،1383المكرمة،ط مكة القرى، أم جامعة السياق، داللة-

 ؛ واورزنياك زتسيسالف 
 ، بحيري حسن سعيد. د:  عميو وعمق ترجمو النص، بناء مشكالت النص عمم إلى مدخل-

 . 8212 ،8ط ، القاىرة - والتوزيع لمنشر المختار مؤسسة
 ؛ بحيري حسن سعيد 

 العربية إلى نقمو ،( كتاب في بحوث)والداللة والنحو النص بين العالقة في أساسية إسيامات-
 .م8212 -1371 ، 8ط ، القاىرة -المختار مؤسسة ،

 ،1ط ، القاىرة - اآلداب مكتبة والداللة، البنية بين العالقة في تطبيقية لغوية دراسات-
1389- 8227 . 

 -1371 ،8ط ،  القاىرة - المختار مؤسسة ، ، واالتجاىات المفاىيم -النص لغة عمم-
 .م8212

 ؛البياتي حميد سناء  
 م8227 -األردن عّمان، والتوزيع، لمنشر وائل دار النظم نظرية ضوء في العربي النحو قواعد-
.  

  ؛الصادق خميفة راشد 
منشورات جامعة قاريونس ، بنغاري ، ) د . ط(  ، دور الحرف في أداء معنى الجممة -

 م .1339
 ؛الفقي إبراىيم صبحي 

 القاىرة، ،1ط والتوزيع؛ والنشر لمطباعة قباء دار ، والتطبيق النظرية بين النصي المغة عمم-
 .م8222

 حسنين؛ صالح الدين صالح 
 (.ت. د) ،1ط ،(م. د) اآلداب، مكتبة والنحو، الداللة-

 ؛ فضل صالح 
 . 1339 القاىرة، - لونجمان -لمنشر المصرية الشركة ، ، النص وعمم الخطاب بالغة-

 ؛حمودة سميمان طاىر 
 - والتوزيع والنشر لمطباعة الجامعية الدار ،. د ، المغوي الدرس في الحذف ظاىرة-

 (.ت - د) اإلسكندرية
 ؛ حسن عباس 

 .، )د .ت(7مصر ،ط -دار المعارف، القاىرة، الوافي النحو-
 ؛ىنداوي الحميد عبد 
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 .م8223( ط. د) بيروت، ، العصرية المكتبة الكريم، القرآن في الصرفي اإلعجاز-
 ؛المسدي السالم عبد  

 .م1328 ،7تونس،ط لمكتاب، العربية الدار واألسموب، األسموبية-
 ؛ىارون السالم عبد  

 .م8221-ه1381 ،7ط القاىرة، الخانكي، مكتبة العربي، النحو في اإلنشائية األساليب-
 ؛ البركاوي العميم عبد الفت اح عبد 

 والبنيوية الصوتية لموظائف تحميمية دراسة" الحديث المغة وعمم التراث بين السياق داللة-
 .م1323-ه1323السعودية، القرى، أم" السياق نظرية ضوء في والتركيبية

 ؛الشيري ظافر بن اليادي عبد 
 .8223 ، 1ط ليبيا، – الجديد الكتاب ،دار تداولية لغوية مقاربة الخطاب استراتيجيات-

 ؛إشريده ذيب محمد عز ام 
 لمنشر الفرقان ،دار والموقع المنزلة– النحوية الظاىرة في الرتبة دور-

 .1،8223والتوزيع،عمان،ط
 ؛محمد شبل عزة 

 . 8221 -1382 ،1ط ، القاىرة - اآلداب مكتبة ، ، والتطبيق النظرية -النص لغة عمم-
 ؛مكارم أبو عمي 

 والتوزيع لمنشر المختار ،مؤسسة الشرطية -الظرفية– الوصفية: ،الجمل اإلسنادية التراكيب-
 .م8221-ه1382 ،1،ط ،القاىرة

 .م8221 ،1،ط ،القاىرة والنشر لمطباعة غريب ،دار النحوي الُتراث في المغوية الظواىر -
 ؛خرمة أبو عمر  

 -،أربد الحديث الكتب عالم إنموذجًا، البقرة سورة أخرى وبناء نظرية نقد الّنصِّ  نحو-
 .م8223-ه1387 ،1األردن،ط

 ؛السامرائي صالح فاضل 
 ،بغداد العممي المجمع منشورات ، السامرائي صالح فاضل: وأقساميا تأليفيا – العربية الجممة-
. 

 الطبعة ، لبنان ، بيروت ، حزم ابن دار ، السامرائي صالح فاضل:  والمعنى العربية الجممة-
  . م8221 - ىـ1381 ، األولى

 .م8221-1382 ، 1ط ، مصر -، القاىرةالعربي التراث إحياء ،دار النحو معاني-
 ؛الساقي مصطفى فاضل  

 .ه1383 ،8،ط ،القاىرة الخانجي مكتبة والوظيفة، الشكل حيث من العربي الكالم أقسام-
 ؛دايك فان 
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 -لمكتاب القاىرة ،دار بحيري حسن سعيد. د: ،تر االختصاصات متداخل مدخل النص عمم-
 .م8227 ، 8ط ، القاىرة

 ؛فندريس 
 لجنة ،مطبعة المصرية االنجمو ،مكتبة القصاص محمد ،و الدواخمي الحميد عبد:،تر المغة-

 (.ت -د)مصر -العربي البيان
 برينكر؛ كالوس 
 -بحيري حسن سعيد .د: ،تر والمناىج األساسية المفاىيم إلى مدخل -لمنص المغوي التحميل 

 .م8227 -1387 ، 1ط ، القاىرة -المختار ،مؤسسة
  ؛ عزيز كاكل كوليزار 

 م.1،8223العراق، ط-دار دجمة ،بغداد: العربية المغة في القرينة-
 ؛الحميد عبد أسعد ليث 

 األردن، -،عمان والتوزيع، لمنشر الضياء دار العربي، النحو في الوصفية الجممة-
 . م8229-ه1،1381ط

 المطمبي؛ يوسف مالك 
 نازك، السياب شعر في لغوية دراسة، )المعاصر العراقي لمشعر المغوي التركيب في-
 .م1321 ،(ط. د)واالعالم الثقافة وزارة منشورات، لمنشر الرشيد دار(،البياتي،

 ؛ناجي الحميد عبد مجيد 
 والنشر لمدراسات الجامعية المؤسسة مطبعة ، العربية البالغة ألساليب النفسية األسس-

 .1323 -1323 ، 1،ط بيروت -والتوزيع
 ؛المطيف عبد حماسة محمد  

 .م8227 مصر، - غريب دار  ، العربية الجممة بناء-
يخمو من المعموم ؛العتمادي عمى  والحديث، القديم بين الجممة في اإلعرابية، العالمة-

 (، فمم أحصل سوى عمى ىذه النسخة.wordنسخة)
 . م1339-ه1319 ،1ط ، ،القاىرة الشروق دار الشعرية، الضرورة في دراسة الشعر لغة-
 ، 1ط ، القاىرة - الشروق دار ،. د ، الداللي النحوي المعنى لدراسة مدخل والداللة النحو-

 .م8222 -ه1382
 خطابي؛ محمد  

 . م1331 بيروت، ،1ط العربي، الثقافي المركز الخطاب، انسجام إلى مدخل النّص، لسانيات-
 ؛المبدي نجيب سمير محمد 

 ،1لبنان،ط– بيروت والنشر، لمطباعة الرسالة مؤسسة والصرفية، النحوية المصطمحات معجم-
 .م1327-ه1327
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 . م1،1333ط القاىرة، لونجمان، لمنشر العالمية المصرية ،الشركة واألسموبية البالغة-
 المطمب؛ عبد محمد 

 .م1393 ،1،ط لونجمان لمنشر العالمية المصرية الشركة أخرى، قراءة العربية البالغة-
 ؛ عمي يونس محمد محمد 

 ،8لبنان،ط -،بيروت اإلسالمي المدار دار العربية، في الداللة أنظمة-المعنى وظالل المعنى-
 . م8221

 ؛ نحمة أحمد محمود 
 مصر، -اإلسكندرية – الجامعية المعرفة دار ، ، المعاصر المغوي البحث في جديدة آفاق-

 .م8228
 ؛ صحراوي مسعود 

 المساني التراث في" الكالمية األفعال" لظاىرة تداولية ،دراسة العرب العمماء عند التداولية-
 .م8227 ، 1ط بيروت، - الطميعة دار العربي،

 ؛ الدين جمال مصطفى 
 ، 8ط ، ايران -،قم اليجرة ،دار واإلعالم الثقافة وزارة األصوليين، عند النحوي البحث-

 .ه1327
 ؛ حميدة مصطفى  

 لونجمان -لمنشر العالمية المصرية الشركة ، العربية الجممة تركيب في والربط االرتباط نظام-
  .1331 ،1ط مصر، -

 ؛ عاشور المنصف 
 توس، ،جامعة ،منوية اآلداب كمية منشورات والنظرية، التحميل بين العربية الجممة بنية-

 .م1331 ،(ط. د)تونس،
 ؛ المخزومي ميدي 

  م.1393، 1ط، بيروت -المكتبة العصرية، صيدا ، وتوجيو نقد العربي النحو في-
  مؤيد عبيد آل صوينت ؛ 

،  1لبنان ، ط  –الخطاب القرآني ، دراسة في البعد التداولي ،مكتبة الحضارات ، بيروت  -
  م.8212 -ه1371

 ؛ األعبدان مصطفى بن موسى 
 .م8228 ،1سوريا،ط-دمشق والتوزيع، لمنشر األوائل األصوليين، عند الجمل تراكيب دالالت-

 ؛جومسكي نوم  
 .م1321 ،1الماشطة،ط مجيد: ،مراجعة عزيز يوسف يؤيل. د: ،تر النحوية البنى-

  
ا
 :ةــــيـــعـــامــــجــــل الـــائـــالرس-ثــــالـــثــــا
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 ؛الذىبي سويس جب ار 
 اآلداب كمية ماجستير، رسالة الحديث، المغة عمم ضوء في دراسة العربية في االتساق -

 .م8227المستنصرية، ،جامعة
 ؛بمحوت شريفة 

 ماجستير، ،رسالة اإلنكميزية في االتساق كتاب من الفصمين ترجمة مع نظرية دراسة اإلحالة -
 .م8229الجزائر، جامعة والمغات، اآلداب كمية

 ؛عدل زغير الخالق عبد 
 . م1322 ، بغداد ،جامعة اآلداب كمية(ماجستير رسالة) العربية، الجممة في الربط -

 ؛ زنيد أبو عثمان 
 الجامعة العميا، الدراسات كمية ، ماجستير تطبيقية،رسالة ودراسات نظري إطار -النص نحو-

 .م8223األردنية،
 ؛الوداعي جواد عيسى 

 العميا، الدراسات كمية دكتوراه، ،أطروحة البالغة نيج في تطبيقية دراسة النصي التماسك-
 .م8227األردنية، الجامعة

  
ا
 :اتــــــدوريــــــوث والــــحـــبـــال-رابـــعــــا

 البب؛ براىيمإ  

 .8،ع72 ،مجمد اإلسالمية والعموم اآلداب األول، تشرين جامعة ،مجمة الشرط أدوات داللة-

 بمعمي؛ منةآ  

 دمشق العربي، التراث مجمة( والحديث القرآن من نماذج)والحوار لمتواصل األمثل المنيج: اإلقناع-
 .  م8227 ،823ع ،مارس،

 ؛حسان تمام 
 .م1319-ه1739 ،7السنة ،9،ع المناىل ،مجمة التوارد وقيود التضام-
 .م1329-ه1329 ،72،الجزء العربية المغة ،مجمع التوارد ضوابط-

 ؛سيرل جون  
 .  م1313، األولى السنةبيروت، ،3-2 ،ع العربي الفكر ،مجمة المغوية والثورة تشومسكي-

 مصموح؛ سعد 
 ،ع12األدبي،مج النقد مجمة فصول ،"جاىمية قصيدة في دراسة" الشعري لمّنصِّ  أجرومية نحو-
 .م1331 ،1-8
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 ؛الجابر سمطانة 
 (.األنترنيت) العالمية المعمومات شبكة المنتدى التعميمي، النفسية، الجوانب-

 كنوش؛ عواطف 
 .م8228 ،9،ع اإليرانية الدراسات مجمة الكريم، القرآن في التفضيل مراتب-

 ؛ عمي يونس محمد محمد 
 لمبحوث فيصل الممك ،مركز المغوية الدراسات ،مجمة وتماسكو الّنصِّ  داللة في وأثرىا اإلحالة-

 .م8223 ،1ع ،9،مج اإلسالمية والدراسات
  مميود نزار؛ 

دراسة تأصيمية تداولية ،مجمة عمو إنسانية، السنة –نحو نظرية عربية لإلحالة الضميرية -
 م.8223، صيف، 38السابعة ،ع

 ؛عياشي منذر 
 .م1338 ،31-39،ع المعاصر العربي الفكر مجمة وتجمياتو، ممارساتو الّنص-

  ار؛  نادية النج 
 م.8222، 18التضام والتعاقب، مجمة عموم المغة العربية،ع-

 

 

 

 

 

 


