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 الرسائل والوصايا يف نهج البالغة

دراسة يف ضوء علم لغة النص -      

 

  

  

  

  
 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  
 

 

 

 

  



  المستخلص
  

الدراسة موضوع وأن الية والوصايا(ا (دراسة(الرسائل البالغة النص))ن لغة علم ،ضوء

ا ف درست وقد والبالغة، بالفصاحة شئھ مل ود مش االحتجاج عصر من ي ن لنص دراسة ا بكو سم وت

(دي ا أقر ال السبعة النصية :املعاي و ،بوجراند) واملقبولية ، والقصدية ، ام واال ، ساق ((اال

ماثلةواإلعالمية املعاي ذه أن اثبات الدراسة ذه من املرجاة والغاية والتناص))، ، واملقامية ،

والوصايا. الرسائل   نصوص

انظمت النتائجوقد م أ تتضمن خاتمة ا واعقب يد وتم مقدمة ا سبق فصول ثالث الالرسالة

ومراجعھ. البحث مصادر م بأ ت ث ثم البحث، ا إل (النص،توصل يم ملفا عرضاً فيھ تناولت فقد يد التم أما

الدراسة وفاق ع ا دراس لذا نصوص، والوصايا الرسائل أن إ للوصول والوصية) والرسالة

د فقد والوصايا)، الرسائل ساق (اال األول الفصل أما ة. ثالثةالنصيّ ع ّ الن ساق اال فيھ رست

والنحوي). ، مي وامل ، ي (الصو ات لمتمستو ت فقد والوصايا)، الرسائل ام (اال ي الثا الفصل أما

أخرى)، نّصية (معاي الثالث الفصل أما العليا. ية واألب الداللية والعالقات وآلياتھ ام اال ر مظا ع يھ ف

امل دراسة تناولت واملقبوليةفقد القصدية و واملتلقي) لم (املت النص بمستعم عالقة ا ل ال عاي

واملعاي الواإلعالمية بالنتائج البحث ختمت ثم والتناص بالسياق وتتمثل ارجية ا باملؤثرات عالقة ا ل ال

ا: وم ا إل   توصلت

اال  - حيث من واحد مستٍو ع والوصايا الرسائل نصوص تكن فلم واألطناب وتطوليجاز تقصر

ذلك من الرغم وع إليھ، املرَسل من العالقة وطبيعة فيھ ت كت الذي والظرف النص موضوع حسب

سمة .فإنّ والن الوعظ موضوع عموماً ر تظ  األطناب

او - ن الباحث عند الدراسة ذه ا حول دارت ال ات واملصط يم املفا عض استقرار نعدم الدارس

م م ل ل املعرفية لفيات ا واختالف يم املفا ذه النظرل ات وج تباين عكس مما النص،  .علم

اإلحالة - أن عن فضالً والوصايا، الرسائل نصوص النحوي ساق اال ر مظا أك من اإلحالة عد

يخل اد ي فال النصوص ذه وروداً اإلحاالت انواع أك من انت ية ا.الضم م نص  و

مماأن - املدروسة، النصوص ذه ل الداللية ية الب شيد تضافرت قد ام واال ساق اال عناصر

ومتماسكة. ابطة م نصوص ا أ ا عل كم ا من يمكننا ما و و ا تحليل سر ال من نوع إ  دفع

ا - يكت لفظة ل ف النصية، املعاي ل ع يمن امل املعيار القصدية ل)(اإلمامعد و ا، يختار أو

وغ مباشرة إما تكون ال فيھ اإلمام ا يرجو ال القصدية من يخلو ال ھ يوج نص ل و يذكره تركيب

 مباشرة.

األزمان - ل ع والوصايا والرسائل النصوص انفتاح الدراسة من النوع ذا تطبيق ر أظ اً أخ

اإلمام فأوامر ة)(واألمكنة، صا ونصائحھ عليماتھ لو ل شاملة ان وم زمان ل التنفيذ

م أجناس اختالف ع اص م.األ ا ومستو م  وطبقا
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ظم، وأشكره على ما أوالنا الحمد هللا الموصوف بالقدم، أحمده وهو المحمود المع

شهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المفّضل على سائر العرب أمن جزيل النعم، و
  أولي الكرم  والعجم، المصطفى من ولد آدم، صلى اهللا وسلم عليه وعلى آله

  درهم وأصحابه المبرئين من الوصم ال بعرض والالذين باعوا أنفسهم 
  صالًة وسالمًا يحرسان قائلهما في يوم النّدم. 

عد...   و

يات السبعي داية و نيات الست أواخر دت ش ّيلقد اللسا الدرس ميدان وظاً م تطوراً

بوصفھ ص النّ و األساس وموضوعھ ص)، النّ (علم باسم عرف جديد معر فرع ميالد عنھ نتج ديث ا

ة لغّو وحدة ةأع النصيّ الفرعالدراسات ذا تطبيق إ البالغة ن دراسة رغب دفعت وقد ،

ّي، ا ال ن امل ذا ع ّ مااملعر وإنّ ص، النّ لعلم ن امل ذا إخضاع الغاية س يل املعا عض بيان

ة املكتو ار اواألف (وايضاح ع اإلمام عض،)نصوص ع ّ املعر الفرع ذا تطبيق خالل من

اختيار جاء ذا وألجل النصوص، ليكونذه املوضوع بــــعنوانذا فوسم البحث،
 

ا البالغةأمّ ن من القسم ذا اختيار ب هس غ ل؛دون ان خطبف دراسة  )(اإلمامسبق
تحتلقاًاوف انت و مخيف) مدفون (راشد للطالب املاجست رسالة ة النصيّ الدراسات من النمط ذا

ع اإلمام ((خطب بية/)(عنوان ال لية النص)) لغة علم ضوء ة مقار البالغة ن

القادسية.   جامعة

أن عن قدفضالً والوصايا (الرسائل ن املؤمن أم خالفة مرحلة اساً واكبت ع ا انت و ،(

سانية، إ قيمة ا ل جعل مّما ية، والدي واالجتماعية السياسية ا عاد أ ّل ب ا ذلكل منمن ا عدّ يمكن

ية. والدي واالجتماعية خية التار   املصادر

يد تم ع يقسم أن البحث طبيعة وتناول،واقتضت النتائج، م بأ فخاتمة فصول وثالثة

عرض يد يماً التم غاية)الوصية،الرسالة،(النصملفا لتحقيق مةاصطالحاً وم الدراسة، ثباتإمن

ا دراس ّ لذا نص، والوصية الرسالة ةلاً قاوفأن النصيّ بوجراندأقر اللمعاي دي   .ا

بمعيار اختص فقد األول الفصل ا ساق(أمّ ع)اال ن:وعرض مبحث ع ان ف ره، ومظا ناصره

ّي الصو ساق اال واآل األول: مّي، النحوّي.وامل ساق اال   خر:

الف ان معيارو ي الثا ام(صل ِرَست)اال دُ اممبادئفيھ، رهاال والبومظا وعالقاتھ

األول: ن: مبحث ع فجاء ة اممبادئالنصيّ رهاال ةواآل ،ومظا الدالليّ العالقات ة.خر: النصيّ   والب

ع توزعت وقد ، معاي خمسة ا وعدد ة النصيّ املعاي بقية الثالث الفصل درس ن ح ع

األول: ن: (القصديّ مبحث شمل و املتلقي) لم، (املت النّص بمستعم تتصل ة،معاي املقبوليّ ة،

واآل  ة)، ةخر:اإلعالميّ ارجيّ ا باملؤثرات تتصل التناص).،معاي   (السياق،



 
  

موضوعالبد أي املدراسة ضبط الجالمن ات واملصط يم واملفا فيھ، يدور عتمدالذي

موق بذلك ن فيتع ا، واملتداخلةفعل واملتنوعة املختلفة االختصاصات من من،ھ املستقِبل تمكن و

يماملإالولوج املفا تلك ع القائمة النظرفاتيح نركز سوف لذلك الضوء؛ سلط ناو عا

وماتثالثة الّر مف ص، (النّ : و سة ة)،رئ الوصيّ اسالة، إ أبوابإذ ولوج من تمكننا ال املفاتيح

الغاية،املوضوع وتحقيق الدراسة، ذه يح ال ق الطر إ نصوصاملرجوةوالوصول دراسة من

النّ سائلالّر  لغة علم منظور من البالغة ن فاتلذاص؛والوصايا التعر عرض االصطالحيةأرتأيت

نا البحث ا إل يصبو ال يجة الن تخدم ال ا أل ة، اللغو ا معان ع أعرج أن دون يم املفا ذه ،ل

ي يأ ذهوفيما فات لتعر وماتعرض   .املف
  

 : ً ّ أوال    ص.تعريف الن
املعرفيّ  التخصصات نوع ب تنوعت وقد ا، حصر يمكن ال للنص عديدة فات عر تعددتوجد و ة،

ات والنظر ات اللسانيّ االتجا ماواملدارس ذا نبدىأة، نالدراس وضعوالباحث انية إم التباين إ

وم ّل مف ف عليھ، يجتمعون واملنطللنص صاحبھ نظر ة وج عكس ف النظّر عر لفياتلقات وا ة

ثاملعرفيّ  من فاتھ عر ابتدع من ناك ف ا، م ينطلق ال منقاة م وم للنصوص، اص ا مھ وف فاتھ

أ، أج أو ومفأضاف املف ذا توضيح إ ساعون م عدّ ،ل العلم،الذي ذا بدونھ يقوم ال أساساً

علميّ  خطوة أول و املصط ف عر بان لوإيماناً ل لھ.ة تالية   دراسة

النّ -نا-وسنعرض وم خاللصملف فاتمن التعر من تمجموعة ذهطبيعةو ناسبال

العرب.،الدراسة أو ن ي الغر سواء ن والباحث ن الدراس عض عن جاء   مّما

قدّ  يةمْت لقد والعر ية الغر فالمنالكث الدراسات ةاتتعر الك ذه ومرد ص، النّ ملصط

ذ تناولھحداثة ع عالوة عد، ستقر لم اتھ ومصط يمھ فمفا اللسانيات، من الضرب غا من

بصف ص النّ وم مف شرح فات عر رت فظ ديثة، ا ة النقديّ ات النظر مع وتداخلھ ة، لغو ة ةنظر

وأخرى عضعامة، املاثلة ة النوعيّ واص ا ز ّ الأت ص النّ فات عر وسندرج املتعينة، نماطھ

طبيعة مع ناسب وميت وقدمف والوصية، ن:إسارتالرسالة   تجا

يطلق مصط النص أن يرى املكتاألول: اإلع ذا مالمح ر وتظ وامللفوظ، يلع- تجاهوب س

ماري-املثال جان مونانسعند جورج حسنشلوميت،شايفر، ورقية اليداي يلمسالف، و ،)١(.  

سشايفرعرفھفي ماري أوأنھبجان محكية لسانية تواصلية))م((سلسلة وحدة ل ش و ة ،)٢(كتو

حسن ورقية اليداي من ّل ا،وذكر طول ان ما م منطوقة أو ة مكتو فقرة أي ((إ ش نص لمة أن

                              
ا)١( عيّ منذر النص، وعلم العالماتية مونان١١٩:ينظر: جورج اللسانيات، م م سعيد٤٦٦:، ي، الروا النص انفتاح ،

ن: عفيفي:١١يقط أحمد د. النص، نحو ر:٢٢، إبر ش شور)، م (بحث ص النّ علم إ ملة ا لسانيات من ،٢٣،٢٨.  

ص٢( النّ وعلم ة العالماتيّ (:١١٩.  



 
  

املة)) مت وحدة تكون أن طة فان،)١(شر التصّور ذا عن عيد ((منطوقاتوغ بأنھ ص النّ يحدد دايك

ة)) اللغو املنطوقات ية ألب ثراءً أك نحوي وصف إ ند س ومطبوعة، ة مكتو ة أمعنافإذا،)٢(لغو

ذه فاتالنظر االتعر املكتوبتطلقنجد ع النص وم مع،مف (الشفوي) املنطوق ع يطلق وقد

وظيفاال  وتحقيق تھ أبن بتماسك واملتلقي.االتصاليّ تھحتفاظ املبدع ن ب   ة

الرأيواآلخر: ذا ن القائل ومن فقط، املكتوب أنھ ع النص إ النظر يلع-يتمثل س

كورل بو -املثال عّرفر تھخطابل((بأنھالنصفقد عند،)٣(الكتابة))تث ال ا بارت،نروال وكذا

إنّ  الكتابة:فقال و ص تطبيقاتھ،)٤(النّ إالومن جدو بن رشيد قول ية العر ((ماندراسات ص النّ

وتن الكتابة فيھ القراءة))تنقرئ فيھ ش)٥(كتب من ل نفسھ املسلك اتخذ وقد محمد، والدكتور ر إبر

قدر)٦(مفتاح بأك يتمتع األقل ع أو ا، طبيع يوافق للنص ف عر ع الدراسة ذه تقوم وسوف ،

ازي سم ف عر و و والشمول، الدقة من كتابھمتاح ضمن األدبية ات باملصط اص ا ق امل

النقد منا ي(املدخل للكتابةعندهفالنصاملعاصر)،األد تار بدايةاظيمتنّم تال((نتاج وفق

اية، ماو ل منيبديأو ا تمك املتانة من بقدر تتم داخلية ية ب لبناء المقاومةقابلية ع لسانيةالوقا

فتتمنفسية،الو االجتماعية الكتابة املؤثراتأما مختلف أمام النفوذ وقوة والسيولة باالنفتاح

ارجية))   .)٧(ا

ذا النّصيةف املعاي إ آخر جانب من ش و جانب من للنص ي الكتا ع الطا ع يركز ف التعر

النص، علم الدراسات ل ا عل وسارت بوجراند، دي ا أقر املكتوبال و عندنا ذلكفالنص ل و

عي اإلمام رسائل مع البالغة.)(م ن   ووصاياه
  

ة.  ّ : مفهوم الرسالة والوصي   ثانياً
تموا وا العرب، لدى واسعاً شاراً وان ذيوعاً عرفت ال ية الن الفنون من والوصايا الرسائل عدّ

تؤديا ملا وذلك ؛ اً كب تماماً ا وظائفنھا مةمن م،م ماوسنقفحيا م ل وم مف عند ي يأ فيما

الغ لتحقيق ن واملحدث القدامى والوصيةاملرجوةايةعند الرسالة ومي مف ط ر و إال البحث من

النص. وم   بمف

  
  

                              
عفيفي:١( أحمد د. النص، نحو (٢٢.  

النص٢( علم االختصاصات() متداخل دايك:)مدخل فان ،٧٤.  

كور:)٣( ر بول ل)، التأو (أبحاث الفعل إ النص   ١٠٥من

بارت:ينظر:)٤( روالن النص،   .٢٨لذة

النص)٥( علم إ ملة ا لسانيات   .٢١:من

نفسھ:)٦( مفتاح:٢٨ينظر: محمد د. الشعري، طاب ا تحليل ،١٢٠.  

قاموس)٧( ق م مع املعاصر ي األد النقد منا إ ازي:مدخل سم د. األدبية، ات   .١٦٦املصط



 
  

سالة. - ١ ّ   مفهوم الر
ذا و ان وامل الزمان م بي فّرق قد اص األ ن ب تواصل ((وسيلة الرسائل انت لقد

للرسالة)) امل ا الرسول يحققھ من)١(التواصل بھ يرسل ((عّما بھ ع الرسالة لفظ إنّ إذ ،

موضع))موضع اإلسالمي)٢(إ املجتمع ى ك قيمة ذات الرسائل انت نا ومن والسيما–،

ا م ا–الرسمية ألثر منظراً املجاالت.امل جميع ن للمسلم ياة ا   تنظيم

(ت القلقشندي أحمد الشيخ ذا كب٨٢١ف لھ ان تمامـ) انباال ا والسيما سل ال بفن

الفن ذا أن رى و شا))، اإل صناعة االع ((صبح سماه ماً مؤلفاً ا ل خصص حيث الرسمي

يةجدَ وُ  الدي باألمور تم ال اتبات امل املتمثلة ا داف وأ لألمة اصة وا العامة املصا دمة

إن فقال ة، األ :والدنيو مصا ع مب سل منمة((ال عليھ شمل ملا الرعية اتبوقوام امللوكاتم

لفاء ا يعات و ال، ا وصالح الدين مات م الناس ودوسراة ع من م ع يصدر وما م، ود وع

يل وما السيوفامللوك، اب أر واليات من بذلك ا))تحق وقواعد الدولة ان أر م الذين   .)٣(واألقالم

الذي الرسائل وم مف أن اتبوذكر ال ا يرت ((أمور بھ يراد رسالة جمع من:و حال اية ح من

مّم  ذلك غ أو ن، ئ ش ن ب مفاخرة أو ض، وتقر مدٍح أو ٍد، َصيْ أو وُسميتعدو، املجرى. ذا يجري ا

بما مفتتحة ال، ا بصورة ا ف اً مخ ه غ إ ا كتب ما ر ا ل ء امل األديب أن حيث من رسائل

بھتتف اتبات))تح   .)٤(امل

مف أن إ الكالم ذا ش بذكرو و تم كذلك النصوص، من املكتوب ع يطلق الرسالة م

ا نجد أمور ذه و الرسالة. كتابة من والغرض الّرسالة، إليھ، املرَسل اتب، ال : و التواصل أطراف

ع اإلمام رسائل ا)(حاضرة بالغ ن للمحدث ان و ذا، ف ومھ، مف وتوضيح الفن ذا تمام ال

بالرسال املراد أن يذكر الشايب جز أحمد غرض املكتوب طاب ا و )) إة صاحبھ بھ يبعث ي،

ف،)٥())رآخ اً مع آخر إ أمرؤ يكتبھ ((ما : الرسالة إن النور عبد جبور قول خاصةو شؤون عن ا

م املع ذا الرسالة وتكون عامة، يتھ،أو ع اتب ال ا ف نطلق و محددة، سطوراً تتعدى ال وجزة

يتو  وقد تأنق. أو تصنع مستوىبال إ ا تفع ف الدقيقة ي املعا ع والغوص البالغة يحيناً أد

  .)٦(رفيع))

                              
بوطر ١( مة كر ،( ماجست (رسالة ية العر ة الشعر الن موضوع   .٦٨ن:ا)

الو٢( الديباج اسرار) عن العلوي:الكشف ، الو   .٥/٢٠٩٩كالم

القلقشندي:٣( ، األع صبح (١/٦٠.  

  .١٣٩-١٤/١٣٨نفسھ:)٤(

(دراسة٥( األسلوب تحلي) األدبية)،بالغية األساليب ألصول الشايب:لية   .١١٣أحمد

النور:)٦( عبد جبور ي، األد م   .١٢٢امل



 
  

ذكر الرسالةو وم مف أن اب يھ ن محمد بھالدكتور اتب((يراد ال شؤه ي هما غ إ

من ا.)١())األغراضغرض عّرف ((مابالقفايز و ا جھأ ه))يدبّ غ إ بھ بعث و اتب فلفظ.)٢(ال

اتب) أ(ال إ ش فات التعر ذلكذه ع والدليل ملفوظة، ست ول ة مكتو الرسالة عضن أن

مرادف (الرسالة) لفظ يجعل ن (الكتاب)اً الباحث ((إللفظ : ش إنھ فيھ الذيفقال املكتوب النص

موضوع)) أي ه غ إ اتب ال بھ   .)٣(يبعث

ن ي الغر ص النّ علماء سومن وأورز سز مثاٌل الف ا بأ الرسالة عرفان مكتوب،نياك ّ ن لنمط

تحقيقھ عاد أ ب س يبدو مكتوب، ن ((نوع ھ أنّ إ بان حدفيذ إ للتحليل قابل ماالعادي...أنھ

ن أنواع من وأك أخرى، ة الرسالة))صيّ املسمى ص النّ نوع نا وم.)٤(ع مف أن ذلك من شف س

اإلمام رسائل طبيعة مع يتفق الرأي ذا و املكتوب النص ع يطلق رسائلھ)(الّرسالة جاءت فقد ،

ة امكتو   .جميع

  

 مفهوم الوصية.  - ٢
سان، اإل حياة بارزة انة م ا ل ال ية الن الفنون واإلرشادمن الوعظ ع تركز ا أل

ياةوالتوجيھ وا والسعادة الراحة إ إليھ املو تقود ال ميدة، ا باألخالق سمك وال

واألكمل   .)٥(األفضل

كرت ذُ منوقد كشافھ انوي ال قالھ ما ا م للوصية عديدة فات أنعر )) ة الوصيّ أن

موتھ عند الراوي بكتابسفرهأويو ن مع ص ھل ا)٦())يرو بأ مطلوب أحمد الدكتور ا وعّرف ،

توجيھ فيھ الكالم من غالباً)٧(إبالغ))وأ((لون ياة، ا تجارب من مستخلص ((كالم ا بأ أيضاً وُعّرفْت ،

ا يتفوه األخطاء))ما الوقوع تجنب و إليھ، لقى تُ من ا تفع لي كمة، با الناس ن ب ُعرف   .)٨(من

إ ش كذلك ، اً شفا يلقى ي ن فن الوصايا أن ع تؤكد ا أك أن فات التعر ذه ظ ن

من عإالغرض مية األ وتركز بھ، املُو ء وال إليھ، واملُو ، املُو : و ا، ا وأر ا شا

إعطاء د ير الذي و ألنھ )؛ الذاتية(املُو تھ تجر عن مركزة ((،)٩(خالصة وسيلة يصالإفالوصية

                              
اب)١( يھ ن محمد د. ، العبا العصر الكتاب   .٩٥:بالغة

)٢: الق فالح الن عبد فايز ري، ال امس ا القرن األندلس الّرسائل أدب (٧٩.  

  .٨٠:نفسھ)٣(

س)٤( ز النص)، بناء (مشكالت النص علم إ وأورزنياك:سمدخل   .٤٥الف

ا)٥( ا العصر الن مناعينظر: صا اشم د. ،:١٠٧.  

انوي:)٦( ال والعلوم، الفنون اصطالحات   .٢/١٧٩٤كشاف

مطلوب:)٧( أحمد د. القديم، ي العر النقد م ات.٢/٤٤٠م مصط م م نظر: مطلوب:و أحمد د. القديم، ي العر   .٤٤٥النقد

مطر:)٨( مزاحم د. شور، م بحث األسلوب)، خصائص (قراءة البالغة ن الوصايا   .١٨٩أدب

نفسھ:)٩(   .١٨٩ينظر:



 
  

ال املعرفة جسور ومد ة التجر ونقل ة اا ناقل مي ل ا تحقيق غية شر انةعامبصورةال أياً

ال السلوك اتصال تضمن فالوصية الوصية، تلك نقلھميدان ق طر عن السديد والرأي سليم

ذه.)١(لألجيال)) ل العرض ذا وماتعد والوصايااملف الرسائل ل م، م سؤال ن الذ إ بادر ي قد ،

لقد ا. وعدم الدراسة ذه ة يحدد السؤال ذا ع واب ا أن علماً عندنانصوص؟ استقر

الضوء إش ال نصوص فالرسائل م، الف ذا ل ووفاقاً املكتوب، و النص أن البحث ناه ت الذي ف التعر

ة. مكتو ا أل   ذلك؛

فبأما االوصايا إالعدّ ية، بالشفا تتصف انت لذا ؛ ا ا العصر شأ وصاياأفناً نّ

ع انت )(اإلمام البالغة األك-ن يوجب-ع الكالم ذا و ة، ا:مكتو م أ عديدة و   أدلة،

 ان عّما تختلف حياة اإلسالمي املجتمع عاش وقد اإلسالمي، العصر انتجت الوصايا ذه إن

ديد. ا الدين بفعل الكتابة باستخدام تمام اال بدأ إذ ا ا العصر  عليھ

 :الدراسة ذه ا قدم ال رات امل ومن برسائلھ، اإلمام وصايا اق إ إ حديثة دراسة  وأشارت

ال - املوضوعة.إنّ ا بقيود م وتل املقررة الكتاب آداب ع سارت  وصايا

م - أبنا ع م وصايا يلقون األوائل ان كما ، اً شفا ا يلق وال وصاياه يكتب ان اإلمام إن

. اً شفا م ا  وأقر

يقتصر - وال الغائب د الشا إ ة موج انت الوصايا وجھ )(إن ذا و بحضرتھ ان من ع

إ تدون نصوص ا كو والرسائل الوصايا ن ب نولئكأالشبھ مع.)٢(الغائب يتوافق ذا و

ال و )) النص: إن القائل متلٍقتالرأي إ يتوجھ ولكنھ ، اتصالياً غرضاً يحقق الذي م ا ع تا

ذ ول الديمومة، تمتلك ة مكتو مدونة يكون ما وغالباً وتتجدد،غائب، النّص، قراءات تتعدد ا

املتعددة)) النقدية املنا وحسب فيھ، النظر ات وج عدد و قرائھ،  .)٣(بتعدد
 

؛ األك ع ة مكتو ا أل أيضاً نصوص البالغة ن الوصايا أنّ عندنا يت ذا ل ومن

(دي ا أقر ال السبعة املعاي وتطبيق النص) لغة (علم ضوء ة نصيّ دراسة ا دراس ّ ي لذلك

:بوجراند) التو املقامية، اإلعالمية، املقبولية، القصدية، ام، اال ساق، و)٤(ناص)(اال ما، و

ما يحقق النص ا جميع املعاي ذه وجود أنّ إ اإلشارة تجدر لكن البحث، ذا فصول ناولھ سن

الن باالكتمال  .)٥(سمى

                              
عزام:١( هللا عبد حذيفة ،( ماجست (رسالة ، األندل األدب الوصايا (٨.  

ع٢( اإلمام رسائل ينظر: ()(: البص حسن امل نقدية)، أدبية   .١٥٤-١٥٣(دراسة

عزام:)٣( محمد د. الغائب،   .٤٦النص

واإلجراء:٤( طاب وا النص ينظر: (١٠٥-١٠٣.  

(بح)٥( ة)، نظر (دراسة م الكر القرآن نصية ومعاي النص وم مف د.ينظر: ي، ستا ال حمدي شرى د. شور)، م عبدث وسن

املختار:   .١٨١الغ



 

 

 
 

  مدخل:
 ّ الن ساق اال يلإن س ا عاتق ع أخذت ال ديثة ا اللسانيات أساس موضوع و

ملة ا دراسة من االنتقال ا عل توجب إذ التوسع، فرضية من االنطالق والتطور، س والتأس التكونّ

و  ا ومدارس اللغة ات نظر ا عل تب ى، ك ة لغو وحدة ا ممثالًإبوصف بوصفھ النص؛ إ ا، ا تجا

ل ام.شرعياً واال ساق اال ات ومم خصائص ل ب يمتاز   لغة،

ما و يو ب ألنھ املعاصرة، ة اللغو واالبحاث ديثة ا الدراسات ل عليھ منتظمةةتقوم

ا متتاليا ن ب معينة عالقات إ تحتكم مة، وم سقة مليةم ا،ا معنا البالصورةأداء

للقراءة قابلة فيھ متكون السبعة؛لوالتأووالف النصية املعاي من األول املعيار ساق اال يمثل إذ

بتوضيح ن، النصي ن اللساني قبل من ة كب عناية املصط ذا نال وقد بوجراند) (دي ا وضع ال

املقابل ي العر املصط حول والدارسون الباحثون يتفق ولم وشروطھ، عواملھ وإبراز وأدواتھ ومھ مف

اآل دول وا يلھ. ل اإلن للمصط املقابلة ية العر ات املصط يو ا(COHESION)ي وضع ال

والدارسون.   الباحثون
  

   
  

  

  

  

  

ساق   اال

 الذ حنيحن س سو ديث  جبار ا اللغة علم ضوء دراسة ية، العر ساق اال

:( ماجست   .٢٦(رسالة

 ر الداوديبنزا ون :  مر والن الشعر ن ب ّ الن ابط   .٣٧ال

 ي نا ا عبيد خض خليف هللا (أطروحة  عبد وجمالياتھ ره مظا ي القرآ النص ام اال

  .٤٢دكتوراه):

 زنيد أبو تطبيقية):  عثمان ودراسات نظري (إطار النص   .١٠٥نحو

  ري خز أكمل الرحمن، عبد عبدلب

ميل ا شمس   وبيالرحمن،

ة لغو وصفية دراسة ي القرآ النص ساق اال ر مظا

شور): م   .٥(بحث

 اس قيّ ي  ليندة مذا ال مقامات والتطبيق ة النظر النص لسانيات

:   .٢٧أنموذجاً

 ي خطا  محمد
 يحياتن   محمد

ام ا إ مدخل النص طاب:لسانيات   .١١ا

املفاتيح ات طاب:املصط ا   .١٢٧لتحليل

ام مداس   اال أحمد طاب  د. ا التحليل، من نحو النص   .٨٣:الشعري لسانيات

ابط الشاوش   ال محمد طاب:  د. ا تحليل   .١/٢٥أصول

القواعدي ابط جواد   ال محمد موفق النص:  د. لسانيات   .١٥١أسس

غزالة   التضام أبو ام النص:  إل لغة علم إ   .١١مدخل

  

  

  
  



 

 

 
 

   
  

  

  التماسك

 الزناد ر األز النص:  د.   .١٥سيج

 مخيف مدفون علم  راشد ضوء مقارنة البالغة ن (ع) ع اإلمام خطب

:( ماجست (رسالة النص   .٢٠لغة

 الفقي يم إبرا صب والتطبيق:  د. ة النظر ن ب الن اللغة   .١/٩٣علم

 ب شب بن فا ميد. :  ال الن اللغة علم إ   .٩٣مدخل

ر   التناسق إبر النص:  ش علم إ ملة ا لسانيات   .٢٣من

لف   الّرط م  نوال الكر القرآن ام سورةاال ا، نموذجاًالنور

دكتوراه)   .١٠:(أطروحة

اللفظّي  محمد   الّرط شبل عزة ن  د. ب النص لغة والتطبيق:علم ة   .٩٩النظر

النحوي  ي    الّرط بح حسن سعيد ات:  د. واالتجا يم املفا النص لغة ات١٠٠علم اتجا ،

شور): م (بحث معاصرة ة   .١٧٠لغو

  

  

  

  

  

ك   الّسبْ

 حيال ن حس سورة  أحمد تطبيقية دراسة م الكر القرآن الن الّسبك

:( ماجست (رسالة عام   .٤٨األ

 أحمد  عفيفيد.
 الرا عبد محمد   أحمد

النحوي: الدرس جديد اتجاه النص   .٧٥نحو

داثة: وا األصالة ن ب النص   .١٠١نحو

 حّسان ة:  تّمام لغو ادات   .٣٦٥اج

 املجيد عبد جميل النصية:  د. واللسانيات ية العر البالغة ن ب ع   .٧١،٧٧البد

 فرج أحمد حسام ة  د. رؤ النص علم ة الننظر النص بناء ية   .٧٨ي:من

 مصلوح سعد  د.
 وت ب فة   شر

الشعري: للنص إجرومية   .١٥٤نحو

ة نظر دراسة   .٩٠:اإلحالة
  

  

أ قيقة نظرالمّشاحةنھوا ة وج عن ع سمية ل إذ الواحد، للمسمى سميات ال عدد

النظر  الدارس أو املصطةالباحث ذا ا يؤد ال أو؛الوظيفية ابط ال مع إ ش ا أل

باستعمال إال ما نص ذلك يتحقق ال إذ النص، أجزاء من ما وغ مل ا أو لمات ال ن ب التماسك

نص صياغتھ عند دف (املرسل) لم فاملت ذلك، ساعد ال ة اللغو رسالإإاً لغواً العناصر

للم مارسالة و و ن، مع أمر تجاه القائل شعور أو انفعال عن الرسالة تلك ع وقد (املتلقي)، خاطب

ھ ياملخططيو   :)١(اآل
  

  

  

  

  

                                                        
النص)١( لسانيات يينظر: خطا محمد (التكرار،١٢:، الن التماسك أنواع من شور):ا، م (بحث العطف) ،   لضم

هللا: عبد حميد مراد م.   .٥١أ.




 


 









 

 



 

 

 
 

  

أن املخطط ذا ع ظ ي نصما س ل و وما نص و ما لتحديد ضروري شرط ساق ،اً اال

ابطة م غ جمالً أصبح ا إل افتقر ما وإذا موحداً كالً اللغوي املقطع ان وسائلھ توافرت   فإذا

ما ذا ولعل ساق، اال لغياب وذلك مھ ف لعدم رفضھ إ بالقارئ يؤدي ذا و نص) ابن(ال قصده

(ت ي وا الق بق٤٥٦رشيق النظمولھه) حفظھباب عسر متبايناً متنافراً ان ((إذا ع،: وثقل

ومَ اللسان بھ، ء))املسامعھُ تْ جَّ النطق منھ ا ف ستقر فلم ساقففي؛)١(، اال إ إشارة املقولة

ى الك التنظيمية االنماط ق طر عن ا إل نتوصل ال للنص العامة الوحدة عن يختلف لكنھ الكالم

النص. ار األف ابطميع لل الشك انب با مرتبطاً ساق اال يجعل الذي م الف البحث ب و

مقابالً  ي عر مصط أقدم بوصفھ ساق اال جاعالً يالن ل االن (COHESION)للمصط
(*).  

)) و ف ن النصي عند ساق اال وم مف السطحيّ أما العناصر ا تبدو إجراءات ع تب ي ةما

ذا استعادة يمكن إذ الرصفّي، ابط ال ا ل يتحقق بحيث الالحق، ا م السابق يؤدي ع وقا يئة ع

ة، الكنائيّ واأللفاظ التكرار، مثل أمور وع مل، وا اكيب وال للمركبات ة نحو يئة ع ابط ال

كة املش والروابط(Co-reference)واإلحالة ذف وا ((خاصية.)٢())، و عأو عتمد طاب؛ ل داللية

األخرى)) مل ا م يف بما ا عالق للنص مكونة جملة ل م من)٣(ف ر مظ ساق فاال ذلك و ،

سياقية. أخرى عناصر ع شتمل ال ى الك النص إنتاج عملية ر   مظا

رى لةأو املش األجزاء ن ب التماسك ذلك و ساق اال أنّ هللا جاب ز العز عبد ما،سامة لنص

مثل: للنص املكونة العناصر ن ب ط تر ال ة اللغو الوسائل ع منصباً فيھ العناية مناط كون و

الوسائل. من ا وغ واملقارنة، ذف، وا بدال، واالس والضمائر، العطف،   اإلحالة،

مية امل املناسبة استعمال إحسان ذلك ووسيلة األجزاء، عالقات ام إح ساق اال أنّ رى و

دوا تدعو حيث ة النحو الرتب اب واست أخرى، ة ج من النحوي الّرط نة وقر ة، ج من

ا ورعاية ي، األسلو ملال االختيار ا تركيب واالفتقار   .)٤(ختصاص

املوجودة ساق اال وسائل عن الكشف إ سيعمد البحث فإنّ ات املعا ذه إطار و

ع اإلمام وضعاًهووصايا)(رسائل يقت ذا و الداخل، من النص ية ب إ النظر خالل من

شأ ت ال األفقية االرتباط عالقات تمحيص يتم بحيث النصية، الب فيھ تأتلف الذي للنظام وتحليالً

النص تحكم ال ا مقّوما يان و ا، مكونا ن ساق)٥(ب اال وسائل تحديد الدراسون اختلف وقد .

                                                        
و ) ١( وأدبھ الشعر محاسن ي:العمدة وا الق رشيق ابن   ١/٢٥٧نقده،

من أول إن و د.وأطلقھ(*) النص) (لسانيات ي خطا منمحمد ذا كتابھ ديثة.أعد ا النصية الدراسات مصادر   قدم

ية:)٢( العر ساق دراسة٢٧اال اإلحالة ينظر: ة:،   .٩٠نظر

النص٣( وعلم طاب ا بالغة فضل) صالح د. ،:٢٤٥.  

هللا،٤( جاب ز العز عبد أسامة د. اللسانيات، ات مصط نظرات ينظر: (www.alfaseeh.com  

النص:٥( سيج ينظر: حميدة:٢٥) مصطفى د. ية، العر ملة ا تركيب ط والر االرتباط نظام ،٢.  



 

 

 
 

اع لذلك ، ا.الن تحديد والوصايا الرسائل نصوص ع اتتمدت مستو ثالثة ع تتوزع و

ّي  مّي ،(صو ة)،نحوي ،م عدّ وسائل ع يرتكز ا م ل العالقاتو ت ة لغو ر البومظا ن ب

ا وظائف ن و   :الداخلية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 
 

: االتساق ً ّ  أوال   .الصوتي
  مدخل: 

من ا تم ال ا خصائص لغة ل فل العام، اللغوي ا نظام تختلف اللغات أنّ املعروف من

ألخرى  لغة من تختلف الصوتية العناصر فإن ذلك وع اللغات، من ا اللغة.غ فإنّ ذلك عن فضالً

ل ((ل إنّ إذ ايحائية، طبيعة ذات لغة ية واألصواالعر روف ا من وظنوع املعت ن تكو يفة

اللغة أصوات ن ب تناسب مع وألوانھ لھ ش ع وتنو أصلھ يت نوتث ب وتوافق الطبيعة وأصوات

املقصودة))صال ة املعنو والصورة اللفظية   .)١(ورة

ساق اال أنواع من ي الصو ساق اال ان واملع الصوت ن ب العالقة ع تب ي ملا يجة ون

للباحث يمكن ية-ضوئھ-ال الن النصوص أغلب حاضراً نجده إذ النص ساق ا ع كم ا

ساق باال تمام اال نحو ت أنص ن املحدث النص علماء عناية إنّ إال ة مّي النحوّي والشعر   .وامل

ي الصو ساق اال بإن ييق العر نالدرس علم ما:من البالغة، علوم   من

ي املعا وعلم ع البد و الكونيوس،علم ماناساع ل ضاف و ا عل سنقف ال املحاور أبرز ،

ن والباحث ن الدراس بحوث تمام اال وذلك العناية تلك ينل لم الذي (دي؛التنغيم دراسة انت لذا

األو الدراسة صوص ا وجھ ع التنغيم وعن ي الصو ساق اال عن ذايوجراند) جعلت ال

س اال من النور النوع يرى املوسوماق كتابھ ذلك ان و ،(Introduction to Text Linguistics). 
تمام ا د عّ الكتاب ذا جاء ما ساقاً بالغاً إن اال أنواع من النوع ذا إ ة وا وإشارة

عدّ (التإذ ن نوع ع وجعلھ ي الصو ساق اال ملصط سة الرئ الصوتية املحاور من نغيمالتنغيم

ابط) ال والتنغيم وظيف)٢(الصاعد، أما ّي ة، الصو ساق معھاال ط الر ((فيعتمد وجودالنص ع

نفس تكرار خالل من القارئ عند النص جمل ن ب السم التوحد من جواً شيع صوتية عناصر

النص جمل االيقا االنتظام ذا جعل و ثابتة مسافات ع منتظم بإيقاع الصوتية تبدواملقاطع

القارئ)) من مبدئياً ا قبول إ ذا فيؤدي ابطة، م األو لة   .)٣(للو

تدور ي الصو ساق اال دراسة وقدإنّ والتنغيم)، ناس وا ع (ال : محاور ملناأثالثة

اإلمام كالم دراسة تناول ن الباحث أحد أن إ عود ذلك ب والس الشعري الوزن )(دراسة

ة شعر قصائد وكأنھ جاء أنھ ت أث وقد يةرسائلھ ن قوالب ْت بقصيدة)٤(ُصّ يكون ما أشبھ و ف

املختلفة. العروض أوتار ع عزفت عة را موسيقية اناً أ بذلك لت فش ية،   ن
 

                                                        
وخصائص)١( اللغة يةفقھ املبارك:العر محمد د. ،٢٦٣.  

ينظر:٢( ة)  .١١٦:النصعلمنظر
  .٨١:نفسھ)٣(

ع٤( اإلمام رسائل ينظر: ()(: البص حسن امل د. ،٤١٥-٣٤٠.  



 

 

 
 

 ع.ـالسج )١(
واحد)) حرف ع املنثور الكالم الفواصل ((تواطؤ بأنھ ع،)١(عرف منو واحداً ع ال د

اإلمام رسائل ا عل اعتمدت ال املوسيقية أساسهووصايا)(العناصر ل ساقصنعش اال

أ حيث من ي .الصو ومنظماً اً وا اً يو ب عاً طا النص منح م س مقوماتلذانھ من مقوماً يمثل

ايات املتكررة روف ا تمثل تنحصر ال النغمية قيمتھ أنّ غ الداخلية، الفواصلاملوسيقى

ي)) صو شابھ ((مجرد س ل و باملدلول )٢(ف د تتحدّ داخلية ا عالقا أنّ قيمتھ تكمن ما وإنّ ،)٣(.  

أنّ لمان) برو ارل ) رى مننظامو ع يةأال العر ارتقاء ر مظا بفضول ة شعر لغة لإ

و ف ، إيقا تنظيم من يقدمھ االيقاعما من اً ضر البيان صفة إ بطبيعتھ)٤(يجمع ع فال ،

النفس إ محبب ((إيقاع للشعر..والقلب..الصوتية يد تم عنھوصورة،وكأنھ الرجل..مصغرة يحبھ

اً  صغ إليھ س أ و ، اً دتھ،كب د إذا إال أمھ حضن غفو الطفل اد ي ال شودةبل وعةبأ ،م

النغمات))،إيقاعية بة   .)٥(رت

إ الواحد النص عناصر ساق ال األبرز ي الصو ر املظ والوصايا الرسائل ع ال ان لقد

النحّو  األخرى عناصره ميّ جانب وامل النصة داخل الوحدة أنواع من نوعاً فخلق حفلت؛ة، إذ

والوصايا الرسائل موسيقيةنصوص غام أ توليد إ أدت ال املتنوعة اع اال من واسع بزخرف

ن املتلق عند والّرجاء وف وا بة والّر الّرغبة اوتار ع إنّ؛عزف ا((إذ يخلق ال ة شا امل ايات ال

عطي ع نال لمت ال ن ب ان إذا سيما وال لإلقناع، ة قو وسيلة ل ش الذي ي الصو عم الدّ لھ

داللية)) عالقة ن وعت استقر )٦(امل وقد اإلمامت، رسائل ع ال   ووصاياه)(أنماط

  

  

  

  

                                                        
السائر١( املثل األث) ابن ،:٢١٠.  

ة:٢( الشعر اللغة ية ب (٣١.  

  .٣٢نفسھ:ينظر:)٣(

ي٤( العر األدب خ تار ينظر: (:١/٥١.  

ع)٥( البد (علم ديد ا ا ثو ية العر البالغة ن) أم شيخ بكري د. ،:١٢٦.  

النص:٦( علم ة نظر (١١٧.  



 

 

 
 

ا رتب أنماط ثالثة ع موزعة ا احسببفوجد يك اآل ي اإلحصا دول ا ھ يو كما ،(*):  
  

    
    
    
    

  

ع ال يمن إذ والوصايا، الرسائل ع ال ية ب تنوع دول ا ذا خالل من ظ ن

وفيما فيھ، ذكر نص ل مع وداللياً صوتياً ناسب لي وذلك فاملرّصع، املتوازي تاله ثم ا عل املطّرف

الرسائل من النماذج لبعض تحليل مع األنواع من نوع ل وم مف ن ب س البحث مادة من ي سيأ

  صايا.والو 
  

  .الّسجع المطّرف 
دون الروي حرف األخرى مل ا نظائره مع ملة ا من األخ اللفظ يتفق أن و و

روف ا عدد أو الوزن سن.)١(االتفاق ا لإلمام تھ وص جاء ما ع ّ ال من النوع ذا ومثل

)()) فقال: ،(()٢(.  

صوت أخذ وقد شفقتك)، رغبتك، ك، عبدّ (سّواك، األلفاظ ن ب حاصل املطّرف ع ّ فال

شديد صوت و و النص، ذا اً كب مأخذاً اف) النص)٣((ال وفكرة متالئماً جاء إذ اإلمام، أراد ال

)(ن ذ ا سناترسيخ ا اإلمام سبحانھ)(بنھ هللا عظمة إخباره األول: ن، جانب من

و ف وقدرتھ، عا يأمرهو واآلخر: اف. ال صوت وصفة ناسب ت العظمة ذه و ورازقنا )(خالقنا

با االعتصام امنالبوجوب وم قلبھ مجامع ذلك يبلغ ح خالصة العبادة لھ تكون وان وجّل، عزّ ق

اف) (ال صوت وصفة م ت األعمال ذه ف والعمل النية لھ واإلخالص ھ، لاللبّ اأثراان

زّ  و املتلقي أسماع قرع   مشاعره.النغمي

من لنا ر يظ مما النص البارز أثره النحوي ساق لال أن نجد ي الصو ساق اال عن وفضالً

(اسماإلحاالت الذياملوصول املتنوعة (بالواو) العطف عن فضالً والضمائر) بأ، ترت م س

غ يمكن فال منظم، نحو ع ألنياألفعال حذفھ أو موقعھ عن األلفاظ ذه من خالالً إذلكأي

األلفاظ جاءت إذ الكالمية، منطقيبالسلسلة أساس ع عة ومتتا سلسلة قولھم )(ومثلھ

                                                        
ع(*) اإلمام رسائل ع بال اص ا ق امل ع ال تفصيالت   .٢٧٦-٢٧٤ووصاياه:)(ينظر:

سل١( ال صناعة إ التوسل حسن ينظر: (: ل ا الدين اب ش عبد٢٠٩، ا، وفنو ا وعلوم ا أسس ية العر البالغة ،

ي: امليدا حبنكة   .٢/٥٠٧الرحمن

ن٢( شرح ديد:) ا ي أ ابن   ).٣١(و١٦/٧٦البالغة،

ة٣( اللغو األصوات ينظر: س) أن يم إبرا د. ج٨١:، ابن عند والصوتية ية الل الدراسات ال، حسام د.   .٣١٥:عيمين،



 

 

 
 

((كتابھ ُعّمالھ: عض إ لھ        
(()١(.  

أمامك، ك، (ر اف) (ال صوت ا رو ع يمن وقد الرسالة ذه فواصل ء م ظ ن

حسابك)، يديك، قدميك، فامانتك، للقارئ، اً وا بدا الذي النص ومع ناسب ي ذا خيانةو

فجاء األمر، وو هللا غضب ا فاعل بوء و يانات ا وأفظع أقبح من خاألمانة اً مع اف) (ال صوت

ش عن اف)عب (ال فوجود لذلك العمل، ذا وفظاعة سناعة الرئ الغرض مع متناغماً منجاء

  الرسالة.
  

 جع المتوازي. الس 
والروي الوزن ا نظ مع نة القر من ة األخ اللفظة تتفق أن و من)٢(و النوع ذا و .

اإلمام رسائل بھ تحفل ع ّ ملاووصاياه)(ال يتطلبيمثلھوذلك ال املواقف بارز حضور من

لھ كتاب جاء ما أمثلتھ ومن املطلوب، إلتمام ا ف (()(حضوره ُعّمالھ: عض إ 
        

(()٣(.  

صوتياً ناً تلو يحمل النص ذا ألمانتھجاء العامل ذا خيانة لنا املتوازي،يصور ع ّ فال

ن موضع الشديدةحاصل األصوات من و و (الباء) صوت فجاء وحرب) لب، ) قولھ األول: ،)٤(

األفعال ذه ا إل ش ال االشتداد داللة مع ع)٥(متناسباً ا مجي عن فضالً (فَ ، الَل ِع صيغة (

ركة ا ع املتوازي)٦(واالضطرابتدل ع ّ وال ا، ور وتد السياسية األوضاع اضطراب لتو ،

ائ وا ن اذل (ا قولھ سبقناآلخر وقد وخاذن)، ن (مفارق ن ب مطرف (النون)جناس جاء إذ ن)، ل

ور مج متوسط ((صوت و ف ية، ن فواصل لثالث اً النطق)٧())أغنرو عند ة غنّ إحداث ع عمل

إ أدى مّما وإ((بھ م نّ ّ ال ادة الز ة منيّ الزّ ة املدّ مدّ ق طر عن النص ع أع إيقاع إضفاء

ا عند يتوقف فاصلة ا لكو ي الصو غم النّ ا النغم)٨(الكالم))ستغرق فيضاً تكراره فأحدث ،

                                                        
ن١( شرح ديد:) ا ي أ ابن   ).٤٠(ك١٦/١٦٤البالغة،

الرازي:)٢( الفخر اإليجاز، اية العسكري:٦٩ينظر: الل أبو ن، الصناعت كتاب سل:٢٦٢، ال صناعة إ التوسل حسن ،٢٠٩.  

ن٣( شرح ديد:) ا ي أ ابن   ).٤١(ك١٦/١٦٧البالغة،

ة:٤( اللغو األصوات ينظر: اللغة،٤٦) البحث حسانمنا تمام د. ،:١١٩.  

العرب٥( لسان غضبھ، اشتدّ : اً َحر ْحَرُب يَ بالكسر، الّرجُل، َحِرَب (َحِرَب)،) ُر،٤/٧٠:مادة الدّ ِلَب يقالَ: أشتدّ أي: ِلَب َو

نفسھ واشتد، م عل ّ أ إذا لھ أ ِلَب ،ع )َ   .١٣/٩٧:)مادة

الصرف٦( ية أب ينظر: ھ) بو س ديكتاب ا خديجة د. ،:٣٨٤.  

دي:٧( الز اصد د. ية، العر اللغة فقھ (٤٩١.  

ية،٨( العر النون ماجست() عباس:)رسالة مشتاق ،٢٥٨.  



 

 

 
 

ساقاً وا جماالً النص ذا زاد وقد األداء، وروعة زئيةلاملوسيقي ا يةاللتكرارات ب ا حفلت

(فارقتھ ن ب (خذلتھ- النص ، ن) (خنتھ-املفارق ن)، اذل اتحد-ا فقد ن)، ائن الداللةا نا ت

ة اللغو والداللة عليھ.لبياالصوتية أوتمن ما ع حفاظھ وعدم العامل ذا خيانة شدة   ن

ذا يومن الصو س التجا شابك خالل من يحدث إنما املتوازي ع ّ ال إيقاع أن نجد لھ

تصاعد ع ذلك عمل مّما الفاصلة وزن يبعثھ الذي النغم مع مل ا ا ت ت ال ة األخ روف ا

الفواصل انت ((فإذا الداخلية انتأذناملوسيقى واحد وحرف واحدة زنة التوازنصورةع

((.)١()أكمل) البصرة: ع عاملة األنصاري حنيف بن عثمان إ لھ كتاب جاء ما ومثلھ 
         (()٢(.

سبق وقد ،( اً ش ، (طمراً األلفاظ ن ب حاصل املتوازي ع ّ وففال ، اً (ت قولھ: رف املطّ ع ّ )بال راً

تكرار أضفى إذ ع، األر الفواصل ذه ل اً رو نا (الراء) صوت جاء وقد صورة، بأب النص ليخرج

ايقاع (الراء) املعالماً داخلياً صوت ووا ف صوتية ورصوتوقيمة اللسان...((مج يضرب مكرر

اللثة متتالية))معھ ات من)٣(ضر األساس الغرض مع متناغمة جاءت عة املتتا ات الضر ذه ف ،

ذلك اً مو اإلمام نظر ا رخص ومدى قيقية ا الدنيا قيمة ع املخاطب يھ تن و و الكتاب ذا

د. الز ي معا   بأسمى

ظ عون قائماً النص ذا ء ليلقىنصيبم وذلك ا ايا ومتوازنة ة متواز قبوالًة

تھ أث ما ذا و متلقيھ، عند اإليقاععلمواستحساناً نحو راً غز ميالً ناك بأن املوسيقي النفس

الرضا من بنوع سانية اإل النفس معھ شعر إذ املنظم   .)٤(املوسيقي
 

 ع. السجع المرص 
األوزان ة مستو األلفاظ تكون ((أن األتّ مُ ،و ع)٥(از))فقة لفظ ل مقابلة ذلك ع و ،

ھوزنھ ع))ورو ّ ال وجوه أحسن و عوالغاية،)٦(((ف ّ ال من النوع ذا مثل استعمال من

(( عضاً عضھ شبھ بما الكالم ن ب ة املواضع)٧(((املقار ل يص ال ولكنھ املع، مع اتفق ما إال

فيھاملقصود، ط ش ديدنھلذا ع مستمراً لم املت يكون أن و و لف، الت وعدم املأخذ ولة ،((س

                                                        
اسماعيل:١( الدين عز ي، العر النقد مالية ا األسس (١٨٩.  

ديد:٢( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٤٥(ك١٦/٢٠٥)

عمر:٣( مختار أحمد د. اللغوي، الصوت دراسة (٣٩٦.  

)٤: نا ميد ا عبد مجيد ية، العر البالغة ألساليب النفسية األسس ينظر: (٦٢.  

االيجاز:٥( اية ي:،٧١) ا الس العلوم، مفتاح نظر:   .٢٠٣و

ن٦( الصناعت كتاب (:٢٦٣.  

جعفر:٧( بن قدامة الشعر، نقد (٨٥.  



 

 

 
 

فرصة لھ عرضت إذا ح نھ س ع اً جار ةوالكالم نز وعنت ع ّ ال صيع، غال من سرة مت

(( الرثّ والبارد الغّث لف الت من حذراً ا ز ان عنف، غ من لة س   .)١(عسف،

لھ كتاب من املرّصع ع ّ ال من جاء ما عاملھ)(ومّ خليفة و و أبيھ بن اد ز هللاإ عبد

البصرة ع عباس عامل-بن هللا نوعبد املؤمن وفارس)(أم واز األ كوز وع ا عل يومئذ

)) ا: وغ وكرمان           
(()النص.)٢ أبيھحاصل بن اد ز تحذير

خيانة توعدهمن وقد ن، املسلم مال من يليھ ة)(ما وّك إبالعقو منھ وقعت بالشدة،عن ا

ة: األخ الثالث القرائن ن ب صيع ال   حصل

 
 

 
ايقاعاً د ولّ ،وقد اً تكأقو م ماس ف والراء الالم ي صو تكرار نھ األصواتو أو ((من

السمع)) فضالً)٣(الساكنة تكرار ، يل)عن ض ثقيل، (قليل، قولھ (فعيل) ذاواستعمال.صيغة

ح وتكراره األمر معاناة ع يدل املبالغة )) صاحبھالوزن خلقھ كأنھ ،)٤(فيھ))يعةوطبأصبح

اإلمام ألن ديد؛ ال سياق ذلك ل جاء عاملھ)(وقد نفس ا ا من ديد ال داللة تبلغ أن أراد

بفيھوتؤثر منھ.س ة واالخرو ة الدنيو الكماالت   سلب

النفس)) إليھ شوق وت الطبع إليھ يميل العقالء مقاصد من ((مقصد ع ّ خالل)٥(فال من

املنظم التقسيم خالل ((من اره وإظ اإليقاع ن تكو من بھ يقوم الذي الوا والعباراتاألثر مل ل

األخرى)) الناحية من عة ال آخر ع ّ ال ا يوفر ال املوسيقية النغمة ولوجود ناحية، .)٦(من

شدّ  املرّصع ع ّ ال م موسيقاهافأس لقوة وذلك النص نحو املتلقي باه عنن مافضالً يحفلذلك

سن ما و و تنغيم من النص البحث.بھ مادة من ق سي فيما لھفصلھ كالم جاء ما )(ومثلھ

)) هللا: لعنھ م م ابن ھ ضر ا ّ مل الوصية يل س ع موتھ قبل قالھ

                                                        
)١: لما ال ع، البد ع امل (٥٠٩.  

ديد:٢( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح (ك١٥/١٣٨) ،٢٠.(  

ة:٣( اللغو األصوات (٦٣.  

ي:٤( السامرا صا فاضل د. ية، العر ية األب ي معا (١١٧.  

الطراز٥( العلوي ) ،:٣/٢١.  

ارة)٦( ز الواحد عبد ،( ماجست (رسالة داللية)، ية اسلو (دراسة م الكر القرآن لغة ودالالتھ أنماطھ   .٣٩سكندر:إاإليقاع



 

 

 
 

(()صيعتم.)١ إذ-نا-ال ن ت األخ ن الفقرت ألفاظ ن ب

: و وقافية وزناً متفقة األلفاظ   أتت

 
 
 

الشديدة األصوات من ما و والدال) (الباء ي بصو الفواصل اختتام أو إيمان)٢(فقد بقوة ،

حال)(اإلمام عن صادقاً اً عب ت ع فقد املوت، ع مقبل و كقاربھو ا بأ نفسھ شبھ إذ

وجد قد كطالب أو مرفأه، ورد قد و ا و الدنيا عاتأبحر ال ذه جاءت وقد تغيھ. ي ما

اآلخرة إ الوصول أجل من الدنيا عباب شق قوة من اإلبحار ذلك يتطلبھ ما مع ا بقو ومامتناغمة

الس من الطلب ذلك ديتطلبھ وا ث ث الضمآنا حالھ أن يراد وقد يد، دا ير الذي

الذي ص ال أو ليالً املاء عن يبحث الذي و و (قارب) داللة بذلك موظفاً أسرع ل م إ الوصول

واحدة ليلة مس املاء عن وتنغيماً)٣(تفصلھ جرساً النص ذا زاد بومما حصل الذي ناس (وردا ن

ا ناس وا املرّصع ع ّ (ال ن الصوتي ن ر املظ ذين و ف الحق جناس و و جو لووجد) خلق اً الحق)

ّي  الصو ساق واال املوسيقي التناغم   .من
  

 اس.ـــــاجلن )٢(
وسائلوو  ااإل من ال الداخلية واملوسيقى عيقاع اإلمام رسائل ا )(ت

فقدووصاياه مأ، التوافقس من درجة تحقيق مع املوسيقي والنغم اإليقاع من أوفر قدر إضفاء

الداللة ن الدالليةب الوحدة يمثل الذي ي الصو باإلطار أي ((باللفظ يتصل مصط و ف واإليقاع،

السياقية)) والداللة ة اللغو الداللة ن ب التفاعل عملية تبدأ اللفظ و نا.)٤(الدنيا، وسفا

مااتف معان اختالف مع الوجوه من وجھ ن اللفظت (()٥(اق أن و اللفظانأو يتقارب أو يتحد

سان ياملتجا الصو الداللة))،املستوى قان ف ((مدلوالت.)٦(و عن عبارة ناس فا إذن

ة))مختلفة شا م ن)٧(بدوال ب تجمع ة متم صوتية ية أسلو خصيصة ع ناس ((ا شتمل ف

تحقيق ن و مل، ا سياقات صوتية بمتوالية روف ا ر تتمظ إذ يالتكرار الصو شابھ ال

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٢٣(و١٥/١٤٣)

ة:٢( اللغو األصوات ينظر: ية٤٦،٤٩) الل الدراسات :و ، ج ابن عند   .٣١٥الصوتية

العربينظر:)٣( (قرب):،لسان   .١٢/٥٥مادة

)٤: الطرابل ادي ال محمد الشوقيات، األسلوب خصائص (٧٣.  

السائر:)٥( املثل مطلوب:١/٢٦٢ينظر: أحمد د. ا، وتطور البالغية ات املصط م م ،٢/٥٣.  

الرضا:٦( أبو سعد د. والداللة، ية الب (٥٣.  

ة٧( الشعر اللغة ية ب التميمي:،٧٥:) عبود فاضل د. بالغية، قراءات   .٦٣ينظر:



 

 

 
 

(( املع ا واختالف كيب، ر.)١(لل القا عبد فقال ، باملع وعالقتھ ناس ا إ قديماً أش وقد

إال يتم لم أمر الفضيلة من س التجن عطي ما ((إنّ ي: رجا ))بنصرةا قولھ)٢(املع ذلك وأكد .

نحوه)) وساق واستدعاه طلبھ الذي و املع يكون ح ... مقبوالً ساً تجن تجد ال ك ((إنّ   .)٣(اآلخر:

فا ز لھوت فإن سة، املتجا اللفظية وحداتھ تكرار خالل من ي الصو س التجا ما((علية

و  النغم تأكيد من العامةللتكرار ي املعا ن ب ام اال من نوعاً يوجد بأنھ عليھ د ز و نةور رنتھ،

  .)٤(العامة))األلفاظ

غايات استعمالھ داخلولألديب ة مم موسيقى إحداث ع العالية قدرتھ ا م عديدة

وجود إ باه االن لفت وع التقاربأالنص، ألجل و و خاص ملع يرد أو معھ، موجود آخر سلوب

ع باالعتماد ن س املتجا مدلو ن نب ادف م ن بلفظ ي يأ كأن ما الرغمتناس اختالفع من

ماأ م واحد ل ذا.)٥(صل تول ناس ا قوة مدمكفإن ن ب يقرب كونھ )) منلول ن وصوتھ اللفظ

أخرى)) ة ج من اللفظ... فيھ املوضوع الوزن ن و ة، ياً،)٦(ج من شكالً ن الباحث عض ح ق و

ناً مب ناس ا و لتناول   .)٧(أقسامھأنواعھ

  

  

  

  

ناس   ا

  

  

  

ع اإلمام رسائل األسلوب ذا دراسة يتخذ)(و ع، ال أسلوب من أقل و و

ناس مختلفةصوراً ا الوأنواعاً ن ب االتفاق أو التقارب درجة سفظلبحسب املتجا وقدن ن،

غ ناس وا االشتقاق، (جناس ما ناس ا ألنواع السابق التوصيف وفق ن نوع ع توزعت

                                                        
بالغية:١( قراءات (٨٣.  

البالغةأ)٢(   .٩:سرار

  .١٠نفسھ:)٣(

العر ٤( أشعار م ف إ املرشد املجذ) الطيب هللا عبد ا، وصناع   .٢/٢٦١وب:ب

ال٥( األسلوب خصائص ينظر:   .٦٩-٦٨وقيات:ش)

العرب٦( اشعار م ف إ املرشد ا:)   .٢/٢٦٢وصناع

بالغية:٧( قراءات ينظر: (٨٥.  

التام غ ناس  ا

االشتقاق  جناس

التام ناس  ا

 املحرف

 املطرف

 القلب

ف التصر  جناس

 
ف  امل

 املضارع

 

 الالحق



 

 

 
 

  التام)

  

التامو  ناس ا من املدروسة النصوص يو تخلو اآل ي اإلحصا دول ذلكا ن   :*يب
  

 

  
 

 
 

 

 

 
 

   
   
   
   

 

 
   
   
   

  

ظ دولمنو اا غ ناس ا ة األساسك باعثھ يكن فلم املوسيقىلتام، توليد ذلك

ا)) ع ثق ن و ا ستدع بالداللة ((مرتبط و وإنما فحسب، ع)١(الداخلية فاإلمام ،)(أراد

مواءمة وداللتھ))((خلق اللفظ موسيقى ن ب ية مشاعر)٢(عب ك تحر ع الفن ذا لقدرة وذلك

غ أو حرب أم وإرشاد وعظ ان أ سواء خاص بوجھ ن مااملسلم ذا و عام بوجھ ن واملتلق ا،

خاص ية الن النصوص ي الصو ساق اال تحقيق أثره عن أما ي، يأ فيما فإن؛ةسندرسھ

الوزن موسيقى توازي الن موسيقى تخلق وسيلة الصوتية العناصر من ((تتخذ ية الن النصوص

الشعر وعملي،والقافية التلقي لعملية والرواية))مراعاةً فظ   .)٣(ا

ي يأ ال ال والبالغة الفصاحة من كب قدر إ يحتاج و وقدرةاو ل طو باع لھ ان من إال

ي صو نظام وفق ع األلفاظ اختيار ع عالية ة منيلغو املقصود للغرض مطابقتھ فيھ را

أر  ملا موافقتھ مراعاة مع تنوعھ وتباين أنواعھ اختالف ع ((غرضالكالم و ف لذلك تركيبھ عد بھ د

رعايتھ من د البّ العقد...عظيم ه وضعونظ إذا تركيبھ عد قصدتولمموضوعھغتھوالكالم

لھ موضوع و ما خالياًبھاملقصودانخرمبھ ان البالغة))عو   .)٤(ن
  

((الجناس غير التام: )١( مختلفانو اإليقاع مختلفان صوتيان ناول)٥())املدلول مقطعان و

ف) التصر (جناس نا إالبحث يؤدي مما روف ا يأة ن املقطع اختالف بھ يراد والذي

                                                        
ع اإلمام رسائل ناس با اص ا ق امل ناس ا تفصيالت ينظر: (*))(٢٧٧:ووصاياه.  

أ١( ران:) ز البدراوي ديث، ا اللغوي الدرس ضوء ن حس طھ   .٢٨-٢٧سلوب

الل:٢( دي م ر ما د. شور)، م (بحث الصوتية ية األسلو (٧٥.  

النص،٣( لغة علم عز ) محمدةد.   .١٣٠:شبل

البالغة:٤( ألسرار املتضمن الطراز (١/١٢١.  

سلطان:٥( من د. وتجديد، تأصيل ع البد (٧٦.  



 

 

 
 

االيقاع مسافة ف)١(االختالف امل ناس وا تكونو ((، الذي ناس ا ماالنقطو فرقاً فيھ

(( نطقاً ما واختالف خطاً ن اللفظت التماثل تحقق أي ن لمت ال ن  .)٢(ب
 

-  

بحرف(( حرف ركنيھ أحد من أبدل ما و مخرجھآخرو غ منھ))،من ب قر .)٣(وال

أمثلتھ (()(قولھومن قاضيھ: ارث ا بن ح لشر كتبھ لھ كتاب  
(()٤(.  

ن ب قائم الالحق ناس يم)فا وا (امليم مااللفظحر و واألجل) (األمل ن صوتانت

األصوات من و و ة الشفو األصوات من فامليم املخرج، وامختلفان الشدة ن ب .)٥(رخاوةلاملتوسطة

نك ا وسط فمخرجھ يم ا الذي)٦(أما الغرض مع متناغماً جاء األصوات مخارج ن ب التباعد ذا ف ،

ت املعأل كت ذا قوى وقد ا، ا مغر إ الركون وعن الدنيا متاع عن التنف و و الرسالة ذه جلھ

)) قولھ: روجالتضاد القناعةا عز لذلكمن والضراعة))، الطلب ذل والدخول ((وصف، فقد

ا الذي و الدنيا أملھ إ نظره أنّ باعتبار باألمل باملغ ي خلقاملش وما اآلخرة عن غفلتھ ستلزم

وأل  الثمن وجعل الدار، لتلك لشرائھ باً س ار االغ ذلك ان و روججلھ والدخولا القناعة عز عن

استلز  والضراعة الطلب اقتناءاذّل عن التنف ذلك غاية الثمن... ستلزمھ كما لذلك شرائھ م

ذّل  من ستلزمھ بما الدنيا لق))فضول ا إ اجة   .)٧(ا

قولھو  (()(كذلك ة: معاو إ لھ كتاب


  (()الالحق.)٨ ناس فاالختالففا واملسالك)، الك (امل ن لمت ال ن ب ما حاصل

لق)حصلاملخر ا (أق من مخرجھ اء ال فصوت ن)، والس اء (ال ن ن)٩(ب الس صوت أما ،

                                                        
سلطان:)١( من د. وتجديد، تأصيل ع   .٧٧البد

امل٢( ع) اإلمام خطب عية البد ر بالغية،ظا دراسة ماجست(، ن)رسالة حس حيدر يدي:،   .٦٢الز

ي:٣( املد الدين صدر ع ع، البد أنواع يع الر أنوار ا:١/١٤٠) وفنو ا وعلوم ا أسس ية العر البالغة ينظر: ،٢/٤٩٥.  

ال٤( ن شرح ديد:) ا ي أ ابن   ).٣(ك٢٨-١٤/٢٧بالغة،

ة:٥( اللغو األصوات ينظر: (٤٦.  

  .٧٦:نفسھ)٦(

ميثم٧( ابن البالغة، ن شرح ي:)   .٤/٤١٠البحرا

ن٨( شرح ديد:) ا ي أ ابن   ).٣٠(ك١٦/٦البالغة،

ة:٩( اللغو األصوات (٨٦.  



 

 

 
 

اللسان (طرف من العليافمخرجھ الثنايا ق قذلكجاءف،)١()فو ا عن النفس ذه عد مع متناغماً

((ف الصواب ق طر ا موردةومجانب ا، منتصف ال مقحمة ا، بداي الشر ة مو

املع مع بتالحمھ ناس فا ا، اي الك ن))امل املتلق نفوس ة الشعور وة ال ذه ر   .)٢(أظ

اس عثوقد اإلمام ة)(مر اللغو أدواتھ النص ابطذا م نحو ع النص ار إلظ

سق (نفسكوم لفظ فتكرار ا)، كو اللفظة ذه إلبراز النص مرات النصمركزثالث التعب

ذهومنحت اتباع بمدى الشعور وأوعرت) أوردتك أقحمتك، تك، (أو الساكنة ث التأن تاء

ا وا ش وراء واالنقياد كالمكذلكالنفس من سمعھ يطرق فيما التأمل فرصة املتلقي فضالًمنحت

اإل  عرض فقد ذلك ععن الداخلية)(مام املوسيقى نت ة شا م صوتية مقاطع ذا ل

ع اإلمام براعة مدى عكس ذا ل إضافية، موسيقية بقيم من)(للنص دف ((ال و ف

ا م دف وإنما واإلخبار، النقل مجرد إ القارئجملتھ التأث ماوأإ ذلك لھ ى يتأ وال السامع،

يصطنع خاصةلم و اور جتت،لغة العادي، الكالم لغة مألوف غ نحو ع املفردات ا اتتغف ف

األلفاظ)) ن ب ودة املع تم.)٣(العالقات س األخرى ناس ا أنواع ضمن متداخلة أخرى أمثلة ناك و

ي: يأ فيما ا   تناول

:  

يك الذي ناس ا و فيھ(( املختلفان رفان ا املخرج))متقارون النوع.)٤(ن ذا و

لھ كتاب قولھ فمنھ والوصايا، الرسائل (()(موجود ة: معاو إ  



(()٥(.  

ن ب ما حاصل ناس فالفا بة)، ور (رغبة ن منغاللفظت عدان ن لمت ال ن ات اء وال ن

لقية) ا ا)٦((األصوات ى أد من ن الغ صوت فمخرج لق)٧(قل، ا أق اء ال صوت ومخرج ،)٨(.

األول  ن، جانب من النص داللة ز عز األصوات ذه مت أس ام:فقد شار إح املاالن للدينال

واآلخر: الدخولاإلسالمي ع فاألو األخرى، مع عن مختلف األو فمع التضاد، داللة إبراز

                                                        
ة:)١( اللغو   .٧٤األصوات

ع٢( اإلمام رسائل ()(الصوتية ية الب دراسة شنو، ز عز سعد ،( ماجست   .١٢٠:(رسالة

ديثة٣( ا ة اللغو الدراسات ضوء ية العر ملة ا العزاوي:) رحيم عمة د. شور)، م   .١٧٥(بحث

ع٤( اإلمام خطب عية البد ر املظا ()(:بالغية دراسة ا:٥٨، وفنو ا وعلوم ا أسس ية العر البالغة ينظر: ،٢/٤٩٤.  

ديد:٥( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).١٧(ك١٥/١١٧)

ة:٦( اللغو األصوات (٨٥.  

نفسھ:٧( ينظر: ال٨٥) الدراسات ج، ابن عند والصوتية ية   .٣٠٥:ل

ة:٨( اللغو األصوات ينظر: (٨٦: ج ابن عند والصوتية ية الل الدراسات ،٣٠٤.  



 

 

 
 

ال وطأة تحت ية كرا فيھ الدخول األخرى ع ن ح وإيمان، عقيدة عن طواعية سيفاإلسالم

ا، مع منتظماً ا موقع جاء الذي ( اً وكر (طوعاً قولھ: التضاد داللة ا مع تضافر وقد القتل. خوف

ي:ك اآل املخطط ن مب   ما
  

ــــطوع ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــكر    اً ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   اً ـــ

      

ـــرغب ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ بة    ةـــ   ر

      

لق) ا ى (أد الصوت لق    مخرج ا   أق
  

االيقاعفقد إبراز ن التنو تناغم آخر جانب ومن الداللة، ذه الصوت مخرج عضد

( يالً س ، باً نص ، بةً ر ، رغبةً ، اً كر ، طوعاً ، (أفواجاً للنص اناملوسيقي ف وس، إلخ باهيلة ان ثارة

مضمون إ ذا)(ھالمكاملتلقي أن اوالسيما عث رسالة أواخر جاء إ)(النص

لھ رسالة ع رداً ة نمعاو دعوىيب ا اكف املفاضلةاالش وجوه ار بإظ سب   .ال

سن)(وقولھ ا لإلمام تھ (()(وص :
(()واآلجلة).)١ (العاجلة ن ب حاصل املضارع ناس مزةفا وال ن فالع

لقية ا األصوات ن،)٢(من لق))والع ا وسط مخرجھ ور مج اللفظة،)٣(((صوت ع دخولھ وأفاد

ا عد ال اللفظة عن يختلف مع رمز،خلق حيث الدنيا ع الداللة أفادت اإذ )(اإلمامل

يت حنجري صوت مزة وال ومرق(بالعاجلة) موساً وم شديداً بكونھ ع)٤(قاً م دخولھ أفاد الذي

لمة النصبال ذا ما ورود فأفاد اآلخرة، عإمع التأكيد مع داللياً اً غ و صوتية غمة حداث

) اصل ا اد ال بالتكرار وذلك ،املع ،و )الدنياالعاجلة   اآلخرة).(اآلجلة

اإلم توجھ نجد لذلك للوصية ختاماً جاء أنھ النص ذا ظ إ)(امو بنھاباألمر

سن ا إ)(اإلمام سليم واإلرشاد.ذيوال والوعظ الن من الوصية من الغرض بإتمامھ ذااناً ف

فضا يحمل ةئالنص ج ومن تضاد من حملھ ما الداللة ة ج فمن والداللة، الصوت ثنائية ھ

ألن طبيعية مسألة ذه و املضارع ناس ا جاء جالصوت وكماعھ اء، االن حسن الوصية نص آخر ل

ي:املخططيمثلھ   اآل

  

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٣١(و١٦/١٢٢)

ة:٢( اللغو األصوات ينظر: (٨٥.  

  .٨٥:نفسھ)٣(

البحث٤( منا ينظر:   .١٢٥:لغةال)



 

 

 
 

املضارع       ناس   ا

اآلجلة اءحسن          العاجلة،   االن

  التضاد
  

ناك يكون وأن ا ل أو ا عض األلفاظ ن ب بالتناسب تحقق إذا ممتعاً يكون ناس فا إذن

يجة ن موسيقي شوقتجاوب ت والنفس لذلك تطرب اإلذن فإن ناقصاً أو امالً تماثالً لمات ال تماثل

و  لھلذلك القلوب   .)١(أوتار
  

  

تماثل ((ما النقط))ركناهو وتخالفا روف ط)٢(ا ا جناس سمى وقد)٣(و ،

وذلك الوصايا، فقط ن مرت ناس ا من النوع ذا تھ)(قولھورد إلماملوص

سن خ)(ا من ((يصف الدنيا:
     

(()(خشونة.)٤ ن ب ف امل ناس ا لكنتم ة) وجشو

ن مرت تكرر ناس ا قدّ ذا والذي االيقاع قوة من يد ل ن لمت ال ن إات إضافياً مع م

والباء). (النون و يم) وا اء (ا ن ب وقع إذ   النص
  

  

        
  

ن حرف ل مختلفيو انا ناس ا ذا اءجاءا فا بأنھاملخارج، يوصف حلقي صوت

موس يو )٥(م غاري صوت يم وا مرقص، ور مج مركب بأنھ أنفي(والنون،)٦(قف لثوي (صوت

مرق ور ور )٧())قمج مج شديد بأنھ يتم ة الشفو األصوات من صوت و ف الباء أما ،)٨(.  

الغ حال من القوم ؤالء حال التغاير صورة الصوتية املخارج التغاير ذا فعكس

ية ولةوالرفا عُ (فُ الصرفية الصيغة استعمال جاء وقد والعوز. الفقر حال سياقإ مع متالئماً (

                                                        
ندي:١( ا ع ناس، ا فن ينظر: (٢٩.  

أ٢( ع:) البد أنواع يع الر ناس:ينظر:،١/١٨٠نوار ا   .١٤٠فن
ا:)٣( وفنو ا وعلوم ا أسس ية العر   .٢/٤٩٧البالغة
ن٤( شرح ديد:) ا ي أ ابن   ).٣١(و١٦/٨٢البالغة،

ة:٥( اللغو األصوات ينظر: (٨٥.  

اللغة:)٦( البحث منا   .١٣١ينظر:

  .١٣٤نفسھ:)٧(

ة:٨( اللغو األصوات ينظر: (٤٦.  



 

 

 
 

) ولة عُ فُ صيغة دلت إذ ات الصعو ذه ل م واحتمال القوم ؤالء ثبات مدى سم ل الصفة(النص ع

مؤثر خار بفعل عنھ الصادرة ء ال بأنھ)١())الثابتة ناس ا عن يقول من رأي عكس ما ذا و ،

ابنافن إ نيث ب اصل ا التماثل عن املتأتية الصورة تناسب ن ب بجمعھ والنفس األذن يمس

ن ست املتجا ن   .)٢(اللفظت
  

  جناس االشتقاق: )٢(

اللفظ يجمع ((أن بھ ع االشتقاق))و اإلمام)٣(ن حسن)(وغاية الدكتور يرى كما

النصالبص داخل املوسيقى اإلمام)٤(إشاعة غاية أن إحداث)(وأرى ع تقتصر ال

ع تنصب غايتھ انت بل فحسب الداللةااملوسيقى املثيصال جاء.بالصورة ومما

ما: فقط نوعان والوصايا  الرسائل
-  

األول)) طرفھ حرفاً اآلخر ع ركنيھ أحد زاد ((ما و من)٥(و بأك ادة الز تكون وقد ،

ا)٦(حرف وسط أو لمة ال أول تكون وقد اوأ، ا لھ)٧(من كتاب جاء ما أمثلتھ ومن ،

ش البصرة إ املدينة من ه مس عند الكوفة ل أ (إ عفان بن عثمان ((أن :(
            

(()٨(.  

لّ )(فاإلمام ّ ي ليو الكوفة ل أ عم الفتنة وقعت أن عد عثمان دم من براءتھ م ل

(استعتابھ ن ب حاصل املطّرف ناس فا ثالثةذلك األو لمة ال أول د ز وقد أحرفوعتابھ)،

فصيغة مختلف متعددةاالستفعالواملع دالالت ا النصو ل سياق مع عناسب دالة تكون أن

الغال الداللة و ء ال حصول يبطلب معا ش )٩(ستفعالال اة فاألو إكثاره، طلب)(إ

ضاءال واعليھعتال ومما،لھس منھ ا يرضا ال ال األمور ع وعتابھ عنيفھ قلة فتع األخرى أما

ب اصل ا التضاد ناس ا ذا قوة من (أزاد جاءن ن لمت ال وكون وأقل) مطرفك ع طرفاً تا

                                                        
ع١( اإلمام رسائل ()(:ة لغو دراسة البالغة،   .٢١١ن

ناس:٢( ا فن ينظر: (٣٠.  

)٣: القزو البالغة، علوم اإليضاح ين٣٩٨) سل، ال صناعة إ التوسل حسن   .٦٥:ظر:

ع٤( اإلمام رسائل ينظر: ()(:نقدية أدبية دراسة ،٣٤٥.  

ع:)٥( البد أنواع يع الر   .١/١٧١أنوار

البالغة:٦( علوم اإليضاح ينظر: (٣٩٦.  

ينظر:٧(   .٣٩٥:نفسھ)

ن٨( شرح ديد:) ا ي أ ابن   ).١(ك١٤/٦البالغة،

الكتاب٩( ينظر: ھ) يو س ،:٤/٧٠.  



 

 

 
 

اء ال املختلفةالذيبصوت االنفعالية االت ا عن بھ ف)١(ع اإلمامعكس، حسرة )(مدى

الفتنة. وقيام عثمان ملقتل   وتوجعھ

النصف صداه ليأخذ ناس ا ذا ى النص،،أ الداللة عزز ايحائية طاقة يحمل و ف

اإليقا إشاعة ع بعث عو ال ((مشاركة أنّ فرج أحمد حسام الدكتور يرى إذ التأكيد، ق طر عن ع

من نوعاً يخلق واحدة، رة ظا خالل من العمل ناس املفارقةوا أفالقارئ:أنواع م اتبيتو ال ن

جعلھ و عنده املع ذلك فيدعم ع، من ما بي ما يرى بھ فإذا ن، لمت ن ب س التجن مجرد يقصد

لقارئھ)) بروزاً   .)٢(أشد

قولھ أيضاً (()(ومنھ رب: ا عند ابھ أل    
    (()و )٣ (أسلموا، ن ب مطّرف،ا، جناس سلموا) س

اإلسالم الدخول ع فاألو حرفان، األخرى د ز وقد األخرى، مع عن مختلف األو فمع

واالتخاذ التحول األخرى ع ن ذا)٤(ح و النص، سياق مع ناسب ي إ)*(املع النظر أمعنت ولو ،

لوجد ولكن-االستدراك- أنتالنص حقيقة سلموا لم م إ أي ن س املتجا ن ب ما توسط قد

من اتخذوا أو (النفاق)، املبطن الكفر إ لإلسالم العلنية ة واملواج الصراح، الكفر من ((تحولوا

وتم قھ لتمز وسيلة اإلسالم الشك م   .)٥(يعھ))يدخول

التضاد ي السلو التضاد شعار اس غذى ذلكوقد عن فضالً روا) وأظ (أسروا قولھ اللغوي

الص)(توظيفھ األصوات من و و مرات خمس تكررت فقد ن، الس لصوت الصوتية يةفالصفة

ص فتحدث ا النطق عند جداً ا مخرج يضيق الصفات)٦(اً فال من الصفة ذه عد و الصوتية،

ية العر الوقع)٧(اللغة لوازم من الزمة ان الذي بھ النطق عند ة الوا األصوات من إذن و ف ،

من ح صر إعالن ذا ف الدين، غطاء تحت م س رغم ن املنافق أمر انكشاف عن ّ ع إذ الدال

مب)(اإلمام خصومھ سالم اس أنّ نفمن ماع عق اإلمام أن ع ذا قد)(و

                                                        
ياقوت:)١( سليمان أحمد د. ية، العر اللغة اء ال   .٢١ينظر:

النص:٢( علم ة نظر (١٢٠.  

ن٣( شرح ديد:) ا ي أ ابن   ).١٦(ك١٥/١١٤البالغة،

اجب:٤( ا ابن شافية ينظر: ية١/١١١) أب ھ، بو س كتاب   .٣٩٩:الصرف

است صيغة أن البديري مظلوم خض رملة الباحثة أشارت فقط(*) ن مرت الن رسائل جاءت الداللة ذه ع فعل

ع اإلمام رسائل ينظر: يح)، س ) والفعل (استودع) ة:ن)(الفعل لغو دراسة   .١٨٩البالغة،

داللية٥( دراسة البالغة، ن واالستدراك اإلضراب محمود) جابر معتصم ،( ماجست (رسالة ،:٨٤.  

ة:٦( اللغو األصوات ينظر: (٧٣.  

ي٧( العر وخصائص اللغة فقھ ينظر: محمد) د. ية:٥٢املبارك:ة، العر اللغة فقھ ،٤٧٤.  



 

 

 

  

: االتساق املعجمي.   ثانياً
  مدخل:

امل ساق اال اعد وضع ال ساق اال أنواع من حسن(مي ورقية اللفظي،)اليداي ط للر
منھ يمكنوالقصد ال معينة جملة عناصر ا بوصف األلفاظ ترابط كيفية بالرجوعبيان إال ا م ف

أخرى  جملة الذي.)١(إ ط الر و )) مي امل ط قفالر طر عن املفردات اختيار خالل من يتحقق
عنصر إ عنصر أيخرآإحالة اإلحاذلكو؛ ط يقومPhoric Cohesionالر مستوىعالذي

م   .)٢())Lexisامل
 ّ و اللغةوقد م،النصيون علماء امل مستوى ع ط الر حدوث أنّفكيفية إ أشاروا

بوساطة يحصل ط عندماالر يتم وذلك النصية صفة النص عطي بما املع ة تتحرك((استمرار
للنصالعناصر األساسية الفكرة بناء اتجاه منتظم نحو ع مية نھ))(Topic)امل إذ.)٣(وتكو

اللغوي املخزون املحورللمؤلف((يوفر ع نھ ذ سم تر سيق الت من طائفة اإلبداع ظة خالل
في تأتلف ا يختار ال واأللفاظ ، ام اماال منبي لفظة ل تقل ت ذا و النظم، محور ع تج وت

السياق ضمن األخرى اللفظية املكونات مع ا ائتالف ا يحدد جديدة داللة إ الذاتية مية امل ا دالل
ديد)   .)٤()ا

املفَ  العنصر عن يبحث ال األول كون النحوي ساق اال عن يختلف مي امل ساق ضواال
 َ املف النصأو سيج ل ش ة نحو عالقات عن وال مي)٥(ض، امل ساق اال يتحقق معينةببل وسائل

مية امل واملصاحبات التكرار عماداًيمثلإذ؛و العالقات من وحداتھ ن ب يقوم وما م امل
سا مي،لال امل اً((ق قر ميتان امل الوحدتان ازدادت لما تحققانھالنصف الذي ساق اال ازداد

ومتانةً قّو  األخذوذلك،ة االعتبار مع ن الع مية امل الوحدة عالقةأن ساقيتدخل تحملةا ال
بھ)) ا قيام عدم أو الدور ذا ا قيام ع يدل ما ا ساقالولوجوقبل.)٦(ذا اال وسائل بيان

ن و م امل املفردة دراسة ن ب الفارق بيان من البد الن ساق اال تحقيق ا وأثر مي امل
تباين ناك ألن النص؛ علم ا الداللياً تاماً دراس ((فالوحدة ما نتبي م امل منة د تجر اج

و النصية، ا اتصاُ معان (تفعيل) تحقيق بأنھ ن مع ل يفسر أن ذلك من العكس ع
مي)) م تماسك.)٧(ملع تحقيق ا أثر بيان مع مي، امل ساق اال وسائل م أل عرض ي يأ وفيما

ساقھ وا وترابطھ   .النص

                                                        
النص١( لغة علم ينظر: شبل) عزة د. قياس:١٠٥:، ليندة د. النص، لسانيات ،١٢٤.  

لغة)٢( شبلالنصعلم عزة د. ،:١٠٥.  

  .١٠٥:نفسھ)٣(

زنيد:)٤( أبو عثمان النص،   .١٣٨نحو

قياس:٥( ليندة د. النص، لسانيات ينظر: (١٢٤.  

أبو٦( عثمان النص، نحو   .١٣٩زنيد:)

نوال٧( د. شور)، م (بحث املنيف، خالد الدكتور مقاالت ضوء تطبيقية مية م ة مقار الن التماسك التكرار أثر (

لوة: ا يم إبرا ت   .٥٩ب



 

 

 

  

  رارــــالتك - ١
عنالتكرار يلفتعبارة لغوي ل باهشا مظمو ،االن من رظر مي،ا امل ساق يقومإذاال

ناء داخلشبكةب العالقات مماالناملنجزمن للنص،يحقق، وترابطاً ساقاً املكررةفا العناصر

فيھ؛ والتداولية الداللية وانب ا غذي و النص ية ب ع يحققبتحافظ مما ا وكثاف األلفاظ اثر ت

ساق واستاا كينونتھ تأكيد وإعادة وتماسكھ، و ملنص تھ التكرار)١(طرادهارار مبحث حظي وقد ،

العرب البالغة علماء من ة كب أنھو عناية إ التكرار لوظيفة املستفيضة البالغية الدراسات ش ))

من واألمن يھ، والتن ب، والت ديد، وال والوعيد، ل، و وال التعظيم، ا: م أ متعددة ألغراض ي يأ

املتعلق عدد وعند و، الس أو س الدراسةالل تخدم انت وإن للتكرار، ن البالغي دراسة انت لذا ،

أ إال ينظرونالنصية ال ن النصي أنّ إذ لھ، النص علماء دراسة عن تختلف ميةا امل الوحدة إ

ا موقع بحسب بل ا؛ ذا تحملھ النص،وما ثبات م س مما ساقھ، وا النص تماسك ا ،ودور

تھ))   .)٢(واستمرار

ألنھفقد النص، علماء عناية التكرار مصط املنال ساق اال ر مظا من ر الذيمظ مي

فات عر عددت وقد النص، ساق ا إ منھيؤدي ولكن متمعنة؛ دقيقة أنقراءة إنّنقول يمكن :

((إعادةالتكرار و جملةذكرالن أو عبارة أو فقرةألفظ ادف،و بال أو نفسھ باللفظ ،وذلك

ة كث أغراض لتحقيق النصأوذلك عناصر ن ب الن التماسك تحقيق ا ش.)٣(املتباعدة))م ف

للتكرار. النصية الوظيفة إ ف التعر   ذا

ع لإلمام كتاب جاء ما ذلك أمثلة ما)(ومن يقول ان و العباس بن هللا عبد إ

هللا رسول كالم عد بكالم ((انتفعت الكالم: ذا انتفا (ص)      


(()٤(.  

ش ع ومحدثون قدماء العلماء اتفق يكونرو وقد أن ا: م التكرار املكرر ط ورودللفظ سبة

النص وإدراك)٥(عالية النص شفرة فك ع رصده ساعد وأن النصأثره، أو فيھ، الدال

                                                        
واإلجراء:١( طاب وا النص ينظر: (٣٠٣.  

مقاالت٢( ضوء تطبيقية مية م ة مقار الن التماسك التكرار أثر منيف:) خالد   .٢٢-٢١الدكتور

بوستة:)٣( محمود ،( ماجست (رسالة ف، الك سورة ام واال ساق   .١٢٩اال

ديد:٤( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٢٢(ك١٥/١٤٠)

ينظر:٥( املنيف:) خالد الدكتور مقاالت ضوء تطبيقية مية م ة مقار الن التماسك التكرار   .٢٢أثر



 

 

 

  

استعمالھ،.)١(الواحد يحسن لم إن ي األد للنص ضاراً التكرار يكون قدكذلكوقد منھ اإلكثار أنّ

تماسكھ لعدم النص قبول عدم عنھ تج و اتب، ال لدى اللغوي الفقر ر   .)٢(يظ

عن ا النصالتكرارأثرأمّ مستوى ع مي امل ساق اال ال أش من ل ش و ف ، و)٣(الن و ،

ال األساليب يتھ،من وتث القول لتأكيد ا ذلكحينماستعان املقام الروابط)٤(ستلزم من عد و

اللسانية العالقات ن ب تصل موسيقية)٥(ال رة ظا كونھ عند تقف ال التكرار وظيفة فإن نا ومن

األ  ا وترتاحستلذ محققاًسماع النص أجزاء ن ب ط الر عملية بنائياً دوراً يؤدي إنھ بل النفوس ا ل

)) ألنّ والوحدة، ساق واال التالحم من اً يبدو ضر فيما اللفظ طتكرار الر األصل ان(و حيث من

سبق بما للتذك وسيلة خ والالنص.)٦()))التكرار النص ن ب يم الذي املعيار و فالتكرار   .)٧(وعليھ

يقف ال النصيةأثرولكن وظيفتھ ع البالغة،التكرار مع النص علوم ((تداخل إنّ إذ

خاصة اج، ا وسائل من ة لغو وسيلة و ف اإلقناعية االتصالية وظيفتھ للتكرار جعل ديدة، ا

شقيھ و و ي، العر اج واستمالتھ،اللفظيا فيھ والتأث املتلقي إقناع بدوره يقوم واملعنوي

وذلك لھ؛ اإلذعان إ يصل ))وقد املع أو اللفظ ع إما القرع و)٨(شدة ف اإلقناع((، طرق أقوى

الّرأي ترك وسائط اوالعقيدةوخ ملخال ثارة اس دون وادة و ينة ع ة، شر ال النفس

ة)) املشادّ أو دل اآلتية.)٩(با األسام ور واملش عليھ   :)١٠(واملتعارف
  

     
  

مكذلك عض ب ضبطيذ أنّ لإ اجة املمكن؛لتكرار ا غ من بل ، عس أمر نص أي

ل الضابط ذا ك و اصة وا العامة من ديث ا يحضر ومن ن، املستمع بإقرار يتصل أمر صربألنھ

باملقام لم   .)١١(املت

                                                        
)١(: الن اللغة علم   .٢/٢٢ينظر:

النص:٢( علم ة نظر ينظر: (١٠٨.  

النص٣( لسانيات ينظر: ي) خطا محمد ،:٢٤.  

ا٤( أسس ية العر البالغة ينظر: ا) حبنكة:وعلوم حسن الرحمن عبد ا، تطبيقا من وصور ا   ..٢/٧١وفنو

النص٥( لسانيات األساسية ات املصط ينظر: طاب) ا وتحليل بوقرة، عمان د. ،:١٠٠.  

واألدب:٦( اللغة مقاالت (١/١٨٩.  

املنيف:)٧( خالد الدكتور مقاالت ضوء مية م ة مقار الن التماسك التكرار   .٢٥أثر

  .٢٥نفسھ:)٨(

)٩: و ا ن أم واألدب، والتفس والبالغة النحو تجديد منا (٢١٠.  

عفيفي:١٠( أحمد د. النص، نحو ينظر: عثمان١٠٧-١٠٦) النص، نحو زنيد:أ، الن١٤٧-١٤١بو التماسك التكرار أثر ،

املنيف: خالد د. مقاالت مية م ة   .٢٣مقار

السيد:١١( ع الدين عز د. ، والتأث املث ن ب ر التكر ينظر: (٨٧-٨٦.  



 

 

 

  

اإلمام رسائل التكرار لصور ب ت وصورههووصايا)(و بأنواعھ التكرار أنّ وجدت

يأملمحاًيمثلاملختلفة تخلو سلو اد ي ال ، هاً تأث لدراسة محاولة ي يأ وفيما منھ وصية أو رسالة أي

الن ساق   .اال
  

 ض. ـــالتكرار التام أو احمل(أ) 
نفسھ)) مي امل العنصر ((إعادة يكررأو.)١(و ((خطاب نفسو ... الصورةكالً

لمة.)٢())الصوتية ال تكرار ع ذا او كمامنكمانفس ا نفس ملة ا تكرار أو ، غي أي دون

أنواع ي يأ فيما عرض و ية التكو ا مركبا غي تكراربال ا م (املحض). الك االسمالتكرار

لبيان كيب ال أو ملة ا وتكرار الفعل .أثر وتكرار الن ساق اال تحقيق ا م   ل

ع اإلمام سن)(قال ا ألبنھ تھ (()(وص :
        (()تكر )٣ فقد ذار ، و) ) الضم

فلو مرات، ع أر ألصبح:النص الضم تكرار بدون النص ان
      تكفارق ثمةف؛ دون من فالنص ن، النص ن ب راردال

ن وإنما فيھ انقطاع ال املعطوفاتالضم إطالة فيھ معجد أما (هللا). اللة ا للفظ ا ل ترجع ال

ا: م أ من أخرى إضافية دالالت حقق فقد الضم   تكرار

لدفععالتأكيد -١ الصفات ذه أوالأن ه.الشك غ ا ف شاركھ مما أو ه لغ ا أ م  تو
صفات -٢ إنّ و عقائدية مسألة يؤكد الضم تكرار واملفهللاإن املميت و الق فا ذاتھ، ن ع

ذه إن بل أخرى دون بواحدة يختص ال وجل عز هللا إن ...أي املعيد منو ا ل الصفات

تكرا أثرى وقد الطاغيةر صفاتھ، التضاد داللة الالضم األلفاظ:الّسياق، ا  تمثل
 

الفناء× (املوت ، ياة اال × ا   املعافاة)× بتالءاإلعادة،
  

عزّ  ية الالمتنا القدرة لتؤكد جاءت وقدوجّل ال )أ، (أنّ التوكيد حرف ذا ا غنا

أ تكرر ذلكر الذي فساعد ، أيضاً مرات ملة،ع ا بھ تو الذي النص والثبات دوء ال إشاعة ع

السيطرة ام إح يجة فان املتضادات، فعل ع العظيمة والقدرة ية املحاإلل و سبحانھ

. واملعا واملبت واملعيد واملف أمثلتھواملميت، قولھومن ة)(أيضاً معاو إ ا عث رسالة

)) الفة: با ع بو يوم         

                                                        
واللسا١( ية العر البالغة ن ب ع البد النصية) املجيدنيات عبد جميل د. ،:٨٤.  

ة:٢( الشعر اللغة ية ب (٥٢.  

ديد:٣( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٣١(و١٦/٧٤)



 

 

 

  

 ادبار

 تنف
 إقبال

 ترغيب

(()اإلمام)١ أراد ،)(قدإ أحداث من جرى ما بأن ة معاو عأخبار حسابھ ووقع وّو دبر

بأمور تمام واال واملستقبل اضر ا و م وامل فيھ، الكالم من فائدة فال وحده، عا و سبحانھ هللا

الشمل، ولم األمة بتوحيد الفتنة قمع ع والعمل م، وشؤو ن ناملسلم الفعل تكرار جاء كذا و

وأقبل) اً (أدبر وحدةتنف ت ش أمور وض ا عن للصفلھ توحيداً اإلقبال لھ وترغيباً اإلسالم

لمة. الّسوال تمثل افعال من واملستوحاة التضاد داللة بوساطة التكرار داللة عززت  وقد

ن متعاكس ن ا)٢(اتجا يو كما ي:املخطط،   اآل

    

 

  

قولھ اكيب ال تكرار ن)(ومن س وا سن ل تھ ھ)(وص ضر بناملا

هللا: لعنھ م م 
            


       
             

)٣(.  

الضوء سلط و و النص، مقصود م أ إ اح إ حقيقتھ ( هللا (هللا تركيب تكرار إن

اإلمام تمام ا عن كشف و النص حساسة نقطة النف)(ع الباعث عن ع و و ا

سبحانھ هللا ان و و وعنايتھ إليھ متھ ت فاتج بنفسھ ولصق اإلمام قلب وقع ما إعادة املتمثل

وو ورضاه األمور؛ دفااملتصرف وال علغاية يضفي كيب ال ذا اللة ا لفظ تكرار و

املتلق االستننفوس من والتأثمجواً الالة التكرارات ((مجموعة تأمل إنّ إذ لتواإلقناع؛

و النص جسد فارقة لفظيةعالمة هللا)،متتتكرارات (هللا قولھ املكرر اللة ا لفظ حول ركز

كيب ال ذا كرر وفقد و عده ي يأ الذي نفسھ ر ا بحرف مرة ل ناً مق التوا ع مرات ست

مرة ل يصب الذي ( التكرار( ذا ء وقد ا، تل ال عن تختلف وإسالمية سانية إ قيمة

التأكيد يتم داللية قيمة ابوصفھ اإلمامع ا أوجز ال يم املفا املوت،)(ع فراش ع و و

                                                        
ديد:)١( ا ي أ ابن البالغة، ن   ).٧٥(ك١٨/٦٨شرح

العرب٢( لسان ينظر: بر، الدّ نقيض القبل أن منظور ابن ذكر قبل)(ما،) نفسھوأن١١/١٣:دة ينظر: القبل، نقيض بر ،الدّ

دبر):   .٥/٢٠٩(مادة

ن٣( شرح ديد:) ا ي أ ابن   ).٤٧(و١٧/٥البالغة،



 

 

 

  

ومسال  ھ با وان السامع نظر وفتاً كيب ال ذا خالل من تمامھ ا تنحصرتدعياً ال وصية

ن نباملخاطب س وا سن ا ولداه ما و ن س تتعداالرئ بل عدم، لتنفتح لھ، وأ ولده جميع إ ا

ان زم كتابھيذلك بلغھ من ل ع وقد)(اً ااإلمامأرتأى، عل ركز ال موضوعاتھ سلسل أن

بتقوى تھ توص عد انتقل فقد ا، وصف ال ة األولو بحسب (هللا) لفظي لتوكيد التكرار هللا،سق

ن الب ذات ا،وصالح ترسيخ إ س مركزة وصايا إ العادية الوصية قة طر ع األمر، منونظم

ا إحاط واحد))خالل تكراري سق   .)١(ب

اللفظيولعل التوكيد ب الثنائيةلالس ذه إ إشارة تركيب ل مع (هللا) اللة ا لفظ

النص ز ي إذ الوصية، فكرة ا عل تدور مال ببعض الناس عالقة : األو العالقات من ن نوع

واألخرى  ان)، وا رام(األيتام، ا هللا ت و والصالة، (القرآن، خالل من م بر الناس عالقة :

اد)(،)(الكعبة ي:املخططوكما)٢(وا   اآل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

النص   م م مركز مع سقة وم ابطة م قة بطر الوصية ذه التكرار رة ظا رصفت لقد

(هللا) اللة ا لفظ و و وجوده ان((تأكد وا واأليتام (الكعبة) هللا ت و اد وا والقرآن فالصالة

لفظ يحققھ ما مع س واألخالقيةتتجا الروحية القيم استحضار ستد رو حضور من اللة ا

سانية منواإل وجدت النص))أال التكرار رة ظا ا ما)٣(جل خالل من فيھ أثرت وقد منأ، شاعتھ

بذكر  التلذذ ((من ))جو أيضاً الق ا عظيم التكرار تضمن و اللة، ا   .)٤(لفظ

                                                        
رغيف:١( أبو نوفل ، الن ة شعر دراسة البالغة، ن مالية ا ات املستو (٧٠.  

ينظر:٢( الدأ) الوظائف دراسة البالغة، ن ع البد مالساليب وا   .٩١:يةاللية

)٣: الن ة شعر دراسة البالغة، ن مالية ا ات املستو (٧١.  

البالغة:٤( ن ع البد اساليب (٩١.  

هللا  هللا

ان القرآن  األيتام ا

سانية إ  عالقات
ة)  (دنيو

كم الصالة ر ت اد ب  ا

م بر الناس  عالقات
ية) (دي  



 

 

 

  

امل العناصر ن ب متبادلة عالقات تحقيق م أس اللفظي التكرار أن يت نا نةّو كومن

لھللنص. كتاب نجده التكرار ذا ي:)(ومثل مدا ال ارث ا إ


)١(.  

التكرار ان ف الثالث، الوصايا من وصية ل بداية عمل) ل (واحذر جملة (أداة(تكررت

أدوات من يھ)اإل فعالة والتن وتقر (وأفادت.)٢()يقاظ املع ن ل(تمك ففي املتلقي، نفس ره

مو  صورة اإلمام يرسم الثالث الوصايا من فتكراوصية اآلداب، ومحاسن األخالق ارم م عن رحية

ع قادراً النص جعل ع عمل إنھ إذ النص، أجزاء ن ب التماسك أو ابط لل ستخدم نا العبارة

ذلك خالل ومن متناسق، تركيب ن ناحيةتكو من ابطة م املة مت وحدة النص أن املتلقي شعر

(( أيضاً والبناء   .)٣(املوضوع

الت التكرار أدى عمل)فقد ل (واحذر ملة ذاكرةأثراًام ملة ا ذه انطباع اً كب

من منھ يحذر ما لتلقي مستعداً يجعلھ مما املوجوداملتلقي التضاد ساعد فقد ذلك عن فضالً عمل،

ي: اآل النحو ع توزعت ال للنص ة املعنو الداللة دعم ع   النص

 

 
  

اإلمامل تمكن النص-)(قد ذا املتضادات ن ب يجمع و العمل-و صورة يان ت من

بھ يو الذي الصا قيقي مما؛ا متناقضة، حركة يدور النص نجد األساسيحققإذ دف ال

ن. اآلخر مع عاملھ سان اإل قيمة من تقلل ال األعمال ل من التحذير و و زادمنھ ذلكعيُ

النص املضارعية األفعال لكالمھالتوظيف متلٍق ل شمل ل اناً وم زماناً النص انفتاح أفادت

)( وّج الذي باملخاطب يخصھ الكتاب.ولم نص إليھ   ھ
  

 التكرار اجلزئي.(ب) 
مييؤدي امل للعنصر ي ز ا .أثرهالتكرار ودال ي صو صعيدين: ع النص ساق اا أمّ

بتكرار فيكون ي الصو ساق تولدحاال معينة املتلقيإروف ع ل س الذي النص معيناً يقاعاً

ي الذي الدال ساق اال ا وأمّ األلفاظ، استدعاء ارتباطيدهفعملية من يحققھ ما و ف ي ز ا التكرار

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٦٩(ك١٨/٤١)

نصار:٢( ن حس د. التكرار، (٧٥.  

ع٣( اإلمام رسائل ()(:الصوتية ية الب دراسة ،١٣٤.  



 

 

 

  

ببعض ا عض للنص املكونة النصية خ)١(الوحدات إشارة ش )) ھ أنّ ذلك ابط، ال عموم إ الصة

ومّي  تجنباملف التكرار))المع مجرد ا إل يؤدي ال   .)٢(رتابة

النظر، يلفت بروزاً والوصايا الرسائل نصوص ي ز ا التكرار برز عليھوقد ومعتمداً

ار املإظ النصوص قضايا ع الضوء سليط و ي اإلماماملعا تمام ا لنا يكشف ذا و )(مة

حديثھ. محاور من محور ل توضيح ع   وحرصھ

عأومن اإلمام رسائل لھهووصايا)(مثلتھ د ع جاء ي)(ما أ بن محمد إ

مصر: قلده ن ح بكر
 )٣(.  

ييحفل ز وا الك التكرار بنو النص ت؛ذا ثالثإذ ( (ص املادة (صل،كررت مرات

املالصالة ا، (لوق مرات ع أر (وقت) مادة تكررت كما لصالتك)، الرغمقتؤ ، فع ا)، وق عن ا، وق ،

ا م ل ل الصيغ دد عّ ؤكدفإنّ من و النص سة ورئ واحدة ة املركز ا يأثر دالل ز ا التكرار

كذا و ابط؛ ال مييمثلتحقيق امل ط عاملمتدالر ساقالنص ا عوامل من عامالً لمة ال جذر

. مياً م   النص

اأفقد التكرارات مت القضيةللفظيةس ة مركز سابراز أداالرئ ضرورة و النص ءة

ن. مختلف ن سلوك يمثل تضاد من النص تضمنھ ما القضية ذه دعمت وقد ا، وق   الصالة

≠ 

≠ 
  

اإلمام يختتم الدين)(ثم عمود ا أل الصالة؛ بقبول ا قبول مرتبط االعمال ل بأن كالمھ

األعمال. سائر رفضت رفضت وإذا األعمال سائر قبلت قبلت   فإذا

النص ذا أيضاً نلمحھ نصياًإضمار والذي انفتاحاً يحدث مما األفعال ل (فواعل)

ق الذي انھ وم بزمانھ يتحدد وال واألمكنة األزمنة مختلف ع النص ذا ل متلٍق ل ل ( انياً وم لي(زمانياً

  فيھ.

ال املفاتيح فتلك النص ى الك القضية يو مكررة ب ع النص بناء فإن وعليھ

ا فيحمل النص، محتوى ط محددةتر ملفردات الدال الدعم تتمثل ة، متم وظيفية طاقة لتكرار

التعب بؤرة ا عل وابقائھ ية)٤(النص، الدي الدالالت التكرار كھ ي الذي األثر يؤكد مما ،

                                                        
الداودي:)١( ون مر بن ر زا د. ، والن الشعر ن ب الن ابط ال   .١١٧ينظر:

واإلجراء:٢( طاب وا النص (٣٠٦.  

ديد:٣( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٢٧(ك١٥/١٦٤)

)٤: والن الشعر ن ب الن ابط ال ينظر: (١١٤.  



 

 

 

  

دافعة. بقوة التكرار ع يحظى فإنھ سيطاً ان وإن املكرر اللفظ فإن قولھواالجتماعية أيضاً ومثلھ

لھ ي:)(كتاب مذا ال ارث ا إ
)١(.  

النص محذا و و مرات ثالث تكرر الذي (هللا) اللة ا للفظ ك األول: رو تكراران،

النص اللة ا لفظ ورود من ب فال النص، النعم.أأساس ذه ل املحِدث و ف تكراره من و

) اإلمام تمام ا عن كشف و النظر يلفت بروزاً برز الذي ي ز ا التكرار عواآلخر: وحرصھ (

امل باه ان دهجذب وتز اإلمام أراده الذي املع تؤكد ة معنو ((غاية ن غايت التكرار ذا فأحدث تلقي،

ا عض و لنفسك ا عض بجعل الناس ن ب واملساواة ، عا هللا شكر النعمة استدامة أنّ من ، إيضاحاً

أسماعو للصدقة يقرع اً شا م موسيقياً إيقاعاً النص تحدث موسيقية وغاية ناإليثار، املتلق

مكررة)) أصوات من املتولدة املوسيقية النغمة ذه ل إحساساً م ف ك عمة،)٢(في ) ر يظ ذا و .

عم الروحاأ بث إ يؤدي النصية ية الب داخل اللغوي ذر ا من التوليد ة فك عم) أ عم، ،

ا ل ان ف ا جذر كة واملش ا ر ظا ة اللغو الصور ذه ل حركتھ وإشاعة ساقأثٌر النص، ا

اال  و و واحد وتر ع تضرب التكرار ذا مفردات أن والسيما تھ استمرار ع فاظ وا تمامالنص

عباده. ع عا و سبحانھ هللا ا عم أ ال بالنعم التصرف حسن بضرورة   الوا

(ألقد اإلمام قدرة ي ز ا التكرار لنا ر مماظ اللغة، ذور اللغوي ثمار االس ع (

وترابطھ.أ النص ساق ا ذلك وزاد السآمة، حد بمتلقيھ وتجاوز وثراء ة خصو النص   كسب
  

  .الداليل التكرار (جـ)
قل ا نفس األخرى لمات بال ا عالقا ((محصلة يمثل و و األلفاظ ن ب الدال التكرار يقع

مي)) متقارب،)٣(امل او واحد مع ذات أما التكرار من النوع ذا ضمن تقع ال األلفاظ فتكون ،

: ع شتمل   و
  

  االستبدال: -
عنصر ض عو ا ف يتم النص، داخل تتم ساقعملية ا عالقة و و آخر عنصر النص

عبارات أو لمات ن ب مي امل النحوي املستوى بدال)٤(تتم االس أنّ ع ذا و من((، نوع

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٦٩(ك١٨/٤١)

ع٢( اإلمام رسائل ()(:الصوتية ية الب دراسة ،١٣٣.  

عمر:٣( مختار أحمد د. الداللة، علم (٩٨.  

ي:٤( خطا محمد النص، لسانيات ينظر: عفيفي:١٩) أحمد د. النص، نحو األساسي١٢٣-١٢٢، ات املصط لسانيات، ة

طاب ا وتحليل   .٨٣:النص
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 مدخل:
ه، فتضمن النص وتربط بين أجزائفي وزع مادية تتوسائل االتساق النحوي بوجود يتمثل 

فلكي يكون ألي نص نصّية ينبغي أن يعتمد على مجموعة من الوسائل ))له خاصية االستمرارية، 

 .(1)هم هذه الوسائل في وحدته الشاملة((ا، بحيث تسيةالنصاللغوية التي تخلق 

يفقد النص وحدته اللغوية، ويصبح مجرد كلمات  الوسائلوهذا يعني أنه بفقدان هذه 

التي تحقق االتساق  الوسائلوجمل مفككة، فتنتفي عنه بذلك صفة النصّية. وتتمثل هذه 

 النحوي في:

: اإلحالة.
ً
 أوال

: العطف.
ً
 ثانيا

:
ً
 الحذف. ثالثا

: التوازي التركيبي.
ً
 رابعا

 

شار )دي بوجراند( إلى أن هذه الوسائل تسهم في كفاءة الصياغة النصّية، وتقدم أوقد 

 من الصور املتمثلة؛ بضغط البنية السطحية، وحذف العناصر السطحية، 
ً
 واستبقاءعددا

ت اما تتطلبه اعتبار و تعديلها، أو رفضها، بحسب أ، أو تطويرها، العناصر التي يراد توسيعها

 .(2)إعالمّية

املادية في الرسائل والوصايا في نهج  الوسائلوسنورد فيما يأتي دراسة تطبيقية لهذه 

 البالغة، لبيان األثر الذي تحدثه في االتساق النص ّي.

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .11( لسانيات النص، د. محمد خطابي: 1)

 . 102( ينظر: النص والخطاب واإلجراء: 2)
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 ة.ـــــأوالً: اإلحال
، ومنهم من (1)على مفهوم اإلحالة تسميات مختلفة فهناك من يسميها )املرجعية( يطلق

  ايسميها )اإلعادة( ويريد به
ً
عليها محلل النص كي ولية يتكئ . وتعد مادة أ(2)اإلحالة والتكرار معا

إذ ))تتوفر كل لغة طبيعية على  هم األدوات التي تحقق االتساق؛اق نصه، وهي من أيتبين مدى اتس

إذ  ؛(4)ين األسماء ومسمياتها((ف بأنها ))العالقة القائمة بعرّ ت، و (1)عناصر تملك خاصية اإلحالة((

 األسماء تحيل إلى املسميات.
ّ
 إن

ه الشكلي يويعّرفها د. عباس األوس ي بأنها ))عالقات بين عناصر السياق اللغوي بمستوي

العناصر بالعالم الخارجي فيرتبطان تلك سره وارتباط أوالداللي على مستوى الجملة والنص ب

، قصد املنش ئ بها تماسك النص 
ً
 سببيا

ً
، وفسح املجال للمتلقي للقراءة واتساقهارتباطا

))على قسم من األلفاظ التي  -حسب األزهر الزناد - ةيوتطلق تسمية العناصر اإلحال .(5)((والتأويل

مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب،  عنصر أو عناصر أخرى داللة مستقلة، بل تعود على ال تملك 

، ويتصل ))النص املمتلك للعناصر  اإلحالية بعنصرين ضروريين (6)فشرط وجودها هو النص((

 داخل النصومحال محال 
ً
، وتحديدهما موكول إلى ثقافة املتلقي ...إليه، وكالهما يمتلك نفوذا

واألحداث  (Objects) ت واألشياءاإلحالة عالقة ))بين العباراُعّدت ولذلك  ؛(7)((النصوسياق 

(Event) واملواقف (Situations)  ل عليه بالعبارات ذات الطابع البدائلي
َ
في العالم الذي ُيد

(Alternative) ))وقد اختلف املؤلفون (8)في نص ما؛ إذ تشير إلى ش يء ينتمي إلى نفس عالم النص ،

من باحثين ومترجمين في تقسيمهم لإلحالة وتسميتهم لهذه األقسام، فنجد بعضهم قسمها ثالثة 

 في تسميتها وترجمتها.أقسام، وأغلبهم قسمها قسمين؛ ولكنهم 
ً
   اختلفوا أيضا

 (9)ة(ة ونصيّ فعّدهما محمد خطابي )مقاميّ 
ّ

، (10)ة(ة ومقاليّ اوش )مقاميّ ، وعّدهما محمد الش

. (12)ة(ة ونصيّ ة وداخليّ )خارجيّ  ، وعّدهما الفقّي (11)ة(ة مقطعيّ ة ونصيّ هما األزهر الزناد )معجميّ وعّد 

 على نوعين:ومن خالل النظر الدقيق لكل هذه التقسيمات نجدها تقع 

                                                        
 .1/121: الفقي( ينظر: علم اللغة النص ي، د. صبحي إبراهيم 1)

 .62-18( ينظر: التحليل اللغوي للنص، كالوس برينكر: 2)

 .17( لسانيات النص، محمد خطابي: 1)

 .16: الخطاب( تحليل 4)

 .17: ( اإلحالة في القرآن الكريم5)

 .118( نسيج النص: 6)

 .45: ، )رسالة ماجستير(( تحليل الخطاب الشعري، ثنائية االتساق واالنسجام، فتحي رزق الخوالدة7)

 .120جراء: ( النص والخطاب واإل 8)

 .17( ينظر: لسانيات النص: 9)

 .1/125( ينظر: أصول تحليل الخطاب: 10)

 . 119( ينظر: نسيج النص: 11)

 .70/ 1( ينظر: علم اللغة النص ي بين النظرية والتطبيق: 12)
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ة: وتشمل املستوى الخارجي الذي يقوم على وجود ذات املخاطب خارج و خارجيّ أة إحالة مقاميّ  -1

 يستقيم النص بإغفاله.النص. وال 

ة: وهي مستوى داخلي يختص بالنص املدروس، ويمثلها تركيب لغوي ة أو داخليّ إحالة مقاليّ  -2

، وهي قسمان:
ً
 يشير إلى جزء من عناصر النص التي ذكرت فيه صراحة أو ضمنا

 لكلمة أو مجموعة من الكلمات السابقة لها 
ً
في ) أ ( إحالة سابقة: وفيها تستعمل كلمة ما بديال

 النص.

 لكلمة أو مجموعة من الكلمات الالحقة أة يّ إحالة بعد)ب(  
ً
و الحقة: وتكون فيها كلمة ما بدال

 لها )ضمير الشأنأو ))، (1)لها في النص
ً
 .(2)(((برز أبواب النحو العربي توضيحا

تيان بالضمير للداللة على أمر ما غير اإل هي:فة ما اإلحالة املقامّية أو الخارجيّ أ

 غير أنه يمكن التعرف عليه من سياق املوقف، ويطلق عليه 
ً
مذكور في النص مطلقا

ح )دي بوجراند( اإلحالة لغير وقد وّض  .(1)أو )اإلحالة لغير مذكور( ّيدصمت)اإلضمار ملرجع 

ستنبط من املوقف ال من عبارات تشترك إلى أمور ت))ر أن الكنائيات تعود مذكور، فذك

وتعتمد اإلحالة لغير مذكور في األساس على  ...و الخطابأمعها في اإلحالة في نفس النص 

سابق واإلحالة  (Anaphora)شأنها في ذلك شأن اإلحالة ملذكور  (Context) سياق املوقف

وباجتماع هذه العناصر املقامّية والنصّية ))تقوم شبكة من  .(4)(((Cataphora) ملتأخر

اإلحالية بين العناصر املتباعدة في فضاء النص، فتجتمع في كل واحد عناصره العالقات 

ية وتجنب مستعملها إعادتها الوحدات اإلحالية العناصر اإلشار تختصر  ... إذمتناغمة

وفي ضوء هذا الفهم، سيتم الكشف عن خيوط هذه الشبكة في رسائل  .(5)وتكرارها((

 من خالل وسائل االتساق اإلحالية اآلتية: هووصايا ()اإلمام علي 

 : بالضمائراإلحالة  -1

يُعد الضمير من أهم وسائل االتساق بين أجزاء النص إذ هو بمثابة الخيط الذي تنتظم فيه 

ملرجع مع الضمير حتى يتم االتساق ويتحقق ذلك عبر حبات العقد، ولذلك البد من أن يتحد ا

 ساسيين، هما: أجانبين 

 الجانب الشكلي. -              الجانب املوضوعي. -

                                                        
 .106بو زنيد: أ( ينظر: نحو النص، عثمان 1)

 .40/ 1( علم اللغة النص ي: 2)

 .121-117( ينظر: نحو النص، د. أحمد عفيفي: 1)

 .112( النص والخطاب واألجراء: 4)

 .121( نسيج النص: 5)
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في سياق الكالم  هفمن حيث املوضوع يؤدي الضمير ))إلى عدم تفكك النص الواحد فوجود

هو نفسه في وسطه أو  - املثالعلى سبيل  - عنه في بداية الكالمإشارة واضحة إلى أن املتحدث 

آخره، وهو في الوقت نفسه جانب شكلي يهتدي القارئ من خالله إلى رؤية ذلك الترابط، فالضمير 

في تقسيم الضمائر  النحويون اختلف وقد  .(1)على تماسك النص(( يعمالنوما يحيل إليه 

 تقسم على: ووصاياه  ()وبناًء على ما ورد في رسائل اإلمام علي  (2)ووظائفها

 .(1)؛ مثل: أنا، أنت، أنتما، أنتم، هو، هي، ... ويطلق عليها تسمية )الضمائر الوجودية(منفصلة ()أ

 .مسترتة)ب( 

، كتبِت كتبنا، ...متصلة)جـ( 
ُ

، ومنها ما هو متصل باالسم  ؛ ومنها ما هو متصل بالفعل، مثل: كتبت

بَك، كتابِك، كتابكم، ...، مثل (4)وسّماها د. محمد خطابي )ضمائر امللكية(
ُ
، ومنها ما هو  كتا

ك، إنكم، ...إمتصل بالحرف، مثل: إني، 
ّ
   ن

 من أنواع الكلمة، وذلك ضمن تقسيم جديد 
ً
 مستقال

ً
وقد عّد د. تّمام حّسان الضمير نوعا

 لضمائر األشخاص، واإلشارات واملوصوالت
ً
ومن الجدير  .(5)للكلم في اللغة العربية، فجعله شامال

 اإلحالة بالضمير في رسائل اإلمام علي 
ّ
مبين  الت وكماأنواع اإلحا أكثر من ووصاياه  ()بالذكر أن

 في الجدول اآلتي: 
 

 الضمائر املتصلة نوع النص
 )عدد املرات(

 ةالضمائر املستتر 
 تقديره )عدد املرات(

 الضمائر املنفصلة
 )عدد املرات(

 

 

 الرسائل

 (1104الهاء )

 (765) الكاف

 (279التاء )

 (174الياء )

 (171الواو )

 (94نا املتكلم )

 (12) االثنينلف أ

( 
َ

 (176انت

 (151هو )

 (75أنا )

 (68هي )

 (10نحن )

 (2انت )

 (14( ، هو )19انت )

 (10( ، أنا )11إياك )

 (7( ، نحن )10هي )

 (4( ، هم )4انتم )

 (2( ، اياه )1اياهم )

 (1اياكم )

 

 

 

                                                        
 .57أنواع التماسك النص ي )التكرار، الضمير، العطف(: ( من 1)

 .245-244( ينظر: أقسام الكالم العربي من حيث الشكل والوظيفة، د. فاضل الساقي: 2)

 .18: ، د. محمد خطابي( ينظر: لسانيات النص1)

 . 18: ( ينظر: نفسه4)

 .225 ، اجتهادات لغوية:110-109( ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 5)
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 الضمائر املتصلة نوع النص
 )عدد املرات(

 ةالضمائر املستتر 
 تقديره )عدد املرات(

 الضمائر املنفصلة
 )عدد املرات(

 

 

 

 

 الوصايا

 (472الهاء )

 (111الكاف )

 (84التاء )

 (59الواو )

 ( 47الياء )

 ( 6نا املتكلم )

 ( 5األلف )

 ( 1النون )

 (201انت )

 (168هو )

 (19) يه

 (11انا )

 ( 8نحن )

 (10)نت أ

 (8ياك )إ

 (6هو )

 (4نا )أ

 ( 4ن )ُه 

 ( 4هي )

 ( 2اكم )يّ إ

 ( 1اه )يّ إ

 ( 1اهم )يّ إ

 ( 1ّن )اياُه 
 

 وتوزعت أنواع اإلحالة فيها على النحو اآلتي:
  

 املجموع وعدد مراتها نوع اإلحالة أنواع الضمائر نوع النص

 

 

 

 الرسائل

 

 ( 1929قبلية ) املتصلة

 ( 617مقامية )

 ( 49بعدية )

 ( 2555القبلية )

 ( 894املقامية )

 ( 82البعدية )

 ( 581قبلية ) املستترة

 ( 241مقامية )

 ( 27بعدية )

 

 ( 45قبلية ) املنفصلة

 ( 14مقامية )

 ( 6بعدية )

 

 

 

 

 الوصايا

 ( 844قبلية ) املتصلة

 ( 160مقامية )

 ( 1بعدية )

 ( 1205القبلية )

 ( 241املقامية )

 ( 1البعدية )

 ( 126قبلية ) املستترة

 ( 75مقامية )

 

 ( 15قبلية ) املنفصلة

 ( 6مقامية )

 

 

 .292-280: الخاص بهاحلحق املفي  بالضمائر فصيالت اإلحالة تويمكن مالحظة 
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 ومن النظر إلى هذا الجدول تتبين بعض املحلحوظات وهي:

  النحويون كثرة االستعمال للضمير املتصل هنا تؤكد ما ذهب إليه  
ً
من أن أكثر الضمائر استعماال

 الهاء( للغائب.) ، وكان أكثرها الضمير(1)في اللغة هو الضمير املتصل

 ثم اإلحالة املقامية،  وزعت ،
ً
الضمائر بحسب كثرة ورودها في النص، فكانت اإلحالة القبلية أوال

ام علي اإلحالة البعدية وسيحاول البحث الوقوف على بعض نصوص الرسائل والوصايا لإلمف

()  لتلمس أثر اإلحالة الضميرية في اتساق النص ومن ذلك قوله()  في وصيته لإلمام

َأْحِي َقْلَبَك ِباْلَمْوِعَظِة، َوَأِمْتُه ِبالزََّهاَدِة، َوَقوِِّه ِباْلَيِقنِي، َوَنوِّْرُه )) وهي إحالة قبلية: ()ن الحس
َوَقرِّْرُه ِباْلَفَناِء، َوَبصِّْرُه َفَجاِئَع الدُّْنَيا، َوَحذِّْرُه َصْوَلَة الدَّْهِر َوُفْحَش َتَقلُِّب اللََّياِلي  ِباْلِحْكَمِة، َوَذلِّْلُه ِبِذْكِر اْلَمْوِت،

 .(2)((َواْلَأيَّاِم، َواْعِرْض َعَلْيِه َأْخَباَر اْلَماِضنَي

إذ يحيل إلى  أبرزته اإلحالة الضميرية؛ لفظيبع ويسير هذا النص من الوصية في تتا

مرجعيات لفظية صريحة وأخرى مستترة يفسرها الخط الصرفي والنحوي ضمن إطار النظم 

 تتطابق صورته السمعية مع 
ً
 حقيقيا

ً
 حضورا

ً
 حاضرا

ً
النص ي العام، فتحدد لنا صيغ األمر مخاطبا

؛ إذ (يجلي حقيقة ضمير املخاطب )أنت( ويتآلف معه ضمير الغائب )الهاءاملرجعية القبلية وهذا 

ال 
ّ
 في تكّون وحدة املعن مث

ً
 أساسيا

ً
ئية داخل النص، إن ى الداللية وائتالف املعاني الجز عنصرا

 ذلك أالحلجوء إلى اإلحالة ثنائية االتجاه قد 
ً
 هذا النوع من اإلحالة عطى النص حيوية واستمرارا

ّ
أن

حي أ، فكانت جملة )رتين في النص ما يولد حركة تفاعلية بين الذاتينمستم يعلن عن وجود ذاتين

إذ كان لفظ )قلبك( املرتكز الذي  ؛بؤرة مركزية في النص ارتبطت بها كل الجمل الالحقة قلبك(

  املخطط اآلتي: تدور حوله مكونات النص كما في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 . 2/192( ينظر: الخصائص، ابن جني: 1)

 (.11)و  16/62بي الحديد:أ( شرح نهج البالغة، ابن 2)

j قلبك 

 

 أعرض عليه

 

 أمنه  
 

 بّصره

 

ره  
ّ
 حذ

 

 قّوه  
 

 قّرْره  

 

 نّوره
 

 ذهلل



 االتساق النصي يف الرسائل والوصايا............................................................................... األول الفصل

   

 

07 

 وكأ
ّ
صالح اإلنسان مرتبط بصالح قلبه، فإذا فسد قلبه ضاع اإلنسان وضّل طريق  ن

في هذه املواطن الثمانية أثره في الربط بين أجزاء هذه  (الهاء)الّصواب، فقد حقق الضمير 

وذلك من خالل البعد  ؛سهم في اتساق النص وتماسكهأاملقطوعة من نص الوصية، وعليه فقد 

إذ قامت اإلحالة بضمير الغيبة باختزال العنصر  ة؛سلوبيأيقصد به غاية عن التكرار الذي ال 

 في ضعف النص وهلهلته.
ً
وتلك  )قلبك( الذي لو تكرر في النص بدل ضمائر الغيبة لكان ذلك سببا

 االتساق يتضمنشمالحظة تنّبه إليها )جوفري ليتش وميخائيل 
ّ
 -بشكل مستمر- ورت( إذ قاال: ))إن

التعبير املكرر عن  -بذلك -رسائلنا، متقينمبدأ االختزال الذي بواسطته تسمح لنا اللغة بتكثيف 

 آخر وهو ضمير  .(1)األفكار املعادة((
ً
ومن زاوية أخرى فقد صاحب تتابع ضمير الغيبة ضميرا

تابعة املتلقي ألحداث التوازي والثبات الالزمان مل افي النص عنصر  فتمثلاملخاطب املستتر )أنت(، 

 ()الخطاب والتواصل مع املتحدث الذي حّول الخطاب من خطاب مباشر إلى اإلمام الحسن 

 تحويل الخطاب يستلزم حالة جديدة من الثبات حتى  ى خطاب غير مباشر إلى الناس كافة؛إل
ّ
إذ إن

تتر )أنت( وضمير متابعته وهذه الحالة جاءت من خالل املقابلة بين ضميري املخاطب املسيمكن 

 
ً
 ملعادلة في كل فقرة كاآلتي: االغائب )الهاء(، فأصبح طرفا

 

ـــ                           )أنت( بّصر  )أحي )أنت( قلبك( بؤرة النص ــ ــ  ـهــ

ــ                          امت )أنت( ــ ــ ــ ــــ                           حذر )أنت( ـهـ ــ  ـهـــ

ــ                             )أنت(و ق ــ ــ ــ  عليه                   عرض )أنت(     أ ـهـ

ـــ                            نور )أنت( ــ ــ   ـهــ

 
ّ
ـــ                           لـــ )أنت( ذل ـــ ــ   ـهـ

ـــ                           ر )أنت(قرّ  ـــ ــ   ـهـ
 

في رسالة له إلى  ()مثلة اإلحالة الضميرية القبلية التي تعود إلى مرجع واحد قوله أومن 

َهَجَرْت َو ،َرَكْت ِبَجْنِبَها ُبْؤَسَهاَعَو ،ُطوَبى ِلَنْفٍس َأدَّْت ِإَلى َربَِّها َفْرَضَها: ))اليه على البصرة )عثمان بن حنيف(و 
 (2)((َتَوسََّدْت َكفََّهاَو ،ْلَكَرى َعَلْيَها اْفَتَرَشْت َأْرَضَهاَغَلَب ا ِإَذاَحتَّى  ،ِفي اللَّْيِل ُغْمَضَها

ي الذي ترتبط به ر لنفٍس( املرجع اإلشا ىفي الجملة األولى )طوب ()لقد ذكر اإلمام 

األحداث النصية كلها وهو )النفس(، وكانت الضمائر املحيلة السائدة في النص هي ضمائر الغيبة 

 
ّ
املوضوع األساس في سواء الظاهرة )الهاء( املتصلة، أم املستترة )هي( املشيرة إلى النفس ذلك أن

عبدية املتنوعة، عرض حاالتها الت النص بيان صفات النفس إلدراك مدى عظمتها من خالل

كل األحداث الواردة في النص إلى مركز واحد بإحالة إذ تقوم  ؛وحدة متماسكة -على هذا -فالنص

                                                        
 .228( لسانيات النص، محمد خطابي: 1)

 (.45)ك  295-294/ 16( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 2)
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في النص، وقد أضيفت إلى لفظ )الرب( في  ةة )طوبى لنفس( بؤرة مركزية ورئيسوعليه جعلت جمل

 لها
ً
 وإكراما

ً
 .(1)اول إحالة لها تعظيما

لنفٍس( قد أثرت في باقي النص فإذا نظرنا إلى ونحلحظ أن الجملة األولى في هذا النص )طوبى 

املحيلة الجمل منفردة وجدناها مرتبطة بالجملة األولى أشّد االرتباط وذلك بوساطة ضمائر الغيبة 

بوساطة واملتأمل في الوحدات النصية يجدها دائرة في فلك الجملة األولى )طوبى لنفس( إلى النفس 

  أن يبقي ()فأراد اإلمام املحيلة ضمائر الغيبة 
ّ
 في فلك النفس ويمك

ً
نه من ربط املتلقي دائرا

املوضوعات وجعلها في نسق مترابط؛ فاملتلقي عالم بارتباط األحداث النصية باملحور الذي قدم له 

من موضوع إلى آخر، دون أن يختل النظام النص ي،  االنتقالفي الجملة األولى وهذا ما يفسر لنا 

أثٌر  -هنا-بالضمائر النص، فكان لإلحالة  فيهودون أن يلتبس على املتلقي املركز األساس الذي يدور 

النص؛ إذ إّنها تعطي املتلقي األداة التي يتمكن بها من إرجاع كل األفعال النصية إلى في اتساق 

 األ ، فمهما تعّددت تلك متعلقها
ّ
 سواء كان ذلك  فعال فإن

ً
املرجع في ذهن املتلقي سيظل واحدا

 ضمن الوحدة النصية الصغرى، التعّدد 
ُ
م كان ضمن الوحدة النصية الكبرى، وكل أولئك مرتبط ا

تساقه إذا حذفت تلك النص مرجعيته واإذ يفقد ، النص ()بالجملة األولى التي بدأ بها اإلمام 

 اآلتي:  النحو ويتضح ذلك من خالل مخطط لإلحالة الضميرية في النص وعلى  الجملة.
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 .145، دراسة في البنية الصوتية: ()( ينظر: رسائل اإلمام علي 1)

 طوبى لنفس
 )بؤرة النص(

 اإلحالة بالضمائر

 متصلة )الهاء(  مستترة تقديره )هي(
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ُيوَنُهْم َمْعَشٍر َأْسَهَر ُع ِفي: ))()ومثل ذلك ما جاء بعده من نص الرسالة، فقد قال اإلمام 
ِل اْسِتْغَفاِرِهْم ِبُطو َتَقشََّعْتَو ،ِذْكِر َربِِّهْم ِشَفاُهُهْمَهْمَهَمْت ِبَو ،ُجُنوُبُهْم َمَضاِجِعِهْمَتَجاَفْت َعْن َو ،َخْوُف َمَعاِدِهْم

ِلَيُكوَن ِمَن  ،َكَأْقَراُص ْلَتْكُفْفاللََّه َيا اْبَن ُحَنْيٍف َو َفاتَِّق ﴾ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ِإنَُّأولِئَك ِحْزُب اللَِّه َأال ﴿، ُذُنوُبُهْم
)الهاء( الدال على امللكية؛ إذ يمثل هذا الضمير ينتظم النص على ضمير الغيبة  .(1)((ُصَكالنَّاِر َخال

في  وقعفتمت اإلحالة بهذا الضمير إلى لفظ )معشر( الذي  النواة الرئيسة التي يرتكز عليها النص.

إذ كانت  ؛بداية النص، فكانت اإلحالة إحالة قبلية، وقد كان لفظ )معشر( بؤرة مركزية للنص

ن أن يفهم النص لو حذفت منه، وكما موضح في املخطط على هذه البورة، فال يمك (الهاء)عودة 

 اآلتي: 

 

 

 

 

 

 
 

 هذا 
ّ
حلقات في عقد  في اإلحالة إلى الضمير نفسه في النص يجعل النص االمتدادفإن

 ،
ً
 بناء ف كذلكيجمعها الخيط نفسه، فإذا قطع الخيط تفرقت حبات العقد ولم يعد عقدا

ّ
إن

النص على هذا الشكل واعتماده على ضمائر الغيبة غير املتحولة بهذا القدر ))يبين قدرة الضمير 

 مجّردة بعيدة عن الترويض وا
ً
لتواصل وجعلها على تطويع الجزئيات املتناثرة التي كانت أفكارا

))
ً
 منتظما

ً
 موحدا

ً
وقد مثلت الجملة األولى نواة اإلحالة القبلية، وهذه الظاهرة بارزة في  .(2)نسيجا

 أهم عنصر إشاري في النص هو الذي يرتبط به اكبر عدد من العناصر 
ّ
اإلحالة النصية، إذ إن

مّية اإلحالية((س  ، وقد سّماها األزهر الزناد ))الاإلحالية
ّ
  .(1)ل

َجدَِّك  َقاِتُل ،َفَأَنا َأُبو َحَسٍن))إلى معاوية:  ()قوله في كتاب له بالضمير ومن اإلحالة البعدية 
 في الكون  .(4)((َو َأِخيَك َو َخاِلَك َشْدخًا َيْوَم َبْدٍر

ً
فإذا نظرنا إلى الضمير )أنا( فهو ضمير وجودي يعين شيئا

 ()وهو هنا املتكلم املفرد الذي يحيل إلى محتوى مفهومي ينطوي على كل ما يحيط باإلمام علي 

 لحلجملة ا
ً
الشعور سمية وما يجسد ذلك من ال من صفات البطولة، فجاء هذا الضمير متصدرا

                                                        
 (.45)ك  16/295نهج البالغة، ابن أبي الحديد: ( شرح 1)

 .110( نحو النص، عثمان أبو زنيد: 2)

 .114( ينظر: نسيج النص: 1)

 (.10)ك  15/79( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 4)

 في معشر )بؤرة النص(
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 في جذب انتباه 
ً
باالفتخار والعظمة بأنه هو الذي فعل ذلك ال أحد غيره، فإذا كان املرسل راغبا

ّس شاملفسر وااملتلقي لذلك 
ُ
ر كما في هذا النص، عاره بأهميته فإنه يقوم بتقديم الضمير على املف

 أاإلحالة الضميرية و  ()فقد قدم اإلمام 
ّ
 ر مرجعها اإلشاري؛ ألنه كان شاخخ

ً
إلى الحديث عن صا

إذن  عظيم ال يرقى إليه الشك في نظره، مر أأمر يهم املتلقي وهو قتل جده وأخيه وخاله يوم بدر وهو 

شد انتباه املتلقي وتنبيهه إلى أن ما لغرض فتقديم الضمير على املفسر في هذا النص إنّما كان 

  ه إليه.ر ذو بال، ينبغي له التنبسيلقى عليه أم
ّ
معالجة  هر لجة ورود الضمير قبل مفّس معاوالحق أن

م الضمير، إذ تكون تقنية من تقنيات اتساق النص يحلجأ نصية توصل إلى الغرض األساس من تقّد 

. أاملرسل بغية التنبيه على أهمية عنصر إليها 
ً
 و مجموعة عناصر يحيل إليها الحقا

في وصية له  ()وقد تؤثر إحالة الضمير على املعنى الذي يفهم من النص من ذلك قوله 

() َقاَم ،ُحَسْيٌن َحيٌِّإْن َحَدَث ِبَحَسٍن َحَدٌث َوَفواله، كتبها بعد منصرفه من صفين: ))فيما يعمل في أم 
ربط ضمير الغيبة )الهاء( النص من أوله إلى آخره، فإحاالته جميعها  .(1)((َأْصَدَرُه َمْصَدَرُهِباأَلْمِر َبْعَدُه َو

 وفي ()قبلية في األلفاظ )بعده، أصدره، مصدره(، يعود الضمير في )بعده( إلى اإلمام الحسن 

)أصدره( يعود الضمير إلى )األمر( ويحتمل الضمير في )مصدره( وجهين: األول أن يعود إلى الحسن 

()  صدار الحسن له وقض ى في املال كقضائه، فاملصدر اصدر الحسين األمر كأفيكون املعنى و

ويكون املعنى وضع كل  ()ى به وص ّ الذي ن يعود الضمير إلى األمر أ، واآلخر: اإلصداربمعنى 

 .(2)ش يء موضعه

وفي هذه الحالة آلبد من أنه ))عند غياب القرينة على املعنى املراد ينبغي للضمير أن يعود 

لذلك أرى  .(1)مذكور، والسيما إذا كان في ذلك ما يرجح أحد احتماالت املعنى املتعددة((إلى أقرب 

حال الضمير إلى ما تدل عليه يُ أن الضمير في )مصدره( يعود إلى األمر؛ ألنه في حال وجود قرينة 

هو القرينة، البعيد أو القريب، وفي حال غياب القرينة ينبغي أن يعود إلى أقرب مذكور، فاألمر 

املذكور األقرب إلى )مصدره( وعليه فاملعنى املقصود من النص يكون: وضع كل ش يء موضعه وهذا 

 هو التفسير األنسب للمعنى.

 :باسم اإلشارةاإلحالة   -2

 
ّ
هـ( 180 اها سيبويه )توالتعريف، وقد سمّ  سماء اإلشارة ألفاظ يجتمع فيها اإلبهامأإن

، (4)املبهمة: هذا، وهذان، وهذه، وهاتان، وهؤالء، وذلك، ...((األسماء املبهمة فقال: )) األسماء 

                                                        
 (.24)و  15/147( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 1)
 .4/487( ينظر: شرح نهج البالغة، ابن ميثم البحراني: 2)
، د. أحمد محمد ، وينظر: املعايير النصية في القرآن الكريم10الكريم، د، تّمام حّسان:  القرآن( خواطر من تأمل لغة 1)

 .120: عبد الراض ي
 .2/77: الكتاب( 4)
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، فإن أي إبهام في (1)هـ( يعدها من روابط الجملة 761 اإلبهام هو الذي جعل ابن هشام )توهذا 

، وهو الهدف من إنشاء 
ً
جزء الجملة يجعل املتكلم يعمد إلى تفسيره حتى يكون الكالم واضحا

بين  تلقي، وإن هذا التناقضاكتمال عملية التواصل بين املتكلم واملالكالم الذي بدوره يؤدي إلى 

 يرفعه ))اإلبهام والتعريف يزول؛ 
ً
 اإلبهام الذي فيها وصفا

ّ
  االستعمالألن

ً
باسم واإلحالة  .(2)((تحققا

 :(1)لها أركان، وهياإلشارة 

 .املشير: املتكلم 

  عليه 
ً
 باسمه(.املشار إليه: الش يء في الخارج )وقد يبين مدلوال

 .املشار له باملشار إليه: املخاطب 

 .)املشار به: عبارة اإلشارة )اللفظ الذي تتحقق به 

 .من اإلشارة 
ً
 عمل اإلشارة: الحاصل معنى وخارجا

 

إذ تجسد عناصر اإلشارة محطات  طه؛بارز في اتساق النص وتراب رٌ أثوألسماء اإلشارة 

طات والعالقات الداخلية اتساق واتصال في النص تصل بعضه ببعض، وتدخل في تشكيل التراب

النص، ويتم فيها دمج مكوناته الداخلية واملعطيات املطروحة فيه، فيستعمل اسم  التي تبني

 عن لفظة، أو جملة، نقل معنى ما يسبقه إلى ما يحلحقه ويكون ياإلشارة استعمال الروابط، ف
ً
بديال

أو نص؛ ولكن هذا االستعمال يجعل من مدى اإلحالة باعتماد املدى الفاصل بين العنصر اإلحالي 

: واآلخر ره، إلى نوعين األول: إحالة ذات مدى قريب، وتجري في مستوى الجملة الواحدة.ومفّس 

، وقد توزعت (4)فضاء النصو املتباعدة في أإحالة ذات مدى بعيد، وتجري بين الجمل املتصلة 

 على النحو اآلتي:  هووصايا ()اإلمام علي سماء اإلشارة في رسائل أ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 .587/ 5( ينظر: مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري: 1)

 .2/1069( أصول تحليل الخطاب: 2)

 .2/1061ينظر: نفسه، ( 1)

 .120، نحو النص، د. أحمد عفيفي: 124-121نسيج النص: ( ينظر: 4)
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 نوع النص
 اسم اإلشارة

 

 نوع اإلحالة
 

 عدد مرات ورودها
 

 املجموع
 عدد مرات وروده نوعه

 

 

 

 

 الرسائل

 ذلك

 هذا

 هذه

 أولئك

 هؤالء

 هناك

 ذا

 ذاك

 هذين

(65) 

(25) 

(15) 

(1) 

(1) 

(2) 

(1) 

(1) 

(1) 

 إحالة موسعة

 )قبلية( استبدال

 قولي

 

 بعدية

 

 قبلية

 

 مقامية

 مكانية

 

(47) 

 

 

(42) 

 

(25) 

 

(7) 

(2) 

(122) 

 

 

 الوصايا

 ذلك

 هذه

 هذا

 هذين

(25) 

(1) 

(2) 

(2) 

 إحالة موسعة )قبلية(

 استبدال قولي

 قبلية

 بعدية

 مقامية

(18) 

 

(7) 

(6) 

(1) 

(12) 

 

 فيتبين لنا من الجدول املذكور: 

  في فضاء 
ً
 أكثر اسماء اإلشارة ورودا

ّ
 الرسائل والوصايا هو )ذلك(. نصوصأن

  ُرتبت سماء اإلشارة بحسب كثرة ورودها في الرسائل والوصايا، وكذلك اإلحاالت ُرتبت ألقد

 بحسب كثرة ورودها.

  الستبدال القوليحاالت قبلية وهي نوع من أنواع اإكل اإلحاالت املوسعة هي)*(  
 

في باسم االشارة الخاص باإلحالة جدول الفي باسم اإلشارة ويمكن متابعة تفصيالت اإلحالة 

سماء اإلشارة في اتساق أوفي محاولة لتلمس األثر الذي تحققه  ووصاياه.  ()رسائل اإلمام علي 

الفنية بما تؤديه من معاني واملقاصد والدالالت ضوء ما يحمله من املعاني اإلضافية  فيالنص 

القرب والبعد والتوسط، وهذا التنوع اإلشاري يكسب النص ثراًء في الداللة والتأثير النفس ي ملا فيه 

التي تستشف  (2)عبر التوظيف ألغراضه (1)من ))قوة وتحديد وتعيين وإفراغ للنفس مّما تحّس به((

ومن اإلحاالت املوسعة )االستبدال القولّي( ))وهو مجموعة  من السياق واملقام الذي تأتي فيه.

                                                        
ألن وظيفة اسم االشارة  في موضوع االستبدالذكره مما يغني عن باسم االشارة تم تناول هذا املوضوع في اإلحالة  )*(

 .وظيفة نحوية

 .1/149اني، د. عبد العزيز عبد املعطي عرفة: ( من بالغة النظم العربي، دراسة تحليلية ملسائل علم املع1)

 .81-82/ 1غراض اإلشارة، معاني النحو، د. فاضل السامرائي: أ( ينظر: في 2)
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في  ()قوله من ذلك ، (1)وظيفته التركيبية(( لتي يمكن أن تحل محل قول ما مؤديةاملقوالت ا

 َلُه َفَقاَل، ِفيِه ُشُهودًا َأْشَهْدَتَو ،َو َكَتْبَت َلَها ِكَتابًا ،اْبَتْعَت َدارًا ِبَثَماِننَي ِديَنارًا َأنََّك َبَلَغِنيرسالة للقاض ي شريح: ))
نرى هنا أن اسم االشارة )ذلك( في جملة مقول القول كانت  .(2)((: َقْد َكاَن َذِلَك َيا َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَيُشَرْيٌح

 ملجموعة من الجمل، 
ً
  وعلى النحو اآلتي:استبداال
 

 اْبَتْعَت َدارًا     

 َقْد َكاَن َذِلَك             ِكَتابًاَو َكَتْبَت َلَها          

 ِفيِه ُشُهودًا َأْشَهْدَتَو                          
 

 

َغْيِر َمْوِضِع  ِفيالتََّغاُيَر َوِإيَّاَك َو: ))()ومن االستبدال القولّي قوله في وصيته لإلمام الحسن 
 من حقق اسم اإل ف .(1)((اْلَبِريَئَة ِإَلى الرَِّيِبَو ،السََّقِمَفِإنَّ َذِلَك َيْدُعو الصَِّحيَحَة ِإَلى  ،َغْيَرٍة

ً
 نصيا

ً
شارة ترابطا

 خالل 
ّ
اختزاله لتركيب نحوي، لو ذكر بعد )فإن( لتحمل عبء الركاكة واالختالل، والدليل على أن

بر ن يعاملنفرد أ شارة )ذلك( بلفظهموضع( وتمكن اسم اإل )ذلك( قد اختزل جملة )والتغاير في غير 

وذلك بأن يقول: )وأياك والتغاير، فإنه يدعو الصحيحة إلى السقم،  عنها، فلوحّل الضمير محله؛

ستكون قاصرة على التغاير فقط، ويكون املعنى بذلك التحذير من إلى الّريب(، فإن الداللة  والبريئة

شارة في غير موضعها، فوجود اسم اإل  رةقصد التحذير من الغي ()اإلمام  عموم الغيرة، لكّن 

 بين ما حذر منه )من التغاير في غير موضع غيرة( وبين 
ً
 وترابطا

ً
ما يفض ي )ذلك( قد حقق اتساقا

 إليه من نتيجة. 

 (4)إلى الجملة بكاملها أو متتالية من الجمل باإلحالة املوسعة باسم اإلشارةوتسمى اإلحالة 

 استبدال قولّي، ولكنه يختلف عن أنواع االستبدال األخرى )الفعلي وهو أ
ً
( اللذين سميواال يضا

 لكلمة داخل الجملة؛ ولكن لحلجملة بكاملها وعليه  درسا
ً
في موضوع االستبدال، فهو ليس استبداال

 ثم يقع اسم اإلشارة تقع فإن جملة االستبدال 
ً
 ثلتهومن ام خارج حدود الجملة. به  لبِد تاملسأوال

 قوله 
ً
ِسّرًا  ُدوَنُكْم َأْحَتِجَز َأال َو ِإنَّ َلُكْم ِعْنِدي َأالبعض أمرائه على الجيوش: ))في كتاب له إلى  ()أيضا

ََخَِّر َلَوال ،ُحْكٍم ِفي َأْطِوَي ُدوَنُكْم َأْمرًا ِإال َوال :ِإال ِفي َحْرٍب َأْن َتُكوُنوا َو ،َمْقَطِعِه َأِقَف ِبِه ُدوَن َوال ،ُكْم َحّقًا َعْن َمَحلِِّه ُأ
 الَو ،َتْنُكُصوا َعْن َدْعَوٍة َأالَو ،ِلي َعَلْيُكُم الطَّاَعُةلَِّه َعَلْيُكُم النِّْعَمُة َوَوَجَبْت ِل َذِلَكَفِإَذا َفَعْلُت  ،ِعْنِدي ِفي اْلَحقِّ َسَواًء
َيُكْن َأَحٌد َأْهَوَن َعَليَّ  َلْم ،َفِإْن َأْنُتْم َلْم َتْسَتِقيُموا ِلي َعَلى َذِلَك ،ِإَلى اْلَحقِّ اْلَغَمَراِتَأْن َتُخوُضوا َو ،ٍحُتَفرُِّطوا ِفي َصال

                                                        
 .121بو زنيد: أ( نحو النص، عثمان 1)

 (.1)ك  14/27( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 2)

 (.11)و  122/ 16( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 1)

 .19ينظر: لسانيات النص، د. محمد خطابي: ( 4)
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 َأْعُطوُهْم ِمْنَو ،ُأَمَراِئُكْمَفُخُذوا َهَذا ِمْن  ، َيِجُد ِعْنِدي ِفيَها ُرْخَصًةالَو ،اْلُعُقوَبَة َلُهُثمَّ ُأْعِظُم  ،ِممَِّن اْعَوجَّ ِمْنُكْم
حدات النصية عن إعادة الو  ()لقد استغنى اإلمام علي  .(1)((َأْمَرُكْمَأْنُفِسُكْم َما ُيْصِلُح اللَُّه ِبِه 

شارة املستعملة مقام الوحدات النصية أسماء اإل إذ قامت  ؛شارية في رسالتهباستعمال اإلحالة اإل 

شارة )ذلك( األول قد أحال ملجموعة من رى في هذه الرسالة كيف أن اسم اإل املتقدمة عليها، فن

 الجمل، وكاآلتي: 
 

 

 

 

 

 

 
 

أن يرد فأفاد اسم االشارة )ذلك( داللة االيجاز وتأكيد املعنى )التحقيق والتثبيت( ونعني بها 

 اسم اإل 
ً
 به إلى كالم سابق له قاصدا

ً
شارة سبيل تحققه فيسلك املتكلم بذكر اسم اإل شارة مشارا

 للتكرار وتأكيد املعنى، فأسماء االشارة ))تعين املتكلم على التركيز وااليجاز وتفادي االيجاز 
ً
تجنبا

 . (2)وبها إلى القلوب((تثاقل به وثترهل به األساليب ويتكرار الذي يال

 بين الجزء األول من أشارة )ذلك( أمرين فحقق اسم اإل 
ً
ساسيين: األول: أنه أقام تماسكا

إذ يقوم األول مقام املقدمة التي تفض ي إلى النتيجة املذكورة في الجزء الثاني النص والجزء الثاني؛ 

أنه تمكن من  األمر اآلخر:و . قتان وال ينفك جزء منها عن اآلخرمن النص واملقدمة ونتيجتها متس

 دون مبا
ً
شارة )ذلك( ملا تمكن من عدة بين طرفيه، ولوال ذكر اسم اإل ذكر جواب الشرط مباشرة

)ذلك( شارة ومثل هذا الكالم في اسم اإل  سرعة ايقاع الجزاء على املتلقي )القارئ(. ولفاتتهذلك 

 : على النحو اآلتيوكانت إعادتها إذ أحال إلى مجموعة من الجمل وأغنى عن  ؛الثاني

 

 

 

 
 

 بين أو فربط السبب بالنتيجة 
ً
 من إعادة الجمل إوآخره وحقق  لهوحقق بذلك ترابطا

ً
يجازا

 يأتي اسم اإل وتكرارها الذي يفض ي إل
ً
شارة )هذا( في قوله: ))فخذوا هذا من ى تفكك النص وأخيرا

                                                        
 (.50)ك  17/16: ابن أبي الحديد ( شرح نهج البالغة1)

 .208-207( خصائص التراكيب، )دراسة تحليلية ملسائل املعاني(، د. محمد أبو موس ى: 2)

 ِسّرًا ِإال ِفي َحْرٍب ُدوَنُكْمَأال َأْحَتِجَز 

 ُحْكٍمَوال َأْطِوَي ُدوَنُكْم َأْمرًا ِإال ِفي 

ََخَِّر َلُكْم َحّقًا َعْن َمَحلِِّه   َذِلَكَفِإَذا َفَعْلُت      َوال ُأ

 َمْقَطِعِهَوال َأِقَف ِبِه ُدوَن 

 َوَأْن َتُكوُنوا ِعْنِدي ِفي اْلَحقِّ َسَواًء

 
 

 َتْنُكُصوا َعْن َدْعَوٍة َأالَو 

 َتْسَتِقيُموا ِلي َعَلى َذِلَكَفِإْن َأْنُتْم َلْم     َوال ُتَفرُِّطوا ِفي َصالٍح

 ِإَلى اْلَحقِّ اْلَغَمَراِتَوَأْن َتُخوُضوا 
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أمرائكم(( ليحيل إلى كل ما تقدم من جمل وتراكيب، فكان ذلك غاية في االختصار وااليجاز، وزيادة 

 
ّ
 بها، فتكون هذه األلفاظ املستبِد  في تأكيد املعنى عند املتلقي إن

ً
لة تجعل النص من بدايته مرتبطا

 متسلسلة حتى
ً
ل منه، فترسم ألفاظا

َ
  بذلك صورة توصل القارئ إلى اللفظ املستبد

ّ
سقة مترابطة مت

 شارة في تحقيق االتساق النص ي.لقي في الوقت نفسه فاعلية اسم اإل وتظهر للمتللنص، 

 وفرة أ
ّ
فهو  ؛سماء االشارة التي تحيل إلى ش يء داخلي في النص متأثرة بطبيعة النصإذ ))إن

، أو ما عادة بوفرة أدوات التعليق بين وحداتهاملنطوق مكتوب كتابة، والنص املكتوب يتميز عن 

  .(1)ذلك أن، وحتى إن وغيرها((يسمى بعالمات ما وراء اللغة مثل: 

 في اتساق النص، وهذا 
ً
 بارزا

ً
فإذا نظرنا إلى هذه اإلحاالت االشارية وجدنا أن لها أثرا

 فينظر في داخله ملعرفة املحال 
ً
االتساق يتطلب من القارئ )املتلقي( أن يسير مع النص موّحدا

لة فمهما ))تعّددت أنواع اإلحاإليه، والتعرف على عالقات الترابط التي تنظم وحداته الداخلية. 

 ،االشارية، واختلفت وظائف أدواتها، فإن لها وظيفة اساسية في عقد صلة وثيقة بين أجزاء النص

فأفاد اسم االشارة بناء النص  .(2)ها متماسكة((، وأجزاؤ وحدة نصية وسائلها متالحمةوصنع 

 لأللفاظ التي احال إليها. يه عندما أغنى عن إعادة التكرار واتساقه وانسجام معان

ْشَراِر رَّ ُوَزَراِئَك َمْن َكاَن ِلأَلَشفي عهده ملالك األشتر: )) ())القبلية( قوله  اإلشاريةومن اإلحالة 
 ِمْنُهْمَأْنَت َواِجٌد َو ،َوِإْخَواُن الظََّلَمِة ،َأْعَواُن اأَلَثَمِة َفِإنَُّهْم ، َيُكوَننَّ َلَك ِبَطاَنًةَفال ،َوَمْن َشِرَكُهْم ِفي اآلَثاِم ،َوِزيرًاَقْبَلَك 

َظاِلمًا َعَلى  ُيَعاِوْنِممَّْن َلْم  ،آَثاِمِهْماِرِهْم َوَأْوَزَعَلْيِه ِمْثُل آَصاِرِهْم َو َلْيَسَو ،مَّْن َلُه ِمْثُل آَراِئِهْم َوَنَفاِذِهْمَخْيَر اْلَخَلِف ِم
 ،َأَقلُّ ِلَغْيِرَك ِإْلفًاَو ،َعْطفًاَأْحَنى َعَلْيَك َو ،َوَأْحَسُن َلَك َمُعوَنًة ،وَنًةُؤَعَلْيَك َم َأَخفُُّأوَلِئَك  ، آِثمًا َعَلى ِإْثِمِهالُظْلِمِه َو

 .(1)((ِتَكَو َحَفال ِلَخَلَواِتَكَفاتَِّخْذ ُأوَلِئَك َخاصًَّة 

الذين لم يعاونوا الظالم على  فيحلحظ على هذا النص مجيء )أولئك( لإلشارة إلى خير الخل

 في أظلمه وال اآلثم على إثمه، وقد 
ً
املشار إليه  ةعلى جدار  التنبيهفاد استعمال اسم اإلشارة دالليا

 عديدة للش يء ثم تذكره باسم أبما بعده من أوصاف وتتمثل هذه الداللة في ))أن تذكر 
ً
وصافا

 إ
ً
 ما يترتب على تلك األوصاف مسندا

ً
ن ما أ يدى هذا االسم، واسم اإلشارة هذا يفلاإلشارة جاعال

بلفظ اإلشارة )أولئك( على  فخير الخل ، فقد عّبر اإلمام عن(4)يرد بعده فاملشار إليه جدير به((

جل تلك األوصاف جديرون بأن يكونوا خاصة له، وكان بإمكان اإلمام التعبير عنهم  بــ أأنهم من 

: )فهم أخف عليك مؤونة، وأحسن .... 
ً
... وأقل...(، وإّما ما يخّص داللة  وأحنى)هم( فيقول مثال

خذهم ولئك( فقد أفاد العناية واالهتمام بشأن املشار إليهم، فحّق لذلك أن يتأتكرار اسم اإلشارة )

                                                        
 .242: زنيد( نحو النص، عثمان أبو 1)

 .120نفسه: ( 2)

 (.51)ك  17/42( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 1)

 .206( خصائص التراكيب: 4)
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 في خاصة له وكل ذلك يتناسب مع سياق املدح )ألولئك( 
ً
 واساسيا

ً
 مهما

ً
فكان اسم االشارة عنصرا

 الترابط النص ي.

 - في رسالة له إلى عثمان بن حنيف األنصاري  ()ية )البعدية( قوله ومن اإلحالة اإلشار 

َوَلْو ِشْئُت فمض ى إليها: ))ِعَى إلى وليمة قوم من أهلها وكان عامله على البصرة، وقد بلغه أنه دُ 
 ،اَت َأْن َيْغِلَبِني َهَواَيَلِكْن َهْيَهَو ،اْلَقزَِّنَساِئِج َهَذا َو ،َوُلَباِب َهَذا اْلَقْمِح ،اْلَعَسِل ُمَصفَّى َهَذا ِإَلىْهَتَدْيُت الطَِّريَق ال
  أن يحلحظ في هذا النص .(1)((ْطِعَمِةَتَخيُِّر اأَل ِإَلىَيُقوَدِني َجَشِعي َو

ً
 ظهر ثالثإعنصرا

ً
 واحدا

ً
مرات  شاريا

األولى: أحالت إلى العسل، والثانية: أحالت إلى  وكانت كلها إحاالت بعدية لهذه امللذات الدنيوية:

ا الحديث في أركان اإلشارة في هذه املواضع  القمح، والثالثة: قد أحالت إلى القز.
ّ
لكانت ولو فصلن

 : على النحو اآلتي

 علي )عليه السالم( املشير: اإلمام 

 .)املشار إليه: )العسل، القمح، القز 

 .املشار به: هذا 

  ستحقار؛إليه، وقد أكدت داللة اال  عمل اإلشارة: أحالت إلى املشار  
ّ

دت إذ أتت في سياق حش

فيه األلفاظ واملعاني ليحقق تلك الداللة والغاية من ذلك أن يروض الوالي نفسه ويتأس ى 

ه فال يدع لهذهبمن 
ّ
 إلى نفسه. فاإلمام ) وال

ً
 ( أراد القول إنه ترك هذهاملغريات سبيال

 ه ضعفاألشياء ألمر مهم وهو أن تتأس ى ب
ّ
  رعيته وإال

ّ
األطعمة في حّد ذاتها عّبر عنها  هذه فإن

( أراد اإلمام بالطيبات في رسالته نفسها ))فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات((، فاإلمام )

، نه يستطيع أن أ :القول 
ً
يهتدي إلى أجود أنواع األطعمة وألذها، وأفضل أنواع املالبس نعومة

  بيد أنه يعرض عن ذلك للعلة التي ذكرناها.

 )هذا( عنصر 
ّ
يان داللته إلى عنصر آخر، وقد حالي يحتاج لبإوال بد من االلتفات هنا إلى أن

 هذا العنصر بعده في هذه املقطوعة من الرسالة فكانت إحاالته بعدي جاء
ّ
ها، وتؤدي اإلشارة ة كل

، فيتم شغله بالعنصر 
ً
هنا إلى تركيز انتباه املتلقي إلى ما سيقال عن طريق خلق مكان فارغ مؤقتا

ثم التفسير، إحداث وقع في النفوس لذلك اإلبهام من والغرض ))اللغوي املطلوب )املشار إليه( 

 النفوس تتشوق، إذا سمعت
ّ
  قصود منهاملبهم، إلى العلم بامل املبهم، ألن

ً
في ذكر الش يء  ،وأيضا

 توكيد ليس في ذكره مرة((
ً
 ثم مفّسرا

ً
توكيد  فيفأسهم وجود اسم اإلشارة )هذا(  .(2)مرتين: مبهما

 ( من كالمه.املعنى والغرض الذي قصده اإلمام )

                                                        
 (.45)ك  16/286( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 1)

 .1/199 على الكافية:الرض ي  شرح( 2)
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 قوله )ومن اإلحالة اإلشار 
ً
َفِإنَّ َهَذا ( في عهده إلى مالك بن األشتر: ))ية )البعدية( أيضا

فقد استعمل اإلمام علي  .(1)((ُتْطَلُب ِبِه الدُّْنَياَو ،ُيْعَمُل ِفيِه ِباْلَهَوى ،ْشَراِرَكاَن َأِسريًا ِفي َأْيِدي اأَل َقْد الدِّيَن

( اسم )ولتلمس أثر السياق في بيان داللة اسم  ،( الذي بعدهاإلشارة )هذا( لإلشارة إلى )الدين

( لفظ األسير إذ شّبه الدين باألسير في أيدي األشرار، فكما األسير ال اإلشارة. استعار اإلمام )

، فكذلك الدين إذ لم تطبيملك من ن
ً
عمل بما جاء فيه، فداللة التحقير ق أحكامه ولم يُ فسه شيئا

 ليست للدين، وإنما أراد اإلشارة إلى الذين سبقوه أنهم لم يعملوا بما جاء في هذا الدين. 

 هذا الدين قد كان )ه(: 656قال ابن أبي الحديد )ت 
ّ
(، هذه إشارة إلى قضاة أ))إن

ً
سيرا

  .(2)لطلب الدنيا ...((وإنهم لم يكونوا يقضون بالحق عنده، بل بالهوى  ،عثمان وحكامه

( أراد أن يحذره من استغالل الدين للهوى وطلب الدنيا كما فعل سابقوه، أي فاإلمام )

وفي توظيف آخر السم اإلشارة قوله  .ون أفعالهم إلى الدينبال تفعل كما كانوا يفعلون ومن ثم ينس

((( :في الرسالة نفسها )َحتَّى  ،اْلِجْسِم اْلَمْرُكوِسَو ،اْلَمْعُكوِسْرَض ِمْن َهَذا الشَّْخِ  َأْن ُأَطهَِّر اأَل ِفيَسَأْجَهُد َو
حصلت اإلحالة باسم اإلشارة )هذا( وفيه إحالة مقامية إلى  .(1)((اْلَحِصيِد َحبَِّتْخُرَج اْلَمَدَرُة ِمْن َبْيِن 

 معاوية وكانت أركان اإلشارة فيه هي:

 ( املشير: اإلمام علي.) 

 :(. معاوية )ّسماه املشار إليه
ً
 مركوسا

ً
، وجسما

ً
 معكوسا

ً
 شخصا

 .املشار به: هذا 

 .عمل اإلشارة: أحالت إلى املشار إليه، وقد أفادت تحقير املشار إليه والتصغير من شأنه 

واملراد مركوس( و في )معكوس والسجع لالحق اتبين ذلك في ضوء توظيف النص لحلجناس يو 

 من هدىست عقيدة ي))انعكاس عقيدته، وأنها ل
ً
، بل هي معاكسة لحلحق والصواب، وسماه مركوسا

  (4)في الضالل(( ارتكسقولهم 
ً
 موسيقيا

ً
 عن الذي أضفى على النص تلوينا

ً
ذلك تكرار صوتي فضال

 عّما يحويه صفات املوصوفما يوحي بثبات  (5)الكاف والسين، وهما من األصوات املهموسة
ً
، فضال

تخرج املدرة من بين حّب الحصيد(( وهي صورة حسية ملا النص من استعارة في قوله: ))حتى 

ر ونحوه من ُمفسدات الحّب، وشّبه الّدين بالحّب 
َ
أحدثه معاوية من فساد ))فشّبه معاوية باملد

ي هو ثمرة الزرع((
ّ
ملعاوية والتقليل من شأنه النحطاطه في كل ذلك جاء في مقام الذم  (6)الذ

                                                        
 (.51)ك  17/59( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 1)

 .17/60: نفسه (2)

 (.45)ك  16/289: نفسه (1)

 .16/291: نفسه (4)

 .81، 74( ينظر: األصوات اللغوية، د. إبراهيم أنيس: 5)

 .16/292( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 6)
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( وكيفية ربطها عطت معناها عن طريق قصد اإلمام )أقد  ذلك أن األلفاظويزاد على  الفساد.

بالسياق الخارجي عن النص ومن ثم في االتساق الداخلي للنص وتأكيد وحدته؛ ألنه لوال املعرفة 

شارة التي تحيل إليه نا أن نصل إلى فهم ألغراض اسم اإل باآلليات الداخلية والخارجية ملا استطع

 رسالته. 
 

 اإلحالة باالسم املوصول:  -3

ية أدوات بق))تشارك فاألسماء املوصولة  .(1)يعد االسم املوصول وسيلة من وسائل اإلحالة

ائية ال تحمل داللة خاصة، وكأنها جاءت فهي ألفاظ كن ،اإلحالية في عملية التعويض االتساق

 عّما تحيل إليه((
ً
يأتي بعدها من صلة املوصول فهي تقوم بالربط االتساقي من خالل ما  .(2)تعويضا

 تلك الصلة ينبغي أن تكون معلومة للمتلقي 
ّ
 بين ما قبله وما بعده إذ إن

ً
 مفهوميا

ً
التي تصنع ربطا

 .(1)قبل ذكر االسم املوصول 

 الوظيفة نفسها د. مهدي املخزومي ويرى 
ً
 االسم املوصول قد يؤتى به في التركيب مؤديا

ّ
أن

يقول: شارة وهي )االختصار(؛ بل يذهب إلى أبعد من ذلك، فهو التي تؤديها الضمائر واسماء اال 

يفة... ولكنها أقوى تؤدي ما تؤديه من وظ ،سماء اإلشارة))أّما األسماء املوصولة فهي كالضمائر وأ

لو كان األمر كذلك ف، وهذا الكالم فيه نظر (4)((االختصارفي تحقيق سماء اإلشارة من الضمائر وأ

سماء اإلشارة في التعبير باالسم املوصول فهو يتجاوز تأثير السياق عن الضمائر وأ االستغناءلوجب 

هذا مبالغة في وصف أثر االسم املوصول في باللغوي ألي منها. ف االستعمالفي تحديد خصوصيات 

اختصار التراكيب ولعله متأثر بما ذكره القدامى حول أهمية االسم املوصول، فقد ذكر عبد القاهر 

 جمةفي سياق حديثه عن )الذي( إن في االسه( 471اني )ت الجرج
ً
 وأسرارا

ً
 كثيرا

ً
 م املوصول ))علما

 ا ،وخفايا إذا بحثت عنها وتصورتها
ّ
لعت على فوائد تؤنس النفس، وتثحلج الّصدر، بما يفض ي بك ط

رسائل سماء املوصولة في وقد جاء استعمال األ  .(5)من اليقين ويؤديه إليك من حسن التبيين((إليه 

 :)*(على النحو اآلتيووصاياه ( اإلمام علي )

 
 

 

 

                                                        
 .118، نسيج النص: 12واألجراء:  ( ينظر: النص والخطاب1)

 .27-26( اإلحالة في نحو النص، د. أحمد عفيفي: 2)

 .118، نسيج النص: 27: ( ينظر: نفسه1)

 .200: دراسة اللغة والنحو ( مدرسة الكوفة ومنهجها في 4)

 .199: ، عبد القاهر الجرجاني( دالئل اإلعجاز5)

 .298 -296: سم املوصول( في الجدول الخاص بهااال ب)*( يمكن مالحظة تفصيالت اإلحالة )
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 نوع النص
  االسم املوصول 

 نوع اإلحالة
 عدد مرات

 ورودها

 

 املجموع
 عدد مرات وروده نوعه

 

 

 الرسائل

 ما

 من

 الذي

 التي

 الذين

 أي

(196) 

(86) 

(24) 

(9) 

(6) 

(2) 

 مقامية

 

 قبلية

(286) 

 

(17) 

(121) 

 

 

 الوصايا

 ما

 من

 الذي

 الالتي

 التي

(79 ) 

(29 ) 

(9 ) 

(1 ) 

(1 ) 

 مقامية

 قبلية

 بعدية

(106 ) 

(12 ) 

(1 ) 

(119 ) 

 

 نحلحظ هنا: 

املوصولة هي األكثر فهي تربط النص بسياقه، إذ تحيل إلى  لألسماءأن اإلحالة املقامية  -1

، أي على أمور غير مذكورة في النص تستنبط من اللفظيةما مذكور خارج بنية النص 

 املوقف ويكتسب معناه من موقع ما تحيل إليه في عالم النص.

 وورودها في النصوص املدروسة. ء املوصولة واإلحاالت بحسب كثرةاألسما ُرتبت -2
 

ولتلمس أثر االسم املوصول في اتساق النص نقف عند بعض النصوص من رسائل اإلمام 

ُل اللَِّه ) صلى اهلل عليه َو َكاَن َرُسومعاوية: ))( إلى ذلك ما جاء في كتاب له )من ووصاياه ( علي )
َفُقِتَل ُعَبْيَدُة ْبُن  ،ِسنَِّةَحاَبُه َحرَّ السُُّيوِف َواأَلَأْص ِبِهْمَقدََّم َأْهَل َبْيِتِه َفَوَقى  ،َأْحَجَم النَّاُسَو ،اْلَبْأُس( ِإَذا اْحَمرَّ وآله

ِمَن  َأَراُدواَأَراَد َمْن َلْو ِشْئُت َذَكْرُت اْسَمُه ِمْثَل الَِّذي َو ،ُمْؤَتَة َيْوَمُقِتَل َجْعَفٌر َو ،َيْوَم ُأُحٍدِتَل َحْمَزُة ُقَو ،َيْوَم َبْدٍر اْلَحاِرِث
َلْم َتُكْن َلُه َو ،ِبَقَدِميْسَع َفَيا َعَجبًا ِللدَّْهِر ِإْذ ِصْرُت ُيْقَرُن ِبي َمْن َلْم َي ،ُأجَِّلْتَمِنيََّتُه َو ،َوَلِكنَّ آَجاَلُهْم ُعجَِّلْت ،الشََّهاَدِة

فإذا نظرنا إلى األسماء املوصولة املاثلة في النص جاءت على  .(1)((ِبِمْثِلَها ُيْدِلي َأَحٌد َساِبَقِتي الَِّتي الَك

ي، التي(، وكان لها كلها منة وذات دالالت متنوعة، وهي )أنماط مختلف
ّ
(، وقد تكررت مرتين، )الذ

وذلك لربطها ما تقدم من الكالم بما تأخر عنها فقوله: ))وأراد  ،النص وتماسكه أثر كبير في اتساق

( ربطت ما تقدم من النص من لو شئت ذكرت اسمه(( فداللة )من( مقامية إلى امير املؤمنين )

آجالهم عجلت، ومنيته أخرت((، أما )الذي(  وهو قوله: ))قدم أهل بيته ...(( فيما تأخر ))ولكن

وأراد من لو شئت ذكرت اسمه(( بما تأخر عنه ))أرادوا من الشهادة((، أما )من( في فربط بين ))

                                                        
 (.9)ك  14/47( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 1)
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داللة في الظاهر إلى معاوية على  ناتبي من لم يسع بقدمي((، فلها داللتان مقامي ن قوله: ))يقر 

في الباطن إلى الخلفاء الذين سبقوه، والدليل على ذلك قوله:  تهه إليه وداللأن الكتاب موّج  أساس

 لكل الناس لي أحٌد د  يُ  ))التي ال 
ً
 مستغرقا

ً
 عاما

ً
، إذ من املمكن (1)بمثلها(( فأطلق لفظ )من( إطالقا

أما االسم املوصول )التي( فكان حلقة الوصل التي ربطت لفظة أن يراد بها كل من يقرن نفسه به. 

  .بمثلها( لي أحٌد د  يُ  ال بعده من صلة املوصول وهي ))كسابقتي( بما 

الختصار داخل النص في ضوء اختصاره وقد يكون لالسم املوصول أثٌر كبيٌر في تحقيق ا

لتركيب كامل داخل النص، إذ من املمكن أن يحل محله االسم املوصول من ذلك. ما جاء في 

َفِإَذا اْخَتاَر  ،َخيِّْرُه َصْدَعْيِن ُثمَّ اْلَماَلاْصَدِع َوالصدقات: ))( التي كان يكتبها ملن يستعمله على وصيته )
 َتَزاُل َكَذِلَك َفال ،اَرُهَتْعِرَضنَّ ِلَما اْخَت َفالَفِإَذا اْخَتاَر  ،ُثمَّ َخيِّْرُه ،ُثمَّ اْصَدِع اْلَباِقَي َصْدَعْيِن ،اْخَتاَرُه َتْعِرَضنَّ ِلَما َفال

 َصَنْعَتُثمَّ اْصَنْع ِمْثَل الَِّذي  ،َفَأِقْلُه اْسَتَقاَلَكَفِإِن  ،َفاْقِبْض َحقَّ اللَِّه ِمْنُه ،َوَفاٌء ِلَحقِّ اللَِّه ِفي َماِلِه ِفيِه َحتَّى َيْبَقى َما
 لقوله: ))واصدع املال إفاالسم املوصول )الذي( جاء  .(2)(( َحتَّى َتْأُخَذ َحقَّ اللَِّه ِفي َماِلِهَأوَّال

ً
يجازا

صدع الباقي صدعين ثم خيره فإذا اختار فال اختاره ثم ا، فإذا اختار فال تعرضّن ملا خيرهصدعين ثم 

 عن ذلك ما جاء في إختاره...((، فأغنى عن اتعرضّن ملا 
ً
عادتها وتكرارها؛ ألن ذلك يثقل النص فضال

األفعال املتقدمة )اصدع، خيره، ال تعرضّن(  ( كلالنص من استبدال، إذ استبدل اإلمام علي )

املتلقي )القارئ( إلى عالقة الوحدة  ينّبهوكأنه ها بقوله )اصنع( فكان ذلك غاية في االيجاز  توتكرار 

النصية التالية )اصنع مثل الذي صنعت( بسابقتها فال ينفك ذهن املتلقي، بل يتمكن من ربط أول 

 يهدف إلى غاية واحدة وهي أخذ حق هللا  النص بآخره. وهذا ما يمكننا القول 
ً
بأن النص كان متسقا

 .النص أو موضوعهفي أموال الصدقات وهي قضية 

 قوله )
ً
(: إلمام الحسن )ل ( في وصيتهومن أمثلة اإلحالة باالسم املوصول أيضا

فقد  .(1)((َيُدَك الَِّتي ِبَها َتُصوُلَو ،الَِّذي ِإَلْيِه َتِصرُيَك َأْصُلَو ،َفِإنَُّهْم َجَناُحَك الَِّذي ِبِه َتِطرُي ،َأْكِرْم َعِشرَيَتَكَو))

 عن االسم املوصول الربط االتساقي من الربط املفهومي بين ما قبل 
ً
حققت صلة املوصول فضال

 : الشكل اآلتي االسم املوصول وما بعده كما في
 

 بعده االسم املوصول قبله
 به تطري الذي جناحك
 تصريبه  الذي أصلك
 بها تصول اليت يدك

 

                                                        
 .14/50ابن أبي الحديد: ( ينظر: شرح نهج البالغة، 1)

 (.25)و  152-15/151: نفسه (2)

 (.11)و  122/ 16: نفسه (1)
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ك االسم ااشتر  عن طريقخطط السابق يوضح كيف تم الربط االتساقي في النص فامل

التطابق اإلحالي بينهما، وجملة صلة املوصول التي بعده في املوصول باالسم الذي قبله من خالل 

 عّما جعل النص على مستوى واحد من االتساق والتماسك يدركه املتلقي حال النظر 
ً
إليه، فضال

 ي يتمتع النص به من تواٍز تركيبي الذي يؤد
ً
 في اتساق النص فاإل  أثرا

ً
( قصد إليه مام )أساسيا

 بغية تصعيد الداللة النصية لتبقى تدور 
ً
 بالعشيرة التي ينتمي إليها  فيقصدا

ً
فلك التوصية خيرا

( إلى وصية عامة )( بذلك أن يخرج الكالم من وصية لإلمام الحسن الفرد، فاستطاع )

لكل إنسان، إذ ال يمكن أن يعيش بمعزل عن عشيرته، وقد أضفى التلوين الصوتي باستعمال 

قناعه بضرورة التمسك الجناس املضارع والسجع بين )تطير وتصير( زيادة في التأثير عند املتلقي ال

 بعشيرته.
 

 اإلحالة القائمة على املقارنة )عناصر املقارنة(  -4

اشكال اإلحالة تتحقق بوساطة ))أدوات هي عبارة عن كلمات مخصوصة، وهي ال شكل من 

تختلف من منظور االتساق عن الضمائر، وأسماء اإلشارة في كونها نصية، وبناء عليه فهي تقوم 

 املق، و  (1)بوظيفة اتساقية((
ّ
ارنة تنقسم أشار علماء النص في دراساتهم لإلحالة بصيغ املقارنة إلى أن

 اذكر فقد التصنيف الذي وصفه )هاليداي ورقية حسن(،  علىذلك ب معتمدينإلى عامة وخاصة 

 اإلحالة باملقارنة صنفان (Cohesion in English) في كتابهما
ّ
 :(2)أن

ويتفرع منها: )))التطابق( ويتم باستعمال عناصر مثل  :(General Comparison)املقارنة العامة ) أ ( 

ل األلفاظ )يشبه( لفظة )مثل( واشتقاقاتها، و )التشابه( وفيه تستعمل عناصر مث

 .(1)لخ(((ل عناصر مثل )آخر، طريقة أخرى.. إ)االختالف( وفيه تستعمواشتقاقاتها، و 

املقارنة العامة نعوت وقد أطلق )هاليداي ورقية حسن( على العناصر السابقة لفروع 

 من التطابق 
ً
املقارنة وظروف املقارنة التي تعبر عن التشابه بين األشياء، الذي يتخذ شكال

 من عدم التطابق أو التماثل، وعلى هذا األساس عّدت والتماثل، أو )االختالف( 
ً
الذي يتخذ شكال

، إذ يمكن أن باسم اإلشارةواإلحالة بالضمائر املقارنة صورة من صور اإلحالة إلى جانب اإلحالة 

في املقام أو في النص، فإذا أوجد داخل النص، تكون اإلحالة إذن إما على عليه  يلاملحيوجد 

ا تنماز به هذه اإلحالة بالعناصر املقارنة ))أنها تعتبر العناصر وممّ  .(4)السابق، وإما على الالحق

                                                        
 .47الترابط النص ي بين الشعر والنثر: ( 1)

  .19: ، محمد خطابي، لسانيات النص1/129( ينظر: أصول تحليل الخطاب: 2)

 .104: ( االتساق في نهج البالغة1)

 .90مدخل إلى علم النص ومجاالت تطبيقه: ، 1/129( ينظر: أصول تحليل الخطاب: 4)
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 من اإلحالة الخارجية، وهذا ما يجب أن الوحيدة التي تختص بإحالة العائد بصفة إنموذج
ً
ية بدال

 .(1)يتوقع((

فيها اإلحالة قائمة كانت بعض الفقرات ووصاياه ( وقد جمعنا من رسائل اإلمام علي )

على املقارنة وهي تشمل ألفاظ اللغة التي يصعب تصنيفها كما فعلنا في أنواع اإلحالة األخرى، لذا 

إذ كانت املقارنة العامة قائمة على ديم إحصائية بخصوصها. اكتفيت بذكر نماذج لها دون تق

فمن أمثلة املقارنة العامة مقارنة عامة قائمة على التشابه. هناك  فليسالتماثل واالختالف فقط 

َمَثُل َمْن َخَبَر الدُّْنَيا َكَمَثِل َقْوٍم  ِإنََّما(: ))وصيته لإلمام الحسن ) ( فيالقائمة على التماثل قوله )
ُخُشوَنَة َو ،َوِفَراَق الصَِّديِق ،َوْعَثاَء الطَِّريِق َفاْحَتَمُلوا ،َجَنابًا َمِريعًاَو ،َفَأمُّوا َمْنِزال َخِصيبًا ،َجِديٌب َمْنِزٌلَنَبا ِبِهْم  ،َسْفٍر
 َيَرْوَن َنَفَقًة ِفيِه الَو ،ٍء ِمْن َذِلَك َأَلمًاْيَيِجُدوَن ِلَش َفَلْيَس ،َمْنِزَل َقَراِرِهْمَو ،َة َداِرِهْمِلَيْأُتوا َسَع،ُجُشوَبَة امَلْطَعِم َو ،السََّفِر
َقْوٍم َكاُنوا  َكَمَثِلَها َمَثُل َمِن اْغَترَّ ِبَو .ْدَناُهْم ِمْن َمَحلَِّتِهْمَأَو َمْنِزِلِهْمَء َأَحبُّ ِإَلْيِهْم ِممَّا َقرََّبُهْم ِمْن  َشْيالَو ،َمْغَرمًا

    .(2)((َجِديٍبَفَنَبا ِبِهْم ِإَلى َمْنِزٍل  ،ِبَمْنِزٍل َخِصيٍب

ين: تتين متناقضر عكست اإلحالة باملقارنة العامة استعمال العنصر اللغوي )مثل( صو 

يب، فالقى صب إلى منزل خياألولى مثل من عرف الدنيا وعمل فيها لآلخرة، كمن سافر من منزل جد

في طريقه مشقة كبيرة ولكنه لم يكترث بما يالقيه إلى جنب ما يطلب، وبالعكس من عمل للدنيا 

، فهنا كانت املقارنة داخلية وقد  قفر وأهمل اآلخرة، فإنه كمن سافر إلى منزل 
ً
 طيبا

ً
 رحيبا

ً
وهجر منزال

 وهذا ما جعل له صدًى أ
ً
 مترابطا

ً
 وتأثير  سهمت في جعل النص متسقا

ً
ند املتلقي بترغيبه بالصورة ع ا

 األولى وتنفيره من الصورة الثانية 
ً
  إذ كان التعبير عن التماثل تماثال

ً
عليه  حيلدون ظهور امل متبادال

  متميزة في النص. 

في وصية له لعسكره بصفين قبل  ()ومن املقارنة العامة التي تقوم على االختالف قوله 

َتْرُكُكْم ِإيَّاُهْم َحتَّى َيْبَدُءوُكْم ُحجٌَّة َو ،َحتَّى َيْبَدُءوُكْم َفِإنَُّكْم ِبَحْمِد اللَِّه َعَلى ُحجٍَّة ُتَقاِتُلوُهْم اللقاء العدّو: ))
عكست لفظة )أخرى( في نص الوصية االختالف الحاصل بين الحجتين،  .(1)((ُأْخَرى َلُكْم َعَلْيِهْم

األولى الدفاع عن اإلسالم كانت الحجة  فإذا كانت اآلخرى،فالحجة األولى تختلف عن الحجة 

 عن ذلك
ً
هم جتين بالعبارة األولى )ال تقاتلو الح الدفاع عن أنفسهم وقد ارتبطت كلتا الثانية فضال

 .حتى يبدءوكم(
 

 مثل املقارنة  ملقارنة اخلاصة:)ب( ا
ً
 املقارنة الخاصة هي إحالية أيضا

ّ
يرى )هاليداي ورقية حسن( أن

 أعلى ن أنّه من الواجب وجود معيار لإلحالة ياير  انهمإالعامة، إال 
ً
 معينا

ً
 شيئا

ّ
يتم من القول إن

                                                        
 .108( االتساق في نهج البالغة: 1)

 (.11)و  81-16/82( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 2)

 (.14)و  15/104: نفسه( 1)
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 أرفق )عنصر اخلصيصة هنا كان نعتًا مقارنًا(                            أهون
 

، وحين يواجه السامع   على املقارنة من هذا اأو مساٍو، أو أدنى من حيث النوع أو الكم 
ً
 داال

ً
سما

  .(1)النوع فإنه يطالب بمحيل عليه

تتعلق بالكم والنوع، فإذا وعليه فاملقارنة الخاصة خاصية معينة للمقارنة بين األشياء 

سمية، بنية املجموعة اإل  كانت املقارنة بحسب الكم فإنه يتم التعبير عنها في العنصر العددي داخل

املقارنة الذي يعدل ظرف بوساطة كثر( أو أطة مكّمم دال على املقارنة مثل كلمة )اسسواء بو 

 املكمم، أما إذا كانت املقارنة بحسب النوع 
ً
 بإحدى الطريقتين:ر فسوف يعبفرعيا

 طة نعت مقارن )وهو عنصر الخصيصة داخل املجموعة األسمية(.اسبو  -1

 .(2)طة ظرف مقارن اسأو كفضلة في الجملة بو  -2
 

في كتاب له إلى أهل ( )قوله ووصاياه ومن نماذج املقارنة الخاصة في رسائل اإلمام علي 

ِإنَّ  .ُعْثَماَن َحتَّى َيُكوَن َسْمُعُه َكِعَياِنِه َأْمِرَفِإنِّي ُأْخِبُرُكْم َعْن عند مسيره من املدينة إلى البصرة: ))الكوفة 
الزَُّبْيُر َأْهَوُن َسْيِرِهَما ِفيِه َوَكاَن َطْلَحُة َو ،ِعَتاَبُه ُأِقلَُّو .يَن ُأْكِثُر اْسِتْعَتاَبُه ِمَن اْلُمَهاِجِرَفُكْنُت َرُجال ،َعَلْيِهالنَّاَس َطَعُنوا 
كثر أفاأللفاظ التي دلت على املقارنة الخاصة صيغ الفعل ) .(1)((َأْرَفُق ِحَداِئِهَما اْلَعِنيُفَو ،اْلَوِجيُف

وأقل( وهي دلت على املقارنة الخاصة بالكم وإن كانت بصيغة الفعل، أما التي كانت حسب خاصية 

 اآلتي:على النحو النوع كانت 

 

 
 

 النواة الرئيس
ّ
فكانت عودة الضمير على هذه النواة  (الخليفة عثمان) أمر ة في النص هيإن

في اتساق النص وربط  اسهمتأالرئيسة فتحققت بذلك إحالة بالضمائر وإحالة باملقارنة الخاصة 

 اآلتي:  املخططفقراته كما في 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 .26( ينظر: اإلحالة في نحو النص: 1)

 .106( ينظر: االتساق في نهج البالغة: 2)

 (.1)ك  14/6الحديد: ( شرح نهج البالغة، ابن أبي 1)

الرئيسةالنواة   

 أمر عثمان

اْلَوِجيُفَأْهَوُن َسْيِرِهَما ِفيِه   

 َوَأْرَفُق ِحَداِئِهَما اْلَعِنيُف

َعَلْيِهَطَعُنوا   

ِعَتاَبُه ُأِقلُُّأْكِثُر اْسِتْعَتاَبُه َو  

 َحتَّى َيُكونَ َسْمُعُه َكِعَياِنِه

 إحالة بالضمائر

حنويحتقق اتساق  إحالة باملقارنة اخلاصة  
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  بالضمائر غذت اإلحالة )لقد 
ً
التركيز على قضية  عن طريقواملقارنة الخاصة( النص دالليا

( التي إذ عكس طبيعة األوضاع السياسية بعد مقتل عثمان )رئيسة في النص وهي )أمر عثمان( 

 فأراد اإلمام 
ً
توضيح ذلك وكشفه إلى متلقي النص وبيان حقيقة براءته من دم  ()تدهورت كثيرا

اإلحالية )الضميرية واملقارنة الخاصة( على شد االنتباه إلى ذلك  االتساقعثمان، فعملت وسائل 

، ما جاء في عهد له نواة رئيسة في النص.  علىعبر التركيز 
ً
إلى  ()ومن املقارنة الخاصة أيضا

ِديَنُه َنْفَسُه َو ُيَنزِّْهَلْم َو ،َع ِفي اْلِخَياَنِةَرَتَو ،َماَنِةَوَمِن اْسَتَهاَن ِباأَلالصدقة: ))بعض عماله وقد بعثه على 
  .(1)((َأْخَزىَوُهَو ِفي اآلِخَرِة َأَذلُّ َو ،ِفي الدُّْنَيا اْلِخْزَيَأَحلَّ ِبَنْفِسِه الذُّلَّ َو َفَقْد ،َعْنَها

ّ
األلفاظ التي دلت على  إن

النوع هي )أذل وأخزى( وكانت النواة الرئيسة في النص هي االسم  خصيصةاملقارنة الخاصة حسب 

حالتان إحالة بالضمائر إفتحققت املوصول )من(، فكانت عودة الضمير على هذه النواة الرئيسة 

 اآلتي: على النحو في اتساق النص وتماسكه و  أسهمتاوإحالة باملقارنة 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 (.26)ك  15/158( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 1)

 النواة الرئيسة

َوَمِن اْسَتَهاَن 
ِباأَلَماَنِة َو َرَتَع ِفي 
 اْلِخَياَنِة

 َأَذلُّ

 َوَأْخَزى

اْلِخْزَيَأَحلَّ ِبَنْفِسِه الذُّلَّ َو  

 َوُهَو

َنْفَسُه َوِديَنُه َعْنَها ُيَنزِّْهَوَلْم   

 إحالة بالضمائر

حنويحتقق اتساق  إحالة باملقارنة اخلاصة  
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واإلحالة  بالضمائر وسيلة االتساق النحوي )اإلحالة( من اإلحالة  ()لقد استثمر اإلمام 

ستهانة باألمانة ملا يترتب عن الخيانة واال  والتنفير باملقارنة الخاصة وذلك كله جاء في معرض الوعيد 

أسهم التكرار لأللفاظ )نفسه، بنفسه(، كذلك عليها من ضرر يحلحق من يقوم به في الدنيا واآلخرة، 

 عنترسيخ املعنى في ذهن املتلقي،  فـي)الذل، أذل(، )الخزي، أخزى(، 
ً
ذلك التضاد القائم  فضال

 تأثير الخيانة ال يقتصر على الحياة الدنيوية وإنما يمتد إلى العالم 
ّ
بين )الدنيا واآلخرة(، إذ إن

 متسقة بالة من ذلك يتبين لنا أن اإلح .اآلخروي
ً
املقارنة بنوعيها )العاّمة والخاّصة( بنت نصوصا

 ومتماسكة.

 وفي مستهل إحصائنا للرسائل والوصايا، وكما موضح في املالحق املوجودة في نهاية 
ً
ختاما

 
ّ
 في النصوص، إذ كافة أنواعها وباإلحالة  البحث نجد أن

ً
كانت أبرز وسائل االتساق النحوي وجودا

 أو وصية من نوع من أ كتاب يخلو ال يكاد 
ّ
نواع اإلحالة وهذا يلفت النظر إلى ش يء مهم، هو أن

 وفاعلية في رسائل اإلمام علي أاالتساق النحوي 
ً
، وقد ووصاياه ()برز انواع االتساق ظهورا

ه أن أبرزت الضمائر بين 
ّ
نواع اإلحالة على سطح النصوص املوجودة، والسبب وراء ذلك كل

اب لإلحالة على كيانات  من أبرز )) الضمائر تعد
ّ
األدوات التي يستعملها املتكلمون أو الكت

 الضمائر تلفظ بطبقة صوتية منخفضة في اللغة ، ويعلل بروان و (1)معطاة((
ّ
يول ذلك بأن

 لفراغها من محتوى أاملنطوقة، 
ً
 ، وبهذا خرجا(2)ي ليس لها بروز صوتي ولفظي محلحوظ؛ ونظرا

، (1)((غنى ألي نظرية في اإلحالة عن تفسيرها األدوات التي ال))أن الضمائر أصبحت ببنتيجة تؤكد 

محدد للرسالة والوصية الذي يعد ولعل السر وراء كثرتها في الرسائل والوصايا هو وجود موضوع 

 على بروز ظاهرة اإلحالة 
ً
 مساعدا

ً
إلى صاحب هذا املوضوع أو ش يء له عالقة بما في  بالضمائر عامال

 عن الضمائر عن إعادة تكرارها مور فأغنت أالنص من 
ً
ذلك إن هذه اإلحاالت معروفة عند فضال

له هذه الضمائر وطبيعة إحاالتها في ضوء موضوع الرسالة أو اتضحت القارئ )املتلقي( الذي 

 الوصية. 
 

 : العطفثانياً 

                                                        
 .27-26( اإلحالة في نحو النص: 1)

 .256تحليل الخطاب: ينظر: ( 2)

 .256: نفسه( 1)
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 :وهو فن دقيق املسلك، وسر من أسرار البالغة، وشغل القدماء واملحدثين قال فيه

 :( في معرض حديثه عنه: ))واعلم أنه ما من علم من علوم البالغة أنت تقول هـ471الجرجاني )ت 

  (إنه خفي غامض ودقيق صعب)
ّ
 .(1)وأصعب(( وأدقعلم هذا الباب أغمض وأخفى و  إال

 من ا ،قان مواضع العطف وتركهتإفيرى أن امتالك البالغة هو 
ّ
تقنه سهل عليه وأن

 العلم بما ينبغي أن امتالك بقية األبواب، ف
ّ
في الجمل من عطف بعضها  يصنعيقول: ))اعلم أن

بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار  على بعض أو ترك العطف فيها واملجيء

 األ  تأتى، ومما ال يالبالغة
ّ
 الخلص  عرابلتمام الّصواب فيه إال

ّ
 وإال

ُ
وأوتوا  ،وا على البالغةبعُ قوم ط

 من املعرفة في ذوق الكالم هم بها أفراد. وقد بلغ من قوة األمر في ذلك أنهم جعلو 
ً
 للبالغة،  هفنا

ً
حدا

ذاك لغموضه ودقة  ((معرفة الفصل من الوصل))فقد جاء عن بعضهم أنه سئل عنها فقال: 

 .(2)حراز الفضيلة فيه أحد إال كمل لسائر معاني البالغة((إل وأنه ال يكمل  ،مسلكه

تساق وعدته ظاهرة ظاهرة االأما الدراسات النصية الحديثة فقد تناولت العطف ضمن 

نصية لها باعها في تحديد النص، إذ ذهب بعض الباحثين إلى تحديد بنية النص باملركب 

فكلما ازدادت أدوات العطف في نص ما، ازدادت قوة التماسك النص ي بين كلمات  .(1)العطفي

تجاوزها ))فال يجوز أن  ناوللعطف شروط وحدود ال يمكن .(4)هوجمل هوعباراتالنص الواحد 

سواء أكان هذا  -عطف الش يء على نفسه، كما ال يجوز العطف بين أمرين ال يجمعهما أي جامع ن

 الجامع لفظيّ 
ً
 أو دالليا

ً
 .(5)((-ا

مة النظر لهذا املوضوع ينصب على كونه ظاهرة نحوية غير مرتبطة بالداللة العا وقد كان

 عن سياقاته النصية إلى معاٍن ضيقة للعطف ومن ذلك ما 
ً
للنص، فقد أدت دراسة العطف بعيدا

 الحالة التي تقتض ي العطف هي كون ))املراد تف626ذهب إليه السكاكي )ت 
ّ
صيل املسند ه( من أن

 و تفصيل املسند مع اختصار كقولك جاء زيٌد أجاء زيٌد وعمٌر وخالٌد،  إليه مع اختصار كقولك

العطف  أثر فيحلحظ أن انحصار  .(6)فعمرٌو فخالٌد، أو ثم عمرٌو ثم خالٌد أو جاء القوم حتى خالٌد((

تناول دراسة ة وسبب ذلك هو على التفصيل واالختصار فيه تضييع لكثير من وظائفه الدالليّ 

 العطف 
ً
عن سياقاته والنظر إليه على أنه تركيب نحوي قائم على الجمع بين املعطوف بعيدا

حديثه عن الروابط بين في أثناء واملعطوف عليه. ومثل هذه النظرة نجدها عند األزهر الزناد 

                                                        
 .211: عجاز( دالئل اإل1)

 .222: دالئل اإلعجاز (2)

 .1/411( ينظر: أصول تحليل الخطاب: 1)

 . 248( ينظر: نحو النص، عثمان أبو زنيد: 4)

 . 112( نحو النص، عثمان أبو زنيد: 5)

 .91: ( مفتاح العلوم6)
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بين جملة سابقة وأخرى تحلحقها، الجمل في النص وال سيما الربط الخطي الذي ))يقوم على الجمع 

فهذا الحكم الذي جاء به الزناد نابع من  .(1)مثل الواو في العربية(( .يب في الذكريد مجرد الترتفيف

النظرة السطحية لظاهرة العطف بالواو أو غيرها من األدوات فمعنى الواو يختلف باختالف 

 هناك مواضع تستعمل فيها الواو وال يكون املقصود بها 
ّ
السياق الذي يرد فيه العطف، إذا إن

( في تحليله لجملة )فالن في كتابه )منازل الرؤيةاستيتية ورده سمير شريف أما  الجمع من ذلك

رُم(؛ إذ ))ليس املقصود بالواو هنا، أن تجتمع بين التحليل والتحريم، وإنما يقصد بها أن يحلل ويح

 . (2)تشير إلى عشوائية القيام بهذين الفعلين((

ية إلى العطف إلى أبعد من ذلك إذ رأى وقد ذهب بعض الباحثين املحدثين في النظرة الشكل

 العطف ))ما هو إال 
ّ
 الن أن

ّ
مُز باالتفاق إلى أن اص أراد العطف؛ أي أنه أراد أن يلفت حرف ير 

 ال يدل على معنى كالواو أالحالي مع سابقه في الحكم ...؛ إذ التركيب املتلقي إلى اشتراك 
ً
طلق حرفا

، ففهم منه معنى أعطف و 
ً
ولكن حقيقة األمر أن دراسة أسلوب العطف  .(1)كم((شرك في الحأمثال

ة متنوعة لهذا من خالل النصوص ومعرفة السياق الذي يرد فيه يمكننا من تلمس وظائف دالليّ 

األسلوب، فعلى سبيل املثال نرى الواو العاطفة قد تؤدي معنى إزالة الشك ومعنى املراوحة بين 

طة أدوات وهي ))عالمات على ا.  ويتحقق العطف بوس(4)شيئين أو فعلين ومعنى املخالفة ... وهكذا

أنواع العالقات القائمة بين الجمل، وبها تتماسك الجمل وتبين مفاصل النظام الذي يقوم عليه 

 .(5)النص((

 ألدوات العطف (حسن اليداي ورقيةه)وقد وضع 
ً
بعد أن أطلقوا عليه مفهوم  - تصنيفا

 للباحثين والدارسين في مجال علم اللغة النص ي  وهذا التصنيف أصبح فيما بعد - الربط
ً
مرجعا

ويتكون من أربعة عناصر، هي )الربط اإلضافي، الربط االستدراكي، الربط الزمني، الربط 

 .)*(ووصاياه (). وفيما يأتي إحصائيات ألدواته في رسائل اإلمام علي (6)السببي(
 

 

 نوع

 النص

 أدوات العطف )عدد املرات(

 أم ّماإ ال بل ثم أو الفاء الواو

 2 1 - 2 15 46 461 1514 الرسائل

                                                        
 .17( نسيج النص: 1)

ص ّي )دراسة تطبيقية 146( منازل الرؤية منهج تكاملي في قراءة النص، سمير شريف استيتية: 2)
ّ
 عن: التماسك الن

ً
، نقال

 . 88محمد الوداعي، )أطروحة دكتوراه(:  في نهج البالغة(، عيس ى جواد فضل

 .184( نحو النص نقد النظرية وبناء أخرى، د. عمر أبو خرمة: 1)

 عن: التماسك النص ّي )دراسة تطبيقية في نهج البالغة(: 151-145( ينظر: منازل الرؤية: 4)
ً
 . 89، نقال

 .17( نسيج النص: 5)

 ،125تساق في نهج البالغة: ، اال21( ينظر: لسانيات النص، د. محمد خطابي: 6)

 102 -299ووصاياه:  ())*( يمكن متابعة تفصيالت ذلك في املحلحق الخاص بالعطف في رسائل اإلمام علي 
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 - 1 5 1 25 25 167 519 الوصايا

 2 4 5 5 71 71 628 2011 املجموع
 

 

 يتضح: العطف سلوبإل ومن استقرائنا 

 نسبة حروف العطف )ثم، بل،  -1
ّ
 ّما، أو( قليلة مقارنة )بالواو والفاء(.إأن

فإن الربط اإلضافي من أكثر أنواع الربط ألن نصوص  ، وعليههي الواوالعطف أن أكثر أدوات  -2

 .الرسائل والوصايا تعتمد على إضافة املعلومات وتراكمها لبناء النص

 تنوع األدوات العاطفة وذلك يتناسب مع السياق الذي تستعمل فيه.  -1
 

 

ومن الجدير بالذكر ))أن طبيعة الربط باألداة تختلف عن عالقات االتساق األخرى 

ة، االستبدال، الحذف( فهي ليست عالقة أحالية وإنما تعبر عن معاٍن معينة تفترض وجود )اإلحال

فأثر العطف ال ينحصر في تحقيق االتساق على مستوى الجزء من  .(1)مكونات أخرى في النص((

 على مستوى 
ً
 نجده على مستوى االلفاظ وأحيانا

ً
ما يتوزع على مستويات متنوعة فأحيانا

ّ
الكالم وإن

 على مستوى النصوص، وله أهمية كبرى ))في الجم
ً
 على مستوى الجمل والفقرات وأحيانا

ً
لة وأحيانا

ولواله الحتاج املتكلم إلى  وربط أجزاء الكالم، وتحقيق الفائدة منه ،وصل املعاني بعضها ببعض

((ذكر أ
ً
 واحدا

ً
  .(2)شياء يتعذر معها ائتالف أجزاء القول ومعاملته كال

بمختلف أدواته نجده ووصاياه  ()سلوب العطف في رسائل اإلمام علي إل  وفي دراستنا

 منظومة املعطوفات تسير في خط مستقيم ويفيد اشتراك  تجاها: )*(تجاهينايسير في 
ّ
خطي أي أن

 .
ً
املعطوفات في حكم ما، وهو األكثر في نماذج العطف ويمكن مالحظته في النماذج املحللة الحقا

 ن
ّ
 وذلك الرتباط املعطوفات كلها بمركز واحد وفي هذا االتجاه من واتجاه آخر يمكن أن

ً
سميه دائريا

العطف يتعذر إسقاط أي جزء؛ ألن االسقاط يؤدي إلى نقصان الدائرة وعدم اكتمالها. ومن 

 ِفيفي رسالته إلى عثمان بن حنيف عامله على البصرة: )) ()األمثلة على ذلك قول اإلمام علي 
ِبُطوِل  َتَقشََّعْتَو ،ِذْكِر َربِِّهْم ِشَفاُهُهْمَهْمَهَمْت ِبَو ،ُجُنوُبُهْم َمَضاِجِعِهْمَتَجاَفْت َعْن َو ،ُيوَنُهْم َخْوُف َمَعاِدِهْمُعَمْعَشٍر َأْسَهَر 

 .(1)((اْسِتْغَفاِرِهْم ُذُنوُبُهْم

                                                        
 .125( االتساق في نهج البالغة: 1)

 .112( نحو النص، عثمان أبو زنيد: 2)

ص ّي  يتوافق مع)*( هذا 
ّ
دراسة تطبيقية في  –ما أشار إليه الباحث عيس ى جواد الوداعي في بحثه املوسوم )التماسك الن

 . 90نهج البالغة(: 

 (.45)ك  16/295( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 1)



 االتساق النصي يف الرسائل والوصايا............................................................................... األول الفصل

   

 

77 

في رسم صورة هؤالء  وظيفة اساسيةلقد أدى العطف في هذه املقطوعة من نص الرسالة 

أن يجعلهم قدوة يحتذى بها كل قارئ لهذا النص؛ إذ  ()الجماعة من املؤمنين، وقد أراد اإلمام 

لكل عابد هلل  املرجوةغفران الذنوب وهي الغاية بعليه أن يلتزم بكل األفعال التي قدمها كي يفوز 

سبحانه وتعالى، فكل فعل من األفعال املذكورة يستقل بحالة تكمل شخصية املؤمن املثال، فلو 

 من األفعال أو قطعناه عن سياقه ولم نعطفه على سابقه ملا تمت داللة النص فنرى 
ً
حذفنا فعال

 اإلمام 
ّ
 على عالقة )سبب/ نت ()أن

ً
 قائما

ً
 دالليا

ً
يجة( فالفعل األول سبب قد رتب األفعال ترتيبا

 في حصول الفعل الثاني... وهكذا.
 

ــــم )سبب(  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  تجافت مضاجعهم )نتيجة(  أسهر عيونهــ

 تقشعت ذنوبهم )نتيجة(  همهمت شفاههم )سبب(
 

إذ جاءت الجمل اإلضرابية  (1)ومثل ذلك ما جاء بأداة العطف )بل( التي تفيد اإلضراب

 
ً
 متسلسال

ً
 منطقيا

ً
قود فيه األولى إلى الثانية، وهذه إلى الثالثة مثلما جاء في قوله تمترقية ترقيا

() (( :َفِإنَّ َذِلَك ِممَّا  ،ُسْلَطاَنَك ِبَسْفِك َدٍم َحَراٍم ُتَقوَِّينَّ َفالفي عهده إلى واليه على مصر األشتر النخعي
واليه عن تقوية سلطانه بسفك الدم  ()إذ نهى اإلمام  .(2)((َيْنُقُلُهَبْل ُيِزيُلُه َو ،ُيوِهُنُهَوُيْضِعُفُه 

 في معنى الجملتين ويوهنالحرام، وعلل ذلك بأنه يضعف السلطان 
ً
 دالليا

ً
ه، فنحلحظ ترقيا

 السابقتين على )بل( والالحقتين عنها، ففي الجملتين السابقتين نحلحظ وجود )الضعف( وهو 

ضت إلى نتيجة أولى وهو )الوهن( الذي هو ، ارتبط بالواو العاطفة التي أف(1)))نقصان القوة((

 على أراب النص من هذه النتيجة إلى أخرى ضإوأفادت )بل(  (4)شد الضعف((أ))
ً
شد منها وقعا

 ما بعد )بل( كذلك الوالي 
ّ
بالواو إلى تحول إزالة الحكم إلى انتقاله فال  هعطففض ى أقد نجد أن

ألن ذلك يمنع ترابط النص واتساقه فمثلما  ؛يمكن أن نحذف من هذه األفعال أو أن نغير مكانه

 
ُ
؛ لكون نقل سلطان الوالي حظ))ل

ً
أوجع لقلبه  الترقي مما قبل )بل(، فهو محلحوظ مّما بعدها أيضا

سلطته، أّما )ينقله( فتحلحظ تحول السافك للدم من حاكم زله( تحلحظ انتهاء من إزالته، فمفردة )ي

آمٍر ناه إلى محكوم مأمور منهي، وال شك أن ثاني الحلحاظين أشدهما على الحاكم السافك للدم 

 .(5)الحرام((

                                                        
بي، د. توفيق الحمد دوات النحو العر أ، املعجم الوافي في 215، الجنى الداني، املرادي: 221/ 4، 1/414( ينظر: الكتاب: 1)

 . 115ويوسف جميل الزعبي: 

 (.51)ك  17/111( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 2)

 . 112( الفروق اللغوية، أبو هالل العسكري: 1)

 .1/491( معاني القرآن الكريم، النحاس: 4)

 . 56ضراب واالستدراك في نهج البالغة، دراسة داللية: ( اإل 5)
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تفيد الحدوث  ةجمل فعلية مضارعيأنها والذي نحلحظه في الجمل التي وردت في النص 

من جانبين: األول هو ))أن النتائج املترتبة على سفك والتجدد وهذا حافظ على اتساق النص 

، يكون 
ً
 الوالي للدم الحرام من ضعف سلطانه، ووهنه، وازالته، ونقله تتدرج في الحدوث تباعا

 إلى الحقها
ً
 مع التدرج الداللي((سابقها في النص مؤديا

ً
 .(1)، وبذا يكون التدرج الزمني متساوقا

ارع على التجدد والحدوث على تحويل الخطاب من خطاب مباشر سهمت داللة الفعل املضأواآلخر: 

إلى مالك بن األشتر النخعي إلى خطاب غير مباشر لكل من يتولى أمر املسلمين، فجاء النهي عند 

 فلم يتحدد بعهد األشتر على والية مصر فحسب وإنما  بسفكتقوية السلطان 
ً
الدم الحرام عاما

ويحلحظ أثر  يصحلح لخطاب كل األشخاص من ذوي السلطان.كذلك  ،يصحلح لكل األزمان واألمكنة

  العطف في تحقيق االتساق النص ي
ً
 : ()بنه الحسن في وصيته ال  ()في قوله  أيضا

َفاْنُظْر ِفيَما َفسَّْرُت  ،َواِحدًا َهّمًاَكاَن َهمَُّك ِفي َذِلَك َو ،َوَتمَّ َرْأُيَك َفاْجَتَمَع ،َفَخَشَع َقْلُبَكَفِإْن َأْيَقْنَت َأْن َقْد َصَفا ))
قد استعمل األداة نفسها )واو العطف( لتحقيق  (). يتضح من هذا النص أن اإلمام (2)((َلَك

 لحلجواب، فيربط األجزاء بعضها 
ً
املباعدة بين فعل الشرط وجوابه، األمر الذي يجعل املتلقي متحفزا

 في ذهنه مهما ابتعد طرفا 
ً
التركيب الشرطي، فهذا التركيب يحتاج ببعض مّما يبقي النص متماسكا

 لتمامه إلى ثالثة أركان: 

 أداة الشرط + فعل الشرط + جواب الشرط
 

أداة الشرط )إن( ويؤتى بها للداللة على الشرط املشكوك فيه؛ إذ  ()وقد ساق اإلمام 

 
ّ
 بوقوعه(())إن

ً
 ال يكون الشرط فيها مقطوعا

 
ما اشترط فيم(1)األصل في )إن( أن

ّ
ا تدخل عليه ، وإن

 على الفعل املشروط الستحقاق الجزاء ويمتنع فيه 
ّ

 فيه؛ ألنها تفيد الحث
ً
( أن يكون مشكوكا

 
)إن

الشرط  لبوساطتها بين فع باعدواتبعها بفعل الشرط )أيقنت( وجاء بتراكيب  (4)المتناع الجزاء

والتعقيب نظر(؛ ولكنه استعمل )الفاء( التي خدمت النص فهي تفيد داللة الترتيب اوالجواب )ف

القلب نتج عنه الخشوع، وتمام الرأي نتج فصفاء ، على سرعة تعاقب األحداث (5)مهال وتراٍخ إدون 

، فخلق ذلك عند املتلقي حالة من االستقرار والثبات مّما هّيأه لتلقي الجواب، الخشوععنه 

 لحلجواب ليكتمل فاملباعدة 
ً
بين أطراف التركيب الشرطي لم تشتت ذهن املتلقي وإنما بقي متيقظا

 املعنى في ذهنه. ومن آثار العطف في اتساق النص، إنه يؤدي 
ً
 في تبئير بعض عناصر النص أثرا

ً
مهما

                                                        
 .56( نفسه: 1)

 (.11)و  16/70( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 2)

 .91: ( االيضاح في علوم البالغة1)

 .115( ينظر: خصائص التراكيب: 4)

، املعجم الوافي في أدوات النحو 196: ، السهيلي، نتائج الفكر61، الجنى الداني: 4/217، 418، 1/429( ينظر: الكتاب: 5)

 . 216العربي: 
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في ساسية يدور عليها ذلك النص ومن أمثلة ما جاء أويلها إلى محاور حاملرتبطة بالجملة األولى، وت

 َمْكُسوَرًة َوال الَوال َهِرَمًة َو َعْودًا َتْأُخَذنَّ َوالكان يكتبها ملن يستعمله على الصدقات: )) ()وصية له 
اْلُمْسِلِمنَي َحتَّى ُيَوصَِّلُه ِإَلى َوِليِِّهْم َفَيْقِسَمُه  ِبَماِلَراِفقًا  ، َمْن َتِثُق ِبِديِنِه َتْأَمَننَّ َعَلْيَها ِإالالَو ،َعَواٍرال َذاَت َو ،َمْهُلوَسًة
 . (1)((ال ُمْتِعٍب ُمْلِغٍب َوال ُمْجِحٍف َوالُمْعِنٍف َو َغْيَر ،َأِمينًا َحِفيظًاَناِصحًا َشِفيقًا َو  ُتَوكِّْل ِبَها ِإالالَو ،َبْيَنُهْم

األفعال )ال تأخذن( و )ال  محوريةبوساطة العطف من  ()ففي هذا النص تمكن اإلمام 

ل( وصيرهما املركز في هذه الوحدة النصية ففي الفعل األول ربط به خمس صفات خاصة 
ّ
توك

باإلبل، أما الفعل الثاني فربط به ثمان صفات خاصة بمن يوكل بمال الصدقات، األمر الذي يعني 

 العطف قد أدى 
ّ
 لقانون  وظيفةى التوسيع؛ ولكنه في الوقت نفسه قد أد وظيفةأن

ً
الدمج تبعا

ه وهو ما يمكن أن فا يثقل النص ويضعألن ذلك ممّ  ؛االقتصاد اللغوي فأغنى عن إعادة األفعال

 نمثله باملخطط اآلتي:

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  ()إذ استثمر اإلمام 
ّ
إنما  (واوال))) العطف بين صفات متغايرة وسبب ذلك هو أن

تجمع بين الشيئين ال بين الش يء الواحد، فإن كان في االسم الثاني فائدة زائدة على معنى االسم 

 بين العطف 
ً
إن عطفت فمن حيث )قصدت تعداد الصفات، وهي وتركه فاألول، كنت مخيرا

 ))). فمعنى قوله: (2)((متغايرة(
ً
 َحِفيظا

ً
ِمينا

َ
 َوأ

ً
ِفيقا

َ
 ش

ً
اِصحا

َ
( يحفظها وال يخون فيها، ويخاف ِإال ن

                                                        
 (.25)و  15/152ة، ابن أبي الحديد: ( شرح نهج البالغ1)

 .187: ( نتائج الفكر2)
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عليها من العطب وينصح للمسلمين فال يحيف عليهم )غير معنف( من العنف بمعنى الشدة )وال 

في إعطاء الكالء واملاء... )وال ملغب( يورث تعب الحيوان... )وال مجحف( يجحف بحقها أي يظلم 

  .(1)متعب( اللغوب أشد التعب ففي الكالم تدرج من األعلى إلى األسفل((

فيتبين لنا مما سبق بعض الضوابط التي تخص الصدقات من بينها هذه األمور فأراد 

هرمة الصفات املذكورة كالعود وال بأحدمال هللا ما كان في أن يأخذ  ينهاهأن )) () اإلمام

 لحال مصارفه وهم  واملهلوسة واملعيبة بكبادواملكسورة 
ً
ونحوه مراعاة لحق هللا تعالى وجبرا

 .(2)األصناف الثمانية الذين عّددهم هللا تعالى في كتابه الكريم من الفقراء واملساكين وغيرهم((

 ما جاء في كتاب له 
ً
، َنيَِّرًة َوُسُباًل ،َواِضَحًةمًا َفِإنَّ ِللطَّاَعِة َأْعال)إلى معاوية: ) ()ومثله أيضا

 ،َوَخَبَط ِفي التِّيِه ،اْلَحقِّ َعِنَمْن َنَكَب َعْنَها َجاَر  ،ْنَكاُسُيَخاِلُفَها اأَلَو ،ْكَياُساأَل َيِرُدَها ،َغاَيًة ُمطََّلَبًةَو ،َوَمَحجًَّة َنْهَجًة
 لفظ )الطاعة( محور هذه الوحدة النصية واملهي(1)((ِنْقَمَتُه ِبِهَأَحلَّ َوَغيََّر اللَُّه ِنْعَمَتُه َو

ّ
ن م، فيحلحظ أن

 
ّ
به، إذ ال يمكن قطع أي منها ولو فعلنا ذلك لضاع األثر املبتغى ايجاده في  عليها فال وجود لها إال

 اآلتي:  املخططنفس املتلقي وهو ما يوضحه 

 

 

 

 

 

 

 

 عن ذلك أن اإلمام 
ً
 قد لجأ إلى الربط بالضمير الذي يعود على لفظ الطاعة، ()فضال

 اإلمام 
ّ
ا األكياس      ويخالفها قام بعطف جملتين متقابلتين وهما: يرده ()ناهيك عن أن

شاع العطف بكثرة بين جملتين عادة ما  ثل هذا كثير في نماذج الرسائل والوصايا إذاألنكاس. وم

 أو متقابلتين متضادتين وهذا يتفق مع ما ذهب إليه األزهر الزناد بقوله: 
ً
تكونان متسقتين دالليا

 .(4)لف األولى ترتبطان بأداة ربط((اهما تخت))كل جملتين متتاليتين في النص ثاني

 
ً
للفعل )نكب( الوارد في صيغة الشرط، وقد تبنى عليه أربعة  تمركز وفي النص ذاته أيضا

طة أداة العطف )الواو( فال يمكن اسبعضها ببعض بو أفعال )جار، خبط، غّير، أّحل( مرتبط 

                                                        
 .4/17( توضيح نهج البالغة: 1)

 .4/491( شرح نهج البالغة، ابن ميثم البحراني: 2)

 (.10)ك  16/6( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 1)

 .28( نسيج النص: 4)
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االستغناء بواحد من األفعال دون سائرها، فمن عدل عن الحق مال عنه في املرحلة األولى ثم 

 على غير 
ً
هداية ال يعرف طريقه، وينبني على ذلك تغير نعمة هللا  يقوده ذلك إلى أن يمش ي تائها

نزال النقمة على )من نكب عن إسبحانه وتعالى عليه ويختم الفعل )أحّل به( النتيجة النهائية وهي 

 وترتبط جميعها على صورة إالحق( فهنا العطف يسير في 
ً
تجاه دائرة يكمل األفعال بعضها بعضا

واضح إذ ال يمكن أن يغير أي منها موضعه في النص فوجود )سبب، نتيجة( فتسير وفق تسلسل 

 الالحق مترابط بسابقه.

بعض عناصر النص على )الواو( فقد يتم في استعماله لحرف  مركزيةوال تقتصر فكرة 

 دال
ً
 كانت للشك، أو ذا كان خبإ ماتكون بحسب ما ترد فيه من سياق،  االتهالعطف )أو( مثال

ً
را

 كانت للتخيير أو اإلباحةيل، و اإلبهام أو التفص
ً
. ونذكر فيما يأتي أمثلة عن استعمال (1)إذا كان طلبا

َأْو  ،ِشْرٍبَأِو اْنِقَطاَع  ،َأْو ِعلًَّة َفِإْن َشَكْوا ِثَقاًلفي عهده ملالك بن األشتر: )) ())أو( للتبئير من ذلك قوله 
فلم  .(2)((َخفَّْفَت َعْنُهْم ِبَما َتْرُجو َأْن َيْصُلَح ِبِه َأْمُرُهْم ،َعَطٌش ِبَهاَأْو َأْجَحَف  ،َأْو ِإَحاَلَة َأْرٍض اْغَتَمَرَها َغَرٌق ،َبالٍَّة

 تدور حوله األحداث أبمفعول واحد، بل  ()يكتف اإلمام 
ً
نشأ من الفعل )شكوا( محورا

األسباب التي تحول دون عمارة األرض التي هي الوسيلة لطلب  ()التالية، إذ أراد اإلمام 

، وكل ذلك بالسبب وهو ما يليه من املفاعيل ربط النتيجة )شكوا( ()فحاول اإلمام  ،الخراج

مرتبط بفعل واحد وهو )شكا( وبفاعل واحد وهو )الناس( فال يمكن فصل أي مفعول من املفاعيل 

بكل األسباب املؤدية للشكوى ويمكن  اإلحاطةرادة إاع يضإلى  يؤديألنه ألجله التالية عن سياقه 

 اآلتي:  باملخططتمثيل هذه الوحدة املتماسكة 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                        
 . 95-94دوات النحو العربي: أ، املعجم الوافي في 198، نتائج الفكر: 228، الجنى الداني: 418، 1/429( ينظر: الكتاب: 1)

 (.51)ك  17/71( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 2)
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 الفعل )شكوا(  جعلطة العطف بــ )أو( من اسبو  ()لقد تمكن اإلمام 
ً
 اساسيا

ً
محورا

إلى املنذر بن الجارود العبدي  ()فربط به أربعة أسباب لحصوله، وكذلك ما جاء في كتاب له 

، َأْو ُيْنَفَذ ِبِه َأْمٌر  ،ِبَأْهٍل َأْن ُيَسدَّ ِبِه َثْغٌر َفَلْيَسَمْن َكاَن ِبِصَفِتَك َووقد خان في بعض ما واله من اعماله قال: ))
فقد اسهم حرف العطف )أو( في ذكر كل  .(1)((َأْو ُيْؤَمَن َعَلى ِجَباَيٍة ،َأْو ُيْشَرَك ِفي َأَماَنٍة، َلُه َقْدٌر ْعَلىُيَأْو 

ه: ))فليس بأهل ه له هذا الكتاب، وتّم ذلك من خالل تبئير لقولاألمور التي ال يصحلح لها من وّج 

ــأن((، فإننا واج  على العطف بـــ
ً
مور التي ال يصحلح لها ويمكن )أو( الستقصاء كل األ  دون اتكاًء كليا

 اآلتي:  باملخططمثل ذلك أن ن
 

 

 

 

 

 

 
 

فأغنى حرف العطف )أو( من إعادة )فليس بأهل أن( ألن ذلك يضعف التركيب ويشتت 

ت التفصيل ملا ليس أهل له، ومما يلفت النظر في هذا النص أنه استعمل دأفا كذلكذهن املتلقي 

 مبنية للمفعول قال سيبويه 
ً
أن: ))يرتفع املفعول كما يرتفع الفاعل، ألنك لم تشغل : هو فيهاأفعاال

، (1)الفاعل تحقير ، ومن دالالت حذفه هو (2)، كما فعلت ذلك بالفاعل((بغيره وفّرغته له الفعل

ؤمن( التي خدمت شرك، يُ لى، يُ ، يعُ نفذسد، يُ فنجد في النص خمسة أفعال مبنية للمفعول وهي: )يُ 

ب ، واآلخر: تحويل الخطاب من خطا(4)زادت تأكيد الداللة على االحتقار :األول النص من جانبين، 

مباشر إلى املنذر بن الجاورد العبدي إلى خطاب غير مباشر لكل متلٍق له ممن وصف بصفات 

الذي أسهم في وليزيد من تأثير هذه التراكيب نجد اعتماده على التوازي التركيبي والسجع  املنذر.

 ص.بهذا الن خوطبفكرة تبئير هذه األمور التي ال يصحلح لها من  وتوطيدايقاع داخلي للنص خلق 

وقد يكون الحلجوء إلى العطف لتبئير الفكرة العامة أو القضية العامة للنص من ذلك قوله في 

ْد َتَبهََّجْت َق ُدْنَياِبيُب َما َأْنَت ِفيِه ِمْن ٌع ِإَذا َتَكشََّفْت َعْنَك َجالَأْنَت َصاِن َوَكْيَفإلى معاوية: )) ()كتاب له 

                                                        
 (.71)ك  18/54: نفسه( 1)
 .1/11( الكتاب: 2)
 .7/69( ينظر: شرح املفصل، ابن يعيش: 1)
 .298في نهج البالغة، دراسة لغوية:  ()( ينظر: رسائل اإلمام علي 4)
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 (). لقد اعتمد اإلمام (1)((َأَمَرْتَك َفَأَطْعَتَهاَو ،َقاَدْتَك َفاتََّبْعَتَها ،َفَأَجْبَتَهاَدَعْتَك  ،َخَدَعْت ِبَلذَِّتَهاَو ،ِبِزيَنِتَها

 :وعلى التوازي التركيبي وه

 فعل ماٍض + الفاء عاطفة + فعل ماٍض 

 دعتك فأجبتها
 قادتك فأتبعتها
 أمرتك فأطعتها

 

وقد مكنه ذلك من تبئير الصفات السلبية للدنيا ومن يغتر بها، األمر الذي يصب في الغرض 

، وأفاد العطف بالفاء التي تفيد داللة فيهاالرئيس من النص، وهو التحذير من الدنيا، والتزهيد 

بين  ةالعاطفتكرار الفاء  أظهر الترتيب والتعقيب دون إمهال أو تراخ في رسم صورة من يطاوعها، إذ 

أجابها وبمجرد  أن دعتهالفعلين سرعة استجابته ألوامرها فليس هناك مهلة بين الفعلين، فبمجرد 

  أن قادته
ّ
ا يظهر سيطرتها املطلقة عليه وعلى أفعاله نتيجة أمرته أطاعها، وهذا مأن بعها وبمجرد ات

 مع داللة النص 
ً
انخداعه بها ملا قدمت إليه من ملذات ومغريات، فجاء استعمال الفاء متسقا

 الكلية. 

 وقد يؤدي العطف بالواو 
ً
بنه ال  ()في توسيع املعنى من ذلك ما جاء في وصيته  أثرا

 ،َوَتَكفََّل َلَك ِباإِلَجاَبِة ،الدَُّعاِءْرِض َقْد َأِذَن َلَك ِفي ِدِه َخَزاِئُن السََّماَواِت َواأَلِبَي الَِّذياْعَلْم َأنَّ َو: ))()الحسن 
َمْن  ِإَلىَلْم ُيْلِجْئَك َو ،َعْنُهَبْيَنُه َمْن َيْحُجُبَك َلْم َيْجَعْل َبْيَنَك َوو ،َتْسَتْرِحَمُه ِلَيْرَحَمَكَو ،ِلُيْعِطَيَكَأَمَرَك َأْن َتْسَأَلُه َو

َلْم َوْلَفِضيَحُة لتعّرضت َلْم َيْفَضْحَك َحْيُث َو ،َلْم ُيَعاِجْلَك ِبالنِّْقَمِةَو ،َأَسْأَت ِمَن التَّْوَبِة ِإْنَلْم َيْمَنْعَك َو ،َيْشَفُع َلَك ِإَلْيِه
 ()لقد اعتمد اإلمام  .(2)((ُيْؤِيْسَك ِمَن الرَّْحَمِة َلْمَو ،ِباْلَجِرمَيِةَلْم ُيَناِقْشَك َو ،َشدِّْد َعَلْيَك ِفي َقُبوِل اإِلَناَبِةُي

ة بكل القضايا التي أراد بيانها إلحاطعلى العطف بـ )الواو( في هذه الوحدة النصية، كي يتسنى له ا

ق كل هذه التراكيب ب
ّ
 في االسم املوصول )الذي(، الذي ظهر أفي العالقة بين العبد وربه فعل

ً
وال

ح سعة رحمة هللا بعبارة فمهما يفعل العبد (( ليوّض ْرِضِدِه َخَزاِئُن السََّماَواِت َواأَلِبَي الَِّذياْعَلْم َأنَّ َوقوله: ))

 قوله في كتاب له هللا يغفر له ذنوبه ويتجاوز عن أ من أخطاء فإن
ً
إلى قثم  ()خطائه ومثله أيضا

ِإَلى اْلَمْوِسِم ُأَناٌس ِمْن َأْهِل  ُوجَِّه ْغِرِب َكَتَب ِإَليَّ ُيْعِلُمِني َأنَُّهَفِإنَّ َعْيِني ِباْلَمبن العباس وهو عامله على مكة: ))
ُيِطيُعوَن اْلَمْخُلوَق ِفي َو ،اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َيْلِبُسوَنالَِّذيَن  ،ْبَصاِراْلُكْمِه اأَل ،الصُّمِّ اأَلْسَماِع ،اْلُقُلوِب اْلُعْمِي ،الشَّاِم
قام النص على  .(1)(( ْبَراِر اْلُمتَِّقنَيِل اأَلِجآِب َعاِجَلَهاَيْشَتُروَن َو ،دُّْنَيا َدرََّها ِبالدِّيِنَيْحَتِلُبوَن الَو ،اْلَخاِلِقَمْعِصَيِة 

كلها في رسم صورة هؤالء الناس من أهل الشام؛ إذ ذكر مجموعة من وصفية أسهمت مركبات 

                                                        
 (.10)ك  15/79( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 1)

 (.11)و  87-16/86: شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد (2)

 (.11)ك  16/118 :نفسه (1)
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االبصار(  الكمة، العمي القلوب، الصم االسماعاملتلقين وهي )الصفات منها: باطنية قائمة في ذهن 

وصفات أخرى ظاهرة للعيان وهي ترتبط بواقع مادي يعيشه املتلقون، وهذه كانت محاور التوسيع 

التي جاءت بعد االسم املوصول )الذين( فكل جملة تصح بأن تكون صلة للموصول فكان االسم 

  املخطط اآلتي: كما في املوصول بؤرة مركزية لتوسيع املعنى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ةطإذ يظهر االتكاء على العطف في القسم األخير من هذه الصفات؛ ذلك ألنه أراد اإلحا

أما إذا كان هناك اشتراك بين الوحدات  بصفات هؤالء الناس من أهل الشام واستقصاءها كلها.

حينئذ يستعمل اداة ربط عاطفة تدل على الزمان،  ()النصية من ناحية الزمان فإن اإلمام 

ليربط الوحدات النصية بعضها ببعض وذلك لوجود مسافات زمانية بين حدوث األفعال من ذلك 

َهُل ِمَن َما َأْكَثَر َما َتْجَوُثمَّ ُعلِّْمَت  وَُّل َما ُخِلْقَت ِبِه َجاِهاًلَفِإنََّك َأ: ))()في وصيته لإلمام الحسن  ()قوله 
نه أ املتلقي ن يخبر أ ()فأراد اإلمام  .(1)((ِفيِه َبَصُرَك ُثمَّ ُتْبِصُرُه َبْعَد َذِلَك َيِضلُّاأَلْمِر َوَيَتَحيَُّر ِفيِه َرْأُيَك َو

 حقيق أن يكون جهله مّدة عمره أكثر من علمه 
ً
 فمن خلق جاهال

ً
إنما خلقت في مبدأ خلقتك جاهال

 لأل 
ً
ك بها إيحاشه، فقال له: ))وعساك إذا جهلت صل ثم أراد أن يؤنسه بكلمة استدر استصحابا

 من ذلك أن تعلمه فيما بعد، فما أكثر 
ً
ـــشيئا . (2)تبصره وتعرفه((ر فيه، ثم يّ حتجهل من األمور وتت امـ

 ثم حرف يفيد يبف
ّ
ن الجهل والعلم مهلة زمنية غير محددة بوقت معلوم قد يمتد إلى ما ال نهاية ألن

                                                        
 (.11)و  16/74: شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد(1)

 .16/75: نفسه (2)

 الذين

بالباطليلبسون الحق   ويشترون عاجلها بآجل األبرار واملتقين 

 يحتلبون الدنيا دّرها بالدين ويطيعون املخلوق في معصية الخالق
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، وأفاد داللة التأخير  لفظ )بعد( الذي يدّل ))على تأخر ش يء عن (1)الترتيب مع التراخي في الزمان

 
ّ
 حسيّ آخر في زمانه أو مكانه تأخ

ً
 أو معنويّ را

ً
((ا

ً
فأفاد )بعد( في هذا النص داللة تأخر اإلبصار  ،(2)ا

عن الجهالة والحيرة والضاللة وربط بين زمانها كلها وزمان آخر مختلف عنها، وهو زمان التبصرة في 

؛ ألن املتقدم على الظرف واملتأخر عنه في صنف واحد وهو  ؛نقلة تعاقبية
ً
إذ جاء استعماله مناسبا

( بوصفه للفعل )تبصره ()ر، الضاللة(، فترى فطنة اإلمام املعاني النفسية )الجهالة، التحي

 
ً
 . (1)العلم واملعرفة والوضوح والبيانكل األفعال املتقدمة، إذ يدل على ل مقابال

دوات العطف والربط الزمني، وإنما أالترابط في النص على إلنشاء  ()ولم يكتف اإلمام 

محل كل التراكيب املتقدمة، فكان غاية في  وظف اإلحالة املوسعة السم اإلشارة )ذلك( إذ حلّ 

 متإل ا
ً
 موحدا

ً
.يجاز، فجاء النص كال

ً
 سقا

 العطف كان تقنية من تقنيات توسيع الجملة األولى سواء كان 
ّ
نخلص من ذلك كله إلى أن

ذلك التوسيع باعتماد أحد أركان الجملة األولى والعطف عليه، أو باملباعدة بين طرفين مترابطين 

 من فعل ال
ً
شرط وجوابه كذلك استعمل العطف لتبئير بعض عناصر النص وجعلها محورا

 في سياق النص، أو لتبئير الفكر أ
ً
 مؤثرا

ً
ة العامة أو املوضوع األساس للنص، أو لحلجمع أو ساسيا

  مطلق الجمع.
 

 ثالثًا: احلذف

الحذف من وسائل االتساق النحوّي، وهو عملية تقع بين املرسل واملتلقي إذ يقوم  يعّد 

 
ّ
 املرسل بعملية الحذف، لكن

ّ
 عند املتلقي أو من خالل وجود قرينة  ه ال يحذف إال

ً
ما كان معلوما

 (4)تدل على املحذوف
ّ
ه( وفيه 192)ت  (5)كان من تكليف العلم بالغيب كما يقول ابن جني ، وإال

ي يشخص مواطن الحذف ويضع في الوقت نفسه التقديرات التي تظهر 
ّ
شخصية املتلقي املبدع الذ

 تنسجم مع النص من خالل القرائن اللفظية التي تفهم من سياق النص وتدل على املحذوف.

وقد تنّبه اللغويون القدامى لهذه الظاهرة وأثرها في البنية اللغوية فالحظ الجرجاني أهمية 

 في كتابه )دالئل اإلعقد الحذف إذ 
ً
لطيف  ،عجاز( وصفه فيه بأنه ))باب دقيق املسلكله بابا

 عنوالصمت  ،أفصح من الذكر ،به ترك الذكر ى فإنك تر  ؛املأخذ، عجيب األمر، شبيه بالسحر

 إذا لم تبن((
ً
وهو  .(6)اإلفادة، أزيد لإلفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا

                                                        
 . 112، املعجم الوافي في أدوات النحو العربي: 426، الجنى الداني: 1/429( ينظر: الكتاب: 1)

 114( املعجم الوافي في أدوات النحو العربي: 2)

  .94/ 2: ، مادة )بصر(( ينظر: لسان العرب1)

 . 6اهر سليمان حمودة: طد. ( ينظر: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، 4)

 .2/160الخصائص: ( ينظر: 5)

 .146( دالئل اإلعجاز: 6)



 االتساق النصي يف الرسائل والوصايا............................................................................... األول الفصل

   

 

770 

ين ما لحلحذف من أهمية وفائدة تتجاوز الذكر في بعض الحاالت فإذا كانت بعض العناصر بذلك يب

لذلك عّد الحذف من . إلى تأثير آخر ايؤدي حذفه ةمحذوف عناصر النحوية تؤثر بوجودها فهناك 

 عن املستوى التعبيري 
ً
القضايا املهمة التي عالجتها البحوث النحوّية والبالغّية بوصفه انحرافا

االعتيادي من حيث أنه ال يورد املتوقع من األلفاظ ومن ثم تراه ))يفّجر في ذهن املتلقي شحنة 

 .(1)فكرية توقظ ذهنه، وتجعله يتخيل ما هو مقصود((

ويحلحظ الباحثون أن أهمية الحذف تعظم وتكبر بما توفره من ترابط بين الجمل ضمن 

 اللغات جميعها(2)و النصأالخطاب 
ّ
في سمة الحذف، وضرورة وجود قرينة أو أكثر  تشترك ، ومع أن

 
ً
للداللة على املحذوف، إال أنها تختلف من حيث أسباب الحذف وأغراضه وشروطه وأنواعه، تبعا

غراض الحذف فذكروا منها: أ العرب والبالغيون  النحويون فقد عدد  .(1)لطبيعة كل لغة وقواعدها

 .(4)وقصد اإلبهام...وغيرهايم واإلعظام التخفيف وااليجاز واالتساع والتفخ

وقد أشار )دي بوجراند( إلى وظيفة مهمة لحلحذف وهي: االستغناء عن العبارات التي ال 

 سوى اإلسراف في التراكيب، 
ً
العبارات ))وسيلة الستبعاد إذ يرى فيه تضيف للمعنى شيئا

يعّدل بواسطة العبارات السطحية التي يمكن ملحتواها املفهومي أن يقوم في الذهن أو أن يوّسع أو 

، فالحلجوء إلى الحذف ينبع من دواٍع جمالية وبالغية تزيد النص رصانة وتؤدي به إلى (5)الناقصة((

في ضوء اإلفادة من التراكم  وتأليفهاالتساق من خالل املشاركة بين املرسل واملتلقي في انتاج املعنى 

 املعرفي عند كل منهما.

 عالقة
ّ
 األعم مّ إالحذف  ومن الجدير بالذكر أن

ّ
ا أن تكون عالقة داخل النص، ولذا فإن

، وقد تكون (6)األغلب أن يرتبط املحذوف عادة بعالقة قبلية مع العناصر اللغوية التي تسبقه

عالقة الحذف خارجية تستمد من سياق املوقف والحال، وهذا السياق هو الذي يمد املتلقي 

أنها ))ما دّل على ب. وتسمى باملرجعية الخارجية وتعرف (7)ثالباملعلومات التي يحتاج إليها لتفسير امل

أما أنواع  .(8)املحذوف من خارج النص بشرط وحدة املوضوع، مع كون النص لقائل واحد((

 : )*(الحذف فقد توزعت في الرسائل والوصايا بالشكل الذي يوضحه الجدول اآلتي

                                                        
 .119( األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، د. فتح هللا أحمد سليمان: 1)

 .22( ينظر: لسانيات النص، د. محمد خطابي: 2)

 .2/1147( ينظر: أصول تحليل الخطاب: 1)

 .100-89: ( ينظر: ظاهرة الحذف في الدر س اللغوي 4)

 .101اإلجراء: ( النص والخطاب و 5)

 .21( ينظر: لسانيات النص، محمد خطابي: 6)

 .150، االتساق في العربية: 2/201( ينظر: علم اللغة النص ي: 7)

، )رسالة ماجستير(، هادي شندوخ (في كتاب نهج البالغة لإلمام علي بن أبي طالب )دالالته و  ة( الحذف صور 8)

 . 12حميد: 
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 اجملموع الوصاياعدد املرات يف  عدد املرات يف الرسائل نوع احلذف

 801 47 47 حريف

 34 81 41 امسي

 22 1 81 فعلي

 70 88 23 شبه اجلملة

 832 71 871 مجلة )تركييب(

 

 دراسة الحذف تبين لنا:  ومن 

 د أنواع الحذف في الرسائل والوصايا. تعّد  -1

 السجعات. حذف التركيبي؛ وذلك يسهم في تقصير أكثر أنواع الحذف هو ال -2

 لطول النص، فنجد ارتفاع هذه النسبة في النصوص الطويلة،  -1
ً
تفاوت نسبة الحذف تبعا

 .
ً
 في حين تنخفض في النصوص القصيرة نسبيا

 

األثر الذي يؤديه الحذف في اتساق النص، إذ سنحاول هو والذي يهمنا في هذا البحث 

املحذوفات بالجملة األولى، فهي الوقوف على أثر ظاهرة الحذف في بناء النص واتساقه وارتباط 

 عن أنها تعطي املتلقي السياقات اللفظية الكتشاف التي توّج 
ً
ه املحذوفات في النص، فضال

 في رسائله ووصاياه إذ ال يكاد يخلو نص من  ()اإلمام  استعملاملحذوف، فقد 
ً
الحذف كثيرا

 فيها. وقد تم  
ً
 أسلوبيا

ً
 لطبيعة عالقة  ظاهرة الحذف حتى غدا ملمحا

ً
اختيار نماذج الدراسة وفاقا

اللَُّه  َوَجَزاُكُمهل البصرة بعد فتحها: ))أفي كتاب له إلى  ()الحذف ونوع الحذف ومن ذلك قوله 
 ،َأَطْعُتْمَوَفَقْد َسِمْعُتْم  ،ِتِهَوالشَّاِكِريَن ِلِنْعَم ،َيْجِزي اْلَعاِمِلنَي ِبَطاَعِتِه َماِمْن َأْهِل ِمْصٍر َعْن َأْهِل َبْيِت َنِبيُِّكْم َأْحَسَن 

 .(1)((ُدِعيُتْم َفَأَجْبُتْمَو

العطف )بالواو( لعطف القضايا  ()فما نحلحظه في هذا النص استعمال اإلمام 

الرئيسة في النص بعضها على بعض إذ يمثل كل فعلين متجاورين قضية مستقلة في النص، كذلك 

إلى العطف )بالفاء( بين الفعلين املكونين لكل قضية؛ إذ أراد تحقيق سرعة  ()عمد اإلمام 

حصول النتيجة بمجرد حصول السبب، فالطاعة حصلت بمجرد السماع، واإلجابة حصلت بمجرد 

هو مظهر الحذف، فقد عمد -الدعوة واملظهر اآلخر من مظاهر االتساق الذي نحن بصدده اآلن

املفعول به من األفعال  ()فات في هذه الوحدة النصية فحذف إلى تكثيف املحذو  ()اإلمام 

كلها التي جاءت في سياق العطف، والغاية األساس من حذف املفاعيل هي فتح الداللة النصية 

                                                                                                                                                                             

  .105 - 101: الجدول املحلحق الخاص به. )*( يمكن مالحظة تفصيالت الحذف في

 (.2، )ك 14/26( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 1)



 االتساق النصي يف الرسائل والوصايا............................................................................... األول الفصل

   

 

777 

يتمكن من تصّور أي مفعول مناسب ألن النص ))ذو داللة مفتوحة، وغير ثابتة،  كيأمام املتلقي 

  .(1)تلقي الذي يقوم بتفكيك النص((بمعنى أنها تتطور بتطور كفاية امل

باشراكه في صوغ  ،فهذا النص عالقته خارجية ينشط فيها خيال ))السامع أو القارئ 

ألنه أدرك بعضه  ،العبارة ليكون أوعى بما يلقى إليه، وأحرص على االنتفاع به والتأثر بمعناه

  ولمبنفسه، 
ّ
، وال يتحقق هذا اإلدراك إال (2)ه كما يتلقى الخبر القابل للتصديق والتكذيب((يتلق

 على 
ً
، بل يبدع أو ينتج نصا

ً
لكونه ))يكتسب بقراءته النص صفة املبدع املنتج الذي ال يستهلك نصا

 لالمتداد في الزمان واملكان، فال يختص بزمان أو مكان معينين، (1)نص((
ً
؛ وبذا يكون النص قابال

، فأنه
ً
يناسب من يتلقاه اليوم أو في املستقبل، غير أن  فكما ناسب املخاطبين الذين تلقوه مباشرة

 
ّ
مية وفيه مقصد ده الحذف في النص محكوم بالقرائن الحالية واملقاهذا االنتفاع الداللي الذي ول

 فضل  ()اإلمام بالغي أراده 
ً
بإثارة املتلقي، وجعله يشارك في عملية انتاج النص، وفيه أيضا

يلها فيعطي النص حصانة بمنع تقدير ما خرج عن السياق، التحوط لكل املحذوفات التي يمكن تأو 

فلو تأملنا قوله: ))سمعتم فأطعتم(( لوجدنا أمامنا قائمة من املحذوفات التي من املمكن تأويلها، 

ل السمع يراد  ()إذ لم يقدم لنا اإلمام  ؛ ذلك أن ))فع 
ً
معنى السمع الذي يريده، بل جعله عاما

قه األصوات، ابه أربعة معاٍن: أحدها: َس 
ّ
ع إدراك، ومتعل ل، ومتعلقهم 

 
م وَعق ه 

َ
املعاني،  لثاني: سمع ف

ع قبول وانقياد((  .(4)الثالث: سمع إجابة وإعطاء ما سئل، الرابع: َسم 

 املعاني الباقية
ّ
كلها محتملة في هذه  ،فإذا كان السياق النص ي قد أبعد املعنى الثالث، فإن

 كل معنى من الوحدة النصية، األمر الذي يؤدي إ
ّ
، إذ إن

ً
لى أن تكون قائمة املحذوفات طويلة جدا

معاني )سمع( السابقة يمكن أن يندرج تحته كثير من املفاعيل، فقد يكون من أريد رسم صورته 

قد سمع أمر هللا، الحق، النداء، األنباء واألخبار، كالم اإلمام ... إلى غير ذلك من املحذوفات التي 

))ألن إجرائية الحذف حافلة بوفرة من االحتماالت... وهذا يسهم السماع؛ تقديرها من فعل يمكن 

 .(5)في إدامة التكون الالحق للنصوص((

وبما أن سياق النص يدور في فلك مدح أهل البصرة، فلن يكون بمقدور املتلقي تقدير 

فاطعتموه، ألنه  -على سبيل املثال-محذوف يخرج عن هذا السياق، إذ ال يمكن تقدير سمع الباطل

 ال يتناسب مع سياق النص. 

                                                        
 .14(: ( الحذف صورة ودالالته في كتاب نهج البالغة لإلمام علي ابن أبي طالب )1)

 .81( نحو املعاني، د. أحمد عبد الستار الجواري: 2)

 .27( في قراءة النص، د. قاسم املومني: 1)

 .2/507( بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية: 4)

 14(: ) ( الحذف صوره ودالالته في كتاب نهج البالغة لإلمام علي بن أبي طالب5)
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وحافظ  ومع هذا الحذف اتضحت معاني املكونات اللغوية وبلغ النص غايته في اإلدالل

 
ً
 ولم يكن الحذف ملبسا

ً
 رصفيا

ً
على عالقاته االتساقية وظهر بمظهر جمالي زاده رصانة وترابطا

 برزت فيه مكانة املتلقي ألنه استطاع أن يكشف كيفية قيام 
ً
 جليا

ً
 فقد كان النص واضحا

ً
معميا

 ما جاء في كتاب له 
ً
َفِإنَّ اللََّه ة: ))إلى معاوي ()الحذف بوظائفه الداللية والنصية. ومثله أيضا

َوال ِبالسَّْعِي  ،ُخِلْقَنا ِللدُّْنَياَوَلْسَنا  ،ِلَيْعَلَم َأيُُّهْم َأْحَسُن َعَمال ،ِفيَها َأْهَلَها اْبَتَلىَو ،ُسْبَحاَنُه َقْد َجَعَل الدُّْنَيا ِلَما َبْعَدَها
َدْوَت غَف ،َأَحَدَنا ُحجًَّة َعَلى اآلَخِر َفَجَعَل ،َقِد اْبَتالِني اللَُّه ِبَك َواْبَتالَك ِبيَو ،ِلُنْبَتَلي ِبَها ِفيَهاَوِإنََّما ُوِضْعَنا  ،ِفيَها ُأِمْرَنا
لقد حدث الحذف في هذه الوحدة النصية في موضعين، املوضع األول  .(1)((اْلُقْرآِن ِبَتْأِويِلَعَلى الدُّْنَيا 

دوت على الدنيا( إذ غ)الحال( في قوله )فحذف املفعول به للفعل )ليعلم( واملوضع اآلخر حذف 

يصب هذا الحذف فيما قلناه من أن الحذف يفتح الداللة النصّية للتأويل املنسجم مع معطيات 

 لالمتداد في الزمان واملكان، فال يحده زمان انتاج النص كذلك النص السياقية، 
ً
يجعل النص قابال

 ومكانه.

رسله، انبياءه، أوصياءه، عباده، وغيرها من  فمن املمكن أن يكون املحذوف )مالئكته،

 اإلمام  (املحذوفات
ّ
 للفعل فقال  ()بما ينسجم مع السياق النص ي. فلو أن

ً
 معينا

ً
حدد مفعوال

على سبيل املثال: )ليعلم انبياءه( لكانت هذه القضية مقصورة على األنبياء دون غيرهم من سائر 

مخلوقات وال تنطبق على أحد غيرهم وليس هذا مقصد اإلمام وإنما أراد قضية العلم عامة لتشمل 

ممكن الوجود في كل زمان ومكان إذن فحذف كل من أراد هللا سبحانه إعالمه بهذا األمر، وهو أمٌر 

 املفعول به يجعل من اليسير على املتلقين تأويل محذوف مناسب، ومن ثم قبول هذه الرسالة.

دوت على طلب الدنيا غوما قيل في حذف املفعول به يقال في حذف الحال في قوله: ))ف

ياق النص ي الذي ورد فيه هذا بتأويل القرآن((، فإن املتلقي قادر على تقدير )حال( مناسب للس

 ...  لفعل، إذ يتمكن املتلقي من تقدير ا
ً
، متشوقا

ً
، مسرعا

ً
، مصرا

ً
حال مناسب كأن يقول: )مواظبا

 من الحصانة 
ً
وهكذا من األحوال التي تتناسب مع سياق النص؛ لكن في الوقت ذاته نجد سياجا

...( ألن ذلك ال  الداللية أمام أحوال أخرى ال يمكن على املتلقي تأويلها كأن
ً
، بطيئا

ً
يقول: )متثاقال

 ينسجم مع داللة السياق النص ي. 

َو َأنَُّهْم َيٌد َواِحَدٌة َعَلى َمْن ومن أمثلة حذف الفعل ما جاء في حلف له بين ربيعة واليمن: ))
َو ال ِلَغَضِب  ،اِتٍبَيْنُقُضوَن َعْهَدُهْم ِلَمْعَتَبِة َع ال ،َدْعَوُتُهْم َواِحَدٌة ،َأْنَصاٌر َبْعُضُهْم ِلَبْعٍضوأنهم  ،َذِلَك َوَتَرَكُه َخاَلَف
 ،َسِفيُهُهْم َوَعاِلُمُهْمَو ،َوَغاِئُبُهْم َشاِهُدُهْمَعَلى َذِلَك  ،ال ِلَمَسبَِّة َقْوٍم َقْومًاَو ،َقْوٍم َقْومًا الْسِتْذالِلال َو ،َغاِضٍب

في قوله: ))على ذلك(( الذي فتح الداللة النصية أمام  وقع الحذف الفعلي .(2)((َجاِهُلُهْمَوَحِليُمُهْم َو

                                                        
 (.55)ك  17/115بي الحديد: أ( شرح نهج البالغة، ابن 1)

 (.74)ك  66/ 18بي الحديد: أشرح نهج البالغة، ابن  (2)
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املتلقي ليشارك في عملية انتاج النص، فيتمكن من تقدير أي فعل ينسجم مع السياق النص ي، إذ 

 قائمة تقدير املحذوفات مفتوحة أمام املتلقي كأن يقول: أجمع، اتفق، تعاهد تحالف... 
ّ
نجد أن

 
ً
 كبيرا

ً
 في إنتاجية النص. إلخ ّمما يجعل للمتلقي أثرا

 في معظمه إلى استعمال أسلوب العطف، 
ً
كذلك عند دراستنا لهذا املوضوع وجدناه راجعا

فباشتراك املعطوف واملعطوف عليه في املعنى أو الحكم واتحاد السياق الداخلي للتركيب، 

نات النص واالعتماد على القرائن اللفظية، تم االستغناء عن تلك املحذوفات، فاعترى الحذف مكو 

 على العالقة القبلية
ً
 اعتمادا

ً
ُيقدر إذ  ؛من تراكيب ومفردات، وقد أهدى إليها وقدرت تقديرا

 إلى ما سبق ذكره، وهذا 
ً
. هووصايا ()األكثر والشائع في رسائل اإلمام علي  هواملحذوف وفاقا

  ِفيَمِهنٍي َو ال ُمِعنٍي َخْيَر ِفي ال: ))()ومن نماذجه التي وقفنا عليها ما جاء في وصيته لإلمام الحسن 

فقد حذفت كلمة )خير( من الجملة الثانية والتقدير: وال خير في صديق ظنين،  .(1)((َصِديٍق َظِننٍي

والذي سّوغ الحذف االشتراك في املعنى والحكم فوجود القرينة اللفظية في الجملة السابقة سهل 

عملية حذفها في الجملة الالحقة، فلو ذكر املحذوف لنتج عنه تواٍز تركيبي تام قائم على عالقة 

 التشابه ويكون على النحو اآلتي: 
 

 ر( اسمها + جار ومجرور + نعتال النافية لحلجنس + )خي

 

وهذا ينطبق مع ما ذكره سعد مصلوح بأنه قد ))يعتضد مفهوم التوازي بمفهوم الحذف 

Ellipsis تان من وسائل السبك وهو تكرار املبنى مع إسقاط بعض عناصر التعبير، وهما وسيل

 عن ذلك (2)وهما قد يجتمعان وقد ينفردان(( ،في التشكيل اللغوي لهذا النص بعيدتا األثر 
ً
. فضال

سهم السجع املوجود في النص في ترسيخ داللة النص وتقويتها في ذهن املتلقي، وقد يكون أفقد 

 بحذف تركيب من النص كما في قوله في الوصية نفسها: ))الحذف حا
ً
ِعْنَد  َأِخيَكاْحِمْل َنْفَسَك ِمْن صال
َوِعْنَد  ،الدُُّنوَِّوِعْنَد َتَباُعِدِه َعَلى  ،َوِعْنَد ُجُموِدِه َعَلى اْلَبْذِل ،اْلُمَقاَرَبِةَوِعْنَد ُصُدوِدِه َعَلى اللََّطِف َو ،َصْرِمِه َعَلى الصَِّلِة
 األمور املذكورة في هذه الوحدة النصية واملعبر عنها (1)((اْلُعْذِرَوِعْنَد ُجْرِمِه َعَلى  ،ِشدَِّتِه َعَلى اللِّنِي

ّ
. إن

 على النحو اآلتي:
 

 )مضاف إليه( +  الغائبظرف زمان )عند( + مضاف إليه )وهو مضاف( + هاء 

 حرف الجر )على( + اسم مجرور
 

                                                        
 (.11)و  16/104 :نفسه (1)

 .159جرومية للنص الشعري: أ( نحو 2)

 (.11)و  16/104( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 1)
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 بجملة 
ً
 مباشرا

ً
وفيه تواٍز تركيبي تام قائم على عالقتي التشابه والتضاد ترتبط فيه ارتباطا

، ثم حدد الحاالت التي يكون عليها حمل ())احمل نفسك من أخيك( التي انطلق منها اإلمام 

سلوب العطف )بالواو( عن إعادة هذا التركيب وهو ما أباتباعه  ()النفس. لقد استغنى اإلمام 

سبق اإلشارة إليه في تناولنا ملوضوع العطف في الرسائل والوصايا، فيكون على املتلقي تتبع كل 

الحاالت السلبية التي تقع من أخيه وعليه تجاوزها، وبذلك يتمكن من إدراك مقصد اإلمام ورسم 

  الصورة املبتغاة في ذهنه.
ّ
صور ى اإلمام داللة النص بالتقابل الحاصل بين صورتين من وقد غذ

الشمول للمعنى بذكر الش يء  أعطتايجابية بشكل متساٍو إالتعامل اإلنساني، صورة سلبية وصورة 

 ونقيضه كما هو مبين على النحو اآلتي:
 الصلة      صرمه
 اللطف واملقاربة   صدوده
 البذل   مجوده
 الدنو   تباعده
 اللني   شدته 

 

 في و فإذا كان الحذف قد عمل على فتح الداللة النصية فيما سبق 
ً
جعل النص ممتدا

 متن
ً
 عن االزمان واملكان، فإنه قد عمل هنا على دمج عناصر الجملة األولى، فأنشأ نصا

ً
 بعيدا

ً
سقا

 قوله 
ً
الرَِّفيِق َقْبَل َسْل َعِن : )) ()الحشو والضعف. ومن الحذف الفعلي في نص الوصية أيضا

 وجود الفعل )سل( في الجملة األولى قد أغنى عن إعادته في (1)((اْلَجاِر َقْبَل الدَّاِر َعِنَو ،الطَِّريِق
ّ
. إن

 الجملة الثانية فنتيجة االتفاق في طريقة نظم الجملة على النحو اآلتي:
 

 )عن( حرف الجر + اسم مجرور + قبل )ظرف( + مضاف إليه

إنه سيقوم باكمال عناصر الجملة الثانية بتقدير الفعل املتلقي الجملة األولى فبتذكر ف

)سل( في الجملة الثانية. فوجود ظاهرة الحذف في تشكيل التوازي التركيبي ))يؤكد رغبة الكاتب 

املحلحة في إظهار نصه بشكل مترابط من جميع النواحي التركيبية والداللية والصوتية واملعجمية. 

قرار الذهني للكاتب وقت كتابة الرسالة، كما يعكس ثقافة وهذا التوحد يعكس التوحد واالست

حساس القارئ الدائم باأللفة تجاه ويؤدي هذا التوحد إلى إ ،قافة عصرهالكاتب التي هي جزء من ث

 .(2)النص والتوحد النفس ي معه((

في عهده لألشتر الذي نتج عنه اشتراك  ()ومن حذف شبه الجملة وحذف الحرف قوله 

 ،ِفي َنْفِسَك ِللَِّه َوِلَرُسوِلِه َوإِلَماِمَك َأْنَصَحُهْمَفَولِّ ِمْن ُجُنوِدَك والتوازي التركيبي مع الحذف: ))العطف 
َعَلى  َيْنُبوَو ،َوَيْرَأُف ِبالضَُّعَفاِء ،اْلُعْذِرَيْسَتِريُح ِإَلى َو ،ُيْبِطُئ َعِن اْلَغَضِب ِممَّْن ،َوَأْفَضَلُهْم ِحْلمًا ،َجْيبًاوأطهرهم 

                                                        
 (.11)و  16/111( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 1)

 .102( نظرية علم النص: 2)
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إذ عمل العطف على توسيع داللة االسم املوصول املجرور بــ )من( وذلك الستكمال  .(1)((اأَلْقِوَياِء

صفات من يدل على الجنود وقد سار هذا العطف بين جمل متساوية في التركيب لتبئير صفة الوالي 

 على الجند، إذ تّم التوازي التركيبي على النحو اآلتي: 
 

 مرفوع + حرف جر + اسم مجرورفعل مضارع 
 

وكل هذه التراكيب هي صلة موصول لالسم املوصول املجرور بحرف الجر، الذي حذف من 

سياق النص ألنه لو تكرر مع كل تركيب ألدى إلى ضعف النص وثقله على املتلقي ومثل هذا تم 

ه العطف تناوله فيما تقدم من موضوع العطف ومثل هذا يحصل في حذف الحرف إذ يعتضد مع

اللَِّه َأْفَضَل  َبْيَنَواْجَعْل ِلَنْفِسَك ِفيَما َبْيَنَك َو: ))()والتوازي التركيبي الذي جاء في العهد نفسه في قوله 
فلم  .(2)((الرَِّعيَُّة ِمْنَها َوَسِلَمْت ،ِإَذا َصَلَحْت ِفيَها النِّيَُّة ،َكاَنْت ُكلَُّها ِللَِّه ِإْنَو ،َوَأْجَزَل ِتْلَك اأَلْقَساِم ،ِتْلَك اْلَمَواِقيِت

يكرر اإلمام أداة الشرط )إذا(، لكن العطف والتوازي التركيبي القائم على التشابه في البنية 

اللغوية جعل ذلك املتلقي يستشعر بوجود حذف حاصل في هذه الوحدة النصية في قوله: ))إذا 

 صحلحت فيها النية، وسلمت منها الرعية((، إذ جاء بناء الجمل على نسق واحد وهو: 
 

 جار ومجرور + فاعل مرفوعث الساكنة + تاء التأني فعل ماٍض +
 

تلقي يشارك في انتاج النص وذلك فلم يقل اإلمام )وإذا سلمت منها الرعية( وذلك ليترك امل

ثارة انتباهه على النقص املوجود في النص دون أن نجد ذلك باملعنى. ولكن بالرغم من كثرة إل

يمكن أن نجزم على استمراره بشكل مطلق في الرسائل  أننا ال فارتباط التوازي التركيبي بالحذف، 

والوصايا، أو قد يكون لحلحذف أثر في اتساق النص في كون تقدير املحذوف قد يعتمد على ما سبق 

مّما  هوتقدير املحذوف من كالم، وعليه سوف يحلجأ املتلقي القارئ إلى ربط الالحق بالسابق اليجاد 

يمكنه من النظر إلى النص بوصفه وحدة نصية مترابطة غير مفككة، ومن أمثلة ذلك في نصوص 

 ،َمْن َخَبَط َأْو َخَلَط الدِّيِنَلْيَس َطاِلُب َو: ))()في وصيته لإلمام الحسن  ()الرسائل والوصايا قوله 
ط )في الدين( او )خلط فيه( لب الدين من خبير الكالم: وليس طا. فتقد(1)((اإِلْمَساُك َعْن َذِلَك َأْمَثُلَو

 لفظ )الدين( هو محور الحديث في نص الوصية، فحذف )الجار واملجرور( )في الدين( للعلم به 
ّ
ألن

فال حاجة لذكره، فاملتلقي ال يمكنه أن يقّدر غير ذلك ألنه سيؤدي إلى كون النص عبارة عن كلمات 

 مفككة وغير مترابطة. 

                                                        
 (.51)ك  17/51( شرح نهج البالغة، ابن ابي الحديد: 1)

 (.51)ك  17/89: نفسه (2)

 (.11)و  16/71: الحديد شرح نهج البالغة، ابن ابي(1)
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 قوله 
ً
ُيْعَمُل ِفيِه  ،َقْد َكاَن َأِسريًا ِفي َأْيِدي اأَلْشَراِر الدِّيَنَفِإنَّ َهَذا في عهده لألشتر: )) ()ومثله أيضا

. ففاعل األفعال )يعمل( و )تطلب( محذوف وذلك لوجود قرينة لفظية (1)((ُتْطَلُب ِبِه الدُّْنَياَو ،ِباْلَهَوى

الهوى ويطلبون الدنيا إذ أفاد الحذف تحقير في النص وهي لفظ )األشرار( فهم الذي يعملون فيه ب

 فال 
ً
 موحدا

ً
املحذوف وذلك لسوء ما يقومون به من أفعال، فربط آخر النص بأوله وجعله كال

 غير ما ذكر في أول النص ألن ذلك يؤدي إلى عدم اتساق النص. 
ً
 يمكن للمتلقي أن يؤول فاعال

 في اتساق النص و 
ً
 لحلحذف أثرا

ّ
هو يدور في ثالثة محاور أّما: في فتح نخلص من ذلك كله أن

ا يؤدي إلى تكوين تراكيب متوازية أو أن يربط أو أن يتآزر مع العطف ممّ  عهايوتوس الداللة النصية

 على ما يذكر في النص. 
ً
 الالحق بالسابق فتقدير املحذوف يكون مقتصرا

 

 

 

 

 

 التوازي الرتكيبي:رابعًا: 
ص ّي، وقد 

ّ
طلق عليه علماء لغة النص أيعد من الوسائل الشكلّية التي تحقق االتساق الن

ويّعرف بأنه شكل ))من  .(2)مسميات مختلفة منها )التوازي، التكرار الجراماتيكي، املوازاة،....إلخ(

والتكوين أشكال النظام النحوي الذي يتمثل في تقسيم الفقرات بشكل متماثل في الطول والنغمة 

ويقصد بذلك ))تكرار لنظم  .(1)النحوي، بحيث تبرز عناصر متماثلة في مواقع متقابلة في الخطاب((

الجمل وشبه الجمل مع اختالف الوحدات املعجمية التي تتألف منها الجمل حيث تبنى بشكل متواٍز 

 وفي النثر وفق هذا املفهوم((
ً
وع من التكرار ولكنه ، فالتوازي في ذاته هو ))ن(4)في الشعر أساسا

  .(5)ينصرف إلى تكرار املباني مع اختالف العناصر التي يتحقق فيها املبنى((

األثر نفسه الذي تؤديه القافية في الشعر وذلك المتالكهما ويؤدي التوازي التركيبي في النثر 

، (6)لخطّي الوظيفة الجمالية نفسها الناتجة عن وجود مبدأين، مبدأ التجانس الصوتي والتجانس ا

ص ّي. وقد تبين في ضوء 
ّ
 التوازي التركيبي يحلجأ إليه منش ئ النص بغية خلق االتساق الن

ّ
والحق أن

                                                        
 (.51)ك  17/59: نفسه (1)

، نحو النص، 198، بالغة الخطاب وعلم النص، د. صالح فضل: 7( ينظر: البديع والتوازي، عبد الواحد حسن الشيخ: 2)

 .100، نظرية علم النص، د. حسام أحمد فرج: 111د. أحمد عفيفي: 

 .198( بالغة الخطاب وعلم النص: 1)

 .111د. أحمد عفيفي:  ( نحو النص،4)

 .159( نحو اجرومية للنص الشعري، )بحث منشور(، سعد مصلوح: 5)

 .52( ينظر: التوازي في نهج البالغة، )بحث منشور(، د. فاطمة كريم رسن: 6)

 .107 – 106: )*( يمكن متابعة تفصيالت التوازي التركيبي في الجدول املحلحق الخاص به.
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دراستي لنصوص الرسائل والوصايا أن هذا النوع من أنواع االتساق النحوي يحلجأ إليه لتحقيق 

 ين:يهدفين أساس

ع معين، مما يسهل بقاء النص يقاإخلق إيقاع موسيقي داخل النص، وذلك باملحافظة على  األول:

 )الرسالة أو الوصية( في ذهن املتلقي مدة أطول. 

 بقاءها في ذهن املتلقي. إتبئير بعض الوحدات النصية، واملعاني التي يريد منش ئ النص  اآلخر:

، وكان على )*(( مرة70( مرة، وفي الوصايا )241وقد ورد التوازي التركيبي في الرسائل )

 التقابلأنماط وأنواع مختلفة، فمن أنواع التوازي التركيبي ما ترتبط فيه البنى التركيبية بعالقة 

بشكل بارز وواضح، فال يكاد يخلو نص  هووصايا ()التي نحلحظ انتشارها في رسائل اإلمام علي 

إذ يتضح للقارئ أنه من هذه الظاهرة التي كثفت داللة املعنى وضاعفت من الطاقة الكامنة فيه؛ 

ف 
ّ
في كشف معاٍن كثيرة، بوصفه يحدث هزة نفسّية لدى القارئ، فاستعمله  عالقة التقابلوظ

 لعرض رأيه في موضوع الرسالة أو الوصية.  ()اإلمام علي 

من ذلك ما جاء في رسالة له إلى عبد هللا بن العباس )رحمه هللا تعالى(، وكان ابن عباس 

َفِإنَّ  ،َبْعُد َأمَّام بعد كالم رسول هللا صلى هللا عليه وآله كانتفاعي بهذا الكالم: ))يقول: ما انتفعت بكال 
َُُهَو ،اْلَمْرَء َقْد َيُسرُُّه َدْرُك َما َلْم َيُكْن ِلَيُفوَتُه َوْلَيُكْن  ،آِخَرِتَك ِمْنَفْلَيُكْن ُسُروُرَك ِبَما ِنْلَت  ،َفْوُت َما َلْم َيُكْن ِلُيْدِرَكُه َيُسو

 .(1)((َجَزعًا َعَلْيِهَما َفاَتَك ِمْنَها َفال َتْأَس َو ،ُدْنَياَك َفال ُتْكِثْر ِبِه َفَرحًا ِمْنَما ِنْلَت َو ،َأَسُفَك َعَلى َما َفاَتَك ِمْنَها

، وهو تواٍز تركيبي تام، وقد والتقابللقد ارتبطت البنى التركيبية املتوازية بعالقتي التشابه 

 بنيت هذه الرسالة كلها على التوازي؛ إذ توزعت على النحو اآلتي: 

 يسره درك ما مل يكن ليفوته

 يسوَه فوت ما مل يكن ليدركه
 

 

 
 

 فليكن سرورك مبا نلت من آخرتك

 وليكن أسفك على ما فاتك منها
 

 

                                                        
 (.22)ك  15/140أبي الحديد: ( شرح نهج البالغة، ابن 1)

 وتشابه تقابل( 1تواٍز )

 وتشابه تقابل( 2تواٍز )

 فعل مضارع + فاعل مرفوع + ما املوصولة + اداة الجزم )لم( + فعل ناقص مجزوم +

 الم الجحود + فعل مضارع منصوب + ضمير متصل )مفعول به( 
 

 حرف عطف + الم األمر + فعل مضارع ناقص + اسم مرفوع + حرف جر + ما املوصولة

 + فعل ماٍض + ضمير متصل + جار ومجرور 
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 وما نلت من دنياك فال تكثر به فرحًا 

 وما فاتك منها فال تأس عليه جزعًا 
 
 

 
 

 

أفادت التوازيات التركيبية الثنائية النص على املستوى االنفعالي لدى املتلقي من خالل 

 أإيصاله إليه في ضوء التراجع والتأمل بالعالقة الضدية ومفادها  ()معنى أراد اإلمام 
ّ
كل ))ن

لكن الناس ال ينظرون  ؛ش يء يصيب اإلنسان في الدنيا من نفع وضّر فبقضاء من هللا وقدره تعالى

 ، فجاءت األضداد موزعة على النحو اآلتي: (1)حق النظر في ذلك((
 

 

 

 

 

 يســـوءه   ≠ يسره 
 فــــــوت  ≠  درك 

 ليدركــه  ≠ ليفوته 
 اسفــــك  ≠ سرورك
 ما فاتك   ≠ ما نلت 
 جزعــــًا  ≠    فرحـًا 

 

بعض عناصر النص التي سبق ذكرها، فكان لذلك أثر  إبراز فقد أدى التوازي التركيبي إلى 

كبير في اتساق النص وترابطه، كذلك أثرت فنون الجناس والتكرار في املستوى الصوتي الذي أضحى 

 للعيان فركز اإلمام علي 
ً
بناء هذا النص على املواد اللغوية: )يسره، سرورك(، )درك،  ()بارزا

الحالة النفسية، ومكنت اإلمام  إبراز ليدرك(، )فوت، ليفوته، فات(، )نلت( التي كان لها أثٌر كبير في 

 علي
ً
 محور املقارنة  () ا

ً
 خصائص كل منهما، وجاعال

ً
من عقد مقارنة بين حالتين نفسيتين، مبرزا

ُه منها. هو الفرح والحزن 
ُ
 عند اإلنسان، ملا يصيبه من الدنيا أو يفوت

 قوله 
ً
َفاْحَذُروا ِعَباَد في عهد له إلى محمد بن أبي بكر حين قلده مصر: )) ()ومثله أيضا

َشرٍّ ال  َأْو ،ٍر ال َيُكوُن َمَعُه َشرٌّ َأَبدًاِبَخْي ،َخْطٍب َجِليٍلَو ،َعِظيٍم ِبَأْمٍرَفِإنَُّه َيْأِتي  ؛َأِعدُّوا َلُه ُعدََّتُهَو ،اْلَمْوَت َو ُقْرَبُه اللَِّه

                                                        
 .15/140( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 1)

 وتشابه تقابل( 1تواٍز )

واو عاطفة + )ما( اسم شرط + فعل ماٍض + ضمير متصل + جار ومجرور + الفاء الجواب 

 الرابطة + ال الناهية + فعل مضارع مجزوم + جار ومجرور + مفعول به.
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ِإْن  ؛اْلَمْوِت ُطَرَداُءَوَأْنُتْم  !َوَمْن َأْقَرُب ِإَلى النَّاِر ِمْن َعاِمِلَها !َعاِمِلَها ِمْنَفَمْن َأْقَرُب ِإَلى اْلَجنَِّة  ،َيُكوُن َمَعُه َخْيٌر َأَبدًا
لقد جاءت التوازيات التركيبية على  .(1)((َوُهَو َأْلَزُم َلُكْم ِمْن ِظلُِّكْم ،َأْدَرَكُكْمَوِإْن َفَرْرُتْم ِمْنُه  ،َأَقْمُتْم َلُه َأَخَذُكْم

 النحو اآلتي: 

 خبري ال يكون معه شٌر أبدًا
 ال يكون معه خرُي أبدًا  شًر

 

 

 

 
 

 فمن أقرب إىل اجلنة من عاملها 
 ومن أقرب إىل النار من عاملها

 

 

 

 
 

 إن أقمتم له أخذكم 
 وإن فررمت منه أدرككم 

 

 

 

 
 

فكرة التحذير من  محوريةلقد كان لوجود هذه التوازيات الثنائية التركيبية أثٌر كبير في 

عداد العدة له ويعكس ذلك أنه يتكلم وفق فصاحته، وبالغته، وفطرته اللغوية السمحة، إاملوت و 

 يجاد هذه التوازيات. إوذوقه الرفيع في الكالم الذي أعانه على 

 فمع ترابط كل تواٍز منها مع 
ً
ما يماثله في التركيب نجد البنى التركيبية لكل تواٍز تتعانق دالليا

 مع بعضها كما في املخطط اآلتي: 

 

 
ً
  ≠ بخير ال يكون معه شرٌّ أبدا

ً
 شر ال يكون معه خيٌر أبدا

                                                        
 (.27)ك  15/161: نفسه (1)

 ( عالقة تضاد وتشابه1تواٍز )

 ( عالقة تضاد وتشابه2تواٍز )

 ( عالقة تضاد وتشابه1تواٍز )

 ناقص )يكون( + جار ومجرور  )معه(اسم مجرور + ال النافية + فعل مضارع 

(.يكون + اسم 
ً
 مؤخر+ ظرف منصوب )أبدا

 

 اسم استفهام )من( مبتدأ + اسم مرفوع بصيغة أفعل التفضيل )أقرب(

 عاملها( + جار ومجرور + جار ومجرور )من
 

 اداة شرط )إن( + فعل ماٍض + التاء الفاعلة و )ميم الجماعة( + جار ومجرور

 + فعل ماٍض + ضمير متصل و )ميم الجماعة(
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 ومن أقر ب إلى النار من عاملها ≠ فمن أقرب إلى الجنة من عاملها

   

 فررتم منه أدرككمإن  ≠ إن أقمتم له أخذكم
 

 )فالخير يتسق مع الجنة( و )الشر يتسق مع النار(
 

 ملا سبقه من بنى تركيبية، فجاءت عبارة )انتم طرداء 
ً
 حتميا

ً
وقد جاء التوازي الثالث ختاما

 
ّ
االستعارة في لفظة )طرداء(  ()ف اإلمام علي املوت( مرآة للفكرة الجليلة واملعنى الخطير إذ وظ

 اإلنسان بالفريسة التي تنقض عليها الوحوش والسباع من دون سابق إنذار فهكذا حال 
ً
مشبها

اإلنسان عندما يؤاتيه املوت. وهكذا يتضح كيف يتجلى باطن النص في ظاهره، وكيف يهديك 

 ه؟وجماله وجالل ()ظاهره إلى باطنه ليبرز من ذلك كله روعة كالم اإلمام 

ِلآلِخَرِة ال  ُخِلْقَتَواْعَلْم َيا ُبَنيَّ َأنََّك ِإنََّما : ))()في وصيته لإلمام الحسن  ()ومثلها قوله 
. جاءت التوازيات التركيبية في هذا النص قائمة على (1)((ال ِلْلَحَياِة ِلْلَمْوِتَو  ،َوِلْلَفَناِء ال ِلْلَبَقاِء ،ِللدُّْنَيا

 الترابط بين الكلمة ونقيضتها على النحو اآلتي: 
 

 الدنيا ≠فاآلخرة   لآلخرة ال للدنيا

 البقاء ≠والفناء   وللفناء ال للبقاء

ـــوت   وللموت ال لحلحياة ـــ ـــ  الحياة ≠املـ

 جارو ومجرور + ال النافية + جار ومجرور
 

 بين املجموعتين: 
ً
 دالليا

ً
 عن ذلك نجد أن هناك ترابطا

ً
 فضال

 )اجملموعة الثانية(                          )اجملموعة األوىل(     
 )الدنيا ، البقاء ، احلياة(   )اآلخرة ، الفناء ، املوت(

 بنية التوازي ال يمكن أن تكون بنية شكلية فقط :وبذا يمكننا القول 
ّ
بنية بل ))هي  ،إن

))
ً
 وثيقا

ً
 تقديمه أللفاظ املجموعة األولى؛ (2)ترتبط باملعنى والداللة ارتباطا

ً
، كذلك نحلحظ أيضا

 وذلك ألهميتها وألنها البؤرة املركزية في نص الوصية.

ما يقوم على املفاضلة، من  هووصايا ()ومن أنواع التوازي التركيبي في رسائل اإلمام 

 على كتاب منه إليه: )) ()ذلك قوله 
ً
ِد ِإنَّا َبُنو َعْب :َقْوُلَكَأمَّا َوفي رسالة له موجهة إلى معاوية جوابا

                                                        
 (.11)و  16/89( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 1)

 .2011( ظاهرة التوازي في شعر الخنساء )بحث منشور(، موس ى ربابعة: 2)
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ال اْلُمَهاِجُر َو ،َطاِلٍب َكَأِبيَوال َأُبو ُسْفَياَن  ،ال َحْرٌب َكَعْبِد اْلُمطَِّلِبَو ،َكَهاِشٍم ُأَميَُّةَلِكْن َلْيَس َو ،َفَكَذِلَك َنْحُن !َمَناٍف
َخْلٌف َيْتَبُع َسَلفًا َهَوى  اْلَخْلُفَوَلِبْئَس  ،ال اْلُمْؤِمُن َكاْلُمْدِغِلَو ،قُّ َكاْلُمْبِطِلال اْلُمِحَو ،َوال الصَِّريُح َكاللَِّصيِق ،َكالطَِّليِق

 .(1)((ِفي َناِر َجَهنََّم

ازنة بين يقوم التوازي التركيبي في هذا النص على نسق واحد يتمثل في الرد بطريقة املو 

سلوب النفي وتكرار أومعاوية بوساطة التقابل الذي ))بنيت فيه التراكيب على  ()اإلمام علي 

، فجاء التوازي التركيبي تام وهو على (2)أداته في كّل تركيب لإليحاء بتأكيد صحة هذه املتقابالت((

 النحو اآلتي: 

 

 ليــــس أمّيـــة كهاشـــــم
 وال حــــرب كعبد املطـــلب
 وال أبو سفيان كأبي طالب 

 

 وال املهاجر كالطليــق
 وال الصريح كاللصيق
 وال احملق كاملبطـــــل
 وال املؤمن كاملدغــــل

 

 

 متشابهة.إذ تألفت البنى التركيبية للتوازي من بنى 
 

 

 
 

 

ونحلحظ في هذه البنى العدول من أداة النفي )ليس( إلى )ال( املهملة غير العاملة ليتيح له 

 للمحافظة على نسق واحد للبنى التركيبية. (1)ذلك تكرار أداة النفي

، وقد أجمع كل من تناول هذا النص بالشرح التقابلأما العالقة بين هذه البنى فهي 

 نسق التفاضل جرى بين اإلمام علي 
ّ
ومعاوية من جهة شرف اآلباء، وشرف  ()والدراسة على أن

 .(1)مانالهجرة، وصراحة النسب، والكون على الحق، واالي

                                                        
 (.17)ك  15/117( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 1)

 ( في نهج البالغة )بحث منشور(، ( األثر الداللي لألصوات في لغة الرسائل عند اإلمام علي بن أبي طالب )2)

 .214-211د. عبد الكاظم محسن الياسري: 

 .1/296عاريب: ( ينظر: مغني اللبيب عن كتب األ 1)

 وتشابه( تقابل( بين الشخصيات والعالقة )1تواٍز )

 وتشابه( تقابل( بين األوصاف والعالقة )2تواٍز )

 أداة النفي + اسم مرفوع + كاف التشبيه الجار ة + اسم مجرور
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لكن األمر االستدراك النحوي بـــ )لكن( لبيان وجه املفاضلة؛  ()وقد استثمر اإلمام علي 

إنه اشتمل على تقديم وتأخير  –وإن قام على بنى تركيبية متشابهة  –املحير في هذا التوازي التركيبي 

فالتوازي األول يقوم على تقديم األسماء التي لها عالقة بمعاوية وكان ذلك بسبب طبيعة الرسالة 

 على رسالة ()التي كتبها اإلمام علي 
ً
 أو ردا

ً
بعثها معاوية له ومنها: ))نحن بنو ؛ إذ مثلت جوابا

 فضل ال يستذل به عزيز، وال يسترق به حر،  ؛عبد مناف
ّ
ليس لبعضنا على بعض فضل إال

 .(2)والسالم((

 ومن ثم  ()فّرد اإلمام علي 
ً
 أن يذكر ما قاله معاوية أوال

ً
عليه ومن الطبيعي جدا

منذ بدايتها وحتى نهايتها ولو  ()ي ينقضه، وعلى هذا األمر سار السياق في نص رسالة اإلمام عل

 لوجدنا ذلك ))فأما طلبك الشام فإني لم أكن ... وأما قولك: إن الحرب ... 
ً
رجعنا إلى النص كامال

 وأما استواؤنا في الحرب والرجال، فلست ... وأما قولك إنا بنو عبد مناف فكذلك نحن ولكن ...((.

املستمد العرفي القائمة على النظام القبلي أراد أن ينقض حجة معاوية  ()فاإلمام علي 

 عن ذلك أن معاوية لم يرد أن 
ً
من الفكر الجاهلي ويفند مزاعمه ويّردها واحدة تلو األخرى. فضال

، إنما ذكر   ()يفاضل بأجداده ومن ثم فاضل اإلمام علي 
ً
معاوية ذلك حينما بأجداده أيضا

أن يدفع عن  ةفي صفين فأراد بحيل ()ي أحّس بالضعف وعدم قدرته على مواجهة اإلمام عل

نفسه الحرب التي ال قبل له بها، ومن ضمن املسوغات التي ساقها معاوية هي )أنا وأنت من شجرة 

واحدة( وهي عبد مناف فعالم يتقاتل األقارب فهو ال يريد املفاخرة وإنما يريد: نحن من نسب 

 آباء معاوية من  ()باإليجاب ولم ينكر ذلك بيد أنه  ()واحد، ولذا أجابه اإلمام علي 
ّ
بّين أن

، ومن هنا نقض اإلمام علي 
ً
 وحسبا

ً
رسالة  ()عبد مناف ليس كآباء علي من عبد مناف شرفا

معاوية بما يميت فيه أمل املصالحة واملساومة على الدين؛ فجمال التوازي التركيبي يكمن في إبطال 

 املوازنة. 

املغايرة التي تمثلت بتقديم ما يخص اإلمام علي  تي التركيبي اآلخر: فبرزأما في التواز 

() مثل ت التي يمن صفات وتأخير ما يخص معاوية من صفات، فأحدث بذلك إثارة للمتلقي، فه

 على املفّضل منه واتسق بذلك مع 
ً
بؤرة املفاضلة بينه وبين معاوية، فعادة املفّضل يكون مقدما

 السابقة، فسار النص كله على نسق واحد.البنية التركيبية 

في عهده إلى محمد بن أبي بكر حين قلده  ()ومن التوازي التركيبي )الوصفي( قوله 

َوَحرَُّها  ،َبِعيٌدَفاْحَذُروا َنارًا َقْعُرَها مصر، وفيه تواٍز تركيبي تام قام على عالقة التشابه بين التراكيب: ))

                                                                                                                                                                             

، منهاج 4/467البالغة، ابن ميثم البحراني: ، شرح نهج 119-15/118( ينظر: شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 1)

( في نهج ، األثر الداللي لألصوات في لغة الرسائل عند اإلمام علي ابن أبي طالب )220-18/219البراعة، الخوئي: 

 .85. اإلضراب واالستدراك في نهج البالغة: 214البالغة: 

 .15/121( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 2)
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يظهر هذا النص  .(1)((ال ُتَفرَُّج ِفيَها ُكْرَبٌةَو ،ال ُتْسَمُع ِفيَها َدْعَوٌةَو ،َداٌر َلْيَس ِفيَها َرْحَمٌة ،َعَذاُبَها َجِديٌدَو ،َشِديٌد

في استثمار التراكيب النحوية من أجل التحذير من النار والوقوع  ()مدى براعة اإلمام علي 

(، وأرى أن لفظ
ً
)نار( يمثل بؤرة مركزية للنص  فيها؛ إذ بدأ هذا النص بعبارة )فاحذروا نارا

 تدور 
ً
 اآلتي:  املخططدار(، ويمكن توضيح ذلك في التراكيب املتوازية وكذلك لفظ ) فيهومرتكزا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

فالنص يشتمل على مرتكزين مرجعهما واحد وهو )النار( تدور حول كل مرتكز منهما ثالثة 

؛ إذ لم يكتف بالتراكيب املتوازية حول بؤرة املركز،  مقسمتراكيب متوازية، وكأني بالنص 
ً
تقسيما

وصف لنا )النار( في  ()بين تراكيب املركزين؛ إذ جعلها ثالثة، فاإلمام  ()بل ساوى اإلمام 

(( :
ً
فوصف  .(2)((َوَشَراُبَها َصِديٌد ،َحِديٌد َوِحْلَيُتَها ،َوَقْعُرَها َبِعيٌد ،َواتَُّقوا َنارًا َحرَُّها َشِديٌدمورد آخر قائال

)النار( بأربعة تراكيب متوازية، في حين الحظنا في النص املحلل أنه وصفها بثالثة تراكيب متوازية 

                                                        
 (.27)ك  15/164البالغة، ابن أبي الحديد: ( شرح نهج 1)

 (.19)خ  7/288( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 2)

 حّرها شديد
 قعرها بعيد

 نار

 جديد عذابها

 (1تواٍز  )

 جملة إسمية

 )مبتدأ مرفوع + خبر مرفوع بصيغة فعيل(

 

 ال تسمع فيها دعوة
 ليس فيها رحمة

 دار

 ال تفرج فيها كربة

 

 (2تواٍز  )

 

 اسم مرفوع          +     +    جار ومجرور   فعل يحمل داللة النفي    
 )فيها(                   رحمة )مبتدأ مؤخر(، دعوة وكربة )نائب فاعل(  سمع، ال تفرج(   ت)ليس، ال      
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وقد قادنا  التراكيب الثالثة التي تلتها التي تدور حول لفظ )الدار(.وكأنه يريد أن يوازي بين هذه 

 التوازي التركيبي إلى التوازي الداللي بين 

 قعرها بعيد // ال تسمع فيها دعوة

 حرها شديد 

 عذابها جديد           ال تفرج فيها كربة

 ليس فيها رحمة 

 

وة، والعالقة بين أوصافها الشديدة فالعالقة قائمة بين القعر البعيد وعدم السماع للدع

 عن أنه ختم نهايات تراكيب املرتكز األول )النار( بكلمات متوازية األخرى بعدم تفريج كربها، 
ً
فضال

 وهو 
ً
في الوزن )فعيل( وختم نهايات تراكيب املرتكز اآلخر )دار( بكلمات متوازية في الوزن أيضا

، فهذا التوافق النغمي من حيث الوزن والقافية ( فالنص يسير بتراكيب متوازية بامتدادة)فعل

 .(1)يقاعية متوالية ومتوازية((إأصبح وكأنه ))كتٌل 

 التوازي من الوسائل النحوية املرتبطة باإلطار املوسيقي
ّ
فمجيء التراكيب  وهذا يعني أن

هذا نفسها مكررة على مسافات متساوية، يؤدي إلى خلق إيقاع تأنس إليه أذن السامع، ويعزز 

اإليقاع ما يوجد بين التراكيب من سجع، وهذا يدل على أن عناصر السبك تأتي مترابطة في اإلطار 

ي الفعلي  بتكرار صوتي الدال والراء، فالدال  .(2)النص ّ
ً
ي النص ايقاعيا

ّ
ذ

ُ
 عن ذلك فقد غ

ً
فضال

التعبير ، يحاكي عند دخوله املفردة في سياق (1)صوت شديد أسناني لثوي انفجاري مجهور مرقق

األحداث القوية الشديدة بما يمتلكه من جرس شديد وهذا يتناسب وداللة اللفظة، قال ابن 

، فإذا كانت هذه هي (4)ه(: ))الشين والدال أصل واحد يدل على قوة في الش يء((195فارس )ت 

صفة )الدال( فما بالنا وقد تكرر هذا الصوت في )بعيد، شديد، جديد(، هكذا برزت قيمة صوت 

فقد  (5)الدال( التعبيرية بمحاكاته الحدث املتمثل بشدة النار. أما صوت )الراء( وهو صوت مكرر )

تكرر في )نار، قعرها، حرها، دار، رحمة، ال تفرج، كربة( أفاد استمرارية األوصاف التي وصفت بها 

تركيز على ال من أجلاألفعال املبنية للمجهول؛  ()هذه النار، وزيادة على هذا استثمر اإلمام 

 كال التوازيين ختم بكلمات مرفوعة رفدت 
ّ
بيان صفة هذه الدار )النار( بشكل بارز، كذلك إن

النص على املستوى الداللي بمظاهر التالحم والترابط والتناغم الصوتي في الضم؛ إذ سعى اإلمام 

                                                        
 .71( في التوازن اللغوي املعادل اإليقاعي واملعنوي، )بحث منشور(، د. مصطفى الجوزو: 1)

 .101( ينظر: نظرية علم النص: 2)

 .155: للقارئ العربي(علم اللغة )مقدمة ، 49( ينظر: األصوات اللغوية: 1)

 .1/179: ، مادة )شّد(( معجم مقاييس اللغة4)

 .66( ينظر: األصوات اللغوية: 5)
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()  أشكال االتساق في بناء النص  -مجتمعة  -فاق أوسع تقدم آإلى هذه التراكيب املتوازية لفتح

على استثمار اللغة ليس على مستوى األلفاظ واملعاني فحسب  ()وينبع هذا ))من قدرة اإلمام 

 ))بنية التوازي استطاعت أن تكشف عن تآلف (1)بل على مستوى الطاقة الكامنة فيهما((
ّ
، إذ إن

 .(2)كس التجاوب القائم بين اللغة واملوضوع((عناصر الصوت والتركيب والداللة لتع

 توازيات تركيبية مرتبطة بأسلوب الشرط فيقوم اإلمام 
ً
باملزاوجة بين  ()ونجد أيضا

معنيي الشرط والجزاء، فتبرز في هذه املزاوجة قدرة اإلمام على استثمار البنى التركيبية اليصال 

 بعثه إلى العدو: ))في وصيته ال ()األفكار واملعاني. من ذلك قوله 
ً
َنَزْلُتْم  َفِإَذاتي وص ى بها جيشا

 . فهو تواٍز تام يتكون من: (1)((َجِميعًاَو ِإَذا اْرَتَحْلُتْم َفاْرَتِحُلوا  ،َفاْنِزُلوا َجِميعًا

 

 

 

 

 
 

 

 

فيظهر هنا ارتباط الحادثة الثانية بالحادثة األولى، إذ ال يمكن أن يحصل االرتحال من   

، فارتباط الشرط الثاني بالشرط األول. 
ً
 دون أن يكون النزول قد حصل أوال

 ْنِإَو ،ِإْن َأْبَق َفَأَنا َوِليُّ َدِميوقوله في وصيته التي قالها قبل موته ملا ضربه ابن محلجم لعنه هللا: ))
 ()يظهر هذا النص براعة اإلمام  .(4)((َلُكْم َحَسَنٌة ُهَوَو  ،َوِإْن َأْعُف َفاْلَعْفُو ِلي ُقْرَبٌة ،َأْفَن َفاْلَفَناُء ِميَعاِدي

براز الجزاء بحسب نوع الفعل الذي يشترطها، إذ يتناسب مع سياق النص في تقسيم الحوادث وإ

اإلمام عقب ضرب ابن محلجم له فتسلسل األفعال واضح لدى الذي جاء فيه، فهذه الوصية قالها 

 املتلقي )أبق، أفن، أعف(، فجاءت كل البنى التركيبية على نحو واحد، فهو تواٍز تام:
 

 

 

 

                                                        
 .41( في نهج البالغة مقاربة في ضوء علم لغة النص: ( خطب اإلمام علي )1)

 .2044( ظاهرة التوازي في قصيدة الخنساء: 2)

 .(11)و  89/ 15( شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 1)

 (21)و  .15/141: شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد (4)

 )جواب الشرط(+ فاء الجواب الرابطة + جملة اسمية )فعل الشرط( إن الشرطية + فعل مضارع 

     + جواب الشرط  + فاء الجواب       فعل الشرط     +        أداة الشرط
ً
 + جميعا

 )حال(      بصيغة فعل                الرابطة        )إذا(                  بصيغة الفعل                

 )األمر(           )املاض ي(        
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ما يدل على اتحاد النص واتساقه، ومن التوازي الذي يقوم على املزاوجة بين الشرط 

ى اإلمام 
ّ
ا ول

ّ
 ،َأْن َتْنِفُروا َفاْنِفُروا َفِإْن َأَمَرُكْماألشتر: )) ()والجواب ما جاء في رسالته إلى أهل مصر مل

َوَقْد آَثْرُتُكْم ِبِه َعَلى  ،ال ُيَقدُِّم ِإال َعْن َأْمِريَو ُيَؤخُِّرَوال  ،ال ُيْحِجُمُم َوَفِإنَُّه ال ُيْقِد ،ُتِقيُموا َفَأِقيُموا َأْنِإْن َأَمَرُكْم َو
 (). وهو تواٍز تركيبي تام استثمر فيه اإلمام (1)((ِشدَِّة َشِكيَمِتِه َعَلى َعُدوُِّكْمَو ،ِلَنِصيَحِتِه َلُكْم َنْفِسي

عبارة )فإن أمركم(، للتأكيد على وجوب اتباع أهل مصر ألوامر األشتر  ()التكرار؛ إذ كرر 

 وطاعته، وقد جاءت التراكيب املتوازية على نحو واحد.
 

 
 

رسالته الجملة الفعلية إلى الجملة األسمية ما جاء فيوفي تواٍز خاص يقوم على العدول من 

َقْد َدَعاُه اْلَهَوى  ،ال َقاِئٌد ُيْرِشُدُهَو ،َبَصٌر َيْهِديِه َلُهَو ِكَتاُب اْمِرٍئ َلْيَس ))فيها()إلى معاوية قال اإلمام
َوال ُيْسَتْأَنُف  ،َواِحَدٌة ال ُيَثنَّى ِفيَها النََّظُر َبْيَعٌة أَلنََّها..،.َخاِبطًاَضلَّ َو ،َفَهَجَر الِغطًا ،َوَقاَدُه الضَّالُل َفاتََّبَعُه ،َفَأَجاَبُه
. تضمن هذا النص مقاطع متناظرة ومتكافئة (2)((اْلُمَروِّي ِفيَها ُمَداِهٌنَو ،اْلَخاِرُج ِمْنَها َطاِعٌن ،اْلِخَياُرِفيَها 

 اآلتي الذي تسيطر عليه عالقة التشابه:في األوزان والتراكيب، وقد توزعت على النحو 
 

 قد دعاه اهلوى فأجابه

 وقاده الضالل فاتبعه
 

 

 

 

 

 

 فهجر الغطًا

 وضّل خابطًا

 

 

 ى فيها النظـــــــــــرال ُيثّن

 ستأنف فيها اخلياروال ُي

 

                                                        
 (.18)ك  16/156: نفسه (1)

 (.7)ك  44-14/41شرح نهج البالغة، ابن ابي الحديد:  (2)

 )فإن أمركم( + أن مصدرية + فعل مضارع منصوب )بحذف النون( + فاء الجواب الرابطة + فعل أمر )جواب الشرط(

 (2تواٍز  )

 فعلية(عالقة تشابه )جملة 

 فعل ماٍض + حال

 

 (1تواٍز  )

 عالقة تشابه )جملة فعلية(

 

 (1تواٍز  )

 عالقة تشابه )جملة فعلية(

 

 فعل ماٍض + ضمير الهاء املتصل )مفعول به مقدم( + فاعل + الفاء العاطفة + فعل  + الهاء مفعول به
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 اخلارج منها طاعن

 ي فيها مداهناملرّو
 

 

 عن التماثل في نوع الجملة، 
ً
 العبارات قد تساوت في عدد الكلمات، فضال

ّ
نحلحظ أن

فاملتوازيات التركيبية الثالثة األولى جملة فعلية متكاملة في حين جاء التوازي التركيبي الرابع جملة 

وتسمى هذه املخالفة في البنيات املتكررة بــ )ظاهرة كسر النمط( أو االنزياح، فالتكرار إذا  سمية،إ

م االنتظام املطلق، أي كان على وتيرة واحدة يخلق امللل في نفس املتلقي، إذ يشترط فيه ))انعدا

 .(1)يقاعية((وجود فجوة: مسافة توتر بين املكونات اإل 

 
ّ
االيقاع يعتمد على التكرار والتوقع وخيبة األمل واملفاجأة وهو ما أكده ريتشاردز من أن

: ))والنسيج الذي يتألف من التوقعات وا
ً
 لتجنب امللل قائال

ً
شباعات أو خيبة الظن او إل أحيانا

فقد أفاد هذا التنوع في النص على املستوى  .(2)التي يولدها سياق املقاطع هو اإليقاع(( ةاملفاجآ

االيقاعي التقابلي الذي يكرس الطابع الجمالي في النص ويمنحه القابلية الصوتي ))إثراء النسق 

 هذا يؤدي بو ، (1)على تأكيد قضية االيقاع الداخلي((
ً
 أثرا

ً
 جماليا

ً
 في اكساب النص بعدا

ً
مهما

يستهوي املخاطب وهو يتجاوز االيقاع العروض ي إلى إدراك التعدد في األساليب املوسيقية وتناسق 

 .(4)جو الذي تطلق فيه موسيقى االيقاعذلك كله مع ال

سناد الفعلي واالسمي قد ربط النص لي فوجود الفارق الداللي بين اإل أّما على املستوى الدال

 ))البالغة الحقة تكون في اختيار الجملة الخاصة للمعنى الخاص((
ّ
 .(5)بسياقه وموضوعه وذلك ألن

التركيب االسمي والفعلي ))فلكل صورة هدف، فلوال هذا التمايز والتباين بينهما ملا وجد 

، فإبدال العنصر (6)األساليب ودقة في األداء والتعبير((في ع ولكل تركيب غاية، وفي ذلك توّس 

 ))من لم  ()االسمي في الرسالة بالعنصر الفعلي يخل بالغرض املرجو الذي أراده اإلمام 
ّ
من أن

 يدخل في بيعته وهم قسمان... أّما أن يخرج م
ً
نها، أو يقف فيها، فحكم الخارج عنها أن يكون طاعنا

ه مداهٌن تها وانعقادها فيجب أن يجاهد ويقاتل ... وحكم الواقف فيها واملترّوي في صحّ في صّح 
ّ
تها أن

                                                        
 .52( في الشعرية، كمال أبو ديب: 1)

 .188( مبادئ النقد األدبي، ريتشاردز: 2)

 .116( دراسة في البنية الصوتية: ( رسائل اإلمام علي )1)

 .87( ينظر: التصوير الفني في القرآن الكريم، سيد قطب: 4)

 .189( التعبير الفني في القرآن الكريم، د. بكري شيخ أمين: 5)

 .142( أساليب بالغية، د. أحمد مطلوب: 6)

 (4تواٍز  )

 اسمية(عالقة تشابه )جملة 

 وصفة
ً
 مبتدأ + جار ومجرور + خبرا

 

+ جار ومجرور  )فيها( + نائب فاعل للمجهول  ال النافية + فعل مضارع مبني  
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. فهذا التغاير لشد انتباه املتلقي إلى وصف حال صنفين (1)((وهو نوع من النفاق ومستلزم للشّك 

سمية يتناسب مع حالة فيها، فهذا العدول إلى الجملة اال ة واملترّوي من الناس الخارج عن البيع

 االنتقال في الحديث عن البيعة وحال الناس منها.

 

                                                        
 .4/421( شرح نهج البالغة، ابن ميثم البحراني: 1)



 

 

 

   

  مدخل:
وم مف عند يتوقف ال النص تماسك البحث ساقإن مااال رغم ةفقط كب مية أ من لھ

بل وتتجاوزتحقيقھ، للنص، العام باملع تتصل ال الداللية صائص ا بتلك تمام اال من البد

الصوتيّ  ساق اال وسائل ميّ حدود وامل والنحّو ة أعة مستوى البحث إ ماة أو التحليل من

بصفة مدروس نص أي طبع الن ساق اال معيار مع يتظافر ذلك مع ولكنھ ام؛ باال سمى

  .)١(ةالنصي

ولعل سلر)، ودر بواجراند (دي ا وضع ال السبعة املعاي من ي الثا املعيار يمثل ام فاال

تأث  جمة املدخالتاً وااً لل ذه ثاق ان إ جمة امل للفظة م الف عدد أدى إذ املجال، ذا

شأنھ، ن الدارس آراء تباين عرفت ال وم، املف ذا ل متعددة مقوالت تنا واج ثم ومن ات؛ املصط

لھ، ي عر مقابل ايجاد ضوء املصطإذوذلك مقابل ن مع مصط دارس ل ل ي ان ل اإلن

(Coherence)املصط ذا ل املقابلة ية العر ات املصط يو ي اآل دول لوا اي اإلن وضع ال

والدارسون.   الباحثون
  

                                                        
قواوة:١( العزا الطيب شور)، م (بحث وأدواتھ الن ام اال ينظر: (٦١.  



 

 

 

   

  

ي العر   املصط

  املقابل
الباحث الدارساسم   عاملوض  أو

  

ساق   اال
حّسان - مام تّ ونحو  د. ملة ا   ١:النصنحو

د. النص، نحو عن: عفيفي:نقالً الن٨١أحمد النحوي الدرس ،

م: الكر القرآن از ا   .١٠٨كتب

  

  

  

  

ام   اال

مدا - أحمد  سد.
الزناد - ر  األز
الذ - س سو  جبار
ون - مر بن د زا  الداوديد.
قواو  - العزا  ةالطيب
زنيد - أبو  عثمان
ا - عبيد خض خليف هللا ي.عبد  يا
قيّ يل -  اس.ندة
ي - الص االخضر  محمد
ي - خطا محمد  د.
 ياتنحيمحمد -
يح - الزعود.ةنيعباد. صا   آمنة

طاب: ا لتحليل من نحو النص   .٨٣لسانيات

النص:   .١٥سيج

ية: العر ساق   .٢٧اال

ّ الن ابط :ال والن الشعر ن   .٦٥ب

شور): م (بحث وأدواتھ الن ام   .٦٢اال

تطبيقية: ودراسات نظري أطار النص   .٢٧نحو

(أطروحة وجمالياتھ ره مظا ي القرآ النص ام   .٢دكتوراه):اال

النص:   .٣١لسانيات

تطبيقھ: ومجاالت النص علم إ   .٨٦مدخل

النص:   .٣٤لسانيات

طاب:امل ا لتحليل املفاتيح ات   .١٢٧صط

قصيدة تحليلية تطبيقية قراءة ، الن ام واال ساق اال عناصر

ازي: املعطي عبد ألحمد آيار)) ر لش   .٥٠٧((اغنية

حّسان -  االلتحام مام تّ واإلجراء:  د. طاب وا   .١٠٣النص

ابط الشاو  -  ال محمد طاب:  شد. ا تحليل   .١/١٢٥أصول

الدال ابط جواد -  ال محمد موفق النص:  د. لسانيات   .١٥٢أسس

الفكري  ابط ر -  ال أبر عل  ش إ ملة ا لسانيات شور):من م (بحث النص   .٦٢م

الرا -  التضام عبد محمد أحمد م:  د. الكر القرآن النصية   .١٩املعاي

حّسان -  التعليق مام تّ ة:  د. لغو ادات   .٣٧٠اج

غ -  التقارن  أبو ام مدإل ا خليل وع النص:  زالة لغة علم إ   .١١مدخل

  
  
  

  التماسك

ب - شب بن خالد  د.
مخيف - مدفون  راشد
الفقي - يم إبرا صب  د.
فضل - صالح  د.
مفتاح - محمد  د.
هللا - مال الغ عبد   وسن

: الن اللغة علم إ   .٩٣مدخل
ة مقار البالغة ن (ع) ع اإلمام النص:خطب لغة علم   .٢٠ضوء

: الن اللغة   .١/٩٣علم
النص: وعلم طاب ا   .٢٣٦بالغة

س ة مقار ل والتأو   .١٦٢قية:التلقي
نصية: دراسة م ومر عمران آل   .١٩سورتا

الدال ي  -  التماسك بح حسن سعيد لغة  د. ات:علم واالتجا يم املفا معاصرة:١٢٧النص ة لغو ات اتجا ،١٧٣  

املعنوي  شبل -  التماسك محمد عزة والتطبيق:  د. ة النظر ن ب النص لغة   .١٨٤علم

  
  
  

بك   ا

عفيفي. - أحمد  د.
م.أد. - الكر عبد ع البد عبد  شرف
ع. - البد عبد جميل  د.
فرج. - أحمد حسام  د.
مصلوح. -  سعد
وت - ب فة  شر
ن. - شا فرحان الق ا  عبد

 
العبد -   محمد

النص:   .٩٠نحو
كتب الن النحوي م:إالدرس الكر القرآن   .٧٦از

النصية: واللسانيات ية العر البالغة ن ب ع   .١٨١البد
ال النص بناء ية من ة رؤ النص علم ة   .١٢٧شعري:نظر

الشعري: للنص أجرامية   .١٥٤نحو
ة: نظر دراسة   .٩٥اإلحالة

والبالأ النقدي اث ال النصية املعاي (رسالةصول العرب عند
:(   .٥٢ماجست

من منظورات النص شور):حبك م (بحث ي العر اث   .١٣٩ال



 

 

 

   

الفصل ساق اال وم ملف اختيارنا ذكرناه الذي نفسھ ب للس ام اال وم مف البحث ب و

مّم .)*(األول  لية، نظرة النص إ ينظر النص لغة علم أنّ املعلوم تماسكھأاومن عن البحث إ ا دى

من عد الذي ساق اال ذلك من ان األخأف ذا لكن العلم، ذا أدوات ذكره-م سبق مركز -كما

للباحث يداً تم ا جعل مما للنصوص الشك ابط ال تبحث ال ة ر الظا السطحية ية بالب تمامھ ا

الغوص ارأقصد واألف املع ة ج من ترابطھ م سا ال خباياه والبحث النص املوجودةعماق

إ الوصول ونقطة ، الشك ابطھ ل مكمل للنص الدال ابط فال ام اال فيھ يبحث ما ذا و فيھ،

ابطاً م يكون عندما النص ألن ؛ الك التماسكھ من ابطاً م يكون وال لية الش الناحية ناحيةمن

نقول  ة، النصيةأنھالفكر مكتمل عطينا)١(غ األول كون السط، التماسك حول شاملة نظرة

توصلنا ال الداللية ابطات وال فية ا بالعالقات تمامھ ا ة ج من واآلخر النصللنص، عالم إ

لية ال بحض)٢(ووحدتھ إال األول ا لوج قيمة ال إذ واحدة، لعملة ان وج ما ف ام، اال لكن اآلخر، ور

و  ساقأأعم اال من وعمق نقول ص. ذا عن النظر علم:رف حقل خاصة مية أ لھ انت ام اال إنّ

و ف ، الن أيمثل((اللغة من ماً م النأساساً الدرس (()٣())سس بـ يختص لكونھ ة، االستمرار

يم املفا منظومة تتج ال وكالRelationsوالعالقاتConceptsالداللية يم، املفا ذه ن ب الرابطة

ا العمليات حاصل و ن األمر ))ذين يعاباً واس تلقياً أو وأبداعاً إنتاجاً للنص املصاحبة   .)٤(إلدراكية

)) ع ام اال فمصط ثم نومن و ناحية، من النص أجزاء ن ب الداللية التماسك عالقات

من بھ يحيط وما أخرى النص ناحية من يتصل)٥())سياقات إذن و ف وسائل((، الدالاالستمراربرصد

ومي املف ابط ال ايجاد ع العمل أو النص املتحققة)٦())عالم الداللية بالروابط تم إنھ أي

معارف من مخزونھ ما وتوظيف ل والتأو التفس داً ج القارئ من ((تحتاج ذه و النص،

(( االجتما والتفاعل التواصل عملية وتحقيق ا ع للكشف العالم، عن سابقة وتجارب   .)٧(ومعلومات

يم املفا شكيلة خلل حصل إذا انأما أذ النص لعالم القبلية املعرفة ن و والعالقات

عدم ع ذا ف ةالقراء؛ اماالستمرار اال وم ملف ة الضرور ((مضمون)٨(الداللية نظيم ب ع و ف .

                                                        
الصفحة: ينظر: البحث.١٠(*)   من

علم١( ينظر: النال)   .١/٩٧:لغة

ينظر:٢( ي:) خطا محمد د. النص، :٥لسانيات والن الشعر ن ب الن ابط ال ،٦٥.  

)٣: الن اللغة علم (١/٤٢.  

نحو٤( الشعري:لميةو جر أ)   .١٥٤لنص

)٥: الن اللغة علم (١/٩٦.  

أحمد٦( د. النص، نحو   .٩٠عفيفي:)

وأدواتھ:٧( الن ام اال (٦٣.  

النص:٨( علم ة نظر ينظر: (١٢٨.  



 

 

 

   

(( منطقياً داللياً تنظيماً وخالصة)١(النص عرض. من تقدم إن:ما القول محاولةيمكن ام اال

ت بن من بالنص روج ةل اللغو اللسانية بنھ املخططإ ھ يو ذاما و والتواصلية االجتماعية تھ

ي   :)٢(اآل
  

  املتلقي    النص

  

  

    

ام يبنا جما    ا ام   ا

النص داخل     عالقات

  

  

ل وتأو م   ف

    تفاعل  

متلقي   /     نص

    

  

العام لھ ش ام   ا

  

  

ال الدراسات فإن لذلك النص، مع دائم مفتوح حوار يبقى أن للقارئ سمح ام فاال

ساعدا أن يمكن ال األسئلة من جملة تطرح أن اعتادت النص ام با متمت أ ومن النص م ف

عمن ساؤل ال األسئلة: وأين؟ذه فعل؟ وماذا وملاذا؟و فعل؟ وكيف؟ ؟ مة)٣(م م األسئلة ذه ل ف

التواصل يتحقق ا ف النص تحليل املتمرسجداً والقارئ ا، ومرور الرسالة ابالغ تم إو س

و ما ل واستخراجكشف خباياه وإضاءة أغواره، وس النص أسرار كشف يحاول كما م وم غامض

امكوامنھ اال مية وأ ا. لعناصر مية أ إعطاء تكمن ومتلِق أيضاً مرسل من وكذالرسالة ونص،

ي األد اإلبالغ سياق النص إنتاج Poetic Communication((مناقشة حيث Producationھمن

االجتماعيةReceptionواالستقبال األدبية تؤثرPsych poeticوالنفسيةScoio poeticوالعوامل ال

طاب))أالنص ا الالزمة،)٤(و الدالالت إ والوصول ضة املف ي املعا تحديد أثر لھ ام واال

املع مع بمعرفة يح ال م الف بتحقيق سمح م امل النص بناء ل ،أفش املع وراء ما و

سيعيد الذي و املتمكن القارئ فإن ام، اال عدم ا وإن حصل فإذا ن معطى و ام فاال

                                                        
)١:( ماجست (رسالة ف الك سورة ام واال ساق اال (١٤٥.  

وجمالياتھ:٢( ره مظا ي القرآ النص ام اال ينظر: (٣٥.  

النصدينينظر:)٣( وانجاز):امية   .٥٢(تنظ

ي:٤( بح حسن سعيد د. النص، لغة علم (٧١.  



 

 

 

   

امھ ا خاللللنص تماممن اال ة((صرف الج فية ا النصالعالقات بمعوتولدهتنظم .

ام) (اال امن ال إ ساق اال أي املتحقق) غ (أو فعالً املتحقق رصد سنحاول)١())تجاوز نا ومن

ندرس أن البحث من الفصل والوصايامبادئذا الرسائل الن ام رهاال   :وومظا

 لفية ا املعرفة النص، محتوى ب ترت ض، التغر ل،  .التأو
 لية ال ية السياقالب أما املوضوع، وحدة البناء، وقواعد الثالثفسوف، الفصل ناولھ ن

ي. الثا  املبحث
 الداللية يةالعالقات (واألب يةالعليا الداللية)األب للعالقات لية ي  .ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
ي:١( خطا محمد د. النص، لسانيات (٦.  



 

 

 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

   

 .مدخل
ام اال أساس ما واملتلقي لم املت نجعل أن إ يقودنا ام اال مبادئ عن الكشف إن

إذ املتلقي((الن عن باستقالل ذاتھ م م غ ونص ذاتھ م م نص ناك س .)١())ل

املبادئ املتلقيولتحديد ا شغل ال اموالعمليات ا شاف اك انطلقوعدمخطابدف امھ ا

إ من ي خطا ن:محمد اض ذاتھ،األول:ف امھ ا مقومات يملك ال طاب ا ووإنماأن القارئ

والعكس م، م نص و ل والتأو م للف قابل نص ل أن اآلخر: املقومات. ذه إليھ سند الذي

ع.)٢(يح اإلمام رسائل ام اال مبادئ ي:هووصايا)(ومن يأ ما البالغة   ن
  

 : ً   ل.ـــالتأويأوال
ديث ا القارئإن يبذلھ الذي العمل عن ديث ا إ يدفعنا امھ ا وكيفية نص أي عن

مذا وف الغموض لكشف محاولة و ف عناصرهاوخبايارموزهسرارأالنص، ن ب ط الر غية

ل التأو وم مف تحديد ستد ما ذا و النص.أعمليةبوصفھوأجزائھ، ام ا لساسية فالتأو

باأ اصة ا الفرضيات ا ف تتحكم لھ، ة مقار أو للنص، ((قراءة ع معانيھ ثقةلقراءةسط مناملن

أ النص والتأمعطيات ، ثانياً املؤول قدرات ومن ، القراءةوالً و معانيھ أوسع ل او الواسع:بمعنا

))ن ...إ ئة بر أو مغرضة أو إيديولوجية أو   .)٣(قدية

ل، وتأو وتفس وتحليل م ف من متنوعة عمليات بقيامھ اإلبداع ع ا صاح ساعد فالقراءة

مكنونات استخراج ع عامالً ستمر وو ف للنص، املحدد املغزى إ ليصل منالنص مجموعة س ل

ي املعا من العديد وشفراتھ ورموزه طياتھ يحمل بل املتوالية، االعبارات شف يك ال ال إالوالدالالت

املبدع لعمل اً مساو يكون ((قد عملھ األخ ذا و وب، واملو املبدع عنھأ،القارئ ابطاً متفوقاً،و أو

وثقافتھ)) الناقد قدرة وفق و.)٤(عليھ، شفراتھ وفك بتجزئتھ يقوم إذ النص مع يتفاعل فالقارئ

معيناً الً تأو بإعطائھ جديدة وصيغة قالب جديد، من نائھ و صياغتھ إلعادة للنص دم عملية

معھ مة.متناسباً امل ارجية ا تھ ن و للنص، اللغوي ل الش ذلك م سا و ،  

إوإذا عنظرنا اإلمام باألساليبووصا)(رسائل حافلة ا وجدنا البالغة ن ياه

وظّ  فقد عة، الرا اإلمامالبالغية ات)(ف قوي عب تأث ذات ة ا،مجاز وتوظيف ا استعمال أحسن

ا ل مة، م ابطة م القارئ تصورة أمام فسيحاً املجال الستكنافتح وقد،النصر سراأهاملحلل

                                                        
ي:١( خطا محمد د. النص، لسانيات (٥١.  

نفسھ:٢( ينظر: (٥٢.  

قطوس:٣( سام املعاصر، النقد منا إ املدخل (٢١٠.  

  .١٢:نفسھ)٤(



 

 

 

   

اإلمام كتاب)(ستعمل جاء ما ذلك من ا تفس وشراحھ النص محللو يختلف خاصة ات عب

جواباً)(لھ ة معاو ((إ الكتب: محاسن من و   .)١())و

سلك الشراحلقد لبيانعض تأو اف واإل اإلفراط مسلك لنا) ع (صنا جملة مع

أن من النص دىداللة ال أئمة قبل من ومصنوعون مخلوقون م)))(((الناس ل عبيد م أ ،)٢(أو

مولكن الن عن يتحدث عا قولھ م الكر القرآن ورد ما مع م م غ ل التأو :)(ذا

 Mg  fL 

)٣(
ن:أما.  معني فيتمثل النص داللة مع م امل ل اإلمامالتأو س قد األول:

)(ناإكالمھ بي س فل علينا، عم أ الذي و عا هللا بل عمة، علينا شر ال من ألحد س ((ل أنھ

(( عا هللا ن و م بي الواسطة فنحن عنا؛ صنا م بأسر والناس واسطة، نھ هللا.)٤(و أن واآلخر:

بمنَّقدسبحانھ (صع محمد الن بوة ب وسلماشم وآلھ عليھ عهللا الفضل ل ((أ م ف ،(

) هللا برسول وسلمصالناس وآلھ عليھ ألحٍدهللا فضل وال النور، إ الظلمات من م أخرج الذي (

من نا غ ا أمّ نا، داي مصدر وحده و ف هللا، سوى ععلينا بمحمد لنا فالفضل بنا، دايتھ ف ن املسلم

األمم)) سائر ع الفضل تھ ب ل وأ بمحمد ا ول اإلسالم، ة   .)٥(أمّ

األمثلة موضوعومن دراستھ تناولت ما بدالاألخرى بدالاالس (االس اناالسميوالسيما ف (

النص داللة توجيھ أثر م ا وتفس الن شراح الت فضاءً.(*)لتأو البالغة ن نصوص تبقى وعليھ

ذلك والشراح؛ القراء باختالف واملختلفة عة املتتا والقراءات للتحليل قابالً يمنحھأواسعاً القارئ ن

ع نفسھ يص أن ا شاف اك د ير من وع ولة، مج ((أرض بمثابة فالنص ومتجددة، جديدة ي معا

وع البثتحمل رحلة ا ل مجا السفر ستعاء الذي املع عن التحديدحث قابالًع ظل و

وحركة.)٦(للتأجيل)) ة حر النص ليمنح غايتھ إ للوصول د يج الذي املحلل، القارئ دور و ذا

تحليلھ املتبع واملن اصة ا املعرفية وقدراتھ يتم الذي اص ا لھ تأو قارئ ل ل فيبقى مستمرة،

التأ ذا يكون أن ذهشرط ف مدروس نص ألي والتماسك ام اال تحقيق أثر لھ والتحليل ل و

ل.املرجوةالغاية التأو مبدأ   من

ل التأو عملية تكون ذلك مةو بارتباطم وتماسكھ ترابطھ م سا إذ النصوص، تحليل

استمرارعنا يضمن بحيث ، داللياً فيكونكذلكالنص،صره تھ، نص وتحقيق امھ ا ع عمل

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح (ك١٥/١٨٢) ،٢٨.(  

الوالية٢( نفحات ازي ) الش ارم م ناصر ديد:٩/٣٥٦:، ا ي أ ابن البالغة، ن شرح نظر و ،١٥/١٩٤.  

طھ:٣( (٤١.  

ديد:)٤( ا ي أ ابن البالغة، ن ي:١٥/١٩٤شرح البحرا ميثم ابن البالغة، ن شرح ينظر: البالغة:٤/٥٢٤، ن توضيح ،٤/٣٣.  

البالغة:٥( ن ظالل (١٧١-٥/١٧٠.  

) صفحة ينظر البحث.٥٢-٥٠(*) من (  

املعاصر:٦( النقد منا إ املدخل (٢١٠.  



 

 

 

   

ق وتجاوز قصده إ بتوصيلھ النص انتاج شارك قد أساسالقارئ عنصر ل فالتأو إذن املنتج، صدية

النص ام   .وتماسكھا
  

 :   التغريض.ثانياً
يحدد الذي طاب ا ية ب من انب ا ((ذلك بھ قصد و ام اال تحقق مبادئ من مبدأ و و

طابسبة ا من متعددة ملقاطع عطى ال مية ي األ لھ)١())الن مل ا من متتالية عده فالنص ،

دالالت عطيھ و لھ، تأو تأث لھ ل الش ذا ا، بي فيما مرتبطة اية و لبداية ((تتمحور إذ خاصة،

خطاب ل و حلقة ل فقرة، ل جملة، ل نقطةتركيبة و يكون خاص، واحد عنصر حول

  .)٢(االنطالق))

ذا ض التغر الباحثون عد النص))((لذلك عنوان ومع طاب ا مع وثيقة ذا.)٣(عالقة يدل

العنوان أن وعليھيمثلع القارئ، مھ سيف ما يتحدد ھ و النص، ملضمون القارئ م ف مة م ة رك

ا،ي تحليل للقارئ يمكن ال ن العناو من الية ا النصوص أن ع ال ذا و جمل، من يليھ ملا لھ تأو ب

للنص. عنواناً يضع أن ستطيع والتحليل القراءة من ائھ ان عد توقعاتبل املتلقي يمنح ض فالتغر

لھ وتأو ه وتفس املتلقي تحليل العنوان تحكم و النص، موضوع حول ة أنھ.قو عن يتحكمفضالً

عدّ  طاب ا ض وسيلةغر أنھ العنوان ووظيفھ طاب ا موضوع عن املمكنة ات التعب ((أحد ه

ض)) للتغر ة قو وف.)٤(خاصة و اسم فيھ يذكر فقد البداية نقطة ألنھ املتلقي؛ ن ذ خاص وقع لھ

حادثة.. أو علم اسم إما آلخر، نص من ختلف و املغرض .االسم   .إ

فإن الدالالتكذلك اكم ت ا وعل النص، من املتلقي مھ سيف ما تحدد ما نص األو ملة ا

و  عدّ املوالية، سيجذلك تنمواً متضاماً النص املنطلق ملة ا األو ملة فا ابطة، امل مل ا من

جزء ل ش جملة ل أن ض نف ((أننا بمع م م نص شأ ي أن إ وتك اثر ماً وتت توجيھ تدرجمن

إ كيفية عن نا يخ اكم م))م م تمثيل البداية،.)٥(شاء ملة وا املفتاحأفالعنوان ملة ا و

ا إذ تمالنص، و النص وأيفتح كب أثر ما ل شكيلھ، و توجيھبناؤه وكذا ض، التغر بالغة مية

املتلقي. ل   تأو

((اإلخراج)) و وشموالً عمومية أك آخر مصط ناك استغاللبوصفھو غطي عامة استعارة

عتقدون )) م ف خاصة، النفس علماء لدى دد ي املصط ذا و طاب، ا ر الظوا ذه أنّمثل

                                                        
طاب:١( ا تحليل (١٥٦.  

  .١٥٦:نفسھ)٢(

ي:٣( خطا محمد د. النص، لسانيات (٢٩٣.  

  .٦٠نفسھ:)٤(

  .٥٩نفسھ:)٥(



 

 

 

   

أن البد طاب ا من مقطع إخراج عمليةتكيفية ع كب ل ش م))ؤثر ع)١(الف عمل العناصر ذه ف

صاحبھ. إليھ دف وما النص محتوى عن ملحة   إعطاء

فمتعددةالطرائقأما ض، التغر ا يتم محيلمثلال ضم واستعمال ص، ال اسم ر ((تكر

زمان ظرف استعمال اسمھ، من جزء ر تكر أدوارهيخدمإليھ، من دور تحديد أو خصائصھ من خاصية

زمنية...)) ة يتم.)٢(ف الطرق ذه ف اجم، ال كتب ة بك ذه تتوفر ما املوغالباً ض عنھغر تحدث

لمة النص ترد إذ املكثفة، النواة و النص ا م ل ش ي ال النواة أو املوضوع، بؤرة بجعلھ فيكون

ة ج من إحصائية عملية بتوظيف ا استخراج مكن و ا، عل ديث ا يدور ال املحور لمة ال عد

فتكون وأأاملتلقي، النص، تكراراً وفيمك ا، ل إيراداً امك اال تحقيق املبدأ ذا ل تطبيق ي يأ ا

العنوانففي ة مواج البداية نجد املدروسة للنصوص ظقراءتنا اإلمامن إ)(أن لھ كتاب

البال  فيھ:دأمراء قال الصالة  ((مع 
             

              
    (()عده.)٣ العنوان من عنفانطالقاً ممكناً اً عب ))

اإلمام)٤(املوضوع)) فاختار ،)(مع)عنوان بمضموناً الصالة) عالقة لھ ل ساؤل وال ذه لرسالتھ

عده جاء ما ع يدل ل و ا؟ ومحتوا   ؟الرسالة

ملة ا مباشرة عده ي أ و الصالة) مع ) ا عنوا البداية يجد الرسالة ذه ل القارئ إن

املنطلق. جملة أو االنطالق جملة و جاألو ا عل طلق فو بالناس)، وا (فصلّ و املفتاح ذهملة

األمر  فعل بصيغة بدأت ملة العبارةا ذه طبيعة مع يتالءم ذا بالفعلثم،و تبدأ ا ل بجمل ا تال

داالً جزءاً أو فقرة لتصبح ايد وت وتنمو األخرى، تلو الوحدة اكم ت بحيث وقدعّمانفسھ، العنوان، و

اإلماموظّ  مع)(ف متوافقة جاءت ال الزمانية الظروف اأذكر ليحقق العبارة، ذه وقات

العنوان وداللة ابطان، م ما ف ا ومضمو الرسالة عنوان ن ب ط ير فالقارئ الرسالة، ام اال

توةمستمر  إذ الرسالة ا.وممتدة النص جاءألفاظ ما النص ض غر العنوان أثر أيضاًومن

تھ وارج))(وص ا ع لالحتجاج عثھ (ملا العباس بن هللا ((لعبد :  
(()٥(.  

                                                        
طاب:١( ا تحليل (١٥٦.  

ي:٢( خطا محمد د. النص، لسانيات (٥٩.  

ن٣( شرح ابن) ديد:أالبالغة، ا   ).٥٢(ك١٧/٢٢ي

طاب:٤( ا تحليل (١٥٦.  

ن٥( شرح ابن) ديد:أالبالغة، ا   ).٧٧(و١٨/٧١ي



 

 

 

   

ذلك يؤكد وما النص، مضمون مستمرة العنوان ةفداللة متقار دالالت تضم ال مل ا توا

عمقاً العنوان داللة د يز ومما واحد مغزى إ ا ل دف ة، شا ولن)م (بأن التوكيد ورود النص

إل بالقوذلك م تخاصم (ال األو ملة ا وكذا املتلقي. ن ذ االحتجاج أمر تنامتثبات ال رآن)

موتزايدت الف ع (القارئ) املتلقي ن ع ذا و ا، إل العبارات با والدالالت،بضم ار االف ن ب ط والر ،

الوصية. خبايا كشف من تمكنھ ذلك يدورو ال املحور ملة ا و املنطلق، األو ملة ا انت ف

ب وثيقاً ارتباطاً مرتبطة و املوضوع، ا وراحول من العبارات عت وتتا عالعنوان نو ب محكم ط ر مع ا،

سلسلة م حلقات ل ش فجاءت والداللية، ة اللغو اكيب وال مل، وا وحدةاملفردات ل الش

الوصية. نص   واحدة

اإلمام ض بتغر مة م ق)(والوصية طر وكذاعن تھ، لوص اختاره الذي عنالعنوان

ق خدمتطر ال والتكرارات ية الضم واإلحاالت (االفتتاحية) األو ملة جاءتا ال النص ام ا

وموضوعھ. العنوان مع ابطة ضم معإفالتغر دائم مستمر حوار املتلقي جعل و ، جداً م م ذن

قرا من املتلقي فيتمكن ايتھ، إ بدايتھ من عناصره وترابط امھ ا لھ ضمن و قراءةالنص، ءتھ

بجيدة غر غ مالئم ل تأو إ ت ن.وأو الدراس لدى مألوف و عّما   عيد

إال املبدأ ذا مية ا مع خاليةألكن ا بكو تتصف ال املدروسة النصوص من الكث ناك نّ

و  مة م غ ا أ ع ذا ل ف العنوان عاتقالمن ع يقع ساؤل ال ذا ع اإلجابة إن ابطة؟ م

ثقافتھ بحكم ستطيع الذي وب املو ألنھالقارئ النصوص ذه ع كم ا من املعرفية وقدراتھ

وأدواتستطيع آليات يمتلك م م نص ألي قراءتھ يضععد وأن ام باال عليھ يحكم أن تماسكھ

أ من ومضمونھ ناسب ي الذي عنوانھ لھلھ كتاب جاء ما ذلك م)(مثلة عل وّ ا ّ مل مصر، ل أ إ

)) هللا): (رحمھ األش
          
            

       
(()أن.)١ ستطيع النص قراءة من اء االن ضاً نضععد ارثغر ا بن (مالك و و لھ

( ش؛األش واألفعال األوصاف ل ف النص ة املركز البؤرة يةإليھألنھ الضم اإلحاالت ل كذا

إليھ عود واملتصلة) (املنفصلة رة والظا ة املست الغيبة اإلمام(ضمائر أن نجد صّرح)(كذا قد

بھ: معرفاً فقال تھ وكن باسمھ ارث(علناً ا بن مذأ(مالك ماً)خو م النص مضمون ان وعليھ (

املوضو  العنوان لھ.مع   ع

                                                        
ن)١( ديد:شرح ا ي ا ابن   ).٣٨(ك١٦/١٥٦البالغة،



 

 

 

   

جاء ما أيضاً ذلك خالفتھ:)(لھكتابومثل أيام قبل هللا) (رحمھ الفار سلمان إ

))


      (()ذا.)١ ل عنواناً نضع أن يمكن

ل ف ا أوصاف وسرد ا بذكر كالمھ فبدأ النص ة املركز البؤرة ا أل ا) وتحق الدنيا (ذم و و النص

ا، صاح ا، م ا، ا، فراق ا، موم ا، م ا، (ف ية الضم الدنيااإلحاالت إ عود ا) عف زاد و

أن الذلك النص األو ملة مليةا ا املتتاليات تراكمت ا وعل النص ملضمون منا ف حددت

ال مماعالالحقة األو ملة ا إنماء ع ارأملت األف ط ر ع ذلك أعاننا إذ ا وترابط ا ام ا كد

ض. املف بالعنوان   والدالالت
  

 :    ترتيب حمتوى النص.ثالثاً
النص) محتوى ب (ترت الن ام اال ر مظا عمن للوقا العادي ب ت (ال عليھ يطلق الذي

ع)٢(النص) مختلفة مبادئ تحكمھ عادي ب ت ل يخضع معينة متتالية ع الوقا ((ورود ألنّ ذلك ،

للعالم)) معرفتنا ا عالقات.)٣(رأس ناك ملبادئو تخضع عالقات و النص ع الوقا ذه ب ترت تحكم

ياإلدراكمعرفية يأ فيما وتتمثل تمام ل-(العامواال ال اص، الفرعية-ا املجموعة زء، العنصر،- ا

الكباملتَض -مناملتضَّ  ارج-من، ا ، املالك-الصغ ذه.)٤(اململوك)-الداخل، عض تناول سبق وقد

ع اإلمام رسائل ا لورود تبعاً ساقهووصايا )(العالقات اال مبحث األول الفصل

مّي    .(*)امل
  

 :   فرتضة للعوامل (املعرفة اخللفية).احلالة العادية املرابعاً
توقعاتنا ((أنّ بھ قصد و ما، خطاب ام ا مدى ملعرفة أداة و ف ، معرفياً شرطاً املبدأ ذا عد

عم العوالم ية ب حول معرفتنا ا تحدد طاب ل الداللية يات الب أوحول لألمور اصة ا االت وا وماً

األحداث))   .)٥(مجرى

ح ذا و ن الذ مخزونة واألشياء ار باألف مسبقة معرفة لھ املتلقي أن ع ھوذلك تجار سب

قا وب مو قارئ ألنھ سالسابقة، الرئ بالعناصر االحتفاظ ع وتحليلدر ا معا ن ح للنصوص ا،ة

                                                        
ن)١( ابنشرح ديد:أالبالغة، ا   ).٦٨(ك١٨/٣٤ي

ي:٢( خطا محمد د. النص، لسانيات ينظر: (٣٨.  

نفسھ:٣( (٣٨.  

نفسھ:٤( ينظر: ف:٣٩) الك سورة ام واال ساق اال ،١٥١-١٥٠.  

) الصفحة ينظر: البحث.٦٨-٥٨،٦٧-٥٥(*) من (  

ي:٥( خطا محمد د. النص، لسانيات (٣٥.  



 

 

 

   

أساسكذلك شرط توفر من ا،البد وآلياتسيتمثل الرفيع والذوق ، إذنالف فالقارئالتحليل.

ي فيأ النص، ذا يخص فيما ي املعلوما مخزونھ من يملك ما استحضار يحاول ما نصاً يواجھ عندما

دراستھ، يحتاجھ إذو بما عشوائية، غ منظمة تكون املعلومات ومجموعة املسبقة املعرفة ذه نإأن

ثابتة قة بطر منظمة ا بأ سم ت ذه املعرفة اتمثيالت زةبوصف ا ا املعرفة من تامة وحدة

مناسب.)١(الذاكرة و ما باختيار للقارئ سمح ض التغر التنظيم ذا لذلكمنو إليھ اجة ا حيث

خا و و نصوص من يتلقاه ما يتلقى ال املخاطب أنّ ع وم املف ذا وقديقوم ا يتلقا ما إنّ ن، الذ

العالم معرفة أو لفية) ا (املعرفة سميت ال املعارف من جملة لديھ من.)٢(حصلت أداة و

عأدوات ساعده قدرات من يمتلكھ وما املعرفية، وأدواتھ املتلقي ((ثقافة ع و النص، ام ا

لألشياء)) الذ   .)٣(التصور

ما لنص قراءتنا إنّ أماإذ اضمتجعلنا مبوجوداف فف النص، إليھ ش النص خارج عالم

ل ف والعالم؛ النص ن ب عالقة وجود إ ش ذا و ، ار ا لعاملھ منا ف من انطالقاً النص عالم

بالعالم املرء ومعرفة ، ار ا العالم ع لوقا متم اختيار و النص مستوى ع يحدث لغوي اختيار

الساعده املعلومات وتوقع النص، يم مفا تاج است فبإملمعمليات ح، صر ل ش فيھ انھترد

وملء يصھ وت النص وصف بالعالمإعادة معرفتھ من انطالقاً النص)٤(فراغاتھ تحليل فإنّ ذا وع ،

عليھ كم وا امھ ا مدى معرفة لبالنصيةأو تأو ع القائم لدى تراكم ما ع عتمد ا، عدم أو

من متلقيھ أو قادر النص قارئ لديھ، تجمعت سابقة ضةمعارف العر طوط با االحتفاظ ع

اللنصوص قرأ ال السابقة اوالتجارب عا   .)٥(أو

نص داخل يجري بما الناس معرفة كيفية ((مسألة أنّ إ بوجراند) (دي ب ذ خاصةو حالة

بأسره)) العالم يجري بما الناس معرفة كيفية مسألة   .)٦(من

اإلسالمي خ التار عن عرفھ قليالً -وما ان عضسعفقد-وإن تحليل إ الوصول

(ص محمد الن وفاة أدت فقد والوصايا الرسائل وسلمنصوص وآلھ عليھ اإلسالمهللا ض عر إ (

شديدة واختلفتلصدمة اإلسالمي للمجتمع عظمى لة ن،ومش املسلم أمر يتّو فيمن وقامتاآلراء

ليفة ا أيام وخاصة ستمر لم بالشورى العمل ولكن لألمة؛ العم السيا التنظيم لتكون الفة ا

ى. الك الفتنة باً س ان مما عفان بن عثمان عمر الثالث خالفة عد عفان بن عثمان ع بو بنفقد

من وعثمان طاب، انا و أمية ميكنونأميةبنوب عموم أبناء اشم لب لية،العداوة ا ا منذ ،

                                                        
ي:ينظر:)١( خطا محمد د. النص،   .٦٢لسانيات

طاب:٢( ا تحليل أصول ينظر: (١/١٧٥.  

ازي:٣( املعطي عبد ألحمد آيار) ر ش (اغنية قصيدة تحليلية نصية قراءة الن ام واال ساق اال عناصر (٥٤١.  

محمد:٤( شبل عزة د. النص، لغة علم ينظر: (١٩٢.  

ي:٥( خطا محمد د. النص، لسانيات ينظر: (٦١.  

طاب:٦( ا تحليل (٢٧٩.  



 

 

 

   

م عداو استفحلت مكةوقد من وطردوه لھ وأ الرسول دوا فاضط م دو اشم ب اإلسالم ول ب

ما. وغ وأحد بدر وه وحار املدينة إ   والحقوه

ء م حدثتعثمانو كم ا م،لسدة مذا ت وتباي شعاعاً ن املسلم لمة وتفرقت الفتنة

ش قر وانقسمت ية العص كباروعادت مع طاب ا بن عمر سياسة عفان بن عثمان خالف فقد

ابة وشغل)١(ال املفتوحة البالد قبلھ عمر م استعمل الذين والعمال الوالة عزل فقام املراكز،

س ابالرئ ارت والعّمال الوالة ؤالء أندفع وقد م. غ دون ن األمو من ھ وأقار لھ بأ الدولة ة

إ فأساءوا اإلسالمية، عة الشر مع تتفق ال ال ة ط ا ااملخالفات فعلأ كما املفتوحة البالد

بن عدسعيد الكوفة و وقد العراقالوليدالعاص، سواد عدّ إذ عقبة، شبن قر فاغضبستان

منھ م ينصف فلم عثمان إ فشكوه الشام إ اصة ا ونفى ثم)٢(الناس سفيان. ي أ بن ة معاو أقطع

انت و منھ، ا طل ال املزارع ةأعض معاو و - عمال القصور اتخذ وعاشأالذي اشية با نفسھ حاط

والروم فارس ملوك شة ق-ع وا عة الشر ع ة الغ أثار عثمانمما ع الناس)٣(والنقمة فنفر ،

طاً أو  د ولّ الذي اإلدارة فساد رأوا أن عد عفان بن عثمان ع م غض رسولعلنوا اب أ ن ب عاماً

(ص وسلمهللا وآلھ عليھ حياتھهللا عثمان ا ف فقد ال بالثورة انت وقد ،(.  

الوف انت وانو مقتلھ، قبيل عثمان جاءت قد دةضمَّ ود مجا ضرورة املدينة ل أ عض م إل

علي اإلمام لموا و سلوكھ)(اً عثمان وعارض وحذره عثمان ون إليھ، م رسول يكون وموقفھأن

اإلمام يمنع لم ذا ان وإن لھ، صالح من فيھ بما عليھ وأشار اإلسالمية، عة للشر من)(املخالف

م ومنع ن للساخط عنالتصدي روج ا واشعالمن ليفة ا باألطاعة اإلمام شعر وقد الفتنة، نار

فعارضھ ا عل السكوت ستطع فلم عثمان، سياسة من زن الذي)٤(وا ة معاو عارض كما بص، ي ان

ال البالد ة عسكر قوة لنفسھ وطد عدما السلطة ع يالء االس من ليتمكن عدالفرص و ا، حكم

اإلمام ع بو عثمان بما)(عمقتل الفة ا توليھ من خوفاً ھ وج ة معاو فقام ن؛ املسلم باجماع

عة. الشر بأصول وتمسكھ تھ وغ كم ا ودقتھ واستقامتھ وحزمھ شدتھ من   عرفھ

م وامتيازا م نفوذ وفقدان م ثرو وضياع م محاسب معناه كم ا وجوده ان ان)٥(و و

ع لإلمام العداء يكُن ة شباب)(معاو من بھ ان س ال عدداً قتل قد ألنھ م، وفرسا أمية أثناءب

(ص للرسول م لتصد وسلمالغزوات وآلھ عليھ عثمانهللا (قميص فحمل اإلسالمية، والدعوة يث))

علي اإلمام وقاتل الشام ل أ أمامھ)(اً بھ زم ةقتاليةقعمواوا الغلبةعدّ ادت و ن، صف من

                                                        
ي:١( الط ي، الط خ تار ينظر: (٦٤٦-٥٩٩،٦٤١- ٢/٥٩٥.  

)٢: األث ابن خ، التار امل ال ينظر: (٥٦-٣/٥٣.  

عساكر:٣( ابن دمشق، مدينة خ تار ينظر: (٢/٢٠٦.  

ينظر:٤( خ:) التار امل   .٩٠-٣/٧٥ال

نفسھ:٥( ينظر: (١٠٠-٣/٩٦.  



 

 

 

   

من ة معاو مكنت وقد الفة، وا ليفة ا لتحديد القرآن إ بالعودة التحكيم خدعة لوال لإلمام تكون

من ان ما ان وقد وار، با الوقت واستغالل عنھ مة ز ال ودفع القتال ر التحكيمأايقاف مر

وزادتونتا االختالف دائرة وسعت ال ةئجھ معاو سلطة دعائم وأرست ن، املسلم ن ب الف ا   .)١(شقة

ذا علھو اإلمام رسائل جاء ما لنا الواقع)(يفسر طبيعة ت أو ال ة معاو إ

ما بي والعالقة التحكيمالسيا خدعة عد واستقل)(عاإلماماستقلو الكوفة، الفة با

بالشام ة أنمعاو مھ جعل عليالذي اإلمام ستقر)(اً يقلق ل املجال لھ يح ي وأالّ خالفتھ

الوسائل و وسعھ، ما ل عمل فراح ودنيا، ديناً خالفتھ شؤون إ نصرف سودو ل املتعددة املختلفة

اإلماماالضطراب أنصار ستميل ان ف غيب)(والفو والبال مرة ب والتقر واملركز ديدباملال

يب لناوال يفسر ما ذا و أخرى، اإلماممرة (()(كتاب ة: معاو إ  





.(()٢(.  

لھ كتاب جاء ما أيضاً ذلك عمر )(ومن ((و إ العاص: بن  


         
(()٣(.  

اإلمام كتاب لنا يفسر ما ذا و أبيھ، بن اد ز مع فعل أنّ)(وكذلك بلغھ وقد أبيھ، بن اد ز إ

)) اقھ: باست عتھ خد د ير إليھ، كتب ة معاو      



(()٤(.  

لھ كتاب مضمون لنا تو أيضاً املعرفة ذه و)(ومثل و األنصاري حنيف بن ل س إ

)) ة): بمعاو قوا ا ل أ من قوم مع ) املدينة ع عاملھ


                                                        
ي:١( الط خ تار ينظر: (٨١-٣/٣٦  

ن٢( شرح ديد:) ا ي أ ابن   ).٣٢(ك١٦/١٣٢البالغة،

  ).٣٩(ك١٦/١٦٠نفسھ:)٣(

نفسھ:٤(   )٤٤(ك١٦/١٧٧)



 

 

 

   


           

(()١(.  

سابقة تجارب اكم ل ذاتية فعالية النصوص ذه ية ب م إعطائناأفف مت اس ال القدر

ن ال املعلومات امن ول)حتاج و (براون ب يذ لذلك ما نص م أنف ا(إ نملك ال (املعرفة

معرفتنا من جزءاً إال ست ل اللغة بواسطة االجتما بالتفاعل تتعلق للغة ن –االجتماعيةكمستعمل

ا:الثقافية املعرفة ذه لإن طابلعاللعامة ل لنا تأو فقط تدعم ال ت،م لوإنما ل لنا تأو أيضاً دعم

تجر ر   .)٢(نا))مظا

فما بالعالم عالقتھ معرفة ع يتوقف نص أي آنفاًفموضوع كر ساعدذُ خية تار ع وقا من

ع اإلمام رسائل موضوعات م يدورأإ)(ف ما ملعرفة القارئ ا ن ستع ال ومناوئيھ عدائھ

خاص عالم وفق خاصة قة بطر ومنظمة مرتبة املعارف إذن نصفلكھ، ة مواج أثناء القارئ ا إل أ ي

مضمون ن ب ترابط وجود ع ن ع ذا و ام، واال التماسك ق ا إفقاد عدم مع النصوص من

و وما الوصية أو   الواقع.الرسالة
  

: البنية الكربى وقواعد البناء.   خامساً
ىتم الك ية األب دايك) (فان عدّ وقد بالفعل، املتحققة ى الك ية بالب الن التحليل

للنص، الدال بالوصف وتتعلق موحداً كالً بوصفھ النص ع ترتكز ال ھ وأوج ط الر عالقات

عات والتتا مل ا ية أب ليةوتتضمن تحو لعمليات تخضع ذات)٣(ال إذن ف إذ، داللية، طبيعة

) القضايا(تصور مستوى من أع مستوى ع ستقر الذي النص ومع الك ابط ذلكال و الفردية.

عمومية)) أك مستوى ع داللية وحدة القضايا من كب لعدد ي جز أو ك ع تتا ل ش أن .)٤(يمكن

ية الب عرف ((و ا بأ ى للنصالك الشاملة للداللة دي تجر ية)٥())تمثيل بالب سمى ((ما أنّ ع ذا و ،

اإلبالغ)) عند واملفيد م باأل سوى ى الك ية الب يحتفظ وال التفاصيل لتلك يص ت و ى .)٦(الك

املتلقي دور ز ي نا عو ال مة امل العناصر يةاختيار الب عن ىا الك ية الب أنّ أي ى، الك

ا ق طر ا ع ع ال بالقضية وترتبط آلخر، ص من تولدتختلف ا أّ أي للنص؛ لة املش منمل

ملس سمح و الصغرى يات الب املحتملةصلب أو ة الضرور تاجات االست باستخالص اللغة كذلكتعم

                                                        
ن)١( ديد:شرح ا ي أ ابن   ).٧٠(ك١٨/٥٢البالغة،

ي:٢( خطا محمد النص، لسانيات (٣١١.  

دايك:٣( فان االختصاصات، متداخل مدخل النص علم ينظر: :العالماتية،٧٤) عيا منذر د. النص،   .١٥٨وعلم

االختصاص:٤( متداخل مدخل النص علم (٧٥.  

النص:٥( وعلم طاب ا بالغة (٢٣٧.  

أ٦( ي، األد النص سيميائية :ر و ن)   .٩٢املرت



 

 

 

   

تجعلسم ال املفقودة القضايا شاف باك أيضاً لھ اًح متماس قالنص طر أوعن العامة املعرفة

السياقية.   املعرفة

ع الذي الدال ن) (التضم االستلزام مبدأ بتطبيق ى الك ية الب بناء تم ىو ك ية ب ل ((أنّ

الن القضايا سلسلة داخل ا جمل داللياً متضمنة تكون أن يجب ى ك قواعد خالل من ا إل صل

ا عل مف.)١(القاعدة))تطبق وحدات بناء م سا القواعد بناءذه م سا ال القضايا سالسل ن

األعم، وتقللكذلكالقضية ل تخ ف الداللية للمعلومة اختصارات ى الك القواعد عمليات عد

املعلومات الصغرى وتنظم ية دايك)٢(الب (فان ا حصر وقد سمية، ا عل وأطلق قواعد ع أر (

ى) الك (Macro Rules)(القواعد
وفيما)٣( الرسائل. نصوص ع ا وتطبيقا القواعد ذه ل عرض ي

البالغة. ن   والوصايا
  

١ة ر جو غ أو مة م غ معلومة ل أنّ وتتضمن ما، حد إ مألوفة القاعدة ذه و

تحذف أن ايمكن كٌمبوصف النص من يحذف أي ، األع املستوى لتفس أو للمع سبة بال ة ثانو

القضايا التاليةالمن القضايا لتفس وظيفة ا ل س ع)٤(ل اإلمام كتاب نص ففي ،)(إ

)) ة: معاو           
               (()تطبيق.)٥ و

فقد ا))، غ عن مشغلة الدنيا ((إن ي: اآل ل بالش النص يكون النص ذا ع ذف ا قاعدة

إن إذ الالحقة، القضايا تفس ا إل يحتاج ال القضايا غحذفت قضايا عد املحذوفة القضايا

  ساسية.أ

لھ كتاب جاء ما أيضاً ذلك ارث)(ومثل ا ((إ ي: مذا ال
   (()ذف.)٦ ا قاعدة يةعملت الب من ا حذف يمكن ال ة الثانو القضايا

ھ وانت القرآن بحبل ((تمسك النص فيكون ى قدالك نكون القاعدة ذه ل بتطبيقنا أننا ظ ن إذ ،((

الصغرى. املعلومات من جزءاً مطلقة بصورة   فقدنا
  

 تفو م سا ال ة الضرور القضايا باختيار إذتتعلق األخرى، القضايا س

كٌم  عيحذف توا أو مسبقة، فرضيات عد ال املعلومات ستعادلمن أن مكن و أخر، قضايا

                                                        
االختصاصات:١( متداخل مدخل النص علم (٨١.  

نفسھ:٢( ينظر: (٧٨.  

نفسھ:٣( ينظر: (٨٥-٨١.  

ينظر:٤(   .٨١:نفسھ)

ن٥( شرح ديد:) ا ي أ ابن   ).٤٩(ك١٧/١٤البالغة،

  ).٦٩(ك١٨/٤١نفسھ:)٦(



 

 

 

   

محدد ل ش ثانية املحذوفة من)١(املعلومة نحذف أن فيمكننا النخ)(كتابھ، اد ز بن كميل إ

)) الغارة: طالباً العدو ش ج من بھ يجتاز من دفع تركھ عليھ ينكر الذي
        

(()٢(.  

وال شوكة، لعدو اسر وال غرة، ساد وال انب، ا يب م وال املنكب، شديد ((غ نحذف أن يمكن

عن منأمغن الغارة أراد ملن جسراً كونھ ألن ه)) أم عن مجز وال مصره، عأل يقأعدائك وليائك

يمك ال ال األساسية للقضية عة تا فرضيات مجرد ا أل تراكيب من حذف ما ل منإ تحذف ان ن

كتابھالنص. ع القاعدة ذه نطبق أن يمكن خان)(كذلك (وقد العبدي ارود ا بن املنذر إ

)) فيھ: جاء الذي اعمالھ) من واله ما عض
      (()القضية.)٣ االختيار قاعدة عملت

إ تف ا فإ آخرتك))، بخراب دنياك عمر )) قولھ: و ى الك الداللية ية الب لبناء ة الضرور

والقض النص من املحذوفة األخرى وتصلايا ، عتاداً آلخرتك تبقي وال ، انقياداً واك ل تدع ((ال

بقطيعة تك ى.))دينكعش الك ية الب من جزء الصغرى القضايا ذه   ألن
 

 :جديدةت قضية وتحل ما، لتصور األساسية املكونات حذف ع القاعدة ذه قوم

عدٍد محّل يحّل أن مكن و قديمة، قضية يمحل الذي ك املش العلوّي التصور التصورات دحمن دّ

ة املم السمات تص إذ د)، (التجر عليھ يطلُق ما النمط ذا عميمات من تحقق و ، الك الكم

ياً  س مة م غ املوضوعات من سلسلة اصة اإلمامف.)٤(ا وصية سنال )(في ا :)(بنھ
))


(()٥(. 

أن وماًيمكن مف عدّ ا أل بھ)) عاملوك أن تحب كما الناس ((عامل القضية ا محل تحل

،مش داللياً القضايا تلك يتضمن أناً يمكن لھتحّل كذلك كتاب القضايا أمراءإ)(محل

)) الصالة: مع البالد             


                                                        
االختصاصات:١( متداخل مدخل النص علم ينظر: (٨٣-٨٢.  

ن٢( شرح ديد:) ا ي ا ابن   ).٦١(ك١٧/١٤٩البالغة،

  ).٧١(ك١٨/٥٤نفسھ:)٣(

االختصاصات:٤( متداخل مدخل النص علم ينظر: (٨٤-٨٣.  

ن٥( شرح ديد:) ا ي أ ابن   ).٣١(و١٦/٨٤البالغة،



 

 

 

   

(()أن)١ املمكن فمن .

ا تتضم النص املذكورة القضايا ل ألن ا)) ل املوقت ا وق الصالة ((صلوا قضية ا محل تحل

القضية ذه ومياً   .العامةمف
  

٤-و األخرى، للقواعد ى ك مية أ ذات القاعدة ذه أنّ دايك) (فان يرى

أشبھ إال االختيار، قاعدة ما حد عملإ محّلبوساطةا جديدة معلومة تحل أن أي بدال االس

قديمة أعّم أخرى تصورات لبناء عقلية بصورة بط ست أي تختار، وال تحذف كما)٢(ال قولھ،

)( ال تھ سنوص ا (()(بنھ : عا و سبحانھ هللا وصف
          (()فمن)٣ .

و عا و سبحانھ هللا ((إن : واحدة قضية ا وادماج القضايا من السلسلة ذه يص ت املمكن

عا و سبحانھ الشاملة ال ا ذه يصف أعم تصور لبناء واآلخر)) ذهاألول تطبق أن مكن و

قولھ أيضاً عثھ)(القاعدة ا ّ (مل العباس بن هللا لعبد لھ ((لالحتجاجوصية وارج): ا ع
            

(()٤(. 

قولنا: وأع أعم تصور لبناء القضايا سلسلة تدمج إذإذ بالقرآن)) ال بالسنة م ((حا

القاعدة ذه ف القضية ذه مجملة القضايا سلسلة وم–نا–حددت مف ألن ما حٍد إ مة م

بط ست أن يمكن ح وم، املف ذا ل ة الضرور املكونات من سلسلة تذكر أن يوجب بالسنة)) اج ((ا

النص من الرابط القواعد.ذا ذه تطبيق شكيليإنّ أنھ ع م يف موجز للنص، ((اختصار عنھ تج

يمكن القواعد بأن دايك) (فان قّر و ى. الك ية للب مباشر ّ للسياق–فع وموقفھوللمتلقيتبعاً

ي اوجھ–اإلدرا ذاتھ وللنص ما لنص يكون أن لذلك تبعاً أيضاً املمكن ومن متباينة. بصورة تطبق أن

متباينة)) بل.)٥(اختصار صارم؛ منطقي ل ش تطبق أن يجب ال القواعد ذه بأن دايك) (فان ؤكد و

ي استقرا ل أنّ)٦(ش دايك) (فان يرى لية الش الناحية ومن لإللغاء. ما واالختيار) ذف (ا ن القاعدت

القاعدت أما ذف)، كيب)ا(ا وال (التعميم بدال)فن (باالس من)٧(تختصان القواعد ((تمكننا إذ أن،

مان حد إ بدقة رئماقرر تانو بن شأ ت أن يمكن ن وح مجملھ. النص ملع تبعاً ثانوي، و وما

                                                        
ن)١( ديد:شرح ا ي أ ابن   ).٥٢(ك١٧/٢٢البالغة،

االختصاصات:٢( متداخل مدخل النص علم ينظر: (٨٥-٨٤.  

ن٣( شرح ديد:) ا ي أ ابن   ).٣١(و١٦/٧٧البالغة،

  ).٧٧(و١٨/٧١نفسھ:)٤(

للنص:٥( اللغوي التحليل (٦٩.  

االختصاصات:٦( متداخل مدخل النص علم ينظر: (٨٥.  

ينظر:٧(   .٨١:نفسھ)



 

 

 

   

أكتانكب نص عن نتحدث فإننا ذاتھ، املستوى القاعدة استخدام د–عند نر حيث ، املع متعدد

إنّ بذلك نقول الناحيةأن من األقل ع ممكنان ن يح ين لية))تفس   .)١(الش

النص م ف لعملية سيكولو نموذج تؤدي ى الك ية الب أن ت يث أن دايك) (فان فاستطاع

اً  ر جو فإن)٢(أثراً وعليھ فعلأثر . رد ذلك ر يظ ، الن ام اال تحقيق و النص ى الك ية الب

ت لية ية ب إ يفتقر ألنھ للنص قبولھ وعدم املستمع، أو مقاطعھ.القارئ وتوّحد شتاتھ   جمع
 

 :  وحدة املوضوع بني النصوص.سادساً

الرسائل نصوص عض ن ب اصل ا التوافق و املدروسة النصوص ن ب ام اال ر مظا من

يُ  موضوع موضوعية، نواة للنصوص بأن القائل ((الفرض من م الف ذا نطلق مبادئَس ْ و حسب ط

اً توج األمر آخر ة (موج املضمونمعينة حول ( للنص))اتصالياً بأنھ)٣(الك النص موضوع عرف و ،

النص)) ملضمون حد عد أ إ صة امل والوصايا.)٤(((الصياغة الرسائل لنصوص قراءة فإن وعليھ

البالغة حولتقودنان تدور إذ النصوص، عض ن ب األسلوب اختالف مع املوضوع وحدة شعار اس إ

يكون وقد ، ...إ والبيعة، العبادات الصدقات، الرعية، عثمان، قتل كقضية معينة وقضايا موضوعات

معينة صية النصوص.تكون حول ملضمون ة املركز   البؤرة

ال الك م للف ع ((تا املوضوع تحديد القارئ إن ستخلصھ مذي الف ذلك النص./ من ن املع

/ لم املت اتبعھ الذي التواص القصد أي (الباث)، لدى مّن املخُ املقصد حاسم ل ش يحدده الك

املتلقي)) رأي حسب بنصھ اتب موضوعات.)٥(ال يضم النص واقععدةفعادة خاصة مية أ ا م ل ل

جميعاً ا ف األساس املوضوع ع أيدينا نضع أن يمكن األخرى النصوص مع بمقارنتھ لكن النص؛

النص وظيفة مع أمثل اماً ا م ي الذي (براجما((فاملوضوع تحليل أساس ع شفة ي)املك

  .)٦(للنص))

ا ام ا مدى ار إلظ اآلتية النصوص عند نوسنقف موضوع تناول ضمن ا عض مع ا وتالؤم

أنموذجاً ما املوضوعبوصف تمثللوحدة عاألول: ركزت ال ة معاو إ املرسلة الرسائل عض

مقتل قضية و مة م الثالثقضية ليفة عفانا بن براءةإذ؛عثمان ع الرسائل ذه صّرحت

اح)(اإلمام وإ دمھ اإلماممن إ ام اال توجيھ ع ة رأىبدعوى)(معاو وقد بالثأر املطالبة

                                                        
االختصاصات:١( متداخل مدخل النص علم (٨٧.  

للنص:٢( اللغوي التحليل ينظر: (٦٩.  

  .٧٢:نفسھ)٣(

  .٧٣نفسھ:)٤(

  .٧٤:نفسھ)٥(

  .٧٥نفسھ:)٦(



 

 

 

   

اإلمامأن م ي أن واآلخر: الفة ا إ للوصول املجال لھ يفتح األول: ن أمر يفيده عثمان )(مقتل

منھ والتخلص ھ ر عة ذر ذلك فيكون   .)١(بدمھ

لھ كتاب فمن القضية ذه ع ركزت ال الرسائل لنصوص سرد ي يأ ة:)(وفيما معاو إ

))
(()٢(.  

لھ كتاب (()(وقولھ ة: معاو إ
         
(()٣(.  

لھ كتاب (()(وقولھ ة: معاو إ        
             


(()٤(.  

لھ كتاب (()(وقولھ الكتب: محاسن من و و جواباً ة معاو إ
              

﴿
﴾

             
(()٥(.  

(()(وقولھ ة: معاو إ لھ كتاب
        

(()٦(.  

                                                        
البالغة١( ن يف تص ينظر: بيضون ) ب لب ،:٤٤٨.  

ن٢( شرح ديد:) ا ي أ ابن   ).٦(ك١٤/٣٥البالغة،

  ).٩(ك٤٨-١٤/٤٧نفسھ:)٣(

  ).١٠(ك٨٠- ١٥/٧٩:نفسھ)٤(

  ).٢٨(ك١٥/١٨٣نفسھ:)٥(

  ).٣٧(ك١٦/١٥٣:نفسھ)٦(



 

 

 

   

(()(وقولھ : جواباً ة معاو إ لھ كتاب
              
(()١(.  

لھ كتاب (()(وقولھ : أيضاً ة معاو إ        



           

(()٢(.  

(()(وقولھ لھ: ع بو ما أول ة معاو إ لھ كتاب 
             

(()ثالثة)٣ تمثل واآلخر إال. ن مختلف ن ملتلق موضوعأنصوص حول كز ت ا

صيةأواحد بيان و و عىحداال لإلمام املوالية صيات ))(ال األش ارث ا بن (مالك و

النصوص ذه ل ذكر ي يأ   :وفيما

لھ كتاب من األول: (()(النص شھ: ج أمراء من ين أم إ

(()٤(.  

لھ كتاب من ي الثا محمد)(والنص يإ أ ثمبكربن مصر عن باألش عزلھ من توجده بلغھ ا ّ مل ،

)) فيھ: جاء ا إل وصولھ قبل مصر، إ ھ توج األش تو


(()٥(.  

ل أ إ لھ كتاب جاء ما الثالث: ((والنص هللا): (رحمھ األش م عل وّ ا ّ مل مصر،





                                                        
ن)١( ابنشرح ديد:أالبالغة، ا   ).٦٤(ك١٧/٢٥١ي

  ).٦٥(ك١٨/٢٢نفسھ:)٢(

  ).٧٥(ك١٨/٦٨:نفسھ)٣(

  ).١٣(ك١٥/٩٨نفسھ:)٤(

  ).٣٤(ك١٦/١٤٢نفسھ:)٥(



 

 

 

   

 
(()١(.  

ان كذا ر تو مظ املوضوع وإنمااً وحدة الواحد، النص مستوى ع س ل ام اال ر مظا من

ح البالغة ن نصوص ن ب ترابطاً حقق مّما النصوص من مجموعة مستوى ع ليكون ذلك يتجاوز

مختلفاً  النصوص ذه متلقي ان   .وإن

ع اإلمام رسائل إنّ نقول امووصاياه)(وختاماً اال ر مظا من تقدم ما ضوء

وانباملتن ا منومبادئھوعة اإلمام استطاع وقد ، وداللياً اً لغو غنية النصوص ذه بكون امتازت

ا م،خالل مشاعر ك وتحر ن املتلق انمازتالتأث وألبھبما الغتھ ھ مةسلو م طبيعةجاءت مع

بذلك فتجاوز ا وموضوعا ا وظروف نصوصھ عددمتلقي شمل ل الواحد النص النصوصاً حد من

واحداً موضوعاً أو موحدة فكرة لتقدم عضاً ا عض مع ابطة وم مة م ذهجاءت شتات يجمع

نا ف داللياًأالنصوص، عداً والوصايا الرسائل الن ام اال التماسكخذ كھ شر عن الأفرقھ

ال إذ قصر أو طال الواحد النص حدود ضمن ان الذي الن ساق اال و إو التماسك حدود يتجاوز

(النص). ذلك من عد   أ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
ن)١( ابنشرح ديد:أالبالغة، ا   ).٣٨(ك١٦/١٥٦ي



 

 

 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

   

ة. ّ : العالقات الداللي ً   أوال
النّ  لبنات القضايا انت الإذا بالروابط يتعلق ھ إنّ إذ منھ، بدّ ال ا عالقا البحث فإنّ ص

عن يكشف الذي و مل ا ن ب ط فالر اللبنات، ذه التحتيةتحكم العالقات ا م نف ال قة الطر

  .)١(نصيأ

ن ب الداللية العالقات ع يقتصر ال النص قضايا ن ب ط الر عملية أنّ إ دايك) (فان ش و

اإلحالية العالقات ع عتمد ا ولك مل، العالما ع بوقا القضايا ذه ارتباط ضوء وذلك أيضاً

اإلحالية ا معان ترتبط ن ح ببعض ما عض تان قض ((ترتبط ن مع سياق ا وارتباط ار أنأي:ا

ببعض)) ا عض مرتبطة ما تفس القضايا ا إل تحيل ال ع الوقا ستطيع)٢(تكون ال فالسامع أن((.

ط نير ببعضجميعاًاالقضايب ا مأثناءعض الف املوضوعاتعملية أحوال ابط ت ن فح ال،

القضايا ت اعي فقطالتفسل ئذ املفسرحي ستطيع يجري؛ طأن القضايا))مفيداًاً ر ،)٣(لتلك

العالق والسيما النص أجزاء ن ب الرابطة العالقات ع البحث من زء ا ذا ك ال تّم اتوقد

درجة تحقيق دفاً مس والشفافية ة اإلخبار شرطي يحقق نص ا م يخلو اد ي ال ((عالقات ا أل الداللية؛

ذلك اً سال التواصل من القويبناءمعينة ط الر عتمد نص أي ا م يخلو ال بل السابق، ع الالحق

أجزائھ)) ن واألعمال)٤(ب األحداث تنظيم ع العالقات ذه فتعمل النص، ية ب ن)٥(داخل ب وتجمع ،

عادة ذلك عتمد لية ش وسائل دوّ بُ دون متوالياتھ ن ب ط وتر النص العالقات)٦(أطراف ذه ألنّ ؛

ا .وحد ابطاً م النص تجعل   ال

يفرض الذي و النص أن ذلك النص؛ مستوى ع والغياب ضور با العالقات ذه وتتم

املصاحبة العوامل من ((مجموعة فيھ متحكمة ا غ دون الداللية العالقات من معينة أنواع ور ظ

صية منمثل الرسالةل املثارة الفكرة وطبيعة واملستقبل، واالجتم،املرسل الثقا اوالسياق

العصر)) الن)٧(لذلك ام اال عن البحث فإن وعليھ الدالليةيح، العالقات من مجموعة إ يلنا

ي اآل دول ا مو كما والوصايا، الرسائل نصوص ا رصد تم   :)*(ال

  

  

                                                        
محمد:١( شبل عزة د. النص، لغة علم ينظر: (١٨٧.  

االختصاصات:)٢( متداخل مدخل النص،   .٥٣علم

علم٣( إ مدخل النص) فجر:لغة ف ودي مان ايفھ فولفجانج ،٣٩.  

ي:٤( خطا محمد د. النص، لسانيات (٢٦٩.  

مداس:٥( أحمد الشعري، طاب ا لتحليل من نحو النص: لسانيات ينظر: (٨٣.  

ي:٦( خطا محمد د. النص، لسانيات ينظر: (٢٦٨.  

النص:٧( علم ة نظر (١٣٨.  

يمكن ا.م(*) اص ا ق امل العالقات ذه تفصيالت عة   .٣١٠-٣٠٨:تا



 

 

 

   

    

(االستقصاء)   ٢٠٣  ٤٠  ١٦٣  اإلضافة

ناء   ٨٩  ١٩  ٧٠  االست

وجوابھ   ٨٥  ٣٩  ٤٦  الشرط

  ٧٠  ١٤  ٥٦  التضاد

الصياغة   ٦٨  ١٨  ٥٠  إعادة

يجة بالن ب   ٦٦  ١٤  ٥٢  الس

  ٤٩  ١٢  ٣٧  البديل

  ٣٩  ١٣  ٢٦  التمثيل

والتفصيل   ٢٧  ٢  ٢٥  اإلجمال

وجوابھ   ١٦  ١  ١٥  القسم

واب وا   ١٦  ١  ١٥  السؤال

والبيان   ٤  ١  ٣  التفس

ع   ٣  ١  ٢  املفاالتتا
  

انفصال وعالقات اتصال عالقات ن: نوع ع تصنف ا أ العالقات ذه ظ وعليھ)١(ون ،

عالق إ والوصايا الرسائل الداللية العالقات نصنف أن (اإلضافةيمكن شمل: و االتصال ات

التمثيل،(اال  يجة، بالن ب الس الصياغة، إعادة وجوابھ، الشرط القسمستقصاء) والتفصيل، اإلجمال

البديل، التضاد، ناء، (االست شمل: و االنفصال وعالقات والبيان). التفس واب، وا السؤال وجوابھ،

.( املفا ع والوصاياالتتا الرسائل نصوص ام ا ا أثر لتلمس العالقات ذه عند نقف وسوف

البالغة.   ن
 

  ومن العالقات الداللية: 
النص،ضافة (االستقصاء):عالقة اإل )١( بناء ا يتم ال األساسية العالقات من اإلضافة عالقة عد

غايتھ)) إ بھ والوصول املع ((تصعيد ا قصد يق)٢(و ا ل ورود ل فمع عد، اإلمام )(م

بمع عليھ، السابق زء ل مكمالً جديداً فإجزءاً معيناً مع يطرق عندما لأنھ ستق مانھ

ذ تأدية شأنھ .امن  املع
الداللية العالقات أك من ذلكحضوراً و ب الس ولعل والوصايا، الرسائل نصوص

السبك آليات بإحدى العالقة ذه الكتابات(Cohesion)((ارتباط يةاملعروفة عالعر ال و

                                                        
محمد:١( شبل عزة د. النص، لغة علم ينظر: (١٨٩.  

النص:٢( علم ة نظر (١٣٨.  



 

 

 

   

ا إ بالنص يميالن ما وحد ناس ا أو ع ال لكن ناس... لز وا ان ف املمقوت؛ أنالتصنع ماً

ما لوجود مشروعية عطي دال بأساس تدعيم،يرتبطا إ لفظية صنعة مجرد من تحوال و

(( النصوص.)١(للمع الدال التماسك تحقيق (االستقصاء) اإلضافة عالقة أثر ر ظ و

ا: بقيام   املدروسة
  

 
عالقة الكثلت بارزاً حضوراً وصفاإلضافة والسيما والوصايا الرسائل نصوص من

إذ بنائھ، م س النص إ جديدة معلومات إدخال و ا، حول النص يدور ال األشياء أو صيات ال

ذ نموذج بناء اإلضافة ((عالقة عساعد تتا ا... تقدم ال ذل)٢(تراكمي))للمراجع من ما. ك

لھ كتاب هللا))(قالھ (رحمھ األش م عل و ملا مصر ل أ :((إ



(()٣(.  

النّ  ذا اليقوم واملراجع األش ارث ا بن مالك صية وصف و ة مركز نواة ع ص

ار  الر صف ساعات (األعداء، ذكر: فنجده مية، امل باملصاحبة ببعض ا عض النار،ترتبط ق حر وع،

سيف أمره، ليلاطيعوا ال هللا، سيوف امركم،الظبةمن بة، الضر ي نا ال اإلقدام،اإلنفار، اإلقامة، ،

باملخططاإل ذلك تمثيل مكن و القتالية، األش بن مالك صية صورة األلفاظ ذه فأكملت ام)،

ي:   اآل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
النص:١( علم ة نظر (١٣٨.  

محمد:٢( شبل عزة د. النص، لغة علم (٢٠٣.  

اب٣( البالغة، ن شرح ديد:) ا ي أ   ).٣٨(ك١٦/١٥٦ن



 

 

 

   

    

    

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    

    
  

ع اإلمام االستقصاء عالقة ساعدت بمالك )(لقد املتعلقة الصفات ل استقصاء ع

لھ كتاب قولھ ذلك قوم)(ومثل مع ) املدينة ع عاملھ و و األنصاري حنيف بن ل س إ

ة):(( بمعاو قوا ا ل ا من           

  



(()١(.  

ناسب ت ال م صفا باستقصاء املدينة ل أ من القوم ؤالء حول النص ذا ديث ا تركز

ا ق طر من م موقف تحول النصمع ذا لبناء ة ضرور اإلضافة عالقة فجاءت الضالل، ق طر إ ق

النموذج ذا صورة اكملت مجموعةاإذ ع املدينة ل أ من القوم ؤالء صية ل املتلقي عند لذ

ي: اآل باملخطط ذلك توضيح مكن و اإلضافات   من
  

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٧٠(ك١٨/٥٢)

  
 

  
 

  
 

 
  

 
  

 
  



 

 

 

   

   

      

      

      

      

      

     

      

      

      

      

      
  

ظ ع-نا-ن النص عتمد ستعانكيف وكيف الوصفية، املقاطع بناء اإلضافة عالقة

جديدةبتل معلومات إدخال العالقة لألوصافك العرض ذا تخلل وقد الوصف، بناء م س

ع اإلمام أراد فقد ع الدال)(ال بالدعم ن املق ي الصو القارئاإلمتاع باه ان ذب املناسب

صنعةللصي من تخلو ال ال ااغة بوصف لإلقناع.لفظية   وسيلة
  

 
قول إ قول إضافة خالل من النص القول جمل ن ب ط الر بوظيفة اإلضافة عالقة تقوم

لھ كتاب قولھ نجده ما نحو ع واحد، ل ك نائھ و النص إطالة ذلك م س ف ح)(آخر، لشر

ا قاضيھبن ((:ارث          
        



(()١(.  

موضوع ة حوار تنقل ال الوسيلة ل ش النص ذا عإن اإلمام ن ب والشراء )(البيع

ي، الكتا البعد إ الشفا البعد من الرسالة نص نقل األداة اإلضافة عالقة فتعد ح شر وقاضيھ

مثل إذ النص، مستوى ع ط الر وسائل من وسيلة صيات ال ور بظ املرتبط القو ع التتا ان فقد

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٣(ك١٤/٢٧)

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 



 

 

 

   

األو  ملة ا من شعره س ذا و الراوي صية : األو صيات ثالث ور ظ النص اذا املفتتح

ع اإلمام صية الثانية: مغضب))، نظرة إليھ فنظر ((قال: وقولھ: أن) (روي و)(النص:

صية الثالثة: ،((... ح شر يا لھ: قال ((ثم وقولھ: ،((... بلغ لھ: وقال ((فاستدعاه قولھ: رة ظا

يا ذلك ان قد ح: شر لھ ((فقال قولھ: متمثلة و القوالقا ع التتا بط ف ن))، املؤمن أم

ع فاإلمام واملتلقي، لم املت ن ب ك املش م الف وفق ع صيات ال ذه ن ب النص )(ذا

ألنھ دث؛ ا من بان قر ح شر ان((والقا وامل الزمان حيث من ن ب قر واملتلقي لم املت ان لما

أ ذلك ان االجتماعية، إواألعراف الد االرتباط عالقات املتلقيوضوح م ف إ يؤدي مما عرفية،

العام)) الدال كتاب.)١(املع ع جواباً ة معاو إ لھ كتاب جاء ما األقوال ن ب العالقة ذه ومثل

إليھ: ((منھ



((...)٢(.  

عد إذ ي الثا القول إ األول القول بإضافة القول جمل ع تتا اإلضافة عالقة طأأتاحت ر داة

مما األقوال مقاطع ن ب انتأنصية و األقوال ذه يتصل ما واستقصاء النص إطالة مت منأس داة

اإلمامأ صية املتمثلة صيات ال ور بظ ا الرتباط وذلك النص التنوع صية)(دوات و

ة ((فكذلكمعاو ي: الثا والقول مناف، عبد بنو ((إنا قولك وأما قولھ. األول القول تمثل وقد ،

  .نحن...))
  

  

ملتمثل ا ن ب اإلضافة صور عالقة من أخرى عصورة داخلالتتا ي ا وامل ي الزما ع التتا

التتا تمثل و إالنص، زمان من باالنتقال الزم قولھآع كما موتھ)(خر، قبيل قالھ لھ كالم

هللا: لعنھ م م ابن ھ ضر ملا الوصية، يل س ((ع   
(()٣(.  

ع اإلمام ذكر مختلفة)(لقد لأزمنة ا واستعمل مرحلةومتعاقبة من االنتقال حالة وصف

اإلمامأإ فجمع اآلخرة، حياة إ الدنيا حياة من أو والغد))(خرى واليوم، (األمس، الثالثة األزمان

حياتھ مراحل إ ا ش ل واحد ان ا)(م عاش ال األزمان ل شمل فاألمس ،)(قبل

اليوم أما قتلھ، فيھحادثة قال إنما و و اضر ا الزمان إ ش لكم):ف ة عاً؛(ع صر يرونھ الناس ألن

                                                        
ية:١( العر ملة ا تركيب ط والر االرتباط نظام (١٠٣. 
ديد:٢( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).١٧(ك١٥/١١٧)

  ).٢٣(و١٥/١٤٣:نفسھ)٣(



 

 

 

   

األقران يقتل اعتادوه ان عد م أيد ن صرع،ب ففيھو ( (غداً قولھ أما الزمانإاألبطال، إ شارة

وظفّ  وقد اإلماماملستقبل ا)(ا ياة ا إ سآل لإلشارة حياتھ بانقضاء لعلمھ وذلك ة ةخرو ضر ب

قولھ أيضاً ومثلھ م. م لھ)(ابن :(()(كتاب جواباً ة معاو إ
(()١(.  

ة النبو الدعوة بداية زمن إ (األمس) ش ف واليوم) (األمس، لفظ ن ب الزم ع التتا وقع

) محمد الن عحياة اإلمام د ع إ (اليوم) لفظ وأشار ،()(،ن املسلم أمور بواليتھ الفة با

ع اإلمام ن ب ن، ت قض ن ب التضاد عالقة ا مع توافرت أخرى عالقة اإلضافة عالقة داللة قّوى وقد

)(يان ب النص الدال التماسك ار إظ العالقات ذه مت اس وقد ة ناالختالفومعاو ب

ي: اآل املخطط ھ يو كما ن   املوقف

   

    

 
 

 
  

   

 
 

 
  

   
  

  

ظ افن من مجموعة أن املخطط قدذا األول املستوى الصغرى الب بي فيما تداخلت

التضاد عالقةفأنتجتعالقات ما بي فيما ترتبط ي الثا املستوى و ي، الثا املستوى ن ت كب ن ت بن

الثالث املستوى واحدة ى ك ية ب إ النص ب تتقلص الدال التعاقد خالل من كذا و استقصاء،

، الدال رم ال قمة متممثلة الفأس املع بناء الزم ع التتا بقيام اإلضافة   للنص.عامعالقة

وصية جاء كما آخر، إ ان م من باالنتقال ي ا امل ع التتا و ي ر ا ع التتا من اآلخر ر واملظ

ع سنال )(اإلمام ا اإلمام ((:فقال)(بنھ        
    

  
                

(()٢(.  

الداللي العالقات من مجموعة النص مةتضمن س الوعظيةأال ا لوظيف الوصية وقدداء

منتمثلت ن نوع مالمح عن التضاد عالقة لنا كشفت إذ واالستقصاء والتمثيل بالتضاد العالقات ذه

                                                        
ديد:)١( ا ي أ ابن البالغة، ن   )٦٤(ك١٧/٢٥٠شرح

  ).٣١(و٨٣-١٦/٨٢:نفسھ)٢(



 

 

 

   

اغ ومن ة، ج من الدنيا خ من باملخططاالناس: العالقات ذه توضيح مكن و أخرى، ة ج من

ي:   اآل

   

 
 

 
  

   

  

    
    

 
 

 
  

   

  

    
  

  

النص سة الرئ العناصر من الداللية العالقات أن لنا ر نيظ ب التماسك إحداث م س ال

للقضايا ع الرا املستوى ع االستقصاء عالقة سيطرت وقد النصية، اإلمام،الب أن)(فحاول

ة وا ا ر تمثليظ عالقة ل بأن للمتلقي ا.أجلية تل ال للعالقة   ساساً
  

إنما،عالقة االستثناء: )٢( (إال، ط الر أدوات ا ع ع و القضايا ن ب ط تر ال الداللية العالقات من

و  مختلفة، ات مستو العالقة ذه عمل و (... بناءألكن، العالقة ذه ستعمل ما ك

ما.)١(الوعظ نحو لھنع وصية الصدقات:(()(جده ع ستعملھ ملن ا يكت ان


 
(()٢(.  

عوظّ  اإلمام ب)(ف والس ناء واالست االستقصاء عالقات الوعظي النص ذا بناء

يجة عوالن ذلك معتمداً والسلوكية) ية (الدي الصدقات مال ع ستعملھ من صفات لبيان

وإال  ناء(النفي متلقيھست نفس ا قر و الصفات ذه حقيقة ليؤكد تارة)٣() ناء االست عالقة فجاءت ،

                                                        
محمد:١( شبل عزة د. النص، لغة علم ينظر: (٢١٢.  

ديد:٢( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٢٥(و١٥/١٥٢)

ا٣( باقر السيد جعفر السيد م، الكر القرآن ي املعا أساليب ينظر: (:   .١٦٧سي



 

 

 

   

بامل ذلك نو أن مكن و النص ى الك ية الب مستوى ع وتارة الصغرى الب مستوى ططخع

ي:   اآل
  

     

        

   
 

  

    

      

      

        
        

  
 

 
  

   

   
 

 

     
  

        
        

        

        

        

   

  
  

      

        

        
  

ناء االست عالقة انت الصدقات عامل صفات من األول املقطع ملففي ا ن ب رابطة

لية، ي ال الب من الثالث املستوى و و األع املستوى الصفات من اآلخر املقطع أما ي، الثا املستوى

امل ذين وتماسكھفعملت النص ام ا ع ن دعاهستو الذي ب الس ولعل ذه، ثمار اس إ

العالقا ذه ن ب ّ الدال الفارق و ا غ دون عالقةالعالقة ل وخصوصية الكالممنت ذا و ا، غ

، أيضاً األخرى العالقات ع لھينطبق كتاب ة)(وقولھ معاو ((:إ
(()إذ.)١ الصغرى الب صعيد ع ناء االست عالقة القضاياأجاءت ن ب ط الر ع مت س

ي: اآل املخطط مو وكما   الصغرى،

  

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٦٥(ك١٨/٢٢)



 

 

 

   

   

  
 

 
  

    

      
    

 

   

  
    

      
  

وقد . املع تمام من العالقة ذه مكنت إذ ناء، االست عالقة بدون يات الب ذه تصور يمكن فال

التقر بناء العالقة ذه ة)(قولھعترد معاو إ لھ ((:كتاب    
(()١(.  

وظّ  اإلماملقد الصغرى)(ف يات الب ن ب الدال التماسك تحقيق ناء االست عالقة

التقرال أوتار ع بذلك اً ضار أنھ:عنص بإخباره ة تتخذه((بمعاو لك فائدة لھ لالنتصار ان حيث

إ الناس مع عة النصرذر ان و و و أما عنھيغرضك، وأبطأت خذلتھ فقد وتوزعت.)٢())فيده

كما النص ذا ل لية ي ال ي:والب اآل املخطط   مو
  

  

  

أمام ق الطر دت م قد ناء االست عالقة أن تقدم مما البيت تحكم داللية عالقات ور ظ

ع محكماً اً ت قد والوصايا الرسائل نصوص وكأن اماً وا اً تماس أك ا لتجعل الصغرى

اء الف وأف البلغاء أبلغ ى يد الك ية الب مستوى ع التضاد عالقة وجود من فالغاية ن، ب رابطة

املو  ن ب والتناقض الفارق يان ب ن نائ ن.االست   قف
  

البالغةعالقة الشرط باجلواب:) ٣( ن والوصايا الرسائل نصوص القضايا ن ب العالقة ذه ط تر

و من)، لوال، لو، إن، (إذا، ة النحو ط الر أدوات تحكمإبوساطة ال املنطقية العالقات حدى

امھ ا إ وتؤدي موض،النص بناء الداللية العالقة ذه تفيد منإذ الوصية أو الرسالة وع

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٣٧(ك١٦/١٥٣)

عبد٢( محمد شرح البالغة، ن   .٣/٤٣٩:ه)

   

  
 

 
  

    

      

     

   

  
    

      



 

 

 

   

ناحية من النص تماسك م س مما مل ا من سلسلة أو الواحدة ملة ا عناصر ط ر خالل

أخرى  ناحية من صاحبھ مقاصد لفظية)١(وتحقيق عالقات من النص ما العالقة ذه فتعاضد ،

ذوأ اً متماس نصاً وره ظ إ تؤدي واامنطقية التأث ع قادر ن رص لبناء للتأو وقابل لبقاء

  واملشاركة.

قولھ العالقة ذه أمثلة ھ)(ومن ضر ملا الوصية يل س ع موتھ قبيل قالھ لھ بناكالم

هللا لعنھ م ((:م          (()٢(.

ثالث من النص ذا اةيتكون جميع كت اش شرطية وقوعتراكيب قلة ع ت دلّ وقد (إن) الشرط بأداة

ن املؤمن أم فوالية النص، من املطلوب املع األداة ذه واحكمت ا عد مرتبطة)(ما دمھ ع

من يقتص أن ألحد يمكن ال إذ قلت، وإن بقائھ ياةابمدة ا قيد ع باٍق واإلمام هللا) (لعنھ م م بن

و و ا عل ان ال حقوقھ يل ال املوت فراش ع بقاءه أن ع ذا و بفنائھ، مرتبط الرجل وميعاده

وقت ح حياً يزال ال و ف وحيوتھ، شاطھ يخلفھ،امل من إ األمور تحولت ( (ف مات فإن لمھ، ت

الفقرات ذه ختم هللا).بأحقيتھولذلك (لعنھ م م ابن بأمر تنظيمالتصرف كيفية تمثيل مكن و

ي: اآل باملخطط العالقة   ذه
  

    

  
 

 
  

    

      
        

  
 

 
  

    

      
        

        

   
  

    

     
  

  

ع يضفي مما االستقصاء عالقة مع واب با الشرط عالقة عاضد املخطط ذا ظ ن إذ

ية الب مستوى إ واب با الشرط عالقة تأث يتعدى وقد . الن والتماسك ابط ال سمة النص

قولھ نتلمسھ ما ذا و تھ)(العليا، سنالبنھوص ا (:))(اإلمام 
(()٣(.  

                                                        
اس:١( قيّ ليندة النص، لسانيات ينظر: (١٥٢.  

ديد:٢( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٢٣(و١٥/١٤٣)

  ).٣١(و١٦/٧٠:نفسھ)٣(



 

 

 

   

ملية ا املتتاليات ذه ن ب ترابطاً واب وا الشرط عالقة حققت نلقد ب منطقياً رابطاً انت إذ

اإلمام يبغيھ ما ليحقق وآخره النص ع)(أول العالقة ذه ت ت ف البنھ، والن الوعظ من

ي: اآل   النحو
  

    

  
 

 
  

    

      

    

  
 

 
 

 
  

  

        
        

        

     
  

  

ظ ن كذلك العليا. ية الب مستوى ع جاءت ا أل النص مع كب أثر العالقة ذه ل ان لقد

ا سياقا مع متناسبة جاءت الشرط أدوات اإلمامفــأن ا استعمل اً)((إن) مشكو ان فيما

  .حدوثھ
  

ل) عالقة التضاد:٤( ن، ت قض ع تتا عن ((ناتجة و التضاد، عالقة األساسية الداللية العالقات من

عكس تحمل ما والتضادمعم ما،إاألخرى. مع ع الشمولية ليضفي اتب ال بھ يقوم جراء

تم ع عمل أنھ كما ونقيضھ ء ال ار بإظ تناسبھ))وذلك التا و لورتھ و   .)١(املع

اإلمام أ إما)(وقد الداللية العالقة ذه ذكراإ ن حال أو ن ق فر ن ب مقارنة إلقامة

مبالغة وإما الالنص، ا كال و املتلقي، ع عضتقر الكالم أجزاء ط ر ع قادراً املتلقي يكون ان

قو  العالقة ذه أمثلة ومن (()(لھببعض. شھ: ج أمراء عض إ لھ كتاب 
          

(()٢(.  

                                                        
النص:١( علم ة نظر (١٤٢.  

ديد:٢( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٤(ك١٤/٣٢)



 

 

 

   

(الطاعة ن موقف ن ب املقارنة إ ق الطر ليفتح الشرطي كيب بال النص بدأ ثملقد والعصيان)

بتقر النص ذا العالقةعختم ذه ع اء االت إن ، األم ذا نصرة عن ن واملتقاعس ن العاص ن املتلق

اره، واملت املتقاعس حال لبيان ترقب حالة املتلقي التقرثأحدفيجعل املبالغة   .عبذلك

العالقة ذه مع أخرى داللية عالقات تداخلت تفصيلعلقد ع كماملت ا وتوضيح ا عناصر

ي: اآل   املخطط

     

        

 

 

 

 

   

     

     

    

   

    

     
     

     

      
   

التضاد عالقة أن ظ (اإلضافة)-نا-ن واالستقصاء واب با الشرط عالق إذارتبطت ،

اإلمام ا ا.)(استق إل النص ش ال ى الك القضية تلك حدود جميعاً لت فش نفسھ املع

قضكذلك شكيل ا ق طر عن يتم ال الداللية العالقات ((إحدى العالقة ذه ىعد ك ايا

ار  ال النص ات تجمعكيةمستو فقد عة. العالقةاملتتا قضيةتلك لتكون ن ت صغ ن ت قض ن ب

ى))   .)١(ك

تھ وص جاء ما ذلك سنال )(مثال ا (:))(بنھ     


(()وسيلة.)٢ ع اعتمد لو مما أفضل املع أداء اً وا رة الظا ذه أثر برز إذ

ي: اآل املخطط كما وتوزعت أخرى   داللية

  

  
  

                                                        
النص:١( علم ة نظر (١٤٢.  

ديد:٢( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٣١(و١٦/١٠٤)

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



 

 

 

   

    

       

      

    
      

      

     
      

      

    
      

      

     
      

      

     
      

      

     
  

الدالليّ : ) عالقة إعادة الصياغة٥( العالقات عالقةمن األساسية اإة ع و الصياغة استعادة((عادة

املستعمل التعب عن مختلف لغوي عب باستعمال ة)١())معطى القص العبارات غالباً وتقع ،

ل الطو املقطوعات الوسيلة ذه استعمال ألن عة ((تحبواملتتا ا أل ضارة؛ تكون قد طة،

ناك يكن لم ما علم.)٢(قوي))تحف اإلعالمية قّر تمنو وسيلة الصياغة إعادة أن النص لغة حاء

أل (( جديدة؛ ة لغو صور خلق ع القدرة النص لمنتج س قد ن املكرر ن العنصر أحد من ف

الصياغة)٣(اآلخر)) إعادة عالقة وتتخذ االً أ، الش األش ذه ن ب تجمع ال ((العالقة لكن متعددة

ال افؤ الت عالقة عاملتعددة ر شتظ م س و النص املتلقي))سطح وتقنع ، املع .)٤(يد

الصياغة.أفمن إعادة عالقة ال   ش

                                                        
شارودو)١( ك باتر طاب، ا تحليل م غونو- م ما دومنيك٤٧٦:دومنيك طاب، ا لتحليل املفاتيح ات املصط نظر: و ،

غونو   .١٠٧:ما

واإلجراء:٢( طاب وا النص (٣٠٦.  

  .٣٠٦:نفسھ)٣(

مقاالت٤( ضوء تطبيقية مية م ة مقار ، الن التماسك التكرار أثر املنيف:ال) خالد   .٦٤دكتور



 

 

 

   

ء  ) أ( ع الدالة املفردة ((األلفاظ بھ نقصد وال ادف ال أنواع من نوع و و

واحد)) باعتبار ()١(واحد بھ قصد و مل، ا سياق يقع الذي كي ال ادف ال و وإنما (تكرار،

مختلفة))،املحتوى  ات بتعب نقلھ من)٢(مع د تز خاصة سمة النص ع يضفي العبارة فتكرار ،

يقوم حيث ادفات، امل خاصة لم للمت اللغوي م امل سعة ع ذلك عتمد و وترابطھ، تماسكھ

ادفات امل بوساطة العبارة بتقليب لم املدروسة)٣(املت النصوص كي ال ادف ال نماذج ومن .

لھ كتاب جاء (()(ما البصرة: فتح عد الكوفة ل ا إ
(()٤(.  

سمع ((فقد قولھ كي ال ادف ال ق طر عن الصياغة إعادة عالقة وأطعتم؛تمثلت تم

صور من الصورة ذه و فأجبتم)) ادفودعيتم بأنتال النص األساس القضية أمام ق الطر د م

النص؛ أك مسافة الفرصة((تتواجد ا عط أنھ كما ا، ل فاعلية أك داللياً تواجداً يخلق مما

عأللدخول قضايا مع داللية عالقة من ف ك املختلفة، النص أجزاء ووضوحاًديدة وراً ظ داد

ا دور ت و القارئ، ى))عقل الك القضية حدود وضع اإلمام)٥(عنده ترك إن .)(مدح ع

دفعھ القوم يضعھإؤالء كمامركز أن متنوعة داللية عالقات خالل من ره فأظ تمام اال

ي: اآل   املخطط

  

    

      

  
 

 
 

  

    

  
 

 
  

 

 
 

    

  
 

 

  

 
 

    

  

                                                        
الداللة:١( علم (٢١٥.  

علم٢( إ مدخل مد:) ا خليل وع غزالة ابو ام إل ينظر٧٢النص، النص::، علم ة   .١٤١نظر

املنيف:٣( خالد دكتور مقاالت ضوء تطبيقية مية م ة مقار ، الن التماسك التكرار أثر ينظر: (٦٤.  

ديد:٤( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٢(ك١٤/٢٦)

النص:٥( علم ة نظر (١٤١.  



 

 

 

   

م ل اإلمام دعاء ا أثر ع استحقوا صفات بخمس الكوفة ل أ اإلمام وصف العملإذ : و

عم ع شكره أداء هللا، قيقةتھبطاعة ا ا ل ذه و دعوتھ، إجابة أمره، إطاعة ألوامره، االستماع ،

واحدة قيقة مختلفة ات لعالقة.)١(عب أن نجد الفإننا ن ات ن ب مع ا ادف أثراً نبال ن اً بارز ت

ساعاً ا أك يكون الذي الدال اإلطار محتوًى تكّون ية ب ل ل إن إذ ، ظالالًاً خاصاً دالليللمع ل ش

بالعمل القيام ع املوافقة حالة و للنص. س الرئ   .)٢(للمع

لھ كتاب قولھ أيضاً ة:)(ومثلھ معاو ((إ
       (()تحققت.)٣

وقادتك ا، فأجب ((دعتك : ة نصيّ ب ثالث كي ال ادف ال خالل من الصياغة إعادة عالقة

وأمرتك ا، لھفأتبع اصلة ا بالذوات النخداعھ وذمھ ة معاو يخ تو معرض جاءت وقد ا))، فأطع

مما لھ، مة املو الدنيا ذه ل وطاعتھ انصياعھ مدى ادفة امل اكيب ال فعكست ا، ن وز ا بمتاع الدنيا

م مساحةأس القضية ذه شغل دالليّ أأن عالقات مع تتداخل أن ذلك ا يأ ف النص ةك

ي: اآل املخطط ھ يو كما فاعلية أك داللياً تواجداً عليھ أضفى مما النص   متنوعة
  

    

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

                                                        
ن١( ينظر: الوالية:)  .٩/٢٦فحات
ذُ ٢( موافقةَر ِك ) ا أل ، لألع ى األد من تكون الطاعة تفعلاإلرادة((أن بأن إال إجابة تكون وال املسألة، موقع الواقعة

العسكري: ة، اللغو الفروق باألمر))، الدعاء ة٢٥٠ملوافقة اللغو الفروق الناظر ة ونز اطر ا ة ب ينظر: ،

ي:واالصطالحية البحرا يح الشيخ ،٣٩.  

ديد:٣( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).١٠(ك١٥/٧٩)

  

 

  
 

  

 

  

 

  

 

  
  

  
 

  
  

 







 



 

 

 

   

إعادة لعالقة أنّ نا ظ ااً أثر الصياغةن عل يقوم ال الصغرى النصية الب ن ب مع ا

للنص. الرأ املستوى ع الداللية الوحدة ار إلظ أخرى داللية عالقات مع كت اش وقد   النص،

،  ) ب( والتأخ التقديم عن ديث ا إال و ما والتبديل العكس عن ديث ا إنّ

أثر الذي تمنحاً يحدث ال املرنة تھ تركي خالل من والدال اإليقا املستوى ع النص

. ورونقاً جماالً   النص

(ت العسكري عّرفھ ((العكس٤٠٠وقد بقولھ: منھ:ه) األخ زء ا فتجعل الكالم عكس أن

التبديل)) سميھ م عض و األول، زء ا جعلتھ ا)١(ما أنّ ف التعر ذا من ت و طبيعة. ذو لعكس

العكس ية ب التأمل لكن ة القولتكرار إ بنا تّو يؤدي ((عملية ا الصياغةأ ا ف عدل مؤقتة قف

اخّط  خطلتجعل،س املتماً ھ الدوال بادلھ ت الذي ( والتأخ (التقديم ع عتمد ألنمزدوجاً اثلة...؛

اال  إ يتحرك ن عتھالذ متا إ الصياغة فيدفع للوراءمام، يرتد ثم ن،، و ، أيضاً الصياغة فتالحقھ

السطحية ية الب تتوافق اجع وال العمق))وتتخالفالتقدم ية فيما)٢(ب مة م مسألة إ اإلشارة جب و ،

املفردات ن ب ا ل مدخل فال اكيب، ال ن ب إال تتم ((ال الثنائية تھ بن أنّ و والتبديل العكس كما،يخص

لآلخر ن الطرف أحد نفي ع تقوم ال الثنائية ذه تالزم،أن املحتم من املغايرةمبل مع تالزم لكنھ ،ا.

من نحو ع املع عديالً عليھ تب ي ي، الثا الطرف ء بم العكس ية ب اكتمال أن مع ع

التغ،األنحاء الدالاألن الناتج غاير يقت ... كيب ال ل ش املع((دفالذي.)٣())ير ن تمك إ

األغراض ر ع.)٤())وتقر والوصايا الرسائل الصياغة إعادة عالقة ر مظا من ر املظ ذا تحقق وقد

ن: ل   ش

 اال والتبديل   سمي.العكس

. الفع والتبديل   العكس

اال فمن والتبديل العكس قولھأمثلة ال )(سمي تھ سنوص ا اإلمام (:))(بنھ
(()اإلمامتحدّ .)٥ مراعاة-نا- )(ث وجوب عن

والتبديل العكس حصل وقد حقھ. سان اإل يؤدي وأن مقام ن:- نا- ل   موضع

 ًخرقا الرفق ان   إذا

عاكس)     )  

رفقاً  رق ا   ان
 

                                                        
الصناع١( كتاب   .٣٧١:نت)

املطلب:٢( عبد محمد د. أخرى، قراءة ية العر البالغة (٣٧٨.  

املطلب:٣( عبد محمد د. ،( البد ن (التكو داثة ا شعر األسلوب بناء (٣٢١.  

)٤: والتأث املث ن ب ر التكر (٢١٦.  

ديد:٥( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٣١(و١٦/٩٧)



 

 

 

   

داء الدواء ان ما   ر

عاكس)     )  

  دواءً والداء

ن العبارت تبادل الصياغةأإن عليھ انت ّعما اكيب ال ك تحر مع الداللة ك تحر م س

شكالً لنا ((تقدم العكس ية فب ، تداخلاألو ع عالمة و ف التوافق، من التقابل فيھ ي يأ داً فر ياً عب

املبدع و ))أوالً الدالالت ثانياً الصياغة مستوى ع ا تداخل ثم ألن.)١(، حاصل؛ الداللة ك فتحر

الرفق ضد رق ((،)٢(ا معھفالرفق ينفع ال من الناس ومن موضعھ، ء ل وضع عن عبارة

  .)٣(الرفق))

إذا ((أنھ ذلك فتأومثال رب ا العدو عليك رفقاًتنأقدم يكون ذا ف وقتلھ، دفعھ

: رفقاً رق ا يكون ما ومثال نفسك الك إ يؤدي ألنھ ؛ خرقاً إليك باإلضافة و و العدو، إ باإلضافة

خاطرت إذا أنك خو ذا ان و العدو، قتل ورفقاً وعاجلت العدو إ باإلضافة إرقاً باإلضافة

قد املواضع عض رق وا ، خرقاً يكون قد املواضع عض الرفق أن و ... املع وحاصل نفسك،

(( رفقاً يكو )٤(يكون فمرة حصل الذي العكس خالل من ن االسم كال فإن كيب ال ة ج من أما ن،

يةمحكم فب ان)، (خ يكونا ومرة ان) (اسم االسما ن ب اكتملت املعالعكس ما تقديم ضوء ن

فـ ما بي الداللة استواء خالل من والدواء الداء ن ب حاصل الداللة ك فتحر اآلخر املوضع أما املطلوب.

أشد)) مرض لدفع موجب ألنھ دواء والداء املرض الزدياد موجب ألنھ داء الدواء ان ما ع)٥(((ر وذلك .

منھ ترجا الذي الدواء لك أ ما ((ر يأنھ الذي ء ال ان ما ور سان، اإل مفيداًؤ ة دواء ؤذي و لم

الروح)) لسالمة األعضاء عض وقطع ي، ال مثل: ة ((إعادة)٦(لل ظ ن النص ذا التأمل فعند ،

غ و ا أصوا ع فاظ ا مع ملة ا ا م تتكون ال العناصر ا))ي تنظيم   .)٧(دالل

فحاصل   كيب ال ك تحر مالتاأما جرى ن اللت ن مرةفالتبديلالعبارت ما م ل يردان

عن الصياغة إعادة عالقة أنّ لنا ر يظ لھ ذلك من األول. املوضع كما ا خ ي يأ ومرة ان، اسم

الغرض لتحقيق وذلك النص من املقصود املع توجيھ أساسية عالقة انت والتبديل العكس ق طر

الو  من ي:املطلوب اآل النحو ع فيھ الداللية العالقات فانتظمت واإلرشاد الن و و   صية

                                                        
داثة:١( ا شعر األسلوب بناء (٣٢٢.  

)٢ َ ((ا منھَر ) واالسم املصدر و ن بفتحت مة امل اء با والرفقق العنف: و ن بضمت ُرق مادةنا العرب، لسان قيضھ))،

  .٣/٣٥٥(خرق):

ازي:٣( الش البالغة، ن توضيح (٤/٧٦.  

)٤: الو كالم أسرار عن الكشف ّ الو الديباج (٥/٢٣٤٦.  

البالغة:٥( ن توضيح (٤/٧٦.  

عن٦( الكشف ّ الو الديباج :أ) الو كالم   .٥/٢٣٤٥سرار

النص:٧( وعلم طاب ا بالغة (١٩٥.  



 

 

 

   

  
 

    

      

      

      

      
  

  

ا ل ان واب) با والشرط (التضاد عالقات أنّ يقومأفنجد ال الصغرى الب ن ب ط الر ثر

النص، ا العالقاتو عل ذه مع اك باالش الصياغة إعادة لعالقة الدالليةأان الوحدة إيضاح ثر

قولھ الفع والتبديل العكس ومن للنص. الرأ املستوى العباس)(ع بن هللا لعبد لھ وصية

)) البصرة): ع إياه إستخالفھ (عند
(()١(.  

والتبديل العكس جاء   لقد

النار من يباعدك هللا من ك قر ما   أنّ
  

  تضاد      ضادت

  

النار من ك يقر هللا من باعدك   وما
  

الفعل ء م ظ إاملافن اإلمام عدل ثم باعدك)، ك، (قر ن كيب ال من األول زء ا

زء ا املضارع ن.اآلخر صيغة كيب ال ((من إذ النص، داللة يقّر فحرك فيما بمارغبھ هللا من ھ

ونفستلزمھ النار، من لھ مباعداً كونھ مقّر ّم عرهمن كونھ من ستلزمھ بما هللا من يبعده إا لھ اً

ا)٢())النار االتيان فأن ئة الس األعمال أما شقاء، ا ترك و سعادة ة الصا األعمال فعل ففي ،

نالشقو  النارت من والقرب سبحانھ هللا رضا عن   .)٣(البعد

جمال رت ظ لطلقد ((بالضرورة خضعت ال العكس والتأخ التقديم ااية ونمط اللغة ع

أجزاء ب ترت ملةاملألوف ذا،ا عن العدول ان حيث امن إل عمد فنية ات من بمثابة النمط

ة)) متم فنية صورة ليخلق ا.)٤(املبدع ومعاين ا سماع عند املتلقي ع ا بأثر ألقت ،  

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٧٦(و١٨/٧٠)

ي:٢( البحرا ميثم ابن البالغة، ن شرح (٥/٢٨٧.  

البالغة:٣( ن توضيح ينظر: (٤/٢٦٣.  

املطلب:٤( عبد محمد د. ية، واألسلو البالغة (٢٧٢- ٢٧١.  

  
 

  
 

  
 

  
 



 

 

 

   

ناحية من +أما مست ضم فاعلھ ماٍض (فعل بصيغة جاء ن الفعل من واحد ل ف كيب، ال

+ مست ضم فاعلھ مضارع (فعل و اإلعراب من ا ل محل ال موصول صلة = بھ) (مفعول طاب ا اف

ن. العبارت لمات با بھ تتمتع الذي ي اإلعرا كم ا ع فاظ ا مع بھ)، (مفعول طاب ا   اف

ية ب عده خالل من النص صورة والتبديل العكس ق طر عن الصياغة إعادة عالقة عكس لقد

توظيفھ، كيفية م وامل ومتنوع، واسع العكس ية لب الدال ((الناتج ألنّ متنوعة؛ داللية لعالقات جامعة

من ية الب ذه يجعل مّما آلخر مبدع من يختلف التوظيف ذا إن ))أإذ الب فان)١(خصب تظمت.

ي: اآل املخطط ھ يو الذي النحو ع وتوزعت الداللية   العالقات
  

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

الص إعادة عالقة فاعلية شك إفال والتبديل العكس ق طر عن امياغة اال حداث

ر ظا و كما للنص العليا ات املستو نطاق ع جاءت إذ للنص، الدال الصعيد ع الن

السابق. الدال   املخطط

ان و ، اً ومعنو صوتياً شاكالً حققت إذ النص بارزاً أثراً الصياغة إلعادة أنّ يت تقدم مما

ذلك فأثر الن املنجز داخل من عاً نا تھذلك بذلكاستمرار فأدت جديدة، صورة منھ إوانتج

. معاً وتناسقھ   تماسكھ
  

الدالليّ أحدى) عالقة السبب بالنتيجة:٦(  االعالقات كو امھ، ا إ وتؤدي النص تحكم ال ة

ا إ إذ النص، ر تظ ال قد ة تصور منطقية عالقات ال النصية التبعية عالقات من عالقة

ال ا أ أي النص، بصراحة متمثلة خاللتحظى((غ من مباشرة ثارة اتباس النص،ظعب ر ا

                                                        
داثة:١( ا شعر األسلوب بناء (٣٢٩.  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 



 

 

 

   

العاملرءقوميوإنما من يلزم ما د و النص))ب من املع الستخراج فت)١(القات نصاً، منھ جعل

((الطرق  ا بأ العالقة ذه عرف و ، اً موقف،متماس يؤثر ا ف ال الظروف،والوسائل ع حدث أو

آخر)) حدث لوقوع يئة إ)٢(امل يؤدي ب س ناك يكون عندما عمل العالقة ذه أنّ ع ذا و ،

ف النص، سطح ع ر تظ يجة إالّ ن يجة الن جملة م ف يمكن سبقال ال ملة ا إ ابالرجوع

باً س انت ماإو ف ا، تقديميجاد ة باالستمرار للنص سمح ابط ال ذا و معاً ابطتان م

ي إناملرجوةاملعا غراتھ سد و امھ وا النص تماسك ع عمل فإنھ آخر جانب ومن منھ،

العالقة ذه عملت وقد و الوجدت، ن:وصاياالرسائل جانب من البالغة   ن

 ستعمل أن بذلك قصد و بالسياق النص ط ر ع يجة بالن ب الس عالقة عملت

الظروف أتاح األول دث فا تاله آخر وحدث حدث ن ب عالقة ((إليضاح ب الس

حدث العكس))آدوث وع   .)٣(خر

ذلك   تمثل و فيھ، أنتجت الذي بالسياق مرتبطة األحداث ذه نو املتلق إ الكتب إرسال

إذ النصوص، ذه كتابة حفز سابق حدث وجود يجة ان ))(اإلمامبدأ (بلغ وذلك،بالفعل

) املرقمة الكتب ا٣،٣٤،٤٠،٤٣،٤٥،٦٣،٧٠متحصل بطبع النصوص ذه ا توظيف خدم وقد ،(

ا.س ف كة مش تكون اد ت   مات

اإلمام -١ ياء اإلمام)(اس يبدأ ما فغالباً الكتب، ذه متلقي تصرفات بالدخول)(من

حالتھ من ع نا ذا ولعل الرسائل، كتابة الف البناء مراعاة دون الكتاب مضمون إ املباشر

الشرعية. ام األح تطبيق ع وحرصھ ة  الشعور
تمامھ -٢ م)(ا ا تحر فينظر دقيق، ل ش ووالتھ عمالھ ينحرفبمراقبة لئال م، وسلوكيا

) اإلمام ان ف أنحراف، ى أد الوا أو الدولة.العامل إدارة الدقة ومنت التدب غاية ( 
اية -٣ وال الوصول ع (فالبلوغ) ا ة من وكأنھ)٤(التأكد ،)(للمتلقي يؤكد أن د ير

وال تيقنھ فعلھ قيامھمن عدم للشك مجاالً لھ ء.عملھيدع  ال
ت ضوو يجة بالن ب الس عالقة سياقءأثر النص ط عضقولھر إ لھ كتاب

((عمالھ:          


(()٥(.  

                                                        
مد:١( ا خليل وع غزالة أبو ام إل النص، لغة علم إ مدخل (٢٧.  

والنحو:٢( الداللة (٢٢٨.  

  .٢٢٩-٢٢٨:نفسھ)٣(

العرب٤( لسان ينظر: (بلغ):)   .٢/٤٥١مادة

ديد:٥( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٤(ك١٦/١٦٤)



 

 

 

   

اإلمام ن ال)(يب األمانة خان الذي عاملھ إ ة املوج الرسالة ذه لكتابة قيقي ا ب الس

خيانة خ فوصول لھ، ة واملوج النص سة الرئ العالقة يجة بالن ب الس عالقة انت ف ا، لف

ن املؤمن ام ياء اس عن ليع لھ؛ الكتاب ذا إلرسالھ باعثاً ان ألمانتھ العامل تصرفمن)(ذا

ترابط ار إلظ ا جميع املت ت أخرى عالقات يجة بالن ية السب عالقة مع تضافرت وقد العامل، ذا

ي: اآل املخطط ھ يو كما النص   املع
  

      

           

    

 

  



 

    

   





 

  

      
      

 

 

     

   

 

    

        
         

         

         
  

يجةأوقد بالن ب الس عالقة ت الذيسم سياقھ النص ط العاملنُ أر ذا فخيانة فيھ، تج

اإلمام يرفع)(دفعت أن و أخرى يجة لن ب س إ يجة الن ذه تحولت ثم الرسالة نص كتابة إ

و  ن املؤمن ألم حسابھ العامل ذلك:إذا يو ي اآل واملخطط عملھ.   اء

  

  

  
  

اإلمام بھ يقوم ما (()(إن يضفي لألسباب تفصيل الرسالةمعقوليةمن قضايا ع تتا لكيفية

املكثف ضور ا ذات العالقات من ا وأ خاصة املنطقية، سمة دائماً ا سم قوة.و إ يؤدي ا شار وان

للرسالة)) املنطقي املالحظةأإال.)١(البناء مةن مستوىامل ع إال ر تظ لم يجة بالن ب الس عالقة أنّ

اإلمام شغل إذ ى، الك والقضايا العامة ار ا)(األف جزئيا باستقصاء قضية ل بناء أثناء نفسھ

واحد. نص ل ك العناصر ذه وجود ب س منطقياً يفسر أخذ ثم تراكمي، ل   ش

                                                        
النص:١( علم ة نظر (١٤٣.  





 






 

 

 

   

طأومن الر قولھمثلة أيضاً و)(السيا و األنصاري، حنيف بن عثمان إ لھ كتاب

ا: إل فم ا ل أ من قوم وليمة إ د أنھ بلغھ وقد البصرة، ع (( عاملھ    
          

          
(()١(.  

اإلمام مسامع إ البصرة ل أ من الرجل ذلك مأدبة حنيف بن عثمان حضور خ وصول إن

)(ب مأدبةإس ا إ ا: م متعددة االت اش يث النص ذا والتأمل الرسالة، ذه ل رسالھ

واألمرباألغنياءاختصت املأدبة، ذه إ حنيف بن عثمان حضور ا، وتنوع األطعمة ة ك الفقراء، دون

بھ صرح ما ذا و حرام طعام ع املأدبة ذه اشتمال م (()(األ عفقولھ: عليك بھ اش لمھما

أمراھلفظفا لنا يت نا و من))، الرسالةإن ذه مارسال يجة:حقق بالن ب الس   عالقة

(املباشر ا:(األمر بطعام ة الش ع ا واشتمال املأدبة ذه بحقيقة العامل ذا إبالغ و

ا.   وضيوف

اإلمام يرى املباشر) غ اإلسالميّ )((األمر كومة ا ن واملسؤول الوالة أن((إن ب ي ة

بالطبق أبداً عتنوا ال وأن ن واملحروم ن املستضعف ور وجم الناس جانب إ الذينةيقفوا فة امل

ع تؤكد والتجارب م، معون وتقل م توقعا مأنتزداد ن املستضعف ن نأاملحروم املدافع ول

اإلس والبالد الدين الصعبة))عن والظروف طر ا مواقع   .)٢(المية

أل الذيقد بالسياق الرسالة نص ط ر يجة بالن ب الس عالقة مت فاإلمامأس فيھ، نتجت

)(أن الرسالة مقدمة ثميذكر الرسالة ذه كتابة ب س املأدبة ذه ل العامل ذا حضور

ب س إ يجة الن ذه ي:املرجوةاإلبالغيةتحقيقو خرآتحولت اآل املخطط ھ يو كما النص   من
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٤٥(ك١٦/٢٠٥)

الوالية:٢( نفحات (١٠/١٤١.  












 

 

 

   

ي: اآل النحو ع النص الداللية العالقات   فانتظمت
  

      

           
      

 

 

 
      

     

       

       
      

       

 

 

 

   

  
 

    
     

       
      

  
 

 
  

   

   
 

 

      

  
 

 

  

   

     

  

عالقة انت ي الثا املستوى ففي ى الك القضايا ن ب حركية داللية عالقات وجود نا ظ فن

يجة بالن ب الس وعالقة (اإلضافة) املستوى،االستقصاء و الصغرى الب مستوى ع انتا وقد

النص فكرة عن عب خ تا ع ن اللت بالتفصيل اإلجمال وعالقة يجة بالن ب الس عالق نجد الثالث

اإلمام ن املستوىإ)(و يجة بالن ب الس عالقة ذلك مستعمالً األسباب بذكره النص طار

ذا وع ع اعملتالرا يجةعالقة بالن ب منيتحقعلس الصغرى الب ناحية من النص ترابط ق

مما اآلخر انب ا من ى الك الب ناحية ومن امھ.أفجانب وا تماسكھ قوة   إ

أثر ا ل وإنما فقط، بالسياق النص ط ر ع يجة بالن ب الس عالقة تقتصر ال

النص داخل ي املعا ترابط لھبارز وصية قولھ وكذلك ذكره سبق الذي النص بما)(كما

نأعمل صف من منصرفھ عد ا كت ((:موالھ
 

(()١(.  

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٢٤(و١٥/١٤٧)



 

 

 

   

اإلمام يخص زء ا ذا و املوقوفة باألموال التصرف كيفية ع الوصية نص ب )(ي

فاطمة السيدة اإلمام)(اب ثمر اس وقد ا، ف عرض)(بالتصرف يجة بالن ب الس عالقة

ر  إ التقرب ، عا و سبحانھ هللا وجھ ابتغاء : و ذا، اختياره ع ا ببعض مرتبطة أدلة عة هللاأر سول

)( و لھ اماً واح اكراماً الدالليةكر ل، العالقات طبيعة تو أن مكن و بقرابتھ، شرف ال متھ،

ي: اآل باملخطط   النص

     

   

 

    

     
       

       

   

  

   

     

     

       

  

يجةألقد بالن ب الس عالقة مت وتماسكھ،س النص اأجاءتكذلكترابط أل عمقاً ك

قولھ ومثلھ النص. العليا ات املستو نطاق ع األ )(عملت مالك إ ده مصر:ع واله ن ح ش

))
(()١(.  

بّ النصبدأ لي التحذير مالبأسلوب أخذاً ھ ثم ا م ذر ا يجب ال األمور إ )(األش

البديل عالقة ع معتمداً األمور تلك املتوقعةسرد التصرفات عرض فرصة تج ت ذكر،افةال ثم

واإلرش الن والغاية ا م أمر ل ب القيام برعيتھ،نتائج الوا عالقة يحسن بما ذفناد شابك هظ

ا عض مع ي:العالقات اآل املخطط ھ يو كما ،  

     

   

 

  

  

  

    

    

    

   

       

  

                                                        
ديد:)١( ا ي أ ابن البالغة، ن   ).٥٣(ك١٧/١١٣شرح

  

    

  

  



 

 

 

   

يجةألقد بالن ب الس عالقة مت املعس ذلك مكن مما بأخره أولھ وترابط النص ام ا

املتلقي ن   ذ
  

نعالقة البديل:)٧( ب التخي تفيد ال النص االنفصال عالقات ((من البديل عالقة عد

ن)) ذه)١(معني وتحصل (أو)، التخي يفيد الذي العطف حرف بوساطة (أم)،)*(العالقة و ،

الوصف، بمقاطع والوصايا الرسائل البديل عالقة استعمال رتبط وصفو و ذلك تضمن

صيات. وال واألماكن   األشياء

لھ وصية جاء ما ذلك العدو)(من إ عثھ شاً ج ا ّ ((:و


  
         

.(()٢(.  

القتال بأساليب تتعلق ال امة ال األمور جميع ((عن مفصالً حديثاً الوصية ذه تتضمن

حماية وكيفية األعداء ن كم الوقوع وتجنب الفرص من االستفادة وكيفية العدوّ ة مواج والدفاع

تتصل ال الدقيقة املسائل من ذلك وغ ن، املقاتل احة اس عند الليل ش ا بمسؤولياتأفراد

لإلمام والتعليمات التوصيات ذه أنّ بحيث ة... العسكر ش)(القيادة ا ا م االستفادة يمكن

ّل  وزمان))اإلسالمي   .)٣(عصر

اإلمام استعمل ب-نا-)(لقد وترت ش ا بقيادة تتصل ال املسائل ن ليب البديل عالقة

لضمان القتال؛ ساحات العسكري العالقاتوضعھ مع البديل عالقة تداخلت وقد العدو. ع النصر

لتع عة متتا بصورة الصغرى القضايا لتجمع يجة ن املتلقي ن ذ وضوحاً النص ذلك فزاد الداللية

ي: اآل النحو ع العالقات ذه ت ت ف الوصية، نص ا يحتو ال ى الك القضية   عن

  

  

  

  

  
  

                                                        
محمد:١( شبل عزة د. النص، لغة علم (٢١٤.  

الفصل إليھ اإلشارة سبق البحث.(*) من العطف موضوع  األول
ديد:٢( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).١١(و١٥/٨٩)

الوالية:٣( نفحات (١٣٦-٩/١٣٥.  



 

 

 

   

   

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

املمكنة البدائل لنا تقدم أن استطاعت ا أل النص ذا جداً مة م البديل عالقة أن لنا ر يظ

اإلمام مقاصد عن ت ّ وع النص، أجزاء ن ب طت فر داخلھ الصغرى الب ط ر م أس مما النص

مث)(ع صغرى ب جماع ى الك القضية انت إذا عمقاً ي املعا وتزداد الوصية، قولھمن ذلك ل

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 

  

 

  

 

  
 

  

 

  
 

  

 

  

 

  

 



 

 

 

   

)(البصرة ع عاملھ حنيف بن عثمان إ لھ ((:كتاب



(()١(.  

اإلماموظّ  أمور)(ف خمسة عنھ فنفى سان، اإل خلق من الغرض عن ديث ل البديل عالقة

أ السائبة يوانات ا سائر حال سان اإل حال يكون أن ((األول: واال : ا، علف ا م ال املعلوفة خر:و

ال و أن اللعب خلقھ من الغرض يكون أن والثالث: الھ، ك و خلقھ من غرض أي ناك و،يكون الل

إل  باً س يكون أن ع: ةضوالرا ا وادي نفسھ سان اإل يتحرك ان امس: وا م، وإغوا ن األخر الل

الكم)٢(والضاللة)) وتحصيل وجل عز هللا من القرب سان اإل خلق من الغاية فإن وعليھ ي. سا اإل ال

باملخطط الرسالة من زء ا ذا الداللية للعالقات لية ي ال الب توضيح مكن و النفسية والفضائل

ي:   اآل

    

      

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 

 

   

     

     

  

ظ بالغة-نا-فن مية أ البديل لعالقة الدالإأن الصعيد ع الن التماسك حداث

النص. العليا ات املستو نطاق ع جاءت إذ   النص،

                                                        
ن١( شرح ديد:) ا ي أ ابن   ).٤٥(ك١٦/٢٨٧البالغة،

الوالية:٢( نفحات (١٠/١٦٠. 

  

 

  

 
  

 

  

 

  
 

  

 



 

 

 

   

 :نعالقة التمثيل ب ط بالر التمثيل عالقة العالقةتقوم ذه وتتضافر النص، مع((القضايا

النص داخل الوصف بناء األخرى الداللية اف،)١())العالقات (ال اللفظية الروابط ا ع ع و ،

قولھ نجده ما الوصف بناء العالقة ذه أثر ى ف ،( ...إ كأن، إ)(مثل، لھ كتاب

ة ((:معاو
     

(()٢(.  

اإلمام بأنّ)(أراد ة معاو وحطمتإخبار قلبك، اعمت قد كم وا السيطرة وة ((ش

املضروب التائھ القلق أو ... تم ما نال أنھ منامھ رأى وقد ، عميقاً نوماً النائم صرت ح اعصابك

فع و يقول رأسھ ٌ ع خ منھ حدث الذي ل يدري وال شر))ل (او)٣(أو قولھ التمثيل ذا ل واملش ،

ب ة معاو ألن ( عكساملتح من ((إما التمثيل ذا ف عليھ، وما لھ ما يدري ألنھ اً متح س ل اعمالھ ابھ ارت

شبھ واألضعف وخيمة عاقبتھ الذي ة معاو مثل من عاقبة ون أ املتح أنّ باب من أو يھ ش ال

ي:)٤(باألقوى)) اآل املخطط ا يو داللية عالقات بوساطة النص ية ب طت ر وقد .  
  

    

      

     

     

     

     

     

     
  

إ التمثيل عالقة أثر يخفى العليافال ات املستو صعيد ع وقعت إذ الن التماسك حداث

عنكذلكالنص. ع بما اإلعالمية ي ي بما التناص، إلدخال وسيلة انت التمثيل عالقة أن نجد

اتب ال لدى الثقا النصاملخزون مع لھ)٥(وتفاعلھ كتاب كقولھ .)(من و و ، جواباً ة معاو إ

                                                        
محمد:١( شبل عزة د. النص، لغة علم (٢١٤. 
ديد:٢( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٧٣(ك١٨/٦٢)

البالغة:٣( ن ظالل (٥/٥٩٧.  

البالغة:٤( ن توضيح (٤/٢٥٨. 
محمد:٥( شبل عزة د. النص، لغة علم ينظر: (٢١٤.  

  

 

  
 

  

 

 

 



 

 

 

   

الكتب ((:محاسن
(()١(.  

اإلمام ة)(أراد معاو كالم فساد ن يب النھوقبحأن وعظمة اإلسالم بوصف يتصل فيما

) ((محمد ن بمثل فجاء ما) م واحد اآلخر))ل من وأقوى تضم)٢(أبلغ وقد دالليةن، عالقات النص

ي:أ اآل النحو ع فتوزعت فيھ، الن ام واال الدال ابط ال لتحقيق التمثيل عالقة غ   خرى
  

    

      

     

     

     

     

  

  

ن ب التمثيل عالقة طت ر النص،ألقد خاللفجزاء من الن البناء تصعيد ع عملت

كقطعة ره تظ ال للنص العليا ية الب إ لتوصلنا ببعض ا عض النصية العالقات ذه ن ب التداخل

  واحدة.
  

العالقةعد:التفصيلو اإلمجال عالقة)٩( الدالليّ ذه العالقات أبرز ركّ من ال علماءة تمام ا ا عل ز

املقا اتصال تضمن ا أل بفضالنص؛ اآلخر ا ببعض ا عض النصية منطع العالقة ذه تمنحھ ما ل

النص مقاطع ن ب داللية ة   .)٣(استمرار

أ ا قصد مختصرةو داللة تحمل ية ب النص ي تأ عدة،ن ية أب ع موزعاً ا تفصيل ي يأ

الحقة أو ا عل متقدمة إتكون إذ املفّص ، الب ا إل تحيل مرجعية لة بم تكون املجملة ية الب .)٤(لةنّ

ليوفر إال جاء ما التفصيل ذا ألنّأو النص م ا ل س غاية يحقق ال((و باإلجمال التفصيل عالقة

التف تأكيد و غاية، من لإلجمال))تخلو   .)٥(صيل

تجري األإذ )) والتفصيل اإلجمال اللغوعالقة مختلفةةساق بنائية عالقات وفق ل ش ت ال

تفصيلية بطبيعة يتحرك العقل إن وذلك املكتوب، النص لت ش ال العقلية كمة ا عن تكشف

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٢٨(ك١٥/١٨١)

الوالية)٢(  .٩/٣٤٦:نفحات
لسان٣( ينظر: ي:) خطا محمد د. النص،  .٢٧٢يات
الفقي:٤( يم إبرا صب د. ، الن اللغة علم ينظر: (١٨٥-٢/١٨٠،١٨٤. 
ي:٥( خطا محمد د. النص، لسانيات (١٨٨. 

  
 

  

 

 

  
 

  



 

 

 

   

جزئي عناصر إ تتحلل الفكرة ذه أن عن زئيةتكشف ل قابلة غ ة صغ معاً أحيانة تتحرك ا أ أو

إ تقسيمھ ثم ء ال ذكر فإن نا ومن لية. او عامة فكرة مجتمعة العناصر ذه تكون مختلفة عناصر

ذكر أو واحد ء مختلفة أعناصر إال و ما عناصره مع قھ وتفر جمالاإل سلوبء

  .)١(والتفصيل))

والتفص اإلجمال ألمثلة ي استقرا الوعند أنيل وجدت والوصايا نرسائل ب موزعة ا يا ب

(( أك ال التفصيل متضمنان عنصران باإلجمال ((يتعلق أن و الثنائية ية املتعددة)٢(الب ية والب

التفصيل)) اك أو عناصر ثالثة ترد ا باملستوى)٣(((وف ا بي فيما مرتبطة الب ذه جميع لكن ،

عتمد أن أي كي أيال باإلجمال والعالقات الصالت إلقامة وتراكيب ألفاظ ع التفصيل عناصر

ية كي ال ية الب من األول اإلمام)٤(بالطرف أدار وقد .)(مجاالت والتفصيل اإلجمال دالالت

:   وموضوعات

  ) أ( كتاب قولھ واإلرشاد الن سياق والتفصيل اإلجمال عالقة ر لھتظ

)()) قاضيھ: ارث ا بن ح لشر كتبھ
          

      
.(()٥(. 

اعية ر الدار حدود تقسيمات جاءت إذ املتعددة ية الب نوع من والتفصيل اإلجمال عالقة جاءت

واأل اوف الشروط كتب املعروفة عة األر املساحة ات ج إ منقاً ب قر وقت ح ا واملعمول مالك،

وص فالن،يعصرنا، من فالن ى اش ما ذا )) ا ذهغ جمع و كذا، وخطة كذا شارع من داراً منھ ى اش

ان ما إ ت ي آخر وحد فالن، ملك إ ت ي آخر وحد فالن، دار إ ت ي ا م فحدّ عة، أر حدود الدار

ا: ق وطر الدار ذه باب شروع ومنھ كذا إ ت ي آخر وحد بفالن، اآلن و و بفالن، ى((((عرف اش

امل ي املش فماذا ، ماً در أو ، ديناراً وكذا كذا مبلغھ بثمن املذكورة الدار جميع املذكور ع البا من ذكور

الشرع يوجب من ع بھ فمرجوع درك من املذكور ي املش عليھ)الرجوعأدرك تكتب)بھ ثم ود. الش

ا فالن د ش الكتاب أيضاً آخر بھ فالن ابن فالن د وش بذلك، فالن لإ)(ماماإل عمد.)٦())بن تحو

شراء عقد لمالصيغة جديد آخر مع إ الفق الشرط صيغة ناقالً ونص وعظي كتاب إ دار

                                                        
القرعان:١( فايز د. شور)، م (بحث تحليلية دراسة م، الكر القرآن والتفصيل اإلجمال (١٠.  

  .١٥نفسھ:)٢(

 .١٦نفسھ:)٣(
نفسھ:٤( ينظر: (١٦-١٥.  

ديد:٥( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٣(ك١٤/٢٧)

 .٣١- ١٤/٣٠:نفسھ)٦(



 

 

 

   

صاغ ال قة الطر ع صاغھ أن ألحد اإلماماسبق ائب)(ا ال إ سباقاً زال فما غرو ((وال

  .)١(والغرائب))

و  توضيح خ والتفصيل اإلجمال عالقة انت نإفضلأف ذ ا ترسيخ د ر أُ ال الفكرة عن بانة

وان وتطوره تھ استمرار للنص يضمن أن استطاع اإلجمال عد التفصيل أن ذلك إ يضاف املتلقي،

ورتھ، وس النص نمو ضرورات من )) ال ية التوج الوظيفة و النص من قيقية ا وظيفتھ يؤدي

د مز تلقي جملة ل عاًإذ الضوء أمن سواء املنطلقأصلھأعجاءاملنطلق، أن يحدث فقد ال، م

تخصصھ)) جمل تتوا ثم البداية أ)٢(يكون لقد ابطاً. م النص ذا والتفصيل اإلجمال عالقة رت ظ

ما ذا و ، ابطاً م ماً م نصاً وره ظ ع ساعدت أخرى داللية عالقات ا مع اجتمعت اً لھأقو

ي: اآل املخطط خالل من العالقة ذه وتت املتلقي والتأث   للقبول
  

    

      

     

      

      

      

      

      

      

      

     

      

  

عالقة ية-يلالتفصو اإلجمالقامت الب أ-املتقدمةبحسب ن ب ط منبالر الرسالة نص جزاء

موزعاً ذلك عد التفصيل جاء مجملة، (حدود) فلفظة يات، الب من عدد ا ط ر منخالل عدد ع

أ النصية االب قضية ار إظ مت أس الن ومن الدار) (شراء و قولھلنص جاء ما )(يضاً

سن ا لإلمام تھ (:))(وص        

                                                        
ديد:)١( ا ي أ ابن البالغة، ن  .١٤/٣١شرح
مفتاح:٢( محمد د. : التنظ إ القراءة من النص (١٣.  

  

 

  
 

  

 

  

 

  

 



 

 

 

   

(()اإلجمال.)١ جاء اإلماموالتفصلقد ث فقد الثنائية، ية الب نوع من (الرزق)لفظة)(يل

ع وذلك ن نوع ع ا والنوقسم الوعظ يل سنال س ا العالقة)(بنھ ذه عفعملت

كما أخرى، داللية عالقات من فيھ ما مع النص من العام املع يخمن أن إ املتلقي ن ذ ك تحر

ي: اآل املخطط ا   يو

    

      

      

      

      

  

اإلمام ثمر والتف)(اس اإلجمال بيانصعالقة ابھأحوالأيل

بن هللا عبد إ ھ وج الذي الكتاب ذلك ان و بكر، ي أ بن محمد غياث إ م دعا الذين

بن محمد مقتل عد بكر:أالعباس ((ي  
(()٢(.  

مركز  (الناس) لفظة مثلت التفلقد تاله ثم اإلجمال، اصالثقل عناصر و املتعددة ية بالب يل

يتحقق ام اإلف ذا و املخاطب، ام إف اجل من الفئات ذه صفات بتقسيم ومتمثلة بھ، متصلة املركبة

م)) الف االستجابة لتحقيق ودالالت وايحاءات رموز من النص يحملھ ما خالل ذا)٣(((من فجاء ،

اً  مش عليھالتقسيم ان ما اإلمامأإ تلبية)(اب التثاقل بكرمن ي أ بن محمد نصرة

م.كذلك م الشكوى مع   أفاد

من م يوفّ أفم ال ن ار امليدان إ ((يحضرون ؤالء و روج ل اً ار لكنھ معھ، وخرج قونجابھ

إ عمل بأي ي))للقيام قعد)٤(يجا من م وم ماذبةعللنمعتلّ ، اتف املواج ميدان من سلون ((ي

العدو)) ة مواج عن م أنفس عاد إل مختلفة واعذار يرات بالقعود)٥(بت مصرحاً تأخر من م وم ،

م)) مع القعود ع الناس حرضون و بصراحة امليدان ضور ا يخالفون ((الذين م و ذالن ،)٦(وا

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح  ).٣١(و١٦/١١٢)
 ).٣٥(ك١٦/١٤٥:فسھن)٢(
اسماعيل:٣( محمود ناء د. النص، لسانيات ضوء ي القرآ النحو (١٧١.  

الوالية:٤( نفحات (١٠/٣٤. 
 .١٠/٣٤نفسھ:)٥(
الوالية)٦(  .١٠/٣٤:نفحات

  

 
 

  
  

 



 

 

 

   

وإقن املراد املع م لف ضروري التقسيم ذا عالقةفجاء مع الواردة العالقات تمثيل مكن و املخاطب اع

والتف ي:صاإلجمال اآل باملخطط   يل
  

    

      

      

      

      

      

      

      

  

والتف اإلجمال لعالقة ما املخطط ذا من لنا النصصيت شتات لم كب أثر من يل

ط ر خالل من أجزائھ ن ب ب بماأوالتقر التقسيم ألن موسيقي توازن من النص احتواه ما مع بأخره ولھ

التوازن من شدوااحتواه اإليقاعية ره ظوا ام اال جعل و ا شوق و إليھ للفنأالنفس قبوالً ك

ال النفس تموجات مع ناسب ي بما (النغمّي) املوسيقي اإليحاء ق طر عن عليھ املتوفر ،)١(شّرةالقو

مو  كالً النص متلقيھ.حفجاء ع الوا ه تأث لھ ابطاً وم ماً م الزمانداً ذم قولھومن والدنيا

)(العباس بن هللا عبد إ لھ ((:كتاب
            
(()٢(.  

اإلمام اإلجمال)(تحدث عالقة إ للوصول داً مم ورزقھ سان اإل أجل عن النص ذا

النظرصوالتف أمعنا ولو الثنائية، ية الب نوع من و عالقةأيل ترتبط ا نجد العالقة ذه طراف

ال املأالتضاد تصعيد مت والتفصس اإلجمال وجاء النص النصع ذا نيل   :موضع

ـــى: لاألولــ (يوم وقولھ: إجمال يومان) ر (الد فقولھ: ر، الد يخص تفصيل.كفيما عليك) وم   و

اآلخر: فاإلجمالوأما الدنيا، يخص ما و دارف (الدنيا ادول قولھ: ف ان (فما قولھ: والتفصيل (

الداللية العالقات ن يب ي اآل واملخطط بقوتك). تدفعھ لم عليك ا م ان وما ضعفك ع أتاك لك

النص.   املؤثرة

  

                                                        
ية:ينظر:)١( العر البالغة ألساليب النفسية   .٦٤األسس

ديد:٢( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٧٢(ك١٨/٦٠)

  

 

  

 

  

 

  

 



 

 

 

   

    

      

       

      

      

      

     

      

      

  

النقص من سليمة ا معان مستوفية العقلية اإلمام تقسيمات أن نا ظ للن ((وا غادرف، لم

البالغة)) اية وجاء املع فتم ذكره، إال املع ان أر من والتفصيل.)١(ركناً اإلجمال عالقة مت فأس

ة ج من وتوضيحھ املع تثعميق ع وعملت ة، ج من املتلقي ن ذ ذهتھ وقعت إذ أخرى،

النصية. ية الب ات مستو من الثالث املستوى   العالقة
  

  اإلمام األمور)(تناول من مجموعة عرض والتفصيل اإلجمال عالقة ضمن

ده ع جاء ما ا م ية لل)(الدي باإلحسان أمره عندما النخ فقال:ر لألش  عية،


 
)قولھ: .)٢ اإلجمال تمثل إذ الثنائية، ية الب نوع من والتفصيل اإلجمال عالقة جاءت

قس إذ ذلك، تفصيل تاله ثم ا(صنفان)، وإعم الدين لك أخ ن: لق.مّ قسم ا لك نظ   ا

لھ أ ما ذا و ابط، وال ام باال سم ا محكماً النص ور ظ املنطقية العالقات ساعدت لقد

ال الفكرة لكون ان وامل الزمان دود عابر نص ألنھ املتلقي؛ التأث ع بالقدرة وامده للقبول

ألنھ سانية؛ إ فكرة ا واألد(يقدم الطوائف حدود م(يتجاوز ألوا انت ما م م ل الناس تجعل يان،

حماية عن مسؤول اكم وا الرعية مسمى تحت م ناصفأوأديا ي أن عادلة شراكة ا إ م. وحيا م م

ن املؤمن أم يرى كما ما ام الح أد ما و سانية، اإل والشبھ الدين األخوة ن بقسم الناس

)((()ي:)٣ اآل النحو ع النص الداللية العالقات فانتظمت ،  

  
  

                                                        
األدباء١( وسراج البلغاء اج م القرطاج) ،:١٥٦.  

ديد:٢( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٥٣(ك١٧/٣٢)

الفحام:٣( ع عباس د. البالغة، ن الن بالغة (١٩١.  

  
 

  

 

  

 

  

   

 



 

 

 

   

    

      

       

      

      

      

      

      

      

      

      
  

  

ع الداللية الوحدة ايضاح األخرى العالقات مع ك ش والتفصيل اإلجمال عالقة أن فنجد

للنص الرأ قداملستوى ا أ عن قواعدفضالً وفق ع الكالم أجزاء ن ب العالقات ايجاد ع عملت

الداللة ل لتأو ا تركي وإعادة األجزاء ملالحقة نھ ذ ذ و املتلقي ق شو ع يبعث مما منطقية

لھ كتاب جاء ما أيضاً ا ومثل النص ام ا ع عمل مما ا ف عند)(املتضمنة الكوفة ل أ إ

البصرة:م إ املدينة من ه  س 
)١(.  

اإلمام حديث النص ذا قّس )(يتضمن فقد نفسھ ن:عن أمر ع أحوالھ يكونمّ إم أن ا

الناس مة يحرك أن نا والتفصيل اإلجمال من والغاية عليھ مبغياً أو باغياً وإما مظلوماً أو ظاملاً

مظلوماً ي وجدو فإن الناس إ فلينفر كالمھ فمع إليھ، م ستميل يأو و ظاملاً ي وجدو وإن ي عانو

ق ا إ وأرجع ألعتب ظلمي نو ،عن ب االختالف التضاد االحوالعكس ظذه بدو االمام ان أنا

بالتضاد الداللية:أبالتضادوختمھالكالم العالقات ذه انتظام يو ي اآل واملخطط   يضاً

  

  

  

  

  

  
  

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٥٧(ك١٧/١٤٠)

  
 

  
 

  
 

  
 



 

 

 

   

   

      

       

      

      

      

 
 

     

     

      

      

      

  

ل ش مما مل ا من سلسلة ن ب الداللية العالقات ر ))عناقيد((فتظ الدالالت متأ)١(من س

االمامأتماسك مقاصد وتحقيق النص وّح )(جزاء الناس تقدمتنف مما م مع التحرك ع م

يكون ن: ق طر ع عتمد العالقة ذه لنا واآلخرأيت مجمالً ا منيمثلحد املجمل لذلك تفصيالً

عناصر إيراد مختلفةأوأخالل لتعودتجتمعقسام ا ثَ ل وقدمَّ من االول الطرف مع أنفتعطي وجدت

العالقةستعمل)(اإلمام تلك سمح إذ والوصايا؛ الرسائل نصوص والتفصيل اإلجمال عالقة

املجمل. الطرف و واحد، بمركز املرتبطة املختلفة املوضوعات تناسل خالل من الن   باالمتداد
  

:عالقة القسم واجلوابالقسمي كيب ال ي جز والسيما النص أجزاء ن ب ط تر ال العالقات من

املدروسة(تركيب النصوص العالقة ذه استعمال يرد ما وغالباً القسم)، جواب وتركيب القسم

التقر أنّ عمواضع ((اعلم ھ: بو س قال كما الكالم، لتوكيد وذلك والوعيد ديد توكيدوال القسم

قولھ.)٢(لكالمك)) نأخذ الن ام اال احداث العالقة ذه أثر إكتاب)(ولتلمس لھ

أبيھ بن اد ((ز :
(()٣(.  

النص جلية ة وا ديد ال داللة جانب)*(إنّ تكشف وجوابھ القسم عالقة فإن الطبع و مناً ،

األساسية الداللية العالقات من مجموعة ضوء األخرى ا جوان تكتمل ال ى، الك القضية جوانب

                                                        
محمد:١( شبل عزة د. النص، لغة علم (٢١٢.  

الكتاب:٢( (٣/١٠٤.  

البالغة،٣( ن شرح ديد:) ا ي أ   ).٢٠(ك١٥/١٣٨ابن

) الصفحة ينظر: املرّصع، ع ال موضوع األول الفصل من األول املبحث تناولھ سبق قد من١٨(*)  البحث.)

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
  

 

  
 



 

 

 

   

املخاطب أفعال من ياء االس مشاعر ار وإظ املع إلبراز والبديل مكناالستقصاء و أبيھ) بن اد (ز

ي: اآل باملخطط ذلك   تمثيل
  

    

 


 

     

       

     

     

     

     

      
  

  

املتدرجةألقد ات املستو ع ا بي فيما العالقات عقد م ىافةس الك القضية إ الوصول
للنص. العليا ية الب صعيد ع عملت إذ واب با القسم عالقة بّرز الذي   للنص

لھ كتاب جاء كما املتقدم بالقسم جواب من أك يرتبط و)(وقد و ي با الش ة ب بن مصقلة إ

اإلمام بلغ وقد أردش ع ت)(عاملھ وقد ن املسلم يقسم فيھ:((أنھ صرف
       (()اإلمام.)١ ذه)(بدأ بالقسم

ية، الالمتنا وقدرتھ عا و سبحانھ هللا عظمة إ ش ال ية اإلل ان((الصفات ما)(و اً كث
مّم  ذا و يمينھ د اج إذا سمة ال رأ و بة ا فلق والذي بقولھ يقسموايحلف أن ه غ من سمع لم ا

ان و بھ)))(بھ لف وا شائھ بإ وقد)٢(متفرداً املتلقي. عند ا ا من ديد ال داللة لتبلغ وذلك ،
كما العليا ات املستو صعيد ع جاءت ا أل الن التماسك تحقيق ع القسم عالقة عملت

ي: اآل   املخطط

   

      

       

      

      

      

  

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٤٣(ك١٦/١٧٥)

اعة٢( ال اج م (:١٨/١٩٢.  

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 

  
 



 

 

 

   

املخاطب عند املع إيضاح واب با القسم عالقة مع عملت االستقصاء عالقة أن نا ظ ن

اآلخر. ا عض مع ا عض النص أجزاء ط   ور
  

 :والوصاياعالقة السؤال واجلواب الرسائل نصوص داخل أساسية بوظيفة العالقة ذه تقوم
ع ،(... أين، ، أي مزة، (ال ام االستف أدوات خالل من ا ع ع و وار ا بناء تتمثل البالغة ن

لھ كتاب نجده ما ة:(()(نحو معاو إ


(()١(.  
من ا أل بآخره؛ الرسالة من النص ذا ل خيط أول ط ر واب وا السؤال عالقة مت أس

مةالعالقات فتحقامل مل ا ي معا ن ب ط تر إال انت إذ ، الدال التماسك ا ل الق الوسائل حدى
اإلمام ا االختالف)(استعان عكس الذي ة معاو ن و نھ ب الوا االختالف قبيان ا ن ب

)) قولھ: ن ب العالقة ذه وتمت وقدأوالباطل ،((... حسٍن أبو ((فأنا وقولھ: قلبھ...)) ع ن املر ينا
توضيح مكن و وتماسكھ، املع ترابط إ ا جميع لتؤدي أخرى داللية عالقات العالقة ذه مع تداخلت

ي: اآل باملخطط   ذلك

    

      

       

      

     

      

      

   
  

     

  

أيضاً العالقة ذه جاءومثل لھما كتابھ ع)(قولھ عاملھ حنيف بن عثمان إ

البصرة:((           
          

(()٢(.  

ناك أن النص ذا ننرى حنيف،نوع بن عثمان و و مباشر) (مخاطب األول: ن املخاطب من
من جميعاً م أيا محذراً شري ال خ التار امتداد ع ن املخاطب جميع و و مباشر)، غ (مخاطب واآلخر:
والروعة ي األد مال ا غاية بلغة النفسية والنوازع ة الدنيو امللذات مصائد الوقوع مغبة

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).١٠(ك١٥/٧٩)

  ).٤٥(ك٢٩٣-١٦/٢٩٢:نفسھ)٢(

  

 

  
 

  
 

  
 

  

 



 

 

 

   

شبھ فقد عةوالبالغة، بأر نلتنف أشياءالدنيا غرياملخاطب ال الناقة شبھ الدنيا أنّ األول: ا. م
اإلمام شبھ ي: والثا ع املر بالر عنھ شغل ت ح ا مرعا ا ك ي أن فما ا الدنيا)(صاح

اإلمام شبھ والثالث: ة. القو بمخالبھ سة الفر صيد يروم الذي ب)(بالسبع الذيالدنيا الصياد
يق ال والوادي ط ا لق بامل الدنيا شبھ ع: والرا الطيور. أو يوانات ا لصيد وشراكھ حبائلھ نصب

املال من ة كث مزالق يحوي اإلمامواملنصبالذي فذكر ة، املغر واملاديات واألبناء ال)(والزوجة أنھ
ا لق م وال ا مخال وال ا حبال والوعظ.)١(سقط الن ألجل واب وا السؤال عالقة جاءت ثم

(اإلضافة) االستقصاء عالقة ا مع تضافرت وقد السابقة األقوام بمص االعتبار خالل من واإلرشاد
ي: اآل املخطط مو كما املع   إلتمام

  

    

      

       

      

      

      

      

      

  

ع جاءت إذ العليا، ية الب مستوى ع جاءت ا أل النص اً وا العالقة ذه أثر ان لقد

الثالث. املستوى   صعيد
  

اإلمامعالقة التفسري والبيان:) ١٢( أ ي لفظ)(قد تفس حكمأإ نأو ب عالقة فيقيم رده، و
واملفسَّ  إنّ املفّسر إال واحد، ء قيقة ا ما إذ امر؛ إ كإزالة إضافية دالالت يحمل املفّسر

املفسَّ املفسَّ  ادة ز أو املع تحديد أو .ر وضوحاً   ر

مصر:(( واله ن ح األش ملالك ده ع قولھ العالقة ذه أمثلة ومن
﴿

  ﴾
(()٢(.  

اإلمام أراد القرآني)(لقد اآلية ذه تحملھ ما ،تفس اماً إ ا طيا تحمل فقد ، مع من ة
أ و ذاو عن ن املتلق عاد ا اجل ومن ن املتلق عض فيھ يقع قد حاإلمر ه بتفس لفظ ل اتبع ام

الرسول إ والرد هللا إ الرد ن ب ظكذلكيم نأن ب ت ا ف الرسول إ الرد إنھن إذ ، ((سنةأك

                                                        
الوالية:١( نفحات ينظر: (١٦٨- ١٠/١٦٧.  

ديد:٢( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٥٣(ك١٧/٥٢)

  
 

  

   

 



 

 

 

   

فخذ أخذت فإذا اآلراء، ا قت اف ن س عنھ ت رو ولكن جامعة ا ل الالرسول مما عليھ أجمع بما
إليھ)) تھ س   .)١(يختلف

يمكن فال ببعض، عضھ اً ب مش النص االمتداد جعل أنھ التفس ذا اصل لمتلقيلوا
ي: اآل باملخطط العالقة ذه س توضيح مكن و ا تفس دون ام واألح األلفاظ بذكر   االكتفاء

  

    

      

       

      

      

      

  

لھ كتاب مثاالً لھ فنجد النص، متقدم للفظ التفس لعالقة وء ال بن)(أما قثم إ

مكة: ع عاملھ و و ((العباس ﴿ 
﴾     (()اإلمام.)٢ عمد تفس)(لقد إ

ي بما لفظة ل فأتبع القرآنية اآلية ذه ما حمل ن افسلفظت تلك)(وكأنھر مع للمتلقي شرح
املفسَّ  ن ب داللياً اً تماس التفس بذلك أقام وقد املتلقي ن ذ من ا معنا فيقرب إناأللفاظ، واملفّسر ر

التفاألثرذا لعالقة ينالدال ال النصيةس الوحدات بع وت النص ب س بع ت خالل من إال كشف
ا. ل دال ط ر إ   للوصول

  

:الرساعالقة التتابع املفاجئ نصوص د أقلئش ا تواتر سبة ألن ة، ثانو داللية عالقات ور ظ ل

املفا ع التتا عالقة العالقات ذه ومن النص بناء ا عل عتمد ا لك األخرى، العالقات أنواع من
امل سمة أو املصادفة ع طا ا ف توجد ال النصوص ع وتضفي األفعال ور ءظ ور بظ فاجأة

سبقھ ما ع وره ظ تب ي ال ذك)٣(جديد وقد يُ . النص التوقع عدم أنّ أرسطو أعظمر ((روعة حدث
وقعت لو تحدثھ أومما ا نفس تلقاء االتفاق))من اللفظية)٤(بمحض بالروابط املرسل ن ستع لذلك ،

املفا ور الظ عن ع ال الفجائية (إذا) مثل مل ا ن   .)٥(النصب
النص)) أخرى جديدة مراجع ((بتقديم تقوم ا أ العالقة ذه وظيفة ذه)٦(إذن أمثلة ومن ،

قولھ سن)(العالقة ا ألبنھ تھ (:))(وص       

                                                        
عبد١( محمد شرح البالغة، ن   .٣/٤٦٥:ه)

ديد:٢( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٦٧(ك١٨/٣٠)

عزة٣( د. النص، لغة علم ينظر: محمد:ش)   .٢٠٤بل

س:أالشعر،)٤( طال   .٦٨رسطو

النحو:٥( ي معا ينظر: (٤/٩٨. 
محمد:٦( شبل عزة د. النص، لغة علم (٢٠٥. 

  

   
 

  
 



 

 

 

   

              
(()١(.  

واإلرش الوعظ داللة النص ظ باالنفتاحادن سامھ ا عن ذهفضالً يقدم أن اإلمام تمكن إذ
األزم مختلف جمعاء سانية اإل شمل ل قبلاناملوعظة ة بالتو نفسھ يحدث سان اإل نما فب واألمكنة،

اغ  إن إال فيتفاجأموتھ ذلك من تمنعھ ياة با (إذااره أفادتھ ما ذا و أخرى، حال إ حالھ بتحول
ع التتا عالقة مع أخرى داللية عالقات تضافرت وقد النصاملفاالفجائية) تماسك مدى ار إلظ

ية الب مستوى صعيد ع العالقة ذه عملت إذ امھ ةوا ابطالثانو ال تحقيق نع حدث ن ب

ع مختلفة حالة يمثل ما م ل ن ي:منفصل اآل املخطط كما ذلك توضيح مكن و األخرى الة ا   ن
   

      

       

      

      

      

      

      

      

      

  

ى وقد الك ية الب مستوى ع العالقة ذه اإلمامتوجد مقاصد لتحقيق وذلك ،)(من

قولھ ماثالً نجده ما بن)(ذلك ح شر قاضيھ إ ارثكتابھ ((:ا
(()٢(.  

واملع بالداللة بالغة عناية مل ا ذه ظ نن ا،العنايةافرضتاللت ملةفاصياغ
اإلمامعفببدأتاألو تأكد مع بعده س أو قاضيھ من الفعل ذا وقوع تنفي ال تكون) (ال منفي ل

)(ى أد دون فعالً ووقوعھ الفعل حصول األ من ذا إ عمد ولكنھ ليحققشك اللغوي سلوب
مقصدين. أو ن   غايت

(املقصد األو حالغاية للمتلقي النفسية الة ا مراعاة اًاملباشر) قو األمر وقع يكون ال
واألخر عليھ، واإلرشاد. الوعظ من غايتھ عن النص املباشر)ى فيبعد غ معرفةإ(املقصد كسابنا

املوا مع ناسب ي بما عبارتنا صياغة عدقفبكيفية إال القرارات اتخاذ سرع ال وعدم نا تواج ال
األلبابمشاورة واالذوي يوقعنا، وذلك عالقةفإن حققت ذلك و واإلثم. طأ املفاا ع قبوالًالتتا

الكالمية الوحدات مجموعة تكون أن من البد املتلقي عند مقبوالً النص يكون ي ل ألنھ املتلقي؛ عند
البد ا وعند ، اً غ منھ حدث و ما، طرف من املتلقي يمس ، اً متماس نصاً ل النصش يكون ذا((أن

                                                        
ن١( شرح ديد:) ا ي أ ابن   ).٣١(و١٦/٨٩البالغة،

  ).٣(ك١٤/٢٧:نفسھ)٢(

  
 

  

 
  

 



 

 

 

   

ما)) خطة لتحقيق بالتعاون قيامھ أو جديدة معرفة سابھ اك أي بھ، ما صلة أو للمستقبل ،)١(نفع
ي: اآل النحو ع للنص لية ي ال الب   فانتظمت

    

  
 

 
  

 
    

  
 

  
  

رت ظ العالقةوكذلك خان)(قولھذه (وقد العبدي اورد ا بن املنذر إ لھ كتاب

أعمالھ) من واله ما ((:عض
         

(()٢(.  

عفعكست التتا ناملفاعالقة متناقضت ن واأل ،صورت ، الصا األب صورة صورةاألو خرى

فوظّ اال  ، الطا اإلمامبن السلوك)(ف ذا من النص املفاجأة عنصر أفادت ال الفجائية) (إذا

غذت الذي ااملنكر جميع الداللية العالقات ذه لتقدم املتتالية مل ا ن ب الرابطة التضاد عالقة ھ

ا ب تمثالس إذ النص، ذا كتابة وراء بقيقي الس عالقة النصو ل األساسية العالقة يجة الن

مع اإلمامفاجتمعت ألن ية السب الفاء الفجائية) النص،)((إذا واملفاجأة ب الس معن وقدأراد

ف (رُ )(اإلماموظّ ول للمج املب الفعل صيغة اإلمامَ ِ داللة من القصد عدم ع تدل ال (

(رُ  الفعل بداللة ذلك مك)٣()َ ِ مدعماً و الرسالة ذه لكتابة دفعھ الذي ب الس لبيان ذلك، توضيح ن

ي: اآل   باملخطط

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                        
مد:١( ا وع غزالة أبو ام إل النص، لغة علم إ مدخل (٣١.  

ديد:)٢( ا ي أ ابن البالغة، ن  ).٧١(ك١٨/٥٤شرح
العرب٣( لسان ينظر: ، إ وأن فع رُ إلـــى: َ ِ رُ (رقــا)،)   .٦/٢٠٩:مادة

 
 

 
 



 

 

 

   

   

      

       

      

      

      

      

      

      

     

      

  

عالقة املفا ع التتا عالقة انت سةلقد اذإالنص،رئ متإ دالليةمعأس أخرىعالقات

والتضاد، يجة والن ب الس وعالقة االستقصاء وتماسكھ.الكعالقة النص ام ا ار إلظ   ترابطت

نادراً إذ ا بي فيما الداللية العالقات ترابط النصوص أغلب لوحظ أنھ ذكره تقدم ملا وخالصة

ية ب عليا ية ب إطار عملت الداللية العالقات ذه أنّ عن فضالً واحدة عالقة ع النص شمل ما

موض مع يتالءم بما العالقات ا.تلك ام وا النصوص تماسك قوة حقق مما الوصية أو الرسالة   وع
  

 :    األبنية العليا.ثانياً
العليا ية الب ذه أنّ رغم النصوص من ن مع نوع إ تمي ي وتجعلھ ه تم عليا ية ب نص ل ل

الشك انب با تاليةترتبط خاصة لية ية ب عن النص تكشف ((ال و النص إمن بل افحسب،
(مخطط التخطيط من نوع ا فإ ثم ومن ،... أيضاً النص ألجزاء الك النظام ذاتھ الوقت تحدد

Schemaالذي معھ))) النص   .)١(يتواءم
الك النظام تحدد تنظيمية أداة ا باعتبار األع املستوى ع النصية الروابط ((إحدى عد إذ

النص)) ((املخطط.)٢(ألجزاء ا أ عرف ماو لنص الك النظام يحدد الذي مجموعة،املجرد من وتتكون
عرفية قواعد ع التأليفية ا انا إم ترتكز ال املقوالت يةأ.)٣())من الب ذه إنّ ية-ي األب شأن ا شأ

ة ما-النحو أ ى) والك (العليا ن ت البن ن ب أخرى كة مش سمة ناك ولكن عرفية قواعد ع ترتكز
عات تتا أو مستقلة جمل إ بالنظر تتحددان كالً جزئيةال بوصفھ للنص سبة بال بل مل،   .)٤(ا

                                                        
النص،١( علم االختصاصات) متداخل   .٢١٠:مدخل

النص:٢( علم ة نظر (١٥٧.  

النص:٣( علم االختصاصات) متداخل   .٢١٢:مدخل

ينظر:٤(   .٢٠٩:نفسھ)

  




 












 

  
 

  
 

  
 

  
 



 

 

 

   

يك األول: العليا، ية للب أساسان ناك تداو(*)وعليھ واآلخر: عرفية، قواعد إ ند س
اتب ال غرض ما)١(هومقصدمرتبط وكال أن، النص ن تكو عند ك ش حيث ابطان منتجم علم

د ير ماذا املناسببوساطةالنص القالب شط ي و ف لذلك لھ؛ املخطط املطلبالنص ذا ذيل
ه وتفس النص استقبال عملية ية توج قيمة ذا ئذ حي يصبح الذي النمطية   .)٢(الصورة

يان و والوصايا الرسائل من املدروسة النصوص تحديد علينا يجب الدراسة ذه ونحن
ا ال وأش ا دايك)ةالنصيّ أنواع (فان يرى إذ النصية، ية األب من مختلفة أنواع ن ب ق ((التفر أنّ

متباينة))ضرو  وثقافية واجتماعية واتصالية إدراكية بمعاي يرتبط ذا ألن أنّ.)٣(ري، عن لفضالً نوعل
مالمحأنواعمن قّس وصفاتالنصوص وقد ثالثةخاصة، ع دايك) (فان ا :أنواعم سة   رئ

  

 .السردية  النصوص
 .(اجية (ا دلية ا  النصوص
 .البحثية  النصوص

  

التنميطقدو  أسس د ّ حدّ الن س التجن الدالليةأو السمات الستقبالضوء ة الضرور
للمع النّص أمثل نمط إ واإلشارات والفرعية، سة الرئ ن العناو النص، ا يحمل العلياال ية ،والب

بالنصوص اصة ا بوجراند).)٤(والصياغات دي رت (رو م وأوصفاً وقدّ النصوص ألنواع شمل
ي   :)٥(اآل

تصورات -١ ا معظم النص عالم الضبط مراكز ونجد الوصفية: تمالنصوص و واملوقف، ء لل
ب الئإثراء ا مثل الوصالت من أنواع وجود تكرار مع الوصالت كشف إ ات االتجا ة بك ا ا

اإلطار. و املعلومات أنماط من تطبيقھ يجري ما أعم والتخصيص،  والصفة
دث،النصوص -٢ ا تصورات ا أغل النص عالم الضبط ومراكز تظمالقصصية: ت ال والعمل

العلة، مثل: الوصالت ورود تكرر و للوصالت، ب مرتّ ب،و توّجھ ن،و الس ةو الغرض،و التمك املقار
املشروع.وأعمالزمنية، و ا ف للمعلومات  نمط

قضايا -٣ ا ف الضبط ومراكز ة: دليّ ا و النصوص صدق قيم ا إل سب ت اأاملة كو العتقاد سباب
اإلرادة، اإلدراك، اإلفادة، القيمة، مثل: الوصالت من أنواع وتتكرر النصو حقائق، شتمل و ب، الس

و  القيمة، تحديد عبارات من حشد ع طةأالسط ا نموذج و تطبيقاً املعلومات نماذج ك
غايتھ اءالذي ااالن مشاركة  ملعتقدات.إ

                                                        
صغرى. أخرى من ى الك القضايا تكونت ا ق طر عن ال الداللية العالقات املبحث ذا داخل املخططات وضعت قد (*)  

النص:١( علم ة نظر ينظر: (١٥٧.  

فجر:٢( ف دي مان انيھ فولفجانج ، الن اللغة علم إ مدخل ينظر: (٢٤٦-٢٤٥.  

النص،٣( علم االختصاصات) متداخل   .٢٥٤:مدخل

ينظر:٤(   .٢٥٢-٢٤٩:نفسھ)

واإلجراء:٥( طاب وا النص ينظر: (٤١٧-٤١٥.  



 

 

 

   

حول -٤ املعلومات من املناسبة األنماط مع تبادلية عالقة ا ف النص عالم يبدو األدبية: النصوص
الواق العالم تنظيم إ الثابتة النظرات عض حّث نا واملقصود املقبول، الواق العالم

ب. ت ال وإعادة التقابالت  بواسطة
التخطيط -٥ سع ي ا وف ة: الشعر األصوات،النصوص املتداخلة ات املستو ن ب يارات النحو،و ل

ار،و  كذا.و العالقات،و األف ،... طط، العالما من ل ل سبة بال التنظيم تحّول يتم قة الطر ذه و
والتخاطب قيقي سبةا بال ك وال للمنتج سبة بال التحف ادة ز وإنّ لة، مش إ العالم حول
و  داد س متعددة.مدةً للمستقبل وظائف تؤدي ألن النص عناصر تص  ح

ع -٦ دالئل تقم لم ما املقبول الواق العالم مع تاماً اتفاقاً تتفق أن ا ف توقع و العلمية: النصوص
. مثالً مرفوضة ة كنظر  العكس

التعليمية: -٧ عالنصوص ُ أن ب خاللو من ا ف النص عالم ألنھرض املزج، من جية تدر عملية
ميف النصسض ا يتطل ال املعرفة مساحات عن افية معلومات لديھ يكون أن النص تقبل

عد. فيما ع الطا ذا عن يتخ ثم لة املش ع طا النص فيتخذ  العلمّي،
املحادثة: -٨ م.نصوص لّ الت ات نو التغ ب س خاصاً عاً طا للمحادثة السط التنظيم تخذ  و

  

نص ((إدراج النصولعل وظيفة ع اً وا اعتماداً عتمد ذاك أو النوع ذا ضمن ما
فحسب)) النص ر ظا اخراجھ ل ش ع س ول والوصايا.)١(االتصال، الرسائل نصوص قراءة ومن

سردية نصوص ا م عضاً أن ثمرنجد واألحداثلتنظيمس ع االوقا تتاوترتي ل اآلخرش ا عض و ،
جدليّ  عضةنصوص لتأكيد ا يةجاء الدي عضاألمور االجتماعيةو ار اإلماماألف ا ف ستغل )(و

عالقات بوساطة وترتبط اإلقناع حشدوسائل ع ا ف النص سطح شتمل و يم، واملفا التصورات ن ب
ولھ ابط ال وسائل أُ )(من تصوراتنصوص ا معظم وصفية صياتلخر ة،ل معاو صية ك

ا وغ ... األش بن عكذلك،واملواقفومالك اإلمام رسائل نصوص األنواع ذه ن ب تداخالً نجد
)(كذاووصاياه و ... دل با والوصف بالوصف السرد   .)٢(.(*)فيتداخل

  

                                                        
أ١( ام إل د. النص، لغة علم إ مدخل مد:) ا خليل وع غزالة   .٢٣٦بو

يمكن ا.:(*) اص ا دول ا ذلك عة   .٣١١-٣١٠متا



 

 

 

   
 

  مدخل:
، التوا ع ي والثا األول ن الفصل ام) واال ساق (اال معياري دراسة من ينا ان ان عد

بوجراند (دي ا أقر ال النصية املعاي بقية دراسة الفصل ذا ناول سلرسن ودر (

التناص). السياق، اإلعالمية، املقبولية،   (القصدية،

وجھ إملاح وفق ما عل املعاي ذه ع وتوز ن، مبحث ع الفصل ذا تقسيم أرتأيت وقد

(القصديّ  معاي ك ش ف ، املعاي ذه ن ب اك واملقبوليّ االش واإلعالميّ ة بمستعمة تختص ا بأ ة)

و  اتب) ال / لم (املت القارئ).النص /   (املتلقي

ما ا ما بي اك االش ووجھ والتناص)) ((السياق معياري فيھ فسندرس ي الثا املبحث أما

النصوص أو ار ا بالسياق واملتمثلة املدروسة النصوص تؤثر ال ارجية ا باملؤثرات يختصان

اآل املباحث املعاي ذه من معيار ل نو وسوف ارجية.   تية:ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

   
 

: القصدي ً ــأوال ّ   ة. ـ
املعاي من ام واال ساق اال ان تمركزتإذا ةال متج عمليات إ ش ال أي النص

يحتاج ار، األف من النوع ذا عن ففضالً النص، مادة اراملتلقيناحية أف مستعملتمركزتإ

االتصال شاط ع تأث ذات و قبلبوساطةالنص، من ذلك ان أ سواء عام بوجھ النصوص

ء (القصديّ املتلقيأمامل نصية معاي ثالثة شمل ذا و واملقبوليّ . واإلعالميّ ة   .ة)ة

القصدية معيار ع الضوء البحث من زء ا ذا سلط ((يتعلقبوصفھو الذي املعيار

وسيلةبموقف سقة وامل املتماسكة، الوحدات من مجموعة اتخاذ من النص قصدإلنجاز منتج

يُ  دف إ الوصول أو املعرفة، ع توز ذلك ومثال لم، ماحدَّ املت خطة ضوء   .)١())Planد

املعيارأوقد ذا إ القدامى العرب ون اللغو ذاشار ف ، باملع طھ بنأبر يقول:حمد فارس

املع القصد))- ((فأما و النصُ مّ أ،)٢(ف القصد توفر أن ى ف ي، رجا ا ر القا عبد منعّ ا د

قولھ: شعره س ما ذا و ية البد اناألمور و ببدائ(( علم الناساملھمما أن لمإنماعقول، ي

ومقصوده)) لم املت غرض السامع ليعرف ، عضاً م   .)٣(عض

القصد كون(Intentionality)أما من النص م موقف ((يتضمن و: ف النصية، الدراسات

وااللتحام)) بالّسبك يتمتع نصاً تكون أن ا قصد اللغة صور من ما نص)٤(صورة أي أنّ ع ذا و ،

دف تحقيق أجل من ابطاً وم متناسقاً يكون أن بھ مقصود عمل و وإنما عشوائية ية ب س ((ل

مخطط عمل و آخر مع و ا))محدد، بلوغ يود غاية   .)٥(لھ

نصاً تكون أن ا تج ي ة لغو شكيلة أية من يقصد النص (((منتج إن ))إذ متقارناً   .)٦(متضاماً

بوجراند (دي آلراء مناقشتھ ضوء ي بح حسن سعيد الدكتور ظ سلرو مادر أ (

ساق (اال والتماسك ط الر ومعياري املعيار ذا ن ب الوثيقة الصلة األول: ن م م ن أمر إ ان ش

ام أنواال يمكن إذ داف)، أ لتحقيق الصياغة خالل من ما بدرجة ن املعيار ذين ع تحافظ

متغايرة.يّ نص   ة

ورغبتھ التواصل، دوام ع حرصھ تتضمن ا عل النص منتج محافظة ضرورة اآلخر:

ت أن إ ما بي االتصال درجة تنخفض لھ تجا فإذا متلقيھ، إ مقاصده ائياً نايصال )٧(قطع

                                                        
والنحو:١( الداللة (٢٣١.  

فارس:٢( بن أحمد اللغة، فقھ الصاح (١٩٨.  

اإل٣( دالئل   .٥٣٠از:)

طاب٤( وا النص شبل:١٠٣:واإلجراء) عزة د. النص، لغة علم ينظر: ،٢٨.  

النص:٥( علم إ ملة ا لسانيات من (٢٦.  

مد:٦( ا وع غزالة أبو ام إل د. النص، لغة علم إ مدخل (١٥٢.  

معاصرة:٧( ة لغو ات اتجا ينظر: (١٧٧.  



 

 

 

   
 

القائمة ة ر و ا العالقة تلك إ النظر ة الرؤ ذه النصية((وترجع ومعياري املعيار ذا ن ب

ايصال ع ورغبتھ حرصھ تتضمن ، معاً ا عل النص منتج محافظة أن ذلك بك)، وا (السبك

متلقيھ)) إ   .)١(مقاصده

((ال فالقصديّ  ألنھ ؛ االتصا التفاعل ضروري شرط يرادة ة لغو شكيلة ألية غ

ااستغ توافر عن ، االتصا التفاعل ا ))الل نصاً تكون بأن القصديّ .)٢(لقصد معيار إجراء ةوقبل

املقاصد أنماط ع الوقوف من البد البالغة ن والوصايا الرسائل اوأقسامنصوص

النصيّ  املدروسةالدراسات النصوص ا تطبيقا عرض ثّم ومن إذة النصيون . عيقسم املقاصد

املباشرة غ املقاصد ا: وم املباشرة، املقاصد ا: فم ن،   .)٣(قسم

لمات -١ لل املباشر باملع املرتبطة املقاصد تلك و رة): الظا أو حة (الصر املباشرة املقاصد

مل والحق)٤(وا ام واال ساق اال سابقة معاي ذلك تطبيق   ةاإلعالميّ ةونجد

النصوص(*)والتناصوالسياق مقدمات إليھ ش ما املباشرة املقاصد ضمن دخل و ،  

ياً عموماً- و س ة قص ا-مقدمات عع ت)(اإلمام كفي و النص كتابة نعن   ب

أن لھنذلك كتاب جاء ما ع البصرة:)(قف ع عاملھ و و عباس بن هللا عبد إ

))
(()٥(.  

اإلمام مقصد صراحة النص ذا مقدمة تضمنت دف)(لقد ابنھو أن بلغھ أن عد

انوا م أل مل ا يوم م م وقع ما عرف أن عد البصرة ل بأ أضّر قد والزانصار عباس ة ط

اإلمام فدعاه شة، (()(وعا مإ مع اإلحسان اسلوب ستخدم يومأن ء ال م موقف مقابل

ل مل، ّماا ور م، م بدر ما ع ل وا الندم شون ع م جعل و ية والكرا األحقاد درن غسل ي

ابن م مع يتعامل فعندما واالنتقام، ة العقو من م خوف ب س لھ م مخالف بالرأفةعباسانت

والقلق)) وف ا حاالت ل ز و نة والطمأن دوء ال روح م إل عيد أن شأنھ من ذا ف   .)٦(والرحمة،

                                                        
م:١( الكر القرآن از ا كتب الن النحوي الدرس (١٥٨.  

النص:٢( لغة علم إ مدخل (١٥٢.  

د.٣( النص، لغة علم ينظر: شبل:) النص:٣٦عزة علم ة نظر ،٤٨.  

النص:٤( علم ة نظر ينظر: (٤٨.  

اإلمام(*) مقاصد إ أش البحث.)(لقد من املوضع ذا ذكره إعادة عن نا غن مما البحث موضوعھ بحسب معيار   ل

ديد:٥( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).١٨(ك١٥/١٢٥)
الوالية:٦( نفحات (٩/٢٠٦.  



 

 

 

   
 

لھ وصية جاء ما ذلك عدأملعبما)(ومثل ا كت ((منصرفةموالھ ن: صف من
                   (()١(.

اإلمام بھ أمر ما النص محتوى كش)(يتضمن و لھ، ملا سبة النصبال من املقطع ذا لنا ف

: حة صر مقاصد ثالثة   عن

. عا و سبحانھ هللا ثواب رغبة أي هللا)) وجھ ((ابتغاء   قولھ:

.نة ا العمل ذا و األمر ذا ب س سبحانھ هللا يدخلھ أي نة)) ا بھ ھ ((ليو   قولھ:

.والعذاب النار من األخرة االمن أي األمنة)) بھ عطيھ ))   قولھ:
  

املباشرة): -٢ (غ والاملقاصد النص، ا يصرح ال ((ال و الضمنية املقاصد أيضاً ا عل طلق و

النص))يكشف مع متضمنة ا ولك صراحة، اتب ال ا ط.)٢(ع ر أحمدو حسام الدكتور

الكال  وأفعال املقاصد ذه ن ب افرج بأ املتضمنة املقاصد فيعرف منم، باملغزى ترتبط ((ال

الفعلاستخدام الكالم))أذا أفعال إ ة وا إشارة ذاك األول.)٣(و وم املف وفق فع

اآلتية: باملقاصد ا نجمل أن يمكن الضمنية  للمقاصد
فن  -أ  أخرى:نقل مرحلة إ مرحلة من  الكتابة

ال)(إلماماف أطال من وجمعك((أول ... ا وخواتم ا بدايا ن وتف والرسائل، تب

الفصيحة األلفاظ وتخ ال، ا ملقت مراعاة واإلطناب االيجاز ن الصورب من وأك

وألوانيالفن البيان فنون ن ب وجمع ملھة آثر كما ع إالبد وما عروضياً وإيقاعاً توازناً

 .)٤(ذلك))
والسياسية:  -ب  االجتماعية األوضاع ر  تصو

فالنص ثم ومن ، الواق العالم مع تفاعل أو تواصل ((عملية النص عالم يمثل

وإنما فقط، ة لغو ست ل عمل ))شبكة أيضاً واجتماعية   .)٥(نفسية

اإلماملقد حوادث)(صور من اإلسالمي باملجتمع يحيط اجتماعية،وطبقاتما

خاصة ((حالة ووصاياه رسائلھ عا فنجده ، االجتما الواقع توازناً يخلق أن فحاول

النفس، اد ج لواجباتھ مالً م التعس، ه مص عن غافالً بدا الذي العدومجتمعھ اد وج

اللذ اء وال املتع ع فاً مستقرمتل مجتمع إال ما ستحق ال األمأين وضعھ حكم

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٢٤(و١٥/١٤٦)
شبل:٢( عزة د. النص، لغة علم (٤١.  
النص:٣( علم ة نظر (٤٨.  
ع٤( اإلمام رسائل ()،(:نقدية أدبية   .١٠٨دراسة

شبل:٥( عزة د. النص، لغة علم (٤٤.  



 

 

 

   
 

(( واالجتما أن)١(والسيا كفينا و للمجتمعقرأن، وا تصور ن لتكو اآلتية النصوص

والسيا ا:اإلسالمي م   آنذاك

ك١ك ك٣ك،٢، ك٤، ك١٦و،١٤و،١٢و،١١و،٥، ك١٨، ك١٩، ك٢٠، ك٢١، ،٢٢،

ك٢٥و،٢٤و،٢٣ك ك٢٦، ك٣١و،٢٧، ك٣٣، ك٣٤، ك٣٦، ك٣٨، ك٣٩، ك٤٠، ك٤١، ،٤٢،

ك٤٣ك ك٤٥، ك٤٧و،٤٦، ك٥٦و،٥٣ك،٥١ك،٥٠، ك٥٩، ك٦٠، ك٦١، ك٦٢، ،٦٦،

ك٦٧ك ك٦٨، ك٦٩، ك٧٠، ك٧١، ك٧٢، ك٧٨ك،٧٧و،٧٦و،٧٤، ،٧٩. 
خية.  -ج  تار وثائق  تقديم

اإلمام رسائل قراءة سيما- )(من ةرسائلھ-وال معاو القول(*)إ عدإيمكننا ا

لد خالفتھر امصادر مدة سيما وال اإلسالمي خ ادهح)(التار ش ذلكاس و تأخذ،

وسياسياً سانياً وإ اجتماعياً عداً والوصايا أالرسائل عن ومنافضالً منظم، لغوي شاط

القول  يمكن اإلمامإ:نا قبل من تصدر ال األقوال، من عة متتا سلسلة مالتؤدي)(ا

مقاصد شف تك أن يمكن إذ إليھ، أويروم ة، اللغو النص شكيلة ع اعتماداً النص منتج

السياقية العوامل   .)٢(بمرعاة

مصط ألن الكالم؛ أفعال ة نظر عن ديث ا املباشرة غ باملقاصد يرتبط ومما

النصوصالقصديّ  منتجو ا يتخذ ال الطرق جميع ((إ ش الواسع باملع استغاللة

من مأالنصوص مقاصد عة متا ا))جل   .)٣(وتحقيق

تقدم مّما ن نصھتب يب اتب ال فإن لذلك ھ؛ وأسلو النص ية ب اً تأث للقصد أن

قصده تحقيق يضمن أن شأنھ من بما املالئمة ة اللغو الوسائل لذلك ختار و معيناً ،بناءً

اللغة ال أش من وشكالً اللغوي، السلوك ر مظا من راً مظ عد النص أن ظ ن ذلك و

محالة-يتضمن معيناً-ال داللةو قصداً من ماً م جزءاً يمثل أنھ القصد مية أ تكمن

لم املت قصد بفعل إال داللة النص سب يك ال بل  .)٤(النص،
  

  
  

                                                        
ع١( اإلمام عند خ التار حركة ()(:الدين شمس دي م محمد الشيخ البالغة، ن دراسة ،٤٨.  

ك املرقمة: الكتب ينظر ك٦(*) ك٧، ك٩، ك١٠، ك١٧، ك٢٨، ك٣٠، ك٣٢، ك٣٧، ك٤٨، ك٤٩، ك٥٥، ك٦٤، ك٦٥، ،٧٣،

  .٧٥ك

فجر:٢( ف ودي مان اينھ فولفجانج النص، لغة علم إ مدخل ينظر: (١٢١.  

مد:٣( ا خليل وع غزالة أبو ام إل د. النص، علم إ مدخل شبل:١٥٧) عزة د. النص، لغة علم ينظر: ،٢٨.  

مد:٤( ا خليل وع غزالة أبو ام إل د. النص، علم إ مدخل ينظر: (١٥٢.  



 

 

 

   
 

  القصدية وأفعال الكالم: 
ا وعالق ة اللغو باألفعال ع ال التداولية اللسانية املقوالت أبرز من الكالمية األفعال عد

ذه تأسست وقد الفلسفةبالسياق، من ثقت وان ل) (س و ن) (أوست ن اللغو يد ع ة النظر

ساب ا علم أسس كتابھ جيھ) فر (غوتلوب ي األملا الفيلسوف يد ع شأت ال   .)١(التحليلية

ع ي ّر و تأث إنجازي دال شك نظام ع ض ي ملفوظ ل )) أنھ ع الكالمي الفعل .ف

ذلكو  عن قولية،فضالً أفعاالً يتوسل اً نحو مادياً شاطاً أغراض(Acteslocutoires)عد لتحقيق

ة ية(Actesillocutoires)إنجاز تأث وغايات والوعيد، والوعد واألمر تخص(Actesperlocutoires)الطلب

املتلقي فعل والقبول (ردود و)٢()))الرفض ئاً ش نفعل إننا بقولنا عادة عنيھ مما بإنجاز. نقوم أننا

كأن اجتما نفرح.فعل أو نن أو وعداً نوعاًعد تمثل انت البالغة ن والوصايا والرسائل

فعالً عرض أن يمكن األفعالإنصياً تقسيم تّم وقد متباينة، عدة ة إنجاز أفعال أو واحداً اً نجاز

ا قو حسب أقسام خمسة ع ن) (أوست قبل من ةالكالمية   :)٣(اإلنجاز

األ  -١ امأفعال س(Verdictives)ح ول معينة، يئة أو محكمة قا عن يصدر حكم تتمثل :

أو رأي صورة الصادر كم ا ذا يكون فقد ائية، أو نافذة ام األح ذه تكون أن اً ضرور

ئ، ي ، ع يحكم يقدر، اآلتية: األفعال ا عل يدل ومّما اً تقدير يحلل،حكماً ص،

يصف.  يصنف،
القرارات -٢ قانونية(Exercitives)أفعال أو عية شر سلطة ممارسة أو ن، مع قرار اتخاذ وتتمثل :

والطرد، رمان،و اإلذن اآلتية:و ا األفعال ا عل يدل ومّما ... ن، ييأالتعي يحرم،ذن، طرد،

يأ يرجو، يأمر، ن،  سف.عي
د -٣ التع د(Commissives)أفعال يتع أي ن، مع فعل بإنجاز نفسھ لم املت يلزم أن ا م الغاية إن :

النوع ذا ل ة املم والسمة ... يكفل، د، يؤ يضمن عد، : ا ع ة املع واألفعال ما ء بفعل

السامع. التأث ت ي ال كونھ سابقة  عن
السلوك -٤ واألف(Behabitives)أفعال ما، لسلوك فعل رد عن ع و عتذر،: ا: ع ة املع عال

اً عب نفسية مواقف عن التعب الصنف ذا من والغرض ... يتحدى، ، يوا شكر،

.  صادقاً

                                                        
اس:١( قيّ ليندة النص، لسانيات ينظر: (١٩٠.  

را٢( مسعود العرب، العلماء عند التداولية   .٤٠وي:)

ن:٣( أوست بالكالم، األشياء ننجز كيف العامة، الكالم أفعال ة نظر ينظر: ادي١٨٥- ١٧٤) ال عبد طاب، ا اتيجيات اس ،

ري: الش قياس:١٥٦ظافر ليندة النص، لسانيات ،١٩٣-١٩٢.  



 

 

 

   
 

اإليضاح -٥ وإثبات(Expositives)أفعال رأي عن اإلفصاح أو معينة، نظر ة وج ير ت ا م والغاية :

ت، أث اآلتية: األفعال ا عل يدل ومما وا ن ا بال أصوب،أال أنكر،ذلك أشكك، حظ،

يقتنع ح رأيھ عن ن ليب ش طرائق إ حاجة لم املت يكون الكالم سياق إذ ،...

تقل ت ح ن ا وال ا من مجموعة إ يحتاج ما فكرة وتب أورده، ما ة ب املخاطب

األفع من الصنف ذا و ا، سليم وال اإلقناع مستوى إ العرض مستوى ضمنمن يدخل ال

ير)) والت والنقاش اج ((ا ة)١(نطاق (نظر ة النظر ذه يم مفا إسقاط قت و ،

النصوص ذه نتأمل أن البالغة ن والوصايا الرسائل نماذج ع الكالمية) األفعال

قّس  كما الكالمية لألفعال صنف أول مع مبدئياً ا مع ن):ونتعامل (أوست ا  م
الد  ) أ( قولھااألفعال ورد ما ا أمثل ومن ام األح ع (()(لة :




(()عدةتضمنت.)٢ أفعاالً ة اللغو يات الب اساسيةذه ية ب لت ش ،

اإلمام اختار إذ واألساليب، مل ا ن ومقاصدَ )(تكو أغراضاً ليؤدي الصيغ وقدذه ،

ا عض و ت)، لكت يت، اش ، ت ات خسرت، نقدت، ابتعت، (فانظر، تاً مث ا عض ورد

اإلمام تمكن األفعال ذه فبوساطة ترغب) فلم تكون، (ال حكم)(منفياً ن يب أن من

حرام.ش مال من دار   راء

أمر بفعل جملھ بدأ اسلوب(أنظر)إذ استعمل ثم كالم من إليھ سيلقى بما املتلقي يھ لتن

أسلوب استعمل تكون) (ال قال: ثم يھ التن ادة ز ذالنفيالنداء من املتلقي يبعد أن أراد وكأنھ

النص ذا املاضية األفعال ء م قيقة ا ذه يؤكد ومما بالفعل، وواقع متحقق أنھ مع العمل

اإلمام استعملھ إذ األفعال من ا غ من الزمن)(أك ء ال حدوث ع يدل و و مرات ست

إن ثم حاملا ن ب طت ر ال الفجائية (إذا ء املتلقيم إثارة كب أثٌر ا ل ان ن منفصل ن دث

خطئھ. إ ھ ب   وت

قولھ (()(وكذلك شھ: ج أمراء عض إ لھ كتاب  
           
(()٣(.  

                                                        
طاب:١( ا اتيجيات اس أحم١٥٦) محمود د. املعاصر: اللغوي البحث جديدة آفاق ينظر:   .٧٠-٤٦،٦٩د:،

ديد:٢( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٣(ك١٤/٢٧)

  ).٤(ك١٤/٣٢:نفسھ)٣(



 

 

 

   
 

أم خالفة مدة عاصرت ال السياسية الظروف عن النص ذا الواردة ام األح أفعال ع

ن الرسالة)(املؤمن ذه ل اللغوي النظام وراء ست األفعالأإذ ا ع ت ع ة إنجاز ألفعال ام ح

ح نُ (عادوا، ابُّ اآلتية: اختار قد ،( أغ تقاعس، انقاد، استعن، عصاك، أطاعك، د، فا توافت، ،

ومقاصدَ )(اإلمام اغراضاً (انقادلتؤدي وعصاك) (اطاعك األفعال ن ب التضاد داللة تحيل إذ ،

اإلمام تمكن ة اللغو الوسيلة ذه فبوساطة واملوازنة املفاضلة من نوع إ أن)(وتقاعس)

ن صنف ن ب األفعاليفاضل أغلب وردت وقد واملخالف. املوا الناس املا-من لتفيد- بصيغة

السياسية األوضاع حقيقة ر وصف كيبكذلكآنذاك.اوتقر ال ورود ام األح أفعال وقوع خدم

. سلبياً أم إيجابياً ان سواء الشرط فعل بطبيعة الوارد كم ا ارتبط إذ (إن) الشرط بأداة الشرطي

ناس وسيلةو عد إذ ،( وأغ ، (خ التفضيل لصيغ الوا ضور ا أيضاً ام األح أفعال مع ب

حياة مة م قضايا عن ام األح أفعال ت ّ ع فقد وعليھ الناس. من ن نوع ن ب للفصل مة م ة لغو

ع اإلمام ا أورد وقد آنذاك اإلسالمي الفعال)(املجتمع التأث إحداث و أغراضاً ثلتخدم و

والعامة. اصة ا الناس أمور إلصالح العام واإلرشاد الن وإشاعة الصارم   التوجيھ
  

لھ-٢ كتاب ورد ما ا أمثل ومن القرارات إ)(أفعال أرسلھ ملا ، البج هللا عبد بن ر جر إ

)) ة: معاو
(()١(.  

اإلمام براعة عن القرارات أفعال يمثل)(تكشف بصفتھ الشرعيةومقدرتھ كومة ا

إ ة موج و خذ) انبذ، ه، ّ خ خذه، (أحمل، األمر بأفعال القرارات أفعال تمثلت إذ التنفيذية

ن مخاطب إ ة موج و اختار) (أتاك، املاضية واألفعال البج هللا عبد بن ر جر و و ن مع مخاطب

األف ذه والتأمل ة) ومعاو ر (جر ما بو ت عن ا أ نجد املتضادةإعال السلوكيات من ن نوع براز

اإلمام عاشھ الذي السيا الواقع لصورة اس ع ا قيقة ا عامل)(و كيفية صور إذ ،

والقبول). (الرفض و والطاعة) (العصيان ن ب معھ   الناس

قولھ القرارات أفعال إ)(ومن لھ ينأكتاب ((م شھ: ج أمراء من
(()ن.)٢ املؤمن أم لنا يقدم

من ومقصده اإلمام غرض ليؤدي (األمر) واحد ي شا إ أسلوب ضمن األوامر من فقدسلسلة النص،

اإل  األفعال ذهفنوظف عمل املباشر اإللزام يل س ع واجعاله) واطيعا، (اسمعا، اآلتية اذية

ت ذا و اإل األوامر، (األوامر) القرارات أفعال اللغويفنكون سيج ال ع ا سيطر أحكمت قد اذية

                                                        
ديد)١( ا ي أ ابن البالغة، ن   ).٨(ك١٤/٤٥:شرح

  ).١٣(ك١٥/٩٨:نفسھ)٢(



 

 

 

   
 

اإلمام قصد شھ ج أمراء من ين أم إ ة موج ا أ عن فضالً النص، ذا السيا)(ل الوعظ ا

النص. من املقصود الغرض مع مة م القرارات أفعال   فجاءت
  

ومن-٣ د التع قولھأأفعال ا (()(مثل البصرة: ع عاملھ حنيف بن عثمان إ لھ كتاب


          

(()١(.  

ذتش عامل اإلمام ا استعمل ال واألدوات والصيغ د التع أفعال من طائفة ع النص

)(ة اإلنجاز القوة ع والشرط،للداللة والتوكيد، والنفي، القسم، كالمھ ا تضمي د ير ال

اإلمام غرض ة اللغو الوسائل ذه خدمت وقد ام... مطواعة)(واالستف أداة اإلمام ا اتخذ إذ ،

ة. والدنيو املادية ات املغر ذه ة مواج تھ ص قوة عن   للتعب

(امل ة اإلنجاز األفعال حضرت سبةوقد ب (أذلضارعة) قولھ: أسلس،أك ، ستذلي ،

وتقنع ش، أروضّن، ، ث اس ي، ضتقود تر شبع، ك، ت ، تمت أدعّن، وردت، إذ ع) ي ل، يأ ،

ورد فقد (املاضية) األفعال أما مرة، عشرة قرت،تخمس نضب، (قدرت، قولھ: مرات ع أر

سياقاق ما م ن اثن وجدنا النظر دققنا وإذا واقتدى)تدى)، (قدرت ما و ال ا ع دالة جملة

واآلخر للوصف فاألول انجاز، بأفعال سا فل وقرت) (نضب اآلخران الفعالن أما الشرط. اداة بقيد

عطي الذي و ذا و وماضية، مضارعة واالستقبال ال ل ا ل ة اإلنجاز فاألفعال ذا وع للدعاء،

الداللة توقف وعدم والتجدد ركية ا محدد.للنص زمن   ع

اإلمام مقاصد خدمة و املختلفة األفعال ذه ن ب ك املش امع الن)(وا من

. الدي   واإلرشاد

لھ كتاب جاء ما أيضاً (()(ومثلھ يوش: ا ع أمرائھ إ   





          
   (()عدة.)٢ وصيغ أدوات ع ة اللغو يات الب ذه القوةأحوت دعم مت س

                                                        
ديد)١( ا ي أ ابن البالغة، ن   ).٤٥(ك١٦/٢٩٤:شرح

  ).٥٠(ك١٧/١٦:نفسھ)٢(



 

 

 

   
 

ة (التوكيد،اإلنجاز و د التع ناء،و النفي،و ألفعال املعو االست الوسائل ذه خدمت إذ الشرط)،

النص. ذا من معاملقصود واألمر) واملضارع (املا الثالث ا بصيغ ة اإلنجاز األفعال حضرت وقد

ا وظ م اإلتفاوت ن ب ا تراوح مع الزم ي:ملقدار اآل مو وكما والنفي   ثبات

 تنك ال تكونوا، أن أقف، ال أوفر، ال أطوي، ال احتجز، (ال املضارعة تفرطوا،صاألفعال وال وا،

يكن،أو  لم ستقيموا، لم تخوضوا، ).أن يص يجد، وال  عظم،
 اعو ا وجبت، (فعلت، املاضية أداة)ّج ألفعال نة بقر ال ا إ خرجا األوالن فالفعالن ،

و  و للوصف فجاء (أعوج) أما .الشرط، اً انجاز فعالً س  ل
 ،خذوا) األمر م).أافعال  عطو

أفعال طبيعة مع ناسب ي ذا و األمر ثم املاضية ا تل األفعال أك املضارعة األفعال انت ف

ذا ل يجة ن ن مع عمل القيام املخاطب ع أيضاً تب و ن مع عمل بإنجاز لم املت تلزم ال د التع

د األفعالالتع ل فتكون حركية، أفعاالً واالستقبال ال ا إ زمنياً املتحولة واملاضية املضارعة

ة واالستمرار ة يو ا النص ع   .تضفي
  

قولھ-٤ ا أمثل ومن السلوك (()(أفعال ُعمالھ: عض إ لھ كتاب    
            



(()١(.  

واألمر) واملضارع (املا الثالث ا بصيغ النص ذا األفعال حركة ملةإش ا طغيان

حساب ع األسميةالفعلية ملة تقتضيھا ملا واألفعال، للسلوكيات إبراز من النص ذا طبيعة

النص بارزاً وراً ظ لھ ان إذ األفعال بقية ع األمر فعل ط وقد العادل، العامل من تصدر ال

اخ (استعن، بـــ النمتمثالً سط، ا اخفض، م، اع ارفق، انلط، الذي املضارع الفعل ليھ و وآس) ،

ر، (استظ ت املث ن نوع شأقمع،أع ييأس) ال يطمع، ال ، غ (ال واملنفي اسد)، ق طر إعن

رعيتھ.املختلفةالسلوكيات قبل   من

ذلك ومثل أرفق) ان، مك، (أ ــ بـــ تمثل وقد حضوراً األفعال أقل ان ف املا الفعل أما

قولھ (()(أيضاً ة: معاو إ لھ كتاب 
            

                                                        
ديدشرح)١( ا ي أ ابن البالغة،   ).٤٦(ك١٧/٣:ن



 

 

 

   
 

      (()اإلمام.)١ طائفة)(يحشد

لتع واملضارعة املاضية األفعال صادقاًمن اً يختعب ةعّما معاو كتاب من اعتادنفسھ الذي ،

إليھ. يطمح ما لنيل الكالم بصيغ التالعب   ع

 وترقيت).فتمثلت اصبحت، ضعفت، ي، (أتا ــ ـــ بــ املاضية  األفعال
 .(حاذى و تقصر، ا، يحك (لم ــ ـــ بـ املضارعة األفعال  وتمثلت

سلوكيات عكس للنص اللغوي سيج ال شكيل ة ضرور ة اللغو املواد ذه انت وقد

ع اإلمام إ كتبھ ة يخفى.)(معاو ال ا زخم من ا ل   وملا
  

ا-٥ أمثل ومن اإليضاح تھأفعال وص جاء سن)(ما ا (:))(البنھ    



(()٢(.  

هللا صفات لبيان الوصية من النص ذا ع اإليضاح أفعال عا-طغت و وقد-سبحانھ

ل، الس النحوي كيب ال إ نازعاً ا سبك احكم ال ة القص مل وا لة الس العبارات ع اعتمد

استعمال ة بك مل ا ذه حفلت ...)،أوقد التكرار، الشرط، ، (إنّ التوكيد عددتساليب وقد

 ّ مو وكما األمر) املضارع، ، (املا شمل ل ا أزمن عددت و اإليضاح ي:أفعال   اآل

 أل ان، ) املاضية عظم).لرأيتتتك،األفعال وصف، ولعرفت، ، 
 .(ت تث أن يزل، ولم يزول، وال يضاده، (ال املضارعة  األفعال
 بصدد مشغول النص ذا ألن املتقدمة باألفعال مقارنة األفعال أقل و و (اعلم) األمر وفعل

حركة ش كذلك املنفي، املضارع الفعل استعمال سيما وال ا وشرح ية اإلل الصفات عرض

الفعلية مل ا طغيان إ النص ذا داخل واألمر) واملضارع (املا الثالث ا بصيغ األفعال

حساب النصع ذا طبيعة تقتضيھ ملا األسمية، ملة ية.إلبرازا اإلل والصفات  األفعال
أي قولھومثلھ نكتاب)(ضاً البحر ع عاملھ ان و املخزومي، سلمھ ي أ بن عمر إ لھ

)) انھ: م الزر الن بن النعمان واستعمل فعزلھ
(()٣(.  

                                                        
ديد:)١( ا ي أ ابن البالغة، ن   ).٦٥(ك١٨/٢٢شرح

  ).٣٠(و١٦/٧٧:نفسھ)٢(

  ).٤٢(ك١٦/١٧٣:نفسھ)٣(



 

 

 

   
 

النص ذا اإلمامعاشتمل عمد ال اإليضاح أفعال من اإ)(طائفة أل ا استعمال

املاضية األفعال من ن نوع النص تضمن وقد ه، غ واستعمال العامل ذا عزل ب الس إ تحيل

) ــــــ بـ و أوتتمثل اإلمامأردت، عضد وقد ر)، استظ د، ش ) ـــ ــ بــ وتتمثل مضارعة وأفعال شاء)، ت، حب

)(كالمھ أراد ألنھ إن) (قد، التوكيد أدوات باستعمال ومؤثراًكالمھ ومقنعاً اً وا يكون أن

(أدوات ة لغو وأدوات أفعال من التوضيحية األساليب باستعمال إال ذلك ى يتأ وال نفسھ، الوقت

إذا ، الن ابط ال تحقق مت سا قد الكالمية األفعال أنّ لنا يت تقدم مما التوكيد)

ا التخاطبية ا بأغراض نصياً اً تماس تكّون أن املشاركةاستطاعت إ اية ال تؤدي ال ة ملتواز

اغراض لتخدم ة انجاز أفعاالً تتوسل إذ البالغة ن والوصايا الرسائل لنصوص لية ال ية الب بناء

(اإلمام لم ن)(املت املتلقي التأث (أي أخرى ناحية من ية تأث غايات ولتخدم ناحية، من (

ن)).   (املخاطب
  

: امل ـــقبوليثانياً ّ   ة. ـ
املقبول رغبةةيّ عد ف املنتج، لقصد اآلخر الشطةالوجھ اإلنتاج عملية للمشاركة

من واملتلقي(تتكون والنص (.)١()املنتج عتمد ذا ورغبةع(و ن املنتج مقاصد ن ب التفاعل

املعرفة ن كة))املتلق مش يم مفا ئ)٢(وصياغة تت إذ بھاملقبوليّ ، يقوم الذي الدور إيضاح ع ة

علم نظر و ف نوعھ ان ما م فالنص النص، انتاج عملية ((إاملتلقي حتماً موجھ النص لغة

ومشاعره،املتلقي عقلھ فيھ عمل و فيھ يتفكر خالل،ي من حياتھ سب يك النص أنّ شك وال

تھ.)٣(املتلقي)) بن وطبيعة النص بوجود يتدخل و ف ،  

باملقبوليّ أتعرفنول املقصود ع الرسائلوالً نصوص توجيھ ا أثر ع التعرف قبل وأة

االوصايا نا فاملقبوليّ و البالغة، ((من ا يقصد مية أل وتقييمھ املتلقي النص))وقف ،)٤(ة

املستِق كذلك ((تقبلية بـ للنصعّرف متقارنبل متضاماً للمستقبل،باعتباره نفع ذا صلةاً ذا أو

  .)٥(بھ))

مع تفاعالً ثمة أن ع عامة بصورة و املخاطب، صوب تتجھ التقبلية فكرة أن ع ذا و

والقبول) (االستجابة بـ عزام) (محمد صھ ي ما و و املتلقي، من تفاعل)٦(النص القراءة ((فعملية ،

                                                        
شبل:١( عزة د. النص، لغة علم ينظر: (٣٤.  

النص:٢( علم ة نظر (٥٢.  

الن٣( اللغة علم (:٢/٢١٣.  

النص:٤( لسانيات أسس (١٥٢.  

غزالة٥( أبو ام إل النص، لغة علم إ مدخل مد) ا خليل ع د.   .١٢:و

الغائب:٦( النص ينظر: (٥٠.  



 

 

 

   
 

لف وا النص ن الذاكرةب مخطط أو للقارئ املسبقة املعرفية املعينةMemory Schemataية والتوقعات

للنصوص)) العامة ية الب ع.)١(حول املتلقي تحمل العوامل من مجموعة القبول عملية وتتحكم

ي اآل النحو ع ا نوجز النص،   :)٢(قبول

ل. )١( والتأو م الف ع املتلقي ساعد سياقية مقدمات ع النص يحتوي  أن
النص. )٢( نوع و لم باملت املتلقي  معرفة
للنص. )٣( العام املضمون  وضوح
للمتلقي. )٤( سبة بال الرسالة مية  أ
الفكر  )٥( لفيات ا للقراء.عدد واأليديولوجية  ة
مدى )٦( أو املتلقي رد ذا ر ظ و النفسية يعابھالعوامل للنص،اس امل حالتھإذال إن

نية. الذ حالتھ ع تؤثر  النفسية
  

اظ ومدو العوامل والوصاياىذه الرسائل نصوص ا إتوافر نقول أن ذهنّ يمكننا

املقبوليّ  معيار من تخلو ال االنصوص أل اإلمامة، أنّ رسائلھ)(تكمن ر تظ بأن داً جا عمل

أفضل. نحو ع ا متلق إ ا إيصال د ير ال واملعلومات ار األف خاللھ من تت ر بمظ   ووصاياه

طالبفقائل ي أ بن ع اإلمام و ا) منتج (أي النصوص بفصاحتھ)(ذه معروف و و

عام ذا ان ف البلغاء، الغة و اء الف فصاحة فاقت ال الغتھ املتلقيو يدفع ماً م ان-اً أي-الً

معھ. والتفاعل إليھ املوجھ النص قبول الرسائلإ املقبولية ر مظا عض ع ي يأ فيما وسنقف

  والوصايا.

وامل املرِسل اسم بتقديم الرسائل كتابة أسلوب اتباع ا متبعرَس م أسلوب ((فذلك إليھ   ل

شر ل امللوك إ ا ع ال والرسائل النبوة د ع منذ باالسم ح التصر اقتضاء قبل   من

متبعة سنة تلك وأصبحت اإلسالمية، باالسم))الدعوة ح ذا)٣(التصر و بالسالم، ا ختتم   و

الرسا آداب ع س ما ا فم الوصايا، ح أيضاً كوصحاصل املوضوعة ا بقيود م وتل   تھئل

سناإ ا مضامي)(بنھ وتنوع ا ام و ا طول من الرغم فع عندفا، مقبولة ا   إ

ا امتلق ام فضالًإلل الكتابة الوعظيبقواعد ا موضوع مع متناسبة جاءت ال ا لغ طبيعة عن

)) بقولھ: ا افتتح فقد   
         

                                                        
شبل:١( عزة د. النص، لغة علم (٣٤.  

النص:٢( علم ة نظر ينظر: (٥٦-٥٥.  

البالغة:٣( ن الن بالغة (١٥١.  



 

 

 

   
 


(()١(.  

ظ اإلمام-نا-ن أن)(استعمال أراد ألنھ املولود) (الوالد، مالفظ نيجعل ت موج

عموم اإلمامفحققالناسإ جعل وقد املقبولية، وم مف إليھ ش مما ذا و العام للمستقبل النفع

)(((واملوعظة ة بالوصيّ املقصود ((ألنھ صفة عشرة ع أر املولود وأوصاف سبعة الوالد )٢(أوصاف

)) بقولھ: ا واختتم       
(()النص.)٣ اية ب املتلقي شعر لھواستكمالمما د ع ال ا وكذا ا مضامي ل ل ة الوصيّ

)(النخم لألش ّ كتبھ نامل ح ا واعمال مصر ع بكر)،واله ي أ بن (محمد ا أم أمر اضطرب

فيھ: قال للمحاسن كتبھ وأجمع د ع أطول و ((و
(()٤(.  

اإلمام استعمال يحمل)(فنجد الذي ن) املؤمن (أم األول((لقب املسؤول بأنھ ايحاءً

ا فقرا ومواساة الرعية موم عاتقھ ع يحمل وقولھ:الذي نأم. الشعاراملؤمن ذا بأنھ إشعار

ب ي ليف يت منصباً س ول اج م وأسد مراد أتم ع واالستطالةالنفسثاداؤه و بالز الشعور

ما عظمة عن تكشف و الناس... اإلحساساع ع القدرة سمو من ع ذات عليھ نطوت

م)) معانا م ومشارك ن   .)٥(باآلخر

ع اإلمام بھ أمر ما ل ب ام باالل املتلقي ش بما الكتاب ذا نص ختتم يخص)(و بما

املختلفة وطبقاتھ املجتمع ((فئات بقولھ:


     
       (()عكس.)٦ األش ملالك وا دعاء ففيھ

اإلمام بلعنھ)(رضا تقّ إ مالك يدفع ا.)(أوامراإلماممما مع لتفاعلھ ا   وتنفيذ

املقبوليّ  ر مظا وومن املدروسة النصوص ووصاياتوشيحة يةهرسائلھ الدي بالنصوص

الحق موضوع ناولھ سن ما ذا و واألشعار) (األمثال األدبية والنصوص ة) نبو وأحاديث (قرآنية

                                                        
ي١( أ ابن البالغة، ن شرح ديد:)   ).٣١(و١٦/٩ا

ي:٢( البحرا ميثم ابن البالغة، ن شرح (٥/٨.  

ديد:٣( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٣١(و١٦/١٢٢)

  ).٥٣(ك١٧/٣٠:نفسھ)٤(

البالغة:٥( ن الن بالغة (١٦٤.  

ديد:٦( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٥٣(ك١٧/١١٧)



 

 

 

   
 

(((التناص). أيضاً والوصايا الرسائل نصوص مقبولية ر مظا يفجروتتمثل جديد عنصر تقديم

النص)) قبول نحو رغبات املتلقي   .)١(لدى

لھ كتاب املرصع ع ال املوسيقية العناصر توظيف ر يظ ذا أبيھ،)(و بن اد ز إ

امل أم عامل هللا وعبد البصرة ع عباس بن هللا عبد عاملھ خليفة و وِرو كُ وع ا، عل ن ؤمن

ارَس وفَ واز، ااأل رمَ ((نَ وكَ فيھ: قال ،       
(()٢(.  

وألفاظھ عباراتھ الشدة شد تح ، جداً قص اًفلتفالنص مو ديد، وال يخ التو غرض يد

إنّ  (القسم، التوكيد بأساليب وإلضافةذلك التكرار) الثقيلة، التوكيد نون الالم، جاءغرض، اإلثارة

املرّص  ع الذيال األمر)، يل ض ر، الظ ثقيل الوفر، (قليل ن ب عندع النص استقبال أثر لھ ان

وتقبل كتابھاملتلقي جلياً ر يظ ذا و ي اإلسلو والتفرد التم خالل من النص مقبولية تحصل وقد .

(()(لھ بكر: ي أ بن محمد مقتل عد العباس بن هللا عبد إ

        


          
(()٣(.  

والتفرد التم لنا ز ي يإذ اياتاألسلو اكيباختتام وال مل تمثلا ة منصو بأسماء

( دافعاً ، قاطعاً ، ادحاً ، اً (نا تتمثل صفات أما ف متنوعة، إعرابية كماأ،مواقع أحوال و

، )،(سراً خاذالً ، اذباً ، اً ار ، )عوداً دءاً و راً (ج كما عليھ معطوف قولھ،أو كما تمي أو

.( (أبداً قولھ كما ظرف او ( أ(واحداً الشراح،وقد عض اب إ الصورة ذه ع النص بناء ثار

تواتيھ كيف عضاً ا عض يتلو ة، املنصو األلفاظ ذه ل ب ((وأ يقول: ديد ا ي أ ابن ذا ف

شرعوا إذا اء الف من ك وغ وأنت ف... لّ ت وال عّسف غ من تتدفق لة، س سلسة وتطاوعھ؛

ت والفواصل القرائن جاءت خطبة، أو أرادواكتاب فإن ة، منصو وتارة مجرورة وتارة مرفوعة، ارة

بإعراب ا أحدقسر البيان من الصنف ذا و ة، وا وعالمة ن، بّ أثر لف الت ا م ر ظ واحد

ال الطبي البيان بمقت سياقة ساق ت ما م واحد ّل فواصل إن ثم القرآن... از اإل أنواع

إ أنظر ثم فية، لّ الت ذاالصناعة واملوصوفات والصفات (( اً نا ((ولداً قال: كيف الفصل،

                                                        
شبل:١( عزة د. النص، لغة علم (٣٥.  

ديد:٢( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٢٠(ك١٥/١٣٨)

  ).٣٥(ك١٦/١٤٥:نفسھ)٣(



 

 

 

   
 

)) و (( ادحاً ))سيف((عامالً اً نا (عامالً و (( ادحاً ((ولداً قال: لو ،(( دافعاً ((ركناً و (( قاطعاً اً

عده ما واقعاً ملاوكذلك املوقع وال ، صواباً املزايا،ان ذه الرجل ذا منح من سةالنففسبحان

الشر صائص   .)١(فة))وا

عّم  تقدّ فضالً لھا كتاب جاء مثلما للنص وتقييمھ بموقفھ املتلقي يصرح قد إ)(م

)) الكالم: ذا انتفا هللا رسول كالم عد بكالم انتفعت ما يقول ان و العباس بن هللا عبد
               

            
   (()وس.)٢ العبارات ن ل ظ فن ، الدي الوعظ موضوع حول النص ا،يدور ول

تقر ا ف س لديھ.عفل مقبوالً وجعلھ املتلقي، نفس معناه توغل أثر لھ مما ديد،   أو

مّم  معياريت أنّ تقدم صا أثر خالل من يتحقق فضالًميةاملقبولية نصھ، النص نتج

املتلقي يدفع مما وموضوعھ وصياغتھ النص طبيعة النصعن ان وإن ح والقبول االستجابة إ

طياتھ ن ب عيحمل والتقر زاء واالس يخ التو املتلقي.غمة صية ل   والنقد
  

: اإلعالمي ــثالثاً ّ   ة.ــ
املؤثرعد ((العامل ا بأ بوجراند) (دي ا عرف و النصية، املعاي من امس ا املعيار اإلعالمية

زم ا لعدم سبة ن Uncertaintyبال عالم ع الوقا أو النصية، ع الوقا ع كم Textualا

فاإلعالميّ  املمكنة. البدائل وعمقابلة البدائل، ة ك عند الدرجة عالية تكون الفعة االختيار ند

مقابل ا ع وقا تقوم األقل ع صغرى إعالمية نص ل ل نجد ذلك ومع االحتمال. خارج من لبديل

ع)) الوقا العناصرفاإلعالميّ .)٣(عدم معرفة) عدم / (معرفة أو توقع) عدم / (توقع ((بمدى تتعلق ة

بذلك قصد و النص، ا يقدم ال ع) ديدة(الوقا ا اناملعلومات فإن للمتلقي، النص ا يقدم ال

ديدة ا املعلومات ذه يتوقع إعالميّ ،املتلقي أقل بأنھ يوصف النص ال،ةفإن املتلقي ان إذا أما

ديدة ا املعلومات ذه إذا،يتوقع ديدة، ا املعلومة أن ع ذا و إعالمية أك بأنھ يوصف فإنھ

إعالم أقل يكون النص فإن للمتلقي مت أكقدّ يكون النص فإن املتلقي دس تركت إذا أما ية،

  .)٤(إعالمية))

نص ل ل ((إن غزالة أبو ام إل الدكتورة ھُ وتقول اإلعالميّ حظّ لمن الش ب نص يكن ما فم ة

ال فإنھ التوقع، من يتعذرمندوحةواملحتوى ال ة املتغ ع الوقا عض وجود اعن بحذاف ا بؤ الت

                                                        
ديد)١( ا ي أ ابن البالغة، ن   .١٤٦-١٦/١٤٥:شرح

  ).٢٢(ك١٥/١٤٠نفسھ:)٢(

واإلجراء:٣( طاب وا النص (١٠٥.  

والنحو:٤( الداللة نظر٢٣١) ينظر: النص:، علم   .٦٦ة



 

 

 

   
 

اإلعالمية ضعف يؤدي أن املحتمل امللومن وإ االرتباك، إ خاص النصبوجھ رفض إ بل ل،

األحيان)) ــ.)١(عض ــ ــ لـ املقابل ي العر املصط وضع ن والدارس ن الباحث عض اختلف وقد

(Informativity):ي اآل دول ا مو وكما ،  
  

ياملقابل أو  العر الباحث   املوضع  الدارساسم

  
  

ة   اإلخبار

 عفيفي أحمد  د.
 الرا عبد محمد  أحمد
 الزناد ر  األز
 م الكر عبد ع البد عبد  اشرف
 ر إبر  ش
 حسن سعيد  د.
 قياس  ليندة
 ي  حياتنمحمد
 عزام  محمد
 اسماعيل محمود   ناء

النص:   .٨٦نحو
داثة: وا األصالة ن ب النص   .٩٦نحو

النص:   .١٥سيج
م: الكر القرآن از إ كتب الن النحوي   .٧٦الدرس

النص: علم إ ملة ا لسانيات   .٢٦من
معاصرة: ة لغو ات   .١٧٨اتجا

النص:   .٢٤لسانيات
طاب: ا لتحليل املفاتيح ات   .١٢٨املصط

الغائب:   .٥٠النص
النص: لسانيات ضوء ي القرآ   .١٦٦النحو

  
  
  
  
  

  اإلعالمية

 أحمد  عفيفي.د.
 الرا عبد محمد  أحمد
 غزالة أبو ام مدو إل ا خليل  ع
 حّسان  تّمام
 س سو  الذجبار
 فرج أحمد  حسام
  مصلو  حسعد
 وت ب فة  شر
 ن حسن  صالح
 ن شا فرحان الق ا  عبد
 زنيد أبو  عثمان
 شبل  عزة
 قياس   ليندة

النص:   .٨٦نحو
داثة: وا األصالة ن ب النص   .٩٦نحو

علم إ النص:مدخل   .٣٣لغة
واإلجراء: طاب وا   .١٠٥النص

ية: العر ساق   .٢٨اال
النص: علم ة   .٦٦نظر

أجرومية الشعري:نحو   .١٥٤للنص
ة: نظر دراسة   .٩٨اإلحالة

والنحو:   .٢٣١الداللة
العرب: عند والبال النقدي اث ال النصية املعاي   .٦٤أصول

النص:   .٢٧نحو
النص: لغة   .٦٨علم
النص:   .٢٤لسانيات

زنيد   اإلفادة أبو النص:  عثمان   .٢٧نحو
حّسان   املعلوماتية  تّمام

 مي ال ب شب  فا
 جواد محمد موفق   د.

ة: لغو ادات   .٣٧٩اج
: الن اللغة علم إ   .٩٤مدخل

النص: لسانيات   .١٥٢أسس

  

ن الباحث ن ب استعمالھ ة لك (اإلعالمية) مصط البحث ب علماءو حدد وقد ن. والدارس

ملصط النص ولغة يم مفا ثالثة   :)٢((اإلعالمية)

ا -١ ل ك ش فالنصوص ما، اً خ يقدم أنھ البد نص أي أن ع تدل العام، باملع اإلعالمية

الوظيفة.  ذه
املتلقياإلعالميّ  -٢ يجده ما ع يدل ذا و التوقع، وعدم دة ا بمع وإبداعة جدة من النص

األدبية. النصوص ذا حدث و مضمونھ، أو النص صياغة مستوى ع الواقع،  ومخالفة
الدعاية،اإلعالميّ  -٣ بمع ماإة ص ل سلباً أو ما.أيجاباً ب ملذ أو ما، لفكرة  و

                                                        
خليل١( وع غزالة أبو ام إل النص، لغة علم إ مدخل   .٣٣مد:ا)

النص:٢( علم ة نظر ينظر: العرب:٦٨-٦٦) عند والبال النقدي اث ال النصية املعاي أصول ،٦٥.  



 

 

 

   
 

  

اإلعالميّ  وصفت األولوقد ن وم باملف إعالميّ ة ا بأ اوالثالث أثر ألن منخفضة؛ النصة

اإلعالميّ  أما فحسب. والدعاية اإلخبار ع الثايقتصر وم باملف إعالميّ ة ا بأ وصفت فقد مرتفعة،ي ة

النص ي األد أو اإلبدا انب ا مع تتعامل ا   .)١(أل

أ املتلقي ع يجب الة ا ذه اآل و ن ال ا من أك داً ج يبذل نن أكخر يكون أنھ بيد ،

كذلك جب و . عندماعإمتاعاً بالعبء املتلقي قدرة تنوء ال ي ذر، ا يتو أن النص عامنتج

ت ش ال إ االتصال فيھ يتعرض قد الذي د ا إ املعلومات يارجدة ل)٢(واال ل أن الواقع ففي ،

ومعلوماتھ إعالميتھ النص األش من ل ش بأي تقدم املعلوماتية)٣(ال ((مقدار إن إال الذي، و

) املعلوماتية من جداً املنخفض د ا السامع: تمام ا معينةاالبتذاليوجھ ملجموعة ية البد األمور ،

ن) السامع العاليةمن الدرجة ذات املعلوماتية أما النص؛ رفض إ تقود أن مكن و ملالً تكون

لف ت ا فإ ن) السامع من معينة إ(ملجموعة تدفعھ أن مكن و طاقتھ، من أك ا ج من ك الشر

املعلوماتية من املناسب فاملقدار النص. ذلك مثل عن املق-النصاالنصراف ع دصاملعتمد

واملوقف ))- والتوقع أساسياً نصياً عامالً بذلك ل اإلعالميّ .)٤(ش ((إن فــــ تقدم ما ع ناء ترتبطو ة

النص لعناصره))بإنتاج توقعھ ومدى املتلقي، لدى   .)٥(واستقبالھ

اإلعالميّ  دراسة ناول رسائلوسن عاة البالغةهووصايا)(إلمام عامالًن ا بوصف

واآل نص ، شك األول: ن: جانب من ي.ياً مضمو املعتادخر: النمط كسر من نوع ع ن انب ا كال قوم و

واملحتوى  ل اإلمام.الش رسائل عض خرجت الشك املستوى كتابة)(فع نمط عن

إليھ املرَسل واسم املرِسل اسم بذكر اإلمامالرسائل يكتفي ذا)(إذ و ( عدُ (أما يكعبارة

العتاب أو املخاشنة من نوع ا ف ال   .)٦(الرسائل

اإلمام يدخل اسم)(وقد يذكر أن دون مباشرة املوضوع عبارةاملر إ أو إليھ واملرَسل ِسل

)(أما وذلك)٧(عدُ ذه، انت إذ السياسية، والظروف إليھ املرَسل وطبيعة الرسالة ملوضوع تبعاً

ذلك، ل عكست مرآة خ (املرِس الرسائل ذكر عدم أنّ ذلك إ (املرَس أضف و يقودل) إليھ) إل

                                                        
النص:١( علم ة نظر ينظر: (٧٠.  

النص٢( لغة علم إ مدخل ينظر: د.،) و غزالة أبو ام ال مد:د. ا خليل   .٣٣ع

النص،ينظر:)٣( عفيفي:د.نحو   .٨٦أحمد

)٤: الن اللغة علم إ مدخل (٩٤.  

عفيفي:٥( أحمد د. النص، نحو (٨٦.  

)٦) اآلتية والرسائل الكتب ينظر: (٧،٨،١٩،٢٢،٢٨،٣٣،٣٤،٣٥،٤٠،٤١،٤٢،٤٥،٤٦،٤٩،٥٢،٥٤،٥٧،٥٩،٦١،٦٢،

٦٤،٦٥،٦٦،٦٧،٦٨،٧٠،٧١،٧٢،٧٣.(  

)٧) اآلتية والرسائل الكتب ينظر: (٣،٤،٥،٦،٩،١٠،١٣،١٧،١٨،٢٠،٢١،٢٦،٢٧،٢٩،٣٠،٣٢،٣٦،٣٧،٣٩،٤٣،٤٤،

٤٨،٥٨،٦٩،٧٤،٧٨.(  



 

 

 

   
 

اإلمام إنّ ع)(القول: بذلك قصد ما تكونر ي ل الرسائل محتوى بتعميم فائدة اأك متلق ميم

تكون أن إ ا مضامي أك ترتقي أن إ يؤدي سوف ن مع بفرد ا اختصاص رسالةأوعدم من ك

سانية.بذلكتصبحلعادية اإل املجتمعات بناء عليھ عتمد واجتماعياً سانياً إ ذهدستوراً انت ف

ا بخروج ن املتلق بإثارة النصوص ذه إعالمية ار إلظ املعروفوسيلة الكتابة نمط كتابةعن

ع اإلسالم.الرسائل صدر اإلعالميّ صر ((فمصط ومضمونھ النص محتوى مستوى ع ةأما

توقع. وعدم جدة من عرضھ النص مستقبلو يجده ما ع للداللة العادةستعمل ذهو تطبق

النص)) ع الوقا ن ب ط والر املحتوى ع الرسائل.)١(الفكرة نصوص دة ا مالمح ر وتظ

مستوى: ع   والوصايا
  

 ار األلفاظ ويشمل: ياخت - ١
  لفاظ النص من ناحية الشكل. ار أياخت(أ) 

دة ا بةتتحصل الغر لمات ال استعمال ألنّ بة، غر ألفاظ باختيار التوقع جعليوعدم

يرتبط األمر ذا و إعالمياً يختلف لمالنص املت أو اتب ال عن)٢(بثقافة ابتعاد ناك ان لما ((ف ،

واملأ املعتاد ة وك اإلعالمية))از لوف،التوقع الكفاءة   .)٣(دت

جاء ما ذلك أمثلة البصرة)(لھكتابمن ع عاملھ و و العباس بن هللا عبد إ

عن فيھ ((بيتحدث تميم: 
(()٤(.) املفعول ونَ فاسم ورُ زُ أْ (الوزر)مَ من مأخوذ ألنھ القياس غ ع شذوذاً مز بال جاء (

اإلعالمية حصلت نا و األنماطبالواو ((تبدو ا فف املفارقة من نوع بإحداث النص ة املطلو

بالبحث النص مستقب قيام األمر ستلزم و نة املخ املعرفة ألنماط مواكبة غ النص من املعروضة

االستمرار إطار املحدد ا يعا واس ا اختيار ب وس ... االتصال))الدافعية يؤلف ان)٥(الذي ف ،

) ونَ أصل ورُ زُ أْ موزورونمَ ن)(نھأإال) مأجور ن ب الصوتية للمطابقة طلباً األصل عن عدل

ور و  زُ أْ قولھ)٦(َن مَ من أع اإلعالمية كفاءتھ الذي الالحق) ناس (ا ونَ و مَ (بحصول ورُ حقق)زُ فقد ،

                                                        
شبل:١( عزة د. النص، لغة علم (٦٨.  

نفسھ:٢( ينظر: (٧٠.  

  .٦٨نفسھ:)٣(

ن٤( شرح ديد:) ا ي أ ابن   ).١٨(ك١٥/١٢٥البالغة،

علم٥( إ مدخل النص) مدلغة ا خليل ع د. و غزالة أبو ام ال د. ،:١٩٠.  

ديد:٦( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح ينظر: اعة:١٥/١٢٦) ال اج م ،١٨/٢٦٣.  



 

 

 

   
 

اإلمام ا أراد ال الثبوت بداللة باشعاره املتلقي لدى أك إثارة ناس صيغة،)(ا ا حقق وقد

ما ف جدال ال ثابتان أمران والعقاب فالثواب املفعول،   .)١(اسم

قولھومن النص اإلعالمية كفاءة أثرت ال الصرفية ا لصيغ األلفاظ )(اختيار

ة معاو إ ((كتاب إليھ: منھ كتاب عن جواباً      
(()٢(.  

اإلمام وأبو)(استعمل الفدية. أو عليھ باملن فأطلق أسر ((الذي ا ومعنا (الطليق) لمة

ا)) م تخلصاً اجر و الفتح يوم الطلقاء من انا ة ومعاو إذ)٣(سفيان اسم، ع (فعيل) صيغة دلت

أك  و سراحھ) (املطلق رسائلھإعالميةاملفعول اً كث (فعيل) بصيغة املفعول اسم ي ((يأ إذ

ع منھ))لتدل ب قر مع أو   .)٤(الثبوت

(طليق)، صيغة أما اإلعالمية مستوى خفض إ تؤدي ا أل (مطلوق) الصيغة ستعمل فلم

)) اآلتية: لألسباب اإلعالمية رفعت ة).-١فقد (معاو عليھ الصفة ذه يحتمل- ٢لثبات (مطلوق)

) لكن واالستقبال ال نا كما ا اتصف ألنھ للما .قول طليق) فعالً قتل للذي -٣قتيل

النفس)) التأث ا شأ من ال النص وموسيقى ي الصو ام لال مراعاة ا خالل)٥(استعمال من

مفعول؛ من وأشد أبلغ بفعيل الوصف إنّ ذلك عن فضالً النص. مرات ثالث (فعيل) صيغة تكرار

بخ الوصف والضعف الشدة ع تدل (مفعول) ((صيغة (فعيل)ألنّ الشدةالف تفيد ال

مجروحاً سمى أن ي بالغاً أو اً صغ جرحاً فاملجروح الوصف إذاواملبالغة إال ح جر يقال وال

(( بالغاً جرحھ   .)٦(ان

إظ أشدّ الوصف ذا استعمال ان إخفاءف حاول ما م ة معاو حقيقة جعلار مما ا

ولذلك (مطلوق). (مفعول) صيغة استعمل لو مما أقوى النص الكإعالمية عبد الدكتور ب مذ ر

اإلمام أن إ السعداوي ن مفعول)))(حس من بدالً فعيل صوغ أنّ.)٧(((مولع بدو و

متعلقاً  س ل وفصاحتھ.املوضوع طاب ا ببالغة متعلقاً كونھ بقدر رغبة أو ميل أو ولع   بقضية
  

  

  

                                                        
ع١( اإلمام رسائل ينظر: ()(:ة لغو دراسة البالغة،   .٢٢٤ن

ن٢( شرح ديد:) ا ي أ ابن   ).١٧(ك١٥/١١٧البالغة،

)٣: الصا صب د. تح: البالغة، ن (٦٧٨.  

ة:٤( لغو دراسة البالغة، ن (ع) ع اإلمام رسائل (٢٢٤.  

  .٢٢٥نفسھ:)٥(

ية:٦( األب ي معا (٦٢.  

السعداوي:٧( ن حس م الكر عبد د. البالغة، ن ب غر (٢٠١.  



 

 

 

   
 

  لفاظ النص من ناحية داللتها ومعناها. ار أي(ب) اخت
ة كث ألفاظ متحقق ذا لدعم)١(و ا اختيار يتم إذ النص،إعالميّ ، (ديأقدو ة شار

تكون الذي ((املدى أن إ املعلوماتبوجراند) / العناصر /فيھ النص داخل و/ ا معنا معتادة

اأسلوب عرض قة وطر ا ع إعالميّ ؛التعب كفاءة تمثل معتادةف غ تكون أو الدرجة، منخفضة ؛ة

الدرجة)) عالية كفاءة عن.)٢(فتمثل للموضوع ر تصو ا ف ال اآلتية بالنماذج لذلك نمثل أن مكن و

يلقيھ الذي الظل أو اإليحاء ق يال.طر   ا

ع اإلمام (()(قال ة: معاو إ لھ كتاب   
  (()بدرجة.)٣ اإلعالمية الكفاءة لرفع مفيداً (اجتياح) لفظة استعمال جاء

لمأع اإلمامما كرر (اسا)(و بقولھ: (أصل) ة اللغو النصملادة جاء ما ع قياساً ئصال)

لكنھ األفاعيل)، (فعلوا، و موم) ال موا، ) ا)(نفسھ مرادف دون اللفظة ذه استعمال إ عدل

ئصال) ب(اس هللا ((استأصل يقال: نفسھ. املع تحمل ة األخ أن من الرغم يدعع لم إذا فالن،

أصالً  م م))ل أصل قطع القوم واستأصل ... أصلھ، من قلعھ أي واستأصلھ: أما)٤(، فيقالاالجتياح،

و  ((ا االجتياحفيھ: من ئصال االس مح وجياحةجاح جوحاً م،السنة واجتاح م واجاح

م)) أموال أن.)٥(استأصلت ن ح جزلة النطق لة س حادة ة قو اجتياح ((لفظة أنّ إ ذلك عود و

لة طو ثقيلة تة با ئصال اس ة))لمة   .)٦(متع

تُ  يثإذ معا املتلقي مخيلة ا، أصوا بھ ا امد قوي جرس من تحملھ بما اللفظة ذه

الستحضار تدفعھ ة االجتياحكث ذلك حرب)٧(صور مصورة بقوة انھ م من ء ال إزالة املتمثلة

ش هللاقر تجتاحلرسول ثورة بوصفھ إليھ نظرت ا أل اإلسالم، ع اوالقضاء م ع وت ا، سيطر

ا امتياز ستأصل و ا، اإلمامسلطا استعمال فجاء القبائل، ن مفضالً)(ب ا اإل ايا غ ع

أ ((ألنھ املرادفة األلفاظ تؤديمن ال محدد مع عن التعب األخرى))راد املفردات   .)٨(ھ

                                                        
ع١( اإلمام رسائل ينظر: ()(دراسة نقدية:أ،   .٣١٧-٣١٥دبية

النص:٢( علم ة نظر (٦٦.  

البالغة،٣( ن شرح ديد:) ا ي أ   ).٩(ك١٤/٤٧ابن

العرب٤( لسان (أصل)،)   .١/٣١٥:مادة

(جوح)،نفسھ)٥(   .٢/٤٠٩:مادة

)٦) ع اإلمام رسائل (دراسة نقدية:أ)،   .٣١٥دبية

)٧() ع اإلمام رسائل ة:ينظر: لغو دراسة البالغة، ن (٨٧-٨٦.  

)٨() ع اإلمام ة:رسائل لغو دراسة البالغة، ن (٨٦.  



 

 

 

   
 

قولھ أيضاً األلفاظ (()(ومن ة: معاو إ لھ كتاب
       (()عقدف.)١ اإلمام لفظة)(استعمل

( اإلعالميةأال(شدخاً الكفاءة درجة رفع مت مماس اأك ل املرادفة اللفظة اإلمام استعمل لو

قال ا، ءمعنا ال كسُر الّشدخ ،( (شدخاً السالم عليھ ((قولھ ا: معنا ديد ا ي أ ابن

شدخ)) فا رأسھ شدخت   .)٢(األجوف،

اإلمام م ذكر الذين اص األ ؤالء رؤوس بكسر تختص الشدخ داللة فإن )(وعليھ

الداللة ذه و ّعمانصھ ع ال شدخاً لفظة ((ألن ا ل املرادفة (كسر) لفظة داللة عن تختلف

ديداً املوضوع ذا اإلمام ده كسراًير ا ادف م ي يأ نما ب وقوة، بدقة ا ف ا نلمس فاً عاماًوتخو

الوقع)) فأ)٣(ن مة، م بحقيقة ة معاو يخ أن اإلمام معاراد وأخا وخال جد أنّ قتلوا((و ة و

السليم)) والتفك العقل من فارغة انت م جماجم وأنّ بدر م.)٤(معركة ذلكانلوأل خالف وا

هللا رسول لقتال يتجندوا ولم اإلسالمية، الدعوة أنّلقبلوا ة معاو يخ أن د ير وكأنھ ذكره، ما

ا أرسل ال مدّ إليھرسالتھ ((عن عبارة باملداركو ا إسناد دون ة خاو نرىعيات نما ب خية، التار

ّو )(اإلمام اإلسالم صدر من املا إ ة معاو وأنھأخذ بدر معركة خية التار سوابقھ لھ ن

ه جدّ قتل الذي طالب ي أ بن ع وخالھ))و   .)٥(وأخاه

اإلمام اختيار ان رس)(ف ا ذات املولأللفاظ ة؛باملعاملوسيقي مّع جاءت إذ

إيحاءً  ا وأك إثارة ا أقوا اختار فقد أحداث، من رافقھ ما إزاء صية ال مومھ عن عب أصدق

داللة ا سقاً وأو ا وأحس راً تصو ا النصوأجمل ادفة امل األلفاظ اختيار ان ذلك جانب إ

الن اإلعالمية الكفاءة من د استعمليز لو ما سبقص وقد نفسھ. املكرر ذااللفظ تناول

إذ األول، الفصل من مي امل ساق اال موضوع ھبالتفصيل بّ صاحبو مستقبلت عدول إ النص

ا، مرادف ذكر إ ا نفس ة اللغو املادة ذكر من العدولالنص ذا النص.و ية عب قوة   يضفي
  

  

  

  

  

  

  

                                                        
ن١( شرح ديد:) ا ي أ ابن   ).١٠(ك١٥/٧٩البالغة،

  .١٥/٨٣نفسھ:)٢(

)٣) ع اإلمام رسائل (دراسة نقدية:أ)،   .٣١٦دبية

نفحات٤(   .٩/١٢٦الوالية:)

  .٩/١٢٧نفسھ:)٥(



 

 

 

   
 

  مالمح اجلدة على املستوى النحوي. - ٢
بقد ترت أساليب إ ند س )) إذ فيھ األلفاظ ب ترت يجة ن ما نص اإلعالمية ز ت

العناصر)) مجموعات أو العناصر إعالمية بحسب ن:)١(التتاليات ر مظ يكون ذا و ،  

إدراساألول: ام االستف خروج سيما وال ي، الصو ساق اال التنغيم أثر ة؛أة مجاز غراض

أطر  و ((فقد بعاد االس مع إ ام االستف خروج الصاعد والتأكيدتخار،الفاالتنغيم واألمر،

والتحذ و والتبكيت، ، والتذك والتخصيص، وااير، ق، شو والتقر ل والتفخيم، والتعظيم ب، ر،لت

ل، و وال ديد، وال يھ، نوالتن ح والوعيد. ، والن خرو والنفي، ب ت ابطة ال النغمة جانت

واإليناس، واالياس، ار، واإلن واالكتفاء، شاد، واالس بطاء، االس مع إ ام ل،االستف والتجا

والعتاب))والتحق والدعاء، يخ، والتو كم، وال ، والتم ، والتكث والتفجع، ،)٢(.  

اإلعالميّ  تحقق ناحية من اإلعالميّ أما ذات ((العناصر فإنّ إةة ع ت عنداملرتفعة ور الظ

ا وإ كيب ال اإلعالميّ ظاية ذات العناصر تميل املقابل و مرتفعة صوتية بطبقة املنخفضةوة ة

ور الظ تكو إ أن وإ اكيب ال بدايات انعند منخفضة))ل صوت   .)٣(طبقة

اإلعادة عن غ مما والوصايا الرسائل من نصوص دراسة سبق ذا-نا-وقد أنو شعرنا

(اإلعالميّ ت ا غ تحقق إ يقودنا ام) واال ساق اال سيما (وال النصية املعاي عض   ة).حقق

ة النحو الت التأو عدد ((زاد،اآلخر: لما ف اإلعالمية معيار إبراز ع ة النحو الت التأو عدد عمل

ضبطاً الطرق وأك ا، م واحد الستعمال اإلعالمية القيمة ارتفعت ما، ظة املمكنة البدائل عدد

اللغة)) سرة املت للتتاليات م إجراء ا. عند ور الظ املمكنة البدائل تحقق)٤(لتحديد وقد .

فقطذا مواضع ع أر ر   .)٥(املظ

عدد النحوي ومما ل التأو إ)(قولھفيھ كتبھ جرىكتاب ما فيھ يقص األمصار ل أ

)) ن: صف ل أ ن و نھ .)٦())ب

التأو  عند وقفنا و لو والنحو الشراح ا أدار ال إالت تؤدي ة نحو داللة ل تأو ل ل أن لوجدنا ن

د عدّ إ يؤدي ة النحو الت التأو د فتعدّ ه، بتغ تغ و (املوقع)، بع ((ي املع ألن معنوي؛ مقصد

الدالل ي   .)٧(ة))ياملعا

                                                        
النص:١( لغة علم إ مدخل (١٩٥.  

التوجيھ):٢( ن، التمك اء، (ال البالغية الدراسات املع (٩٠.  

النص:٣( علم إ مدخل (١٩٥.  

  .١٨٥نفسھ:)٤(

ديد:٥( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح ينظر: (ك١٧/٨٣،١٠٦)   ).٦٧(ك١٨/٣٠)،٥٨(ك١٤١)،٥٣،

ديد:٦( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٥٨(ك١٧/١٤١)

البالغة:٧( ن ب غر (٢٥١.  



 

 

 

   
 

معن يُ موضعفمن فيھ يجد النص ذا بّماالنظر صعباً الشراح جعلھ منلھفّرعوااً

ال  نحوي تأو مع إ يؤدي ل تأو ل فصار ابنت، ا ذكر الت التأو ذه و اآلخر ل التأو عن يختلف

مقلوب و ف املركوس، بمع نا الراكس قوم: ((قال قولھ: ديد ا ي مفعول،أ بمع فاعل

عاك ّأي)١(MI  H  G  F L :قولھ من أن ع ا، با ع اللفظة أنّ وعندي فقدمرضية،

وأركسھ ركسھ يقال: املركوس، و و الراكس و ف نفسھ، مزةركس بال جاء ز العز والكتاب ، ً بمع

م)))٢(M>  =  <  ;L فقال: كفر إ م ردّ أي ،)٣(.  

مجاز و ف املجاز، أساس ع اللفظة استعمال ل أوّ فقد (مركوس) بمع (راكس) ل تأو وأول

والدليل املفعولية عالقتھ فالعق الفاعل أما مرضية، بمع راضية ي القرآ غاالستعمال يكون

ا فاعل ألن ؛ فاعالً (نفسھ) يكون أن يجوز وال هللا)، (ران نة بقر (هللا) اللة ا وللفظ للمج ملب

. داخلياً ال خارجياً يكون أن ب   ي

ديد ا ي أ ابن رأي يمثل و ف اآلخر ل التأو وأما و قيقة ا ع (راكس) استعمال أن

... نفسھ (طارد) بمع فاعل فكاسم (مركوس)، و و الكفر، إ نفسھ ( (رادٌ (راكس)ال أو   ما

(مركوس) و و اً نحو مقبولة ا ّ أل اآلراء ذه نرفض أن يمكن وال َس)، كَ (رَ أنأمن د نر ولكن ، ياً سلو

الرأينحاكم أن نرى إذ اآلراء، من رأي ل ل اإلعالمية الكفاءة اإلعالميةمدى الكفاءة يمثل األول

ساعد األسلوب ((عادية ألن ااملرتفعة، يؤدي ن ح لة الس ة املعا ع املألوفاملرء ع روج

(( اً مث تحدياً تصبح ة املعا جعل يث)٤(إ املجازي االسفاالستعمال من أك نحو ع تعمالاملتلقي

إعالميتھ تكون وعليھ قيقي اختال ا كذلك املؤلأع يف واحد املوضع أن مع مدىن ندرك جعلنا

ل تأو ل الداللة ألن املتنوعة، القراءات وقبولھ النص ة اآلخر.حيو ل التأو الداللة عن   تختلف

مذكور. اللة ا لفظ الفاعل فإن قلبھ)) ع هللا ((وران قولھ: العلوي النص إ نا عدّ ولو

أنأ يجوز وقد الّراكس؛ قلنا كما قلبھ، ع و رانَ أي قلبھ، ع ((وران ديد: ا ي أ ابن قول ما

الفاعل هللاو -يكون يحذف-و ال الفاعل ألنّ ، سمحذوفاً ول املحذوف، الفاعل يكون أن يجوز بل

املصدر كون و الّربمحذوف، و :و عا كقولھ عليھ الفعل دل أي)٥(M  z  y  x�  ~  }  |  {Lن،

وغطى)) غلب بمع وران البداء. م ل اإلمام.)٦(بدا يكون أن ض يف ھ إنّ ع)(أي (ران قال: قد

                                                        
القارعة:١( (٧.  

ساء:٢( ال (٨٨.  

ديد:٣( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح (١٧/١٤٣.  

النص:٤( لغة علم إ مدخل عزة١٨٧) د. النص، لغة علم نظر: و   .٦٩بل:ش،

يوسف:٥( (٣٥.  

ن٦( شرح ديد:) ا ي أ ابن   .١٧/١٤٣البالغة،



 

 

 

   
 

مفادهفيضعقلبھ) يبدأساؤالً ثم محذوف؟! نا الفاعل أن يحذفل ال الفاعل بأن باإلجابة

احتماالت: ثالثة ع بل   أطالقاً

اللة -١ ا بلفظ قدر و  (هللا).مضمر
(راكس). -٢ كما (نفسھ) ع عود و) ) ـــ بـ قدر و  مضمر

٣- : عا قولھ كما للفعل بمصدر قدر و ُنM�  ~  }  |  {  z  y  xLاملحذوف الر ران أي ،

، يبدو ما ذا م... قلو اإلمامع ذكره كما نفسھ النص إ عدنا إذا ع(ر )(لكن هللا ان

مستوى أع سندقلبھ) لم مما وأقوى ت أث يكون صراحة إليھ ((اسند ما ألنھ لإلعالمية

ن.)١(إليھ)) اآلخر ن االحتمال من أع فإعالميتھ األول االحتمال اإلعالمية  .يليھ
الت التأو عدد قولھومن ة عاملھ)(النحو و و العباس بن قثم إ كتبھ لھ كتاب

)) مكة: عاملھ)(اإلمامين.)٢())ع

السفراء توسط حاجبھ.عن ھ ووج ه سف لسانھ يكون أن ب ي بل الناس، ن و نھ ب اب   وا

اإلمام قول ا يتضم ال الت التأو إ نظرنا الشراح)(ولو اختالف نجد نو ، النحو

ر ظ و اإلعراب، ذا ل وتأو النص ذاإعراب (والمالنا ((وروي قولھ: ديد ا ي أ ابن ذكره

ل اً سف لسانك إال ايكن اسم (لسانك) بجعل الناس) إ قولھ:ك مثل "  #  $  %  &  '   Mن

(L)و )٣ ان، اسم ( اً (سف يكون أن و و ورة، املش األو يوالرواية وال ا، خ ما(لك)

،( (سف بنفس متعلقة نا ا ( (إ ألنّ الناس)، (إ ا خ إنّ الرواندي: تكونقالھ أن يجوز فال

وإذا ، الّص فالن ب إ سفرُت تقول: ،( (سف عن بالا ر ا حرف ءعلق ال صار لمة

  .)٤(الواحد))

املعتمدةو  الرواية عند نقف والسوف لسانك، إالّ ٌ سف الناس إ لك يكن (وال و الن

ك)) وج إال )حاجٌب (سف ـــ ــ بـ متعلق ( (إ ألن أقوى ذلك تھ و األ و ديد ا ي أ ابن فرأي

ناء. االست ع منصوب (لسانك) و مقدم خ (لك) وأن ب). (ذا أو (مسافر) مع الروايةع أما

ي (وال ف الناسالثانية إ لك اً سف لسانك إال   ).كن

حكم )١( ا وخ ان اسم حكم ألن ضعيفة ا أ يبدو الرواية التقديمذه حيث من وا املبتدأ

ان) (اسم فإن التأخ وجوب ( (إالّ ــ بــ املحصور املبتدأ حكم ان وإذا ، يجبوالتأخ نا

                                                        
ي:١( السامرا صا فاضل د. ي: القرآ التعب لمة ال بالغة (٨٤.  

ديد:٢( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٦٧(ك١٨/٣٠)

النمل:٣( (٥٦.  

ديد:٤( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح (١٨/٣١.  



 

 

 

   
 

ه :)١(تأخ عا قولھ كما لسانك)) إال الناس إ لك اً سف يكن ((وال يقول أن   فاأل

M (  '  &  %  $  #  "L.(جواب)  ينصب
ي: )٢( اآل اإلعراب فإن املحصور االسم تقدم يج من رأي ع العبارة ت  وإذا

ية. نا   ال:

مضارع فعل مجزوميكن: جزمھناقص   السكون.عالمة

أداة : مفرغ.إالّ ناء   است

مرفوع.لسانك: ان   اسم

منصوب. ا خ : اً   سف

عت. ملة ا وشبھ ومجرور جار   لك:

.( (سف بـــــ متعلقان ومجرور جار الناس:   إ
  

ذكره ما الراونديأما رأي عن ديد ا ي أ (إابن ألن تخطئتھ حق ع و ف و كما ان إن

كالم يكون وقد ، سف متعلق واملجرور)الناس) ار (ا ذاالراوندي الناس)، (إ ــ ــ ـــ بـ الشارح وفسره

الشارح. رأي من بدا ما   ل

إعالميّ أما الروايات ذه األأك ف املعة إ اإلشارة وفوالقوى لقواعدلاً قاسارت

ال ة املتلقي.أالنحو عند وايضاحھ النص من املقصود املع إبراز مت لناس يت تقدم مما

اإلعالميّ  معيار والبدائلأن االحتماالت من مجموعة تقدم ال النصوص بارز نحو ع ر يظ وة

و  املع إبراز أقوى ألنھ البدائل أو االحتماالت أحد كفة تر نفسھ ارهإالوقت مَّ ظ ثَ إأدتومن

النص. من اإلمام مقصد   بيان
  

  .النص والربط بني الوقائع حمتوىاجلدة يف ) ٣(

املعلوم اإلعالميّ من مصط عرضھأن النص مستقبلو يجده ما ع ((للداللة ستعمل ة

العادة و توقع. وعدم جدة النص))من ع الوقا ن ب ط والر املحتوى ع الفكرة ذه .)٢(تطبيق

ن: اآلتي ن النموذج ر يظ املستوى ذا   و

قولھ)()) ة: معاو إ لھ كتاب     


                                                        
اء١( عقيل، ابن شرح ينظر: عقيل) بن اإل ١/٢٢٦:الدين ملة ا ارم:، امل أبو ع   .٥٦سمية،

شبل:٢( عزة د. النص: لغة علم (٦٨.  



 

 

 

   
 

         
(()١(.  

اإلعالميّ  مالمح ر ((تظ قولھ: مَّة ذُ تَ نْ أَ َت دْ رَ أَ دْ قَ ْحَت لَ َمدَ َت وَ فَ ْ َ تَ افْ فَ َ َ فْ تَ نْ إذ))أَ ،

اإلعالميّ  املحتوىتتمثل اختيار ا يمثل ال دة ا ذاأة عن التعب وكيفية األساس، الفكرة و

النص املتناقضة لمات ال استعمال ا ي ي ال املفارقة وتتج   فمدحت)× (تذماملحتوى

ت× (تف منفافت التحول اإلعالمية...((فيمثل درجات من عالية درجة النقيض إ النقيض

لما النص))و إعالمية ازدادت التناقض   .)٢(ازداد

منظور ابن قال كما ، املع تناقضية (مدحت) و (تذم) ن ب لسانھ:ه)٧١١(تفاملخالفة

املدح)) نقيض : ج)٣(((الذمّ ع التناقض ذمودّل فيھ ما ن ب يفرق فلم السياسية، باألمور ة معاو ل

لھ. مدح فيھ مما   لعدوه

دليالً  التناقض توظيف ان اإلمامف مھ الةاتدعاءإبخواءلإلخبار)(قدّ و ة معاو

ة معاو يا أمثالك الغاصب الظالم و حقاً يذم الذي بأنّ ((ذلك ة قو دالئل إ ند س ال ا أل فكره

األعظم الرسول وتذم أباك تمدح أن ب ي ذا منطقك وع ه ونص وليھ فا املظلوم - أما

سفيان))-استغفرهللا ي أ أبيك من الكث ى عا   .)٤(ألنھ

الصيغة أعانت وقد ت) وافت (تف أن ن ب اآلخر ت)الصرفيةوالتناقض (افت للفعل

املطاوعة ع صيغة)٥(الدالة إال ما ول للمج املب صيغة أن رأي وع املع ذا ار إظ ع

الفاعل)٦(مطاوعة اسمي ن ب حاصل إذن فالتناقض اً فا ال مفضوحاً بكونھ ة معاو حال ت ّ غ

ومفضوح) (فا ذا،واملفعول ((ألھو ن أمر إ نش اآلخر وأن مظلوماً وقعت بأن ف ع : والً

خال  أن ت أث أنك : وثانياً ن، للظامل وذماً لـي مدحاً يمثل ذا ف املجال، ذا حقّي تكنظلموا لم م ف

ابة ال   .بإجماع

ليفة ا إن وقلت: الفة ا ذه مثل عن تدافع أنك ن إح أقرب ميعاألول ا من هللا

ف ، اناً م مسلميكوأع أول بحق ظلماً أرتكب أنھ ن ح ذلك يمكن األكرمف للن الناس وأقرب

رسالتھ)) عن دفاعاً م وأشد بدينھ م كذا.)٧(وأعلم اإلمامو من)(استطاع ل و ة معاو يخ أن

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٢٨(ك١٥/١٨٣)

شبل:٢( عزة د. النص، لغة علم (٧١.  

(ذمم):٣( مادة العرب، لسان (٦/٤٣.  

البالغة:٤( ن ظالل (١٧٥-٥/١٧٤.  

ينظر:٥( شالش:) طھ اشم د. شور)، م (بحث ا وأوزا ا حقيق   .١٥٩املطاوعة

ينظر:٦(   .١٤٩:نفسھ)

الوالية:٧( نفحات (٣٧٥-٩/٣٧٤.  



 

 

 

   
 

فاإلعالميّ  الفة، با بأحقيتھ اشكك تج ست ل النص، التفاصيل ذه ل ذكر عدم تحققت ة

أصبح ذلك و إعالميّ العقل، ذا عالية.النص   ة

كتاب جاء (()(لھما البصرة: ع عاملھ حنيف بن عثمان إ 
       (()بمصطريٌّ ح.)١

محتوىاإلعالميّ  ل ش ال املعلومات ا توصف ال دة ا ناحية ع يدل أن ة

ما نص اإلعالميّ )٢(االتصال ألنّ دة))، ا عامل ع شتمل ))   .)٣(ة

د ا ر كالمھوتظ جاء الذي املعروض النص اعتھ)(فيھة ع التأكيد موقع من

سم )) الكالمعفلم ذا عبمثل اإلمام أن ومعلوم ذلك، قبل ص أي بذلك)(من يتحدث ال

والقتال اد ا ميادين قيقة ا ذه ت أث وقد الواقع، ن ع و يقولھ ما إن بل املبالغة موقع من

ھ أنّ درجة إ ... والباطل الشرك قوى فّرار))))ضد غ ((كّرار بكونھ ب   .)٤(لقّ

اإلمام ند اس إال)(لقد ا يصرح لم أنھ مع خية تار حقائق ع املتلقيكالمھ إنّ

األخرى والغزوات ندق وا بدر معارك ففي قيقة، ا ذه ليعرف اإلسالمي خ التار يقرأ أن انيمكن

طالب ي أ بن ع األعداء)(اإلمام واجھ الذي عليھ،و م وتظافر م ك من عب ير أو دد ي ولم

التفاصيلةإلعالميّ اف ذه ل ذكر عدم اتحققت تج ست ل أصالنص، ذلك و ذاالعقل بح

مضمونھ دة مرتفعة   .إعالمية

اإلعالميّ  أنّ لنا يت تقدم وأنمما املعروضة املواد التوقع عدم أو دة ا مدى ة

السياقات أنواع جميع خاصة خيارات استعمال تحديد لدى ماً م عامالً تكون أن البد ا ضوابط

االستعمال.و  ذا ل الدافعية منح خفضلدى ع عمل ال املحتملة االستعماالت من ه غ دون

اإلعالميّ  الكفاءة املطلوبدرجة االستعمال يؤدي نما ب اإلعالميّ إة، الكفاءة درجة املتلقي.رفع لدى   ة

  

  

  

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٤٥(ك١٦/٢٨٩)

واإلجراء:٢( طاب وا النص ينظر: (٢٤٩.  

النص٣( لغة علم إ مدخل د.) و غزالة أبو ام إل د. مد، ا خليل   .١٢:ع

الوالية:٤( نفحات (١٠/١٦٤.  



 

 

 

   
 

لدراسة عرض ي يأ وفيما والتناص) (السياق للنص ارجية ا باملؤثرات تتصل ال املعاي من

البالغة. ن والوصايا الرسائل نصوص ع ما تأث يان و ن وم املف ذين ل   تفصيلية

: السياق. ً   أوال
  

  مدخل: 
القدماء ية العر علماء ع أولقد املقام عليھ وأطلقوا ضوءبالسياق ال ا مقت

مقال)) مقام ل ((ل ة الش م ُع )١(مقال تحتدّ ال ي) (مالينوفس صاغھ ما ذا و ، سائراً مثالً ت

يقول)٢((Context of Situation)عنوان (ت، ((و ٦٨٤القرطاج البلغاء: اج م مواقعأه) حسن

ال:التخييل السارة األمور كتخييل القول فيھ الذي للغرض املناسبة ي باملعا يناط يأن واألمور،ا

ي املرا التباسھ.املفجعة وشدة القول ا ف ال ال ل املع مناسبة مافإن ع التخييل عاون ا

ملقتضاه النفس تأثر من النفس،...يراد من التخييل موقع حسن ي ،و منمىاأن أنحاء إ بالكالم

بذلك،بيالت الكالم))تأثّ فيقوى ملقت النفس   .)٣(ر

م أ ومن ة، كب عناية املع تحديد وأثره السياق أولوا فقد املحدثون ون اللغو أما

املدرسة بھ تمت أ ال يةاملدارس ل (فاإلن صّرحبزعامة إذ ، املع أساس ع قامت ال ث)،

خالل من إال ينكشف ال املع ((بأن ث): يق(ف ةس اللغو مختلفة،،الوحدة سياقات ا وضع أي

) م: نظر ة وج شرح ة النظر ذه اب أ قول وحداتو مجاورة تقع الداللية الوحدات معظم

ال،خرى أ الوحدات ذه ي معا وصوإن تقعيمكن ال األخرى الوحدات بمالحظة إال ا تحديد أو ا ف

ا) ل   .)٤())مجاورة

اآلتية الشروط ع يتوقف املع تحديد أنّ إ ث) (ف   :)٥(وخلص

اللغوي -١ السياق .(Verbal Context)تحليل مياً وم اً ونحو وصرفياً  صوتياً

بالكالم. -٢ املحيطة والظروف واملخاطب لم املت صية  بيان

الكالمية. -٣ الوظيفة نوع  بيان

الكالم. -٤ كھ ي الذي األثر نوع  بيان

                                                        
محاضرات١( ية األلس عون:) سيم د. الداللة،   .١٦١علم

ينظر:٢(   .١٦١:نفسھ)

األدباء:٣( وسراج البلغاء اج م (٩٠.  

الداللة:٤( علم (٦٩-٦٨.  

تحليل٥( أصول ينظر: طاب:) ة:١/٧٠ا ميّ م لغّوة دراسة لمة، ال ،١٥٨.  



 

 

 

   
 

وال ما بي الفصل يتعذر إذ ، اً كب اتصاالً بالسياق متصل املع أن بقوة تؤكد الشروط ذه ف

بھ ساً متل س ل واآلخر ما أحد الرسائل.)١(يتصور ھ وضرو السياق صائص دراسة ي يأ وفيما

  والوصايا.

 السياق وخصائصه.  
(براون امويرى اال مبادئ م أ من عد السياق أن عألن؛ول) يتحتم طابھ ا ((محلل

الذي السياق االعتبار ن ع يأخذ طابأن ا من ما مقطع فيھ كالً )٢())ورد شمل ما لد فالسياق .

ان) وامل (الزمان و القارئ) (السامع/ و اتب) ال لم/ (املت إ)٣(من املقامي. السياق يقصدان ما ذن

لعب و طاب ا فيھ شأ ي الذي مأثراً املادي الواحد القول ((يجعل ألنھ ام؛ اال تحقيق ماً م

ن)) مختلف ن ل تأو ذا ن مختلف ن مقام ر   .)٤(ظ

وأنھ املمكنة، ي املعا عدد ة ج من يحصر بكونھ م الف السياق أثر إ ايمز) ) ش و

املقصودساع املع تب ع أخرى ة ج من أ)٥(د ذكر و واق . خصائص للسياق احن يف تص

العناصر   اآلتية:ضوء

القول.-(( تج ي الذي اتب ال أو لم املت و و  املرسل:
القول. - يتلقى الذي القارئ أو السامع و و  املتلقي:
م - و ضور: آخرونا محاضرونمستمعون مسا الكالمي.وجود دث ا  تخصيص
الكالمي. - دث ا مدار و و  املوضوع:
التواص - دث ا ان وم زمان و و إشارات،املقام: من ن املتفاعل ن ب يائية الف العالقات وكذلك

الوجھ... ات عب و  .وإيماءات
الكالميكيفالقناة: - دث ا ن املشارك ن ب التواصل كتاب:تّم ...ةكالم، إشارة ،. 
األسلوب - أو ة الل أو اللغة  املستعمل.اللغويالنظام:
الرسالة: - ل دردشةش املقصود: ل الش و ....ما غرامية رسالة خرافة، عظة،  جدال،
للعواطف.... - اً مث شرحاً حسنة موعظة الرسالة انت ل م: التقو تضمن و  املفتاح:
أن - أي املشاركونالغرض: يقصده يجةما ن يكون أن ب دثي  .)٦())التواصل

                                                        
ينظر:١( طاب) ا تحليل   .١/١١٧:أصول

طاب:)٢( ا نظر:٣٥تحليل و ي:، خطا محمد د. النص،   .٥٢لسانيات

ينظر:٣( طاب) ا النص:٣٥:تحليل لسانيات ،٥٢.  

طاب:٤( ا تحليل أصول (١/١٥٩.  

و ٥( الن ام اال ينظر:   .٦٥دواتھ:أ)

ي:لسان)٦( خطا محمد د. النص،   .٥٣يات



 

 

 

   
 

معرفة زادت لما ف املختلفة، النصوص تحليل عملية الدارس ع ل س صائص ا ذه ف

اً لغو تحليلھ يتم ال املنجز ((النص ألن قولھ؛ يمكن بما بؤ الت ع قدرتھ زادت ا الدارس أو املحلل

املبدع ن ب التفاعل ذا ق طر عن والزمانيةإال ديثة ا ومدلوالتھ النص جسد ن ب واملتلقي،

اني يةوامل ّ ائن شديد باختصار إنھ يجعل، الذي ادف ال والتحليل الواعية القراءة مع ل ش

بل النص مكونات يحدد الذي و السياق ذا التحليل، عند أساسياً دوراً اللغوي واملوقف للسياق

ا)) وجد فالسياق)١(و أثر، النصلھ مع تحديد ((كب والسياقفــ مايكملالنص أحد

تھ.)٢(اآلخر)) نص يفقد ثم ومن امھ، ا النص يفقد السياق عدام ا   و

ع اإلمام رسائل التأمل والغايةيهووصايا)(إن ا، ف السياق خصائص نتلمس جعلنا

ل ش النص ذلك لنا يفسر بما النص، ن و السياق ن ب املتبادل التأث مدى ار إظ ذلك من

طالب ي أ بن ع (اإلمام و املرِسل بأنّ والوصايا الرسائل نصوص ك ش عموماً . )،)(موضو

م م طرف و ف (املتلقي)، إليھ املرَسل يكناسكتمإما مالم ما نص وجود نتصور ((فال النص

مضمونھ)) النص فقد وإال لھ متلق ع)٣(ناك يحكم الذي و فاملتلقي ،وتماسكھالنصترابط،

إليھ مرَسل األول: ن: نمط ع برز الذي إليھ، املرَسل نوع ب والوصايا الرسائل نصوص تنوعت وعليھ

(غ عام إليھ مرَسل واآلخر: (محدد)، ي:خاص يأ فيما مو وكما   محدد)،

 
 

إليھ الرسالة  املرَسل إليھ  رقم الرسالة  املرَسل   رقم

ة- ،٦،٧،٩،١٠،١٧،٢٨،٣٠،٣٢،٣٧،٤٨،٤٩،٥٥  معاو

٦٤،٦٥،٧٣،٧٥  

سلمة- ي ا بن   ٤٢  عمر

العباس- بن هللا ة-  ١٨،٢٢،٦٦،٧٢،٧٦  عبد ب بن   ٤٣  مصقلة

أبيھ- بن اد حنيف-  ٢٠،٢١،٤٤  ز بن   ٤٥  عثمان

بكر- ي أ ابن النخ-  ٢٧،٣٤  محمد   ٥٣  األش

العباس- بن والز-  ٣٣،٦٧  قثم ة   ٥٤  ط

األشعري - مو قصبة-  ٦٣،٧٨  أبو بن   ٥٩  األسود

ارث- ا بن ح اد-  ٣  شر ز بن   ٦١  كميل

س- ق بن الفار-  ٥  أشعث   ٦٨  سلمان

هللا- عبد بن ر ي-  ٨  جر مذا ال ارث   ٦٩  ا

طالب- ي أ بن األنصاري -  ٣٦  عقيل حنيف بن ل   ٧٠  س

العاص- بن       ٣٩  عمرو

                                                        
عفيفي:١( أحمد د. النص، نحو (٤٧.  

)٢: الي جون والسياق، واملع اللغة (٢١٨.  

ا٣( النص ام اال وجمالياتھ:ل) ره مظا ي   .٣١٢قرآ



 

 

 

   
 


 

الرسالة  األمصار الرسالة  العمال  رقم الرسالة  األمراء  رقم   رقم

الكوفة- ل عمالھ-  ١،٢،٥٧  أ ش-  ١٩،٢٦،٤٠،٤١،٤٦  عض ا   ٤،١٣،٥٠  أمراء

البالد-      ٣٨،٦٢  مصر-   ٥٢  أمراء

البصرة- ل راج-  ٢٩  أ ا ع األجناد-  ٥١  عمالھ   ٧٩  أمراء

األمصار- ل م-  ٥٨  أ عمل ش ا بطأ الذين       ٦٠  العمال

واليمن- يعة           ٧٤  ر
  

 
 

إليھ إليھ  الوصيةرقم  املرَسل الوصية  املرَسل   رقم

بن- هللا سن-  ٧٦،٧٧  عباسالعبد وا سن ا ن   ٤٧  )(اإلمام

س- ق بن ي-  ١٢  معقل ا بن ح   ٥٦  شر

سن- ا       ٣١  )(اإلمام
  

 
ل، واأل األبناء والعسكر، ش ا أقسام: عة أر ع نقسم وكماو العمال. اب، األ

ي:مو يأ   فيما
إليھ الوصية  املرَسل إليھ  رقم الوصية  املرَسل   رقم

والعسكر- ش ابھ-  ١١،١٤  ا   ١٦  أ

لھ- وأ الصدقات-  ٢٣،٢٤  ابناءه ع   ٢٥  عاملھ

  

إليھ)إنّ  (املرَسل عاثراً للمتلقي كم ا انتماسكأساسياً أر أحد و إذ النص،

للنص الثانية القراءة و ((ف ، الن فالنص.التحليل للمتلقي، الدور ذا اللغة علماء غفل لم ذا ول

واملتلقي)) والنص النص قائل ن ب قائماً حواراً   .)١(عد

ُعدّ بل لك، مس مجرد عدوه ولم النص، ع كم ا املتلقي لدور النص علماء بھ ت وقد

ا اندماج ع وإنما والقراءة، ية الب ن ب قطيعة تضمن ال املشاركة ذه ((و النص املشارك بمثابة

التفس عملية ري جو ان م فللقارئ التأليف، ام إس القراءة فممارسة واحدة، داللية عملية

املنتج)) دور عن يقل الذي)٢(ال املتلقي و النص، قيمة ع يحكم فالذي ذا. قراءة استوعب

لم النص ألن مشروع ك شر و و ، املع شكيل للمؤلف ك شر القارئ أن ع ذا و شأالنص. ي

                                                        
)١: الن اللغة علم (١/١١٠.  

  .١١١- ١/١١٠نفسھ:)٢(



 

 

 

   
 

معھ القارئ تداخل خالل من إال النص حقيقة تتمثل ال النحو ذا وع أجلھ، من إن((إال املبدعبل

سيج مجسمة املحسوسات عالم من لمات ال فيھ ع ين عمالً طيخلق الر محكم ... خيا عالم

قارئ  ل لدى خاص نحو ع ستكمل ألن يأ وم ندرك)١())والبناء، أن من بدّ ال ذا ول املتلقي،أثر ،

األسلوب يدرك املتلقي أن نجد والوصايا الرسائل نصوص ففي بھ إال وجوده يتحقق ال النص إن إذ

الذي والسياق عأالعلوي، أو شفراتھ فك قصد فيھ يكشفنتج ذلك و معناه، من اب االق األقل

ال أجلھ.تماسكالكيفية من ان وجوده إن إذ النص،   ا

يقوم ال و ف (النص)، ملتلقي خاصة شروطاً ثمة أن اض اف إ نظرنا يلفت ما ذا ولعل

م، امل الدور ذا للقيام لھ تؤ وأدوات وثقافات معارف امتلك وقد إال ما نص اًبقراءة كث أن السيما

ا رؤ شكيل و فكر، إحالة إ بحاجة النصوص العالقات)٢(من استخراج إ للوصول نظر وإمعان ،

ضمن م أدراج تم و ضور) (ا أيضاً السياق خصائص ومن داللية. وحدة منھ تجعل ال فية ا

املتلقي.   عنصر

لطب تبعاً والوصايا الرسائل موضوعات تنوعت فقد املوضوع تھأما ص و املتلقي يعة

وجھ ع والوصايا والرسائل عموماً الن قارئ شعره س ما ذا و واالجتماعية السياسية والظروف

يرى وكأنھ املتطلع جعل و ا، عاد وا املختلفة ة شر ال بالسلوكيات البالغة ((فن صوص، ا

العظيم اليم ذا شفق لھ و املختلفة بحواسھ صية ال تلمس االستقرارو وصف فيھ يرى الذي

ي)) السلو والتخبط ي ي:)٣(السلو اآل النحو ع والوصايا الرسائل موضوعات توزعت وقد .  
  

    
الرسالة  املوضوع املرات  رقم   عدد

  

واإلرشاد   الوعظ

  الوعظ

واإل    جتماالدي

٣،٥،١٨،٢٢،٢٦،٢٧،٤٥،٥١،٥٢،٥٣،٥٧،٥٨،٥٩،٦٦،٦٧،

٦٨،٦٩،٧٢،٧٨  

١٩  

السيا   ١٤  ١،٤،٨،١٩،٣٤،٣٥،٣٦،٤٦،٥٠،٥٤،٦٠،٦١،٦٢،٧٥  الوعظ

ض والتعر   ١٥  ٧،٩،١٠،١٧،٢٨،٣٠،٣٢،٣٧،٣٩،٤٩٨،٤٩،٥٥،٦٤  النقد

ع والتقر يخ   ١٠  ٦،٢١،٣٣،٤٠،٤١،٤٣،٦٣،٧٠،٧١،٧٩  التو

  ٥  ٢،١٣،٣٨،٤٢،٧٤  املديح

واإل  ديد   ٣  ٢٠،٢٩،٤٤  نذارال

 

                                                        
اللغة١( علم (:   .١١١-١/١١٠الن

ام:)٢( واال ساق اال ثنائية الشعري طاب ا تحليل   .٧٨ينظر:

املحنك:٣( ناصر ن حس اشم البالغة، ن النفس علم (٩٥.  



 

 

 

   
 

        )(      
 

واإلرشاد الوعظ الوصية  اقسام املرات  رقم   عدد

واالجتما الدي   ٨  ٢٣،٢٤،٢٥،٣١،٤٧،٥٦،٧٦،٧٧  الوعظ

ي) ر (ا السيا   ٤  ١١،١٢،١٤،١٦  الوعظ
  

ع اإلمام رسائل األك ب النص لھ ان واإلرشاد الوعظ موضوع أن ظ )(فن

اجتماعياًهووصايا أم ياً دي ان أ سياسياً أسواء ع١(*)م هللا خليفة اإلمام ألن ذلك غرابة وال ،

األخرى املوضوعات وجاءت م. ودنيا م دي الناس أمر يص ما ع يركز أن الطبي ومن األرض

ع اإلمام حياة ا مرت ال واألحداث ع الوقا مع ومواليھ.أعمالأو )(متناسبة وحساده   عدائھ

دث- ا زمان و و املقام: انالتواصأما محدديوم غ يكونان قد ما ف رسائلھ، ن

محددياإلمام يكونان وقد ي:ووصاياه اآل دول ا مو وكما   ن،
  

  نوع

  النص

النصوص   أرقام

ان وامل الزمان ا ف   ال

محددين   غ

النصوص   أرقام

الزمان ا ف   ال

فقط   محدد

النصوص   أرقام

ان وامل الزمان ا ف   ال

  محددان

النصوص   أرقام

ان امل ا ف   ال

فقط   محدد

ل
سائ

لر
ا

  

٣،٤،٥،٦،٧،٨،٩،١٠،١٣،١٧،١٨،١٩،

٢٠،٢١،٢٢،٢٦،٢٨،٢٩،٣٠،٣٢،٣٣،٣٦،

٣٧،٣٩،٤٠،٤١،٤٢،٤٣،٤٤،٤٦،٤٨،٣٩،

٥٠،٥١،٥٢،٥٤،٥٥،٥٧،٥٩،٦٠،٦١،٦٤،

٦٥،٦٦،٦٧،٦٩،٧٠،٧١،٧٢،٧٣،٧٤،٧٨.  

٢،٢٧،٣٥،٣٨،٤٥،

٥٣،٦٣،٦٨،٧٩  

١،٥٨  ٣٤،٦٢  

ايا
ص

لو
ا

  

١٢،٣١،٤٧،٥٦  ١١،١٦،٢٥،

٧٦،٧٧  

١٤،٢٣،٢٤    

  

عن- أو األك و الكتابة ق طر عن طاب ا ن املشارك ن ب التواصل تّم فقد القناة: ا امّ

املرقمة النصوص و الوصايا نصوص عض حاصل ذا و الكالم ق طر

)١٦،٢٣.(  

ع- اإلمام استعمل فقد النظام: ا واألساليب)(أمّ ي باملعا حافلة ة، وا لة س لغة

املتنوعة.   البالغية

                                                        
) ع اإلمام رسائل ينظر: البديري، مظلوم خض رملة الباحثة ذكرتھ ما مع تتوافق يجة الن ذه (*)،البالغة ن (

ة: لغو   .١٣٨دراسة



 

 

 

   
 

القصر- ن ب م ا اوحة م املدروسة النصوص جاءت فقد والوصايا: الرسائل ل ش ا أمّ

ووصفية. ووعظية جدلية نصوص ن ب اوح ت و   والطول

البالد،- إدارة الذات بناء التقوى، جداً مة م مسائل والوصايا الرسائل ن تخ املفتاح:

تث أخرى ومسائل ق، ا ق طر إ العودة أجل من م ل املجال وفتح األعداء ن

ن. املضام ذه بجميع س واألحاس املشاعر ن املتلق   نفوس

والوصا- الرسائل نصوص من الغرض إن والسياالغرض: االجتما بالواقع وض ال يا

مختلف صعيد ع وإنما فحسب اإلمام زمن س ذااألزمنةل ولعل واألمكنة،

و  النصوص ذه ة حيو عدهدالسر السياق مية أ ز ت ذا ل ومن ا، يموم

ذه ل و ، أيضاً تماسكھ و النص ام ا م س ال األدوات من أداة

ع صائص جميعا ا ل ة ضرور ست ل ا أ إال م والف ل التأو ع املحلل ن

انھ بإم ان لما صائص با معرفة أك املحلل ان لما ف التواصلية، األحداث

ل التأو سبة تحدد صائص ا معرفة سبة ف ، أك بقدر مھ وف النص ل تأو

بؤ.   والت
  

  ضروب السياق يف الرسائل والوصايا
سوس (دي إذايقول لمة ال إن ملاوقعت): ا مقابل بفضل إال ا قيم سب تك ال ما سياق

ومل سابق أوو ا الحق و معاً لا ما   .)١(ل

نأوقد املحدث ن باللغو املقولة ذه مثرت جانبفدفع من بالنص وعالقتھ السياق لدراسة

ة بالنظر سمى ما إطار واملع باللغة آخروعالقتھ جانب من للمع السياق)٢(السياقية فدراسة ،

واملرئية الصوتية اآلداءات اآلن، يحدث ما مثالً بالنص صلة لھ ما ل دراسة ع بالنص وعالقتھ

نحو ع النص إ ننظر أن إ يدفعنا ذا و طاب ا ن ك للمش الثقافية لفية وا املصاحبة،

إ تؤدي سياقية عوامل ناك ف وأخرىموسع حدوثھ، وقت مصاحبة عوامل ناك و النص ور ظ

ثم ومن :أفإنعقبھ، السياق الالحق)ضرب السياق املصاحب، السياق السابق،   .)٣((السياق

  

  

  

  

                                                        
العام)١( اللغة علم :ينظر: سوس دي ،١٤٢.  

النص:٢( علم ة نظر ينظر: (٢٣.  

نفسھ:٣( ينظر: (٢٤.  



 

 

 

   
 

  السياق السابق: 
ن قسم ع السابق السياق   :)١(ينقسم

املوقف -١    سياق

الثقاال -٢  سياق

ي يأ وعرضوفيما ما م قسم ل ل البالغة.متطبيقادراسة ن والوصايا الرسائل   ا
  

  .(*)سياق املوقف - ١
لمة)) ال فيھ تقع أن يمكن الذي ار ا ((املوقف ع املصط ذا عالم)٢(يطلق عد و ،

الذي املحيط أو املوقف عن للتعب املوقف سياق مصط استعمل من أول ي) (مالينوفس االجتماع

النص، فيھ تج يإذي الصو باإلداء دراسة ع نكن لم إن ما، رسالة م نف أن الصعب من أنھ أكد

ا ل املصاحب ي مثل)٣(واملر املعينة االجتماعية الظروف ية املصط العبارات ذلك ر ظ ((و ،

ا ظروف عن ا فصل يمكن ال العبارات ذه ف باأللقاب والنداء الوفاة، حال ة والتعز التحية تبادل

ا))اال  ف أتت ال يتطلب)٤(جتماعية ظرفية، ومناسبات تحديد من للمع املقام يؤديھ ((ما إنّ إذ ،

باملعطيات اإلملام الباحث م)٥(االجتماعية))من حدي ن م م ن محور إ النص علماء أشار وقد ،

طاب ا وأدوار طاب، ا مجال ما املوقف، سياق   .)٦(عن

   .) جمال اخلطاب أ (
ا مجال تكّو ش ال العناصر تلك ((إ االتصالن طاب عملية وتت.أساس

شيوعاًيمنة األك لمات ع يحتوي خاص دال حقل من يجلبھ فيما طاب ا مجال

  .)٧(معھ))

اإلماموقد رسائل ا-هووصايا)(عاستقرت متلق عدد معروفة- ع مجموعة حول

طاب ا مجاالت لتمن والسياأغراَض مثّ واالجتما (الدي واإلرشاد الوعظ النصوص )،تلك

ع والتقر يخ والتو ض والتعر ناسبالنقد ت (املجاالت) األغراض ذه واإلنذار. ديد وال معواملديح

ن املؤمن أم خالفة عصر واالجتماعية السياسية الظروف دت)(طبيعة ش أحداثإذ اً خالفتھ

                                                        
النص:١( علم ة نظر ينظر: (٤٢-٢٤.  

ا املعاي أحد ال املوقفية) أو (املقامية سمية املوقف سياق ع النص علماء أطلق لقد السبعة.(*) ة   لنصيّ

الداللة:٢( علم (٧١.  

محمد:٣( شبل عزة د. النص، لغة علم ينظر: النص:٢) علم ة نظر ،٢٥-٢٤.  

ورأي٤( العرب عند اللغة علم ع) الدين شرف ديث، ا اللغة :علم   .١٣٦الراج

عون:٥( سيم د. الداللة، علم محاضرات ية األلس (١٦٢.  

ة٦( نظر ينظر: النص:)   .٢٥علم

  .٢٥:نفسھ)٧(



 

 

 

   
 

خمعقدة التار كتب دت م وقد خاصة وصية أو كتاب حادثة أو موقف ل ل إن إذ متعددة، ومواقف

ة كث معلومات النصوص ذه ل ا.واألدب املحيطة وادث وا ا ف ت كت ال واملواقف ا سياق عن

م (وأ محمد الن وفاة عد األمة مسؤولية تحملھ و حياتھ وسلاملواقف وألھ عليھ هللا )مص

رسمية بصورة الفة ا توليھ عد والناس هللا أمام املسؤولية والوصايا)١(وتحملھ الرسائل ّل ف ،

توليھجاءت سنة)(عد الفة ا توليھ قبل ء أي يكتب لم إذ رسمية بصورة الفة   ا

ان(*)ه)٣٥( وملا مكون، فمرةاً املجتمع متفاوتة نصوصھ جاءت لذلك متفاوتة مختلفة طبقات من

أفراد ومرة ن معين أفراد إ فئاتمرسلة مع يتعامل ومرة محددة، فئات مع يتعامل ومرة ن، معين غ

أثره لذلك ان وقد محددة نغ والل والشدة والقصر الطول حيث من والوصايا الرسائل نصوص

عكذلك ا أغراض ن)تنوعت (املتلق إليھ املرَسل األغراض.تسبقوقد،حسب لتلك   اإلشارة
  

  أدوار اخلطاب: (ب)
طابيدور  ا أدوار وحاموضوع طاب ا ن املشارك وتبالطبيعة م، وعالق ينام

أثر لھ لھ ذا و والصداقة القرابة ودرجة واملودة السيطرة حيث من ن للمتخاطب النفسية عاد األ

اللغةبارز   .)٢(ع

ع اإلمام و النصوص صاحب أن ابمتنوعون متلقيھفإن)(فمع واأل األبناء من

يكتب فلم ، واألمصار...إ واألعداء متلٍقوالعمال ناك يكون أن دون املدروسة النصوص من نصاً

((وجود ألن امللھ؛ أو ار املتلقي ل وأن البد رسالة ل ف منھ، البد أمر إليھ النصَسل يصبح ھ و ، متلقياً

التواصل)) وظيفتھ وتتحقق االجتماعية، عاده أ حمل و قيمة، وذا ع)٣(مؤثراً املتلقي أثر عكس وأ

اإلمام مع)(لغة املستعملة اللغة عن تختلف ابھ أل كتاباتھ ا ستعمل ال عدائھأفاللغة

عّم  مع ال ا اإلماموكذلك لمھ ي العا فالعامل املطيع)(الھ العامل لغة عن تختلف بلغة

املؤ  ام خالفة من موقفھ حسب ع ل املختلفة املجتمع فئات عن حديثھ ال ا نوكذا من

)(لبيان والوصايا الرسائل من نماذج ع نقف وسوف طاب، ا مجال لغةهوأدوار أثر توجيھ

ببعض ا عض النصوص نقارن أن كفينا و لھلتوضيحالنص، كتاب جاء ما ذلك من )(ذلك،

)) فيھ: قال البصرة إ املدينة من ه مس عند الكوفة ل أ إ      


                                                        
النص:١( لغة علم ضوء ة مقار البالغة ن (ع) ع اإلمام خطب ينظر: (٧٨.  

(ك ناء باست قبل٦٨(*) اً مكتو جاء فقد ا وذم الدنيا عن ديث ا فيھ ناول ي إذ الدي الوعظ موضوع حول يدور و و (

ابن البالغة، ن شرح ينظر: خالفتھ، ديد:أيام ا ي   .١٨/٣٤أ

النص:٢( علم ة نظر ينظر: (٢٨.  

  .٢٩نفسھ:)٣(



 

 

 

   
 




             
     (()لھ.)١ كتاب جاء البصرة:)(وما فتح عد م   إل

))
(()٢(.  

لھ كتاب جاء ما الكوفة)(وكذلك ل أ فيھ:إ قال البصرة إ املدينة من ه مس عند

))              
(()٣(.  

النصوص ذه بناء اختالف املوقف أثر نا ظ فف،ن األساليباى ذه ن ب اً وا رقاً

الكوفة) ل (أ ا نفس الفئة مخاطبة ذا،الثالثة النص((و شكيل أنّ ع ختلفيتفاوتيدل و

(( واحداً املتلقي ان وإن املحيطة املواقف   .)٤(باختالف

رف والظا ( السيا (الوعظ واإلرشاد) (الن مجال ضمن يقعان والثالث األول ن النص إنّ

ا كتبھلأن نص أول ان األول فقد)(نص الفة ا ناصية استالمھ كث عرضعد منفيھ اً

ذا ل أ يكون قد ال نالقضايا مطلع غ ااملصر اعل سياستھم وطبيعة عثمان خالفة قضية

ة ةموقفو اإلدار اط وقضية مقتلھ، وقضية عثمان، من شة وعا أحوالو لبيعة،والز يان

آنذاك ديدة.أحّثو املدينة ا الفة ا بجانب الوقوف ع الكوفة فمنل الثالث النص أما

للن تالياً ى أ قد أنھ ألنھالوا األول اسص عن ديث ا ع فيھ اقتصر إنفاقد للوقوف م ر

  .)(جانبھ

اإلمام كتبھ فقد ي الثا النص جانب)(أما إ الكوفة ل أ ووقوف البصرة فتح عد

والثناء)(اإلمام م ل املديح موضوع حول دارت إذ النص لغة ع ذلك عكس فا مومؤازرتھ عل

ذا و يجري...)) ما ...أحسن هللا ((وجزاكم بقولھ: م ل يتموالدعاء نوعھ ان كيفما نص ل )) أن ع

ضمن وتكمنانتاجھ محددة، اجتماعية ية يةإب الب إطار معھ يحصل التفاعل كون نتاجيتھ

ذا عدام ا و ا، النص))إتنعدم،التفاعلنفس ذ)٥(نتاجية لغة قارنا ووإذا و آخر نص مع النص ا

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).١(ك١٤/٦)

  ).٢(ك١٤/٢٦نفسھ:)٢(

  ).٥٧(ك١٧/١٤٠نفسھ:)٣(

)٤) ع اإلمام خطب (:النص لغة علم ضوء ة مقار البالغة ن (٨٦.  

النص٥( انفتاح ي)   .١٣٤:الروا



 

 

 

   
 

منھ حنيف)(كتاب بن ل س قواإ ا ل أ من قوم مع ) املدينة ع عاملھ و و األنصاري

)) ة): بمعاو         



(()١(.  

النص نجد إذ النص ذا لغة ع اً وا اساً ع ا واملجال األدوار التغي عكس ا لقد

املدينة ل أ من الفئة ؤالء ل والذم ع والتقر يخ التو بألفاظ ذايحفل يجةفما ن إال وظ امل التبدل

التّغ  ا أنسب ذلك بالنص، املحيط تبدالً ((املوقف تفرض االجتماعية ات ةالتغ الرؤ

يم واملفا واللغةواملواقف ال األش   .)٢())وكذلك

اإلمام موقف عن ع بما النص خر من)(ف يفوتك ما ع تأسف ((فال قولھ: م م

، غياً م ل كفى م، العمإيعدد إ م ا،ىضاع إل طعون وم ا عل مقبلون الدنيا ل أ م ل، وا

إ وا ((نصيةر أن ع يدل ذا و (( قاً و م ل فبعداً طاباألثرة، تكتملا ستقيمال إذاوال إال

النص))املحيطةالظروف،نجازهإصاحبھرا ا ف ر سيظ متناسبة.)٣(ال نص ل لغة فجاءت

لوجدنا ن النصي قارنا فلو وموضوعھ، مجالھ وفبوناً مع ناشاسعاً ب اً وا الدعاءرقاً ن ب ن األسلو

الكوفة ل أ من األو منللفئة األخرى الفئة ع الدعاء ن و ((... يجزي ما أحسن ... هللا ((وجزاكم

نص ل فلغة (( قاً و م ل ((فبعداً املدينة ل واملخالفة،أ املوالية فئة ل طبيعة مع متوافقة

السيا من النوع ذا ل ع تا لھ ذا و والعاصية عة املوقف).الطا (سياق   ق
  

 ي. ـالسياق الثقاف - ٢

وانب ا عن الكشف ألن للنص، الثقافية لفية با اً وا تماماً ا ي) (مالينوفس أو

تمن ة،حالثقافية ج من خاصة قيمة أخرى كذلكالنص ة ج من لھ وتأو مھ ف ع و .)٤(ساعد ف

املقصو  الداللة يحدد ستخدمد((الذي ال لمة ال من ))ة عاماً بتحديد)٥(استخداماً تم و و ،

االجتما تتضمنأاملحيط لغة ل أن ذلك لمة، ال فيھ ستعمل أن يمكن الذي الثقا عباراتو

ه غ دون املجتمع ذلك خصوصية مدى عن ع ا أل اللغات، من ا غ إ ا ترجم يمكن ال وألفاظاً

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٧٠(ك١٨/٥٢)

)٢: املا ز عز شكري األدب، ة نظر (٨٧.  

)٣: ي الص األخضر محمد تطبيقھ، ومجاالت النص علم إ مدخل (٩٨.  

النص:٤( علم ة نظر ينظر: (٣٠-٢٩.  

الداللة:٥( علم محاضرات ية األلس (١٦٢.  



 

 

 

   
 

بھ ترتبط نواف تجريل ال مل وا األمثال ع أيضاً ينطبق ذا و ة واملعنو املادية ياة ا

أخرى  لغة إ ا ترجم يمكن فال ا تبمجرا إذا ملناإال ا ذه وراء تكمن ال الثقافية قائق   .)١(ا

أثراً لھ ألن للنص الثقا بالسياق تمام اال ضرورة بوضوح ز ي نا ماً و املعم تحديد

ع ساعدنا و ف للنص م((العام البعض))ف م عض مع م وتفاعل ي للمعا الناس تبادل .)٢(كيفية

ي: يأ ما والوصايا الرسائل الثقا السياق ر مظا م   وأ

  ( أ ) طبيعة لغة اخلطاب: 
لسانية أداة عد ال اللغة ذه ((نوع وم املف ذا للتعبيقصد ارامة أف عن

/ منطوقة رسمية، غ / رسمية للغة: األدائية األنواع تمي يمكن ثم ومن ومعتقداتھ، اتب ال

ة))   .)٣(مكتو

اإل  أن إ اإلشارة من البد وم املف ذا عن ديث ا عليوقبل يخرج)(اً مام أن استطاع

إ ا دخل و ساطة ال مرحلة من الفنيةالكتابة الكتابة طبيعة.املتطورةمرحلة عن ديث ا دفعنا و

األدائية األنواع نقسم أن النص مالغة ن قسم ع والوصايا الرسائل   :(*)للغة

رسميّ  )١( ووصايا واألحالفرسائل ود والع ة والعسكر السياسية ووصاياه برسائلھ وتتمثل ة:

واملحاكمة.  واملناظرة

النصوصرسائل )٢( وتتمثل رسمية: غ لغووصايا اب األ أو األبناء إ ة النر املوج ض

ي: اآل دول با ا نو أن مكن و  واإلرشاد،

النص رسميّ   ةرسميّ   نوع   ةغ

  
  

  الرسائل

ك٢ك،١ك ك٣، ك٤، ك٥، ك٦، ك٧، ك٨، ك٩، ك١٠، ك١٣، ،١٧،
ك١٨ك ك١٩، ك٢٠، ك٢١، ك٢٦، ك٢٧، ك٢٨، ك٢٩، ،٣٠،  
ك٣٢ك ك٣٣، ك٣٤، ك٣٥، ك٣٦، ك٣٧، ك٣٨، ك٣٩، ،٤٠،  
ك٤١ك ك٤٢، ك٤٣، ك٤٤، ك٤٥، ك٤٦، ك٤٨، ك٤٩، ،٥٠،  
ك٥١ك ك٥٣ك،٥٢، ك٥٤، ك٥٥، ك٥٧، ك٥٨، ك٥٩، ،٦٠،  
ك٦١ك ك٦٢، ك٦٣، ك٦٤، ك٦٧ك،٦٥، ك٧٠، ك٧١، ،٧٣،  
ك٧٤ك ك٧٥، ك٧٨، ،٧٩.  

ك٢٢ك ،٦٦،
ك٦٨ك ،٦٩،  
  .٧٢ك

و١١و  الوصايا و١٢، و١٤، و١٦، و٢٥، و٤٧، و٥٦، و٧٦، و٢٣و  .٧٧، و٢٤، ،٣١  

  

ظف ذلكن شعرنامن ذا و الرسمية غ النصوص من أك جاءت الرسمية النصوص أنّ

اإلمام البالد)(بحرص اوضاع إصالح اع أ عن عفضالً الواقعة املسؤولية بأعباء شعرنا

سواء حد ع ليات وال زئيات ا ع منصباً ان تمامھ وا العميقة ية الدي والروح ،)٤(عاتقھ

                                                        
ينظر١( ديث:) ا اللغة علم ورأي العرب عند اللغة علم :١٣٧.  
محمد:٢( شبل عزة د. النص، لغة علم (٣.  
قياس:٣( ليندة النص، لسانيات (١٧٣.  

ينظر:٤( () ع اإلمام نرسائل ة:) لغو دراسة   .١٧البالغة،



 

 

 

   
 

أساليب شيوع ا يخاطب ال ة الل شدة ا عل ط إذ النصوص لغة ع ذلك تأث عكس فأ

والن لكنإذاألمر ة؛ مكتو األغلب األعم األساليباستطاع)(اإلمامجاءت يوظف أن

السياق موضوع الحقاً سنعرضھ ما ما و الشفا التواصل روح إلضفاء ة اللغو والوسائل

عّو كذلكاملصاحب من الصوتية األساليب باستعمال ووصاياه الكتبھ ا وغ وجناس

موضعأ ا درسنا وقد ببعض ا عض النصوص أجزاء ط ر مت البحثس من كذلك،(*)سابق

واقع من املستقاة واألمثال والشعر النبوي ديث وا م الكر القرآن من االقتباس اللغة ذه ضمن

نحاول ما ذا و ية، العر ئة بالتناصالب خاص مبحث الحقاً عنھ انت*)*(الكشف فقد وعليھ ،

اإلمام لتواصل الوسيلة ة املكتو سياق)(اللغة خلق مة م عاتقھ ع فرض ذا و متلقيھ مع

الكالم. لعملية املصاحب   مواٍزللسياق

  (ب) نوع اخلطاب.
مصط الرسالة،ش القصة، الرواية، مثل: األدبية النصوص أجناس إ النوع

وعدم بالتعقيد سم ي املصط ذا و ، معارفاالستقرار ...إ باختالف ومھ مف الختالف

ات. ا من العديد وتحوي الثقافات متنوعة مجتمعات يقوم وإنھ م، وثقافا األفراد

باستمرار بأ يت اتب ال فإن وعليھ االتصا باملوقف النص عالقة ع ((قيد فالنوع

معرفتھ خالل من بالنص بأ يت ن: خالاتجا من بالسياق بأ ت و معرفتھبالسياق، ل

  .)١(بالنص))

الكال م قدّ الرسائل، أنواع عن ديث ا صعيد كتابةـ)٥٥٠(توع لفن تفصيلياً تصوراً

ل والش ع البد العتبارات طبقاً بناءالرسائل وأثره إليھ للمرَسل موضو تمثل أساس وع

أنواع ع ومنوعة األزمان باختالف مختلفة فالرسائل أن،)٢(الرسالة، يمكن األنواع ذه أن إ اً مش

أن إ اً منو الوصايا، ا ل محددتخضع تقاليد البناء حيث من الكتابةللرسائل م يل ا و ا عل ،

م عند اوغدت ل رسالة الرسالة تصبح ح ا اتباع من بدّ ال اقأموراً   .)٣(يم

تّخٌ طبقة ل ول مقال، مقام ل ((ل أن املعلوم الرسائل)٤(وكالم))ومن نصوص أن نجد فإننا

اإلمام ا ف را يخا)(والوصايا و ف وأجناس فرق الناس أن عرف و ف بماطبذلك ق فر ل

لھ شا و كيب ال من بھ ايليق يخاطب ال فاللغة ي، واملعا األلفاظ اللغةأمن عن ق تف عداءه

                                                        
) الصفحة ينظر: البحث.٢٩-١٤(*) من (  

) الصفحة ينظر: البحث.٢٦٩-٢٤٧(**) من (  

النص:١( علم ة نظر (٣٤.  

الكالم٢( صنعة ام إح ينظر: (:١٥٨-١٠٤.  

ينظر:٣(   .١٠٢-٦٠:نفسھ)

النص:٤( علم ة نظر (٣٧.  



 

 

 

   
 

ا يخاطب الال اللغة وكذلك ابھ عنأ ق تف ن املوال ا ايخاطب يخاطب ال اللغة

ن كذااملخالف و ذا.... اإلماموع أن إ وأحوالھ.)(نصل إليھ املرَسل باعتبارات و ع   ان

تفس جداً م م املوقف سياق أن لنا يت تقدم تتضافرمما بحيث النص ة كث أمور

من يفرضھ ما ل ب الثقا واملحيط ان، وامل التواصل، ووسيلة ن، املشارك ن ب القائمة العالقات ا مع

وتقاليد.   أعراف
  

  .السياق املصاحب - ٣

ن من لھ املصاحب ي الصو األداء أو للنص اللفظية ئة الب ((عن ع املصاحب السياق إنّ

كم املوتنغيم. النص و سد ل ات وحر إيماءات من املصاحب السيميولو األداء عن ع كتوبا

خالل من عناصره تحديد ملأيمكن وا قيم ال عالمات مثل أخرى ة لغو اضيةاإل ساليب ...ع

للنص)) خاص ي صو أداء وجود ع الة الدّ ناس وا ع ال   .)١(وأساليب

علم ن الباحث عض ؤكد القارئو ا إل أ ي وسيلة املصاحب السياق تصور أن النص

ذين ن ب والعالقة (متخيل). ممكن عالم الفع العالم نموذج ض عو إ أ ي إذ النص، م لف

عالق ست ل ن ماالعامل بي دينامي تفاعل ناك بل تام انفصال بذاكنبوساطتھة ذا م مماف

املتخيل للعالم ومعقولية ام ا ع   .)٢(ساعد

ع وم املف ذا شتمل لمأو ما نص أي م نف أن الصعب فمن ة لغو وغ ة لغو ة كث شياء

ع تكون وإن اآلن؟ يحدث ماذا أنّ علم مة م حقيقة يؤكد ذا و ي، الصو باإلداء معلم الف

الفعلية ة ا من مستمد لمات لل قيقي الواقعا ر بمظا إليھواملعروفة تمي ت   .)٣(الذي

اإلمام يحاول السياق)(لذلك لعناصر املوضو املعادل يجد أن ووصاياه رسائلھ

نّص  يفقد ال بحيث والسيميولوجية ة اللغو أداءًاملصاحب أقل يجعلھ عنصر أي النصھ من

م،الشفا دالة، عناصر ذلك القارئ جد الدعائيةثلو والصيغ ناس، وا ع اضية)(اإل ال ،ع

املخاطب. ضم واستعمال ة، وار ا الصيغ عض   و

لتل املعادلة ية األسلو ال األش ذه اتب ال استعمال ماإن الشفا ديث با املتصلة ك

ادية اج صورة ((لرسم محاولة ومو إال معاٍن من فيھ ما ل ب ما، بي متخيل وار ة اقفونا

رسائل.)٤(متبادلة)) املعادلة ية األسلو ال األش ذه ل البالغةهووصايااإلماموسنعرض   .ن

                                                        
النص)١( علم ة   .٢٤:نظر
ي:٢( خطا محمد د. النص، لسانيات ينظر: (٣٠١.  
النص:٣( علم ة نظر ينظر: (٤٠.  
النص:٤( علم ة نظر (٤٢.  



 

 

 

   
 

لھ كتاب (()(كقولھ أبيھ: بن اد ز إ


(()١(.  

( غداً ، (مقتصداً األلفاظ ن ب ع من بھ ما ظ ن أن يمكن النص ذا قراءة خالل وفمن

ن) املتصدق ين، املتك ن، (املتواضع و حاجتك) الصوتية(ضرورتك، ر الظوا من ع ال أن ومعلوم ،

الداللة ار إظ أجل من فيمااوجالاملستعملة ذلك درسنا منوقد األول تقدم كذلك،)*(الفصل

األلفاظ والبارزة ة املست النص بارز ل ش املخاطب لضمائر استعمالھ التمثل ذا ساعد

حاجتك ، مْ وقدّ ضرورتك، أمسك، اذكر، لك)(فدع، تمنعھ، وأنت، وتطمع، انت، عطيك، ترجو، إذ،

املتلقي مع وار ا صور من صورة   .تمثل

اإلمام أ ي لماتإ)(وقد باستعمالھ حة صر بصورة وار ا صور عض استعمال

)) ة: معاو إ لھ كتاب جاء ما ذلك من ه غ مع سواء سؤال عن إجابات تمثل 


              



     (()نھ)٢ ب وار ا صورة تمثلت إذ .)(ة معاو ن و

وجوابھ (وقلت)... لقد)(باأللفاظ هللا ((ولعمر مقولتھ تذمّأع أن تفردت وأن فمدحت،

(فافت و ذكرت...)) ((ثم وقولھ: وابفت)) با ا اعق ثم مزة وال بأي، ام واالستف تجاب)) أن لك

ن.(ك طرف ن ب دائراً حواراً ا جميع مثلت إذ وهللا)   ال

حواره يكون قولھ)(وقد ذلك من نفسھ حنيف)(مع بن عثمان إ لھ كتاب

)) البصرة: ع عاملھ
 (()(افـ.)٣ )ــ النفسذاً مع وار ا ذا لتصور كالم، من تقدم ملا جواب ألنھحرف

باسمھ النص(صرح أو) السامع ((يجذب و ف (النداء)، ور الظ البارزة ة وار ا الصيغ ومن

الشوق عوامل حرك و نھ ذ لفت و شعوره وقظ و املوضوع، شركھ و ھ، با إن ث و القارئ،

بر تلقاه و لھ يقال ما فيقبل يقرأ، أو سمع فيما التفك إ ذلك دفعھ و عدنفسھ،

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٢١(ك١٥/١٣٩)

) الصفحات ينظر: األول.١٩-١٤(*) الفصل من األول املبحث من (  
ديد:٢( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٢٨(ك١٥/١٨٣)
  ).٤٥(ك١٦/٢٩٤:نفسھ)٣(



 

 

 

   
 

لھ))االستجاب اإلمام)١(ة استعمل وقد ،)((ب للقر وأي للبعيد (يا النداء ي بأدا ح الصر النداء

) موضعاً ١٤الرسائل الوصايا)٢() أما ترك، ال فقد ع اإلمام وصية استعمالھ سنز ا بنھ

) استعملھ إذ السالم) ما موضعاً ١٤(عل ()٣(.  

لنداء املواضع ذه جّل جاءت العاقلوقد غ لنداء فيھ جاء واحد موضع ناء باست العاقل

عثمان إ لھ كتاب جاء فيما ((وذلك البصرة: ع عاملھ حنيف بن 
(()٤(.  

( (مع أو حساً االمتثال طلب العاقل غ نداء من يھوالغاية التن عن ورد)٥(فضالً كذلك .

) األداة محذوف مواضع٥النداء النصوص)٦() النداء حروف استعمال جاء لقد حقيقية

نقف أن كفي و املواقف والتنوع ا سياقا مع متناسباً لإلمامعنداملدروسة تھ وص جاء ما

سن وظّ )(ا إذ ذلك، السياق أثر إفلتلمس يتوجھ سياق و ((و اإلغراء سياق النداء

(( أيضاً لم املت السياق ذا ستحضر أن الغالب لكن عينھ، ء لزوم ع ثھ وقد)٧(املتلقي؛ ،

) (أي) (يا)٣استعمل النداء حرف إ ا ع وعدل مواضع ي) املعا لتناسب األخرى املواضع

قالاملقصودة الوصية أجزاء من جزء (()(ل :
   (()٨(.)) وقال:         

(()٩(.)) وقال:            
(()اإلمام.)١٠ استعمل و)(لقد النداء حرف (أي)

اإلغر  سياق ب القر ال لنداء اً ب ((ت األب،)(بنھاء من االبن لة م بقرب لين لھ، وإغراءً ،

انتھ)) م ع)١١(وسّمو ا سيطر لتحكم ( ب (أي عبارة توا من األمر ذا املتلقي شعر س وكذلك ،

                                                        
فارس:١( محمد أحمد د. والقرآن، اللغة النداء (١٧٠.  

شرح٢( ينظر: ديد:) ا ي أ ابن البالغة، )،٢٨(ك١٨١)،٢٧(ك١٦٤)،١٠(ك١٥/٧٩)،٦(ك٣٥)،٣(ك)٣(١٤/٢٧ن

  ).٥٤(ك١٣١)،٥٣(ك١٧/٣٠)،٤٥(ك٢٠٥،٢٩٢،٢٩٥)،٤١(ك١٦٧)،٣٢(ك١٦/١٣٢

نفسھ:٣( ينظر:   .)٤٧(و١٧/٦)،٣١(و٩٣،١١٢،)٢(١٦/٦٢،٦٦،٦٧،٧٠،٧٤،٧٦،٧٧،٨٢،٨٤،٨٩)

  ).٤٥(ك١٦/٢٩٢:نفسھ)٤(

ينظ٥( أخرى)) (قراءة ية العر البالغة   .٢٩٩:ر:

ديد:٦( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح ينظر:   ).٢٧(ك)٣(١٦٣)،٢٥(ك١٥١)،١٨(ك١٥/١٢٥)

د.٧( شور)، م (بحث ،( أنموذجاً النداء (أسلوب البالغة ن ي شا اإل طاب ل االنتاجية السياقات ع) م كر رحيم

ادي: ع ن حس والدكتور في   .١٥٩الشر

ديد:٨( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   )٣١(و١٦/٦٢)

  )٣١(و١٦/٦٦نفسھ:)٩(

  ).٣١(و١٦/٦٧نفسھ:)١٠(

)١١:( أنموذجاً النداء (أسلوب البالغة ن ي شا اإل طاب ل االنتاجية السياقات (١٥٩.  



 

 

 

   
 

اإلمام عدل ثم الوصية. لنص لة املش األجزاء ترابط مدى عكس مما للنص، اللغوي سيج )(ال

ابنھ أن مع البعيد لنداء و (يا) النداء حرف استعمال وذلك)(إ منھ ب ع((لإلشارةقر

األ  ا))عظم والتمسك األمور ذه لإلتيان ابنھ وإغراء ))١(مر، ب (يا عبارة لفجاءت متحكمة

ال يةبھنّ األمور الدي اتھ وتوج بتعاليمھ ام واالل ا ف التفكر وجوب ع أقوالھابنھ ندرج وسوف

)()) املجال: ذا



 



                

(()٢(.  

اإلمام استطاع معأباستعمالھ)(لقد حوار إقامة من النداء سناسلوب ا )(بنھ

مع عن شفافيةفضالً النداء حرف ع يضفي مما السياق فرضھ الذي ذااإلغراء من مستمدة

بارزاً  اً وا اإلغراء وجوه ر ظ و النداء، حرف فيتلون ذا)٣(املع امتداد من إليھ ش عّما فضالً ،

فقط. املو ع اقتصاره وعدم ان وم زمان عد أ إ   النداء

ال مل ا من ا إ إذ اضية)) االع مل ((ا ة وار ا الصيغ بخطط((ومن وثيقة صلة ا ل

واألغراض، املقاصد ة سلميّ و اكماالتخاطب منأ اً وج عمليةتمثل ا عل تقوم ال ركية ا وجوه

(()٤(التخاطب)) مل ا ذه ف املخاطب))ع، تجاه اتب ال موقف عن ومباشر مكثف ل وقد)٥(ش

اإلمام أيضاًإ)(أ الوسيلة ذه ااستعمال صورصورةبوصف نمن اآلخر مع وار ا

) رسائلھ ا استعمل فقد ووصاياه، مواضع٩رسائلھ واحد)٦() موضع الوصايا و ومن)٧(، ،

فيھ:أ قال إذ الكتب، محاسن من و و ، جواباً ة معاو إ لھ كتاب جاء ما ا ((مثل  


                                                        
ن)١( ي شا اإل طاب ل االنتاجية )السياقات أنموذجاً النداء (أسلوب   .١٥٩:البالغة
ديد:٢( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   )٣١(و١١٢-١٦/٧٠)
والقرآن:٣( اللغة النداء ينظر: (١٦٤.  
طاب:٤( ا تحليل أصول (١/٣٩٧.  
النص:٥( علم ة نظر (٤٢.  
ديد:٦( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح ينظر: (ك١٧٥)،٤١(ك١٦٧)،٣٦(ك١٦/١٤٨)،٢٨(ك١٥/١٨١)،٣(ك١٤/٢٨)

  ).٧٨(ك١٨/٧٤)،٦١(ك١٤٩)،٥٤(ك١٧/١٣١)،٤٥(ك٢٨٦)،٤٣
نفسھ:٧( ينظر:   ).٣١(و١٦/٥٧)



 

 

 

   
 

(()١(،) اضية االع ملة صورت)فا قد

اإلمام ن ب وار وظّ )(ا إذ ة اومعاو ف ي ف املستضم لم واملت (لك) قولھ: املخاطب

جاءت و (أحدث) قولھ (أنا) اإل تقديره إذسياق م سوا ع الن آل تفضيل عن العام خبار

اإلمام ف ة)(وظّ معاو مھ يتو ما ع للرد (لكن) ـــ بـ اإلماماالستدراك يذكره ما س)(بأن ل

م: الكر القرآن عليھ نص ملا مسايراً الناس لعموم و وإنما ة ومن)٢(Ms  r  q  pL ملعاو

أيضاً  لھأمثلتھ جواباً)(كتاب األشعري مو ي أ ((أإ ن: كم ا مر
(()٣(.  

جاءت اضية االع ملة إفا (اعلم)، األمر فعل صيغة عن أنعبارة ع تدل الصيغة ذه ن

و و ن مع عمل القيام املخاطب من يطلب لم مضموناملت إ املتلقي باه ان ادة ولز العلم) (طلب

إ (املتلقي) املخاطب يث مما ا وخ س ل اسم ن ب واقعة جاءت اضية االع ملة ا أن نجد كالمھ

الفاصلة.ذه ملة   ا
  

  .السياق الالحق - ٤

ما أساس ع الالحق السياق دراسة النصتقوم لھ وايديولوجية،أدى اجتماعية ات غ من

كتابتھ عد يدخل النص فإن التصور ذا ضوء ساعھ،ح و ا ع لالسياق ش بوجودهفت

ملقوالتھ امتداداً تمثل لھ الحقة أخرى   .)٤(نصوصاً

ظھ ن ما الالحق السياق ر مظا اإلمامومن قبل من رداً جاءت ال ع)(الرسائل

(( الشفا ديث ا ما دور واملستمع لم املت ((تبادل شبھ ذه التبادل فعملية سابقة ،)٥(كتب

ناك رة،ف الظا ذه تمثل عدة لإلمام١٧ك(فــكتب ة معاو كتاب عن جواباً جاء ()()وقد)٦ ،

اإلمام اتإ)(عمد التعب عض واستعمال واملخاطب لم املت كضمائر ة حوار وسائل استعمال

قولھ ذلك ((من :   (()) و       
((و ،))     )) و ((     ومثلھ ،((  

                                                        
ديد:)١( ا ي أ ابن البالغة، ن   ).٢٨(ك١٥/١٨١شرح

)٢: الض (١١.  

ديد:٣( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٧٨(ك١٨/٧٤)

النص:٤( علم ة نظر ينظر: (٤٢.  

  .٤٢نفسھ:)٥(

ديد:٦( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح ينظر: (١٥/١١٧.  



 

 

 

   
 

ة٢٨(كتاب معاو كتاب ع رداً جاء الذي اإلمام،)١() ّصرح إليھ،)(وقد ة معاو كتاب ء بم

)) بقولھ:    ة حوار وسائل استعمل وقد لم))، املت ضمائر ا م عدة

عملت ال األفعال عض استعمال اواملخاطب، واً موضوعيبديالً بوصف الشفا ديث ل

ذكرت،...). قلت، زعمت، ، تخ   (تذكر،

جو  جاءت ال األخرى الكتب (اومن كتاب ا ل سابق كتاب عن ة٧باً معاو إ ()٢() كتاب ،٣٦(

أنإ ش ج ذكر طالب ي أ بن عقيلفعقيل إليھ كتبھ كتاب جواب و و األعداء، عض إ ،)٣(ذه

) جواباً ٦٤وكتاب ة معاو إ ()٤() أيضاً ٦٥وكتاب ة معاو إ حدود.)٥() ضمن أيضاً يدخل ومما

املطالب ذه ل (القارئ) املتلقي تحقيق إنّ إذ ة، واإلدار ة العسكر واألوامر التوصيات الالحق السياق

)) النصوص ذا شمل و الالحق السياق قبيل من )،١٤(و،)١٣(ك)،١٢(و)،١١(و)،٤(كعد

)،٣٨(ك)،٣٤(ك)،٣١(و)،٢٧(ك)،٢٦(ك)،٢٥(و)،٢٤(و)،٢٣(و)،١٩(ك)،١٨(ك)،١٦(و

ك)،٦٦(ك)،٦٣(ك)،٦٠(ك)،٥٦(و)،٥٣(ك)،٥٢(ك)،٥١(ك)،٤٧(و)،٤٦(ك)،٤٢(ك

  ).٧٧(و)،٧٦(و)،٦٩(ك)،٦٨(ك)،٦٧(

نجاحھ، ع ((دليل النص وجوده إن إذ النصوص، ذه أثره الالحق للسياق ان لقد

امتداداً عد كما لھ، القارئ واستمراراًيديولأوقبول النوع))وجياً التفاعل)٦(لوجود قوة عكس ألنھ ؛

) املرِسل ن ب اصل اتبا مماال (املخاطب) إليھ واملرَسل العلوي،) للنص ودينامية ة حيو أضفى

لھ وصية قولھ منصرف)(كما عد ا كت اموالھ عمل ((ةبما ن: صف من


(()٧(.  

ع اإلمام اد ش اس سن)(عد ا اإلمام ن)(تو املؤمن أم بأموال التصرف أمر

)(فقد ادهكذلك ش اس عد و نيأوصاه س ا اإلمام أبيھ)(تو لوصية تطبيقاً األمر ذا

ذا قولھف ومثلھ الالحق. السياق قبيل ملا)(من السالم) ما (عل ن س وا سن ل وصية

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح ينظر: (١٨٤- ١٥/١٨١.  

ينظر:٢(   .١٤/٤١:نفسھ)

نفسھ:٣( ينظر: (١٦/١٤٨.  

نفسھ:٤( ينظر: (٢٥١-١٧/٢٠٥.  

نفسھ:٥( ينظر: (١٨/٢٢.  

النص:٦( علم ة نظر (٤٣.  

ديد:٧( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٢٤(و١٥/١٤٧)



 

 

 

   
 

م م ابن ھ هللا(ضر (()لعنھ :           
(()١(.  

ن املؤمن أم اد ش اس فبعد حقيقةً طبق قد ذا الوصية نص أن يجد خ التار يراجع فمن

)(سن ا اإلمام قام ،)(: عا لقولھ تطبيقاً هللا) (لعنھ م م ابن عنق ¤  ¥  M بضرب

«  ª  ©   ̈   §  ¦L)فأر )٢ وأبيھاد، جده لكالم ناداً اس بھ يمثل ولم قتيالً ه

ذا و والسالم) الصالة أفضل ما الالحق(عل السياق قبيل من عد أنالعمل نجد لھ ذلك من

ه، وتفس النص م ف ضروري ةكذلكالسياق ضرور السياق خصائص أن اإلمامنجد رسائل

الدارسون هووصايا ا تناول ال تلك مع و متوافقة ا أنواع حيث من النص ا.أعلم   سالي

  

  التناصثانياً : 
  مدخل: 

التناصلقد يبحثان و و النص، لغة علم ا عل قام ال سة الرئ األسس من ماً م أساساً

( ...إ خية، تار إشارات أدبية، نصوص ية، دي (نصوص الطبقية اكمات ال أي النص، طبقات

أن شك فال النص، ا م كب ي مختلفة((ال كيفيات وإنما واحدة، لة شا ر يتمظ ال النص

مقصدية ا ومراعاةوراء النص،املرسل، س وج النص، ا ف يروج ال والظروف املخاطب، مقصدية

امل ذه اتيجيةاو و اس اختالف إ تؤدي ا نفس لرائيات إالتأو مجموعة ومن عصر إ عصر من

املمارسة إن بل ص، إ ص ومن ليةمجموعة دينامية))التأو صية   .)٣(ال

تراكمات لھ تحدث ففالقارئ ل، التأو عملية ينمي ا أنّضو عن يحملضالً اإلبدا النص

تُ  وقد ن، للذ وكد د ج دون املع عن يبوح قد منظمة ة لغو ورة ص مةقدّ طياتھ م قة بطر م

م لتف الفكر إعمال إ تحتاج تصاغوغامضة وقد معانيوتؤول، تدرك الھتمثيل ا ولك رفية ا

قدرة ع القارئ يكون أن للقراءة واقعاً عده التناص يقت وعليھ املغزى، إلدراك افية تكون

. األص النص مع املتناصة النصوص عن الكشف أجل من ة قو وذاكرة   عالية

اك أو ن نص ن ب ((العالقة و املتناص،فالتناص النص قراءة قة طر تؤثر ال و

(Intertext)، أخرى نصوص آثار فيھ تقع الذي ا))أي أصداؤ التناص.)٤(أو مصط أخذ وقد

يمھ مفا بلورت ال سيفيا) ي (جولياكر غالية ال الباحثة إن إال ن ي الغر ن الباحث ن ب ور بالظ

                                                        
ديد:)١( ا ي أ ابن البالغة، ن   ).٤٧(و١٧/٦شرح

البقرة:٢( (١٧٩.  

مفتاح:٣( محمد د. البيان، ول مج (١٤٧-١٤٦.  

ي:٤( عنا محمد د. ديثة، ا األدبية ات املصط (٤٦.  



 

 

 

   
 

ن ب ت كت أبحاث عدة تيل١٩٦٧-١٩٦٦(( مجل تكTel-Queكيل-وصدرت Critiqueوكر

سيميوتيك ا كتا ا شر الروايةSemeiotikeوأعيد   .)١())Latextedduvomahونص

ال التناص أن للنصوصوترى ((ترحال و ف فراغ من ي نيأ فضاء ففي ، ن وتداخل

ملفوظات نا وت تتقاطع ن أخرى))تقمعديدةمع نصوص من   .)٢(طعة

جامعاً فاً عر يضع لم م م أياً أن إال التناص وم مف تحديد يون الغر الباحثون حاول ثم

مختلف من التناص مقومات مفتاح) محمد (الدكتور ن الدراس عض استخلص لذا لھ، عاً ما

ا ذكرو ال فات ا:)٣(التعر ر وأش نصو ، من مختلفة((فسيفساء بتقنيات فيھ ادمجت أخرى   ص

تصممتص - و عندياتھ من ا يجعل ا بنائھيل فضاء مع مة م مقاصده.،ا  ومع

خصائص - مناقضة بقصد ا تكثيف أو ا بتمطيط ا ل ا))امحول عضيد دف أو ا  .)٤(ودالل

حدث نص مع نصوص عالقة) (الدخول عالق و التناص ((أن إ ذلك من خلص و

مختلفة))   .)٥(بكيفيات

يتفقواالدارسونأما فلم العرب مصط-عد-والباحثون ب عر ،(Inter textulty)ع

الغائب النص إ ترجمھ م التناص،فبعض ، الن التداخل النصوص، رة ،النقالعالت،

النصوصية التناصية، ، الن االتفاعل املتناص... ومع، الذي. و التناص مصط فإن ذلك

شرشا وان   .)٦(ع

واحدة بدرجة النص يتحقق ال التناص أن فضل) صالح (الدكتور ّ و عأوقد و

الن التحليل إليھ يقودنا أن يمكن مما للتناص، عديدة درجات ناك ((بل واحد ناكمستوى ف

محددة لية ش خواص اإليقا.مثالً املقطعيةمثل ية واألب واألوزان صيات:عات، ال أنماط ومثل

كحد ا استخدام يمكن ال مجموعةأواملواقف ا استخدام تفرضھ ما اعتبار ع للتناص ى د

الوسط الدرجة وتتمثل األدبية، األجناس من س ج ل ب املتصلة التقليدية التناصاألعراف من ى

املتضمنة اساتاإلشارات ع أواال بالقبول انت سواء املباشرة تتعالقغ أخرى لنصوص الرفض و

الت من القصوى الدرجة أما قيقي. ا للتناص فع كمجال بھ عتد مما ا. تلكمع ا ف فتقوم ناص

اإل ااملمارسات نرا ال ((البارودياقتباسية يحيلParodieمثالً مما واملعارضات، مجموعة)) ع

والب ية اإلسلو القارئال الشفرات ع يخفى أن يمكن ال ل ش سابقة نصوص املستخدمة غية

                                                        
وآخرون:١( توردورف ديد، ا النقدي طاب ا أصول (١٠٢.  

يفيا:٢( س جولياكر النص، علم (٢١.  

مفتاح:٣( محمد د. التناص)، اتيجية (اس الشعري طاب ا تحليل ينظر: (١٢١-١٢٠.  

  .١٢١نفسھ:)٤(

  .١٢١نفسھ:)٥(

ينظر٦( األحمد:) لة د. ، واملن ة النظر التناصية، الن التفاعل ي،١٧٤-١٧١: رجا ا ر القا عبد عند داثة ا قضايا ،

املطلب: عبد محمد عزام:١٣٧د. محمد د. الغائب، النص ،٤١.  



 

 

 

   
 

الذي املجال و و والتواصلتاملتوسط، التوليد مية أ مغفلة القديم النقد السرقات أبواب مثلھ

سن ا ملصط ا استخدام من بالرغم واألخال املعياري النقد نطاق ي األد للتحليل ومدرجة

األحيان))   .)١(عض

من ء نقل مجرد س ل النص) لغة (علم ديث ا ي اللسا املنظور وفق التناص فدراسة

النصوص ن ب عالقاً و تفاعالً النقل ذا يقت أن البد إنما اضر، ا النص إ سابقة نصوص

والتداخل وااللتقاء والتعالق التفاعل ذا ر ((تظ التناص فات عر ل فإن وعليھ اضرة، وا الغائبة

سبقتھ)) أخرى ونصوص ما نص ن ب املعنوي) أو السابقة.)٢((اللفظي النصوص ((أن ع ذا و

بدو  الالحقة النصوص وتؤسس ا، ع والكشف الالحقة النصوص ن لتكو ة خ ل ار ش

ا))صلنصو  عد ي تأ رأي)٣(أخرى املطلب عبد محمد وللدكتور ا ستدع موقف عن ا للتعب

أصالة ن املبدع أك ((إن قال: حينما أنلطيف مع ع تراكمية، طبيعة ذا الف تركيبھ ان من

ا)) الستقبال اً صا مّصباً فيھ وجدت قد السابقة   .)٤(الروافد

إبداعية قة ((بطر يتم ن ح يحسن ف،فالتناص قيمة للنص اعطي إل الوصول يمكن ال نية

يكّسر كما األدبية، النصوص ن ب حواراً فتح و ، والثقا ي األد باملوروث النص ط ير أنھ كما ا، بدو

األجناس)) بتداخل سمح ذلك و ، والن الشعر ن ب الفروق ع عتمد ال الثنائية ذا)٥(تلك و ،

ال أصبح إذا إال يحصل ال يزامنھاألمر أو سبقھ، ما ع منفتحاً نصوصأ،نص من قھ ي قّسم)٦(و و .

ن. قسم ع التناص النصيون اللغة   علماء

 ع و املباشر املوقفاالتناص مع تتالءم ا تجعل سابقة نصوص أو سابق، نص من قطعة اء ج

التناص ال أش من سيط ال ل الش و ذا و النص، وموضوع ديد ا بنقلاالتصا يتحقق الذي

غي غ من  .)٧(التعب

 املباشر غ ((التناص الذي و باطاً و است النص من بط إ،ست رجع ارو األف املقروءأوتناص

ا بحرفي ال ا بمعنا أو ا بروح ا تناص ستحضر ال خية التار الذاكرة أو ، مأالثقا وتف ا، لغ و

اتھ وترم وشفراتھ وإيماءاتھ النص تلميحات ع)٨())من اإلمام رسائل املعيار ذا إجراء وعند .

                                                        
النص:١( وعلم طاب ا بالغة (٢٢٣-٢٢٢.  

عفيفي:٢( أحمد د. النص، نحو (٨١.  

النص:٣( علم إ ملة ا لسانيات من (٢٦.  

قراء٤( املطلب:ات) عبد محمد د. ديث، ا الشعر ية   .١٦٢أسلو

)٥: تحر محمد النص، أدوات (٦٢.  

بالغية:٦( دراسة السالم)، (عليھ ع اإلمام خطب عية البد ر املظا ينظر: (٢١٠.  

شبل:٧( عزة د. النص، لغة علم ينظر: (٧٩.  

  .٧٩نفسھ:)٨(



 

 

 

   
 

)(اإلمامهووصايا إطالع لسعة ونظراً البالغة، ا)(ن ف تناّص ة كث مواضع وجدنا

من ه وتأث ر، التصو ناحية من جمالھ وتأث نصوصھ جمالية زاد مما أخرى نصوص مع اإلمام

اإلمام ساعد الذي ء ال ، التعب وصدق القداسة تماسكت)(حيث جديد نص خلق ع

ومعانيھ ألفاظھ عالقت و الفأجزاؤه عن ا ف ّع ال الصورة فخرجت عاد؛ األ ة وا كرة

يوالدالالت. تجزئتھول تمت املوضوع ذا دراسة ل لس ي:وفقاً اآل النحو ع املتناصة   لنصوص

نبوي). )١( وحديث ي (قرآ : دي  تناص

وأشعار). )٢( (أمثال ي: أد  تناص

)٣( . تأر  تناص

ي: اآل دول ا مو   وكما
  

 

  
 

 
 

 

 

ي  دي   ٥٠  ٢  ٥  مباشر  قرآ

مباشر   ١٢  ٣١  غ

نبوي  مباشر  حديث   ١٤  ٨  ٦  غ

ي     أد

  مث
  ٣٢    ٣  مباشر

مباشر   ٢٤  ٥  غ
  

  شعري 
  ٩  -  ٣  مباشر

مباشر   ٢  ٤  غ

  ١  -  ١  تار

  

ظ ي:ن يأ ما دول ا ذا   من

الدي -١ التناص ي-أن القرآ التناص جاء-والسيما ذامنأكقد و األخرى التناص أنواع

اإلمام تأثر ر بالغتھ)(يظ مستغالً م الكر يةبالقرآن التعباألسلو تأدية ودقتھ وقوتھ

املقصود. املع  عن

املختلفة -٢ التناص أنواع ل ل املباشر ع املباشر غ التناص اإلمامطغيان قدرة عكس إذ

)(ليجعلھ تھ ص و ھ أسلو من عليھ يضفي بما جديد، نص إنتاج ع اإلبداعية

الوصية أو الرسالة نص مع ما.لوفاقاً متناسباً ديد ا النص  عالقة

العسكري الل أبو نقلھ ما نذكر والوصايا الرسائل التناص أنواع وض ا   وقبل

امل٣٩٥(ت أم عن نـ) (()(ؤمن لنفقولھ: عاد الكالم أن حة)١())دلوال صر إشارة القول ذا ف ،

                                                        
الصناع١( كتاب   .١٩٦:نت)



 

 

 

   
 

ألفاظ ستعملون فالناس التناص، وعليھاً عن ا ع التعب تختلف م ق طر لكن إنفـــواحدة

ألنھ منھ مناص ال ء ومن((التناص ما، ا ومحتو انية وامل الزمانية شروطھ من سان لإل اك ف ال

إنتاج فأساس ذاكرتھ، من أي ال خھ املعرفةأيتار ذه و للعالم، صاحبھ معرفة و نص

املتلقي)) قبل من النص ل تأو ة   .)١(رك
  

  .وصاياالرسائل والأنواع التناص يف 
: مختلفة، أنواع ع والوصايا الرسائل نصوص   شتمل

: ً ب:دينيالتناص ال أوال بالنص الدي التناص ظاألكحظى التناص،وا أنواع ن ب من األوفر

ن: قسم ع نقسم   و

ي. -١ القرآ  التناص

ة. -٢ النبو األحاديث  تناص
  

دورهإذ للمبدع أن عكس آخر سياق ا وإدخال ا سياق من ية الدي النصوص ذه قطع إن

يقتطع ن ح التناص يالنصعملية جديدأالقرآ متحرك سياق دخلھ و النبوي ديث ا و

خالص قبلھةفيصبح النصوص من يح ال   .)٢(ملا

التناص و األول عفالقسم اإلمام رسائل ترد أن و و ي نهووصايا)(القرآ

لغرضنصالبالغة ا معنا أو قرآنية والغايةاآية السياق، قداملرجوةقتضاه اإلمام ((أن ذلك من

الذينقّرب ور م ا إ القرآن لغة رسائلھ ق طر ووصاياه،عن وده ع م وخاط كتبھ م ات

بأن القرآن))علماً من يبون ي انوا ذلك)٣(الناس عن فضالً مف، أس النصوصاأنھ ذه نفتاح

اتف ونظر لنصوص ومرجعية ومؤثر فاعل ((نص م الكر القرآن ألن ان وم زمان ل ل ة صا

بحضوره)) ش ع و متداوالً ا عض زال وما   .)٤(ومقوالت

كالمي حدث ((مدونة أنھ النص وم مف متعددة))فاملعروف وظائف ان)٥(ذي فاإلمام ،

اتب ال ن ب التواصل يجعل و ف والوصايا، الرسائل نصوص خدمة ي القرآ التوظيف ألثر اً مدر

فمثال العظيمة بمعانيھ والتأث القرآن س بتقد زاخر رصيد من ما بي يجمع ملا خالقاً تواصالً والقارئ

قولھ املباشر ي القرآ ا)(التناص ّ مل وفاتھ قبيل لھ هللا)وصية (لعنھ م م ابن ھ ((ضر :

                                                        
الشعري،١( طاب ا تحليل التناص() اتيجية   .١٢٣:)اس

الغذامي:ينظر:)٢( هللا عبد ، والتكف طيئة   .١٥ا

نقدية:٣( أدبية دراسة السالم) (عليھ ع اإلمام رسائل (٢٩٨.  

م٤( ذياب ع شور)، م (بحث البالغة ن القرآنية   .٦٩العبادي:)

التناص):٥( اتيجية (اس الشعري طاب ا تحليل (١٢٠.  



 

 

 

   
 


 ﴿    ﴾   
﴿﴾(()١(.  

اإلمام قول األول: ن، قرآني ن تناص أحتوى فإنھ النص قصر من الرغم   :)(ع

))     من تناص M  Q  P O  N  M   L  K  J  I  H :قولھ))،
V  U     T  S  RW  Y  XZ   ̀ _   ̂ ]  \  [a   d  c  bL)واآلخر.)٢:

((قول قولھ))اإلمام: من M  i  h  g  f  e  d     c  b  a :تناص
p  o  n  m      l  k   jq  v  u  t  s  rL)٣(.  

وإنما)(اإلمامفجاء عنده من س ل الكالم ذا أن شعراملتلقي ل ا بمعنا يأت ولم باآليات

ال الذي هللا كتاب املمن نفوس ع اً وتأث وقعاً أشدّ فيكون ن، املسلم من أثنان فيھ ن.يختلف   تلق

من ن املتلق ع) (ال بـ املتمثل م امل ي الصو سق ال كونھ الذي التأث بذلك معززاً

اإلغراء تتوقّ اإللأجل ((كما األول التناص كالمھ فمع فيھ، رغب و العفو ع يحث عونالذي

هللا فإنّ من والصفح يتوقّ العفو أيضاً ن الذياآلخر ء ال العمل مقابل الصفح العفو منكم عون

ي)٤(أرتكبوه)) الثا التناص أما نقلةف، تقل ي اإلمام أن موظفاًنجد نفسھ، عن ليتحدث عة سر

فلوأ ، املع إلبراز والقصر) (القسم التوكيد نساليب ب أناالستعمالقارنا نجد وال ي القرآ

لألبرار)، خ هللا عند (وما املذكورة ملة با ا ختم و ن املتق ثواب عن اآلية مطلع يتحدث القرآن

محمول وكالم وترغيب عرض و ف املوت، بھ املوجب ب الس بيان سياق جاءت فقد الن أما

الندب النصيةفأ.)٥(ع للصياغة بالقرآن التناص .ضاف وجماالً رونقاً ا أكس مما داللياً   رقياً

قولھ أيضاً املباشر ي القرآ التناص (()(ومن ة: معاو إ لھ كتاب
              

        ﴿  
      ﴾(()نص)٦ من املقطع ذا يتضمن ،

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح و١٥/١٤٣) )٢٣.(  

النور:٢( (٢٢.  

عمران:٣( آل (١٩٨.  

الوالية:٤( نفحات (٩/٢٤٦.  

ديد:٥( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح ينظر: (١٥/١٤٥.  

  ).٢٨(ك١٥/١٨٣:نفسھ)٦(



 

 

 

   
 

طائف شأن نزلت وقد األحزاب، سورة من مباشراً قرآنياً تناصاً نتالرسالة املنافق من مااحدأن

والقا اد ا عن تقتمتنعت وال إلينا لّم م ألخوا قالوا الذي م واألخرى األحزاب، معركة حمواال

طر ا ذا إل .)١(أنفسكم جواب معرض وقعت تتمةإذ ع التناص فعمل ام، االستف سلوب

(معا املتلقي عند ھو املع والتمو الدجل أساليب ستخدم ((إذ ة معاو يا أنك إ إشارة وفيھ ة)

الناس يتصلأمام قتلفيما عثمانبحادثة أن علم وأنھ ء عليھ يخفى ال عا هللا فإن عثمان،

مسروراً  كنت (بل يل الس ذا خطوة تتقدم لم ولكنك النصرة منك الفةملقتلھطلب ا لعل (

إليك)) م..)٢(تصل الكر القرآن ذكروا الذين ن املنافق بحال ة معاو حال يھ ش و األمر ر   فظا

ي القرآ التناص من األخر النوع (املعنوي)فأما املباشر غ قولھو تمثل )(و

سن ا لإلمام تھ (()(وص :
           

       (()اإلمام.)٣ أن نجد السطور ذه التمعن عند

)(متنوع آيات ي معا جمع داٍل قد واحد ن سيج إنّ.ة اإلمامإذ يحمل)(كالم

معا ((يفضائھ قولھ: ففي (تناص) قولھتناص))قرآنية   :من

 M0  /  .  - 1L)(وقولھ،)٤:())  ((قولھ من   :تناص

 M§  ¦  ¥  ¤L)(وقولھ،)٥())قولھ من تناص ،((: M  C  B
M  L  K    J  I   H  G  F  E  DN  R   Q  P  OL)الرغم.)٦ ع

أن مختلفةمن موضوعات وتناولت متنوعة مواضع وردت اآليات دارتفذه ا واحدإ مركز

ستج و د يُ الذي و ف (هللا) اللة ا لفظ و ويو فضلھ، من ُوسأل الدعاء، عب عن   باده.توب

ر ظ ال املتناصة اآليات نصوص ن ب ط ر الذي اللفظي الرابط و اللة ا لفظ ان كذا و

ا نصدا املؤمن أم روح شرب مدى ذا عكس و الوصية، نص من املقطع لآليات)(ذا

يتالءم ما مع ا ثمار اس أحسن فقد ا، ومعان النو القرآنية سھ؛السياق يقت ما يطوع نجده إذ

وف آيات للسياقامن يُ قاً الذي ((املرجع عده للنص إحالعام مال إدراك من يتمكن ي املتلقي ادةليھ

                                                        
)١( M 8 7¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~   }  |  {¦  ²   ±  °     ̄  ®  ¬  «  ª  ©    ̈ §³    »  º  ¹   ̧     ¶  µ  ´

  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â     Á  À  ¿  ¾  ½  ¼L:١٤-١٣األحزاب.  

الوالية:٢( نفحات (٩/٣٨٠.  

ديد:٣( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٣١(و٨٧-١٦/٨٦)

  .٦٠غافر:)٤(

ساء:٥( ال (٣٢.  

الفرقان:٦( (٧٠.  



 

 

 

   
 

لفظ كون و اللفظي))يالقول للشرح قابالً أو القرآنية)١(اً اآليات الواردة مع ا ضمائر عن عدل إذ

ا ) املفرد ضم إ عموماً العباد إ تحيل سنفال ا اإلمام إ تحيل ال طاب) ألن)(ا

لھ. ة موج   الوصية

التناص قولھومن أيضاً م الكر للقرآن املباشر) (غ ارث)(املعنوي ا إ لھ كتاب

)) ي: مذا ال         (()يأمر.)٢

بوجوب)(اإلمام الرسالة من املقطع ذا ي مذا ال ارث واألخذاالعتصاما م الكر بالقرآن

النجاة بحبل القرآن ام بأح األخذ شبھ إذ استعارة، و و (حبل) لفظ لھ مستعمالً ا، جميع امھ بأح

واملو  املعا الوقوع من ينقذ الفكرةالذي عن ت ع ا إ إال سيطة و ة وا صورة ف قات.

قولھ من املع ذا أخذ وقد مادي، بأثر املع ا ار إظ خالل من عب M  C  B  A :خ
F  E  DG     W  V  U  T  S  R   Q   P  O  N  M  L  K  J  I  H

\  [      Z  Y  X]  d  c  b  a   ̀  _  ^L)اإلمام)٣ استحضر لقد .)(

القرآن أصبح إذ القرآنية اإلمامالصورة أمر وقد ، مادياً بح)(جسماً التمسك عنبوجوب بلھ

ق فطر ، املعا رالسقوط التعب((التصو األو القاعدة   .)٤())و

اإلمام عمد متالئماً)(وقد النص ار معإلظ ا ضمائر من العدول إ املقام سياق مع

ي القرآ املفردالنص الضم العلوي إ جاءالنص النص وجلية ة وا التناص داللة ار وإلظ ،

وت بالنص، املتلقي باه ان لشد ع وال والتضاد معھ.بالتكرار   فاعلھ

إال القرآن من مختلفة مواضع ي تأ ال القرآنية اآليات من مجموعة من املع يأخذ وقد

واحدأ ا معنا سن قولھتف كما واحد نص جميعاً ا لھحضر د ي)(ع أ بن محمد إ

مصر ده قلّ ن ح ((بكر :         
     (()اإلمامفقد.)٥ النص)(صاغ ذا معانيھ

إ يحيلنا نجده فيھ النظر إمعان فعند قرآنية ي معا عمن ي،املنا املعا تلك ا م استقى ال القرآنية

:   و

                                                        
والتكف١( طيئة ا (:٩.  

ديد:٢( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٦٩(ك١٨/٤١)

عمران:٣( آل (١٠٣.  

القرآن)٤( الف ر   .٨٦:التصو

ديد:٥( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٢٧(ك١٥/١٦٣)



 

 

 

   
 

 M 8 7Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ   Ñ  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  ÉL)١(.   
 M 8 7G  F  E  D  C  BL)٢(. و M 8 78  7  6  5L)٣(، 8 7  

  MU  T   S  R  Q  PL)٤(.  
اإلمام جمع ُج )(لقد تأخذ مقطع القرآنية النصوص ھذه عضملُ برقاب ا عض

وعظي بأسلوب واإلدراك م الف ساحة إ (القارئ) املتلقي اللتوصل واالخ التكثيف ع معتمد

بتوظيفھ مؤثرة بصورة القرآنية عيدللنصوص متناسق نحو ع ع وال كي ال والتوازي للتضاد

امللل. أو ف لّ الت ار عن ا إ لھ كتاب قولھ أيضاً يثومثلھ مذا ((:ال
(()٥(.  

النصا ذا لنصوصظو بأصداءزدحم وعظيقرآنيالل معنوي بوشاح ارتبطت عديدة ة

قولھي ، القرآنية املرجعيات وتلك ا، ̈ M 8وحد  §  ¦©     ®  ¬  «  ª
¶  µ      ́ ³  ²  ±  °  ¯¸  »  º  ¹L)٦(

وقولھ  ،

8   MW  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M  L  K  J  IX  
[  Z   YL)٧(، وقولھ M 8Ë   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï         Î  Í  ÌL)٨(،

̈  ©   M 8®  ¬   «  ª وقولھ   §  ¦  ¥¤    £  ¢  ¡  �   ~L)٩(.  

اإلمام استحضر وجّل.)(فقد عز هللا كتاب من لاملع ل داللياً حشداً النص مثل إذ

هللاذه (أطع عب ا ل اخ ال القرآنية ذاال امورك)جملالنصوص ل املقام حاجة دراكھ

للمتلقي.إالتعب املع   يصال

                                                        
اإلسراء:١( (٣٦.  

غافر:٢( (١٩.  

القمر:٣( (٥٣.  

الزلزلة:٤( (٦.  

ديد:٥( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٦٩(ك١٨/٤٢)

ساء:٦( ال (١٣.  

ساء:٧( ال (٦٩.  

النور:٨( (٥٢.  

األحزاب:٩( (٧١.  



 

 

 

   
 

والتذك والوعظ الن مواضع يك لآليات شد ا ذا أن إ ن الباحث عض ب ذ و

ديد وال التناص)١(والزجر ھ مكنّ وقد ، الدي الوعظ و النص من املرجو الغرض أن ومعلوم ،

ة، معنو وحدة ((إ التوصل من ياملعنوي اد مستوى اً متماس النص فتجعل موحد بناء ضمن

وفاعل))   .)٢(جميل

النص سياق مع ليتالءم املفرد ضم إ مع ا ضمائر عن العدول إ أيضاً اإلمام عمد إذ

التناص داللة ر تظ بطاعةوح األمر ب س اً مو التعليل بالتكرار جاء النص وجلية ة وا

عا و سبحانھ نوكذلكهللا والوصايا الرسائل نصوص إ داللياً عداً ي القرآ التناص أضاف

من زاد النصوص ذه سياقات وتوظيفھ املع أو اللفظ ة ج من ي القرآ فاالستحضار البالغة

اإل  ا لر قيم ا وترابط ا تماسك من حققھ ما جانب إ لھ.بداعية املكونة النص أجزاء ن ب ا   ط
  

  القسم الثاني: تناص األحاديث النبوية. 
ع او استحضار ة النبو األحاديث ناص الرسائلب اللفظوالوصايانصوص ة ج من

أي رواملع والظا فقط، املع ة ج من أو املة، ةبصورة النبو لألحاديث تناص ّل أن البحث من

الكالمقد بضمن أن و التناص أن يرون البالغة علماء ألن فقط؛ املع ة ج من ا استحضار جاء

تز ف الشر النبوي ديث ا أو م الكر القرآن من ئاً ش اً ن أو لنظامھ،نظماً ال وتفخيماًناً علشأنھ،

(قالأنھ فيھ يقال ال بأن المنھ، ذلك فإن ونحوه، وسلم) وآلھ عليھ هللا (ص الن قال أو ، عا

تناصاً  التناص،)٣(يكون باب يدخل ال هللا) رسول قال أو الن (قال بـ متصدراً ورد فما وعليھ ،

باب من عد ادوإنما ش عدّ االس ة النبو األحاديث ع اإلمام اعتمد وقد ي. الثا املصدر منا

ش ال و مصادر ة النبو للسنة ومصداقاً ع عندأر ال وفعّ قوي تأث بذلك فيحدث ن، املسلم عند ا مي

  املتلقي.

قولھأومن النبوي ديث ا مع التناص سن)(مثلة ا لإلمام تھ ()(وص :)
 (()اإلمام.)٤ م قدّ

)()) قولھ: عكسھ املتوازنة ياة ل أخالقياً درساً املقطع ذا
 ًمتناصا جاء القول ذا و املع)) ة ج من وسلم) وآلھ عليھ هللا (ص هللا رسول حديث مع

)) ديث: ا أنوأصل اإليمان يُ حبَّ يُ من ما الناس)٥(لنفسھ))حبُّ ألخيھ شمل عام مع و ف ،

                                                        
(دراسة١( البالغة ن ن والتضم االقتباس ينظر: ية)،أ) دكتوراهسلو :أطروحة املو ح فر عبد اظم ،١٥٠.  

نفسھ:٢( (١٥٠.  

اإل ٣( اية ينظر: سل:٢٨٨يجاز:) ال صناعة التوسل حسن ،٣٢٣.  

ديد:٤( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٣١(و١٦/٨٤)

م)٥( ديث،امل ا أللفاظ رس ستاملف   .١/٣٥،١١١،٤٠٦ك:و



 

 

 

   
 

األخوة معناه ّب ا ((ألن ؛ ا،جميعاً والت سانية، والتضامنفواإل ّب،والنجاح،والقوة،ل ا و

ياةيستق ا رب،م ا إال ية للكرا مع ال وأيضاً حّب، بال ياة مع ،والفشل،والشقاق،وال

ذ)١(والتخلف)) عادة يكون ألنھ ان) (امل لفظ املقطع ذا مركز ان كذا و نكفّ ا، الوزن،ت وليتحقق

تكون أن يجب فيھ يح ساوال م كفتيھ األفقيةاألوزان ط املعادل،ا إذن و املوضوف

ھ يكر أن ب ي لنفسھ يكره وما لنفسھ، يحبھ ما ن لألخر يحب أن عليھ ب ي إذ املتلقي، ي سلو ن ب

واحد عرض ان امل كفتا ساوى لت ن كف)٢(لآلخر ن ب املساواة فكرة السالم) (عليھ اإلمام وّعمق .

قولھ: كي ال التوازي خالل من النص املعروضة ان ((امل 
 .((  

  

  

  

أضاففضالً حھعّما الصر النفي من اإلمام استوحاه الذي للنص جديدة إضاءات من التضاد

ساوت إذ لھ النقيض طرح خالل من الضم للرفض مجسداً يؤمن)، (ال ف الشر النبوي ديث ا

املتضادات اصلة(*)ذه ا ساوي ال صورة عكس مما ا حروف عدد تكره) (تحّب، وأكره)، (أحبب

ا ان امل كف ن ((ب انلنف كذا و ،(( اناً م نفسك عّمقلأجعل مما النص أثره لتناص

تج بصورة السالم) (عليھ اإلمام ا قدم وقد فيھ، للمتلقيالفكرة وإثارة فعالية أك ا   .عل

قولھ النبوي ديث ل املباشر غ التناص ا)(ومن ّ مل لھ أمراءكتاب إ استخلف

)) األجناد:           (()٣(.

) ف: الشر النبوي ديث ل اً معنو صدى النص ذا ان قبلكمنّ إ(لقد الذين لك مما إذاأ انوا

تركوه ف الشر م ف د))سرق ا عليھ أقاموا الضعيف م ف سرق   .)٤(وإذا

اإلمام أراد النبوي)(وقد ديث ا مع استعمال نفوسإمن الفاعل التأث حداث

نقلھ لذا األجناد قصديّ )(أمراء داللة إ العامة داللتھ نحومن محددة غاملة نحو ع تلقي

الفعل ذا ل تبة امل النتائج لبيان فمباشر م حق الناس عن بوا )) م أل ء لشراءاال الناس ضطر

ق عنبالرشوةا الدولة فانقلبت مأ، لفو م... وأ لكوا، ف ن ع املا وصاربإتيانولئك فأتوه الباطل

                                                        
البالغة:١( ن ظالل (٥/٢١٤.  

الوالية:ينظر:)٢(   .٩/٤٩٣نفحات

: اً تكر األمر إليھ ((كّره العرب لسان جاء ه(*) ّ نقيضص إليھ اً تھكر العربحب لسان (كره):،إليھ))،   .١٣/٥٨مادة

ديد:٣( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٧٩(ك١٨/٧٧)

ديث:)٤( ا أللفاظ رس املف م   .١/٢٧٠،٤٣١،٣/١٠٤،٥١٢،٥/٤٩٢،٧/٩٩امل

ومجرور جار + مضارع فعل + املوصولة (ما) + ومجرور جار + أمر  فعل



 

 

 

   
 

اآلباء)) عد األبناء ا بع ي م ل الدولة)١(قدوة لسياسة اإلداري الفساد ذا فمثل الفساد. كمال حالة

الذي محاسبةاإلداري بدون الغ وترك سرق إذا الفق ع د ا بإقامة النبوي ديث ا إليھ أشار

ا فعل الإذا ا ن ب الشبھ فوجھ نفسھ اإلمامملنكر دفع الذي و ديثاإلتيانإ)(ن با

و  الفكرة إلبراز ف الشر املتلقي.االنبوي ن ذ ة را ا إلبقا ا   يضاح
  

: التناص   األدبي.  ثانياً
التناص ذا قسم ن:عو   قسم

األمثال. -١ األشعار.-٢    تناص  تناص
  

وظّ  اإلمامإذ أساليب)(ف عن اً كث تختلف ال بنائية بأساليب القديم والشعر املثل

املتناص النص سبة ب ح التصر حيث من الدي التناص بھ،استعمال ح التصر عدم أو صاحبھ، إ

النص. أجزاء مع ابط ت ي ل ا ف غي حدث ما ور الوحيدة، صياغتھ ع فاظ ا   او

يضّم تناصفأما أن و: ف اإلماماألمثال األمثال)(ن من قسماً ووصاياه رسائلھ

لغرض ورة ((ثروةيقتضاملش عد و السياق، ليھ واقع عكس ة كب ولذلكأدبية ا ستعمل من

يُ  تراه املتلقي ستحسنھ حينما املثل أن ذاردّ ترى و مّراألجيال ع خالداً بقى و واآلخر، ن ا ن ب د

األول)) ا قائل عند العالية األدبية للصياغة ا.)٢(عود العرب تم أ مس((لإذوقد أوجزكالم

(( اختصاراً أشدّ وال ا، القدرة.)٣(م اوللمثل الطاقة دعم ةلدالع حيّ ((صورة يمثل ألنھ للنص؛ لية

ة مع لمات ب مرسومة ل، متخيّ أو ، ّ واق ٍد ملش لھموجوزة،ماثلة يضرب ما ب لتقر غالباً ا ى يؤ

قمن الكناالستعارةطر او يھ))يا، ش ال أو   .)٤(ة

نصوصھ ن ب قولھ)(ومن غي دون مباشرة األمثال ا ف وردت لھال )(كتاب

)) الكتب: محاسن من و و جواباً ة معاو إ      
         

(()٥(.  

                                                        
عبد)١( محمد شرح البالغة،   .٣/٥٠٠:هن

بالغية:٢( دراسة السالم)، (عليھ ع اإلمام خطب عية البد ر املظا (٢١٨.  

السائر٣( املثل (:١/٥٤.  

)٤: الصغ ع ن حس محمد د. ي، القرآ املثل الفنية الصورة (٦٠.  

ديد:٥( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٢٨(ك١٥/١٨١)



 

 

 

   
 

ْمِرإَِ  التَّ اِقِل نَ ((كَ نا املتناص َر))فاملثل َ يتحدث)١(َ أو ئاً ش يحمل من ل ل قال مو نبأمر

وأخ منھ أعلم و من عند األكرم)٢(بھاألمور والن اإلسالم عظمة بيان ة معاو حديث وإن .

ك وسلم) وآلھ عليھ هللا مدينةح(ص و ر)، َ )َ إ التمر ينقل من رتال ةاش فجاءبك ا، تمور

عامالً  ان ف ورائھ، من فائدة ال الذي العمل عن كناية للسامع،باملثل النف اإلقناع عوامل ((من

بھ ھ)(وجاء وتوج اختياره األمر ووقع الغاية، ذه نليحقق س نفسية منظومة إدوفق

املغزى ومعرفة املع بيانھ))لالستداللشيوع د أر ما اإلمام)٣(ع قصد لذا املثلاإلتيان، ذا

بھ. القيام ع تبة امل يجة الن بيان باب من ذا ة معاو لعمل عرضھ   اية

)) ا: نفس الرسالة جاء ما أيضاً للمثل املباشر التناص ومن  
        

(()٤(.  

املتناص (فاملثل ا)نا َ ِمْ َس ْ لَ ٌح ِقدْ أدخل)٥(َحنَّ ص ل ل يضرب معروف، ي عر مثل و و

م وقدر م مستوا من س ل فئة نفسھ وجعل م، جديراً يكن لم جماعة استعملھ.)٦(نفسھ وقد

م،)(اإلمام م لست جماعة مع نفسك ((تخلط انك لھ: يقول ان أراد ألنھ ة، معاو مورد

ن اجر وامل دين واملجا أنت فما مكة، فتح يوم الن م سراح أطلق الذين الطلقاء ار الكفّ من فأنت

الس السوابق ذه أنت ن... ّئاألول كر ع تجلس فكيف الرعية، ومن ن املحكوم زمرة من عت ة

م؟))ا بي فيما التحكيم وتدّ ام ّ)٧(.  

اإلمام وظّ )(فجاء وقد ن، األول ن اجر للم سبة بال ة معاو حال عن كناية املثل فذا

الشك وتدفع أوالً املثل داللة خدم الذي (لقد) و ( دَ َ(عُ بمع ات) ) الفعل باسم التوكيد أسلوب

ال ذلك عن فضالً ، ثانياً اإلمام كالم اإلمامعن عبارتا بھ ت تز الذي ا) ل ا، (م فجاء)(ع

ة والشعور االنفعالية الة ا عن لتع اء) (ال بصوت ة.مختوماً معاو تجاه باإلمام اصة   ا

                                                        
الزمخشري:)١( العرب، أمثال امل٢/٢٣٣املستق األمثال، مجمع ي:، ا٢/١٥٢يدا ف ورد وقد أخرىبصيغة،

ر). إ التمر بضع   (كمس

ي:٢( البحرا ميثم ابن البالغة، ن شرح ينظر: (٤/٥٢٠.  

ية:٣( أسلو دراسة البالغة، ن ن والتضم االقتباس (١٩٤.  

ن٤( شرح ديد:) ا ي أ ابن   ).٢٨(ك١٥/١٨١البالغة،

العرب:)٥( أمثال   .٢/٦٨املستق

ي:٦( البحرا ميثم ابن البالغة، ن شرح ينظر: (٤/٥٢١.  

الوالية:٧( نفحات (٩/٣٤٩.  



 

 

 

   
 

قولھ ي العر للمثل املباشر غ التناص سن)(ومن ا ألبنھ تھ (()(وص :
         (()ھ.)١ نبّ

أقر (()(اإلمام و من البعداء أن منبع عد أ و من اء األقر و ب، س ال من وأنفع

ور  مش و و يرجعنا)٢())البعيد املع ذا و أمك))، تلده لم لك أٍخ ((رّب املعروف ي العر املثل ،)٣(إ

الغاية م نف النص ذا متلقي معرفة ماملرجوةفمن ف نا عي ذه و واإلرشاد الن و منھ

املوضوعية ي املعا ن ب التبادل إدراك ساعد اآلخر و والسياق وعظمتھ، الوعظ مقدار وأدراك

العاطفية ي   .واالنفعاليةواملعا

اإلمام نجد و)(لذا املقصود املع عن للتعب ة اللغو الوسائل من عدداً يوظف

وأقرب) عد (أ و عيد) و ب (قر ن:التضاد ب كي ال والتوازي عد)، وأ عيد ) و وأقرب) ب (قر   والتكرار

عيد      من عد أ ب قر   رب

ب قر من أقرب عيد   ورّب

  

  

  

  

  

ة اللغو الوسائل ذه إثارةأف مت منس استفاد إذ النص مع إ وشده املتلقي باه ان

صياغتھ لكن املثل ي)(مع العر للمثل ة اللغو الصياغة من وأرفع أر نحو ع جاءت

كالم دون قيل: كالمھ و البلغاء وسيد اء الف إمام السالم عليھ و ((ف ذلك غرابة وال املتناص،

املخلوق)) كالم وفوق الق   .)٤(ا

قولھ أيضاً للمثل املباشر) (غ املعنوي التناص لھ)(ومن األشعري،ألكتاب مو ي

وقد الكوفة، ع عاملھ و ابو أ رب م ند ا ّ مل إليھ، روج ا عن الناس يطھ تث عنھ بلغھ

)) مل: ا

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٣١(و١٦/١١٣)

ي:٢( البحرا ميثم ابن البالغة، ن شرح (٥/٧٩.  

األمثال٣( رة جم العسكري ) ،:١/٤٢٥،٤٨١.  

ديد:٤( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح (١/٢٤.  

(فعيل) (رّب) وزن وزن ع ع (مبتدأ)

 (أفعل)
التفضيل  صيغة

(فعيل) (من) وزن  ع

ر ا مجرور+حرف مرفوع+اسم ر+اسم ا مجرور+حرف  اسم
 



 

 

 

   
 

            
(()١(.  

اإلمام حيث)(تحدث األشعري مو ي أ إ والصوت بالداللة افل ا النص ذا

عن كنايتان ما و ره، م شدّ و ذيلھ يرفع بأن يأمره و ف عنھ الناس بط ي أنھ للقياماالستعدادبلغھ

يخرج أن وأمره ذلك، إ واملسارعة وأرادمنبواجبھ استعاربذلكره، وقد الكوفة، من يخرج أن

لفظ رلھ عا توّعده ثم ونحوه، بالثعلب شبھ وأقسمقل نعوده الليأت من بھ و الذي ان بامل ھ

ك أمي أيخ يدري ((ما ي العر املثل من التناص موضع و و بجامده وذائبھ بخاثره ده ز يخلط ح ھ

  .)٢(يذيب))

تھ كعزّ بالتكدير الصافية أحوالھ خلط عن ما ّك مثالن ما ((و فيھ: ي البحرا ميثم ابن قال

وسروره تھ تھ))ّمھغبذلّ بصعو أمره ولة النص)٣(وس ذا واختلط وذاب املثل ذا ر أنص لقد ،

ثم وعزلھ، عنھ فصلھ يصعب منھ جزءاً أصبح يأبحيث و قعدتھ عن لھ قعودهّ أرادإذة

بكنايغاية)(اإلمام ى أ ثم ال، ((اإل قولھ: و خلفكة من كحذرك أمامك من ،))وتحذر

وف ا غاية عن (الك)٤(كناية البيانية الفنون ذه تماسكت لقد واحدنايا، نص واالستعارة) ت

اإلمام وموقف إليھ املرسل طبيعة عن واحدة صورة لتقدم ابط)(وتالحمت ال ذا وزاد منھ،

املستو والتالحم (زالدال ن ب اصل ا التضاد وخاثرك)من وجامدك))٥(دك (ذائبك فضالً)٦(و ،

ع بال متمثالً واحد ي صو سق وفق ع سارت ألفاظ اختيار ع القائم ي الصو التالؤم عن

، رك م ، ذيلك ، (عليك طّرف ُ ،امل خاثرك ، معك ، خلفك).رك ، أمامك ، قعدتك ، جامدك

اإلمام ن)(فأعاد ب النص جمع فقد والبالغية األدبية قيمتھ من زاد نحو ع املثل صياغة

مو كما والصوت ي:باملخططالداللة   اآل

  

  

  

  

                                                        
ديد)١( ا ي أ ابن البالغة، ن   ).٦٣(ك١٧/٢٤٦:شرح

األمثال٢( مجمع (:٢/٢٨١.  

ي:٣( البحرا ميثم ابن البالغة، ن شرح (٥/٢٥٣.  

نفسھ:٤( ينظر: (٥/٢٥٣.  

والصا٥( بالردئ يد وا بالشر ا أختلط أي اد، ّ بالزّ اثر ا أختلط ة: الّشدّ موضع ((قالوا اللسان جاء (

العرب لسان ،(( د):،بالطا (ز   .٧/٨مادة

نفسھ٦( الذوب))، نقيض و و املاء، من جمد ما ن: سك بال ْمد، َ ((ا (جمد)،)   .٣/١٩:مادة



 

 

 

   
 

  

  

  

  

  

  صوتية)داللة(          ة)يبالغداللة(

اال  -١ (عن األمر)كناية لشدة وجامدك)عال    رتباك (خاثرك ن ب  املطرف

 التضاد. -٢

اإلمام فيھ ر ص متالحماً واحداً نصاً قدم و لھ والالحقة السابقة والعبارات مل ا مع ابط لي

)( جدصور صورة لنا سم ل للمتلقي.متعددة وإثارة اً تأث أك   يدة

 التناص الشعري.  - ١

ان نحولألمثالمثلما ع ان وإن ب نص أيضاً للشعر ان التناص عملية ب نص ية العر

لھ ملا ا ز عز و الداللة لرفد يده تم خالل من النص الشعري التناص أثر وقد للمثل، ان مما أقل

ن: قسم ع والوصايا الرسائل الشعري التناص قسم و املتلقي. نفس أثر   من
  

الشعري   ) أ( املباشر.    املباشر.التناص غ الشعري التناص  (ب)
  

األول القسم ا عرففيتجفأمّ ذا و فقط واألشطر األبيات أنصاف   باستحضار

ـــبـ يـــ يأ أن و و تبنصفالناثر(اإلبداع) هب كالمھلغ جعلھ تركيبھ.)١(و أو تھ بن غي دونما

بالتناص مقارنة جداً قليل النوع ذا اإلمامو ستعملھ لم إذ ية، العر لألشعار املباشر إال)(غ

الشعر  التناص حصل إذ الكتب محاسن من و و جواباً ة معاو إ عثھ واحد ألنصافي كتاب املباشر

معاٍن األب عن ت ع مواضع ثالثة قولھمختلفةيات يتمثل األول فاملوضع ،):())
 

(()٢(  

اإلمام د ش اس الذي)(فقد ت والب ، ذ ال ب ذؤ ي أل قصيدة من ت بب ز) ) شطر

و: فيھ   ورد

ّ أحبها ّها الواشون إ وَتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا  وع
)٣(  

                                                        
املصري:١( األصبع ي أ ابن القرآن، از إ يان و والن الشعر صناعة التحب ر تحر ينظر: (٣/٣٨٠.  

ديد:٢( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٢٨(ك١٨٣-١٥/١٨٢)

ن:٣( ذلي ال ديوان (١/٢١.  

بخاثرك دك ز يخلط  ح

بجامدك  وذائبك



 

 

 

   
 

  

د وعارير عيب ناك ان ولو ، عيباً عدّ ال لصاحبتھ بحبھ ن الواش سعاية إنّ القول الشاعر

. أصالً ا يح ال و ف عنك، عيد و نف ح ئاً س أمراً يحسب ملن يضرب مثالً الشعر ذا أض وقد

اإلمام فأراد بھ، يرتبط ال س)(أنھ ل ة معاو ذكره ما أن يو أن الشعر ذا مماباستحضار

فيكون يخصھ أو ة، معاو ع اإلمامالعذر وقع ق ي عار س ل ذا ف ذا)(لھ، اده ش اس فجاء

النص سياق مع متوافقاً ذاالشطر اإلماماالدعاءونقض استعمال من ملة)(يت

ْمَت) عَ اإلمام)١((زَ ما أراد ن أمر إ ش حسدت)(ال أن تد ال سبة ال ذه أن األول:

كنت أن األمر وحقيقة عثمان قتل ك شر أن كالمك زعمت أنك والسيما اذبة، سبة لفاء ا

قتلھ. عن الناس وأن عنھ ياأذّب بك تتعلق ال ف يحة سبة ال ذه أن فرض ع : واآلخر

ة   .)٢(معاو

التناص ر يظ كذا ذاو قوة وليعكس يخ) (التو و و النص غرض مع ابطاً م الشعري

مل با د الشا ذا وصلت ال (الواو) و و عطف حرف الشعري د الشا بداية أن ظ ن ابط ال

عن مختلف سياق أنتج أنھ مع د الشا ذا يكن لم إذ متالحماً واحداً الً كُ انت ف ا ل السابقة

العلوي النص ذا اإلمامأالأسياق غرابتھ)(نّ شعرنا لم إذ رسالتھ توظيفھ موفقاً ان

  عنھ.

)) قولھ: فيتج ا نفس الرسالة من ي الثا املوضع أما      
 

(()٣(  
  

( ُ ِّ نَ تَ ُ املْ ةَ نَّ الظِّ ِفيدُ ْستَ َ دْ قَ (وَ و آخر شطر التناص ألكثتمثل وصدرموالشعر صيفي بن

ت:   الب

تَفِيدُ الظِّنَّةَ الْمُتَنَصِّحُ   سقت يف آثاركم من نصيحةٍ  وكم   )٤(وَقَدْ يَْس
  

د تر أنك ظن لصاحبك الن بالغت إذا أنك ت الب بالغتومع إذا وأنك لنفسك، حظاً

لل ب فتأ عبد)٥(ةمالنصيحة محمد الشيخ يقول بالكسرةه. ((الظنة :شرحھ: واملتن مة ال ،

                                                        
العرب)١( لسان ينظر: ارتياب، فيھ أو باطالً ان فيما الزعم ستعمل ما ):ما،أك مَ عَ (زَ   .٣٥–٧/٣٣دة

الوالية:)٢( نفحات   .٩/٣٧٤ينظر:

ديد:٣( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٢٨(ك١٥/١٨٣)

العسكري:٤( الل أبو األمثال، رة جم ي:٢/١٦١) البحرا ميثم ابن البالغة، ن شرح ،٤/٥٣١.  

األمثال:٥( رة جم ينظر: (٢/١٦١.  



 

 

 

   
 

إخالص من مة ال شأ ت ما ر أي ت ي ال ملن الن ا))النصيحةاملبالغ يقبل ال من ،)١(عند

عفا)(إلماماف بن لعثمان ھ ن من ا،نأك نفس الرسالة من سابق كالم ذكره ما ذا و

((فقال:
(()٢(.  

اإلمام قصد الفتنة،)(و أحداث عفان بن عثمان نصرة عن تقاعس الذي ة معاو

ع اإلمام ان ن جانبھ)(ح إ وقف لوأإذقد ح بالنصيحة يبخل ولم مايتھ، ولديھ رسل

أُ ءأ والوعظ الن إلسرافھ يجة ون بھ ذاالظن تأملنا ولو ت الب من الشطر ذا فتمثل م

التناص كما لھ السابق بالكالم وصلھ الذي العطف بحرف بدأ الشطر ذا أن لرأينا التناص

جملة سبقتھ وقد صيفي،ّب رُ (السابق بن ألكثم مثل و و لھ) ذنب ال ر(ملوم ظ قد ملن ضرب (و

و  تھ عرفون ال م و عليھ أنكروه أمر منھ املعنوي)٣()فيھ)رهعذللناس ما ترابط يصّور مما

كم. ا ما اك واحدواش ص عن صدرا وإن التناصان ذان إنف إال ن مختلف ن سياق

ا براءة ليؤكد جاء ما إليھ)(إلماماستحضار ة معاو ا وج ال م ال ذلكمن م ف و عليھ والرد

األدبية. النصوص ذه ل سماعھ بمجرد ما م املتلقي يدركھ الذي املع نمن السابق ن املوضع ففي

اإلمامقتصر ا استحضر فقد الثالث املوضع أما ن، ت للب ي الثا الشطر ع الشطر)(التناص

ت الب من ((األول قولھ: وذلك فيھ، ورد الذي    
،  

        

           


(()٤(.  
  

وقع (حيث القول: ِليالً التناص قَ ْث ِ بّ َحَمْل لَ َجا يْ َ الْ ِق َ منيَْ (صدر) األول الشطر و و (

ت   الب

  املوت إذا املوت نزل أحسنما           لَبِّْث قَلِيًال يَلْحَِق الْهَيْجَا حَمَْل 
  

                                                        
البالغة،١( ن عبد) محمد   .٣/٤١٨:هالشيخ

ديد:٢( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٢٨(ك١٥/١٨٣)

ي:٣( البحرا ميثم ابن البالغة، ن شرح (٤/٥٣٠.  

ديد:٤( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٢٨(ك١٨٤-١٥/١٨٣)



 

 

 

   
 

حمل: فقال بدر)، بن (حمل توّعد ز بن مالك أنّ أصلھ حملوقيل يجا ال ق ي قليالً ث لبّ

ت( مال)الب وقتل ى أ ثم للوعيد، يضرب مثالً فأرسل بھ، ز بن س ق أخوه فظفر ، أخيھاً حذيفةو

ما   .)١(فقتل

ع اإلمام استحضر ملع)(وقد خرج سؤال عناالستغرابعد وف ا ينفي أن بھ أراد

التناص فجاء والسيف األعداء من املطلب عبد ديدب ) ديد ال إلفادة داللياً توظيفاً موظفاً

)) قولھ: ذلك يؤكد والذي ة) معاو


                ((،

) بأوصاف(ففيھ ووصفھ العظيم، ش ا إليھ الشديد بالس بالوعيد املقابلة تزلزلشروع

ا القتأر وسطوع الزحام شدة من العدو   .)٢(ام))ن

اإلمام استحضار أن)(فسّر إ عود ة معاو إ رسالة بجوابھ الثالثة األبيات أشطر

ع اإلمام ا ف م ي مختلفة موضوعات متضمنة جاءت ة معاو قتل)(رسالة لفاء، ا (حسد بــ

لتق ة الشعر املقتطعات ذه فجاءت بالسيف فھ وتخو سيايعثمان)، عالقات جديدةم نائية و قية

معاٍن  إ يتطش اجديدة ل املتضمن النص ا ساوق.فتل م سيج ذي ابط م بناء ر   نص

لھ كتاب جاء ما (املعنوي) املباشر غ الشعري التناص (()(ومن ُعّمالھ: عض إ
            


        




            
 

(()٣(.  

ُعّمالھ) عض (إ عنوان تحت األصل وضع الكتاب أنّ منمع الشراح يذكره ما أنّ غ ،

ال بن هللا (عبد عّمھ ابن إ كتبھ إلعباس)أنھ ا استدلوا قرائن ((لوجود كقولھ: ذلك ثبات

                                                        
األمثال:١( رة جم ينظر: (٢/٢٠٦،: ي:،٢/٢٧٨املستق البحرا ميثم ابن البالغة، ن   .٤/٥٣١شرح

ي:٢( البحرا ميثم ابن البالغة، ن شرح (٤/٥٣٢.  

ديد:٣( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٤١(ك١٦/١٦٧)



 

 

 

   
 

    )) و ((    )) و ((  ((ب أنھوذ م عض

عباس بن هللا لعبيد (.)١(موجھ قولھ: التناص وقع وقد    قول من و و (

أوس). بن (معن   الشاعر
  

  )٢(إالّ ريث أتحول اكعىل ذ      ظَهْرَ الْمِجَنِّ فلم أدم لهقَلَبَْت 
  

واألمور األحوال والتنكر والتقلب التغّ و الكنائية الصورة عن اً مع التناص جاء لقد

القول  ذا مثالً(:ل ان(يضرب إذا الرجل أن وأصلھ لھ، خصماً ص و عليھ ّ فيتغ أخيھ مع يكون ملن

ما نفسھ عن بھ ليدفع ترسھ ر ظ لھ يقلب لھ اً حر وصار فارقھ فإذا إليھ ترسھ بطن يكون ألخيھ سلماً

الصداقة)) عد العداوة عن كناية ذلك فجعل شّره، من ابن،)٣(يلقاه حال ّ غ عن ذا بقولھ ّ فع

العداوة إ الصداقة من النقيض إ يض النقّ من انقلب ّ غ و و داللةفعمھ عن التناص جم

ال  يخ وأحوالھ.التو لتصرفاتھ عمھ   بن

تقديمھ األمة)(فبعد شھ ع الذي الواقع لطبيعة صورةصورة لتقديم تقل ي نجده

أحدا خضم ب القر قلبثيانة أوجع فقد واألمة والعدو الزمن ا ف ك اش قد وترافقت، البت ت

وسرقة)(اإلمام ذالن وا باملفارقة يانة ا ذه وتمثلت عمھ) (ابن إليھ الناس أقرب خيانة

اإلماممأ غضب عن الثانية الكنائية الصورة ت ع فقد الناس، الظاملة؛)(وال يانة ا ذه من

م أموال من عليھ قدرت ما ((واختطفت قال: و لذلك م ألرامل األزلااملصونة الذئب اختطاف م يتام

ع وثبھ وسرعة عدوه شدة عن كناية ن الورك فيف ا األزل: فالذئب ة))، الكس املعزى دامية

تك املحلل النص اية انت ف ا ضعف عن كناية و دامية، اإلماممعزى يخ تو عن ذا)(شف ل

وأقوى  أشد نحو ع حرب)العامل ، لب ) وعة م جمل ن ب متوسطاً التناص جاء ذلك عن فضالً .

،ت(خز، ن خاذل ، ن (مفارق عده وأخرى شغرت) نقلةنائا، يمثل وكأنھ أديت)، ، ت (آس ، ن)

النص لغة طبيعة إ املتلقي باه ان شدّ مما ومتوازن، م م نحو ع ا ع تنو فرصة يح ت موسيقية

فاعلية. أك بصورة لم املت مقصدية عن لتع ا انتظام   وكيفية

قولھ أيضاً ي العر للشعر املباشر) (غ املعنوي التناص ا)(ومن ّ و لھ وصية

مقدم ع جعلھ ا ّ مل ي، ا بن ح ((شر الشام: إ تھ        
(()٤(.  

  

                                                        
ينظر:١( ديد) ا ي أ ابن البالغة، ن ي:١٦/١٧٠:شرح البحرا ميثم ابن البالغة، ن شرح ،١١٣-٥/١١٢.  

ينظر:٢( العرب) أمثال من   .٢/١٩٨:املستق

ي:٣( البحرا ميثم ابن البالغة، ن شرح (١١٥-٥/١١٤.  

ديد)٤( ا ي أ ابن البالغة، ن   ).٥٦(و١٧/١٣٨:شرح



 

 

 

   
 

الشاعر: قول مع نا التناص   وقع
  

  )١(وإذا انزدّ إىل قليلٍ تقنُع   والنفس راغبةٌ إذا رغبتها 
  

اإلمامإذ بما)(استطاع صياغتھ إعادة خالل من كالمھ ه ون الشعري ت الب حل من

وتراكيب، ومفردات جمل من ا جاور ما مع ألفاظھ م ت بحيث للوصية ّ الن والسياق يتالءم

موظفاً املتلقي، إ املع إيصال ع (تردع)فتعمل الفعل سانية(جّس (الذي)٢(داللة اإل النفس م

عالم من ا ااملوأخرج الوجود عالم إ ات وكأعنو حملادي... ردع إ يحتاج جامح فرس النفس نّ

لكة)) ال موارد صاحبھ   .)٣(يورد

((تصورإذ ن فح النص، داللة عّمق مّما أمامھ ماثلة النفس صورة يرى اد ي املتلقي إن

املتلقي ملقدرة ان األذ ت أث تكون اص األ يئة ي ا))االستعانةاملعا تصور ،)٤(بحواسھ

إال ن النصي كال الفاعلة الذات اإلمامأفالنفس كالم ا تجسيد اً)(نّ تأث أك ا جعل

الشعري. ت الب مما للمتلقي   وجذباً
  

: التناص التارخيي.    ثالثاً
خيةو تار نصوص والتحليلأتداخل بالدراسة املع النص مع حوادث أو صيات و

معينة مسألة أو فكرة تأكيد ذلك من ذا.)٥(والغاية و النص، وروده عند كب أثر التار وللتناص

دفھ التار فللتناص )) بقولھ: ن الباحث عض أكده ونفما فكري، تقارب ايجاد اتب: ال عند

مساوئھ)) إ حة الصر واإلشارة اضر ا كشف لغرض اضر وا املا ن   .)٦(ب

لكن فقط، واحد نص التناص أنواع من النوع ذا تمثل منو اً كب أثراً يؤدي وجوده

املراد الفكرة خدمة أجل من األص املع مع التحامھ قولھخالل وذلك املتلقي، إ ا إيصال

)(اإلمام قا ارث ا بن ح شر إ لھ ن)(كتاب بثمان داراً ى اش أنھ بلغھ ا ّ :مل ديناراً

))            



                                                        
ن:١( ذلي ال ديوان (١/٣.  

العن٢( ع (الردْ العنق) وسمي يَ ق: بھ ألنھ عُ ُ دعُ ْر ردعاً ذي اُق نل وغ يل ا لسان)من (ردع):،العرب،   .٦/١٣٥مادة

ية:٣( أسلو دراسة البالغة، ن ن والتضم االقتباس (٢٢٦.  

  .٢٢٦:نفسھ)٤(

بالغية:٥( دراسة السالم)، (عليھ ع اإلمام خطب عية البد ر املظا ينظر: (٢٢٥.  

وستا٦( أوماندانا امللك، ا رؤ ية،ف) أسلو دراسة شور (روب، م التميمي:)بحث عبود فاضل د. ،١٧٢.  



 

 

 

   
 


﴿﴾

(()١(.  

تمثل التارلقد التناص ذكره: ما النص معمنذا السابقة األمم ملوك مامحال ل

إ و ف وقوة عزّ انتقالمن ا إ املوت، بفعل اضرنمةزوال ا إ بناملا ح شر القا (زمن

، املا إ ((فاألرتداد التناص تأث و ذا ف ارث) استحضارهأا عمليةو فعالية األمور أك من

تداخلية))قدفاإلبداع، شكيالت إ يؤدي ... تماس رُ)٢(يحدث م س قيمتھ، من د وتز النص

بالف املتلقي إقناع ع عمل ا بدرو ال مالية فالا ، عليھ املعروضة توجھكرة إذ ء، شك

ن ب امع وا يقول، ما صدق ع ان وال الدليل منھ ستخرج ل خ التار إ السالم) (عليھ اإلمام

ما و املضمون ((امللك أن و ن ال يكنا لم وإن زوال، إ الدنيا نملكھ وما أمامنا، ستلقاه

ما ينفع فال الزائلون، فنحن وزخرفناه))كذلك شيدناه، وما ناه،   .)٣(بن

خالل من الداللة تأكيد نا باه االن يلفت ي:ومما القرآ التناص املبطلون)): نالك ((خسر

و قولھتناصو !  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +  ,  -  M 8   من
./  8   7  6  5      4  3  2    1  09  B  A     @  ?  >  =  <  ;  :L)٤(.  

اآلية جاءت ناقصاًلقد الكالم لبقي ا ((ذكر فلوال املناسب، ا موقع النص مة الكر

ما كال نجدين، مشارف ع وجعلتھ والتفكر، االعتبار، ساحة إ السامع وأوصلنا أالّومثلوماً يدعوه

ا ع للداللة البعيد ان امل إ إحالة نالك) ) اإلشارة اسم و ن، اسر ا من ييكون الزما لبعد

الكالم ألن ي، ا امل البعد إ اإلشارة من اإلمامالناتج ان ا ّ ومل القيامة يوم الدعوة)(عن مقام

والتقر التذك آيعإ استحضار لزم يب وال انتة، ف لھ، ذا من د النفس،تز ع الوقع شديدة

ا غرض فأدت مفاجئة، بصورة ا   .)٥())إليراد

ف وإرشادهإلماماإذن ھ ن غضوء من داراً شراؤه بلغھ عندما ارث ا بن ح شر لقاضيھ

الغرض دمة لآلخر مكمل ما أحد ن تناص من ينطلق وحاللھ تممالھ من بأنّ الدي الوعظي

ن. الزائل امللوك ؤالء كمال الزائلة ة الدنيو   باألمور

                                                        
ديد:١( ا ي أ ابن البالغة، ن شرح   ).٣(ك٢٨-١٤/٢٧)

ي٢( رجا ا ر القا عبد عند داثة ا قضايا املطلب) عبد محمد د. ،:١٤٢.  

ية:٣( أسلو دراسة البالغة، ن ن والتضم االقتباس (٤٠.  

غافر:٤( (٧٨.  

ا٥( ن ن والتضم االقتباس ية:) أسلو دراسة   .٤٠لبالغة،



 

 

 

   
 

لنا التناصيت أنواع ّل ببعضدراسة ا عض النص أجزاء ط ر ع عملت ا وعأ ،

ونص حاضر نص عالق و جديدة؛تداخل دالالت يحمل جديد نص لق أوغائب ظروف عن للتعب

دينامية عملية و ف األدبية، األجناس ن ب الفوارق ّل ملغية ا ستدع نمواقف ب تحصل مستمرة

كالً  لتخدم واملتلقيالنصوص اتب ال لمن فيھ تل إذ ما، بي النا م والتفا التواصل عملية

فقد اضر. وا املا ن ب دود عا اإلمام لغتھ)(استطاع إثراء املصادر ذه من اإلفادة

توظيفاً ا يوظف وأن اإلسالمية، ثقافتھ إوإبراز وصوره معاملھ تختفي اد ت محكماً الفنياً جزءاً انت ذ

لذاتھ، خالصاً يأت لم الذي كالمھ، من املز يتجزأ قة طر ع ياً مب جاء سريجوإنما ا جعل مما ا، بي

الرسائل وقدنصوص ، سيابياً ا اناً سر منأوالوصايا د تز لبنات املصادر تلك تكون أن إ ذلك دى

لنصوصھ، الف البناء تماسك نقلكذلكقّوة ع حتعملت إ ساطة ال ح من النصوص لك

الف لغوّيالو اإليحاء.صرح إ ر التقر عن عيداً   بناء

  

  



 

 
   

 
يعد أ بن ع ن املؤمن ألم البالغة ن والوصايا الرسائل نصوص مع لة الطو الرحلة ذه

البحث )(طالب النتائج،إخلص من   :و جملة

 اإلمامت رسائل اووصاياه )(توافق دراس ّ لذا ة، النصيّ الدراسات النص وم مف مع

النص. لغة علم  ضوء

  مستو ع والوصايا الرسائل نصوص تكن و ى لم االيجاز حيث من وتطولواحد تقصر ف اإلطناب

ذلك من الرغم وع إليھ، املرَسل مع العالقة وطبيعة فيھ ت كت الذي والظرف النص موضوع حسب

اإلطنا سمة السيافإن و ا ذلك ب الس يكون وقد ، والن الوعظ موضوع عموماً ر تظ ب

من البدّ ان ف نظره، ة بوج الناس إقناع ع العمل عليھ لزاماً ان ف والفرق، األحزاب عدد و العام،

ما حدّ إ شبھ النصوص تلك وكأن الفكرة، ع اح مناإل اآلن، ا نرا ال واألنظمة ن القوان

ا. ونحو ام واألح والتعليل املوجبة األسباب بيان  حيث

 نعدم الباحث عند الدراسة ذه ا حول دارت ال ات واملصط يم املفا عض نأاستقرار الدارس و

عكس مما النص املعرفيةعلم لفيات ا واختالف يم املفا ذه ل النظر ات لوج مل  .م

 ن يتب (الصو ساق اال عناصر فعالية ف،البحث ، الن التحليل اثناء والنحوي) مي، امل

وترابط م، الف ع ن ايتھ.أع إ بدايتھ من النص  جزاء

 مي امل املستوى ع يتم الذي بدال االس ومنإنّ ل، بدَ ومس بِدل مس ن طرف ن ب عالقة فيھ تتحقق

النظر  يمكن املنا العنصر ل بدَ املس العنصر وجود ماإ بي شأ ت ھ أنّ كما فيھ، واستمراره بِدل س

ما أحد ل فتأو تقابل، بدالعالقة االس غدو وعليھ اآلخر، العنصر إ الرجوع ع يتوقف مھ وف

ساق ا ماً م والوصايا.عنصراً الرسائل  نصوص

 ،مي امل املستوى ع املتضادات ن ب التام ساق مناال شابھ وم متناغم املتضادات ذه ل فش

فقط. املع ة ج إال تكون ال ا بي واملفارقة ا مبان االئتالف  خالل

  ًما م ادفة امل األلفاظ توظيف نحوان ع للنص اإلعالمية الكفاءة مستوى رفع منكأجداً

النص.تكرار نفسھ  اللفظ

 ،والوصايا الرسائل نصوص النحوي ساق اال ر مظا أك من اإلحالة أعدّ عن اإلحالةفضالً نّ

ا.انتبالضمائر م نص يخلو اد ي فال النصوص ذه وروداً اإلحاالت أنواع أك  من

 واالختصار االيجاز تحقيق والعطف ذف ا ر مظ ممايتظافر النص ابطداخل بال سم ي يجعلھ

 والتماسك.



 

 
   

 اإلمام توظيف يثقل)(إن عبئاً أو تغيھ ي دفاً يجعلھ فلم النص دمة جاء كي ال للتوازي

ومتطلبات النص حاجة مع اً متجاو جاء بل والوصايا، الرسائل لنصوص الداللية ية الب ل ا

 الداللة.

 ال املعاي من ماً م معياراً ام اال معد ف ا توظيف نيتم والوصايا الرسائل نصوص

ّ الدال التمثل خالل من نلالبالغة ب عملت ضمنية، عالقات ا أغل ال ره مظا أبرز ومن لنص،

وموضوعھ للنص لية ال ية بالب مرتبط ام فاال ة، الوصيّ أو الرسالة موضوع بناء ع القضايا

امكذلكاألساس، باال كم ا إ نيتجاوز املوضوع.ب بوحدة سم ت ال النصوص من  مجموعة

 مّما املدروسة، النصوص ذه ل ة الدالليّ ية الب يد ش تضافرت قد ام واال ساق اال عناصر إنّ

ومتماسكة. ابطة م نصوص ا أ ا عل كم ا من يمكننا مما و و ا، تحليل سر ال من نوع إ  دفع

 اإلمام ا يكت لفظة ل ف ة، النصيّ املعاي ل ع يمن امل املعيار القصدية ا،أ)(عدّ يختار و

يذ تركيب ل الو من يخلو ال ھ يوج نص ل و اإلمامكره، ا يرجو ال تكون)(قصدية ال فيھ،

مباشرة. غ أو مباشرة ا  أمّ

 متظافرة عمل املعاي ذه أن شك وال ام، واال ساق اال معياري ع تب م املقبولية معيار إن

الغاية إ ارهاملرجوةللوصول أف ايصال و ة، الوصيّ أو الرسالة كتابة يتعلق)(من فيما

قة طر انت ف املتلقي، إ ية والدي واالجتماعية ة السياسيّ وانب النبا ذه لانتاج تأثاصوص

ا. قبول ارز و  كب

 لما نوع و ك و والوصايا الرسائل نصوص معظم اضرة ا ة النصيّ املعاي من التناص ان لقد

النص، م ا.كذلكك ف حضوراً التناص أنواع أك من الدي التناص  عد

 ،واألمكنة األزمان ل ع والوصايا الرسائل نصوص انفتاح الدراسة من النوع ذا تطبيق ر أظ اً أخ

اإلمام ل)(فأوامر التنفيذ ة صا ونصائحھ عليماتھ اصزمانو األ ل ل شاملة ان وم

م. ا ومستو م وطبقا م أجناس اختالف  ع

 بمالحق األطروحة ز عز إحصا-تم ناس،–تؤكد–ئيةجداول ا ع، بدالال ...االس اإلحالة، ،

النصية. الدراسة عزز و البالغة ن والوصايا   الرسائل

  



 
   

 المصادر والمراجع
 

 

  الّص ية طأب ، دي ا خديجة د. ھ، بو س كتاب غداد،١رف ضة، ال مكتبة شورات م ـ/١٣٨٥،

 م.١٩٦٥

 وتحليل األساليب علم ديثة ا ات طاالتجا عزت، ع د. طاب، نو ١ا دار شركة، للطباعة، ار

مصر، رة، القا شر، لل ول ال  م.١٩٩٦ابو

 ط حسان، تمام د. ة، لغو ادات رة،١اج القا الكتب، عالم  م.٢٠٠٧،

 ط ، األو ع عباس د. م، الكر القرآن دمشق،١اإلحالة ع، والتوز شر وال للطباعة ضفاف دار ،

ا،  م.٢٠١٢سور

 .د.ت رة، القا جامعة العلوم، دار لية د.ط.، عفيفي، أحمد د. النص، نحو  اإلحالة

 ت) الكال واألندلس، املشرق بھ ومذا الن فنون الكالم صنعة ام محمد٥٥٠إح تح: ـ)،

ط الداية، وت،٢رضوان ب  م.١٩٨٥،

 الق فالح الن عبد فايز ري، ال امس ا القرن األندلس الرسائل طأدب ،١، ش ال دار ،

األردن،  م.١٩٨٩ـ/١٤٠٩عمان،

 محم النص، العرب،أدوات الكتاب اتحاد شورات م من د.ط.، ، تحر  م.٢٠٠٠د

 الفصاحةأ) بالغية ط-البالغة-ساليب مطلوب، أحمد د. ي)، املطبوعات،١املعا الة و ،الناشر

ت  .م١٩٨٠- م١٩٧٩،الكو

 ط ، سي ا باقر السيد جعفر السيد م، الكر القرآن ي املعا بوستان١أساليب مؤسسة مطبعة ،

إيران، املقدسة، قم  م.٢٠٠٧ـ/١٤٢٨كتاب،

 ط ري، الش ظافر بن ادي ال عبد تداولية)، ة لغو ة (مقار طاب ا اتيجيات ديد١اس ا الكتاب دار ،

لبنان، وت، ب  م.٢٠٠٤املتحدة،

  تأسرار) ي رجا ا ر القا عبد اإلمام البيان، علم إحياء٤٧١البالغة دار ط.)، (د. ، ر ه. تح: ـ)،

ت. د. وت، ب ع، والتوز شر وال للطباعة ي العر اث  ال

 الفكر دار ط.، د. اسماعيل، الدين عز د. ومقارنة)، وتفس (عرض ي العر النقد مالية ا األسس

رة، القا ي،  م.١٩٩٢ـ/١٤١٢العر

 ط ، املص جواد محمد موفق د. أ. تر: اينمان، وفولفننغ اينمان مارغوت النص، لسانيات ،١أسس

غداد، املأمون،  م.٢٠٠٦دار



 
   

 ط ، نا ميد ا عبد مجيد د. ية، العر البالغة ألساليب النفسية امعة١األسس ا املؤسسة ،

ع، والتوز شر وال  م.١٩٨٤للدراسات

 تحلاألسلوب بالغية األدبية)،(دراسة األساليب ألصول طيلية الشايب، السعادة،٧أحمد مطبعة ،

مصر، رة، القا ة، املصر ضة ال  م.١٩٧٦ـ/١٣٩٦مكتبة

 د.ت.أ مصر، املعارف، دار د.ط.، ران، ز البدراوي ديث، ا اللغوي الدرس ضوء ن حس طھ  سلوب

 عأ (سلوب طالب ي أ خطبھبن د.) عمران، أحمد ع د. ية، ر املتخصصةا املكتبة ط.،

) ن املؤمن إيران،بأم املقدسة، د مش  م.٢٠١١ـ/١٤٣٢)،

 شر لل الفنية الدار د.ط.، سليمان، أحمد هللا فتح د. تطبيقية، ودراسة نظري مدخل ية اإلسلو

ع،  م.١٩٩٠والتوز

 ط أيوب، الرحمن عبد د. اللغة، مطبعة٢أصوات ي،،  م.١٩٦٨الكيال

 ط س، أن يم إبرا د. ة، اللغو األنجلو٣األصوات مكتبة الناشر، حسان، م الكر عبد محمد مطبعة ،

ة،  م.٢٠٠٧املصر

 ط ي، س و ا ن ز د. ة، اللغو ة،١األصوات اإلسكندر ع، والتوز شر لل امعية ا املعرفة دار ـ/١٤٢٨،

 م.٢٠٠٧

 ط الشاوش، محمد النص)، (نحو س تأس ية العر ة النحو ة النظر طاب ا تحليل ،١أصول

س، تو ع، للتوز ية العر  م.٢٠٠١ـ/١٤٢١املؤسسة

 ،ة اإلسكندر امعية، ا املعرفة دار نحلة، أحمد محمود د. املعاصر، اللغوي البحث جديدة آفاق

 م.٢٠٠٢

 الش حيث من ي العر الكالم ،أقسام ان ا مكتبة د.ط.، ، السا مصطفى فاضل د. والوظيفة، ل

مصر، رة،  م.١٩٧٧ـ/١٣٩٧القا

 ط عون، سيم د. الداللة)، علم (محاضرات ية لبنان،١األلس وت، ب ي، الفارا دار  م.٢٠٠٥،

 ط ن، يقط سعيد د. والسياق)، (النص ي الروا النص وت٢انفتاح ب ي، العر الثقا املركز لبنان،، ،

 م.٢٠٠١

 ت) ي املد معصوم بن الدين صدر ع السيد ع، البد أنواع يع الر ادي١١٢٠أنوار شاكر تح: ـ)،

ط األشرف،١شكر، النجف النعمان، مطبعة  م.١٩٦٩–م١٩٦٨ـ/١٣٨٩-ـ١٣٨٨،

 ت) القزو طيب ا الرحمن عبد بن محمد الدين جالل البالغة، علوم تح:٧٣٩اإليضاح ـ)،

ط ، خفا املنعم عبد لبنان،٣محمد وت، ب يل، ا دار  م.١٩٨٥ـ/١٤٠٥،

 ت) ة وز ا قيم ابن أيوب بن بكر ي أ بن محمد هللا عبد أبو الفوائد ع محمد٧٥١بدا بن ع تح: ـ)،

د.ت. ع، والتوز شر لل الفوائد اكم ا دار ط.)، (د.  العمران،



 
   

 املع بن هللا عبد ع، ط٢٩٦(تالبد ي، شقوفس كرا اغناطبوس تح: ت،٣ـ)، الكو ة، املس دار ،

 م.١٩٨٢ـ/١٤٠٢

 ط املجيد، عبد جميل د. النصية، واللسانيات ية العر البالغة ن ب ع العامة١البد ة املصر يئة ال ،

 م.١٩٩٨للكتاب،

  الناشر للطباعة، دلتا مركز ط.، د. سلطان، من د. وتجديد، تأصيل ع معارف،البد شأة م

ة،  م.١٩٨٦اإلسكندر

 ط الشيخ، حسن الواحد عبد د. والتوازي، ع الفنية،١البد اإلشعاع مطبعة  م.١٩٩٩ه/١٤١٩مصر،،

 ،املعرفة عالم ط.، د. فضل، صالح د. النص، وعلم طاب ا  م.١٩٩٢بالغة

  ّحبن حسن الرحمن عبد ا، تطبيقا من وصور ا وفنو ا أسس ية العر طالبالغة ي، امليدا دار١كة ،

دمشق، ع، والتوز شر وال للطباعة  م.١٩٩٦القلم

 ،(ع البد (علم ديد ا ا ثو ية العر طد.البالغة ن، أم شيخ ن،١بكري للمالي العلم دار  م.١٩٨٧،

 ط املطلب، عبد محمد د. أخرى)، (قراءة ية العر ار ١البالغة نو دار العاملية، ة املصر الشركة للطباعة،

مصر، رة، القا لونجمان، شر،  م.١٩٩٧لل

 ط اب، يھ ن محمد د. األساليب)، لتطّور نقدية تحليلية (دراسة العبا العصر اب الكتّ ،٢بالغة

املكرمة، مكة ، ام ا الطالب  م.١٩٨٦ـ/١٤٠٦مكتبة

 فاضل د. ي، القرآ التعب لمة ال طبالغة ي، السامرا عمان١صا ع، والتوز شر لل عمار دار ،-

 م.١٩٩٩ـ/١٤٢٠األردن،

 ط الفحام، ع عباس د. البالغة، ن الن األردن،١بالغة عمان، ع، والتوز شر لل الرضوان دار ،

 م.٢٠١٤ـ/١٤٣٥

 ط املطلب، عبد محمد د. ية، واألسلو لل١البالغة العاملية ة املصر الشركة دار، طبع لونجمان، شر،

رة، القا للطباعة، ار  م.١٩٩٤نو

 ط املطلب، عبد محمد د. ،( البد ن (التكو داثة ا شعر األسلوب رة،٢بناء القا املعارف، دار ،

 م.١٩٩٥مصر،

 محمد تر: ن، كو جان ة، الشعر اللغة ية طب العمري، ومحمد تو ١الو دار املغرب،،  م.١٩٨٦قال،

 طب ي، س ال تقي محمد الشيخ البالغة، ن شرح كب١الصباغة أم دار ر، س مطبعة ،

إيران، ران، ط شر،  م.١٩٩٧ـ/١٤١٨لل

 ة عش بن ن حس بن يح الشيخ واالصطالحية، ة اللغو الفروق اظر النّ ة ونز اطر ا ة ب

التا مؤسسة ط.، د. زادة، عسكري رضا أم تح: ي، وت،البحرا ب ع، والتوز شر وال للطباعة ي العر خ ر

ت. د.  لبنان،



 
   

 ت) احظ ا بحر بن عمر عثمان أبو ن، ي والت ط٢٥٥البيان ارون، محمد السالم عبد تح: ،٧ـ)،

مصر، رة، القا ، ان ا مكتبة الناشر، ي، املد  م.١٩٩٨ـ/١٤١٨مطبعة

 عبد د. تر: لمان، برو ارل ي، العر األدب خ طتار النجار، كيم ت.٥ا د. املعارف، دار ، 

 ت) ي الط ر جر بن محمد جعفر أبو وامللوك)، األمم خ (تار ي الط خ ط٣١٠تار الكتب٥ـ)، دار ،

لبنان، وت، ب  م.٢٠١٢ه/١٤٣٣العلمية،

 الدمشقي عساكر بابن الشاف هللا بة بن املعروف سن ا بن ع القاسم أبو دمشق، مدينة خ تار

وت،٥٧١ت( ب الفكر، دار ط.، د. غرامة، بن عمر سعيد ي أ الدين محب تح:  م.١٩٩٥ـ)،

 ت) املصري األصبع ي أ ابن القرآن، از إ يان و والن الشعر صناعة التحب ر   ه)،٦٥٤تحر

للشؤون األع املجلس ضة، عو توفيق محمد ا إصدار ع شرف شرف، محمد حنفي د. تح:

املتحدة، ية العر ة ور م ا ط.)، (د. اإلسالمي، اث ال أحياء نة  م.١٩٦٣ـ/١٣٨٣اإلسالمية

  و بروان طاب، ا د.طتحليل ي، ي ال ومن الزليطي لطفي محمد تر: شرول، لل سعود امللك جامعة ،.

السعودية، ع، واملطا  م.١٩٩٧العلمي

 ط مفتاح، محمد د. التناص)، اتيجية (اس الشعري طاب ا وت،٣تحليل ب ي، العر الثقا املركز ،

املغرب، البيضاء، الدار  م.١٩٩٢لبنان،

  بر كالوس ،( واملنا األساسية يم املفا إ (مدخل للنص اللغوي حسنالتحليل سعيد تر: نكر،

ط ع، والتوز شر لل املختار مؤسسة ي، مصر،١بح رة، القا  م.٢٠٠٥ـ/١٤٢٥،

 ،(ي العر ي اللسا اث ال الكالمية) (األفعال رة لظا تداولية ((دراسة العرب العلماء عند التداولية

ط راوي، مسعود لبنان،١د. وت، ب الطليعة، دار  م.٢٠٠٥،

  ّ الن ابط طال الداودي، ون مر بن ر زا د. ، والن الشعر ن ع،١ب والتوز شر لل ر جر دار  ـ.١٤٣١،

 ط بيضون، ب لب البالغة، ن يف إيران،٣تص قم، اإلسالمي، اإلعالم مكتب مطبعة  ـ.١٤١٧ـ١٣٧٥،

 .(.ت (د. الشروق. دار ط.، د. قطب، سيد م، الكر القرآن الف ر  التصو

 الف طالتعب ن، أم شيخ بكري د. م، الكر حلب،٣القرآن الشروق، دار  م.١٩٧٩ه/١٣٩٩،

 ط األحمد، فيصل لة ،( واملن ة النظر (التناصية، الن شر،١التفاعل وال للطباعة األمل شركة ،

رة، القا الثقافة، لقصور العامة يئة  م.٢٠١٠ال

 فاي د. م، الكر القرآن والتماثل طالقز التقابل واإلعالن،١رعان، والدعاية شر لل ام ا املركز ،

 م.١٩٩٤

 ط نّصار، ن حس د. مصر،١التكرار، رة، القا ، ان ا مكتبة الناشر، للطباعة، الدولية الشركة ،

 م.٢٠٠٣ـ/١٤٢٣

  السيد،ر التكر ع الدين عز د. ، والتأث املث ن وت،٢طب ب الكتب، عالم  م.١٩٨٦/ـ١٤٠٧،



 
   

 ط مفتاح، محمد د. سقية)، ة (مقار ل والتأو الدار١التلقي لبنان، وت، ب ي، العر الثقا املركز ،

املغرب،  م.١٩٩٤البيضاء،

 ،م الكر القرآن اللغوي ع،د.التنغيم والتوز شر لل الضياء دار ط.، د. اوي، العزّ وحيد يم إبرا سم

األردن،  م.٢٠٠٠ـ/١٤٢١عمان،

 ن طتوضيح ازي، الش سي ا محمد السيد شر١البالغة، وال والطباعة للتحقيق العلوم دار ،

لبنان، وت، ب ع،  م.٢٠٠٣ـ/١٤٢٣والتوز

 ة ر ا دار ط.، د. الل، دي م ر ما د. العرب، عند والنقدي البال البحث ا ودالل األلفاظ جرس

شر، لل الرشيد دار  م.١٩٨٠للطباعة،

  اإل ملة طا ارم، امل أبو ع د. ،١سمية، مصر رة، القا ع، والتوز شر لل املختار مؤسسة ـ/١٤٢٨،

 م.٢٠٠٧

 ت) العسكري الل أبو األمثال، رة قطامش،٤٠٠جم املجيد وعبد يم إبرا الفضل أبو محمد تح: ـ)،

لبنان،٢ط وت، ب الفكر، دار  م.١٩٨٨ه/١٤٠٨،

 ت) املرادي قاسم بن سن ا ي، املعا حروف ي الدا محمد٧٤٩ا قيادة، الدين فخر تح: ـ)،

ط فاضل، لبنان،١نديم وت، ب العلمية، الكتب دار  م.١٩٩٢ـ/١٤١٣،

 خ التار عحركة اإلمام ط)(عند الدين، شمس دي م محمد الشيخ البالغة، ن ،٤دراسة

وت، ب شر، وال للطباعة الدولية  م.١٩٩٧املؤسسة

 ت) ل ا محمود الدين اب ش سل، ال صناعة إ التوسل يوسف٧٢٥حسن عثمان أكرم تح: ـ)،

واإلعالم، الثقافة وزارة شر، لل الرشيد دار للطباعة، ة ر ا دار ط.)، العراقية،(د. ة ور م ا

 م.١٩٨٠ـ/١٤٠٠

 ت) ج بن عثمان الفتح أبو صائص، دار٣٩٢ا مطبعة العلمي، املكتبة النجار، ع محمد تح: ـ)،

ط.، د. ة، املصر  م.١٩٧٥ـ/١٣٧٦الكتب

 طبع سية، التو امعة ا شورات م د.ط.، ، الطرابل ادي ال محمد الشوقيات، األسلوب خصائص

سية،باملط التو ة ور م ل  م.١٩٨١بعة

 ط ، مو أبو محمد محمد د. ي)، املعا علم ملسائل تحليلية (دراسة اكيب ال ة٤خصائص أم ،

مصر، رة، القا بة، و مكتبة الناشر  م.١٩٩٦ـ/١٤١٦للطباعة،

 هللا عبد د. معاصر)، لنموذج نقدية (قراءة حية شر ال إ ة يو الب من والتكف طيئة الغذامي،ا

للكتاب،٤ط العامة ة املصر يئة ال  م.١٩٨٨،

 ط حّسان، تّمام د. م، الكر القرآن لغة تأمل من مصر،١خواطر رة، القا الكتب، عالم ـ/١٤٢٧،

 م.٢٠٠٦



 
   

 ،شر لل الرشيد دار د.ط.، النعيمي، سعيد حسام د. ، ج ابن عند ة والّصوتيّ ة يّ ل الّ الدراسات

الثقاف وزارة شورات العراقية،م ة ور م ا واإلعالم،  م.١٩٨٠ة

 ،رة القا الكتب، عالم (د.ط.)، عمر، مختار أحمد د. اللغوي، الصوت  م.١٩٩٧ـ/١٤١٨دراسة

 مكتبة د.ط.، م، الكر عبد ع البد عبد أشرف د. م، الكر القرآن از إ كتب ّ الن النحوّي الدرس

رة، القا  م.٢٠٠٨اآلداب،

 ،والنحو ن،الداللة حسن صا الدين صالح د.ت.،١طد. مصر، رة، القا اآلداب، مكتبة ع  توز

 ي رجا ا ر القا عبد اإلمام از، اإل طقرأدالئل شاكر، محمد محمود ر ف أبو عليھ وعلق ،٣ه

مصر، رة، القا ع، والتوز شر لل القدس شركة ي، املد  م.١٩٩٢ـ/١٤١٣مطبعة

 الو بنالديباج حمزة بن يح ن س ا أبو البالغة)، ن (شرح الو كالم أسرار عن الكشف

(ت العلوي سي ا ط٧٤٩ع اليمن،١ـ)، صنعاء، الثقافية، ع بن د ز اإلمام مؤسسة ـ/١٤٢٤،

 م.٢٠٠٣

 ط مفتاح، محمد د. وانجاز)، (تنظ النّص لبن١دينامية وت، ب ي، العر الثقا املركز الدار، ان،

املغرب،  م.١٩٨٧البيضاء،

 ط ن، ذلي ال رة،٢ديوان القا ة، املصر الكتب دار  م.١٩٩٥،

 ع اإلمام ط)(رسائل ، البص ز عز حسن امل د. نقدية)، ادبية وت،١(دراسة ب املعرفة، دار ،

 م.٢٠١٠ـ/١٤٣١لبنان،

 ع اإلمام ة)،)(رسائل لغو (دراسة البالغة ةن العلو العتبة البديري، مظلوم خض رملة

العراق، األشرف، النجف  م.٢٠١٢املقدسة،

 ،الشرق قيا أفر د.ط.، ، املرت أنور ي، األد النص  م.١٩٨٧سيميائية

 ت) املصري ي مذا ال العقي عقيل بن هللا عبد الدين اء عقيل، ابن م٧٦٩شرح محمد تح: ـ)،

املك ميد، ا عبد لبنان،الدين وت، ب صيدا، ة، العصر  م.٢٠٠٢ـ/١٤٢٣تبة

  ّ الّر ّ شرح الّر سن ا بن محمد افية، ال اباديع عمر،ه)٦٨٦(تاألس حسن يوسف تح: ،

ت.).٢ط (د. شر، وال للطباعة الصادق مؤسسة ، 

 ابادي االس سن ا بن محمد الدين ر اجب، ا ابن شافية سنشرح ا نور محمد تح: النحوي،

(د.ت.). لبنان، وت، ب العلمية، الكتب دار ط.)، (د. ميد، ا عبد الدين م ومحمد الزفزاف  ومحمد

 ت) النحوي ش ع بن ع بن الدين موفق املفصل، مصر،٦٤٣شرح رة، القا ية، املن د.ط.، ه)،

 د.ت.

 ت) ديد ا ي أ ابن البالغة، ن تح:٦٥٦شرح طـ)، يم، إبرا الفضل ابو الكتب٢محمد إحياء دار ،

اؤه، وشر ل ا ي البا ع ية، /١٣٨٧العر  م.١٩٦٧ـ



 
   

 ،البالغة ن (تكمالشرح ي البحرا ميثم بن ع بن ميثم ط٦٧٩الدين قم،١ـ)، وفا، مطبعة ،

 ـ.١٤٢٧إيران،

  كال العرب ن وس ا ومسائل ية العر اللغة فقھ االصاح زكر بن فارس بن أحمد ن س ا أبو ا، م

اللغوي  طه)٣٩٥(تالرازي اع، الطبّ فاروق عمر د. تح: لبنان،١، وت، ب املعارف، مكتبة ـ/١٤١٤،

 م.١٩٩٣

 اإل صناعة األع (تصبح القلقشندي، أحمد العباس أبو دار٨٢١شا، مطبعة ط.)، (د. ه)،

رة، القا ة، املصر  م.١٩٢٢ه/١٣٤٠الكتب

 الثقافة وزارة شر، لل الرشيد دار د.ط.، ، الصغ ع ن حس محمد د. ي، القرآ املثل الفنية الصورة

غداد، العراقية، ة ور م ا  م.١٩٨١واألعالم،

 مطبعة ط.)، (د. العلوي، يم إبرا بن ع بن حمزة بن يح اإلمام البالغة، ألسرار املتضمن الطراز

 م.١٩١٤ه/١٣٣٢املقتطف،

 شر وال للطباعة امعية ا الدار د.ط.، حمودة، سليمان ر طا د. اللغوي، الدرس ذف ا رة ظا

ة، اإلسكندر ع،  م.١٩٨٢ـ/١٤٠٣والتوز

 ، الفص ية طالعر ن، شا الصبور عبد د. تر: ش، فل لبنان،٢ي وت، ب م.، م. ش. املشرق دار ،

 م.١٩٨٣

 ط ، ا عيّ منذر د. وترجمة: اعداد جمة)، م (نصوص النص وعلم ة املركز١العالماتيّ لبنان، وت، ب ،

املغرب، البيضاء، الدار ي، العر  م.٢٠٠٤الثقا

 ط فضل، صالح د. وإجراءاتھ، مبادئھ األسلوب لبنان،١علم وت، ب ديد، ا اآلفاق دار شورات م ،

 م.١٩٨٢

 ،مصر رة، القا ب، غر دار ط.، د. شر، محمد كمال د. األصوات،  م.٢٠٠٠علم

 ،عمر مختار أحمد د. الداللة، دار٥طعلم مكتبة الكتب، ع،عالم والتوز شر رةلل  م.١٩٩٨،القا

 ،غداد ية، عر آفاق دار ط.)، (د. ز، عز يوسف يؤئيل د. تر: سوسور، دي فردينان العام، اللغة علم

 م.١٩٨٥

 ،شر وال للطباعة ية العر ضة ال دار ط.)، (د. السعران، محمود د. ي)، العر للقارئ (مقدمة اللغة علم

ت.). (د. لبنان، وت،  ب

 املع اللغة يعلم وتطبيقات)، (مقدمات عبااصر وآمنةبح الثقاالزعنة الكتاب دار د.ط.، ،

األردن، د، أر ع، والتوز شر وال  م.٢٠٠٥ـ/١٤٢٦للطباعة

 ّ الن اللغة املك(علم السور ع تطبيقية طدراسة الفقي، يم إبرا صب د. قباء١ية)، دار ،

ع، والتوز شر وال  م.٢٠٠٠ـ/١٤٢١للطباعة



 
   

  ّالن لغة طعلم محمد، شبل عزة د. والتطبيق، ة النظر ن ب مصر،١ص رة، القا اآلداب، مكتبة ،

 م.٢٠٠٧ـ/١٤٢٨

 ط ي، بح حسن سعيد ات)، واالتجا يم (املفا ص النّ لغة ع،١علم والتوز شر لل املختار مؤسسة ،

ديدة، ا مصر رة،  م.٢٠٠٤ه/١٤٢٤القا

 ، الزا د فر تر: يفيا، س كر جوليا النص، املغرب،٢طعلم البيضاء، الدار شر، لل قال تو دار ،

 م.١٩٩٧

 ط ي، بح حسن سعيد تر: دايك، فان أ. تون االختصاصات)، متداخل (مدخل النص دار٢علم ،

مصر، رة، القا رة،  م.٢٠٠٥القا

 ط املحنك، ناصر ن حس اشم البالغة، ن النفس الوفاق،١علم دار شورات م القضاء، مطبعة ،

 م.١٩٩٠،النجف

 ت) األزدي ي وا الق رشيق بن سن ا ع ابو ونقده، وأدبھ الشعر محاسن تح:٤٥٦العمدة ـ)،

ط ميد، ا عبد الدين م ا،٥محمد سور يل، ا دار  م.١٩٨١ـ/١٤٠١،

 ،تھ س توثيق أنواعھ، (أسبابھ، البالغة ن ب السعغر ن حس م الكر عبد د. مكتبةدراستھ)، داوي،

األشرف، النجف ة، يدر ا  م.٢٠١١ـ/١٤٣٢الروضة

 ت) العسكري ل س بن هللا عبد سن ا الل أبو ة، اللغو حواشيھ٤٠٠الفروق ووضع عليھ علق ه)،

ط السود، عيون باسل لبنان،٢محمد وت، ب العلمية، الكتب دار بيضون، ع محمد شورات م ،

 م.٢٠٠٣ـ/١٤٢٤

 ال اللغة طفقھ دي، الز ياسر اصد د. ية، األردنية١عر اململكة ع، والتوز شر لل الفرقان دار ،

اشمية،  م.٢٠٠٥ال

 ية العر وخصائص اللغة األصيل–فقھ ية العر ملن وعرض ية العر لمة لل مقارنة تحليلية دراسة

والتوليد ط–التجديد املبارك، محمد د. وت،٢، ب الفكر، دار  م.١٩٦٤،

 ا (بالغةفن مصر،-أدب-ناس االعتماد، مطبعة ي، العر الفكر دار د.ط.، ندي، ا ع نقد)،

 م.١٩٥٤

 توردورف تزفتان ديد، ا النقدي طاب ا تر:–بارتروالن–أصول انجينو، مارك توايكو، ام

ط ، املدي غداد،١أحمد العامة، الثقافية الشؤون دار  م.١٩٨٧،

 املعارف شأة م د.ط.، الرضا، أبو سعد د. ية)، العر البالغة العالقات لنظام ة (رؤ والداللة ية الب

د.ت. ة،  باإلسكندر

 مع حققھ ي، العر إ ي ا السر من ي ا نّ القُ س يو بن ّ م شر ي أ نقل س، طال أرسطو الشعر،

د. ية، العر البالغة ه لتأث ودراسة حديثة يترجمة العر اتب ال دار د.ط.، اد، عيّ محمد كري شُ

رة، القا شر، وال  م.١٩٦٧ه/١٣٨٦للطباعة



 
   

 طالشع ديب، أبو كمال ة، األ ١ر مؤسسة ية،، العر  م.١٩٨٧لبنان،بحاث

  ري الغر سامي تح: مغنية، جواد محمد الشيخ البالغة، ن طظالل الناشر١، ستار، مطبعة ،

اإلسالمي، الكتاب دار  م.٢٠٠٥ـ،١٤٢٥مؤسسة

 ،ديث ا اللغة علم ورأي العرب عند اللغة املعرفةد.علم دار د.ط.، ، الراج ع الدين شرف

امعية،  م.٢٠٠٢ا

 ط ، املوم قاسم د. النص، الثقا١قراءة وزارة شر، وال للدراسات ية العر املؤسسة عمان،، فة،

 م.١٩٩٩األردن،

 ،اآلدب ة طد.نظر ، املا ز عز لبنان،١شكري وت، ب ي، العر املنتخب دار  م.١٩٩٣،

 ،للكتاب العامة ة املصر يأة ال د.ط.، املطلب، عبد محمد د. ديث، ا الشعر ية أسلو قراءات

 م.١٩٩٥

 ط التميمي، عبود فاضل د. بالغية، الضياء١قراءات دار العراق،، النجف، والتصميم، للطباعة

 م.٢٠٠٨ـ/١٤٢٩

 ط املطلب، عبد محمد د. ي، رجا ا ر القا عبد عند داثة ا العاملية١قضايا ة املصر الشركة ،

لونجمان، شر،  م.١٩٩٥لل

 عبد بن م الكر عبد بن محمد بن محمد الكرم ي أ بن ع سن ا أبو الدين عز خ، التار امل ال

(تالواحد األث بن ي با ط٦٣٠الش شمس، سم د. مراجعة: لبنان،١ـ)، وت، ب صادر، دار ،

 م.٢٠٠٩ه/١٤٢٩

 ت) ھ بو س قن بن عثمان بن عمرو شر أبو ط١٨٠الكتاب، ارون، محمد السالم عبد تح: ،٣ـ)،

رة، القا ع، والتوز شر وال للطباعة ان ا  م.١٩٨٨ـ/١٤٠٨مكتبة

 الصنا محمدكتاب ع تح: العسكري، ل س بن هللا عبد بن سن ا الل أبو والشعر)، (الكتابة ن عت

ط يم، إبرا الفضل أبو ومحمد اءه،١البجاوي وشر ل ا ي البا ع ية، العر الكتب ضياء دار ،

 م.١٩٥٢ـ/١٣٧١

  و وإشراف تقديم انوي، ال ع محمد العالمة والعلوم، الفنون اصطالحات رفيقكّشاف د. مراجعة:

د. ية: األجن جمة ال الدي، ا هللا عبد د. ية: العر إ الفار ص النّ نقل دحروج، ع د. تر: م، ال

ط ي، نا ز لبنان،١جورج وت، ب ناشرون، لبنان مكتبة  م.١٩٩٦،

 ط خليل، حلمي د. ة، ميّ م لغّوة دراسة لمة مصر،٢ال ة، اإلسكندر امعية، ا املعرفة دار ،

 م.١٩٩٨

 ،الواحد عبد ميد ا عبد د. ديثة، ا اللسانيات لمة ال١طال مطبعة صفاقس،ن، ، الف ف

س،  م.٢٠٠٧تو

 ط ، ّ ا عبّ منذر د. تر: بارت، روالن النص، ا١لذة اإلنماء مركز ا،، سور حلب،  .م١٩٩٢ضاري،



 
   

 العالمة اإلمام العرب، املصريألسان قي األفر منظور ابن مكرم بن محمد الدين جمال الفضل   بو

ط٧١١(ت وت٧ـ)، ب صادر، دار ت.، د. ،. 

 ط ي، خطا محمد د. طاب)، ا ام ا إ (مدخل النّص ات وت،١لسانيّ ب ي، العر الثقا املركز ،،

البيضاء،لبنان،  م.١٩٩١املغرب،الدار

 ط مداس، أحمد د. الشعري، طاب ا لتحليل من نحو النص األردن،٢لسانيات د، أر الكتب، عالم ،

 م.٢٠٠٩ـ/١٤٣٠

 ط اس، قيّ ليندة ، أنموذجاً ّي مذا ال مقامات والتطبيق ةّ النظر النّص ات اآلداب،١لسانيّ مكتبة ،

رة،  م.٢٠٠٩ـ/١٤٣٠القا

 املغرب،اللغة البيضاء، الدار الثقافة، دار د.ط.، حسان، تمام د. ا، ومبنا ا معنا ية  م.١٩٩٤العر

 ط اب، الو صادق عباس تر: ، الي جون والسياق، واملع (آفاق١اللغة العامة الثقافية الشؤون دار ،

غداد، ية)،  م.١٩٨٧عر

 ي األد النقد والشعرمبادئ ترجمةوالعلم شاردز، ر أ. عليقوتقديم، مراجعة:و بدوي، مصطفى د. :  

عوض س لو القلماوي د. رة،،١ط،وسم القا للثقافة، األع  م٢٠٠٥املجلس

 ت) األث بن الدين ضياء والشاعر، اتب ال أدب السائر بدوي٦٣٧املثل د. و و ا أحمد د. تح: ـ)،

الفجالة، شر، وال للطبع مصر ضة دار د.ط.، ت.طبانة، د. رة،  القا

 ت) ي امليدا سابوري الن يم إبرا بن أحمد بن محمد بن أحمد الفضل أبو األمثال، تح:٥١٨مجمع ـ)،

املحمدية، السنة مطبعة د.ط.، ميد، ا عبد بن الدين م  م.١٩٥٥ـ/١٣٧٤محمد

 ط مفتاح، محمد د. البيان، ول مصر،١مج رة، القا ع، والتوز شر لل ة رؤ  م.٢٠١٦،

 ط فة، املجيد عبد ديثة، ا الداللة إ البيضاء،١مدخل الدار شر، لل قال تو دار  م.٢٠٠٠،

 ،غداد ، العرا العلمي املجمع مطبعة د.ط.، مد، ا قدوري غانم ية، العر أصوات علم إ املدخل

 م.٢٠٠٢ـ/١٤٢٣

  و غزالة أبو ام إل تر: بوجراند، دي رت رو النص، لغة علم إ بية،مدخل ال مكتبة د.ط.، مد، ا ع

اتب ال دار مطبعة س،- نابلس، أم  م.١٩٩٢ـ/١٤١٣سم

 علم إ ايمدخل فولفجانج النص، طنلغة ي، بح حسن سعيد تر: فجر، ف ودي مان مكتبة١ھ ،

مصر، رة، القا الشرق، راء  م.٢٠٠٤ز

 علم إ النالمدخل ايلغة فولفجانج ودين، مان تر:ھ فجر، (د.ف مي، ال ب شب بن فا

اض، الر سعود، امللك جامعة ع مطا  ه.١٤١٩ط.)،

 ،(النص بناء (مشكالت ص النّ علم إ وأمدخل سالف سس ي،ز بح حسن سعيد د. تر: ورزنياك،

مصر،١ط رة، القا ع، والتوز شر لل املختار مؤسسة  م.٢٠٠٣ـ/١٤٢٤،



 
   

 تط ومجاالت النص علم إ طمدخل ، ي الص األخضر محمد للعلوم١بيقاتھ، ية العر الدار ،

زائر، ا العاصمة، زائر ا  م.٢٠٠٨ه/١٤٢٩ناشرون،

 ط ازي، سم د. األدبية، ات املصط قاموس ق م مع املعاصر ي األد النقد منا إ ،١مدخل

ا، سور دمشق، ع، والتوز شر وال للطباعة التوفيق  م.٢٠٠٤ه/١٤٢٥دار

 طا قطوس، سام املعاصر، النقد منا إ ة،١ملدخل اإلسكندر شر، وال الطباعة لدنيا الوفاء دار ،

 م.٢٠٠٦

 ط املخزومي، دي م د. واللغة، النحو ا ومن الكوفة مصطفى٢مدرسة ومطبعة مكتبة شركة ،

بمصر، وأوالده ل ا ي  م.١٩٥٨ـ/١٣٧٧البا

 م ف إ العربأاملرشد املجشعار الطيب هللا عبد ا، طذوصناع وت،٢وب، ب  م.١٩٧٠،

 ت) الزمخشري، عمر بن محمود هللا جار القاسم أبو العرب، أمثال من ط٥٣٨املستق ،١ه)،

ند، ال أباد، حيدر املعارف، دار  م.١٩٦٢ه/١٣٨١مطبوعات

 رغ أبو نوفل ، الن ة شعر دراسة البالغة، ن مالية ا ات طاملستو الشؤون١يف، دار ،

العراق، غداد، العامة،  م.٢٠٠٨الثقافية

 م وم (دراسة ديثة ا األدبية ات ي إاملصط ط- نجل ي، عنا محمد د. ي)، ار٣عر نو دار طبع ،

شر لل العاملية ة املصر الشركة رة،- للطباعة، القا  م.٢٠٠٣لونجمان،

 وتحلي النص لسانيات األساسية ات طاملصط بوقرة، عمان د. مية)، م (دراسة طاب ا ،١ل

األردن، عمان، العاملي، الكتاب  م.٢٠٠٩ه/١٤٢٩دار

 ط يحياتن، محمد تر: غنو، ما يك دومي طاب، ا لتحليل املفاتيح ات االختالف،١املصط شورات م ،

زائر، ا ناشرون، للعلوم ية العر  م.٢٠٠٨ه/١٤٢٨الدار

  العر ية األب ي اللغةمعا قسم اآلداب/ لية ت/ الكو جامعة ط.، د. ي، السامرا صا فاضل د. ية،

ت. د. شره، ع غداد جامعة ساعدت ت، الكو ية،  العر

 ت) النّحاس م، الكر القرآن ي ط٣٣٨معا ي، الصابو ع محمد الشيخ تح: اث١ـ)، ال احياء مركز ،

السعودية، املكرمة، مكة  م.١٩٨٨ه/١٤٠٩اإلسالمي،

 ط ي، السامرا صا فاضل د. النحو، ي األردن،٢معا عمان، ع، والتوز شر وال للطباعة الفكر دار ،

 م.٢٠٠٣ـ/١٤٢٣

 ط ، الرا عبد محمد أحمد د. م، الكر القرآن النصية ية،١املعاي الدي الثقافة مكتبة الناشر ،

رة،  م.٢٠١١ـ/١٤٣٢القا

 عبد جبور ي، األد م طامل لبنان،١النور، وت، ب ن، للمالي العلم دار  م.١٩٧٩،

 شارودو ك باتر طاب، ا تحليل م صّمود،–م حّمادي ي، امل القادر عبد تر: منغنو، يك   دومي

س، تو جمة، لل الوط املركز ناترا س دار شورات م شر، لل املغرب مطبعة ط.)،  م.٢٠٠٨(د.



 
   

 ت مونان، جورج اللسانيات، م شرم وال للدراسات امعية ا املؤسسة د.ط.، ضري، ا جمال ر:

ع،  م.٢٠١٢والتوز

 ط مطلوب، أحمد د. القديم، ي العر النقد ات مصط م لبنان،١م وت، ب ناشرون، لبنان مكتبة ،

 م.٢٠٠١

 ا عن النبوي ديث ا أللفاظ رس املف م وموطأامل الدرامي مسند وعن الستة ومسندلكتب مالك

لندن، ل، بر مكتبة سنك، و ي. أ. د. شره ن، شرق املس من لفيف ونقحھ رتبھ حنبل، بن أحمد

 م.١٩٦٣

 ط مطلوب، أحمد د. القديم، ي العر النقد م (آفاق١م العامة الثقافية الشؤون دار شر و طباعة ،

غداد، ية)،  م.١٩٨٩عر

 ع د. ي، العر النحو أدوات الوا م طامل ، الزع جميل وسف و مد ا األمل،٢توفيق دار ،

 م.١٩٩٣ـ/١٤١٤األردن،

 دار د.ط.، ارون، محمد السالم عبد تح: ا، زكر بن فارس بن أحمد ن س ا أبو اللغة، س مقاي م م

ع، والتوز شر وال للطباعة  م.١٩٧٩ـ/١٣٩٩الفكر

 اء (ال البالغية الدراسات ن–املع ط–التمك ن، حس مطر مزاحم د. للطباعة١التوجيھ)، تموز ،

ا، سور دمشق، ع، والتوز شر  م.٢٠١٣وال

 ،(.د.ط) طيب، ا محمد اللطيف عبد د. تح: األنصاري، شام ابن ب، األعار كتب عن ب اللب مغ

 م.٢٠٠٠ـ/١٤٢١

 ت) ي ا الس ع بن محمد بكر أبو بن يوسف عقوب أبو العلوم، طـ٦٢٦مفتاح مطبعة١)، ،

مصر، وأوالده، ل ا ي البا  م.١٩٣٧ـ/١٣٥٦مصطفى

  واأل اللغة طمقاالت حّسان، تّمام د. الكتب١دب، عام رة، القا  م.٢٠٠٦ـ/١٤٢٧،،

 ط عرفة، املعطي عبد ز العز عبد د. ي)، املعا وعلم ملسائل تحليلية (دراسة ي العر النظم بالغة ،٢من

وت، ب الكتب،  م.١٩٨٤ـ/١٤٠٥عالم

 ط بورقيھ، حسان برادة، محمد تر: كور، ر بول ل)، التأو (أبحاث الفعل إ النص ت١من روتابر دار ،

واالجتماعية، سانية اإل والبحوث للدراسات ن ع الناشر  م.٢٠٠١للطباعة،

 ،املغرب البيضاء، الدار الثقافة، دار ط.، د. حّسان، تّمام د. اللغة، البحث  م.١٩٧٩ـ/١٤٠٠منا

 ،واألدب والتفس والبالغة النحو تجديد لبنان،أمنا وت، ب املعرفة، دار د.ط.، و ا ن م

 م.١٩٦١

 لما ال القاسم محمد أبو ع، البد أساليب س تجن ع البد ع الغازي،٧٠٤(تامل عالل تح: ـ)،

املغرب،١ط اط، الر املعارف، مكتبة  م.١٩٨٠ـ/١٤٠١،



 
   

 ،البالغة ن شرح اعة ال اج زام م املحقق عاشور،العالمة ع تح: ي، و ا اشمي ال هللا ب حب

لبنان،١ط وت، ب ي، العر اث ال إحياء دار  م.٢٠٠٣ـ/١٤٢٤،

 وسراج البلغاء اج (تم القرطاج حازم سن ا أبو وجة،٦٨٤األدباء، ا ابن ب ب ا محمد تح: ـ)،

لبنان،٣ط وت، ب اإلسالمي، الغرب دار  م.١٩٨٦،

 بن الرحمن عبد القاسم أبو الفكر، (تنتائج ي الس هللا تح:٥٨١عبد عبدـ)، أحمد عادل الشيخ

ط معّوض، محمد ع والشيخ لبنان،١املوجود وت، ب العلمية، الكتب دار  م.١٩٩٢،

 ط اع، منّ صا اشم د. ، ا ا العصر لبنان،١الن وت، ب ي، العر الفكر دار  م.١٩٩٣،

 ط إسماعيل، محمود ناء د. النص، لسانيات ضوء ي القرآ الكتب١النحو دار وت،، ب العلمية،

 م.٢٠١٢ـ/١٤٣٣لبنان،

 ،وت ب شر، وال للدراسات ية العر املؤسسة ط.، د. واري، ا الستار عبد أحمد ي، املعا  م.٢٠٠٦نحو

 .د النحوّي)، الدرس جديد (اتجاه النص طأنحو عفيفي، رة،١حمد القا الشرق، راء ز مكتبة ،

 م.٢٠٠١مصر،

  ودر نظري (إطار النص طنحو زنيد، أبو عثمان تطبيقية)، األردن،١اسات د، أر ديث، ا الكتب عالم ،

 م.٢٠١٠ـ/١٤٣١

 ط ، الرا عبد محمد أحمد د. داثة، وا األصالة ن ب النص رة،١نحو القا ية، الدي الثقافة مكتبة ،

 م.٢٠٠٨ـ/١٤٢٩مصر،

  أخرى ناء و ة... النظر (نقد النص خرمة،نحو أبو محمد عمر د. د،١ط)، أر ديث، ا الكتب عالم ،

 م.٢٠٠٤م/١٤٢٥األردن،

 اللغة طوالقرآنالنداء فارس، محمد أحمد د. وت،١، ب شر، وال للطباعة ي اللبنا الفكر دار ،

 م.١٩٨٩ـ/١٤٠٩لبنان،

 ط الزناد، ر األز ،( نصاً امللفوظ بھ يكون فيما (بحث النص وت،١سيج ب ي، العر الثقا املركز ،

املغرب، البيضاء، الدار  م.١٩٩٣لبنان،

 الكتاب اتحاد شورات م دراسة د.ط.، عزام، محمد ي)، العر الشعر التناص (تجليات الغائب النص

دمشق،  م.٢٠٠١العرب،

 ط مفتاح، محمد د. ، التنظ إ القراءة من البيضاء،١النص الدار املدارس، ع والتوز شر ال شركة ،

 م.٢٠٠٠ـ/١٤٢١

  واإل طاب وا طالنص حّسان، تّمام تر: بوجراند، دي رت رو رة،١جراء، القا الكتب، عالم الناشر، ،

 م.١٩٩٨ـ/١٤١٨مصر،

 ملة ا تركيب ط والر االرتباط طنظام حميدة، مصطفى د. ية، الشركة١العر للطباعة، ار نو دار ،

مصر، رة، القا لونجمان، شر، لل العاملية ة  م.١٩٩٧املصر



 
   

 ،الشرق قيا أفر د.ط.، ، ي قي القادر عبد تر: ن، أوست بالكالم، األشياء ننجز كيف الكالم أفعال ة نظر

 م.١٩٩١

 النص بناء ية من ة (رؤ النّص علم ة طنظر فرج، أحمد حسام د. ي)، اآلداب،٢الن مكتبة ،

مصر، رة،  م.٢٠٠٩ـ/١٤٣٠القا

 ط ازي، الش ارم م ناصر الشيخ الوالية، وت،١نفحات ب ع، والتوز شر وال للطباعة األئمة جواد دار ،

 م.٢٠١١ـ/١٤٣٢لبنان،

 ت) جعفر بن قدامة الفرج أبو الشعر، املن٣٢٧نقد عبد محمد تح: الكتبـ)، دار د.ط.، ، خفا عم

ت. د. لبنان، وت، ب  العلمية،

 ت) الرازي ن س ا عمربن بن محمد الدين فخر اإلمام از، اإل دراسة اإليجاز د.٢٠٩اية تح: ـ)،

ط ، أوغ مف حا هللا وت،١نصر ب صادر، دار  م.٢٠٠٤ـ/١٤٢٤،

 نص ضبط طالب، ي أ بن ع اإلمام البالغة أنوارن ، الصا صب د. العلمية، ارسھ ف وابتكر ھ

لبنان، وت، ب دى،  ـ.١٣٧٨ال

 ،البالغة عبدشرحن محمد يهالشيخ العر اث ال إحياء دار د.ط.، ون، اللبّ خليل محمد فاتن تح: ،

د.ت. لبنان، وت، ب ي، العر خ التار مؤسسة الناشر، ع، والتوز شر وال  للطباعة

 اللغ اء طال ياقوت، سليمان أحمد د. ية، العر ة،١ة اإلسكندر امعية، ا املعرفة دار  م.١٩٨٩،

  الرسائل واألطاريح
 

 حنيحن س سو جبار ،( ماجست (رسالة ديث)، ا اللغة علم ضوء (دراسة ية العر ساق اال

اآلداب، لية ة، نصر املس امعة ا ،  م.٢٠٠٥ـ/١٤٢٦الذ

 فياض اظم رائدة ،( ماجست (رسالة النص)، لسانيات ضوء (دراسة البالغة ن ساق اال

غداد، جامعة سانية، اإل للعلوم رشد) (ابن بية ال لية ،  م.٢٠١٣ـ/١٤٣٤العكي

 والعلوم اآلداب لية بوستة، محمود ،( ماجست (رسالة ف، الك سورة ام واال ساق اال

سانية باتنة،اإل ضر اج ا جامعة  م.٢٠٠٩–م٢٠٠٨ـ/١٤٣٠ـ١٤٢٩،

 ،ية العر دراسة ي الصو التفك دكتوراه)،أثر صنعاء/(أطروحة جامعة ، ع معن عباس مشتاق

جمة، وال ية العر اللغة قسم اللغات/  م.٢٠٠٣ـ/١٤٢٤لية

 من ي والثا األول ن الفصل ترجمة مع ة نظر دراسة ك.(Oheionin English)كتاباإلحالة أ. (م. ـــ لـ

واللغات، اآلداب لية زائر، ا جامعة وت، ب فة شر ،( ماجست (رسالة حسن)، ورقية اليداي

 م.٢٠٠٦-م٢٠٠٥

 خالد دكتوراه)، (أطروحة مالية)، وا الداللية الوظائف (دراسة البالغة ن ع البد أساليب

ل ميداوي، ا حميدي الكوفة،اظم جامعة اآلداب،  م.٢٠١١ية



١ 

  

ع - ي، األد النقد عالمات مجلة ي، بح حسن سعيد د. معاصرة، ة لغو ات  م.٣٨،٢٠٠٠اتجا

نوال - د. املنيف، خالد الدكتور مقاالت ضوء تطبيقية مية م ة مقار ّ الن التماسك التكرار أثر

ع ا، وآدا اللغات لعلوم القرى أم جامعة مجلة لوة، ا يم إبرا  م.٢٠١٢ـ/٨،١٤٣٣نيف

السالم) - (عليھ طالب ي ا بن ع األمام عند الرسائل لغة لألصوات الدال البالغة،األثر ن

البيان، ر و الفكر سراج البالغة ن مؤتمر ودراسات ابحاث الياسري، محسن اظم ال عبد د.

ط األول،  م.٢٠١١ـ/١،١٤٣٢الكتاب

مج - موك، ال ابحاث مجلة الفرعان، فايز د. والتفصيل، ع١٢اإلجمال  م.١،١٩٩٤،

امل - ح، الفر ام س د. اإلسالمي، العصر الوصايا مجأدب ع١٣ورد،  م.١٩٨٤ـ/٣،١٤٠٥،

القادسية - مجلة ن، حس مطر مزاحم د. األسلوب)، خصائص (قراءة البالغة ن الوصايا أدب

مج سانية، اإل ع١٤للعلوم  م.٤،٢٠١١،

زائري، - ا واألدب اللغة ابحاث ، املخ مجلة قواوة، الغزا الطيب وأدواتھ، الن ام اال

 م.٨،٢٠١٢ع

العدد - قار، ذي جامعة مجلة هللا، عبد حميد مراد العطف)، ، الضم (التكرار، الن التماسك أنواع

مج اص، ران/٥ا حز  م.٢٠١٠،

مج - العميد، مجلة رسن، م كر فاطمة د. ية)، كي ال الداللة (دراسة البالغة ن ع٤التوازي ،

شعبان٦( ران١٤٣٤)، حز  م.٢٠١٣ـ/

ملة - مجا املورد، مجلة العزاوي، رحيم غمة د. ديثة، ا ة اللغو الدراسات ضوء ية (١٠العر ع ،٣-

٤.( 

م - ة، اللغو الدراسات مجلة ي)، العر اث ال من (منظورات الن ع٣حبك اململكة٣، اض، الر ،

السعودية، ية  م.٢٠٠١ـ/١٤٢٢العر

ية) - أسلو (دراسة وستافروب أوماندانا امللك ا للبحوثرؤ ديا مجلة التميمي، عبود فاضل د. ،

ع سانية،  م.١٧،٢٠٠٧اإل

ع - م كر رحيم د. ،( إنموذجاً النداء (أسلوب البالغة ن ي شا اإل طاب ل اإلنتاجية السياقات

مج دواة، مجلة ادي، ع ن حس والدكتور في ع١الشر  م.٢٠١٥ـ/٣،١٤٣٦،

للعلوم - القادسية مجلة الشاروط، ليل ا عبد د ودر الشرع داود ن حس االء ية، العر التنغيم رة ظا

مج سانية، ع٣اإل األول/١، ن شر  م.٢٠٠٤،

مج - سانية)، اإل (العلوم دراسات مجلة عة، ا ر مو د. ساء، ا شعر التوازي رة ع٢٢ظا ،

 م.١٩٩٥)،٥(

ن - ب ّ الن اللغة والتطبيقعلم ة نموذجاً (النظر ة النبو طابة علوم)ا مجلة النجار، رمضان نادية ،

مج ع٩اللغة،  م.٢،٢٠٠٦،

- ، املع عبد ألحمد آيار) ر لش (أغنية قصيدة تحليلية نصية قراءة ام واال ساق اال عناصر

مج دمشق، جامعة (٢٩مجلة ع  م.٢٠١٣)،٢-١،



٢ 

املعاصر، - ي العر الفكر مجلة وزو، ا مصطفى د. واملعنوي، االيقا (املعادل اللغوي التوازي

)  م.١٩٩٩)،٦٩-٦٨ع

والدكتور - ي ستا ال حمدي شرى د. ة، نظر (دراسة م الكر القرآن نصية ومعاي النص وم مف

جامع األساسية، بية ال لية أبحاث مجلة املختار، الغ عبد موسن املوصل، ع١١ة ،١،

 م.٢٠١١

مج - العميد، مجلة العبادي، محمد ذياب ع البالغة، ن ع٤القرآنية  م.٢٠١٣م/٦،١٤٣٤،

مج - العميد، مجلة البالغة، ن ع٤القرآنية   م.٢٠١٣ـ/٦،١٤٣٤،

العرا - العلمي املجمع مجلة ي، نا ا عون عبد طارق د. ي، العر النحو صوتية (قضايا ع مج٣-٢، ،(

ران/٣٨ حز  م.١٩٨٧،

عبد - ري خز أكمل و الرحمن عبد لب ة)، لغو وصفية (دراسة ي القرآ النص ساق اال ر مظا

/ تم س خاص، عدد واألدبية، ة اللغو الدراسات مجلة أيوب، ميل ا شمس  م.٢٠١١الرحمن،

امل - مجلة ر، إبر ش د. النص، علم إ ملة ا لسانيات عمن ي، األد أيلول/٤-١وقف زائر، ا ،

 م.٢٠٠٤

مج - ي، األد النقد مجلة فصول مصلوح، سعد د. الشعري، للنص أجرومية (١٠نحو ع ،١،٢،(

 م.١٩٩١



١ 

 

ضيحن - س سو جبار ، ماجست رسالة ديث)، ا اللغة علم ضوء (دراسة ية العر ساق اال

اآلداب، لية ة، نصر املس امعة ا ،  م.٢٠٠٥ـ/١٤٢٦الذ

فياض - اظم رائدة ،( ماجست (رسالة النص)، لسانيات ضوء (دراسة البالغة ن ساق اال

(ابن بية ال لية ، غداد،العكي جامعة سانية، اإل للعلوم  م.٢٠١٣ـ/١٤٣٤رشد)

بية - ال لية غداد/ جامعة ، ماجست رسالة ي، العلي فياض اظم رائدة البالغة، ن ساق اال

سانية، اإل للعلوم رشد)  م.٢٠١٣ـ/١٤٣٤(ابن

اآل  - لية بوستة، محمود ،( ماجست (رسالة ف، الك سورة ام واال ساق والعلوماال داب

باتنة، ضر اج ا جامعة سانية،  م.٢٠٠٩–م٢٠٠٨ـ/١٤٣٠ـ١٤٢٩اإل

اللغات/ - لية صنعاء/ جامعة ، ع ن مع عباس مشتاق ية، العر دراسة ي الصو التفك أثر

جمة، وال ية العر اللغة  م.٢٠٠٣ـ/١٤٢٤قسم

والثا - األول ن الفصل ترجمة مع ة نظر دراسة كتاباإلحالة من ك.(Oheionin English)ي أ. (م. ــ لــ

واللغات، اآلداب لية زائر، ا جامعة وت، ب فة شر ، ماجست رسالة حسن)، ورقية اليداي

 م.٢٠٠٦-م٢٠٠٥

خالد - دكتوراه)، (أطروحة مالية)، وا الداللية الوظائف (دراسة البالغة ن ع البد أساليب

ميداوي، ا حميدي الكوفة،اظم جامعة اآلداب،  م.٢٠١١لية

حميدي - اظم خالد مالية، وا الداللية الوظائف دراسة البالغة، ن ع البد أساليب

اآلداب، لية الكوفة/ جامعة ميداوي، /١٤٣٢ا  م.٢٠١١ـ

لسنة - األول انون ية، عر آفاق مجلة الل، دي م ر ما د. الصوتية، ية  م.١٧،١٩٩٢األسلو

رسالة - ن، شا فرحان الق ا عبد العرب، عند والبال النقدي اث ال النصية املعاي أصول
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Abstract: 
 The current thesis entitled "Letters and Sermons in Nehj Al-
Balagha (The Path of Eloquence): A Study in the Light of Textual 
Linguistics" is a study of a prose from the age of protest whose writer is 
acknowledged for his eloquence and rhetoric and in which I has 
investigated the seven textual standards approved by De Poe Grand i.e. 
consistency, harmony, intentionality, acceptability, publicity, position 
and textuality. The aim of this study is to prove that those standards are 
present in the letters and sermons texts.  

The thesis is arranged in three chapters preceded by an 
introduction and a prologue and followed by a conclusion contains the 
findings of the research then a bibliography of its most important 
sources and reference books. 

In the prologue, I have dealt with a presentation of the concepts of 
(text, message and instruction) in order to prove that those letters and 
sermons are texts; so it is right to be studied in accordance with the 
textual study.   

In the first chapter "consistency in the letters and sermons", I 
have tackled the subject of textual consistency at three levels: Phonetic, 
lexical and grammatical.  

In the second chapter "Harmony in the letters and sermons", I 
have considered the harmony aspects and mechanisms in addition to the 
semantic relations and top structures.  

In the third chapter "Other textual standards", I have studied the 
standards related to the users of the text (addresser and addressee) i.e. 
intentionality, acceptability, publicity and standards connected with 
external effects represented by context and textuality. Then, the 
research is concluded with the findings I have reached which includes: 

- The letters and Sermons are not at the same level in 
terms of their being concise or comprehensive as they are 
shortened and lengthened according to the text topics and 
circumstances and the nature of the relationship with the receiver 
though the expansion feature appears generally where the topic is 
giving lessons and advices.   

- Instability in certain concepts and idioms discussed in 
this study for the researchers and scholars of texts reflects 
variances in their points of view towards those concepts and their 
different knowledge about them.  
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- Referring is considered the most occurrences in the 
letters and sermons texts and also the pronoun referring is the 
frequently occurred cases in those texts. 

- The elements of consistency and harmony have 
worked together to build the semantic structure of the texts under 
study which leads to some kind of easiness in analyzing them and 
enables us to judge them as coherent and consistent texts. 

- Intentionality is considered the dominant standard over all textual 
standard as all words written or selected, expressions mentioned 
and texts addressed by Imam Ali (Peace be upon him) have the 
intentionality which the Imam wanted to be either direct or 
indirect. 

- Applying this king of study has demonstrated that those letters 
and sermons are applicable in every time and place and for all 
people despite their race, class and status differences.  
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