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مبسم هللا الرحمان الرحي  

                   

                  

 401:اآلية األنعام      



 دمــةـــقـــمـ
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 العشرين؛ َكـــْونُـــــــــــهُ  القرن يعد فن املقالة من بني أهم الفنون األدبية اليت ظهرت يف أوائل     
عرفوا فن الرسائل اليت تتناول بعض ، مل يعرفه العرب القدماء؛ فإمنا ـاًــ حداثيــــــــًا نثري ــــيــــــًاأدبًجا منوذ

 مُ ُـ َـ هـحف، حاول الكتاب أن يكتبوا يف موضوعات تاملوضوعات يف سعة، فلما ُوجدت الص  
حىت ال تكون  ،اجلمهور، فاستحدثوا هذا الفن األديب القصري، ذي األفكار البسيطة واللغة السهلة

ة به، فبدأ الُكتَّاب مبمارسة هذا الفن، عسرية الفهم على مجهور القراء، فاملقال له وحداته اخلاص
ياسة واإلصالح الديين واالجتماعي، وخاصة بعد ظهور احلركات ر هلم خمتلف آرائهم يف الس  ليصو  

صف الثاين من أوائل القرن العشرين حترر النثر، وانفك من قيوده الغليظة، اإلصالحية، ويف الن  
رواده: الشيخ املصلح مجال الدين  ومن ،ممتازة من الُكتَّابفتكونت هلذا الفن احلداثي الراقي طبقة 

: "العربات"، وجربان الذي ومسه د عبده، ومصطفى لطفي املنفلوطي يف كتابهـاألفغاين وتلميذه حمم
باألدب  يونتأثر األدباء اجلزائر الوقت نفسه ويف  .خليل جربان وحممود عباس العقاد وغريهم كثري

املغرب وخباصة اجلزائر ُكتاب  يف بالدوينظمون على طريقتهم، فتكونت  املشرقي، وراحوا ينسجون
 "،مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني"وا على هذا النمط، وبدأوا مبمارسته، فأبدع مؤسس نُ رَّ َـ مــتَ 

 وتُرمجاهنا. حاهلايف جريدته "البصائر"؛ لسان  "حمد البشري اإلبراهيميـم" الشيخ

أو  ظهر علم حداثي عند الغرب نُعت بـ: "لسانيات النص"، البحث اللساين،وبعد تطورات      
ص اجلملة اليت ص وحدة داللية كربى، وبذلك جتاوز علماء الن  "علم النص" الذي اختذ من النَّ 

ُعد ت النواة األساسية، واخليط الذي يربط بني أجزاء هذا البناء)النص(، ووضعوا ُأَسًسا ومعايري، 
 لفغانغ و (Beaugrande) راندغروبري آالن دي بو ما، وقد حدد  نص ية نص   نُ مُ كْ تَ  بتوافرهاو 

 املعايري السبعة وهي بالرتتيب: االتساق )السبك(، واالنسجام ، Dressler)  )سلريدر 
 )احلبك(، والقصدية، واملقبولية، واإلخبارية، واملقامية وأخريا التناص.

أهم املعايري وأبرزها، حماولة باعتبارمها  واالنسجام،وقد ركزت يف هذه الدراسة على االتساق    
 الشكلية والداللية على مدونة "عيون البصائر". امأدواهتتطبيق 
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 "مد البشري اإلبراهيميـحم"لشيخ البيان اإلمام اخلطيب اجلزائري  "عيون البصائر" كتابو     
املقاالت جلريدة البصائر. فقد كتب  ةَ وَ فْ . َضَمَنُه صَ ون األدب اجلزائرييُ من عُ  ، يـَُعدُ ليل.كتاب جَ 

 .فَ وْ أَ يف أغراض عديدة فَ 
 : ـــــــــــــبــ لبحثارتأيت إىل نعت ا وتدقيق ومتحيص وبعد تأمل   

 لمحمد البشير اإلبراهيمي "عيون البصائر"
 -دراسة نّصيـــة  -

 ولعل أمهها أمران: عيون البصائر أمور كثرية،وقد دفعين إىل دراسة كتاب     
 .يف األدب اجلزائري اع  له بَ  ة  ذَّ فَ  ية  مد البشري اإلبراهيمي شخصـأن الشيخ حم أولهما: 

غربية وافدة  من خالل تطبيق نظرية ،حتتاج إىل تسليط الضوء عليها : الكتاب مدونة نثرية،ثانيهما
 .على الساحة العربية

 السابقة الذكر إىل طرح التساؤالت اليت يروم البحث اإلجابة عنها:ودفعت األسباب    
 وتالمحها؟ ""عيون البصائر ما مدى فعل آليات االتساق واالنسجام يف ترابط نصوص -1
مثل نص  نثري   عريب   بشكل فعلي على نص   ،ية اليت ميكن تطبيقهاماهي املعايري النص   -2

 عيون البصائر"؟"
  وذيلته خبامتة.مدخل وفصلنيو  مقدمة جعلت البحث يفو    

 وهذا تفصيل خلطة البحث:
 : مفاهيم نظريةمدخل

 آليات االتساق في "عيون البصائر" ودورها في الترابط النّصي الفصل األول:
 في "عيون البصائر" ودوره في الترابط النّصي نسجامآليات اال الفصل الثاني:

 وهذا تفصيل ملا سبق:
 مفاهيم نظرية الذي عنونته بــ:  دخل:مأوهلما   
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 وقد خصصت له مباحث:     
 مد البشري اإلبراهيمي و" عيون البصائر".ـتطرقت فيه إىل دراسة حياة حم :المبحث األولأما 
مد ـ، وفن املقالة عند حمواصطالحا وأنواعه املقال لغةمفهوم تطرقت فيه إىل  المبحث الثاني:أما 

 البشري اإلبراهيمي.
 .ومعاييـــــــــــرها يةص  النَّ أخريا و ص، ص، ولسانيات النَّ مفهوم النَّ فقد تناولت فيه  :المبحث األخيرأما 

وتناولت فيه  "،عيون البصائر"خيص االتساق وآلياته وتطبيقها على كتاب  الفصل األول:ثانيهما 
  .يص  بيان أثرها يف الرتابط النَّ  إلحالة والربط واحلذف والِتكرار، حماولةً ا

لسياق والتغريض ايم اهإذ تطرقت فيه إىل مف، نسجامفقد خصصته لال الفصل الثاني:وثالثهما 
يف مقاالت "عيون  ملعرفة مدى مسامهتها يف الربط الن صي آلياهتا وتطبيقوالقصدية وأخريا التناص، 

  .البصائر"
 استخلصتها.لة، أثبت فيها أهم النتائج اليت يهي حص مث ذيلت البحث خبامتة

 للدراسة.وأخريا صنعت فهرس عام   
إىل  الدراسة، إضافةاملدونة قيد  هُ تْ بَ لَ طَّ تَ  وهذا ما ،وقد هنجت يف دراسيت على املنهج الوصفي   

ضافة إىل باإل كالنص واالتساق واالنسجام وغريها، رخيي لـتأصيل بعض املفاهيم النظريةااملنهج الـت
 .وذلك باملقارنة بني مصطلحات لسانيات النص عند الغربيني والعرب ،قارناملنهج امل

 أذكر منها: جمموعة من املصادر واملراجععلى  وقد اعتمدت يف الدراسة    
  ."متام حسان"مجة تر ، "راندغروبري آالن دي بو "لـ -" النص واخلطاب واإلجراء" -
  ."خطايبد ـمـ"حمل – "مدخل إىل انسجام اخلطاب –لسانيات النص " -
 ."ألزهر الزنادـ"ل "حبث يف ما به يكون امللفوظ نصانسيج النص " -

 أمهها: حديثة أذكرودراسات 
 ."يسري نوفلـ"ل -"دراسة تطبيقية مقارنة –املعايري النصية يف السور القرآنية " -
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 ."مجيل محداويـ"ل "حماضرات يف لسانيات النص" -
حافظ ـ"ل "حتليلية نقدية يف قضايا التلقي وإشكاالته دراسة-املعاصرةاللسانيات يف الثقافة العربية " -

 ."إمساعيلي علوي
 أما الدراسات السابقة: -

 ."عطا اهللمد ـحمـ:"ل "اخلطاب احلجاجي يف املقاالت اإلصالحية يف عيون البصائر" -
" البصائر_ منوذًجا عيون-اإلبراهيميمد البشري ـبالغة اللغة يف أدب املقال اإلصالحي عند حم" -
  .بالويل"الم "أحلـ 

 وككل حبث ودراسة تتعاقبها عراقيل وصعوبات ولعل أمهها:    
كثرة املراجع الغربية والعربية، ومشكلة تعدد واضطراب مصطلحات الن ظرية النَّص ية، وذلك لتعدد 

 املناهج واملدارس.

قدمته من أجل السري  على كل ماالدكتورة: مزوز دليلة أستاذيت الفاضلة  اخلتام أشكرويف      
وعسى أن نلتقي يف  ،اهلل خريا هافجزا فقد كانت َعَلمًا أضاء يل طريق البحث، بالبحث قدما،

 مقام أفضل من مقامنا هذا .
الشكر والتقدير ألعضاء اللجنة املوقرة، الذين شرفوين وأكرموين، بقراءة  جزيلكما أقدم     

 مذكريت، وتفضلوا علَي بعلمهم وُنصحهم وتوجيهم.
 وعلى اهلل اهلل أن يسدد خطانا وينري بصائرنا لنهتدي إىل خدمة العربية لغة القرآن. نسأل آخرًاو    

 .قصد السبيل واحلمد هلل رب العاملني



 مسرد املصطلحات
 لفرنسيةاالمصطلح ب المصطلح بالعربية

َقُبِلَية  Acceptabilité المقبولية/ الت َّ
 Additivité الوصل اإلضافي
 Adverative الوصل العكسي

 Adverbes الظروف
 Anaphores الوحدات العائدية/ اإلحالة القبلية

 Ellipsis Clausal الحذف داخل شبه الجملة
 Cataphores البعدية/ اإلحالة البعديةالعوائد 

  Cohésion االتساق
 Cohérence االنسجام

 Conjonction ال رب ط
 Connecteur أداة الربط/الوصل

 Contexte / السياقفسياق الموق
 Coordination العطف

 Cultural Context السياق الثقافي
 Analyse De Discours تحليل الخطاب

 Disjonction التخيير/ الفصل
 Ellipse ال ح ذف

 Emotional Context السياق العاطفي
 Exophira خارج النص

 L’hypertext النص الالحق



 L’hypotext النص السابق
 Informatinité يةر اإلعالمية/اإلخبا

 Intentionnalité القصدية
 Intertext النص ال ُمتَ َناص

 Intertextualité التناص/التناصية
 Linguistique Contexte لسياق اللغويا

 Linguistique Textuelle لسانيات النص
 Ellipse nominale يالحذف االسم

السياق غير  اللغوي/الخارجي أو 
 االجتماعي

Non Linguistique 
Contexte / Contexte 
social 

 Paraphrase إعادة الصياغة
 Parasexualité اإلحالة النصية

 Occurrence Partielle التكرار االشتقاقي/الِتكرار الجزئي
 Situationalité الموقفية

 Situationnel (مقامية) اإلحالة السياقية
 Réitération ال تِ كرار

 Référence اإلحالة
 Structures d' illocution المقصود بالقول

 Subordination االتباع/الصلة
 Texte الّنص

 Texte Linguistiques للنصوص اللغوي التحليل
 Temporel الوصل الزمني



 Textual / الوقائع النصِّيةالوقائع في عالم نصي
 Textualité يةالنصّ 

 Ellipsis Verbal الحذف الفعلي
 Zéro Morpheme المبنى العدمي

 



 

 لــــــــمدخ

 مفاهيم لسانيات النص
 مفهوم النص -1
 لسانيات النص -2
 معايير النظرية النصّية -3
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 هيد:تم
من  صالن  و  وخباصة تلك اليت متتاز بطابعها اإلجرائي، ضبط املصطحات، لا فع ر  عس  ي   ،يف احلقيقة    

مد ـيقول حم .حظيت بعناية خاصة يف الدراسات اللغوية املعاصرة أبرز هذه املصطلحات اليت
فضل عن أن  النص ذاته فضاء ملواجهات  ص حمفوف باملخاطر واملزالق،إن تعريف الن  « :بنيس

  .1 »ومنازعات
 هذا البحث. للدخول إىل مدائن ص،الن   مصطلح حتديد ماهيةهذا املبحث  سنحاول يفوعليه   

  :مفهوم النص -1
 :النص في اللغة -أ -1

عدة، فقد تعددت املعاين اللغوية  ات  ْس  كان على أ   صيتوقف الباحث على أن مفهوم الن  
 ». ص.ص.ن «ملادة

 نْ ل   ف  ىل  إ   يث  د  احل   ت  صْ ص  ن   «هـ(:571فقد جاء يف كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي)ت -  
 ، قال طرفة بن العبد: ه  ت  عْ فـ  ر   يْ ا،أ  ص  ن  

  ـــه  ـص   ن  يف   ة  ثيق  لو  إن  ا  ف                ه  ل  هْ  أ  ىل  إ   ديث  ح  ـلص  ا  ـن  و             
 ام   ص  ن   ال  ق  يـ   ،ء  يْ الش   نْ ع   ه  ت  ل  أ  سْ م   ت  يْ ص  قْ تـ  سْ ا   يْ أ   ل  ج  الر   ت  صْ ص  ن  و   ،وس  ر  ع  ا الْ ه  يْـ ل  ع   د  ع  قْ  تـ  اليت   ة  ص  ن  م  ـالْ و  
 فالنص إذاا يفيد منتهى األشياء، ومبلغ أقصاها. .2»ه  ل   ت  عْ م  ت  سْ ا   ه  ت  صْ ص  انْ و   ،اه  ص  قْ تـ  سْ ا   يْ أ   ه  د  نْ ع  
 اع  ف  ت  رْ ا  و   ع  فْ ى ر  ل  ع   ل  د  ي   يح  ح  ص   ل  صْ أ   اد  الص  و   ون  ن  الْ « :(ـه 591ت)بن فارسال يف مقاييس اللغةو   -
 .3 »ء  يْ  الش  يف   اء  ه  ت  نْ ا   و  
 ص  ، ن  ء  يْ الش   ك  ع  فْـ ر   ص  الن  ف  : ع  فْ الر   يد  ف  ي   فـ ه و   «البلغةأساس  يف (ـه155قال الزخمشري)ت -
  . 4 » ه  ع  فـ  ر   ا:صا ن   ه  ص  ن  يـ   يث  د  احل  

                                                           
1 395، ص 5991، 5مد بنيس، "بصدد النص و القراءة املختلفة"، اإلسلم واحلداثة، ندوة مواقف، دار الساقي، طـحم . 
2(ط.د) هلل، ومكتبة دار السامرائي، وإبراهيمي املخزومي، مهدي: تح ،(نصص) مادة العني، الفراهيدي، أمحد ابن اخلليل، 
 .  57-58ص ،7ج ،(ت.د)
3 318، ص1)نص(، ج اللغة، مادة فارس، مقاييس ابن . 
4 ،858-851، ص5953 بريوت،، املعارف حممود، دار الرحيم عبد :تح ،(صنص) مادة ،البلغة أساس الزخمشري . 
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 .واالنتهاء يدور حول الرفع وابن فارس امللحظ أن املعىن على حد تعريف الزخمشريف  
 .1»النص تدل على صيغة الكلم األصلية اليت وردت من املؤلف« يف معجم الوسيط أن لفظة وجاء -

 )الطويل(قال امرؤ القيس :
ـيد                    يد   وج  ـش   ل ْيس   الر ْئم   ك ج    ِب  ع طـ ـل   و ال   ْتـه  ـن ص   ه ـي   إ ذ ا            ب ف اح 

 ص:الن  جند أن املعاين اليت يدور عليها مصطلح  مما سبق    
 الرفع والظهور  -
 االستقصاء -
 الوضوح -
 الرتتيب واالنكشاف -
 التعيني  -
 ) ضم الشيء إىل الشيء(. االرتفاع واالستخراج واالنضمام -
 أقصى الشيء وغايته -

 فمعىن ،عليهاودال  ،قائم على هذه املعاين، واحلديثةفمصطلح النص يف املعاجم العربية القدمية      
 اا مانعا جامعا ا رغم أهنا مل تتضمن تعريفا  السياق الذي يرد فيه،ومتعدد حسب  النص مشرتك وواحد،

مث يليها  والسنة النبوية الشريفة ن صٌّ، لكن جند القدماء قد صرحوا بأن القرآن الكرمي ن صٌّ، ،صللن  
 .ونثرهاا شعرهصوص األدبية بالن  
 ميكن إمجاهلا يف اخلصائص اآلتية: بالتايل فاملعاين الواردة،و    
 الظهور والبيان. -
 الرفع والوضوح. -
 االستقصاء والشمول وحتقيق اهلدف والبغية. -
 االرتفاع واالستخراج واالنضمام.  -
 الرتتيب واالنكشاف. -

                                                           
1 938ص ،(د،ت) ،3، طاملعجم الوسيط ع اللغة العربية:جم  ـ  م . 
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 ص ية.أن داللة النص عند القدماء هو املتداول اليوم عند علماء اللسانيات الن   ميكننا القول:   
 النص في االصطالح: -ب -1

" )« ص يف الدراسات الغربية جند أن :معىن الن  بالبحث عن        آتية من ، (textusكلمة "نص 
 " و قد  « 1".النسيج"ص هو ولذلك فمعىن الن   ،»" نسج"ومعناه بالعربية  .(texére) فعل "نص 

  .كقولنا: نسيج الثوب والشعر واخلليا واجملتمع .2 »أ درج  هذا املعىن يف علم األنسجة
النص  «يف حتديده ملفهوم النص: (Roland Barthe)يقول روالن بارتيف خضم ذلك و      

هذه املشاركة ال تتضمن قطيعة بني البنية  مفتوح ينتجه القارئ يف عملية مشاركة ال جمرد استهلك،
 . 3» فممارسة القراءة إسهام يف التأليف وإمنا تعين اندماجها يف عملية داللية واحدة، والقراءة،

 بارت:عند روالن  النص أن هذا التعريفنستشف من خلل      
 .م تلقيهو رائه بنية مفتوحة الدالالت والقراءات والتأويلت والتفسريات وفق مرجعيات ق   -
 وبالتايل فالقارئ ميثل الكاتب الثاين للنص)منتج النص(. يف آن واحد، لك للقارئ والكاتب معاا م  و  -

 أن النص هو ممارسة " (Rolan Barthe)روالن بارت يعتقديف سياق حبثه عن أثر الكتابة و      
 ،الكتابة هو خطاب كان بإمكاننا قوله ه  ت  ب  ثـْ ت   ا ماإذا  " . 4 أي ممارسة رمزية بالدرجة األوىل" الكتابة،

 .5" نكتبه ألن نا ال نقوله فعلا  إال أن نا مع ذلك وبالتدقيق

                                                           
1 5ط منشورات االختلف، الدار العربية للعلوم ناشرون،، مدخل إىل علم النص وجماالت تطبيقه مد األخضر الصبيحي،ـحم ،

 .58ص ،م3115-ـه 5239 اجلزائر العاصمة،
2 53، ص5999، 5مد مفتاح، املفاهيم معامل: حنو تأويل واقعي ، املركز الثقايف العريب، طـينظر: حم. 
3  :والفنون للثقافة الوطين اجمللس ،512 رقم املعرفة، عامل سلسلة علم النص، بلغة اخلطاب و صلح فضل،نقل عن 

 .352ص، 5993 الكويت، ،(د،ط)  واآلداب،
4 اجلزائر، 5ط االختلف، منشورات ناشرون، للعلوم العربية الدار الدال، سيميائية إىل املعىن بنية من النص نظرية مخري، حسني 

 .59ص ،3117-هـ5235 العاصمة،
5 :57، ص5993، 53بول ريكور، النص والتأويل، تر: منصف عبد احلق، جملة العرب والفكر العاملي ، ع 
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: " أن النص مثل قائلا  بارت ويـ ع قب   روالنبه  الذي أقرامللك مرتاض على الطرح  عبد يوافقو      
 للكلم الناشئ عن فعل الكتابة اليت سج  فكأنه ن   ،يف أصل االشتقاق يف اللغة الفرنسية يعين النسج

  .1 تشبه يف بعض وجوهها عملية الناسج حني ينسج"

هذه اخليوط  نسيج من الكلمات يرتابط بعضها ببعض، «:هو األزهر الزناد رو  ص  والنص حسب ت   -
ويضيف أيضا  2.»"جتمع عناصره املختلفة واملتباعدة يف كل واحد هو ما نطلق عليه مصطلح "نص

 .3 »ميدان معريف ومنطقة من مناطق عمل الفكر « يف موضع آخر أنه:

ِبنطوقه على مفهومه داللة  مفهوم النص يف الرتكيب اللغوي الدال« :أن   نصر حامد أبو زيد يرىو  -
 دون احلاجة إىل وسائط لتفسريه.فالنص ماكانت داللته واضحة،  .4 »مباشرة واضحة ليس فيها ل بس  

 النص عند علماء البالغة: -1-ب-1
 يكون أن « :التمام مراتب أعلى الكلم بلوغ يف (ـه231)ت العسكري هلل أبو اشرتط قدو     

 ،الفضل يف بارعا للحسن، جامعا كان واحلال، باملقام وأحق ِبوقعه، أليق واإلجياز اإلطناب يف موقعه
 مجع قد كان آخره، قناع يكشف وأوله مصادره، عن نبيك  ت    موارده تكون أن ذلك، مع بلغ وإن
و هلل العسكري بأ :من هذا التعريف أن   ه  شف  ست  وما ن   .5» التمام مراتب أعلى وبلغ احلسن هناية

 بفكرة وعيه على يدل وهذا، والكمال احلسن مراتب أعلى ليبلغ الكلم أجزاء بني ؤمالتل عنحتدث 
  .النصي التماسكو  الرتابط

                                                           
1  :22، ص بول ريكور، النص و التأويل، تر: منصف عبد احلقنقل عن 
2  ،53ص ،5995بريوت، ، 5ط نسيج النص حبث يف ما به يكون امللفوظ نصا، املركز الثقايف العريب، األزهر الزناد  
3  املرجع نفسه، املوضع نفسه 
4  55، ص 5992، 3نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، دراسة يف علوم القرآن، املركز الثقايف العريب، ط  
5 5ط العربية، الكتب إحياء دار إبراهيم، الفضل بوأ مدـحم، البجاوي محد عليم:تح الصناعتني،، العسكري هلل أبو، 

 .525،ص5913
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 ملا الذي يعد األرضية يف كتابه" دالئل اإلعجاز"، (ـه272)تاجلرجاين ورد عبد القاهرأو  -   
 هو صالن   علم إن" :قائل تردد أو التباس أي دون و دايك فان صرح وقد النص، بعلم اليوم يسمى
 .1 "للبلغة حديث عرض
 قد اجلاحظ كان وإن والفصل، الوصل عن حديثه عند سابقيهعبد القاهر اجلرجاين،  جتاوز وقد     
 مواضع بذلك امدركا  ،وحمددة مضبوطة علمية بطريقة القضية هذه تناول أن إال ذلك، إىل سبقه

ه. ونثر  شعره العرب وكلم الكرمي، بالقرآن مستشهداا  منهما كل أحكام ومفصلا  الوصل، و الفصل
 ينبغي ما « :أي (الوصل) وذكره (الفصل)العطف ترك مواطن معرفة: والوصل الفصل من واملقصود

 تستأنف منثورة هبا جمليء قبل العطف، ترك أو بعض، على بعضها عطف من اجلمل يف يصنع أن
 2.» البلغة أسرار من األخرى بعد منها واحدة
 لنص،ا أجزاء بني املضموين الرتابط ألشكال تطرق فقد "(ـه852)ت القرطاجين حازم أما-     

 وااللتئام، واالقرتان كالتناسب االنسجام مفهوم من اواضحا  اقرتابا تقرتب مصطلحات عدة واستخدم
 قوانني عن حديثه خلل من القصيدة، أجزاء بني القائم الرتابط ذلك يوضح أن اجاهدا  وحاول
 بعده وِبا قبله ِبا وتربطه ،النص يف جزء كل حتكم اليت القوانني هذه االنتهاء، و والتخلص االبتداء

."3 
 لق  ـنـ  ل أو تقرتب لهاوك ، وااللتئام واالقرتان التناسب: مثل عديدة مصطلحات القرطاجين   استعمل    

وكما حتدث عن  .يف الدراسات اللغوية املعاصرة املتداولوهو املصطلح  ؛االنسجام ملصطلح مرادفة
 وهي االبتداء والتخلص واالنتهاء. القوانني اليت حتكم النص وتربطه ِبا قبله وِبا بعده،

بدراسات عديدة عن مظاهر  اءنالمع  فقد عرب  أن تراثنا البلغي زاخر،من بالرغم  نكتفي ِبا مت إيراده،
من ، و اليت تعرب عن هذا العلم احلداثي ،خلل املصطلحاتجلي من و وهذا واضح  النصي، التماسك

                                                           
1 31ص الدال، سيميائية إىل املعىن بنية من النص نظرية مخري، حسني  
2 353ص ،3117 بريوت،/دمشق، 5طالفكر، دار الداية، وفايز الداية رضوان مدـحم:تح اإلعجاز، دالئل، اجلرجاين القاهر عبد 

3 رملة النيل للكتاب،كورنيش العامة اهليئة ،19 العدد فصول، جملة العريب، الثرات من منظورات النص العبد،حبك مدـحم 
  75ص ،3113 ربيع ،القاهرة بوالق،
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ين هبا وهي مصطلحات تراثية ع   وغريها، التعلقو  ،املؤاخاة الرتابط، احلبك، السبك، مة،ءأمهها : املل
 .صي علماء علم اللغة الن  

 النص عند األصوليين:-2 -ب-1
متعددة بطرق خمتلفة من طرف  معان  على  «وردت لفظة " النص" يف اصطلح األصوليني،     

بل قد يدل أيضا على معان تفهم  يفهم من عبارته وحروفه، و ليست داللته قاصرة على ما الداللة،
 ،بأي طريق من هذه الطرق ،يفهم منه من املعاين وكل ما من اقتضائه، من داللته و، و من إشارته
. وميكن إمجال هذه 1 »وجيب العمل به وحجة عليه، ،ص دليلا كون الن  يص و الن   مدلوالتيكون من 

 املعاين يف ما يأيت:
وبعابرة أخرى هو املعىن املتبادر من  اته ومجله.دويقصد به صيغته املكونة من مفر  ص:عبارة النّ  -أ

 ألفاظه املقصود من سياقه.

 ص عن معىن الزم ملا يفهم من عبارته غري مقصود من سياقه؛ة الن  لواملراد به دال :صإشارة النّ   -ب
 .وجه التلزم وخفائه ظهورحسب  فضل تأمل أو أدناه، إىلحيتاج 

 .معقوله و النص روحيدل عليه :و هو املعىن الذي صداللة النّ  -ت
 وهو معىن ضروري اقتضى تقديره صدق عبارة النص أو استقامة معناه. : صاقتضاء النّ  -ث

وهو  » حيتمل التأويل الذي ال« (:ـه111حامد الغزايل)ت أيبص على حد تعريف حييل معىن الن  و 
هو  «. وكما ميكن إيراد تعريف آخر للنص: 2»اللفظ املفيد الذي ال يتطرق إليه احتمال «أيضا:

 3.»الذي يستويف ظاهره باطنه

                                                           
1  ومايليها 525، ص3112، 5ينظر:عبد الوهاب خلف، علم أصول الفقه، الزهراء للنشر والتوزيع، ط  
2  3ج،  (د،ت) للطباعة، املنورة املدينة شركة حافظ، زهري بن محزة:تح األصول، علم يف املستصفى حامد، أبو الغزايل مدـحم، 

 358ص
3  58ص ،املرجع نفسه 
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وهم يقصدون بذلك القرآن  ص"،دفع بعلماء األصول إىل القول:" ال اجتهاد مع الن   وهذا ما    
هو الواضح  املفهوم، ريف بداية تبلو  فالنص« يهما خرب مؤكد.ألن ف احلديث النبوي الشريف، الكرمي و

 .1 »من الكتاب و السن ة
ص ما ازداد أن الن  « يف كتابه التعريفات: هـ( 558يؤسس الشريف اجلرجاين)ت ذاته السياق ويف   

فلن حسنوا إىل أعلى الظاهر ملعىن املتكلم، وهو يسوق الكلم ألجل ذلك املعىن، فإذا قيل:  وضوحاا 
 . 2»الذي يفرح بفرحي، ويغتم بغمي،كان نصاا يف بيانه حمبته

وهو سوق  ،املتكلمىن يف عمل على الظاهر، ازداد وضوحاا  ما «:صالن    تعريف آخر يقوليفو      
 3. » ال حيتمل التأويل أو ما ،واحدا معىنال حيتمل إال  ماص والن  .، الكلم ألجل ذلك املعىن..

أن هذا التعريف جيعل الداللة اللغوية ألصق بالداللة االصطلحية، حبيث يغدو  :وميكن القول     
والذي ال حيتمل إال  فالنص هو الشيء املوصوف بالظهور والوضوح، ؛من الصعوبة التفريق بينهما

أما  ص هو الشيء الظاهر،فاملعىن اللغوي للن  ، عن اإلهبام األمر الذي جيعله بعيداا  ،اا واحد معىن
 حي فهو الشيء الذي ماال حيتمل التأويل.االصطل

 )مقارنة بين المفاهيم( مفهوم النص بين الباحثين الغربيين والعرب -3-ب-1
 :ص ردها علماء علم الن  و هم التعاريف اليت أسنعرض أل 

 النص عند الغربيين: -أ-3-ب-1
  .4"  هو كل خطاب مث بت بواسطة الكتابة :"P.Ricoeur)فالنص كما يعرب عنه بول ريكور) -

 وعليه ميكن ع د  كل مكتوب نص ا.
  

                                                           
1  52، ص5921مد شاكر، املكتبة العلمية، القاهرة، ـمد بن إدريس الشافعي، الر سالة، تح: أمحد حمـينظر:حم  
2  ،552 ص ،م5995-ـه5211 بريوت،، 5طدار الكتاب العريب، تح:إبراهيم األبياري، التعريفات، الشريف اجلرجاين 
3  315ص ،املصدر نفسه 
4  :397صلح فضل، بلغة اخلطاب وعلم الن ص، صنقل عن  
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، أنه تتابع مرتابط من اجلمل "ص إىليف حتديده للن   (Brinker )كما يذهب أيضا برينكر  - 
وميكن حتديد هذا اجلزء بوضع نقطة أو علمة استفهام  ص،ا ترمز إىل الن  ا صغريا فبوصف اجلملة جزءا 

 1." ن وصفها على أهنا وحدة مستقلة نسبياا كوبالتايل مي تعجب،أو علمة 
شري إىل تيف معناها الواسع، " نص"كلمة إىل أن   :( L.H.Jelmslev) هلمسليف يوضحو  -     

ا تعد نصا  »« Stopفكلمة  منطوقا كان أو مكتوبا، طويل أو خمتصرا، جديدا أو قدميا، ،أي ملفوظ
 2.» (Le Roman de la rose) رواية الوردة «مثلها مثل

أن كل ملفوظ هو نص بغض النظر عن كونه مكتوبا أو  ن القول:كفمن خلل هذا التعريف مي     
 منطوقا، طويل أو خمتصرا، جديدا أو قدميا .

= T= S(+K+T)(T فالنص يتكون من ايل،فينطلق من البناء الت   (Dressler)سلريأما در  -   
قد  ص ميكن أن يتكون من مجلة: نص+ نص ،وومعىن هذا أن الن   = رابطة(،K= مجلة، Sنص،

  3يفهم من هذا على أن النص مركب من عدة نصوص.
 لنص يف كتاهبماملفهوم ا Haliday And R. Hassan))رقية حسنو  هاليداي ع ر ض  و  -   

  Text إن كلمة نص   «:بقوهلما( (Cohesion in English"االنسجام يف اللغة اإلجنليزية "
ن تكون أأو منطوقة مهما كان طوهلا شريطة تستخدم يف علم اللغويات لتشري إىل أي فقرة مكتوبة 

  .4» وحدة متكاملة
 :فامللحظ أن      

 .معيار الطول والقصر ليسا أساسني يف تعريف النص -

                                                           
1  ،م،  3151-هـ 5255،3ط التوزيع، مؤسسة املختار للنشر و ،-املفاهيم واالجتاهات -علم  لغة النص سعيد حسن حبريي

 538-531ص
 2 31ص جماالت تطبيقه، مدخل إىل علم النص و خضر الصبيحي،األمد ـحم 
3 555املرجع نفسه، ص 
4 35ص ،املرجع نفسه 
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تحقق تلكي  والشرط أن يكون مكتملا  وحدة داللية سواءا أكان مكتوبا أو منطوقا،النص  -      
  .مقوماته

وامللحظ أهنا  فتورد تعاريف عديدة ملفهوم النص، (Julia Kristeva)جوليا كرستيفا أما -   
 .1املتزامنة معه  تربط مفهوم النص بالتناص باعتباره تداخل مع النصوص  السابقة عليه و

 :املفاهيم الىت أوردهتا ولعل من أهم    
على  ،فقد جتاوزت التعريف القائم على التوليد واالنفتاح .التشكل و نصوص ترتبط بإعادة اإلنتاج"  
 .2"تساعد على الفهم والتفسري والتأويل، هو خارج النص من أطر أخرى ما

  :النص عند اللغويين المحدثين العرب  -ب -3-ب-1   
 .Texte3هناك تعريفات عديدة تشرح مفهوم النص 

يؤكد يف قوله على تعدد التعريفات  ،"بلغة اخلطاب وعلم النص" يف كتابه  صلح فضلجند  -     
 :اليت حتاول أن حتدد مفهوم النص، وحسب رأيه أهنا تنقسم إىل نوعني 

 .اا وبناءا خمصوصا يهتم النوع األول بصفة عامة باعتباره منتوجا  -5
وكيفية خاصة يف التعامل مع  ،باعتباره ممارسة لغوية نوعية ،أما النوع الثاين فيهتم بالنص األديب -3

 4.اللغة واألشكال اجلمالية
 5". تولد عن آثار تارخيية ونفسية ولغوية لتتناسل منه أحداث أخرىالنص م  "  :مد مفتاحـحم عر فهو 

       

                                                           
1 :3155 -هـ5252 ،5ط منشورات االختلف، مان،دار األ املصطلح اللساين وتأسيس املفهوم، خليفة امليساوي، ينظر ، 

 .578 ص
2 577ص ،املرجع نفسه 
3 355صلح فضل، بلغة اخلطاب وعلم النص، ص  
4 25، ص-بنية املعىن إىل سيميائية الدالمن  -سني مخري، نظرية النصح 
5 532ص ،3118 البيضاء/املغرب، ، الدار5ط العريب، الثقايف املركز ،مد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعريـحم 
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إذ تركب من سلسلة من الوحدات اللغوية «  نص ا: ملفوظ   ي  أ  ميكن ع د  ناد األزهر الز   نظرويف    -
أو متوالية من اجلمل  أو عدة مجل،مجلة  فالنص قد يكون: . 1 »الوظيفة التواصلية الواضحةذات 

 تقصر أو تطول.
 ومتحولة/  مشولية والبنية بنيوي، نص ألنه مرحلية حركة يف كلي:"صالن   أن اميذ  الغ   عبد اهلل ويرى -
 له ليكون الوجودية، تهبني كوني   كي باحلياة مفعمة حبركة داخلياا  يتحرك النصو  ،ذايت حتكم وذات/ 

 كما فيه يسبح سياق يف سواه مع ليدخل النصوص حلواجز كاسراا  يتحرك فإنه متيز ما فإذا. متيزه هوية
 لبىن مشولية بنية و هو مفتوح النص "أن عبد اهلل الغ ذ امي وأوضح .2"جمراهتا يف الكواكب تسبح

 بعد ليكون األخرى النصوص إىل مث النص إىل السياق إىل اجلملة إىل الكلمة إىل احلرف من: داخلية
 فالنص شكل  مفتوح له بداية  وهناية ..3("للحرف كاملا  امتداداا  الكتاب:)ذلك

وم ر د   والعرب، نيى الرغم من التعدد والتباين يف تعريفات النص عند علماء النص الغربل  ع  فـ ـــ            
هو  بني ج ل  هذه التعريفات، مشرتكاا  اللغوية إال أنه هناك قاساا ذلك للتعدد والتباين يف املدارس 

 يلغي احتديدا  يعترب للنص تعريف وضع إن:"عياشي منذر يقول .4صيابط الن  التأكيد على خاصية الرت  
 أثر، والقرائية األسلوبية للمتغريات زماناا  فيها يكون ال منطية هيئة على إنتاجيته ويثبت فيه، الصريورة

 .5" يةص  الن   فاعليته النهاية يف ويعطل ،اومكانا  ازمانا  التوليدية قابليته ويلغي
 راندغوروبري آالن دي بو  (Dressler)سلر يف للنص أورده در يولعل أدق تعر    

(Beaugrande)   فعل " بأنه  -ما بعة اليت وضعاها لتحقيق نص ية نص  استنادا إىل املعايري الس

                                                           
1 ،51،ص  5995بريوت،  ،5نسيج النص حبث يف ما به يكون امللفوظ نصا، املركز الثقايف العريب، ط األزهر الزناد 
 2 91ص ،5951جدة، ، 5الثقايف، ط األديب النادي التشرحيية، إىل البنيوية من والتكفري اخلطيئة الغذامي، اهلل عبد 
3 املوضع نفسه، املرجع نفسه. 
4 ،89ص ،5995)د.ط(، مصر، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مجيل عبد اجمليد، البديع بني البلغة العربية واللسانيات النصية 
5 317ص ،5992 ، سوريا،3ط احلضاري، اإلمناء مركز عياشي، منذر: ترمجة ،األسلوبية يف عياشي، مقاالت منذر. 
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والتماسك والقص دية واملقبولية  وهي الربط، ن ص ي ت ه  إذا اجتمعت له سبعة معايرياتصايل تتحقق 
 1". والتناص واإلخبارية واملوقفية

ل يشرتط يف ب هذا التعريف جند أنه مل تعد تراعى فيها اجلوانب النحوية فحسب، من خللف     
 إليها حتقيق التماسك النص ي، حيث أسند ص جوانب أخرى بعضها يتعلق بالداللة ِبفهوم واسع،الن  

أما اجلانب التداويل فيضم دور املتلقي واملوقف وهدف النص واملقام ونوع املعلومات املطروحة وأنواع 
وغري ذلك  مما يتعلق بالعلقة بني العلمات ومستعملي  وكيفية التواصل، التفاعل وأشكال السياقات،

 2.هذه العلمات

) لسانيات :(Linguistique textuelleالنص) لسانيات-2
 ما بعد الجملة(:

رغم املكانة اليت تشغلها ظاهرة النص وسعة انتشاره يف امليدان العلمي، وحضوره املكثف يف حياتنا     
ومنذ  مشروعا غري سهل الضبط، ص(،لكن ظل تعريف هذا املفهوم )مفهوم الن   حاجتنا إليه، اليومية و

حىت تبلورت مدرسة اللسانيات  الباحثون بعلم اللسان بأملانيا هبذا املفهوم، أواخر الستينيات انشغل
 .النص ية

ص أعلى مستوى لدراسة ظواهر اللغة ، وباعتبار الن  ، بدأ مذهب اللسانيات بتكسري حدود اجلملةو 
ص خرجت عن امليدان احملدود هبا، وأصبحت تبحث يف ميدان فكما أن اللسانيات بانتقاهلا إىل الن  

 وخاصة من الناحية النظرية، وقد طلب اهتمام مشرتك لعلوم خمتلفة كان نصيبها فيها كبريا،

                                                           
1 ،587ص ،-املفاهيم واالجتاهات -علم لغة النص  سعيد حسن حبريي 
2 585-587ص ،املرجع نفسه  
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ي بوجراند أن نغري اسم لسانيات النص إىل علم النص النفتاحها على اختصاصات دروبري آالن  
 1غري اللسانيات.

ولعل من  وخمتلفة،استقى مبادئه من علوم عديدة  ،غريب بامتيازص علم حداثي فلسانيات الن    
 والنحو التوليدي التشومسكي، ،والبنيوية والبلغة، واألسلوبية، السيمياء، أمهها: حتليل اخلطاب،

صية تعمل على تصنيف فاللسانيات  الن   وغريها، النفسعلم وعلوم الشعر واألدب وعلم االجتماع و 
 . النصوص وحتليلها

 (Linguistique textuelle)لسانيات النص إرهاصات وجذور -أ-2
وفرض  كانت البداية  الفعلية هلذا العلم يف بداية السبعينيات، بعد أن اكتملت ملحمه الفارقة،  

 ( Harris Zellig)حني نشر زليج هاريس الثاين من هذا القرن،النصف وجوده مع بدايات 
 عنوان " حتليل اخلطابيف تاريخ اللسانيات احلديثة حتت  منهجيةا  دراستني اكتسبتا أمهيةا 

Discourse Analysis"،  وقدم من خلهلما أول حتليل منهجي  م،5913يف سنة  ان ذلككو
وقد خرج عن التقليد الذي أرساه  وقد ع د  أول مؤسس لعلم اللغة الن صي احلديث، لنصوص بعينها،
أو اجلملة " التعبري اللغوي املستقل اإلفادة  " بأن (Leonard Bloomfield)ليونارند بلومفيلد

ص فليس إال مظهرا من مظاهر االستعمال اللغوي غري قابل أما الن   يهتم به اللساين، هو ما
 2.للتجديد

 
 
 
 

                                                           
1 وحدة البحث يف حتليل اخلطاب، منوبة،الفنون اإلسلمية،جامعة  مقاالت حتليل اخلطاب، محادي صمود،كلية اآلداب و 

 72ص  ،3115
2 53-55ص ،-واإلجراءاتاملفاهيم  -سعيد حسن حبريي ، علم لغة النص 
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 :لسانيات مابعد الجملة وتعدد المصطلح -ب -2
فقد حدثت فوضى  ،ونظرا لتعدد مشارب ومدارس ومناهج هذا العلم املصطلحات مفاتيح العلوم،   

ومن بني أسباب ذلك الرتمجة اليت سامهت بدور ، نتيجة لذلك التعدد ،يف املصطلح عند علماء العرب
فعال يف هذا التعدد واخللط  يف حتديد مصطلح موحد هلذا العلم الوافد، ومن أهم املصطلحات اليت 

أجرومية  لنص،علم ا ،(Linguistique Textuelle)لسانيات النص :طلقت على هذا العلمأ
 النص، داللة علم النصايات، علم النصاية، علم النص، نظرية ،صعلم لغة الن   حنو النص، ص،الن  

 (Text Linguistique) للنصوص، اللغوي التحليل صية،الن   األلسنة النصية، التداولية
 وغريها.  

 :يةالنصّ النظرية   معايير -3
 األخرية، وقد أفرز هذا التطور العديد من املدارس اللغوية،تطورت الدراسات اللغوية يف السنوات      

واليت أعلت من شأن النص جبعله الوحدة اللغوية  ،لسانيات النصمدرسة  ولعل أحدث هاته املدارس،
 األكرب يف التحليل اللغوي.

التمييز بني النص و اللنص، فقد ركز  ي أبرز أهداف التحليل النصي، بل عد  ص  وملا عد  التماسك الن     
وإمكانية تطبيقها على  ،الدراسة على أهم آليات وأدوات التماسك النصي هذه الباحث من خلل

 )راندغبو  دي ية(، واليت حددها كل منص  ية) املعايري الن  ص  املدونة املطروحة للبحث ، وسنطبق املبادئ  الن  
Beaugrande) سلريدر  و (Dressler  )ولعلنا ". مدخل إىل علم النص"ا املعنون بـ :مكتاهب  يف

النفسانية عندما نعرض لدراسة و نلمس بعض جوانب هذا التلحم احلميم بني املباحث اللسانية والنقدية 
 معياري احلبك والسبك يف املدونة املطروحة للبحث.

 (Cohesion:)االتساق -أ-3
وذلك من خلل اجلدول  سنورد أهم املصطلحات املرادفة ملصطلح االتساق عند اللسانيني العرب،  

 التوضيحي اآليت:
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 االتساق مد خطايبـحم
 السبك و التضام متام حسان

 التضام إهلام أبو غزالة وعلي خليل
 االلتئام  عبد القادر قنيين

 السبك والتضام والربط أمحد عفيفي
فهو يهتم بالروابط املتجسدة  (،ةفاالتساق: يكون على مستوى البنية السطحية ) الشكلية ،اللغوي   

 الفصل األول(. ) أنظر:يف ظاهر النص.

 (Cohérence)االنسجام:  -1
لكن هناك  (،Cohérence) لمصطلح الغريبلعمل االنسجام كمصطلح مرادف ت  لقد اسْ     

 يف اجلدول اآليت: نوضحهاو  ،الساحة العربيةمتداولة على ، مصطلحات أخرى رديفة له
 االنسجام مد خطايبـصلح فضل وحم
 احلبك مد العبدـسعد مصلوح وحم

 التقارن إهلام أبو غزالة وخليل علي
 التناسق  فاجل العجمي

 االلتحام)التلحم(  واالتساق متام حسان
 احلبك والتماسك واالنسجام واالتساق أمحد عفيفي

 التشاكل مد مفتاحـحم
راجع إىل اختلف  ،ص العربوهذا التداخل والتذبذب يف املصطلح عند علماء الن         

 يف ترمجة املصطلح بني املشارقة واملغاربة، ن  وْ فهناك بـ   وإىل الرتمجة الفردية، املرجعيات)الرتاكم املعريف(،
 األساس راجع إىل تعدد مناهل العلم يف حد  ذاته . والسبب الرئيس و

 يف الفصل الثاين. نورد تعريفات ملفهوم االنسجامو   
  فاالنسجام حيقق التماسك النصي على مستوى البينة العميقة )الداليل(. 
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 (1)الشكلينـــصالتماسك الآليات  مخطط يبين أهم

 هذا املخطط  فكرة التماسك النصي واليت تبحث عن: يوضح
 وجتعله يبلغ أعلى مراتب احلسن والكمال. ،التلؤم بني أجزاء الكلم  -5
  ص من اجلانب الشكلي واملضموين معا.حتكم بنية الن    -3
 .االتساق يف الربط النحوي ساهمي -5
 . له دور يف استمرارية املعىن االنسجام -2

 ((Intentionalité القصدية -ت - 3
ِبنهج األفعال اللغوية يف إطار لسانيات النص،  ( Klaus Brinker)اهتم كلوس برينكار  

نه ميكن اعتبار النص وحدة تواصلية هي ِبثابة فعل لغوي يتصف بالنـ ي ة إوالذي يرى 

التماسك النصي

االنسجام

السياق 
معرفة موضوع العالم
معرفة البنية الخلفية

االتساق

الربط، التكرار، الحذف    

اإلحالة، االتساق المعجمي

التضام                                     
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Intentionnalité )) ...لذلك اهتم   ،أو ِبا يقول " بوظيفة تواصلية" يسميها "وظيفة النص
 illocution 'Structures d."1" املقصود بالقول "  ىن  لسانيو النص بتحديد ب  

" القصدية هي تلك اخلاصية للكثري  :( John Rogers Searlسورل) رودجر جونويقول      
وسري األحوال يف العامل أو تدور  ،من احلاالت واحلوادث العقلية اليت تتجه عن طريقها إىل األشياء

 2حوهلا أو تتعلق هبا.
والعقل ال يتمثل  فالقصدية هي خاصية عقلية تعرب عن توجه أو تعلق، مهمتها التمثيل العقلي،      

 فيمكن أن نعتقد فيما ال يكون واقعيا، بل قد يتمثل ما سوى ذلك، ما هو واقعي موجود فحسب،
 3ونرغب فيما ال يوجد

 .بالنص ونقصد هبا لغة النصقصدية خاصة م   وجند ب،ط  خا  م  ـب والاط  خ  م  ـمن ال لا فهي تشمل ك   

 ((Acceptabillité: ة )المقبولية(ي  لب  ق  التـ   -ث -3
 ،باملتلقيت لسانيات النص وقد اهتم املتلقي هو جمموعة القراء الذين يعيدون اكتشاف النص،     

 .بعلقته بالنصو 
املقبولية هي الوجه اآلخر  «إذ: للمقبولية يف كتاهبا علم لغة النص،  لقد أوردت عزة شبل مفهوماا -   

 4.»وهي باملعىن الواسع رغبة نشطة للمشاركة يف اخلطاب يف عملية اإلنتاج،
واليت تتكون  وترمي من خلل هذا التعريف إىل أن املتلقي ميثل إحدى  جوانب عملية اإلنتاج،     

فإنه جيب أن  النص ومتلقيه،إذا كانت املقبولية مرتبطة ِبنتج  « :فـ ،أساسا من املنتج والنص واملتلقى

                                                           
1 اخلطاب، حتليل يف البحث وحدة منوبة، جامعة اإلسلمية، والفنون اآلداب كلية،  اخلطاب حتليل مقاالت، صمود محادي 
 83ص، 3115 ،(ط.د)
 2 :القاهرة )د.ط(، والتوزيع، والنشر للطباعة احلديثة قباء دار سريل، فلسفة يف دراسة العقل فلسفة إساعيل، صلحنقل عن /

 589ص ،3117 مصر،
3 513-515ص ،املرجع السابق 
4  ،3117، هـ5235 ،مصر/القاهرة ،5ط اآلداب، مكتبة العطار، سليمان تقدمي ،-والتطبيق النظرية-علم لغة النصعزة شبل 

 531ص، 
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فهو الذي يساعد  -لغويا أو غري لغوي -غفل تلك الظروف اليت حتيط هبا يف السياق أو املوقفن   ال
 ،تلقيه)قارئ/ مستمع(نتجه وم  ص وقبوله معتمد على م  م الن  ـف هْ ف   1.»على احلكم بالقبول أو عدمه

 اجملال هذا يف به املسلم من"و  يف قبول النص أو رفضه، ضافة إىل السياق الذي يلعب دوراا  مهمااباإل
 بناء واملتلقي، واخلطاب بالكاتب يرتبط النصوص داللة حتديد أن )لسانيات النص(اجلديد اللساين

لفهم النص باعتباره كيان  2 "املتضافرة املسامهة و التعادل يسودها متلمحة جدلية ثلثية عملية على
 منسجم.

 (Situationalité/ Context):السياق(الموقفية)  -ج-3
ياق قبل زمن من احتفاء التداوليني بفكرة الس  ( Mikhail Bakhtin)احتفى ميخائيل باختني    

 3. »  وجهان بالنظر إىل علقتها ِبتحدث ومتلقي  «هبا، فرأى أن كل كلمة متلك
 متعلق متلفظ كل« وبالتاىل فـ: ،دث فيه عملية التلفظياق الذي حت ْ وهذان الوجهان ميثلن الس     

   4. » أيضا اجتماعي أفق حنو وموجه اجتماعي بسياق
 النص حيتاج بدوره إىل جانب غري لساين ليتم، يف هذه احلالة سيتم احلديث عن النص وسياقه،ف     

عملية و بعبارة أخرى أ والتلقي، ومتلقيه حتيل إىل نتائج اإلرسال ،النص /أي حوار بني واضع اخلطاب
    5يتم دون حتديد ومعرفة السياق. وهو ما ،الفهم وإدراك املقاصد والغايات

ولقد كان البلغيون عند « ا عن فكرة املقام :يقول معربا  م(3155)تأما الدكتور متام حسان     
ألن االعرتاف بفكريت " املقام " و "  ،اعرتافهم بفكرة "املقام " متقدمني ألف سنة تقريبا على زماهنم

                                                           
1 55م، ص 3115، القاهرة،5أمحد عفيفي، حنو النص اجتاه جديد يف الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، ط 
 2 57، ص51-15-3119 و املتلقي،مقال:نشر بتاريخ: النص غزالة،لسانيات اجلليل عبد 

http://www.mohamedrabeea.com:31:35، على الساعة: 58/15/2315، بتاريخ 
3 :81ص احلواري، واملبدأ اللغة فلسفة ، بوزيدة القادر عبد نقل عن 
4 املوضع نفسه نفسه، املرجع 
53153، 5الرواية والتاريخ، تقدمي: واسيين األعرج، رؤية للنشر والتوزيع، ط -سليمة عذاوري، شعرية التناص يف الرواية العربية ،

 88ص



مفاهيم نظرية                              مدخل                                                  

 

26 
 

يعترب اآلن يف الغرب من الكشوف اليت  ،املقال " باعتبارمها أساسني متميزين من أسس حتليل املعىن
 1.  » جاءت نتيجة ملغامرات العقل املعاصر يف دراسة اللغة

، فكرة  املقامأن البلغيني كان هلم فضل السبق يف حتديدهم ل، فحسب رأي الدكتور متام حسان   
 ن من الدراسات اللغوية املعاصرة.و ها الغربيوقد عد   اليت عدت من أسس حتليل املعىن،و 

فالنظرية السياقية من أهم النظريات اليت أسهمت يف بلورة فكرة الوقوف على دالالت األلفاظ     
إىل أربعة (، وقد اقرتح تقسيمها R.Firthق ورودها، وصاحب الريادة هو روبرت فريث)اوفق سي

 شعب تشمل :
 سياق احلال(./سياق املوقف ) االجتماعي، و السياق الثقايف ، و والسياق العاطفي ،السياق اللغوي   

 ا بالسياق.وثيقا  الا نفهم من هذا أن املعىن متصل اتصا

 ((Informatinitéاإلعالمية) اإلخبارية(: -ح-3
صطلح اإلعلمية م ( Dressler) سلريدر و  (Beaugrande )راندغآالن دي بو استعمل  -    

وعليه فاإلعلمية . 2»جيده مستقبلو النص يف عرضه من جدة وعدم توقع للداللة على مدى ما «
 تعين اجلدة يف اخلرب املطروح وعدم توقعه من طرف املتلقي .

ملفهوم مصطلح  ( Dressler) سلريدر و  (Beaugrande )راندغدي بو  ويف موضع آخر عرض
احلكم على الوقائع  ( يف(Uncertaintyالعامل املؤثر بالنسبة لعدم اجلزم«اإلعلمية(إذ:اإلخبارية) 

" يف مقابلة البدائل املمكنة، فاإلعلمية تكون عالية "Textualيف عامل نصي عالوقائأو  النصية،
وعند االختيار الفعلي لبديل من خارج االحتمال، ومع ذلك جند لكل نص  الدرجة عند كثرة البدائل،

                                                           
1  557ص ،5992 ،املغرب /البيضاء الدار ،5ط الثقافة، دار ومبناها، معناها العربية اللغة حسان، متام  

 2  إهلام أبو :تر ،تطبيقات روبرت دي بوجراند ولفجانج دريسلر -مدخل إىل علم لغة النص ،سلريدر  و راندغروبري آالن دي بو
  552، ص5999 مصر، ،3ط للكتاب، العامة املصرية اهليئة ،غزالة وعلي خليل محد
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 ،من مث تتشكل درجة اإلعلميةو   1.»وقائعها يف مقابل عدم التوقعإعلمية صغرى على األقل تقوم 
كما تعتمد على مستوى الغموض  ومدى استعداده لتوقع اخلرب، ،وختتلف باختلف ثقافة املتلقي

 النص.التوقعي يف تفسري 
 :ثلثة أنواع وعليه فاإلعلمية

 .جدا يكون توقع اخلرب فيها ضئيل: العليا  -5
 .نوعا ما يكون توقع اخلرب فيها كبريا :الدنيا -3
 ،، وميثل هذا اخلرب صدمة للمتلقيأو منعدمة فتكون نسبة توقع اخلرب املطروح معدومة :اخلارجية -5
وعليه فاإلعلمية) اإلخبارية( تعتمد  النص(.تبقى من النص) خلفية  لتفسري ذلك يرجع  إىل ما و

 توقعه لعناصر النص. نسبةو  على النص ،

 ( L’intertextualité)التناصية )التناص( -خ-3
 التناصـ:ب يرى العديد من العلماء أن من السمات امللزمة للنصوص ِبختلف أنواعها ما يسمى

(éL’intertextualit)2. جينيت جريار تعريف حد على به واملقصود(Genette drarGé) 
 هذه اعترب أنه ذلك". أخرى نصوص مع خفية أو ظاهرة  علقة يف صالن   جيعل ما كل هو «

 3.»األديب النص متيز اليت اخلصيصة البعض ببعضها النصوص تربط الىت العلقات
ويسمى النص ، " A "نصا تربط الىت العلقة النصي التعالق «:بـ يقصد يقطني سعيد جند حني يف

. (L’hypotext )أي النص السابق ،" سابق له Bبنص آخر " (L’hypertext) اللحق 
 4.»الوجود سابق آخر نص من مشتق نص وجود ِبعىن اشتقاق علقة بينهما العلقة تكون حبيث

                                                           
1  هـ5255مصر، ، القاهرة/5، النص واخلطاب واإلجراء ،تر:متام حسان، عامل الكتب، طسلريدر  و راندغروبري آالن دي بو- 

   511ص، 5995
2 511مدخل إىل علم النص وجماالت تطبيقه، ص مد األخضر الصبيحي،ـحم 
377ص ، -الرواية والتاريخ -سليمة عذاوري، شعرية التناص يف الرواية العربية 
4 511ص السابق، املرجع 
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 سبق ذكره يف النقاط التالية: ميكن إمجال ماو         

 هذا يف ،احلقيقية واملقاربات االشتغاالت بأن ،النص لسانيات جمال يف واملتخصصون الباحثون يتفق -
 للمعىن احلاملة الواحدة اجلملة حدود تتجاوز مرتاصة،و  مرتابطة طويلة متواليات دراسة حول تدور اجملال
 الفقرة ِبستوى هنا هتتم ،النصية االشتغاالت هذه فإن وعليه .عنه السكوت حيسن الذي التام،

 .1ليم  اجل   والتسلسل العناصر املرتابطة حلكايةاو  ،لبعضها التابعة العبارات و املرتاصة املتعددة والصفحات

أكثر معيارين وضوحاا يف  ،يف باطنه والتقارن)االنسجام( ،يف ظاهر النص يعد التضام)االتساق(  -
 2ص وإفادهتا معىن.العناصر املكونة للن   ف  ل  أ  كيفية ت    ن  يا  ن  بْ ومها يـ   معايري النصية،

 ،باإلضافة إىل معياري االتساق واالنسجام، هناك معايري أخرى تساهم يف تلحم ونسيج النص -
 القصدية واملوقفية واملقامية واإلعلمية والتناصية . وهي:

 اخلطابات تفسري ن  ن  ق  تـ   اليت والطرائق الوسائل وضبط تقصي هي عام بشكل النص لسانيات مهمة إن -
 .3 الفنية و والفكرية اجلمالية قيمتها املتلقي وسلطة النص وسلطة الكاتب سلطة متنح ،كمااملتنوعة

 (3ص يف اللسانيات النصية:)أنظر الشكل نورد يف هذا املخطط األطر العامة ملنظومة حنو الن   و

                                                           
1 5، صواملتلقي النص لسانيات غزالة، اجلليل عبد 
2 513روبرت ديبوغراند، لفغانغ دريسلر، مدخل إىل علم لغة النص، تر:إهلام أبو غزالة، علي خليل محد، ص    
3 55، صاملرجع السابق 
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 خمطط  توضيحي لألطر العامة  ملنظومة حنو النص يف اللسانيات النصية) الشكل2 (1

1
 

                                                           
1 ،حنو النص مبادئه واجتاهاته  نقال عن:نعمان بوقرة، ،16ص حنو النص اجتاه جديد يف الدرس النحوي، أمحد عفيفي

 22ص م،2002مايو -هـ6221 مجادى األوىل، ،61مج ،16ج جملة عالمات، األساسة يف ضوء النظرية اللسانية احلديثة،

 النحو
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 :الفصل األول 
آليات االتساق في "عيون البصائر" 

 يـص  ـ  رابط النـ  ودورها في الت



 ودورها في الترابط النصي االتساق في"عيون البصائر"آليات الفصل األول:
 تمهيد

 المبحث األول : في تعريف االتساق وبيان معناه

 االتساق في لغة -1       

 االتساق في االصطالح -2       

 ودورها في الترابط النصي المبحث الثاني : آليات االتساق في عيون البصائر

 اإلحالة -أوال    

 مفهوم اإلحالة -1          

 أنواع اإلحالة -2          

 اإلحالة في  "عيون البصائر" ودوره في الترابط النّصي -3          

 الربط -ثانيا     

 مفهوم الربط -1          

 أنواع الربط -2           

 النّصي" ودوره في الترابط عيون البصائر"الربط  في  -3           

 الحذف -لثاثا    

 مفهوم الحذف -1           

 أنواع الحذف  -2          

 "عيون البصائر" ودوره في الترابط النّصي الحذف في  -3          

 التكرار  –رابعا   

 مفهوم التكرار -1           

 أنواع التكرار -2  

 "عيون البصائر" ودوره في الترابط النّصي التكرار في  -3           

 خالصة الفصل
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  تمهيد:
والتوازي  لقد أشار علماء اللغة العربية إىل أدوات االتساق كالربط واحلذف واإلحالة والتكرار     

متاسك  ساهم يف حتقيقعد من أبرز األدوات االتساقية اليت ت  ت  إذ باحثهم، ل م  يف ج  واالستبدال 
 النص وتالمحه.

من خالل مناذج من  دوات االتساق الشكلية،أإعطاء صورة عن حاول ويف هذا املبحث سن     
وهدفنا هو إبراز خمتلق اآلليات االتساقية اليت  ،-قيد الدراسة – "عيون البصائر"مقاالت كتاب 

أهبرنا  صورة يف ملقاالت ا خرج لنا هذهتنياهتا السطحية لوذلك عن طريق ب   تساهم يف اتساق النص،
 . ذكور آنفا  هبا إمام البيان الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي من خالل كتابه امل

 ؟ "عيون البصائر"والسؤال املطروح: كيف سامهت أدوات االتساق يف متاسك مقاالت  
 لإلجابة عن هذا السؤال حنصر البحث يف األدوات االتساقية التالية:و     

ص مؤثرة يف هيمنة يف الن  م   ت  د  اليت ب  ، باعتبارها األدوات كرارواحلذف وأخريا الت   الربطو  اإلحالة
 متفصل خمتلف مكونات هذا النص اإلبداعي الذي اختري للدارسة .

 
 



 
 

المبحث األول: في تعريف االتساق وبيان 
 معناه

 لغةالاالتساق يف  -1
 االتساق يف االصطالح -2
 عند العرباالتساق  -3

 االتساق عند علماء النحو -أ-3   
 االتساق عند علماء البالغة -ب-3
 االتساق عند علماء التفسري -ج-3

 االتساق عند الغربيني -4
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 :مهيد ت
 ،وهو مفهوم داليل،  املفاهيم اليت دخلت جمال الدراسات اللسانيةأبرز يعد االتساق من        

 مسبوكة   متماسكة   ية  نص   تتشكل لنا وحدة  ليسهم يف خلق عالقات وأمشاج بني املتواليات اجلملية، 
 .والفضة كقطع الذهبسبكا   

دوات يقصد به األحيث  مصطلحات ملسمى واحد، بط النحويلر  او فاالتساق والتضام والسبك      
 البنية السطحية) ظاهر النص( . على مستوىيف حتقيق االستمرارية  اليت تساهم

االتساق و  االستبدال،و  التكرار،و ،احلذفو الربط، اإلحالة و  وميكن إمجال وسائل االتساق يف:    
 . التوازيو  ،املعجمي

احتفاظه بكيانه كيف تساهم هذه اآلليات يف بناء النص واتساقه و  :يطرح هناوالسؤال الذي      
 ودميومته؟

وبيان   (Cohesion) المبحث األول: في تعريف االتساق
    معناه

وهلذا حنتاج يف مستهل هذا  وبضبط املصطلح تتضح املسميات، ،فاملصطلحات مفاتيح العلوم    
، لكن بإرجائه إىل مادته يف اللغة معاصر لسايناالتساق كمصطلح  املبحث إىل ضبط مصطلح 

 العربية.

 في اللغة: االتساق  -1
 " فقد جاء مبعىن اجلمع والضم واالستواء واالمتالء، ومنه قولهق  س  االتساق أصل مادته "و    
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ۡل  و    :تعاىل
ق   ٱَّلي ا و س  ا   وقال ابن عباس وجماهد واحلسن وقتادة.، .. مجع:أي  1و م  و م 

ق   ر  و    ،ومامجع  و س  م  ق  إ ذ ا  ٱلۡق  يس   . واستوى إذا اجتمع  2 ٱت

قدمه يظهر جبالء فيما ت  جنده ، و ( يف اللغة العربيةق.س.و ميكننا التوقف هنا إلبراز داللة اجلذر)      
 ق( .وس)املعاجم العربية بصدد مادة

  :لسان العرب ورد يف فقد  -    
: ر  م  ق  ال   ق  س  ت  ا  و   ،م  ظ  ن  ي    ي  أ   ق  س  ت  ي   و   ق  س  ت  أ  ي   يق  ر  ط  ال  و   ..،.ت  ع  م  ت  ج  : ا  ت  ق  س  و  ت   اس  و   ل  ب  اإل   ت  ق  س  ت  ا   «
 و  ه   اق  س  االت  ف  ، ء  ي  ش   ال  ىل  إ   ء  ي  ش  ال   م  ض   ق  س  و  ال  و  ، ...ه  اع  م  ت  ج  ا  و   ه  ؤ  ال  ت  م  : ا  ر  م  ق  ال   اق  س  ت  ا  ى، و  و  ت   س  ا  

 .3»ام  ظ  ت  ن  اال  
 اء  م  ى ال  ل  ع   ت  ق  ل  غ  أ  ،و   ت  ل  ا و و س وق ا: ح   ق  س  و   ق  س  اب ة ، ت  د  ال   و س ق ت   «: املعجم الوسيطجاء يف و  -  
، ل  ت  م  ا  ى و  و  ت   س  : ا  ر  م  ق  ال  ،و  م  ظ  ت  ن   ا  و   م  ض  ن  ا  و   ع  م  ت  ج  : ا  ء  ي  ش  ال   ق  س  ت  . ا  س اق  . )ج( و  ق  اس  و   ي  ه  ف   ا.ه  ح   ر  
 .4» م  ض  ن  ا  و   ع  م  ت  ج  : ا  ء  ي  ش  ال   ق  س  و  ت   س  ا  

 االجتماع واالنتظام واالنضمام و :معاين مله عنال خيرج يف جم   فإن االتساق  قدمت ويف ضوء ما    
 ص.عما ورد يف كتب علم لسانيات الن   ، وهذا ال يبتعد كثريا  واالمتالء االستواء

 
 
 

                                                           

 1 ه 1431-ه  1431 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ابن كثري الدمشقي، تفسري القرآن العظيم،،  11/االنشقاق- 
 .2000، ص4م، ج 2001

 2 /نفسه، املوضع نفسه صدرامل ،11االنشقاق 
3 300 -319ص  ،10مج ،م 1991 -ه  1411بريوت،  ،1ط ار صادر،د، )وسق( مادة لسان العرب ،ابن منظور   
4   1032صم، 2004 -ه  1421، 4ط مع اللغة العربية، املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية،جم 
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  االتساق في االصطالح: -2

 لفظ فقد ظهر عند الغرب ،وكما يبدو أن املعىن االصطالحي لصيق باملعىن اللغوي    
(Cohésion) كمصطلح مقابل لالتساق. 

ويعين أحد املفاهيم  «القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان إذ يقول: يفوعرض منذر عياشي      
فاالتساق   1.»األساسية يف لسانيات النص اخلاصة بالتماسك النص ي على املستوى البنائي الشكلي

 ط بني أجزاء النصوص على مستواها السطحي.من أهم مباحث اللسانيات النص ية، اليت ت عىن بالرب

  :عند العرباق ــسـاالت -3
 االتساق عند علماء النحو : -أ-3   

علم ":  كن تسميته بمي و ماأ ة االتساق على مستوى اجلملة فقط،علماء النحو عن فكر  حتدث      
األولية عند علمائنا رهاصاته وبذوره إبرغم بروز  ،مل يؤسس بعد النص باعتبار أن حنو ،"حنو اجلملة

 اصة عند علماء البالغة والتفسري.وخب العرب،
 قد أشار إىل أمهية وجود الضمري الذي حييل على السابق، ( ه100)تفنجد إمام النحو سيبويه     

باستغنائه عن الضمري الذي يعود  فإذا خرج عن ذلك، .واضحا  و  وسليما   حىت يكون الكالم مفهوما  
غري  –هنا  –ا، يصبح الكالم صغري   دث الارابط يف اجلملة باعتبارها نصا  ي حي  والذ ا،وبعد   قبال  

       2حسن.

                                                           
1 :2ط منذر عياشي، املركز الثقايف العريب،أزوالد ديكرو وجان ماري سشايفر، القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان، تر، 

  11، ص2001املغرب، -لبنان، الدار البيضاء -بريوت
2 نعيمة سعدية،  ، ينظر:23ص ،1،ج(ت -د)بريوت، ، 1ط دار اجليل، الكتاب، عبد السالم هارون،، ينظر:سيبويه

 ،2004 -2003 ، )خمطوط(سالة ماجسترير  االتساق النصي ووسائله من خالل النخلة واجملداف للشاعر عزالدين ميهويب،
 11ص
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واليت ميثلها الربط بني خمتلف  ا البد من وجود عالقات اتصالية واستمرارية بني أجزاء الكالم،إذ   
 وقائع النص.

وحتدث الفائدة للسامع ، المالارابط بني املبتدأ واخلرب ليصح معىن الك ( ه201)تاملربدوقد أكد     
  1يف اخلرب.

 /لسطحيافنظام النحو يف اللغة هو الذي يفرض أمناطا تنظيمية على ظاهر النص)البناء      
باستعمالنا ملصطلح االتساق أو مايرادفه من املصطلحات)التضام، التالحم،  و الشكلي(،
مة بصفتها وسيلة للتوصل ائل واقعة قذلك باعتبار كو  (، تؤكد وظيفة النحو يف االتصال،.التالؤم..

 2بعض الوقائع األخرى .  إىل

 ةالبالغعلماء   التساق  عندا -ب -3
لعل أبرز العلماء و  ،مصطلح االتساقالاراث لتأصيل  ات كتبهأ م  ا بنا أن نعود إىل  لي  كان ح     

، ب : نظرية النظم عت  ن   حتت ماه ( 411)تالبالغة عبد القاهر اجلرجاينهو إمام  إليه،الذين أشاروا 
كثريا يف دراسته لنظرية النظم   ه  و  فقد ركز ون    واتضحت قسماهتا على يديه، اليت حتددت معاملها،

 لساينوهل االتساق كمصطلح  فما املراد من النظم؟ خي معاين النحو ومراعاة مواضع الكلم.و  بت   
النظرية الن صية هلا جذور يف تراثنا وهل ثبت أن معايري  حداثي يرادف النظم كمصطلح أصيل تراثي ؟

 البالغي؟

                                                           
1

الكامل يف اللغة واألدب، حتقيق عبد احلميد هنداوي، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف  مد بن يزيد، العباس حم وينظر : أب 
 د عبد اخلالق حمم :تح املقتضب، .210ص، 1مج ،م 1990 -ه 1419والدعوة واإلرشاد، اململكة العربية السعودية، 

االتساق  سعدية،نعيمة  :ينظر.111ص م،1919-ه 1399 بريوت،/ القاهرة، 2طاللبناين،املصري/  دار الكتاب عضيمة،
مد خيضر، بسكرة،  ، جامعة حم)رسالة ماجستري خمطوط(للشاعر عزالدين ميهويب واجملداف النصي ووسائله من خالل النخلة

 . 12ص ،2004 -2003

 2 ،11، صحدأإهلام أبو غزالة وعلي خليل : ترريسلر وآخرون، مدخل إىل علم لغة النص، دلفغانغ روبرت ديبوغراند. 
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أبرز ماورد يف نظرية النظم  ،و لإلجابة على هذه األسئلة سنبسط القول يف كتاب دالئل اإلعجاز    
        إلثبات ماطرحناه باحلجة والربهان.

ذا األخري فه فهو بال شك مفهوم النظم، فإذا كان هناك مفهوم ينسجم مع االتساق يف الاراث،      
لقد حدد  ولكن نقول، ومن الصعب تلخيص مدلوله، ليس له إطار حيدده أو سور حييط به بدقة،

ن النظم ليس إال وضع كالمك الوضع الذي أاعلم  «اجلرجاين اهلدف من نظرية النظم فنجده يقول:
 .1 » االيت هنجت فال تزيغ عنه وأصوله وتعرف مناهجه وتعمل على قوانينه يقتضيه علم النحو،

أشار إىل األسس واملعايري اليت يفضل إذ  إن اجلرجاين وضع لنا معامل من خالل نظريته) النظم(،     
لكن وضع  عجاز،فضلية بني الكالم حىت تصل إىل مرتبة اإلمث تتعاضم هذه األ، كالمعن    اهبا كالم  

 .على علم النحو وقوانينه ومناهجه االتكاءشرطا وهو 
ويشتد  ويدخل بعضها يف بعض، هو أن تتحد أجزاء الكالم، «:النظم يقول ويف موضع آخر     

 .2 »اا واحد  وأن حيتاج إىل وضعها يف النفس وضع   ،منها بأول   ارتباط ثان  
والكالم  منها بسابق، االحق   ويشتد ترابطه ومتاسكه، فالكالم يأخذ بتالفيف بعضه البعض،     

 بعينه. الذي يعطينا مدلوال  ، واجلملة هلا نظامها وكياهنا الداخلي
وماأشبه ذلك مما يوجب  فالنظم هو نظري للنسج والتأليف والصياغة والبناء والوشي والتحبري،«    

 .3»اعتبار األجزاء بعضها مع بعض
تالقي املعاين على الوجه الذي و  ،عرفة أن الغرض من نظم الكلم هو تناسق الداللةفهذه صورة مل    

ليس الغرض منه تواىل األلفاظ يف النطق، ولقد أثبت لنا أن النظم يعترب فيه حال و  يقتضيه العقل،
 .والبناء والوشي والتحبري  والتأليفوقد جعله اجلرجاين نظريا للنسج  املنظوم مع بعضه،

                                                           
1 ،1طمد شاكر، مكتبة اخلاجني،  د حمو حمم :قرأه وعلق عليه عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز ،

 01، ص2004القاهرة، 
2 93ص ،نفسه صدرامل 
3 102 ص، املصدر نفسه 
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ن تركيب الكالم انطالقا من اجلملة أ د عبد القاهر اجلرجاين من خالل قوله هذا،اقد أر ف     
       نص يف خمتلف تراكيبه الصوتية والصرفية والبالغية والداللية.إىل الوصوال   

 اآلية هلذه ومنها حتليله ،أيضا أن مصطلح االتساق متأصل يف الاراث العريب أكد اجلرجاينو      

   تعاىل يف حمكم تنزيله: حيث يقول اهلل                 

                         

 1 ،  اا عجيب  موسع   حتليال. 

ىل ارتباط هذه إإال ألمر يرجع  املزية الظاهرة، والفضيلة القاهرة،أن  :ة من اآليةوق  املس   ىنافاملع     
والثالثة  بالثانية، مل يعرض هلا احلسن والشرف إال من حيث القت األوىل هأنو  ببعض، الكلم بعضها

فاللفظ متعلق ببعضه البعض من حيث هو   فهذا من باب اإلعجاز، ،إىل آخر اآلية وهكذا بالرابعة،
وهذا ملا تتصف به معاين األلفاظ من االتساق العجيب،  ،صوت مسموع وحروف تتواىل يف النطق

أن األلفاظ ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ جمردة،  اين قد توصل إىل نتيجة مفادها،فهنا جند اجلرج
 اللفظة ملعىن السابقة معىن اللفظةمالءمة يف  وأن الفضيلة وخالفها، وال من حيث هي كلم مفردة،

 .2وال تعلق له بصريح اللفظ ،الىت تليها
سنتطرق ملفهومه  رية النظم للجرجاين،ملصطلح االتساق وربطه بنظوالتفصيل  هذا التأصيل  بعدو    

ملا « :حيث قال ،منهاج البلغاء وسراج األدباء هكتابيف   (ه 104ت)القرطاجينأيب احلسن حازم عند 
ومراعاة املناسبة ولطف  يالحظ يف النظم من حسن االطراد من بعض العبارات إىل بعض،

                                                           

  1 هود/44
2 41، صمد شاكر د حمو حمم :قرأه وعلق عليه قاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز،عبد ال  
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لتحقيق ، و النص من جهة ضرورة االطرادفقد أشار إىل ضرورة االنتقال من اجلملة إىل  .1»النقلة...
 النقل .لطف و  ال بد من مراعاة املناسبة االتساق يف النص

ما كو  قد اهتموا باالتساق، ووضحوا آلياته، علماء البالغة أنا ا جلي  اتضاح   اتضح  فقد وعليه    
رهاصات واللبنات إلاوضعوا قد  نائأن علماميكننا اجلزم لكن  أهنم اهتموا بالنص كما اهتموا باجلملة،

 .نيور جبهود املتأخرين من العرب والغربوقد ط   لعلم لسانيات النص، األوىل

  :ريفستال علماء االتساق عند -ج-3
عن ارتباط أي القرآن بالطريقة اليت تستدعي فيها آية ذكر  «إذ قال: ( ه194)تالزركشي تكلم   

  .2 »ت لذلكوأعطى كل احلاال آية أخرى بشكل متناغم متالئم متسق،
، وهذا مايوافق كالم فهنا حتدث الزركشي عن ارتباط آي القرآن بشكل متسق متالئم متناغم     

 يوازي متاما فكرة االتساق .وهو  علماء النص،

 االتساق عند الغربيين: -4
أدق تعريف  (Dressler )سلريدر و  ( ( Beaugrandeراندغروبري آالن دي بو أورد      

يشتمل على اإلجراءات املستعملة يف توفري الارابط بني عناصر ظاهر « م( إذ يقوالن :لالتساق) التضا
. فالارابط  داخل 3»النص كبناء العبارات واجلمل واستعمال الضمائر وغريها من األشكال البديلة

 العبارات او الاراكيب أكثر وضوحا من الارابط القائم بني تركيبني أو أكثر من هذه الوحدات.

                                                           
1 ،102، صمد شاكر د حمو حمم :قرأه وعلق عليه عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز. 
3 1900 -ه 1400، 3، طدار الفكر مد أبو الفضل إبراهيم، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق حم الزركشي 

 40ص ،1ج م،

1  320ص متام حسان،: تر النص واخلطاب واإلجراء، ،سلريدر و  راندغروبري آالن دي بو 
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وذلك يف   ،ملفهوم االتساق  Haliday And R. Hassan)) حسن ية   قر   هاليداي و ض  ر  ع  و 
عالقة معنوية بني « إذ إنه: ،((Cohesion in English "االتساق يف اإلجنليزية"كتاهبما 

غري أنه  هذا العنصر اآلخر يوجد يف النص، لتفسري هذا النص، وعنصر آخر ضروري ا عنصر يف النص،

يف هذا  رقية حسن،هاليداي و  ركز  .1»ةكي  اس  م  د مكانه إال عن طريق هذه العالقة الت  ال ميكن حتدي

ويقصد به العالقات املعنوية ، ...مفهوم داليل« إذا: فهو التعريف على اجلانب الدالىل لالتساق.
 2.»واليت تعرفه كن ص، املوجودة داخل الن ص

وهذا ما جيعل من االتساق  ة حتكمه عالقات خفية،ن الن ص وحدة دالليمها فإفحسب وجهة نظر      
فحسب؟ أم أنه يشمل  اداللي   اهل ميكن اعتبار االتساق مفهوم   لكن السؤال املطروح: ،مفهوما  دالليا  

 جوانب أخرى كاجلانب النحوي واملعجمي؟
نب أخرى  وإمنا يشمل جوا ،دالليا    تعقيب على ذلك ميكننا القول أن االتساق ليس مفهوما  كو      

وإمنا يتم أيضا يف مستويات  ال يتم يف املستوى الداليل فحسب،«  كاجلانب النحوي واملعجمي،
 وهذا مرتبط بتصور الباحثني للغة كنظام ذي ثالث مستويات: أخرى كالنحو واملعجم،

أن  مد خطايب ق  رأي حمف  و و   3.النحو) األشكال(، و الصوت والكتابة) التعبري( الداللة)املعاين(،
مل يغفال اجلوانب  - Haliday And R. Hassan)هاليداي و رقية حسن ) -الباحثان
باجلانب  ة مرتبطليس جمر د خاص ية   فهو إذا .باعتبار أن اللغة  نظام تشمل كل املستويات األخرى،
وبتآزر هذه  بل يتعداها إىل اجلانب الداليل، اجلانب النحوي واملعجمي( ،)  فقط للن صالشكلي 

 وهذا ما يساعد على فهم النص  لدى متلقيه.  ا،متالحا متآخذ   ستويات تشكل لنا نصًّاملا
                                                           

 1 أحد عفيفي، حنو النص اجتاه جديد يف الدرس النحوي، ص90
2 الدار 1، املركز الثقايف العريب، طمدخل إىل انسجام اخلطاب-لسانيات اخلطاب - مد خطايب، حم ،

 11ص ،2001البيضاء/املغرب،
 3 ينظر: املرجع نفسه، املوضع نفسه.

 



المبحث الثاني: آليات االتساق في" عيون البصائر" ودورها 
 في الترابط النصي"

 (La Référence) إلحالةا -أوال
 مفهوم اإلحالة -1

 اإلحالة في اللغة -أ -1
 اإلحالة في االصطالح -ب -1

 أنواع اإلحالة -2
 اإلحالة في" عيون البصائر" ودورها في الترابط النّصي-3
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 تمهيد:
،إذ تُ َع ُد أكثر ايئهالبته،ولباح  عن خَ لستثحرة  ي لبتنقيب عن دَ   د لباحث   ي وضوض  لحإثحب يَ     

لبغحئب ضمحئر فهي وزيج ون أدولت لبربط ك ،لألدبي  لالتسحقي  ثضضرًل  ي لبنصضصلبربط  أدولت
إذ ّع دهح روبرت دي فهي ُتسهُم  ي لبربط بني وفحصل لبنّص، لملضصضب ؛لألمسحء وأمسحء لحإشحرة و 

 لملالوح لألسحسي  هلذل لملصطلح لبنّصي،  وبتايحن بضغرلن د ون لبا دلئل لملهم   ي إيحد لبكفحءة لبنّصي ،
ووحهي  صطال  لبنّصي لبلغ  و ي لال وحلملقصضد بححإثحب   ي : - َدَولُء لْبِعيِّ لبسَُّؤللُ ف -نتسحءل 
 يف سحمهت لحإثحب  كآبي  لتسحقي   ي حتقيق لبتمحسك لبنّصي  ي وقحالت عيضن لباصحئر كأنضلعهح  و 

 (Référence ) اإلحالة -1
 اإلحالة في اللغة: -أ -1
 : " .و.ل شتق  ون لجلذر لبلغضي"كلم  لحإثحب   ي لبلغ  لبعربي  وُ    
  لحلحء ولبضلو ولبالم أصل ولث د، «:( ه 593)تلبلغ  بصحثاه لبن فحرس فق د جحء  ي وقحييس  -

إذل َوَثَب  ،رسه ََيُضُل َثضالً وَثُؤوالً نت فَ ل  ي وَ جُ فححَلضُل لبعحم،)..( يقحل:َثحَل لبر   وهض حترك  ي دور،
وونه   ،بوكذبك كل ُوَتَحّضل عن َثح إذل حترك، َوَثحَل لبّشخص ََيُضُل، وَأَثحَل أيًضح، عليه،

 .1  »أي نظرت هل يَ َتَحَرك... لسَتَحلت لبّشخص،
 حل لبكالمكثري حمَُ َأَثحَل:أََتى مبَُحل،ورجل حمَضلل: «:( ه177و ي لبلسحن البن ونظضر)ت  -
قحل:َأَثلُت لبكالم ُأثيُلُه إذل أَفَس دته،ولحلَضلُل:كل َشيء َثحَل بني لثنني...،وثحل لبشيء ويُ  ،(...)

 و(،...)ىل هنرإَثضالً مبعنيني:يكضن َتغيريًل، ويكضن حَتَضُّالً، ولحلَضلَبُ  حَتضيل وحء ون هنر    نفسه ََيُضلُ 
  .2 »تنّقل ون وضوع إىل آخر حَتَض َل:
ثحل لبّشيء إىل كذل: أتَ ّغري وحَتَّضل، و  يءُ َثحَل لبش   «:وعجم لبلغ  لبعربي  لملعحصرة  يوق د جحء  -

َغرّيه ون َثحل إىل ثحل ،وَأَثحَل إىل لحإشرلف على سري لبعمل:نَ َقَله إبيه،وَأَثحَل إىل لبَقَضحء: طلب 

                                                           

 1 لبن فحرس،وقحييس لبلغ  وحدة)ثضل(،وج7،ص521   
 2 لبن ونظضر،بسحن لبعرب،وحدة )ثضل(،ص791،791
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وص در َأَثحَل: لستعمحل   حُمَحَكَمته،وَأَثحَل إىل وص در أو إىل َورَجع:أشحر عليه بحبرُُّجض  إبيه وإَثحبَ  :
 .1 » ححدث  ُ ص أو لملحبق   ي لبن  كلم  أو عاحرة تسري إىل كلم  أخرى س

لملعحين لبيت ت دور ثضهلح  وج دنح أن  لحل ديث ، لملعحجم لبق دمي  وبعض  فمن خالل هذل لبتنقيب  ي    
 وهذل بضجضد رلبط بينهح. ، لملحدة لبلغضي  " َأَثحَل" : لبتغري ولبتحضل ونقل لبشيء إىل شيء آخر

 اإلحالة في االصطالح   -ب -1
إذ تُع د لحإثحب  ون وظحهر لبرتلبط  ،أوبته لهتمحوهحو   ،ملصطلحلب درلسحت لبلسحني  هبذل ل تمتله     

 .2بحعتاحرهح وسيل  حإختزلل لملعىن،فحبلغ  نفسهح نظحم إثحيل لب دلخلي أَلولصر َوقحطع لبن ص،
    وفهضوه عن د بعض علمحء لبنّص: طُ سِ بْ أَ وسَ 
لبعالق  لبقحئم  بني لألمسحء  « ي عروه ملفهضم لحإثحب  لبتقلي دي إذ  ( J.Lyons)الينزيقضل جضن  -

وبحبتحيل ي در بنح لبتأكي د على  . 3»  ولملسميحت  هي عالق  إثحب  ، فحألمسحء حتيل إىل وسميحت
ل أمهي  أن تتصف لبعالق  بني لألمسحء ولملسميحت) لحملحل ولحملحل إبيه( بحبتضلفق ولالنسجحم ون خال

فححإثحب  تأخذ بعني لالعتاحر لبعالقحت بني أجزلء لبنص  « ؛ ك د طايع  تلك لبعالق عنحصر تؤ 
 .4» عالقحت وعنضي  ون خالل تلك لبعنحصر لحإثحبي  قِ لْ وخَ  وجتسي دهح،

تركيب بغضي يشري إىل جزء وح ذكر صرلث  أو  « بإلثحب  إذ يقضل: (Myrphy )وأشحر وري ي -
،  فحبعنحصر لبلغضي   ي كل نص ترتاط باعضهح لباعض  .5 »يليهومنح  ي لبنص لبذي يتاعه أو لبذي 
أو وحيعرف بحبعضلئ د  (anaphores)فحبضث دلت لبعحئ دي   « فحبعنصر لبالثق يعتم د على سحبقه ،

 أو بع د (anaphores)لبيت ميكن تأويلهح بفضل وقضوحت تضج د قال (cataphores)لباع دي 
(cataphores) 6»لبا دلئل لملعجمي  ،  ي لبنص لجملحور:لبضمحئر. 

                                                           

  1 ،393ص ،7م، وج2119،ه 7،7129طعحمل  لبكتب، لبقحهرة، وصر، ،وعجم لبلغ  لبعربي  لملعحصرة أمح د خمتحر عمر 
،391  

  2 لألزهر لبزنحد،نسيج لبنّص، ص773
3 J.Lyons. Linguistique général. p 383  

  4 أمح د عفيفي، لحإثحب   ي حنض لبنص، كلي  دلر لبعلضم،جحوع  لبقحهرة، )د،ط(، )د،ت(، ص71
 5 ينظر:ج.ب برلون ،ج.يضل، حتليل لخلطحب، تر:حم م د بطفي لبزبيطين، ونري لبرتيكي ، ص51

 6دووينيك وحنغضغض، لملصطلححت لملفحتيح بتحليل لخلطحب، تر:و حم د َييحتن، ص79
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عالق  وعنضي  بني أبفحظ وعّين  إبيه ون أشيحء أو وعحن أو وضلقف ت دل عليهح عاحرلت  «تع د لحإثحب   -
وثل  وتلك لألبفحظ تعطي وعنحهح عن طريق قص د لملتكلم، أو ي دل عليهح لملقحم، أخرى  ي لبسيحق،

 هذه لألبفحظ إىل أشيحء سحبق  أو الثق ولسم لملضصضل...إخل ثي  تشري  ، ولسم لحإشحرة ، لبضمري
ححإثحب  عالق  بني ف .1 »قص دت عن طريق أبفحظ أخرى أو عاحرلت أو وضلقف بغضي  أو غري بغضي    ،

فهي تسحهم  ي لتسحقه  بتحيلعنصرين أو أكثر،يضظفهح لبكحتب قص دلً برتبط بني أجزلء لبنص،وبح
 وترلبطه.

 أنواع اإلحالة: -2
 قسمني كمح هض وضوح  ي لملخطط لآليت:تنقسم لحإثحب  إىل 

 

 
 

 (3) الشكل مخطط  نموذجي لإلحالة حسب تقسيم رقية حسن وهاليداي             
اإلحالة النصية (Parasexualité):فهي  حتيل إىل سحبق أو الثق ، هيإذل كحنت نصي  ف

 2لتسحق لبنص. تقضم ب دور فعحل  ي
                                                           

  1 أمح د عفيفي، لحإثحب   ي حنض لبنص، ص75
 2 ينظر:  حم م د خطحيب، بسحنيحت لبنص و دخل إىل لنسجحم لخلطحب،ص71- 79

لحإثحب 

(Référence)

   Textualلنصيةااإلحالة 
(  داخل النص )
(Endophora  )

اإلحالة البعدية

(Cataphora)

اإلحالة القبلية

(Anaphora)

(يةمقام)اإلحالة السياقية

(Situational)

خارج النص

(Exophira)
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 إىل أقسحم ثالث  وسنضوحهح  ي لملخطط لآليت:ميكن تقسيم وسحئل لالتسحق  لحإثحبي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4)الشكل  مخطط نموذجي يمثل وسائل االتساق اإلحالية حسب هاليداي ورقية حسن
 
إىل لبضمحئر وأمسحء لحإشحرة ” لالتسحق  ي لحإجنليزي  ” ق د قس مهح هحبي دي ورقي  ثسن  ي كتحهبمح  و

وأدولت لملقحرن . ونقص د هبح لألدولت أو لألبفحظ لبيت تسحع دنح بتح دي د لحملحل إبيه دلخل لبسيحق 
 لبلغضي أو سيحق لملقحم.

 إىل نضعني ومهح: وتنقسم لحإثحب  لبنصي  ب دورهح
 إحالة نصية قبلية (Référence Anaphorique) تضجه لبقحرئ أو لملستمع إىل :

 لبسحبق  ثىت يتسىن به لبفهم.لبرجض  إىل لجلمل أو لخلطحبحت 
 إحالة نصية بعدية (  Cataphorique Référence) تضجه لبقحرئ أو لملستمع:

 1إىل قرلءة مجل أو فقرلت وذكضرة الثقح.
                                                           

1davidnunan , Introducing discourse analysis , p22 

 أقسحم لحإثحب                                               
     

 
    

أدولت لملقحرن                    أمسحء لحإشحرة                                     لبضمحئر  

 

 

 ) أيضح،وثل ذبك، أفضل...(           ) هذه،هذل، هؤالء...(              أنح،حنن،أنت، هض...(  )) 
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  )اإلحالة  السياقية ) المقامية (Exophorique) : ويقص د هبح لحإثحب  إىل خحرج  لبنص 
وتعتم د لحإثحب  بغري وذكضر  ي لألسحس على سيحق «  أو إىل غري وذكضر، ثي  يقضل متحم ثسحن: ،
مح يا دو ون لحإثحب  بغري وذكضر) لبسيحقي ( أن مث  تفحعال وتاحدال بني كو  . Context «  1 فلملضق

 2لبلغ  ولملضقف.
وحمحوب  لستنطحق لبنص لملطرو   ستكضن بتح دي د آبي  لحإثحب  بنضعيهح، اح فا دلي  هذل لمل بذل    

 آبي  شكلي .طريق  ون أجل حت دي د متحسك لبنص ولتسحقه عن كنّص إب دلعي،  بل درلس  ولباح 
ظحهرة بغضي  نّصي ، وسنححول رص د عنحصرهح وأدولهتح وحتليلهح وبيحن أثرهح  ي ث دود   دفححإثحب  تع

 .  بلضبضج إىل بني  لبنص وحتليلهلمل دون ، فهي ون أهم وفحتيح لباحث

 ودورها في الترابط النّصي "عيون البصائر"اإلحالة في  -3
ونأخذ لآلن  ي واحشرة لمل دون ،وتأولهح  ي وضء وح أسلفنح بيحنه ون أسس ووقضالت وإجرلءلت 

  خبحص  على عالوحت شكلي  تضفر به إطحرل حمسضسح،لبنثري و  عحو ، ديبلأل ونهجي ،فق د تضفر لبنص
 وتتحقق به مس  لالستمرلري  لبظحهرة بلعيحن.

وسيكتفي لباحث  بإيرلد بعض لبنمحذج  حإبرلز و دى  ، على إثحالت وتع ددة ضفرتت"عيضن لباصحئر" 
 لنتشحرهح على وستضى فضحء لبنص.

في مقاالت "عيون تماسك النّصي العنوان ودوره في  ال -أ -3
 البصائر"

وسنححول لستجالء لبعالقحت لالتسحقي   ي عيضن لباصحئر،وذبك بع د تقسيم لملقحالت إىل أنضل     
 ثسب لملضوض .) وسنضرد ذبك الثقح(.

لبعنضلن لبعتا  لألوىل لبيت تصحدف عني لبقحرئ،ولملفتح  لبذي يسمح بنح بحبضبضج إىل و دلئن   ديع   
م د لباشري لحإبرلهيمي لفتتحثيحت جلري دة  يت كتاهح حمفعيضن لباصحئر متثل جممض  لملقحالت لب لمل دون ،
 .لباصحئر

                                                           
1 522ص ،7ط لبقحهرة، حم ثسحن،عحمل لبكتب،:متتر لبنص ولخلطحب ولحإجرلء ، ،روبرت دي بضجرلن د    
2  559 ص ،هلملرجع نفس  
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و ي وضوع آخر ون عيضن لباصحئر يقضل لباشري  ي إث دى وقحالته لالفتتحثي  ولبيت ُعنّضنت ب  :   
، وكمح تعضد لبشمس إىل  لستهالل  " وهذه جري دة لباصحئر تعضد إىل لبظهضر بع د لثتجحب طحل أو ده

  وضوع آخر يقضل أيضح :  ي،  و 1وتعضد لبشجرة إىل لحإيرلق بع د لبتسلب..." ، لحإشرلق بع د لبتغيب
تلك لألبسن  لبيت كحنت تفيض  ، " جري دة لباصحئر هي إث دى لألبسن  لألربع  لبصحوت  جلمعي  لبعلمحء

،  ، ولبصرلط ، ولبشريع  بححلكم  لحإهلي  لملستم دة ون كالم لهلل وكالم رسضبه ... وتلك هي : لبسن 
 .2ولباصحئر.." 

ون خالل وحساق ذكره جن د أن:لبعنضلن" عيضن لباصحئر" َيتل وركز  لبص دلرة  ي لبصفح  لألوىل ون    
جلري دة لباصحئر بع دوح  َييل واحشرة إىل تلك لملقحالت لالفتتحثي  ، فهض إثحب  نصي  بع دي   3لبغالف ،

ألبسن  لبصحوت  جلمعي  لبعلمحء وهي متثل إث دى ل ، عحدت إىل لبظهضر بع د لثتجحب طحل أو ده
 لملسلمني لجلزلئريني.

 وسنمثل  مبخطط منضذجي بعنحوين لملقحالت كمح بضهبح لحإبرلهيمي  : 
 مجعي  لبعلمحء وجهحدهح  ي فصل لب دين لحإسالوي عن لحلكضو  لحإفرجني   ي لجلزلئر. -
      ون وشحكلنح لالجتمحعي . -
 مجعي  لبعلمحء ولبسيحس  لبفرنسي  بحجلزلئر.                              - 
 مجعي  لبعلمحء ولملغرب لبعريب. -
 مجعي  لبعلمحء وفلسطني. -
 لحإسالم. مجعي  لبعلمحء ولبشرق و -
 شخصيحت -
رف عليهح أشثل عنحوين جممض  لملقحالت لبيت كحنت تص در  ي جري دة لباصحئر لبيت هذل لملخطط مي  

ح لحمل ّدث لبلغضي لملؤرّخ لألديب لبشحعر و  لبّرثحب  لجملحه د لملصلولث د ون خرية علمحء لجلزلئر لبعاّل 
 ، وق د بضهبح ثسب وضوضعحهتح ، وقحب  711و لبيت بلغ جممضعهح وحيقحرب م د لباشري لحإبرلهيمي، حم

وهذه  وح.. أو شخصي  وح.. ، وجن د أهنح تروي إىل وقحص د لجتمحعي  أو سيحسي  أو لنتقحدي  هليئ 

                                                           
1  ،73صعيضن لباصحئر  
2  71صنفسه،  ص درلمل  
3 771ص ، -لبرولي  ولبتحريخ -شعري  لبتنحص  ي لبرولي  لبعربي  ، سليم  عذلوري. 
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أرلد أن يعطينح دبيال على أن لأله دلف لبيت   -رمحه لهلل  -لألبضلب ال تعين شيئح سضى أن لملؤبف
  ولبلغ  كحنت تروي إبيهح وقحالته هي أه دلف مشضبي  تتنحول قضحيح لهليكل لبعحم بضث دة لب دين 

 وغرهبح. ولألوحين لملشرتك  بلشعضب لحإسالوي   ي وشرق لب دنيح و

في "عيون البصائر" ودورها في حالة المميرية اإل -ب -3
 :التماسك النصِّي

لب   يت حتي   ل إىل ش   يء  ) ه   ض ، ه   ي ، ه   م ، ه   ح ، ...( عل   ى و   محئر لبغحئ   ب صلب   نّ علم   حء  يع   ّضل     
، وال يعّضب  ضن  دلخ  ل لب  نص ، وبحبت  حيل فه  ي ت   دفع لملتلق  ي إىل لباح     ي لب  نص عم  ح يع  ضد إبي  ه لبض  مري

لبضمحئر لحمليل  إىل و تكلم أو خمحط ب  ي عملي   لتس حق لب نص فه ي حتي ل إىل خ حرج لب نص ووث حل على 
 ، أنتمح، أنتم ، أننت ...ذبك : أنح ،حنن، أنَت، أنتِ 

 .لباصحئر" حملم د لباشري لحإبرلهيمي لخرتت لبضمحئر لألكثر ورودلً  ي كتحب "عيضن بذل 
 اإلحالة بممائر المتكلم: -1 –ب  -3
 كحن ُجل هح عحئ ًدل ومحئر لملتكلم، ي وعظم وقحالته،و م د لباشري لحإبرلهيمي، لستعمل لألديب حم    

وهي" إثحب  عنصر إشحري بغضي على عنصر إشحري غري  ديب نفسه.ألإىل لبذلت لملتكلم  وهي ل
  ثي كأن َييل ومري لملتكلم لملفرد على ذلت صحثاه لملتكلم، بغضي وضجضد  ي لملقحم لخلحرجي؛

وميكن أن يشري عنصر  يرتاط عنصر بغضي إثحىل بعنصر إشحري غري بغضي هض ذلت لملتكلم،
 .1بغضيّ إىل لملقحم ذلته، ي تفحصيله أو جممال إذ ميثل كحئنح أو ورجعح وضجضدل وستقال بنفسه"

 :ومن فروع هذه القمية: الحج ' قمية فصل الدين،ففي وقحب  ' 
دلر لحلكضو  لجلزلئري  ك دلر لبن بقمحن بحقي  على  نحلملتفحئلني، ورأي"خحب ظن لبظحنني وكذب فأل 

 .2ون غرلئب لبتصرفحت  ي ثج هذه لبسن  أشيحء ج دي دة واتكرة مل يساق هلح وثيل" نحثحهلح، ورأي
 إثحب  خحرجي  ، وهي)نح( بيحيل إىل لألديب نفسه لستعمل لألديب  ي هذ لملقحب  ومري لملتكلم

 ون سيحق لبكالم.تفهم  ، )وقحوي (
 

                                                           

 
1 779لألزهر لبزنحد، نسيج لبنص، ص   

 2 33عيضن لباصحئر، ص  
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 :أهذه هي المرحلة األخيرة من قمية :فصل الحكومة عن الدين'كمح يقضل  ي وقحب : '    
 و ،ج دي د  ي شاهحته لبيت يظنهح ثَجًجحخضض ون  نوال  ، نعضد بلح دي  عنه وكرهني نُ حنْ  ن" وَهح
وهض أن يتعمق  ، حهنَ وُ  حقق به بعض نإذ بعض لحملظضر  ي ذبك أننح  ، لبذي يرله جلًَُجح هُ حثُ ضَ حْ وَ 

أخرى  نقضهلح ورة ح وإنن  ي لملفروغ ونه، ح ن، ويستفرغ جه د بغري لملفي د عن لملفي د،نح  وعه  ي ج دل يشعل
لبذي شب  ي )قصر  م د لبعحصمى قضل ذبك لبرجل لمل دعض حم نمبح  عىنن إننح ال   ي صرلث  وص دق:

 1بقحض  ي ديضلن..."وشحب خحدوحً  ، ، ولكتهل وعلمحً بلصايحن لحلريلن (
كمح لستعمل ،     ي قضبه'هححنن'لستعمل لحإبرلهيمي ومري لملتكلم بلجمحع ) حنن( ومريلً بحرزلً   

)وإننح  ، )جه دنح( ، ) يشعلنح( ، ) أننح حنقق( ، ومري لملتكلم بلجمحع  ومريلً وسترتلً ) ال خنضض(
شحري خحرج لبنص ون إ)مبح نقضل(  فكلهح عنحصر إثحبي  حتيل على عنصر  ، )إننح نعىن( ، نقضهلح(

ِه وُ           ، فحألديب بِ  جل تضويحه وتفسريهأ م د  إذ يتح دث عن شخصي  حم ، لخطحبب رسالً َع دِّ
، فهض يسعى  حبقضقهح  ي لب دين ولبتعليم لبذي وقف  ي طريق وطحبا  لألو  لبعحصمي لملفيت لحلنفي،

فق د .  بأقضلبه وأفعحبه  ي إبقحء شعحئر لب دين لحإسالوي بعاً   ي ي د ون اليعظم شعحئر لهللجحه دلً 
كمح بفت لنتاحه لبقحرئ بفهم  وقحالته، بنيلبرتلبط لبن صي  ي  سحمهت هذه لحإثحالت لخلحرجي  

 فهي لألصل  ي مهي  كارية  ي" حتقيق متحسك لبنص لبشكلي ولب داليل،أفحبضمحئر هلح  وقحص ده.
 .2لبربط"
 اإلحالة بممائر الغائب 2 -ب -3
 تنقسم لبضمحئر لبشخصي  إىل قسمني مهح:    

 ....،همأنح ،حنن، هض، هيضمائر وجودية: -
  ....كتحيب،كتحبك،كتحبهضمائر ملكية: -

 .3إذ تع د لبضمحئر لب دلب  على لملتكلم ولملخحطب إثحب  إىل خحرج لبنص

                                                           

 1 35عيضن لباصحئر، ص  

2 79ص بسحنيحت لبنص و دخل إىل لنسجحم لخلطحب، م د خطحيب، ينظر:حم 

3 ،711لبرتلبط لبنصي  ي وضء لبتحليل لبلسحين بلخطحب، ينظر:خليل يحسر لباطحشي 
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لبيت برزت فيهح  وون لألوثل  لحإجرلئي ،. 1تضويًحح هلح ' ومري لبشأن'وأبرز أبضلب لبنحض لبعريب    
  وحيأيت: لحإثحب  بضمحئر لبغحئب

ونعىن بحملعلمني هذه  :"' حقوق المعلمين األحرار على األمة'يقضل لحإبرلهيمي  ي وقحب :    
على  هموطاع ، همعلى عقحئ د وقضلع د دين هم. وتربيتهملبطحئف  لجملحه دة  ي سايل تعليم أبنحء لألو  بغت

هذه لجلمعيحت لحمللي   هيإىل لألو   هحفإن ولسطت أوح مجعي  لبعلمحء ، ، ....هوأخالق هقحبب ون آدلب
لملرجع لبضثي د  هيوهذه لجلمعيحت  لملحبي  ، هح لملشرف  على لمل دلرس ، لبقحئم  واحشرًة بتصريف شؤون

هح ؛ وملح كحنت مجعي  لبعلمحء تاين كل أوضر  هحلحلحول  بلحمل لبثقيل في هيو ،  ي وحديحت لمل دلرس
 .2..."هحورخحء هح وترلعى لبظروف وش دت ، على لبضلقع لملشهضد

 )تربيتهم(، ) بغتهم(، ي: لحإثحب  بضمحئر لبغحئب لملتصل إذ لستخ دم  نض  لألديب ون لحإثحالت ،
 ، )ش دهتح( ، ، )أوضرهح( )شؤوهنح( ، )ولسطتهح( ، ، )أخالقه( )آدلبه( ، )طاعهم( ، )دينهم(
إشحري َييل إىل ) ، وهي عنصر  لملنفصل لبغحئب بلمؤن )هي( كمح لستخ دم لبضمري .)رخحءهح(

 لجلمعيحت لحمللي ( لبيت تع د مهزة وصل بني مجعي  لبعلمحء لملسلمني لجلزلئريني ولمل دلرس. وسنضوح
 ون خالل هذه لبرتسيم : لحإثحالت
 بغتهم
  يإثحب  نصي  قال                                                                       تربيتهم 
 لملعلمني                                                     دينهم
 طاعهم
 آدلبه
 أخالقه
 
 

 ومحئر لبغحئب )هم( ،)لهلحء( حتيل إىل ذلت لملعلمني،وهي  إثحب  نصي  قالي . أنإذ جن د 

                                                           

 1  ،7، دلر قاحء بلطاحع  ولبنشر ولبتضزيع، لبقحهرة، وصر، طعلم لبلغ  لبنصي بني لبنظري  ولبتطايقصاحي إبرلهيم لبفقي ،
 11ص ،7ج، 2111-ه 7157

2 ،511ص عيضن لباصحئر  
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                ولسطتهح
 مجعي  لبعلمحء لملسلمني لجلزلئريني                                       شؤوهنح
 إثحب  نصي  قايل                                                                               أوضرهح
 
 
وهي عاحرة عن  ، )لهلحء( يعضد على ذلت مجعي  لبعلمحء لملسلمني لجلزلئريني لملتصل فضمري لبغحئب 

 فق د سحهم لبضمري )هح(  ي لبربط بني مجل لملقحب . إثحب  نصي  قالي .
 
                                         ها ش دت
 هارخحء
 هذه لجلمعيحت لحمللي                                لجلمعيحت لحمللي              إثحب  نصي  قايل  هي

                                   لملرجع لبضثي د هي

 لحلحول  بلحمل لبثقيل                                                       هيو

أثحل لبضمريلن 'هح ،هي' إىل بفظ  )لجلمعيحت لحمللي ( لبيت ساق ذكرهح  علي سايل لحإثحب  لب دلخلي  
 لبقالي .

 :' ها ضرةـ'اللغة العربية في الجزائر عقيلة حرة ،ليس ل و ي قضبه  ي وقحب  -

 َهح ي دلرهح ، وبني مُحَحتِ  هي ، بل  ي لبقطر لبعريب لجلزلئري بيست غرياً  وال دخيل  لبلغ  لبعربي  "
،وكذب وفجر كل ون .ممت دة لجلذور وع لملحوى ، وشت دة لألولخي وع لحلحور.. هي، و هاوأنصحر
لبعذلب لبضلصب، ورمح  ون  ،  رلث  ون لهلم لبنحصب هو. وإمنح لستعمحرًللبفتح لحإسالوي مسى 

 هإن لبعريب لبفحتَح هلذل لبضطن جحء بححإسالم ووع  ....وإنصحف بلرببر ون لجلضر لبرووحين لباغيض
لبذي أخضع لباَ ْربَ َر بلعرب ، وبكنه خضض  لألخضة  هو حبع دل، ف لبعلم هح لبع دل ، وجحء بحبعربي  ووع
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لبذي طضّ  لبرببري  بلعربي  ،  هو لبعلم، ال خضض  لبقضة ، وتسليم لالثرتلم ، ال تسليم لالجرتلم .و 
 هويسكن لحلضلور إال وقاحئلي ....، ال يضج د لأَلَو  بلسي دةوبكنه تطضيع لباهرج بلجي دة ، ال طحع  

إال قليل ممن  ال َيسن إال  -لبسضلد لألعظم همو -''قاحئل'' لبقرىيفهم عن لبفرنسي . وال يضج د  ي 
حمرووضن ون لبنضر   همـنلبقاحئلي  ؛ وبكن ذبك لبسضلد لألعظم ال ميلك جهحَز رلديض ولث دلً أل

حمرووضن ون لبعلم، وكل ذبك ون فضل لالستعمحر عليهم.فمح وعىن لبت دجيل على  هملبكهربحئي كمح 
 .1"لبقاحئل بلغتهم  

) )لبع دل(  )لبلغ  لبعربي (، ) لبفتح لحإسالوي(، حب  هنح على وذكضر سحبق وهي:تاني بنح أن لحإث    
،  ، وق د نض  لحإبرلهيمي ون ومحئر لبغحئب لملتصل  ولملسترتة ،)قاحئل لبقرى(  ) قاحئلي(( ، و) لبعلم

 لبعربي .؛ وهذل دبيل على برلعته ومتكنه ون قضلع د لبلغ   ، وهي إثحالت نصي  قالي  ولبطحهرة ولباحرزة

 لبعلم، هحلبع دل ، وجحء بحبعربي  ووع  ه" إن لبعريب لبفحتَح هلذل لبضطن جحء بححإسالم ووع  ففي قضبه : -
. إذ يقص د بحبعريب لبفحتح ) 2" فحبعنصر لحإثحىل) جحء(، و)وعه(، ورتاط بححإشحري ) لبعريب لبفحتح(،

ون لحإظهحر  ، لبذي يتطلب نضعحً  فهذه لبضمحئر تتنحسب وع لب دالب  على فعل لبفتح طحرق بن زيحد(.
 ولبتصريح مبح ق دوه بإلسالم  ولبعلم ولبع دل. 

وتضلج د هذه لحإثحالت ونتشرة على وستضى كل لملقحب ،دالب  ولوح  على لالتسحق ولبتالثم   
إىل إزلب  لبغمضض ، وووض  أفكحر لألديب وق د أدى هذل  لبربط لحإثحيل   ، لبن صي ولب داليل لبظحهر

ح لملعىن. وأوح ِهْمنَ ويقضل  ي ذبك:) أوح حنن فَ  إذ يعرب عن قضي  جضهري  أال وهي: لبلغ  لبعربي  .
وأن لبقاحئل وسلمضن عرٌب ، كتحهبم لبقرآن يقرؤونه بحبعربي ، وال يَ ْرَوْضَن  ،لحلقيق  فهي أن لبضطن عريب
 .3بكن لبظحملني ال يعقلضن "ب دينهم وال بغته ب ديال. و 

                                                           

 1 عيضن لباصحئر، ص222
2  لملضوع نفسهلملص در نفسه ، 
3 225ص ،لملص در نفسه 
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وهذل ون خالل لبسيحق لبعحم  ، ولملنفصل   ي ربط مجل لملقحب   سحمهت هذه لبضمحئر لملتصل  
، ثىت  " شأن آخر  ي جمحل لبربط هض لبتذكري بعنصر آخر ون عنحصر لجلمل  فلهذه لحإثحب هلح.

 .1وون مث تتحقق حلم  لبنص ونسيجه" ، َي دث لبرتلبط بني لجلملتني

إذ لنتشرت لحإثحب  لبضمريي  على وستضى كل  وقحالته ،  لِّ وينطاق نفس لبكالم على وحقحبه  ي جُ    
م د خطحب رجل ون رجحل  حم ناوأخض " ':مد خطابـمحففي وقحب :'  لبكتحب"عيضن لباصحئر"،
 فيهح إىل لحإرث ، أو لملصحدفحت ولملغحورلت ؛ وإمنح يّرد إىل لبعصحوي  ، همحث َ ج نَ  دُ ر  لألعمحل لبذين ال ي ُ 

م د خطحب  وحم شحة لبعصر لجل دي د ،  ي لألخذ بضسحئل لبتج دي د...،حولبانحء لملتأين طاقحً عن طاق ، ومم
بأوته  برٌّ  برٌّ بعمحبه ، هض وَُيصضهنح بححإثسحن ؛ ف ظهرون آثحر نعم  لهلل عليهم ،ون لألغنيحء لبذين يُ 

 . 2نحبغ  ون نضلبغ لحإثسحن" هووبضطنه ؛ و

بع دي   وقحوي  وهي إثحالت ، نح(، ولبغحئب )هض(أنض  لحإبرلهيمي  ي هذه لملقحب  بني ومحئر لملتكلم) 
 بيس غروه لمل د  ويقضل  ي ذبك: إذ كتب لحإبرلهيمي وقحب   ي شخصه، م د خطحب، إىل ذلت حم

أردنح هبح و دثه، فمح ذبك ون عحدتنح؛ وإمنح سقنحهح  ظحت، وح" هذه سرية رجل، وبكنهح سجل عِ 
  .ذكرى ملن يع د نفسه  ي لبرجحل، وبيس به وثل هذه لألعمحل"

 اإلحالة بممائر المخاطب: -3 –ب  -4-3
 ،)لملنثضر( ي كتحب  لبنثر  َ كمح برَ ؛  لحإبرلهيمي م د لباشري حم فشيخ لبايحن نتقل ون لبنثر إىل لبشعر،ن  

 )لملنظضم(.لبشعركتحب  جن ده أيضح بر   ي  

                                                           
1 ،91 -99ص  م، 2111-ه 7121، 7ط عحمل لبكتب لبقحهرة، لخلالص  لبنحضي ، ينظر:متحم ثسحن 

 2 عيضن لباصحئر،ص 117-111   
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 )لبرجز(:1 م د لباشري لحإبرلهيمي  ي وقحبته لملضسضو  ب :' لحإسالم' إذ يقضل لبشحعر حم 

ِطِلنَي َو بَ َتكٌ َثقَُّك َبت  لْبُماْ                       ...بُضرِْكَت يَحِديَن لهْل َُدى َوح أَثْ َاَتَك            
  َوَوْيللْبَسْيُل ِفيِه َغْرقٌ  وَ                         ...      َوْن َذل ُيَحرِيَك   َوأَْنَت لْبَسْيُل   

َوَرْجمٌ  َولْبَنْجُم نُضُر لهْل َُدى ،                       ...َوْن ذلَ ُيَسحرِيَك   َوأَْنَت لْبَنْجُم            
ْساَلمُ َولمْسَُك  لحْإِ  بِْلَعحَبِمنَي،                             ...ِشَعحُرَك  لْبَرمْحَُ   َولْبَساَلُم           

لملخحطب    ي ذبك ومري، وستعماًل  سحبق )لحإسالم(وذكضر  على  ضدي  تعنصّ برزت هنح إثحب      
بذبك ص در لبايت بعجزه. وق د تكرر  لألول  رلبطًح َاَتَك(،  ي لبايت)وح أَت ْ      )ك( لملتصل ب   لملتصل

،  ي لبكلمحت )َثقَُّك(،) بَ َتَك(، ولبثحب  ولبرلبع تضلرد ومري لملخحطب )لبكحف(  ي لبايت لبثحين
ل ون لألبيحت وتمحسك ، على وستضى لبايت ع،)ُيَسحرِيَك(، )ِشَعحُرَك( ،)لمْسَُك(، ممح ج)ُيحَزِيَك( 
جعل ونهح قصي دة  ،ضيبضلسط  خيط وعن وربط لبايت لألول بآخر لبايت، عجزه،ص دره ب طِ بْ رَ لبضلث د بِ 

 وتالمح  وتمحسك .

(  ي قضبه ولصفحً وخمحطاحً )لحإسالم(: ولملالثظ أيضح أن ومري لملخحطب لملنفصل لباحرز )أنتَ    
 ولبثحين. وق د سحهم هذل لبعحئ د لحإشحري  ي تالثم لبايتني لألول جم(،لبنّ  يل( ، )أنتَ لبسّ  أنتَ )

 ي قضبه )بضركَت(  ي ربط ص در لبايت  (،كمح نشري أيضح إىل دور لبضمري لملنفصل لملسترت )أنتَ   
عنضلن لبقصي دة )لحإسالم(. فححإسالم دين وهض  ، إىل وذكضر سحبقوهي إثحب   لألول بعنضلن لبقصي دة.
عيضن "ي  لحإسالم قضي  حمضري  وبحرزة  ي وقحالت ضمح  ولبسالم، إذ ُع د ت قر لهل دى، ودين لبيسر ولب

 . ولبيت ياذل فيهح لبشحعر وح لستطح  ون أجل لب دفح  عنه ولالنتصحر به."لباصحئر
 

                                                           

   يقضل لبشحعر حم م د لباشري لحإبرلهيمي  ي متهي ده بلقصي د: أبيحت ون لبرجز كنت أنظم كل أربع  ونهح بتضوع  ي
إطحر جبحنب لسم لجلري دة، مث ومنتهح بلملحم  لبرجزي  ون نظمي، وهي تالغ عشرلت لألبضف ون لألبيحت، ونهح 

 319ر، صحنض مخس  آالف  ي تحريخ لحإسالم وثقحئقه، ينظر:عيضن لباصحئ

 1 319عيضن لباصحئر،ص  
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 بني وث دلته بعضهح باعض. بلنص لبشعري ترلبطًح ونسيًجحفق د ثققت هذه لبضمحئر لخلطحبي    
 ي رثحء زويله وفيق  لحإبرلهيميلبيت كتاهح  'مناجاة مبتورة، لدواعي المرورة  وقحبته  لملعنضن  ب 'و ي  -

 :إذ يقضل -رمحه لهلل-دربه لبشيخ لبعال و  عا د لحلمي د بن بحديس

" يح سحكن لبضريح ،  م  ت   فمحَت لبلسحن لبقض لُل ، ولبعزم لبصّضلل ، ولبفكر لجلّضلل...، وعزلء فيك 
ألو  أردت   رشحدهح ، وأصلحت   فسحدهحَ ، ونفقت    كسحدهحَ ، وقـ وَّْمت   ونآَدهح ، وملكت   

بحالستحقحق قيحَدهح ، وأحسنت   ت َهيئتَهح بلخري وإع دلدهحَ ، وح  م  لْ ـت  ـها   على لملنهج لبضلوح، ولبعلَم 
 لبالئَح ، ثىت أبلغـتـ  هـا   َس َدلَدَهح ...، "1.

إىل لبعنصر  لبضمري لملسترت بلمخحطب )أنَت( ،أثحل فيهح  ولملالثظ أهنح إثحب  دلخلي  قالي ،  
 ( شخصي  لبشيخ عا د لحلمي د بن بحديس وؤسس مجعي  لبعلمحء لملسلمني لجلزلئرينيلحإشحري )

ممح أوفى على  ،.وهذل يا دو جليح ون خالل لستخ دلم لحإثحالت لملت دلخل  وع لبعنصر لحإشحري 
 ح.دالبيً  حلملقحب  متحسكً 

 ي لآلخرين ، وسالم  عليك   ي لألوبني ، وسالم  عليك  عقب قحئال :"وسالم و ي خحمت  لملقحب  ي -
إىل يضم لب دين  عليك   ي لحلكمحء لبربحنيني ، وسالم  عليك   ي لبعلمحء لبعحولني ، وسالم  عليك  
"2. 

                                                           

 1 عيضن لباصحئر، ص139
 لبضطن  ،ون رجحل لحإصال   ي م(1889  -7911لملضلفق ب :) ه ( 1358-1307عا د لحلمي د بن بحديس) هض لحإوحم

حم د لباشري  وع رفيق دربه لبشيخ و ."مجعي  لبعلمحء لملسلمني لجلزلئريني ، ووؤسس"لجلزلئر ورلئ د لبنهض  لحإسالوي   ي لبعريب
م  ي لجتمح  بنحدي لبرتّقي الثنحن وساعضن ون علمحء لبقطر لجلزلئري  7957ون وحي  13لبيت تأسست يضم لبثالثحء لحإبرلهيمي .

. به ذهاي . ولنتخب لبّشيخ لبن بحديس رئيسحً هلح ولباشري لحإبرلهيمّي نحئًاح وون شىت لالجتحهحت لب ديني  ولمل
http://binbadis.net/index.php/benbadis71:79، على لبسحع :75/11/2171: ،بتحريخ  

 2 139ص لبسحبق، ص درلمل  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://binbadis.net/index.php/benbadis،بتاريخ
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إىل لبعنصر لحإشحري )عا د َييل  كمح نالثظ أيضح  ي  ي هذه لخلحمت  ،أن ومري لملخحطب)ك( 
  .ورلت 1)عليَك(. لملكررة  ي هذل لملقطع  بحديس. وكلهح إثحب  إىل سحبق وذكضرلحلمي د بن 

 وسنضوح ون خالل هذه لبرتسيم  لحإثحالت لبنصِّي  على وستضى لملقحب : 

                 يح سحكن لبضريح                                                      
                ُوتَ                                   بحديسعا د لحلمي د بن 

      أردتَ                                                       
 أصلحتَ                                                     

          إثحب  نّصي  قالي                          نفقتَ                                                   

 ولكَت                                                 

 أثسنتَ                                              

 مَحَْل تَ هح                                            

 أبلغت َهح                                            

                      ق دوتَ                                              

 

لملتكلم ولبغحئب  رعن طريق ومحئ قحالت،لملسحمهت  ي لتسحق وكل هذه لحإثحالت لبنّصي  
أجزلء لملقحالت ون جه ، وون جه   أخرى سحمهت  ي متحسك ولبيت سحمهت  ي ربط  ولملخحطب،

 لبكلي  ملقحالت عيضن لباصحئر.لباين  
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اإلحالة اإلشارية في "عيون البصائر" ودورها في التماسك  -ج-3
 :النصِّي
ى لسم لحإشحرة لهتمحوحً  كاريلً  ي لب درس لبلسحين لحل دي ، خحصً   ي لبتمحسك لبنصي بني قَ الَ     

وهذل يفي د  ي  لحإشحري  كثرية،يالثظ على أن لحإثحب   ، ي نصضص"عيضن لباصحئر"و  لألجزلء لبنصي  ،
 متحسك لملقحالت، وون ُصَضرِِه:

لبعي د ...ولهلضى  ي ورلكش يأور وينهى  هذاوجحء : " ' من وحي العيد'قضل لحإبرلهيمي  ي وقحب     -
، ولبطغيحن  ي لجلزلئر بلغ لملنتهى ، ولبكي د  ي تضنس يسّلط لألخ على أخيه ، وينحم ولَء عينيه 

و  ، وفرعضُن  ي وصر َيحول لحملحل   بحبقر  وي لجلرو ل ي بيايح متّزق لألوصحل ، وت د،ولألي دي لبعحبث  
ويطحول  ي لآلجحل ؛ ووشكل  فلسطني ُأْكَلٌ  خايث   ي وجه لجلزيرة لبعربي ، َتسري وتستثري؛ ولألردن 
قنطرة عاضر ، بلضيل ولبثاضر ، وسضريح وبانحن يتاحدالن لبقطيع  ؛ ولحلجحز وطمح ُورَلث وتحعكسني ، 

 هذهك لبعروب  ولحإسالم ، كثرت أمسحؤهح ، وقل غنحؤهح ، وممحبهذه وهنزة شركحء وتشحكسني...، 
، ينأثضلل لبعرب ولملسلمني ، لبذين يُقال عليهم لبعي د فَ يُ ْقِاُل بعضهم على بعض يتقحروضن لبتهح

إذل بِقيُت لألعيحد بضجه عحبس وبسحن َبَكّى ، وقلم جحف ،وقلب ثزين  رُ ذَ عْ أفال أُ  ويتعّللضن بحألوحىن؛
"... 1. 

ورة ولث دة  ي هذه لملقطع ون لملقحب ، وهي إثحب  دلخلي   )هذل( بلمفرد لملذكر ةلسم لحإشحر تكرر    
فق د تأثر  ، وكيف وج د ثحل لب دول لبعربي  وشرقهح ووغرهبح،بع دي ، تعضد على وذكضر الثق ) لبعي د(

 .ون خالل وقحبته لحإبرلهيمي، َوَوَج َد َسْلَضَتُه   ي لبتعاري عن ثاه بضطنه، وبلعرب ولملسلمني
 ي قضبه ) هذه ممحبك لبعروب  ولحإسالم(، )وهذه )هذه( بلمفرد لملؤن  كمح لستخ دم لسم لحإشحرة   

حميالً إىل وذكضر الثق وهض  إذ تكرر ذكره ورتني، دالب  على لحلزن ولألمل، أثضلل لبعرب لملسلمني(.

                                                           
1  319-311ص لباصحئر،عيضن 
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ري  ،أقحوت بينهح شاك  ون )لبعي د( ،كإثحب  دلخلي  بع دي .فهذل لبنص تأبف ون عنحصر إشح
 لبعالقحت لب دلخلي  لبيت  عملت على ليحد نض  ون لالتسحق ولالنسجحم بني وث دلت هذه لملقحب .

 ثالث  كتب:هنا لملقحالت لجملمضع   هذه يقضل أيضح  ي متهي ده باعض لملقحالت " بكحتب -
 "لبكلمحت لملظلضو " -7 
 "لخلضلطرلبشحب لجلزلئري كمح مُتَِثُلُه يل " -2 -
 "لبكهحن عُ جْ سَ " -5 -
لألخري نق د الذ  بلحكضوحت لبعربي  ولبشعضب لبعربي  وولضكهم ، على وضلقفهم لبذبيل  لملهين   هذاو  

 ي هذه لبصخضر لجلحو دة ،  ذلكلملرتردة  ي فلسطني ، وكنت كتات كثريلً  ي لبتن دي د هبم ، فلم يؤثر 
  .1لألسلضب ، ونزعت فيه ونز  لبق دوحء  ي لبسجع وَعَزْوتُُه إىل كحهن لحلّي." هذافحستخ دوت 

لحإشحرة  بلمفرد لملؤن  ولملذكر )هذه  يْ وظف فيهح لحإبرلهيمي لمسَْ  وون هنح تكضن لحإثحب  وقحوي ،   
،هذل( ، وهي  إثحب   قالي  إىل وذكضر قريب )كتحب سجع لبكهحن( ، كمح لستخ دم لسم لحإشحرة  

كتاه نحق دلً بلحكضوحت ولبشعضب لبعربي   بلاعي د)ذبك( وهي إثحب  خحرجي   وقحوي  إىل كثرة وح
فحوطر  إىل تغيري لألسلضب فلجأ إىل  ْكَلَهح.أُ  هم إزلء قضي  فلسطني.بكن مل ُتؤتِ وولضكهم، ووضقف

 بفكره لخلحص. ن ٌ ضَ جُ عْ وهي وَ  سجع لبكهحن،إذ ُع د ْت ون أبلغ وحكتاه لحإبرلهيمي ون وقحالته،
بني لحإثحب   لألديب لجَ وَ زَ  ثالث  كتب(، هنا لملقحالت لجملمضع هذه  لكاتب ففي ب دلي  قضبه )   

لملقحوي  ولبن صي ) لملقحبي ( ،فححإثحب  لملقحوي )لبسيحقي (  ي كلم  )بكحتب( حتيل إىل وذكضر خحرجي وهض 
 وسنضوحهح ون خالل هذل لملخطط: (م د لباشري لحإبرلهيمي حم) ذلت لملتكلم 

 

                                                           

 1 ،319ص عيضن لباصحئر 
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 اإلبراهيمي) محمد البشير مخطط توضيحي للعناصر اإلشارية لكاتب  هذه المقاالت
 

 (5) الشكل 
 بلمكحن ، لستخ دم لسم لحإشحرة ) هذه ، هنح (إثحب  بع دي   و ي قضبه )هذه لملقحالت لجملمضع  هنح (  

فق د  .على تينك لملقحالت لبيت كتاهح لحإبرلهيمي (هذل و هنح) بعنحصر لحإشحري ويفهم ون للبقريب ، 
 جحءت دلبً  على لبقرب وتعظيم لملضقف .

 وقحل فيهح لحإبرلهيمي: صالحات"" اإلوون لبكلمحت لملظلضو  
لأليحم ون لب دول  هذه" وإمنح أغىن هذه لحإصالثحت )لبفحس دة( لبىت يكثر لحل دي  عليهح  ي 

كحنت لبُعالب    -ولحلكضوحت ، فكلمح تعحبت لألصضلت ون لألوم لملطحبا  حبقهح  ي لبسيحس  ولحليحة
تفتح لألعني  ثم  لحإصالثحت فتتطلع لألعنحق ،وتتشضق لبنفضس ،تسكب هبح لألصضلت ؛ كلملبىت 

  .1،على َوهحزل ال تس د خل   وال ت دفع أملحً"
هذه ف. 2لب دميقرلطي " اأيتهويقضل أيضح  ي' لب دميقرلطي  ' وهي أيضح ون لبكلمحت لملظلضو  " بك لهلل 
  متثل إثحب  بع دي  هلح. لبكلمتني ون بني لبكلمحت لبيت نشرت  ي كتحب " كلمحت وظلضو "، إذ

 

                                                           

 1 ،395ص عيضن لباصحئر  
2  393ص نفسه، لملص در  

الكاتب 
محـمد البشير 

اإلبراهيمي
(المشار إليه)

الكلمات 
المظلومة

تب محـمد الكا

البشير اإلبراهيمي 

(المشار إليه) 

الشاب 
الجزائري 
كما تمثله 

الخواظر

الكاتب محـمد 
البشير 

اإلبراهيمي

(المشار إليه) 

سجع 
الكهان
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ِثل ه  لي الخواطر''يقضل  ي وقحب  و    :الشاب الجزائري كما ت م 
وظف لحإبرلهيمي  ي هذل لملقطع ون لملقحب   1"...! ... أو ال تكضنضل! كضنضل  هكذا "يحشاحب لجلزلئر 

لبضصحيح لبيت وهي ون  لسم لحإشحرة )هكذل( ،كإثحب  على وذكضر سحبق، وهض )لبشاحب لجلزلئري(،
وشعالً فيه فتيل لحلمحس  ولحإق دلم على طلب لبعلم  بيكضن ق دوة بغريه، تركهح لحإبرلهيمي ألبنحء وطنه،

وق د قحم هذل  لبيت يستقيهح ون لبقرآن لبكرمي ولبسن  لبناضي . بثضلبتهولبتمسك  ل لبنحفع،مولملعرف  ولبع
جزلء هذه أبني  حمقًقح بذبك تالمحح ولتسحقًح لبعنصر لحإشحري بحختزلل كالم لحإبرلهيمي لبسحبق.

يَ َكاِ  لملقحالت،  ٍ  نّصي  وضث دة ونسجم .ن ْ
 : )لبرجز(  2م د لباشري لحإبرلهيمي  ي وقحبته لملضسضو  ب :' لحإسالم' ويقضل لبشحعر حم-
 ُيَحرِيَك   َوأَْنَت لْبَسْيُل                           َو لْبَسْيُل ِفيِه َغْرٌق َوَوْيلٌ  ذ اَوْن  
 
 ُيَسحرِيَك   َوأَْنَت لْبَنْجُم                           َولْبَنْجُم نُضُر لهْل َُدى ، َوَرْجمٌ ذا  َوْن 
 
 
 تكرر ذكر لسم لحإشحرة بلقريب )ذل(  ي ص در لبايتني لألول ولبثحين ، بإلثحب  إىل لبعنصر لحإشحري  

هم لبقضحيح لبىت أإذ هض ون  ينش د لألديب لبرتكيز على لحإسالم، ) حإسالم(، وهي إثحب  قالي  قريا ،
 ي دلفع عنهح.

 إذ ي هذه لبقصي دة، نسيجح وضث ًدل)ذل( فأث دث  فحملالثظ أن لحإبرلهيمي ق د لستخ دم لسم لحإشحرة
 هلح كضث دة وتكحول   . فأعطي ذبك لتسحقًح ربط لألبيحت بحبعنضلن)لحإسالم(،

وتعيني لملشحر إبيه. ولملالثظ هنح أن أمسحء لحإشحرة  حبسيحق  به دور وهم  ي تفسري لبكالم،وعليه ف  
 ولتسحقه .قحوت بحبربط لبقالي ولبالثق، وهذل وح يسحهم  ي لنسجحم لبنص 

                                                           
1 393ص ،عيضن لباصحئر 

 2  319ص نفسه،لملص در  
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اإلحالة الموصولية في "عيون البصائر" ودورها في التماسك  -د -3
 النصِّي:
بحعتاحرهح  جممضع  ون لألمسحء لملضصضب ، م د لباشري لحإبرلهيمي  ي كتحبه "عيضن لباصحئر"، لستخ دم حم

بني خمتلف لألمسحء لملضصضب  لب دلب  على لملفرد ولملثىن ولجلمع )  فق د زولج وسيل  بلتعاري عن وقحص ده،
فحألبفحظ لملضصضب  أبفحظ واهم  حتتحج إىل صل  ولبصل    «لبذين...(. لبلتحن، ، لبلذلن،لبيت لبذي،
ني لمل دبضل، ويفسر لالسم ون خالل صلته، فيصاح بذبك وعرف ، ق د تقع مجل  أو شاه مجل  ، عت

ويفتقر إىل كالم بع ده بيصري جزء لجلمل . والب د ون لبعحئ د لبذي يعضد على  نفسه،فحالسم ال يتم 
لملضصضل، ويربط لبصل  بحملضصضل لبضمري لملطحبق  ي لبلفظ ولملعىن  ي ثحب  لالختصحص، وق د يطحبق 
هذل لبضمري وح يقضم وقحم لبلفظ لملضصضل، خحص  إذل كحن خربلً أو صف  كحملات دأ لبعنصر لبلغضي 

 .1 »جاحري أو لملضصضف ومجل  لبصل  خربي لحإ
هي وفحتيح ولك لحإسالم ، وأبقى  يالتأبقى لألبطحل تلك لبفتضثحت "  ففي قضل لحإبرلهيمي :   

هي عطر لبتحريخ وأزهحره ،  يالتهي مجحل لأليحم ، وأبقى تلك لألسفحر لبكرمي   لخللفحء تلك لبسري لبيت
 .2"هي بيضت لهلل يالتوأبقى لألغنيحء هذه لملعحقل لباحذخ  

حمققح بذبك إثحب  نصي   لعتم د لحإبرلهيمي على لالسم لملضصضل ) لبيت(  ي ربط مجل هذل لملقطع،   
تلك لبسري لبيت... تلك لألسفحر لبكرمي   ممح أدى إىل ترلبط هذل لبنص) تلك لبفتضثحت لبيت، ،قالي 

 .لبيت...(، وهذل بضلسط  لألمسحء لملضصضب  لبظحهرة فيه، وممح أوفى على لبنص متحسكحً وتالمححً 
: " إن لبفقه فقهحً ال تصل إبيه لمل دلرك لبقحصرة ، وهض كلمتنا عن األئمة' ي وقحب  ' وكذبك قضبه 

سن  حمم د صلي لهلل عليه وسلم ؛ وهض تفسري أعمحبه وأقضلبه  بَُاحُب لب دين ، ورو  لبقرآن ، وعصحرة
يسع د الذي عنه أصححبه وأتاحعهم  إىل يضم لب دين ؛ وهض  هُ ثَ رِ وَ  الذي ووآخذه ووتحركه ؛ وهض وأثضلبه

                                                           
1 ،ووحيليهح 99ص ،5،ج7992، 2ط دلر لبكتب لبعملي ، شر  كحفي  لبن ثحجب، روي لب دين لألسرتلبحذي 

 2  عيضن لباصحئر، ص751-751
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نري د أن  الذييلب هلم عز لب دنيح ولآلخرة ؛ وهض  الذي لملسلمضن بفهمه و تطايقه ولبعمل به؛ وهض
 .1به " ححينحنييه  ي هذه لألو  ف

وهي  لبفقه وق د فسره لبعنصر لحإثحىل ) لبذي( لالسم لملضصضل بلمفرد لملذكر، فحبعنصر لحإشحري:   
تاحره بُاحُب عوق د برز لبتع دد ولبتتحبع  ي لحإثحالت لملضصضب  حإبرلز أمهي  لبفقه بح ،إثحب  وتق دو 

 .لب دين..
 :خططنيلملين هذ وميكن تضويحهح ون خالل

 باحب لب دين ورو  لبقرآن                                                          
 عصحرة لبنيب صلى لهلل عليه وسلم                                                         

 
 ساب سعحدة لملسلمني بفهمه وتطايقه ولبعمل به                                                                                                                
 يلب هلم عز لب دنيح ولآلخرة                                                    

 هض) ومري لملفرد لملذكر(                                                           
 لبذي ) لسم وضصضل بلمفرد لملذكر(                                                        

 
 يح به) مجل  لبصل (نري د أن حنييه  ي هذه لألو  فتح                                                    

 نالثظ أنه ث دث لتسحق بني لالسم لملضصضل ولبصل   على لبضمري )هض( لبذي يعضد عليه ،  
فحتضحت وقحص د لألديب، وهي إثيحء لب دين لحإسالوي  ي لب دوب  لجلزلئري ، وهذل وح أدى إىل 

 .لبتمحسك بني لجلمل ولبرتلكيب على لملستضى لألفقي  ي لبنص
 َون  لهلل عليهم بحبسالو  الذينيسمع لباعي دون ":يقضل ونا عن العدل فإننا نسيناه'' حدثو ي وقحبته  

 تعرفه  الذيعىن ملممح حنن فيه ، أن  ي لجلزلئر نضلبحً وجمحبس نيحبي ...،بيس  ي لجلزلئر نيحب  وال نضلب ، بح
 

                                                           
1 215، صعيضن لباصحئر 

 الفقه

 

لفقها  
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 .1ون أرولثهح..."لألوم ، وإمنح هي صضر بال ثقحئق ، وأبفحظ جمردة ون وعحنيهح ، وأجسحم وفرغ  
ل إىل عنصر إشحري سحبق وهض ) لجملحبس لبنيحبي (، وون حثأفحبعنصر لحإثحيل ) لبذين، لبذي(    

 لالستعمحر لبفرنسي لبذي لستضىل على كل أوالك خالل لبسيحق لبعحم بلمقحب  جن د أن لحملحل إبيه هض:
 ولملسيطر ولملضجه، ولآلور لألول  ي لباالد، فنج دهح تضز  لبضظحئف على أعضلهنح، مُ كَ فهض لحلَ  ،لجلزلئريني

 .وتغليًضح وتضع عليهح لسم) لبنحئب ( متضيًهح

                                                           
1 117عيضن لباصحئر، ص 



 ثانيا:الربط

(La Conjounction) 

 

 مفهوم الربط-1

 الربط في اللغة -أ-1

 الربط في الاصطالح -ب-1

أنواع الربط في "عيون البصائر" ودوره في التماسك  -2

ي  النص ّ
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 تمهيد:   

نه شأن الكثري من املصطلحات أش مرحلة عدم االستقرار واالضطراب،عرف هذا املصطلح     
 سنتداول يف هذا املبحث مصطلح الربط كمصطلح رديف للوصل. وهلذا احلديثة،

   مفهوم الربط -1
 الربط في اللغة -أ  -1

 ه  د  ش   يط  ب  ر  و   وط  ب  ر  م   و  ه  فـ   ا،ط  ب  ر  ه  ب ط  ر  يـ  و   ه  ط  ب  ر  يـ   ء  ي  ش  ال   ط  ب  ر    «:هـ(177البن منظور)  اللسانورد يف     
«1. 

  ط  ب  ر  يـ   ن  أ   ة  بط  ا  ر  ال ـم  و   ،يط  ـر ب  و   وط  ب  ر  م   و  ه  فـ   ه  د  ب ط ه ، ش  ر  يـ  ط ه  و  ب  يـ ر   ه  ط  ب  ر  « قال: القاموس احمليطأما يف     
 2.»ه  ر  غ   َـ  يف   م  وهل   ي  خ   ي   يق  ر  ف  ال   ل  ك  
نستنتج أن املعاين تدور  (،ط  ب  ن مادة)ر  أبش والقاموس احمليط،بتأملنا ملا أورده صاحب اللسان     

 يف نظم أو نثر. وصل الكالم بعضه ببعض سواء أكان يف القرآن الكرمي أو حول:
 الربط في االصطالح -ب-1
وح سبـ ن ا  ،وجتدر اإلشارة هنا إىل أن مصطلح الربط قد تداوله علماء العرب وخباصة علماء البالغة   

يف كتابه '  هـ(522)يف ذلك أن الربط مصطلح مواٍز ملصطلح الوصل والفصل، فقد قال اجلاحظ
. وهذا بيان ألمهية الربط يف متاسك 3»قيل ماالبالغة؟ معرفة الفصل من الوصل  «البيان والتبيي':

 النصوص .
تراَنا، وقدم لنا اجلاحظ تعريفا  أن  الربط كمصطلح  ن ّصي حداَي، له جذور يف كتب هنا يتضح     

وهو معرفة الوصل من  ؛دقيقا  ملفهوم البالغة وفصل فيه، وقد وضع معيارين  لتعريف علم البالغة
 الفصل.

                                                           
1  253، ص1جمادة)ربط(،  لسان العربر، ابن منظو 
2 ،33، ص5القاموس احمليط، ج الفريوز أبادي   
3 ،63ص ،7ج بريوت، دار اجليل، عبد السالم هارون، تح: اجلاحظ، البيان والتبيي 
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هـ( فكرة  الوصل والفصل عن اجلاحظ وطورها، وذلك 117وقد أخذ عبد القاهر اجلرجاين)ت    
متاسك   «ي ارتباط متاسك عناصره، ذلك أنوذلك يضف ،إلدراكه ملدى ارتباطهما بفهم معىن النص

النص وتعالق اجلمل بعضها ببعض ال يقومان على الرتابط فقط، فقد يقومان على مايعرف بالفصل 
( Disjonction)مثلما يقومان على الوصل والعطف ، ((Conjunction«.1  

والوصل مصطلح  يتداول معظم الباحثي النّصيي مصطلح الربط للداللة على الوصل والفصل،  
 مرادف للعطف.

وينظر يف اجلمل اليت ترد فيعرف « هـ ( قوال  آخر  يف دالئل اإلعجاز:117ويورد اجلرجاين)ت   
 مث يعرف فيما حقه الوصل موضع الفصل فيها من موضع الوصل، موضع الوصل من موضع الفصل،

" مث" وموضع "أو" من يعرف فيما حقه الوصل موضع " الواو" من موضع " الفاء" من موضع  مث
ويتصرف يف التعريف والتنكري والتقدمي والتأخري يف  ضع "لكن" من موضع" بل"،و موضع "أم" وم

فيضع كال من ذلك مكانه ويستعمله على  ويف احلذف والتكرار واإلضمار واإلظهار، ،الكالم كّله
  2. »الصحة وعلى ماينبغي له

ميكن  فمثال  أداة العطف " الواو"، ال أدوات الربط،فاجلرجاين يؤكد على معرفة  الفرق بي    
 االستغناء عنها يف ربط اجلمل، لكن البد من معرفة موضعها املناسب.

 ويف إيضاح الفروق والوجوه بي املعاين، وهذا ما ،جعل االستعمال أساسا يف إيضاح املعىن و    
ومن جهة أخرى نرى  السطحية والعميقة،البنية مستوى يساهم يف حتقيق االتساق واالنسجام على 

العناصر احملققة للتماسك النصي   ل  او  ن  ية باعتباره تـ  أن هذا القول يزخر بكثري من دالئل  الدراسة النصّ 
 3مبفهوم الدرس اللساين املعاصر.

                                                           
1 ،791ص 5221، 7دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان/األردن، ط إبراهيم خليل، يف اللسانيات وحنو النص 

2
   91ص د القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز،بع  

3 ،719ص ، 5277، جوان9العدد جملة كلية اآلداب واللغات، مسية إبرير، مفاهيم لسانيات النص يف دالئل اإلعجاز- 
769 
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وكما أنه يؤكد أيضا على ظواهر اتساقية أخرى: كالتقدمي والتأخري والتعربف والتنكري واحلذف     
وال تعد  وهي إحدى عناصر الربط اليت صرح هبا اجلرجاين يف كتابه، والتكرار واإلضمار واإلظهار،

أدوات الربط جمرد وسيلة تربط بي تركيبي، بل تتعدى ذلك إىل أبعاد داللية اليدرك ك نه ه ا إال من  
 . متكن من هذا الفن

 النص.اجلرجاين له أفضلية السبق لتأسيس علم لسانيات ف    
يلجأ إليها املبدع يف تكوين وبناء النص/اخلطاب،  الوصل ظاهرة لغوية تعبريية، إن الربط وف وعليه  

 .  ودالليا   إلنتاج وحدة متسقة ومنسجمة لغويا  
يف مواضع عدة يف   ،أدرجه املفسرين من إضافات ملحوظة إىل املقوالت كما جيدر اإلشارة إىل ما  

هذا  ر  وقد م   الوصل والفصل انبثق عن علم القراءات،وعليه فكتبهم لتفسري الكتاب املقدس، 
ولعل السبب يف  املصطلح مبرحلة عدم االستقرار شأنه يف ذلك شأن كثري من املصطلحات احلديثة،

 خذ باملصطلح النحوي"كانوا متأرجحي بي األ ،واملفسرينذلك يعود إىل أن النحويي والبالغيي 
والروابط بي مجلتي هي األدوات  . «العطف و تركه" واألخذ مبصطلح القراءات " الوصل و القطع"

. الروابط استعماال يف العربية 'الواو'لعل أكثر و  .1 » مل يفهم قبل دخوهلما اليت جتعل بينهما تالزما  
  حنو قوله تعاىل يف حمكم تنزيله:

  ََسَيُقولُون  ِ َۢا ب ابُِعُهۡم ََكُۡبُهۡم َوَيُقولُوَن ََخَۡسةٞ َسادُِسُهۡم ََكُۡبُهۡم رَۡجَ ََٰثةٞ رَّ َوَيُقولُوَن  ٱلَۡغۡيِب  ثََل

ۗٞ فَََل ُتَمارِ فِيِهمۡ  ا َيۡعلَُمُهۡم إَِّلَّ قَلِيٞل تِِهم مَّ ۡعلَُم بِعِدَّ
َ
ٓ أ ِّبِ  َّلَّ إِ  َسۡبَعةٞ َوثَاِمُنُهۡم ََكُۡبُهۡمۚۡ قُل رَّ

ا ِمَرآء   َحد 
َ
ا َوََّل تَۡسَتۡفِت فِيِهم ِمِۡنُهۡم أ فقد شاع بي النحاة مصطلح " واو الثمانية" يف . 2َظَِٰهر 

إن قوهلم "الواو" هنا ألجل العدد مثانية هـ( 751)تيقول ابن القيم. حنو هذه اآلية من سورة الكهف

                                                           
1 ،حتقيق: علي بن العمران، إشراف: بكر بن عبد اهلل بوزيد، دار عامل الفوائد، )د.ط(،  بدائع الفوائد، ابن القيم اجلوزية

 13ص ،7)د،ت(، مج

2 55 /الكهف  
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مث ابتدأ قوله:  قوهلم:سبعة،ن يكون دخول الواو هنا إيذانا بتمام كالمهم عند أوحيتمل  حمتمل.
امنهم كلبهم. وحنوي. ويرى ابن  فقلت: ،فقيهكما إذا قال لك زيد  وذلك متضمن تقرير سبعة، َو

امنهم كلبهم ليس داخل يف احملكي  .1القيم جواز احتمال الرأي الثاين إذا كان قوله: َو
واملعروف  قرينة لفظية على اتصال أحد املرتابطي باآلخر.  «:م(5277توعرض متام حسان)    

وبي احلال وصاحبه وبي املنعوت  أن الربط ينبغي أن يتم بي املوصول وصلته وبي املبتدأ وخربه،
ويتم الربط بالضمري العائد الذي تبدو فيه املطابقة كما ، ونعته وبي القسم وجوابه وبي الشرط وجوابه

و احلرف أو بإعادة اللفظ أو إعادة املعىن أو باسم اإلشارة أو أل أو دخول أحد أ يفهم منه الربط
  .2»املرتابطي يف عموم اآلخر

فاملبتدأ البد له من خرب والشرط حيتاج إىل  بآخر، اأن الربط قرينة لفظية تربط عنصر  واملالحظ   
يتم  فإما أن وأورد لنا ص و ر ا للربطبطي، رتافالبد من توفر اإلسناد يف الرتكيب للتمييز بي امل جوابه..،

 حبرف أو بإعادة لفظ أو معىن أو باسم اإلشارة .
 فهذا يثبت أنه قد اهتم بفكرة الربط، فكل كلمة تستدعي كلمة أخرى وال تقف عندها.

حيدد ما إذا كانت  أن أهم ما Haliday And R. Hassan))حسنرقية  يرى هاليداي وو     
يعتمد على عالقات الرتابط النصي داخل اجلمل وفيما بينها مما خيلق  ،تشكل نصًّا جمموعة من اجلمل

ميثل نصًّا.. حنصل على هذه احلبكة عن طريق عالقة  ي مما مييزه عما الللنص بناء نصّ  «بنية النص:
 .3»الرتابط

                                                           
1  ،نقال  .5223 القاهرة،، 7ط مؤسسة املختار، ترمجة وتعليق سعيد حسن حبريي، كارل ديرت بونتنج، املدخل إىل علم اللغة

جملة جامعة   ابن القيم اجلوزية يف كتابه" بدائع الفوائد" أمنوذجا، –يوسف سليمان عليان، البعد التداويل عند األصوليي  :عن مقال
  193 -195هـ، ص7135رمضان  ،23أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد

2 :573ص، 7991 املغرب، /دار البيضاء دار الثقافة، معناها ومبناها،اللغة العربية ، متام حسان ينظر  
3 ،556ص منري الرتيكي،  حمد لطفي الزليطين،ـم:ج.يول، حتليل اخلطاب، تر ج.ب براون  
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 هاليداي وكما يوضح  وفهمه معانيه.وانتظامه  يساهم يف ربط أجزاء النص فالربط)الوصل( هو ما  
اخلطاب على عنصر  معي يف حينما يعتمد فيه عنصر «:فـ أن عالقات الرتابط داخلية ،حسن رقية

 .1»بنجاح إال بالعودة إىل الثاين تهمبعىن أننا ال ميكننا فك شفر   فاألول يفرتض الثاين، آخر.
ال ا واحد   جيعلهما كال   وهذا ما فوظيفة أدوات الربط تضفي ترابطا بي العنصر األول والثاين،   

 يتجزأ.
 ألداة الوصل/الربط فقد قدم تعريفا   ،(D.Maigueneau)أما دومينيك مانغونو

(Connecteur) : يقصد بأدوات الربط أو الوصل عادة الوحدات اللغوية /املورفيمات اليت  «إذ
والعطف ، ) مع ذلك،رغم...( adverbesمر بالظروف وقد يتعلق األ تقيم عالقة بي مجلتي،

(cordination) ،واالتباع/الصلة ...(فـ )و( (subordination ( ،).. فهذه  ألن،مبا أن
 .2»ذا بال من حيث إهنا تضفي االتساق على النصا األدوات تؤدي دور  

تعد أدوات ربط تلك  «دوات الربط النحوية واملعجمية إذأ أقسام سعيد حسي حبريي وحدد  
صلية للتعبري عن والوسائل النمطية األ ،.. اضحةو الوسائل اللفظية اليت جتعل العالقات بي اجلمل 

ويطلق عليها روابط  حي ..(، ألن، الواو، ربط اجلملية)عالقات داللية بي اجلمل هي أدوات ال
ذلك بي وحدات أكرب وهي  وفضال عن -لكن ميكن للمرء أن جيعل العالقات بي اجلمل حنوية..،

حيث  روابط معجمية، يطلق عليها أيضا خرىأ واضحة بوسائل -يةالتتابعات اجلملية أو أجزاء نصّ 
 .3  »..وأيضا وحىت ولكن، وبرغم ذلك، وأدوات) لذلك، ،يشريان بوجه خاص إىل ظروف) رابطة(
 .4دوات الربط فيهأوالذي يشكل' دعامة النص' هو وجود 

من خالل تتابع مجلي  الروابط بأنواعها تساهم يف متاسك النص أن القول يتضح لناويف هذا    
 .احمبوك   اوبالتايل تتابع عالمات ليشكل لنا نصًّا متالح  

                                                           
1 .املرجع نفسه، املوضع نفسه 
 2 ،53ص املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب، دومينيك مانغونو  
3  القاهرة، ، 7ط ،لسانيات النص عرض تأسيسي ، ترمجة سعيد حسي حبريي، مكتبة زهراء الشرق،كريسنت آدمتستيك

  595، ص5229
4 559ص منري الرتيكي، مد لطفي الزليطين،ـج.ب براون،ج.يول، حتليل اخلطاب، ترمجة وتعليق حم 



 الاتساق في عيون البصائر                                                          الفصل ألاول 

 

71 
 

ولكي تدرك كوحدة  عن مجل أو متتاليات متعاقبة خطيا، عبارة  « :بأنه صمد خطايب النّ ـيعرف حم
. هنا يتضح اتضاحا جليا على 1»تصل بي أجزاء النصمتماسكة حتتاج إىل عناصر رابطة متنوعة 

 .جلملأمهية الوصل والربط بي أجزاء ا
فأدوات الربط مبختلف أنواعها تؤدي إىل إقامة عالقات بي الوحدات املتتالية؛ كلمات فجمل مث     

" وتؤدي متواليات من اجلمل، يتعالق فيها السابق بالالحق لتشكل يف األخري وحدة متماسكة" نصًّا 
  إىل معىن ليفهمه متلقي النص.

 ي:في الترابط النص   اودوره الربط النّصي في " عيون البصائر" واعأن -2
 يسمح لنا بطرح إمكانات متعددة للفهم و بتجاوز لسانيات النص حدود اجلملة يف التحليل،   

لفهم  -يف قدر اإلمكان  –دراسة كلية  "عيون البصائر"وهذا كمحاولة لدراسة نص  التأويل،
إذ هو من ، وذلك عرب أدوات سامهت يف متاسكه وترابطه، يعرض البحث موضوعات الربط مكوناته،

، ويف هذا اجلزء التطبيقي آللية الربط س ن س وق  العناصر املهمة والبارزة اليت سامهت يف تكوينه وتشكيله
لبحث أيضا على بعض الروابط الشكلية، ع ي ن ات منتقاة من مقاالت"عيون البصائر"، وسيقتصر ا

ـي ط ول لو ع مدنا إىل كل الروابط.   وهذا راجع لكثرهتا.ألن املقام س 
فجاء  ،هاليداي ورقية حسنمه قد  م يقست ولعل أهم حدد علماء النص أقسام أدوات الربط،   

 أربع صور وهي كاآليت : علىالوصل 
"  ،"الواو"من الربط بواسطة األداتي ويتم هذا النوع: ( Additiv) اإلضافي وصلال -1
 إضافة. كذلك، إىل ذلك، باإلضافة، "أو
 وتندرج ضمن املقولة العامة للوصل اإلضايف عالقات أخرى : 

 " باملثل".: ات من نوععبار  ويتحقق هذا الربط بي اجلمل بواسطةالتماثل الداللي:  -أ  -7

 بتعبري آخر".باستعمال عبارة " أعين"،"  عالقة بالشرح :  -ب -5
 .1 "حنو "باستعمال  عبارة  وتتجسد  عالقة التمثيل:  - ج -3

                                                           
1 53ص لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب، مد خطايب،ـحم  
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، وقد أطلق عليه متام حسان مصطلح الربط اجلمعي وهذه الروابط تضيف معىن التايل إىل السابق،  

 مصطلح  وبيالوصل اإلضايف  فة يف اللغة العربية،كما فصل بيللبس بينه وبي مصطلح اإلضا منعا
(،وميثلها يف  ...إخلor- else- or eitherوالذي من أدواته )  ،(Disjunction) التخيري

 . 2( أما العربية) أو،

اللغة العربية هي لغة اإلسالم  «:'التعليم العربي'مقالة: من هذا املقطعومن أمثلته ماجاء يف   
 اللغة على األمة اجلزائرية حقان أكيدان؛ ولهذه لغة  املسلمي الدينية  الرمسية ، فهيمث   ومن الرمسية ،

حبكم أن  حق من حيث أهنا ل غة  دين األمة، إذا اجتمعتا؛ فكيفكل منهما يقتضي وجوب  تعلمها، 
احملافظة عليها حمافظة  على ففي  حبكم أن األمة عربية اجلنس؛ أهنا لغة جنسها، وحق األمة مسلمة،

 وما ن حرص متأصل يف هذه األمة على تعلم العربية؛هنا نشأ ما نراه م ومنجنسية ودين معا ؛ 
نشاهده من قلق واضطراب يف أوساط األمة ملوقف  وما جتماعية حب رّية تعليمها،انشهده من مطالبة 

نراه من سخط عميق على القرارات والقواني اليت تعرقل وما  احلكومة املخجل من اللغة العربية،
 .3جزء من الدين أوكله ألهنا مفتاح  الدين،  وذلك تعليمها؛

فنسبة ورود حرف' الواو'  ،-التعليم العريب –كان استعمال أدوات الربط متباين يف هذه املقالة     
ان ذلك يف اجلدول وميكن بي أو' ، و'الفاء ' كبرية  مقارنة باألدوات األخرى حنو ' بل' و '

 :اإلحصائي اآليت

                                                                                                                                                                                

 1 53ص ،خطايب، لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب مدـ:حمينظر  
 2  32النص واخلطاب واإلجراء، تر:متام حسان، ص، راندغروبري آالن دي بو  

   3 عيون البصائر، ص51

 نوعها المقالةنسبة ورودها في  األداة
 إضافي 87 الواو
 إضافي 11 الفاء

 استداركي 3 بل
 إضافي 2 أو
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 (3)الجدول
 فمن خالل اجلدول تبي أن الربط اإلضايف حيتل نسبة كبرية يف املقالة املختارة كعينة للدراسة،   

مث  مرة، 77وذكرت الفاء  مرة، 16حيث ذكر  كان له النصيب األوفر،  (الواو)وعليه فحرف العطف
 .-كما هو موضح يف اجلدول أعاله  -تليها األدوات األخرى بنسب خمتلفة

فقد كانت بداية العطف  فقد بدأت املقالة جبملة امسية " اللغة العربية هي لغة اإلسالم الرمسية،.."،   
اجلملة يف قول اإلبراهيمي" ومن مث   فهي لغة  املسلمي الدينية  الرمسية"، وهي مجلة معطوفة على 

وقد حتقق االتساق من خالل األداتي " الواو" و"  السابقة " اللغة العربية هي لغة اإلسالم الرمسية"،
يفيد إشراك الثاين فيما دخل  «: فحرف الواو إذ(ـه563)ت  قال املربد الفاء" داخل فقرة واحدة.

وهي توجب أن الثاين بعد  « أما حرف الفاء .1 »وليس فيها دليل على أيهما كان أوال فيه األول،
وكل هذه  .3 »هنا للجمع املطلقأ «:(ـه236)تقال الزخمشري. 2 »األول وأن األمر بينهما قريب 

األدوات سامهت يف ربط اجلمل وإبراز املعاين .فاإلبراهيمي اهتم بقضية جوهرية أال وهي قضية "تعلم 
  وحرصه عليها ألهنا مفتاح الدين. اللغة العربية"؛

بالنسبة  -الواقع يف اجلزائر أما : "ونعود إلى فصل الحكومة عن الدين'' و رد يف مقالة وقد   
رجال الدين واجلمعيات الدينية، كلها تشكيالت حكومية حبتة، وال تستمد  فإن -لإلسالم وحده

 قةلبي هذه اجلمل، لكونه ح وصلفاء( الأما،  الربط ) يف   ر  ". فقد حقق ح  سلطتها إال من احلكومة
 ربط ووصل بي أجزاء اخلطاب، إذ إن  البنية النصية الكربى هلذه املقالة كلها هي بيان حال اإلسالم

يف اجلزائر، وتدخل احلكومة الفرنسية، ويتضح للمتلقي مدى مسامهة هذه األداة يف الربط بي املعاين 
 وأخذها بأعناق بعضها بعض.

                                                           
1 523ص الكامل يف اللغة واألدب،، املربد 
2  ،هـ  3997 بريوت،/القاهرة، 5اللبناين، طاملصري/  مد عبد اخلالق عضيمة، دار الكتابـاملقتضب، تح: حمينظر: املربد- 

 21ص،  7، ج7919
 3  ،7عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، دار الكتاب العريب، بريوت، ط الكشافالزخمشري ،

 731ص ،7961-هـ7126
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مكافآت من  أو يف هذه النياشي أهنا تشريفات، ويف نفس املقال يقول اإلبراهيمي" إن األصل   
هلم على العمل احلكومي الذي يتفاضل فيه  ومنشطات ،واإلدارييناحلكومات لرجاهلا العسكريي 

فيهم الرغبة يف  وتتجددالتشوف هلا على املنافسة واالستباق، أو اإلنعام هبا،  فيحملهمالعاملون، 
 .1أداء الواجب"

يعتمدوا  وأن ،املشايخ الواعظي... فعلى ":دروس الوعظ في رمضان'ومثل ذلك ماورد يف مقالة '  
وأن ما صح من حديث رسول)اهلل صلى اهلل عليه وسلم(، ويف تذكريهم على صرائح اآليات القرآنية، 

 وأنجيلو حدود القدوة يف ذلك كله،  وأنيضربوا األمثال بسريته وسرية أصحابه رضي اهلل عنهم، 
وسيلة إىل حتبيب العلم إىل نفوسهم زيادة على تشريكهم   فإن ذلكيقرّبوا املعاين من أذهان العامة، 

 .2من اهلداية" وتقريبهميف اخلري 
ي ل  حتوكها احلكومة لتقطع هبا   -كثريومثلها  –ويف مقالة ' التعليم العريب' يقول:" فهذه     كلها ح 

ذ ر األمة هذه املظاهر الغرارة، فإهنا كالسراب خيدع الظامئ  الطريق على التعليم العريب الديين...، فـ ل ت ح 
    . 3"كالشيطان إذ قال لإلنسان اكفر، فلما كفر قال إين برئ منكمثل احلكومة  مثلوال ير ويه، وإن 

مقالة ' حكمة الصوم يف اإلسالم':" وقد توجهها إىل جهات معاكسة للوجهة  و ورد أيضا يف    
من معاملة بعضهم على نحو أن الناس أصبحوا يتعاملون مع اهلل  ذلكاملؤدية إىل اهلل، ومن نتائج 

   .4 " ابعض  
حمد الطاهر بن عاشور وعبد الحميد بن باديس" ـ" مقائال يف مقالة' الرجال أعمال حويشر     

:" والضرورة الداعية إىل اإلصالح قد رجحت؛ ومعىن ذلك  النهضة العلمية بالشمال اإلفريقي'إَماَما 
 «:(ـه 363الرضي)ت يقول   .5كله أن التدبري االجنماعي قدكمل؛ فخب  اجلواد يف مضماره..."

                                                           
1 773عيون البصائر، ص 

 
2 771ص ،نفسه ملصدرا  

3  515، صنفسه صدرامل 

4 215، صنفسه صدرامل 

5 359ص ، نفسه صدرامل 
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فالبد من رابطة تربطها باجلزء  جعلها جزءا من الكالم،فإذا قصدت  اجلملة يف األصل كالم مستقل،
فألدوات الربط أَر يف بيان املعىن دون لبس وجتلية  .1   »وتلك الرابطة هي الضمري... اآلخر،

 لإلحساس.
على العكس،  توقع حنو:هو معكس ما يعينو  :( Adverative) العكسي وصلال -2

قائال عن الوصل العكسي: يفيد أن اجلملة التابعة  متام حسان ي ردف إضافة لذلك، عكس، لكن...
 Never The elsse,Howتعابري و (،But ,Yet (وميثله يف اإلجنليزية  خمالفة للمتقدمة،

Ever)،) )وأما(، غري أن، )بيد أن، ،وميثله يف اللغة العربية حرف االستدراك) لكن وأخواهتا 
   . 2املقابل...(ويف  وعلى العكس، )خالف ذلك، والتعبريات

 ومجعية العلماء تستنكر كذلك هذا التجاهل املمقوت من اإلدارات احلكومية، «يقول اإلبراهيمي:   
يقة بي املدارس واجلمعية، للتأسيس  بل لإلشراف الفعلي من اجلمعية على املدارس،و  للعالقات الَو

 . 3»العملي من اجلمعية لكثري من املدارس....
وهذا  خبطاب استنكاري، اإلدارات احلكومية، اإلبراهيمي  يف هذا املقطع من املقالة، خياطب   

يقة بينها وبي املدارس وإشرافها  بسبب التجاهل الذي متارسه ضد اجلمعية، ومعرفتها بالصلة الَو
  ."بل للتأسيس العملي من اجلمعية لكثري من املدارسمث يستدرك ذلك يف قوله:" عليها،

وهذا ماساهم يف  ،مجل وفقرات املقالةبي كلمات و  ربطالساهم يف  الربط مبختلف أنواعه،ن إ   
 .اتساق النص 

 ':كلمات واعظة ألبنائنا المعلمين األحرار 'قول اإلبراهيمي يف مقالة  أيضا يف ذلك ورد ومما    
هناك حدود مشرتكة بي الضار والنافع من أعمالكم، فتبينوها مث اعملوا على قدرها، إن النشاط  « 

  .1 »وإن الغرور ألعضل  داء يف عصركم الغرور ال يزايل، لكنو قد يعاود،

                                                           
1  ،97ص ،7ج،7965، 5ط دار الكتب العملية، شرح كافية ابن حاجب،الرضي األسرتبادي 
2 31ص ،السابق صدرامل 
3 53، صعيون البصائر 
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أدت إىل )لكن( فأداة الوصل العكسي قدم اإلبراهيمي حجة ووضع حدودا بي الضار و النافع ،    
اجلملة " لكن الغرور ال يزايل" مع اجلمل السابقة " إن النشاط قد يعاود" من حيث توجيه ربط بي 

الداللة  للفظة مدح  مقدرة الذي هو " م ذك للنشاط" أو مدح مبالغ الذي هو " م دع اة  للغرور"، 
  وهذا تذكري للمتلقي بأن العمل يكون على قدره دون جتاوز للحدود فيقع الضر.

 منها الرباق والقامت،و  عند اإلبراهيمي مثل:" حبات العقد من املاس والياقوت والزمرد، فالكلمات    
ولكنها تزداد هبجة وروعة إذا انتظمت مع غريها من حبات  قيمة يف حد ذاهتا، ة  ب  وقد يكون للح  

تكتسب الرونق والروعة حي يناهلا  ولكنها وقد تكون احلبات ضئيلة القيمة يف ذاهتا، العقد،
اوره بلفظ يناسبه ويالئمه وهذا من جيفهو خيتار اللفظ و  .2وينتظمها حسن النسق" ،النسجاما

  االنتظام بي األلفاظ.
 الوصل العكسي : فيها ومن املقاالت اليت جاء

:" تستحسن العقول قتل قاتل. وتؤيدها الشرائع فتحكم بقتل ماي' 7ذكرى قال يف مقالة '   
االستعمار العايت يتحدى العقول ألنه عدوها...، أما االستعمار فأيامه كلها حنسات،  لكنالقاتل؛ و

 3بل دهره".
جزائر، وما كنت  لتفليت من براَن  يا ك  ي  ل  وا ع  ر  ب نيك ج   ولكن": ' تصوير الفجيعة'ويف مقالة  

 .4انتصف اهلل لك من عدوك باإلسالم والعرب" لوالالرومان، 
العالقة املنطقية بي  إداراكوهذا النوع من الربط ميكننا من  :(Casual) الوصل السببي -3

، ويرتتب على هذا هلذا السبب، نتيجة لذلك، هكذا، بالتايل،  :ويعرب عنها بعناصر مثلمجلتي فأكثر 
يقة بعالقة عامة هي السبب والنتيجة. ،...من أجل ذلك وسبب ذلك، و  وهي كما نرى عالقة َو

 .متثله هذا النوع من الربط األدوات ) الفاء، حىت(
                                                                                                                                                                                

1  599، صاملصدر نفسه 
2  33ص ،5ط جنلو مصرية،مكتبة األ الفنية لألدب،عبد احلميد حسي، األصول  
3 332-359ص ،السابق صدرامل 

4 195عيون البصائر، ص 



 الاتساق في عيون البصائر                                                          الفصل ألاول 

 

77 
 

وقد كثرت « :'كلمات واعظة ألبنائنا المعلمين األحرار' يف مقالة ومن أمثلته قول اإلبراهيمي   
أنسى آخر ها أوهلا؛ وأن احلكومة قد تشككت عن تنفيذها  حتى هذه القرارات و ملحقاهتا وشروحها.

ال تثق  فأصبحت ،تبقى كاألسلحة املدسوسة لوقت احلاجة؛ وأن األمة فهمت هذا ولكنهاملكيدة، 
تلغى هذه القرارات، وتتالقى األمة  واحلكومة  على قرار واحد  حتى بوعد، وال تطمئن إىل سكوت،

 . 1» عقول بل واحدمعقول؛ ال ينفرد بوضعه عقل 
فهنا  ،من خالل قول األديب" فأصبحت ال تثق بوعد" ـبـيفوظيفة أداة الربط " الفاء" كوصل سب    

من جراء ماحدث له جاء بسبب قرارات احلكومة التعسفية،  -الشعب اجلزائري -يؤكد أن األمة
وتضع قرارات  ولن تطمئن األمة حىت تلغى احلكومة كل قراراهتا، فأصبح ال يثق هبا وال بوعودها،

م على ما يف نفس الكاتب من  ن  فأداة الربط "الفاء" تـ   ة.جديدة ختدم أفراد األمة اجلزائرية املسلم
، مما وقد سامهت يف التماسك بي مجل املقالة املعاناة الىت مست أمته من إجحاف يف حقوقها.

 .السبب ونتيجتهإذ ربطت بي  .أضفى عليها اتساقا  داللي ا
وتتالقى األمة  واحلكومة  على داة الربط "حىت" يف قوله"حىت تلغى هذه القرارات، أكما سامهت    

فقد جاءت هذه األداة "حىت" كتعقيب ملا  "،ال ينفرد بوضعه عقل واحد بل عقول قرار واحد معقول؛
 يف نفس الكاتب للوصول إىل هدفه املرجو.

أنسى آخر ها أوهلا "، فهذا نتيجة كثرة القرارات  وامللحقات والشروحات اليت  حتىوذلك يف قوله :"  
  تصبح ومتسي عليها احلكومة .

 ومن األمثلة اليت وردت يف هذا النمط من الربط:
: ابتالع أوقاف املسلمي، :" واملساجد واألوقاف 'الحقائق العريانة'مما رود يف مقالة: و     

من أصول  كل ذلك، وإحالة بعضها إىل كنائس ومتاحف ومستودعات، واالستيالء  على مساجدهم
 وقع بالقطر اجلزائري". ذلك وكلاالستعمار، 

                                                           
1  599عيون البصائر، ص 
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:" فالواقع املشهود أن الكثري ' من مشاكلنا االجتماعية الشبان والزواج'ويف قوله أيضا يف مقالة    
يعرضون عن الزواج إىل أن يبلغ الواحد منهم سن الثالَي  -وهو أملنا ووَرة خصائصنا -من شبابنا
أن الكثريات من شوابنا يتعطلن عن الزواج إىل تلك السن، فيضيع على  كويترتب على ذلفما فوق؛ 

 .1اجلنسي ربيع احلياة"
مجلتي أطروحيت ويقصد به جتسيد  العالقة بي  :(Temporal) الزمني وصلال-4

اللغة العربية  يف متثلهو  .2 (Then)وأبسط عالقة متثله يف اإلجنليزية هي عبارة  متتابعتي زمنيا،
يف  ،يف آخر املطاف أخريا، بعد ساعة، كلما،،  فـ قبل، منذ، واو، بعد ذلك، مث، ):األدوات

فهذه األدوات تتضافر وتتحد كحلقات تربط أجزاء النص ليبدو كال واحد متسقا  .3(..حي.
 ومنسجما كاجلسد الواحد.

وتدل عليها األفعال التامة والناقصة وكذلك « :)الوصل السبيب( يف هذا النوع  زهر الزناداأل يقول   

وسائل دقة  لتبقى أوفر تلك الكن األفعال   الرتكيبية األخرى يف اجلملة،ىن  وبعض البـ   ظروف الزمان،
  .4 »واستعماال 

 باسم األمة مجعية العلماء، إن «:' التعليم العربي'يف مقالة يقول اإلبراهيميومما ورد يف ذلك     
مجيع القرارات  بإلغاء –حلاح إيف  -احلكومة اجلزائرية االستعمارية تطالباجلزائرية املسلمة عموما، 

كالقرارات  من طرف واحد، يكونال  استبدال قانون موحد عادل هبا، القدمية املتعلقة بالتعليم العريّب،
بّي  واضح الداللة، ويكونوجلمعية العلماء اشرتاك يف وضعه،  لألمة رأي  فيه، يكونالقدمية بل 

 تسعىأن التعليم العريب الذي  ترىلماء الع ومجعية وال غموض. ،ال إهبام فيه صريح املعاين، املقاصد،
هو أشرف مقاصد  والتثقيف حلريته وترقيته هو جزء من التعليم العام الذي هو وسيلة التثقيف،

                                                           
1 353عيون البصائر، ص 

2 53ص لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب، ،مد خطايبـينظر: حم 
 3 ،597ص ،7ج، النظرية والتطبيقعلم اللغة النصي بي  صبحي إبراهيم الفقي  
4 61األزهر الزناد، نسيج النص، ص 
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احلكومات الرشيدة لتلتمس املعونة  على تثقيف شعوهبا من كل من  وإن احلكومات الرشيدة،
فما بال  احلكومة  سري ماحيقق ذلك،هلم من التنشيط والتي وتبُذل من مجعيات وأفراد، يستطيعه

عن  -باعرتافها -هنا عاجزةأالعراقيل  يف طريق التثقيف مع  وتَضع  تعاكسُ اجلزائرية االستعمارية 
يعد التعليم  .1 »أليست تلك املعاكسات كلها ألن التعليم عريبٌّ إسالميٌّ ؟... .تعميمه ونشره؟ 

 .مخسة عشر عاما  تطالب حبريته أقامت مجعية العلماء العريب من أهم املطالب الذي
استخدم الكاتب يف هذا الفقرة أدوات الربط) الواو، الفاء، بل، ال(، وذلك يف قوله:" واستبدال،     

عال مرتبطة بزمن وكل هذه األف .ال يكون، بل يكون، ويكون، ومجعية العلماء ترى، وتبذل وتضع"
 الوسائل داللة على الزمن ) أفعال تامة وناقصة(.املضارع، وهي من أوفر 

ومطالبتها من  جند اإلبراهيمي يوضح لنا جهود مجعية العلماء يف الدفاع على قضية حمورية،    
 بإلغاء كل القرارات القدمية اجملحفة يف حق لغة القرآن، -تعبري ساخر -احلكومة اجلزائرية االستعمارية
وضعها، لنشر اللغة العربية بي أفراد اجملتمع، وبالتايل حتارب سياسة  واستبداهلا بقواني تشارك يف

 للقضاء عليها وتعميم اجلهل.  فرنسا
وهي  ،لم الصلعاءيانتفت علينا بالص ثم" ذكرى مبارك الميلي'  'ومثل ذلك ماورد يف مقالة     

توالت اخلطوب،  ثمانتهت وإخوان العهد كلهم يف غيايات السجون واملعتقالت، ثم ماي،  6حادَة 
: نقض يف الرجال، ونقض العهود، وتواترت الفنت، وامتحن هذا الوطن بأشنع مامتتحن به األوطان

هذه الفئة القليلة مزودة بإمياهنا باهلل، متكثرة بأعماهلا للعلم،   وبقيتفيه،  واختالفالل يف الرأي، وض  
 فتتحصنالكيد والرتبص من الغريب،  وتلقىبالصرب،  فتعتصممن القريب،  والتنكر  تلقى اجلفاء

    .3ه أكثر تراخيا، أي أن  بي األول والثاين مهلةفحرف العطف)مث( ، يفيد الرتتيب لكون. 2بالثبات"
مجل، أكدت ) مث( بي َالث  ، فقد ربطت األداة7912ماي  6حتدث اإلبراهيمي هنا عن جمازر 

 األوىل منها سبب اجلملتي اليت تلتها مباشرة، وهنا ترتيب يف األحداث، وسنمثلها يف الرتسيمة اآلتية:
                                                           

1 52عيون البصائر، ص 
2 333ص ،املصدر نفسه 
3  :536-3/531، ومعاين النحو،5/22، األصول:7/716ينظر: املقتضب  
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 (6)الشكل

وأخري ا  مث  تليها مرحلة هنايتها،بداية كانت اجملازر  ؛األحداث  يفوتوايل هنا ترتيب وتعاقبنالحظ    
عتقل ألغلبية اإلخوان اجلزائريي، وتشرد للبقية، وخسائر جسيمة أخرى السجن وامل ) املوت، النتيجة

ما ميارسه شيطان االستعمار الفرنسي يف حقه، من   اء  ر  اخلطوب على الشعب اجلزائري، ج   توايلو (، 
 .كل فنون الظلم والقمع

ك يتضح توسطت هذه األداة )مث( لبيان ذلك، فضال  أن يف ورودها تفصيال  لألحداث. وبذل فقد 
 هذا األداة.االتساق الذي أسهمت يف خلقه 

 وسأشري إىل بعض املقاالت اليت حدث فيها الربط الزمين مبختلف وسائله :   
فيهم،  -املبين على حكمته-حكم اهلل وبينا:" ' كلمتنا عن األئمة' ومثل ذلك ما ورد يف مقالة     

ثم ، 715بكلمة َالثة يف العدد وضحناهاثم ،  712تلك الكلمة بكلمة َانية يف العدد ثم شرحنا
يـ ع ة   سمعنا عن واجب  انَ لَ غَ وشَ راعا ، ها مع الصبح س  ووافيناافا ، ف  إليها خ  ا ن  ر  ط  املغرب األقصى ف   1ه 

مصرعها يف املغرب  لقيت   " البصائر" قدوإذا كانتجبهاد...،  اجهاد   ووصلنامهم، بواجب أهم، 
 .2فتلك غاية اجلهاد"

حق، ألن لغته جتمع أ:" فالعريب أوىل بذلك و ' اختالف ذهنين في معنى التعليم العربي'ويف مقالة   
في وقت  -من خصائص البيان ما اليوجد جزء منه يف لغة الزنج أو لغة الصي، وألن لغته كانت

                                                           

 : يـ ع ة ت خ ف  عند الفزع ج ُب   و ف ز ع ، ه    واس 

2 527عيون البصائر، ص 

ماي 8أحداث 
1945

انتهت المجازر

موت، سجن 
..  ..ومعتقالت، تشرد
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ناقلة  -في وقت ما-مجان حضارهتم، وكانتتر   في زمن مالسان  معارف البشر، وكانت  -ما
 1ات الشرق وفنونه إىل الغرب..."فلسف

الدرس انه ال أ ظ ل م  من نتيجة :" فكانت ' التعليم العربي والحكومة'ومما ورد فيه أيضا يف مقالة    
 .2الظامل إال من خيضع لظلمه وحيرتم قوانينه الظاملة"

لى أوصاف  -مع ذلك كله -:"ورمضانأثر الصوم في النفوس'ويف مقالة '     للو ص اف:حرم  أهل جم 
 .3اجملون مما يرجون، وحبس هلم من مطايا ما ي زجون"

ن هناك أميكننا القول  فيما خيص أنواع الربط، صعلماء النّ فمن خالل هذا العرض الذي قدمه      
ن حروف العطف أجند  وإن كانت ليست منها، لكن يف العربية، ،وأخرى تؤدي مؤداها أدوات رابطة،

نتيجة للجملة السابقة وتسمى أمناط  كوهناعداها فهي عبارات تدخل يف   وما احلرفية،دوات هي األ
 رابطة.

فإنه  وجعل املتواليات مرتابطة متماسكة، ،وظيفة الوصل هي تقوية األسباب بي اجلمل«  :إذا فـ    
 .4»ال حمالة تعترب عالقة اتساق أساسية يف النص

                                                           
1  372، ص البصائرعيون 
2 512، صنفسه صدرامل 

  3 217،نفسه صدرملا 
4 51ص ، األزهر الزناد، نسيج النص 



 الحذف :لثاثا

(Ellipsis) 

 مفهوم الحذف -1

 الحذف في اللغة -أ-1

 الحذف في الاصطالح -ب-1

ي أنواع الحذف -2  في " عيون البصائر" ودوره في الترابط النص ّ

 
 
 



 "عيون البصائر"الاتساق في                                                          الفصل ألاول 

 

83 
 

 تمهيد: 
ويعد من عمل املتكلم الذي  ويقصد به إخفاء الشيء، احلذف ظاهرة شائعة يف نسق اللغة العربية،    

إذ يعتمد على قرائن  يتمكن ااملتلقي من فهمه، ما ؛اء عنصر أو جمموعة من العناصرعلى إخف يَعَمد  
 .معنوية أو مقالية للداللة على احملذوف

مث ننتقل إىل تعريفه  املصطلح النصي "احلذف" يف اللغة واالصطالح، البحث مفهوم يف هذاتناول نو    
 ىل أمناطه ،وكيف انتقل هذا املصطلح من أحباثونتطرق إ نظريه يف املنجز العريب،و يف املنجز الغريب 

 ليصبح كأداة إجرائية رئيسة يف التحليل النصي.البالغة و  النحو
 كيف ساهم احلذف يف اتساق نصوص عيون البصائر؟ ميكن طرح سؤال مفاده:وعليه     

 (:Ellipsis) الحذف -1
 الحذف في اللغة -أ-1

 ءَ ي  ش  ال   ف  ذ  ي:حَ ر  هَ و  اجل الَ قَ ، وَ ه  طََرف   ن  َقطََعه  م   :فا  ذ  حَ  ه  ف  ذ  َي   ء  ي  ش  ال   ف  ذ  حَ «جاء يف اللسان:    
 وَ ه   ،ة  ن  س   ة  الَ ص  ال   نَ م   م  اَل ف  الس  ، ويف احلديث:َحذَ ت  ذ  خَ أَ  ي  ي...أَ ر  ع  شَ  ن  م   ت  ف  ذَ حَ  ه  ن  م  و   ،ه  اط  قَ س  إ  

: قَ احَلذ   «اب العني:يف كت دَ رَ وَ وَ  .1» يه  ف   ة  الَ طَ ال    م  دَ عَ وَ  ه  يف  ف  تَ   َذف  طََرف  ا ي   مَ كَ   ط َرف  ال   نَ م   ء  ش ي  ال   ع  ط  ف 
  .2» اة  ش  ال   َذَنب  
 يف هذه فاملعىن اللغوي.  3 »ه  ف  رَ طَ  ن  م   ه  ع  ط  :قَ فا  ذ  حَ  ء  ي  ش  ال   ف  ذ  حَ «أما أصحاب املعجم الوسيط:    

وميكن تفسري هذا االختالف بني واألخذ.املعاجم العربية يدور حول: القطع من الط رف والسقاط 
نوع من القطع من الطرف مث تطورت الداللة  بأنه املعاجم على أنه نوع من التطور الداليل، فقد فسر أوال  

يف خمتلف  معان أخرى وقد وردت .ميكننا إضافة معاين جديدة األخذ، كمالتصبح مبعىن السقاط مث 

                                                           
1 ،477ص، 1ج لسان العرب مادة)حذف(، ابن منظور  
2 101، ص3ج مادة)حذف(، اخلليل ابن أمحد، العني 
3 161ص املعجم الوسيط، ،جَممع اللغة العربية    
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من باب التطور الداليل  -يرادها يميعا فهي تحتاج لبحث مستقل املقام ال يتسع  ل –املعاجم العربية 
 1.التضمن والتأويل و الضمار، التقدير، االختصار، االتساع، اجلديد حنو:االستغناء،

  :االصطالح الحذف في-ب-1
(، والذي Ellipsisوالذي يقابله مصطلح ) ورد مفهوم احلذف يف معجم املطلحات األلسنية       

يتم حبذف كلمة واحدة أو أكثر من يملة دون الضرار باالتصال اللغوي  «إجياز باحلذف إذ:يقصد به 
 أنواع ؛.فاحلذف 2 »مع وجود قرينة تبني احملذوف،كما يف حذف املبتدأ أو اخلرب أو الفاعل أو املفعول

 القرينة للداللة على احملذوف. ودحذف لكلمة وجلملة مع وج
( من خالل القرائن ومهمتها يف ـه180قد تكلم عنه سيبويه)تف ،النص  فاحلذف مل ينفرد به علم    

 ،وكما أشار إىل احلذف لكن مبصطلح مغاير " العارض" .3إباحة احلذف يف أكثر من باب يف كتابه
عرب مل تستعمل ظاهرة وهذا يدخل يف باب العدول. ويف موضع آخر يف تضاعيف كتابه نب ه إىل أن ال

كان قصديا ، ملا ج ب َل عليه اللسان العريب من امليل إىل الجياز لكن اشرتط الفادة يف وإمنا   ،احلذف جزاف ا
 الكالم .

احلذف باب دقيق « يف دالئله إذ : رسظاهرة احلذف بالد هـ(741)تد القاهر اجلرجاينبعتناول و    
 الذكر،أفصح من  شبيه بالسحر فإنك ترى به ترك الذكر، لطيف املأخذ عجيب األمر، املسلك،

  »ب   تكون بيانا إذا مل ت   وأمت ما تكون إذا مل تنطق، وجتدك أنطق ما والصمت عن الفادة أزيد لإلفادة،
4. 

                                                           
1 111ص ،1008 القاهرة،، 1ط والنشر والتوزيع،دار غريب للطباعة  احلذف والتقدير يف النحو العريب،، ينظر:علي أبو املكارم  
2 17، ص1111لبنان، ،  /بريوت ،1ط عريب، دار الفكر اللبناين، -إجنليزي-فرنسي -مبارك مبارك، معجم املصطلحات األلسنية  
3 ،هـ1701، ، ، القاهرة /مصر3توزيع، طال، مكتبة اخلاجني للطباعة والنشر و تحقيق: عبد السالم هارون سيبويه، الكتاب-

 160-113ص ،1جم، 1188
4 114عبد القاهر اجلرجاين، دالئل العجاز يف باب املعاين، ص 
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يشرح النص احلذف كباب مهم من أبواب البالغة، ويؤكد اجلرجاين على احلذف الذي يؤدي      
يضا إىل أن احلذف أبلغ من الذكر، املعىن، وميكن تحديد موضعه يف النص، اعتماد ا على القرائن، ويشري أ

  إذ هو أعلى مراتب البيان.
هـ(، 180من كتب الرتاث حنو:الكتاب لسيبويه )ت (M .G Carterكارتر)  قد استفاد      

هـ(، ومعظم الن حاة املتأخرين؛ 461وكتاب مغين اللبيب عن كتب األعاريب لصاحبه ابن هشام )ت
صل القول يف التمييز بني املصطلحات املرادفة ملصطلح احلذف، وذلك من خالل مقاله التنظريي الذي ف

 وهذا دليل على أمهية هذه الظاهرة يف البحوث الغربية.

أل اا جاءت جامعة  والذي يقابله يف العربية مصطلح احلذف، (،Elision) اولة عنو اا بـوهذه احمل   
وهي موضحة يف اجلدول  خاص. قسم غري خاص وقسم اليت قسمها إىل قسمني: ،احلذفمرادفات من 
 :أدناه

غري 
 خاص

 ختصارا -اقتصار -اتساع-إجياز -استخفاف-وقف -تسكني -جزم -ذهاب -سقوط

 ) تقدير(-إضمار-حذف -اختزل -خزل -كف خاص

 (4( )الجدول G Carter M.أقسام الحذف عند كارتر) 
اب والسقوط مصطلحني تقنيني : يعد الذهفاهيماملمميزا بني هذه  على اجلدول مث أردف معلقا      

 فهي مصطلحات تحليل إىل نوع من ،أما اجلزم والتسكني والوقف باجلانب الفيزيقي يف العملية. مرتبطني
 إىل أنه مرتبط بأسباب و فيميل كارتر ،أما بشأن االستخفاف النحوي يف صورة الكلمة، صالتقلي

عملية االقتصاد يف اللغة تحت ضغط علة " كثرة طبيعي ل ل  أي أنه جتََ  أغراض احلذف أكثر منه حماقال،
واالقتصار واالختصار  مث يشري إىل أن العالقة الدقيقة هي اليت جندها بني الجياز واالتساع، ."االستعمال

ومع ذلك  فاحملاقالن األوالن ينتميان إىل جمال البالغة أكثر منهما إىل جمال النحو، ومصطلح احلذف،
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وفيما خيص االقتصار واالختصار فإنه يذو حذو على منوال  ل عملية احلذف.فإ اما يتحققان من خال
 1ابن هشام إذ تبىن تفسريه.

استبعاد « احلذف: (Beaugrande)راندغوروبري آالن دي بو Dressler)  )سلريدر ويعرف     
أو أن ي عد ل بواسطة  أو أن يـ َوس ع، العبارات السطحي ة اليت ميكن حملتواها املفهومي  أن يقوَم يف الذ هن،

أن ميكن فمن خالل شحنتها الداللية  العبارات املثبة على السطح،. فقد استبعدت 2»العبارات الناقصة
 .ذهاناأل ذ  شحَ تَ 

عالقة   «:حلذفا بأن Haliday And R. Hassan))هاليداي ورقية حسنالباحثان يدد و    
عادة إوهذا يعين أن احلذف  يف النص السابق، ويف معظم األمثلة يوجد العنصر املفرتض داخل النص،

 .3»  عالقة قبلية
إذ يعد عالقة  أن احلذف من العالقات االتساقية الداخلية اليت تصنع النص، نستشف من هذا القول:   

 على القرائن املصاحبة. القارئ اعتمادا   إليه يتوصل حيث ،لتأويل النصوصيرتك فراغا يف البناء ، قبلية
حلذف كعالقة اتساق ا «:مد خطايب بني احلذف واالستبدال إذـيفرق حم الكتاب من املوضع نفسويف   

 أثرا، أي أن عالقة االستبدال ترتك ،ر"استبداال بالصف"ال خيتلف عن االستبدال إال أن يكون األول 
دل يبقى ن املستبإف وهلذا بينما عالقة احلذف ال تلف أثرا، ،حد عناصر االستبدالأوأثرها هو وجود 

 الفراغ الذي خيلفه االستبدال، مما ميكنه من ملء ا يسرتشد به القارئ للبحث عن العنصر املفرتض،مؤشر  
جند يف اجلملة  ومن مث ال يل حمل احملذوف أي شيء، إذ بينما األمر على خالف هذا يف احلذف،

 .4»ملة األوىل أو النص السابقعلى ماورد يف اجل فراغا بنيويا يهتدي القارئ إىل ملئه اعتمادا  الثانية 

                                                           
1  ،ينظر: بوشعيب برامو، ظاهرة احلذف يف النحو العريب حماولة فهم، جملة عامل الفكر، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب

  71-77ص، 37، اجمللد 3، العدد1006مارس  -الكويت، يناير
 اململكة املغربية -حمد اخلامس بالرباطـبوشعيب برامو:باحث يف جامعة م 
2  301، النص واخلطاب والجراء، تر: متام حسان، صراندغروبري آالن دي بو 

3 11ص، لسانيات اخلطاب  مدخل إىل انسجام اخلطاب مد خطايب،ـحم   
4 .املرجع نفسه، املوضع نفسه  
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 الفرق اجلوهري بني االستبدال واحلذف يكمن يف:ف
 حد عناصر االستبدال يف اجلملة.أوذلك بوجود  عالقة االستبدال ترتك أثرا، -
 إذ ال يل حمل احملذوف أي شيء. ،عالقة احلذف ال تلف أثرا -

وهذا تأكيد ملا  يف احملذوف برتك األثر؛واحلذف ال يشرتط ذلك  وعليه فالضمار يرتك أثره بشروط،    
 أورده الباحثني هاليداي ورقية حسن يف عرضهما للحذف واالستبدال.

  على ذلك:توضيحي  وميكن تقدمي مثال
فهنا تقابل بني  فالفراغ يف اجلملة الثانية يعد صفر ا، .بعض القصصَ كتب زيد  الدرَس وحممد ).....(

 طط:نوضحه يف هذا املخسو  ،الرتكيبني
 .الدرَس  كتب زيد  

 هقابلي
 .بعض القصصحممد )...( 

 ) صفر(.بنيوي فراغ                       
وهذا مايسمى استبداال  ب الثاين،يف الرتكي "صفر " فهنا جند أن يف الرتكيب األول "كتب" يقابله فراغ   

 ؛على عكس ذلك ال يرتك أثر ا بينما احلذف والدليل وجود إحدى أدوات االستبدال، وقد ترك لنا فراغا؛
 . (Zero Morpheme)باملبىن العدمي  االعتداديسميه النص يون" االستبدال الصفري" أو  وهذا ما

ال يتم  إال إذا كان «:يف اللغة ا للحذفشرط م(1011)تعبد اللطيف حممد محاسة حددوقد     
 ألن حد العناصرأوقد يذف   أداء املعىن.افيا يفكيف الداللة، الباقي يف بناء اجلملة بعد احلذف م غني ا

 .1 »ويكون يف حذفه معىن ال يوجد يف ذكره ومئ إليه وتدل عليه،قرائن معنوية أو مقالية ت    هناك

 إذ يكون احلذف أبلغ من الذكر. وعليه فاحلذف يكون إذا دلت عليه القرائن لفظية كانت أو مقالية،  
 

                                                           
1 108، ص1003، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،)د.ط(،القاهرة، بناء اجلملة العربيةعبد اللطيف، مد محاسة ـحم. 
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 «أن:"  حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية"صاحل يف ثنايا كتابه  عبد الرمحان احلاج دَ رَ و  أَ  وَ     
 هو أول من أدخل مفهوم الضمار يف النحو الالتيين ومساه بالـ. (Sanctius) سنكتيوس

(Ellipse).  وبرع  من العبارات املختصرة بتقدير ماهو حمذوف.وحاول مثل حناة العرب أن يعلل الكثري
ا ألن الضمار هو نتيجة لعملية خاصة يف ذلك وهو ال يتعسف يف محل العبارات بعضها  وهي ذلك أبد 

وقد ترج بعض العبارات عن نظائرها وال تطرد  البنية الىت جتمعها إن وجدت، على بعض ليكتشف
بس وغري ذلك مما ذكره العرب يف  وطرد الباب ورفع اللَ  االستخفافك بسب احلذوف ألسباب كثرية،

 إذ ال لك أن يستعري سنكتيوس من النحاة بالضرورة مفهوم القرينة املقالية واحلالية،واقتضى ذ ،...كتبهم
إضمار إال ومعه سياق أو حال يرتفع به  ميكن كما صرح بذلك كل النحاة أن يدث أي حذف و أي

 وهذا دليل أيضا على تأثر الغربيني بالنحو العريب، .2» ( Situation Or Contextالَلبس)
ى علهذا العامل السباين كظاهرة احلذف اليت اصطلح  كثري من املفاهيم اللغوية العربية،واستعارة ال

وحاول تعليل الكثري من الرتاكيب  وحاول إدخال مفهومه إىل النحو الالتيين، تسميتها: الضمار
 الَلبس،وقد استعار أيضا مفهوم القرينة املقالية واحلالية لرفع  احملذوف،املختصرة وتقدير 

 ميكننا القول أن ظاهرة احلذف مشرتكة بني يميع اللغات النسانية دون منازع . وعليه    

 :في " عيون البصائر" ودوره في الترابط النّصي أنواع الحذف -2
ألن -من خالل عينات خمتارة للتطبيق "،عيون البصائر"هذه األداة االتساقية يف مقاالت  دور نِي  بَـ نـ        

 -انتقاء مناذج للتطبيق للربهنة على مدى إسهام هذه األداة الجرائية يف متاسك النصاملقام يتم علينا 

                                                           

 سنكتيوس((Sanctius: امسه الكاملBrocense -.Sanchez el F  ؛لغوي إسباين ،يعرف بأنه كان واسع االطالع
 ،1884حنو اللغة الالتينية، نشر أول مرة يف سنة يف، (Minerva :)فيما خيص النحو العريب.ويف كتابه األساسي املسمى بـ والسيما

 الزمان، اليت راجت يف ذلك ،أحاط بكل املفاهيم األساسية اليت اطلع عليها يف كتب النحو وقد ،وترجم إىل السبانية والفرنسية
  . الفرنسيني وتبين هذا التقسيم من النحاة والسيما التقسيم الثالثي للكلم،

1 1004احلاج صاحل، حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، الرغاية، اجلزائر، عبد الرمحن ،
 .146ص
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اليت حددها علماء النص. فقد يكون القارئ مشاركا مساعدا ميأل  مناط احلذفأوذلك من خالل اختيار  ،
 َها.ياول القارئ َسد   وأن الكاتب يعمد إىل ترك الفراغات)بياضات( داللية، ،فراغات النص خصوصا

 أقسام: أربعة  Haliday And R. Hassan)) هاليداي ورقية حسنجعله وقد  

  .ويقصد به ذكر بعض حروف الكلمة واسقاط بعضها اآلخر حذف الحرف: -1
إن  «:مقالة 'مناجاة مبتورة،لدواعي الضرورة'يف  ومن ذلك قول البراهيمي من صوره حذف اهلمزة،و    

.والتقدير:  1 » ! كمسرتيح عان  هيهات،ما ؟ وكراكمحدت ،مل يمد الكرى فهل وراكمن تركت 
   ،وهذه من مسات أسلوبه. فالبراهيمي حذف حرف اهلمزة من كلمة "وراءك" مراعاة للسجع وراءك؛

 ولكن «يقول الشيخ البراهيمي: 'أما عن عرب الشمال اإلفريقي..... 'ويف موضع آخر من مقال:  
يتجاورون مع  وعنت االستعمار، وب عد الدار، ما يلقون من ظلم اجلار،اهلل لعرب الشمال الفريقي و ...

هلل ،فقد حذف تَاوالتقدير: . 2»  ولكل منهما يف فلسطني هو ى ملح  يصهر اجلوانح اليهود يف وطن واحد،
 .حرف اجلر للقسم، وهي خمتصة بالدخول على لفظة اجلاللة  حنو: تَا هلل

ويقصد به حذف اسم داخل املركب  :(Nominal Ellipsis)الحذف االسمي  -2

قوله  ومن صوره يف القرآن الكرمي، أي قميص ستشرتي؟ هذا هو األفضل أي هذا القميص. االمسي مثل:

ٰ َقِميِصهِ  وََجآُءو  :تعاىل ۡمٗرۖا  ۦلََعَ
َ
نُفُسُكۡم أ

َ
َلۡت لَُكۡم أ فََصۡۡبٞ بَِدٖم َكِذٖبٖۚ قَاَل بَۡل َسوَّ

 ۖ ُ وَ  ََجِيٞل ٰ َما تَِصُفونَ  ۡسَتَعانُ ٱلۡمُ  ٱّللَّ فكال الوجهني  فال مفاضلة يف تقدير املبتدأ واخلري، . 3لََعَ

 :  ؛  وبالتايل نكون أمام احتمالني مهاجائز

                                                           
1 ،618ص عيون البصائر 
2 111، صنفسه صدرامل   
 3 18 /وسفي  
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 فهنا احتمالني :
 صرب يميل. فأمرياالحتمال األول: حذف املبتدأ: والتقدير:  -
يدرج هذا النوع من احلذف تحت و  .  أجملاالحتمال الثاين: حذف اخلرب: والتقدير : فصرب يميل  -
 .إجياز باحلذف: يسمى ما

 ، اليت وقع على مستواها احلذف مايأيت:المام البراهيمي وصيف نص ومن النماذج املختارة   

هذه ) )هذه عيون البصائر(، أوفقد وقع احلذف على مستوى العنوان" عيون البصائر"، وتقدير الكالم    
 والدليل على احلذف مقامي )عيون(:خرب ملبتدأ حمذوف تقديره)هذه(،ــــ:ـــف عيون مقاالت البصائر(،

سامهت يف الربط بني  (،، التكراراملرجعية فالعناصر املذكورة) التقدير، وهي مرجعية خارجية، )السياق(،
. الكلمتني) عيون(، از يف هذا جيورغم هذا االختزال وال )البصائر(. ومن مَث  بـََرَز دور احلذف يف ترابط النص 

 ، تضع املتلقي يف عمق احلقل الداليل ملوضوعاته.يمل يف طياته قوة  إيائية  إال أنه  العنوان)عيون البصائر(،

 على مستوى عناوين املقاالت: ونذكر منها على سبيل الذكر ال احلصر:كما وقع احلذف أيض ا    

)هذا كتاب  ، واألصل يف  الكالم:1ية'مفتوح إلى رئيس الجمهورية الفرنس كتاب' يف مقالة بعنوان  
)هذا(. والدليل على احلذف :مفتوح إىل رئيس اجلمهورية الفرنسية(، فقذ حذف اسم الشارة للمذكر املفرد

 فهو يبتعد عن التكرار لدفع امللل عن القارئ. مرجعية داخلية قبلية،

. 2إىل األندلس لينشر اهلداية والنور..." وملا جاَز البحرَ :" ألديان الثالثة في الجزائر' 'ويف مقالة      
البحَر إىل األندلس، لينشر اهلداية والنور(. وقد اإلسالُم حيث حذفت هنا كلمة، وتقدر الكالم: )وملا جاَز 

دل عليه دليل مقاىل قبلي. والسالم: فاعل مرفوع للفعل )أجاز(. وقد حذف جتنبا للتكرار والسهاب، 
 الذي ال طائل منه.

                                                           
1 44عيون البصائر، ص 
2 61، ص املصدر نفسه 
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والتقدير:  .1» وماذا يف اجلزائر من ذاك؟... «: 'حدثونا عن العدل فإننا نسيناه'مقال بعنوان قوله يفو     
و أتبعها حدثونا عن العدل(، )يملة  فعلية تقدير الكالم هنا:يف اجلزائر من ذاك؟ حيث حذف العدل وماذا 

قد جتنب األديب تكرير يملة فعلية  والدليل مقاىل قبلي. و  جبملة استفهامية "وماذا يف اجلزائر من ذاك؟".
 العنوان. يفمذكورة سابقا 

 ، وأصبح مبتذال.مفهومه دَ قَ هبذا السؤال االستنكاري ملصطلح العدل الذي فَـ و 

الشيطان إذ قال لإلنسان كمثل احلكومة  مثل" وإن  :التعليم العربي' ومنه أيضا ما ذكر يف مقالة '   
 الشيطان عمل احلكومة، كمثل   عملَ وإن واألصل يف الكالم:   .2اكفر، فلما كفر قال إين برئ منك"

 .فيوجب النصب ألنه اسم )إن (، 

االستعمار البغيض يف  هَ جَ ...وَ « :'التعليم العربي والحكومة'ويف موضع آخر  قال البراهيمي يف مقال    
لسبعة. ومن مل يضر منهم يف بل ماصدرت القرارات اخلانقة إال يف عهد كثري من هؤالء ا مسألة دينية كهذه.

اآلخر؟. للوالي األول  لواليوالتقدير: كم ترك ا.  3» وكم ترك األول لآلخر السلب مل ينفع يف الجياب.
  .فهو من باب الجياز، والبعد عن التفصيالت اململة، مع إمناء الفكرة 

وأقوى أسباهبا  وأ اا من أبواهبا، هبا،فاطلبها بأسبا إن القوم ال يدينون إال بالقوة،« يقول البراهيمي:و     
 باألمس كانوا يعتمدون عليك ليحيوا، ا.ومتت شهيد   ،فخذها بقو ة تعش محيد ا واوسع أبواهبا العمل، العلم،

. 4»فهل يف وسعك اخلالص من االثنتني ،من األوىل إال الثانية ر  شَ  وما واليوم هم يأمترون بك ليقتلوك،
 .تماد إال املؤامرةوالتقدير: وما شر من االع

                                                           

 1 706، ص عيون البصائر 
2  141، ص سهنف املصدر 

3 111، صنفسه املصدر ا 

4 املوضع نفسه،  نفسه املصدر 
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: إذا كان من خصائص ليت شعري':"  جمعية العلماء: أعمالها ومواقفها' ومما ورد فيه أيضا يف مقالة   
. أي: )ليتين أعلم(، وهذه الكلمة مرتددة يف كثري من املواضع يف 1"االستعمار أنه ميحق املقومات ومييتهما

 نصوصه، وهي صيغة ذائعة الصيت)شائعة(.
 : ليت شعري حاصل.والتقدير
منع من ظهورها اشتغال احملل  اسم ليت منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة على ماقبل الياء، شعري:

 باحلركة املناسبة. وهو مضاف.
الربط  يففاحلذف ساهم  الياء: ضمري متصل يف حمل جر بالضافة، واخلرب حمذوف وجوبا   تقديره حاصل.

 النص ي بني أجزاء النص.
هل عرفتم أن هذا االسم وحده مشعر  !ليت شعري"مقالة ' كلمات مظلمومة':  مثل ذلك ما ورد يفو     

بأن ما قبيله إفساد، إذ ال يكون الصالح إال حلالة  فاسدة. فإذا تبجحوا بأ ام هبذه الصالحات 
 .2مصلحون فقد اعرتفوا بأ ام كانوا مفسدين"

. 3العلم" ...وهو:" التعليم العربي والحكومة'  '  مقالةومما ورد يف حذف الكلمة أيضا قوله يف      
للتخفيف واالختصار واالكتفاء بيسري  العلم". طلب والدليل على احلذف مقايل قبلي، والتقدير:" وهو

  .ضمر من القول اجملاور لبيان أحد جزأيهوقد أ   .لالقو 

ماذا  ا فعلي ا مثل:ن عنصر  و احملذوف يكأي أن  : (Verbal Ellipsis)الحذف الفعلي -3
 والتقدير:أنوي السفر... ،السفر الذي ميتعنا برؤية مشاهد جديدة كنت تنوي؟

 ومن أمثلته :  
 

                                                           
1 76، صعيون البصائر 

 2املصدر نفسه، ص 187
3 176، ص نفسه املصدر 
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، واألصل يف الكالم: حذفت يملة بأكلمها ،1'...!'إبليس ينهى عن المنكرما ورد يف عنوان    
 ية.، والدليل مقايل، ومرجعيته قبل ويأمر بالفحشاء'إبليس ينهى عن املنكر، 

. 2:" ولينقذها من البحر، ولكن بالتغريق"عبد الحي الكتاني ماهو؟ وما شأنه؟''ويف قوله أيضا     
بالتغريق(. فقد حذفت يملة فعلية) ينقذها(. وقد أشار على احلذف الدليل  ينقذهاوالتقدير: )ولكن 

 املقايل القبلي. وهذا دليل على ترابط وحدات النص.
، وقد دل  لزم العلم، أو عليك بالعلم("، فاألصل يف الكالم :) ا  .العلمالعلم..له' ومما رود أيضا يف قو     

 عليه السياق، فالبراهيمي يث الشباب على طلب العلم، ويؤكد عليه. 
  :  (Clausal Ellipsis) الحذف داخل شبة الجملة4-

 .؟ ستون دينار اكتابكم مثن هذا ال
 وهو قسمني: 

 حذف جملة : -أ-4
 ره:ومن صو 

 .3»  . .. أما عن عرب الشمال الفريقي «: بـقوله:'واجباتها على العرب': ةمقالما ورد يف     
، ويبحث عن كلمات فهذا احلذف مقصود تركه ، ليشغل ذهن املتلقي والتقدير: فهم عرب وال فخر.

أما عن عرب الشمال(،  ليمأل هبا هذا البياض، ويف املقالة املوالية هلا مباشرة، واليت تحمل نفس العنوان)
 فقد جاءت لبيان ماسبق ذكره.

، والتقدير: يامصر، حنن وأنت سواء، وقد 4) يامصر....(وكذلك حذف يملة املنادى  يف مقالة      
  "."ويامصر، حنن وأنت سواء كر يف خامتة املقالة،، ذ  بعدي دل عليها دليل مقايل

                                                           
1 763، ص عيون البصائر 
2 611، ص نفسه املصدر 
3 101، ص نفسه املصدر 

4 160، ص نفسه املصدر 
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 أيها الشعب املعذب، –لك اهلل   «:ملة حربية؟...'أهي ح'ويحهم...يقول البراهيمي يف مقال:      
إال بعد أن  لقد ه نت عليهم حني ه نت على نفسك إ ام ماضربوك، إال بعد ان جربوك، و ماجرفوك،

 وغري  ما ونفسك فلم، وفهموك، فال تلمهم، وكؤ قر  إال بعد أن وا عليك واهتموك،ن  جَ  عرفوك، وما
دينك ): الكالم تقديريتضح أن هناك يملة حمذوفة، و  فمن خالل السياق . 1»....بنفسك وهلم

والدليل على  واملقصود، مقالةلكن هذا احلذف مل خيل باملعىن والسياق العام لل (.وأخالقك ودنياك
 احلذف هي القرينة.

واحلشود املغرية. ويومئذ  فأبشروا بتداعي اللصوص املبرية، «:ومن صور هذا احلذف قوله يف نفس املقال   
فقد حذف  ،(فال جتدونه لكي ميدكم بيد العون كما فعل باألمس، ). والتقدير:2 »فال جتدونه ونه...، تدع

 . فقد دل السياق املقايل على احلذف.عبارة كاملة
: وقد  3مقالة ثناء َكُعْرِف الطيب' البراهيمي يف مقالة' ويف هذا الضرب من احلذوف، كما يف قول  

 4)الكامل(:امحذف صدر البيت، يقول أبو مت

 ما كان ي عرف ط يب  َعر ف  الع و د      لوال اشتعال  النار  فيما جاَوَرت        

(، والدليل سياقي، وترك يملة جواب الشرط، لوال اشتعال  النار  فيما جاَوَرت  حذف يملة الشرط بر متها:)   
  ذب انتباه املتلقى، وجتنبا للتكرار.وهذا مقصود، ألنه يعتمد على االجياز يف اختيار عناوين مقاالته. جل

" أيتها :' دعوة صارخة إلى اتحاد األحزاب والهيئات' وحذف أيضا يملة النداء يف قوله يف مقالة  
 ". ودل عليها دليل مقايل.!، والتقدير:" أيتها األمة اجلزائرية 5..."!أيها النواب !األحزاب

                                                           
1 713عيون البصائر، ص  
2  114متام، الديوان، صأبو 

 3 املصدر السابق، ص661 
4  711ص ،عيون البصائر 

 5 املصدر السابق، ص 332
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.  واألصل يف الكالم:" ياعيد 1:" يا عيد....."حى'" عيد بأية حال عدت...عيد األضويف مقالة    
"، والدليل مقايل، فهو يرثي حال األمم العربية اليت تأل بت عليها األيام، فقد أقبل عليه العيد وهو  األضحى

 على حاله الذي تركهها عليه من قبل. فالسياق يعني املتلقي على مأل الفراغات اليت تركها الكاتب.
، فقد حذف 2وأعيذكم باهلل...":" عواقب سكوت علماء الدين من الضالل في الدين' 'ويف مقالة     

والسياق يدل على وجود  وأعيذكم باهلل من قبل ذلك ومن بعده(.:) املضاف إليه، واألصل يف الكالم
 احلذف.

تصميم :" إن الصهيونية وأنصارها مصم مون، فقابلوا ال'تصوير الفجيعة:'مقالةومن صوره أيضا:يف     
. والتقدير هنا :)مصممون على الدفاع من أجل تحرير أرضض فلسطني(. وقد 3بتصميم أقوى منه..."

أجزاء نصوصه، من باب جلأ إليه الكاتب كوسيلة للربط بني  حذفت عبارة بأكملها، وهو حذف امسي،
 االقتصار واالبتعاد عن السهاب الذي يدفع املتلقي إىل امللل. وعدم التأثري فيه.

 حذف أكثر من جملة -ب-4
 نسوق األمثلة من مقاالت منتقاة:و 

يقول:" هل أتاكم نبأ أمة تعيش يف زمنكم، بغري أدوات  حدثونا عن العدل فإننا نسيناه'' ويف مقالة   
احلياة يف زمنكم. وهل أنتم على بصرية من وضعيتها الناشزة الغريبة الشاذة يف نواميس زمنكم؟... نعم، 

إن حرية الرذيلة من آفات زمنكم، وهي موجودة على أكمل وجه وأمت حال يف -الفضل وال ننكر -نعم
حنن ، نعم، أتانا نبأ أمة تعيش يف زماننا، بغري أداوت احلياة يف زمنكم، واألصل يف الكالم، )نعم، 4اجلزائر"

كالم حمذوف،   (منع)حرف اجلواب فبعد(، على بصرية من وضعيتها الناشزة الغريبة الشاذة يف نواميس زمننا
حذف عبارتني برمتهما، جتنببا  لإلطالة والتكرار الذي خيل باملعىن. فقد دل السياق على اجلمل  وقد

 احملذوفة.

                                                           

 1 111، ص عيون البصائر 
 2 املصدر السابق، ص 341

 3 املصدر السابق، ص  711 
 4 711-717، ص املصدر السابق 
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: لو مل يكن العاصمي واسأل العرافني"  :'التقرير الحكومي العاصمي' ومثل ذلك ماورد يف مقالة:     
. فقد حذف يملة تقديرها: 1" : الي؟ يقول كل عرافمفتيا، أو لو عزل عن الفتاء/ أكان يرى هذا الرأ

)مل يكن يرى هذا الرأي(، والدليل مقايل قبلي، والقرينة لفظية، فاملعىن واضح رغم احلذف، وهبذا جاءت 
 يمله مرتابطة ومتسقة، ساهم احلذف يف ربط أجزاءها بعضها ببعض.

 جتنبا للتكرار و فيه قصدية،وهذا  فراغات،إىل ترك  د  مَ ع  ويف كثري من املقاالت، جند الكاتب يَـ       
 السهاب يف الكالم، فهو يستحضر املتلقي يف ذهنه أثناء الكتابة، فاحلذف  أبلغ من الذكر أحيانا ، 

 . 2" فالعرب إمنا تحذف ما دل عليه الظاهر"
" أال تؤمن : لمحات تاريخية'... الدين قضية فصلاملواضع اليت تحيل إىل ذلك:ما قاله يف مقالة:'ومن 

قرن من الصليبية جنم، ال جيش من الفرنسيني  وإمنا ه ،بعد هذا مبا شرحته لك من أن احتالل اجلزائر
، ألن الدين ...يقطع البحر إىل اجلزائر  ومل ولكن ذلك الفصل بقي مقصورا  على فرنسا وحدها، ...،هجم

، كل أولئك مل ينشئ العقل الفرنسي الالتيين ، والثورة وآثارها، واجلمهورية ومبادئها...يف اجلزائر السالم
وم كلف هؤالء القوم ضد  ...فال...،، وأما يف اجلزائر...وأما يف السالم... املسيحي إنشاء  جديدا  

 .3طباعهم، متطلب يف املاء جذوة نار"
كذا  :" يا شباب اجلزائر ه'الشاب الجزائري كما تمثله لي الخواطر'ومثل ذلك ماورد يف مقالة      

حيث حذفت يف هذه املقاطع أكثر من يملة، اختصارا  وإجيازا ، والدليل على . 4..."... أو ال تكونوا!كونوا
 احلذف تعتمد على القرائن) اللفظية والعقلية واحلالية(. 

فللحذف دور يف التماسك النصي، فهو" يرتك فجوة يف اخلطاب تحث املتلقي على البحث عما يشغلها     
 5يستعني يف حبثه هذا مبكونات اخلطاب الذي بني يديه"ويشدها، و 

                                                           

 1 81ص ، عيون البصائر 
2 131، ص1001لبنان، ، 1طن، دار الكتب العلمية، ن قتيبة، تأويل مشكل القرآاب 
3 141-141عيون البصائر، ص 
4 184، صنفسه املصدر 

5 111خليل بن ياسر البطاشي، الرتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب، ص 
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" فمن أين نتلمس العدل فيها؟ أمن الكاتب: قولي حدثونها عن العدل فإننا نسيناه'ويف مقالة'   
فالدليل هنا: مقامي، دل عليه السياق، وتقدير الكالم :)فمن أين نلتمس العدل فيها؟  1"،...فرنسا؟

 جلأ إىل احلذف جتنبا للتكرار، والطناب.من فرنسا؟...(. وقد  أنلتمسه

                                                           
1 711عيون البصائر، ص 



ِـكرارالـتِ -رابعا

(Reiteration) 

ِكرارمفهوم التِ -1

كرار في اللغة -أ-1 ِالت 

كرار في الاصطالح -ب-1 ِالت 

 كرارأنواع التِ -2

ِودوره في  "عيون البصائر"كرار في التِ -3

ِالترابط الن  
ِيص  
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ِتمهيد:

 واحلذف  االتساقية: الربطالذي عاجلنا فيه األدوات ، (الرتكييب)النحويننتقل من املستوى    
إىل  اليت سامهت يف متاسك نص عيون البصائر يف بنيته السطحية ودالالته الَباديَة، ،اإلحالةو 

اتساقية ختتلف عن األدوات النحوية، إذ هي أداة  وسيلةالذي نتطرق فيه إىل املعجمي، املستوى 
ونوضح مدى مسامهة املعجم من خالل  (،اخلَفَية)الَعميَقةأي بنيته  املستوى الداليل؛ معجمية متس

العالقات املعجمية اليت يقيمها مثل:التكرار والرتادف والعموم واخلصوص و التضاد و التضام 
لكن سيقتصر حتليلنا على التكرار كأداة إجرائية متكننا  ،"رعيون البصائ"وغريها يف اتساق مقاالت 

 ."عيون البصائر"من التعرف على نّص 
 َساَهم الَتكرار يف اتساق نصوص عيون البصائر ؟ املطروح: كيفوعليه فالسؤال 

نبدأ يف ُمسَتهل هذا املبحث بالتعريف اللغوي ملصطلح التكرار يف  لإلجابة على هذا السؤال ،   
واليت ُعدَّت  مث حناول دراسة أنواع التكرار يف عيون البصائر، مث نتعرض ألنواعه، واالصطالح، اللغة

 من أُسس استكشاف أعماق النص .

 (Reiterationالتكرار )-1
يدعم إيثارنا له يف هذا اجلزء من  ما لعل يف املادة اللغوية للتكرار: التكرار في اللغة -أ -1

  تقول املعاجم:ففي هذه املادة  املبحث،
 ع  ى َج  لَ لُّ عَ دُ يَ  يح  ح  صَ  ل  ص  أَ  اءُ الرَّ وَ  افُ الكَ « ( :ـه 593يقول مقاييس اللغة البن فارس)ت    

 . 1»وىَل األُ  ة  رَّ مَ ـال دَ ع  بَـ  ه  ي  لَ إ   كَ وعُ ُرجُ  كَ ل  ذَ وَ  ،تُ َكَرر    كَ ل  ذَ  ن  م   ،يد  د  ر  تَـ وَ 
 مادة)َكَرَر( على  املعاين املعجمية:تدور  (:ـه177ويف لسان العرب البن منظور)    

وَكرَّ على  لَكرُّ مصدر َكرَّ عليه َيُكرُّ َكرًّا وُكُرًوا وَتكرارًا: عطف،وَكرَّ عنه رجع،ا الَكرُّ :الرجوع،«
رُّة 

َ
العدّو وَرُجل  َكرَّار ومَكّر وكذلك الفرس، وَكّرَر الشيء وَكرَكره: أََعاَده مرة بعد ُأخرى، والَكرُّة امل

                                                           

 1 ابن فارس، مقاييس اللغة مادة)كر(، مج3، ص721
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ويقال َكرَّرُت عليه احلديث وَكرَكرتُه إذا ردَّدته عليه، وَكرَكرتُُه عن كذا إذا َرَددته،  جلمع الكرَّات،وا
 . 1 »والَكرُّ : الرجوع على الشيء ومنه التَّكرار

: الرجوع واإلعادة واجلمع والرتديد ولسان العربفاملعاين اللغوية اليت تشرتك يف مقاييس اللغة    
 اين َتصُُّب يف حقل داليل واحد.  وكل هذه املع

 التكرار في االصطالح:  -ب

بالذكر أنك  جدير «:قائالسعد مصلوح فقد َعَرَض  يف الرتاث العريب، أصول هذه الظاهرة أما    
والبالغي عند  يف الرتاث النقدي  رمبا وجدت هذه الظاهرات) أي:أنواع التكرار( بعضها أو ُجّلها،

وهذا دليل على رسوخ  .2 »النصرافها إىل متابعة الشاهد واملثال واجلملة  وفـُرَاَدى،العرب أشتاتًا 
 هذه الظاهرة يف الرتاث.

البالغيني للتكرار الذي ُُيدث الرتابط واإليقاع املوسيقي  ل معاجلةوفَ سري نُ سوق لنا يُ وي   
هـ( 601ابن رشيق)ت والزخرف اللفظي بوصفه أصال من أصول البديع، عند أهم البُلغاء أمثال:

هـ(يف 151يف بديع القرآن، وابن األثري)ت هـ( 601وابن أيب اإلصبع املصري) ت يف العمدة،
وابن القيم)ت  هــ( يف الطراز،169و العلوي)ت هـ(يف اإليضاح،159والقزويين)ت املثل السائر،

علوم القرآن  هـ( يف الربهان يف196والزركشي)ت  هـ(يف الفوائد املشوق إىل علوم القرآن،137
 3وغريها.

 .الدالالت االصطالحية للتكرار  بالقدر الذي يلتزم به البحثهنا   ضُ ر  ع  نَـ و 

                                                           
1 ،753، ص3مج لسان العرب مادة )كر(، ابن منظور 
2  251، ص2005األسلوبيات اللسانية، جملس النشر العلمي، الكويت،  سعد مصلوح، يف البالغة العربية، و 
3 ،2076- هـ7651 ، ، دار النابغة للنشر والتوزيع-دراسة تطبيقية مقارنة -املعايري النّصية يف السور القرآنية يسري نوفل ،

 99ص
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علم أنَّ هذا النوع من مقاتل علم ا  « :قائال ( يف املثل السائرهـ150فقد أورد ابن األثري)ت   

أَخذ.
َ
 إذ عرض ابن األثري .1 » َوَحدُُّه هو: َداللة اللفظ على املعىن مردًَّدا البيان، وهو دقيق امل

وهو  التعبري عن املعىن الواحد ، -علم البيان –كمبحث من مباحث علم البالغة ظاهرة التكرار  ل
 بألفاظ ُمكررة.

أو املعىن الواحد  أو بالنوع، إعادة اللفظ الواحد بالعدد، «:قال هـ(106ويُعرفه السجلماسي)ت  
أو إعادة  ما باللفظ أو باملعىنإفالتكرار يكون .  2 » بالعدد أو بالنوع يف القول مرتني فصاعًدا

القول مرتني فأكثر لتجسيد االستمرارية يف تتبع القول بني  أطراف اخلطاب) املخاَطب 
 واملخاطب(.

 )البسيط( 3يقول زهري ابن أيب سلمى

 اع تَـنَـَقاَضاَربُوا َحىَت إ َذا َما َضار ب                  اطع ُنوا َمار مَتُوا َحىَت إ َذا  ط َعنـُُهم  يَ       

أيضا يف اجلملة  رَ رَ كَ فقد َرَدَد الشاعر كلمة من اجلملة األوىل"الطعن" يف اجلملة الثانية"اطّعنوا"، َو   
رغم  رب،ن ختتلف عن صورة الضَ ع  فصورة الطَ  الثالثة لفظة "ضارب" يف اجلملة اليت تليها "ضاَربوا"،

 .4احلماسة يف احلربوهو  ،اشرتاكهما  يف املعىن

                                                           
1  7995، 2دارالرفاعي، الرياض، طحتقيق: أمحد احلويف وبدوي طبانة، ، يف أدب الكاتب والشاعر املثل السائر، ابن األثري ،

  6، ص5ج
2 لرباط،ا، 7ط ملعارف،امكتبة  عالء الغازي، املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع، تح، السجلماسيحمد القاسم ـبو مأ 

  619ص م،7990 -هـ7607
3 2003 -هـ 7621بريوت/ لبنان،  ،2ة، طدار املعرف محدو طماس، : اعتىن به وشرحه:شرح الديوان، ،زهري ابن أيب سلمى ،

 721ص
3 ،71، ص7، ج7990 -هـ7600، 5الربهان يف علوم القرآن، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط الزركشي 
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 :نذكر منهافوائد  وله  «ل:إىل فوائد التكرار إذ قاهـ( 196)توقد أشار الزركشي  

  قوله تعاىل يف كتابه العزيز: هومن علم أنَّ التكرير أبلغ من التوكيد.أو : التأكيد   

           1. 

   َقوله تعاىل: وجتديدَا لعهده، له، ةً يَ ر  ط  إذا طال الكالم وُخشيَّ تناسي ثانيًا ت   

              

     2. 

 :لتعدد املتعلق،كقوله تعاىل       3. ا وإن تعددت؛إنَ ف 

وعدَّد عليهم  وإنَّ اهلل تعاىل خاطب هبا الثقلني من اإلنس واجلن، فكل واحد منها متعلق مبا قبله،
 من فصول الّنعم طلب إقرارهم واقتضاهم الشكر عليه، فكلما ذكر فصالً  نعمه اليت خلقها هلم؛

 . 4» وهي أنواع خمتلفة وصور شىت

تتبعوا عناصر التكرار يف   أنم ؛ -حنويةلغوية و بالغية و  –متيزت به النصوص الرتاثية  ما     
مع ُكتبهم  يف مستوياهتا املختلفة بالدراسة شرحًا وتفصياًل مع حتديد السياقات اليت ترد فيها، 

 . تقدمي بعض النماذج النّصية من القرآن الكرمي أو من الشعر أو النثر
 

                                                           

  1 آل عمران/ 62 . 
  2  النحل/770. 

 3 الرمحن/ 75. 
 4 الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج5، ص71-77
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كرار التَ  ن  و  على كَ  ينَ ز  ك  َر رف، مُ لساين صَ  جانب كرار منلنص ظاهرة التَ علماء ا وظرُ نَ مُ وتناول       
 . 1 من أشكال السبك املعجمي الً شك

بأنه ذلك الربط الذي «: Haliday And R. Hassan))يعرفه هاليداي ورقية حسن      
نوع كيشرح النّص التكرار    .2 »ُيقق من خالل اختيار املفردات عن طريق إحالة إىل عنصر آخر

املستوى الداليل  بعضها أول بآخر لتحقيق االتساق علىالذي يربط العناصر ؛ من الربط اإلحايل
 ، وفهمه من طرف ُمتلقيه.  بنية النصّ ل

        (Beaugrande)راندغروبري آالن دي بو  وDressler)  )سلريدر  و ُيسميه
(Recurrence)  وهو إعادة اللفظ يف العبارة السطحية اليت  «اإلعادة املباشرة للكلمات

فقد أطلق عليه  .3 »املفهومية وإحاالهتا من األمور العادية يف املرجتل من الكالمتتحدد حمتوياهتا 
وهذا  املعاين أوسع مدى من األلفاظ، «فـ:  دي بوغراند مصطلح اإلعادة املباشرة للفظ،

ء امايستدعي إعادة اللفظ على أوجه خمتلفة من اهليئات أو الدالالت اجملازية والرمزية الستيف
 فال ميكن التوقف عند استعمال األلفاظ دون ربطها باملعىن. .4»املعاين

اليت يرد فيها  هُ رَ وَ صُ  دَ دَ وحَ  مد خطايب مصطلح التكرير كمصطلح مرادف للتكرار،ـحماستخدم     
فالتكرير  البـَُلَغاء كاجلرجاين وغريه. د  فهو يشرتك يف تقسيماته للتكرار مع تقسيمات َأَجاو   ،ً جاال إ

ود مرادف رُ أو وُ  هو شكل من أشكال االتساق املعجمي يتطلب إعادة عنصر معجمي، « :عنده 
 . 5»أو عنصراً مطلقاً أو امسًا عاًماله أو شبه مرادف 

نستطيع أن نقدم  «إذ قال: ألشكال التكرار وغرضه، وقدم صبحي إبراهيم الفقي تعريًفا جامًعا    
أو جلة  هو إعادة ذكر لفظ أو عبارة، ل بأنَّ التكرار:بالقو  ية،تعريًفا للتكرار يضمن وظيفته النصّ 

                                                           
1 700ص ،-دراسة تطبيقية مقارنة -يسري نوفل، املعايري النّصية يف السور القرآنية 
2 7، تقدمي سليمان العطار، مكتبة اآلداب، القاهرة/مصر، ط-النظرية والتطبيق-علم لغة النصمد شبل، ـعزة حم ،

 703ص، 2001هـ،7629
3  505حسان، صالنص واخلطاب واإلجراء، تر:متام ، راندغروبري آالن دي بو 
4 6، ص7919، مصر، 7عزالدين علي السيد، التكرير بني املثري والتأثري، دار الطباعة احملمدية، ط 
5  25ص مدخل النسجام اخلطاب، -مد خطايب، لسانيات النصـحم  
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حتقيق التماسك  أمهها: وذلك لتحقيق أغراض كثرية، أو بالرتادف، وذلك باللفظ نفسه، أو فقرة،
 فالتكرار مبختلف ُصوَّره ُيساهم يف حتقيق التماسك النّصي، .1» النّصي بني عناصر النص املتباعدة

   بني أجزاء النص. وبالتايل استمرارية الداللة

 أنــواع الــتـكــرار -2

اط يف وما يعادهلا من أمن العالقة بني أمناط التكرار يف البالغة العربية، جيل عبد اجمليدوضح    
  2 يف اجلدول اآليت: اللسانيات النّصية، كما هو

الرتادف وشبه  تكرار العنصر نفسه
 الرتادف

 الكلمات العامة االسم الشامل

تكرار املعىن دون  تكرار جزئي حمضتكرار 
اللفظ ) التكرار 

 املعنوي أحيانا(

التكرار املعنوي 
 )أحيانا(

 
 

 

 
تكرار اللفظ  

 واملعىن مًعا
 رد العجز على

 الصدر
 )أحيانا(

 االشتقاق
د العجز على ر 

 الصدر )أحيانا(
  

 (5جدولاللسانيات النصِّية ) النماط في أكرار في البالغة العربية ومايقابلها من أنماط الت  
فالت كرار من الوسائل اليت حُتدُث االستمرارية يف النص، وكما يربط بني الوحدات النّصية الكربى   

والصغرى، مما ينشئ روابط بني أجزاء النّص وبني ُمتلقيه، وتـَُعدُّ أهم العوامل اليت ترتبط بالقدرة 
زيادة على كونه يؤدي وظائف –فالتكرار  «الفقى:صبحي إبراهيم على الفهم، ويف ذلك يقول 

وذلك عن طريق امتداد عنصر من  فإنه يَؤّدي كذلك إىل حتقيق التماسك النّصي، -داللية معينة

                                                           
1 20، ص2صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النّصي بني النظرية والتطبيق، ج 
 2  يسري نوفل، املعايري النّصية يف  نقال عن: ،99اجمليد، البديع بني البالغة العربية واللسانيات النّصية، صينظر:جيل عبد

 707، ص-دراسة تطبيقية مقارنة -السور القرآنية
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وهذا االمتداد  وهذا العنصر قد يكون كلمة أو عبارة أو جلة أو فقرة، بداية النص حىت آخره،
 .    1  »لتماسك النصّي األخرىيربط بني عناصر هذا النص مع مساعدة عوامل ا

 أنماط التكرار في "عيون البصائر"  ودوره في الترابط الّنصي:-3

من خالل تقصي ظاهرة الَتكرَار عند ُعلماء لسانيات النّص، فقد أفادوا من الدراسات اللغوية    
فُمعظم الباحثني و الداللية املعاصرة، فهناك تقسيمات كثرية ال ميكن حصرها، وال يسعنا ذكرها 

وهذا ماَسنتبَـَناُه يف هذه  -تـَبَـُنوا تقسيم مايكل هاليداي ورقية حسن، وجاء يف أربعة أمناط 
 -البحث

  وهو ثالثة أنواع: :تكرار الكلمة نفسها-1
الكلمة   وهو أن يتكرر  (:Full Reccurrence) التكرار المباشر أو المحض-أ-1

 .مع وحدة املعىن 2دون تغيريكما هي 
 " :' السياسة والساسة' جمعية العلماء :موقفها مع ة اإلجرائية ماورد يف مقالة مثلومن األ   

َ على مقاصد   .3"صحيحةفلم تأت بنتائج  ،صحيحةإن هذه السفاسف مل تـُْب 
فتكرار كلمة ) صحيحة ( مرتني، ال ُيقق االتساق النصِّي بني الكلمات وحدها، ولكنه ُيقق    

السبك النصِّي بني ُجل املقالة، فاإلبراهيمي يُق ُر بقاعدة منطقية رياضية، بأن ما ُبين على الصحيح 
ة خاطئة. يأيت نتائج صحيحة، والعكس صحيح، فإن كانت القاعدة خاطئة بالضرورة تكون النتيج

واملقالة تدور حول موضوع السياسة والساسة واالنتخاب وقوانينها، اليت وضعها االستعمار، 
 للتحييل على الضعيف، ولقتل معنوياته لكي هتضم، وكلها أمور ضرورية لتأكيد اإلسناد داللًة.

 

                                                           
1  :22، ص2صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النّصي بني النظرية والتطبيق، جينظر   
 2 90جيل عبد اجمليد، البديع بني البالغة العربية واللسانيات النّصية، ص  
 3 ،60ص عيون البصائر 
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صحيحاً كون ي الصحيح:" وما يـُبـ ىَن منها على  'كلمتنا عن األمة'ومثل ذلك ما ورد يف مقالة   
 ،معجمي لعنصر املتكرر استخدامفقد جلأ األديب إىل  .1"فاسد فهو الفاسد، وما يـُبـ ىَن على 

 لتحقيق التماسك عرب التكرار. النص أجزاء خمتلف لربط كوسيلة
ة صرَ بنُ  العاطلأحق  ما و ،الباطلب الباطلماأشبه  ...':"! 'إبليس ينهى عن المنكرويف مقالة    

 .2"العاطل
كرر كلمة ) الباطل ، العاطل( مرتني يف هذا املقطع ، وهو تكرار مباشر، واملالحظ هنا وحدة    

حيل إليه، فارتبطت اجلمل ببعض، مما أضفى عليها متاسكًا وترابطًا مع القصد الذي أراد تبليغه 
ُ
امل

ا يف للمتلقي، وهو أن أعمال االستعمار رجس من عمل الشيطان) تشبيهه بالشيطان الشرتاكهم
 العمل(.

باسم  أمتك، واخدع دينكباسم  دينك:" ار م   ' عادت لعترتها لميس 'ويف مقالة    
 وجودي، وكفاك فخراً أن لسانيومن ورائه  بلسانك، وقل اسميلتغطي به   باسمك...ار م أمتك

 3..."وجودك هو 
فالت كرار هنا :يف كلمة ) دينك، أمتك، اسم، لسان، وجود(، وهو مقصود من األديب قصد     

إقناع خصمه) حمـمد العاصمي( عن طريق كشف حقيقته للشعب اجلزائري، الذي خيدع دينه باسم 
الدين، وخيدع األمة أيضا باسم األمة. والتكرير بإعادة نفس اللفظة يف هذا املقطع، ساهم يف 

وحداته وانسجامها. وقد كان من املمكن ذكر هذه األلفاظ مرة واحدة، مث اإلشارة إليها  متاسك
لكن توايل هذه التكرارات يؤكد على قدرة وكفاءة األديب على طرح   بالضمائر اليت حتليل عليها.

  القضايا  ومعاجلتها، واإلقناع والتأثري يف خصومه.
يقول اإلبراهيمي:" تشريك املواطنني يف الرأي  يناه''حدثونا عن العدل فإننا نسويف مقالة    

، وحرية املعتقدات واألديان هي الجزائر، ولكن هذه السمة مطموسة يف زمنكمواحلكم هو مسة 

                                                           

 1 205عيون البصائر، ص 

 2  611ص ،نفسه املصدر  
 3  590-519، صنفسه املصدر  
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، زمنكم، وحرية التنقل هي مفخرة الجزائر ، ولكن هذا الشعار ال يوجد  يف زمنكممفخرة 
، ولكنها حمرمة يف زمنكمون والعدالة من مثرات ، واملساواة يف القانالجزائرولكنها معدومة يف 

، ولكنها باطلة يف اجلزائر، وحرمان املنازل واألعراض من زمنكم، والدميقراطية هي دعوى الجزائر
، وُعص مة األبدان من الضرب والتعذيب من الجزائر، ولكنها مهتوكة يف زمنكم تبجحات
أصبحت مدرسًة عاليًة لتعليم النمط الرفيع من أنواع الضرب،  الجزائر، ولكن زمنكمأكاذيب 

وأساليب التعذيب وأصبحت جَتَاربُه األوىل يف أبداننا، ولوال هدير البحر، وصخب الساسة 
، للتخصص يف فن التعذيب على الجزائرَلَسم ع ُتم  أنني املكلومني...، وأن يهاجر أبناؤكم إىل 

 أساتذته.
، وهي موجودة على أكمل زمنكم إن حرية الرذيلة من آفات –ُر الفضل وال نـُن ك   – نعم نعم،

 .1"الجزائروجه وأمت حال يف 

فكما هو ظاهر من شبكة التكرار الكلي يف هذا النص أنه أكثر األنواع حضورًا، جند أنه    
مرات، ولفظة )نعم( مكررة  9مكررة  ولفظة )اجلزائر( مرات، 1مكررة  جاءت لفظة )زمنكم (

تني. ومتثل إحاالت تكرارية  تعود على مذكور سابق )العدل(، إذ شكلت هذه الكلمات املكررة مر 
نواة النص، وحددت قضيته، وعليه ميكن القول أن التكرار ُيمل شحنة داللية مهمة، من خالله 
تتضح مقصدية األديب، فاملواطن اجلزائر حمروم من حقوقه جيعا) الرأي واحلكم، حرية املعتقدات 
واألديان املساواة، العدل، الدميقراطية، هتك احلرمات واألعراض، ممارسة شىت أنواع وفنون التعذيب 
واإلهانة والضرب عليه(. وهذه التكرارات للفظة )اجلزائر( إذ تعد قضية كربى وجوهرية عند 

اليت  املهانة من رفض لكل أنواع الّذل و ديبا خيتلج يف أعماق األملتأكيد اإلبراهيمي؛ وهذا 
 .  زائريتلحق بالشعب اجل

وهذا ماحقق االستمرار يف توالد املعاين اليت هي أساس نسيج النص ومتاسكه، واليت أراد    
 حبه لوطنه اجلزائر ووضعه يف الصورة  والتأثري فيه. األديب تبليغها للمتلقي وهو

                                                           

  1 673عيون البصائر، ص  
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 (:Partial eccurrenceاالشثقاقي)أو التكرار التكرار الجزئي -ب-1
كثريًا يف كتاب أيضًا   وهذا النوع يرتدد  .1 استخدامات أو اشتقاقات من مادة لغوية واحدةهو  
 ".عيون البصائر"

يف اجلزائر  السياسة :" هذه ' الساسةو  السياسة' جمعية العلماء :موقفها مع يف مقالة حنو قوله 
وسالح ترهيب  للمذبذبني،وفّخ اقتناص   ؛ جيعلها األول أداة مساومة،المحكومو الحاكمبني 

 وخربناها، وختويف للمخلصني؛ وجيعلها الثاين وسيلة جاه، وذريعة تضليل لألمة؛ وقد بلو ناها،
، فبحت األصوات إشفاقًا على هذه األمة الصاحلة، منا،السياسة وحاولنا إصالحها يف رجال 

ات) السياسة، كلمال حيث ترجع. 2فيها وفينا غرَي هذا..." يقولن قائلوأكدت الوسائل ؛فال 
أي  (،أسس، حكم، قال) الوحدات املعجميةإىل ، الساسة، احلاكم، احملكوم ،يقولن، يقول (

سامهت يف نسيج النص  تكتسب صورًا لغوية جديدة، بإعادة الكلمة باشتقاقاهتا املتنوعة؛
 .3حيث االشتقاق يف العربية ثري ومتنوع  ،بشرييال

هم، وآمنوا بأن بصائريقول اإلبراهيمي:" فأما من استنارت  األمة ''  كلمتنا عن ويف مقالة    
 -المسلمونال يرثه إال  اإلسالم، وأن تراث اهلل، وأن بيوته ال يعمرها إال من خشي هللالدين 

فيه ثباتًا عليه، وأما الَعَواُم املغرورون باملداورة،  استبصاراً فزادهتم تلك الكلمات إميانًا بذلك و
 .4.... "لمجرورون بالمجاروةاواألتباع 

 –املسلمون(، ) اجملرورون  –استبصار(، ) اإلسالم  -فتكرار اشتقاقات األلفاظ ) بصائر   
َلَم ، َجرَّ (، فالتصريح باالسم مكرارًا  له  اجملاورة( ، واليت تعود إىل الوحدات اللغوية ) أَب َصَر ،َأس 

 التماسك النصِّي يف املقالة.قوة يف  الداللة  ويف اللفظ، وبالتايل حتقيق 

                                                           

 1 707جيل عبد اجمليد، البديع بني البالغة العربية واللسانيات النّصية، ص . 
 2 60عيون البصائر، ص 

 3 :767-753ص (،2، ج7، )ج7932، مصر، 2مد علي النجار، دار الكتب املصرية، طـاخلصائص، حتقيق: حم ينظر. 
4 207ص ،السابق املصدر. 
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 وفدت... و! اإلسالم ودالت دولة:"  ' فصل الحكومة  عن الدين'ومثله ما جاء يف مقالة    
 األسلحة...، من عداد السالح أعينهم على المسلموناالستعمار... وفتح  وافدةعلى أوطانم 

كانت تسري برشد وبصرية،   المسيحيةاملختارة حلرب اإلسالم واملسلمني ... اهلل أكرب. لو أن 
 .1"المسيحوجترى على شيء من بقايا هدى 

 –املسلمون(، ) السالح  –وافدة(،) اإلسالم -دولة(،) وفدت -اشرتكت الكلمات )دالت   
، وفد، أسلم ،  –األسلحة(، ) املسيحية  املسيح(، يف اجلذور اللغوية، وهي مذكورة بالرتتيب) دلَّ

ر جزئي، أدى إىل ربط اجلمل وضمها بعضها ببعض عرب التكرار، تسلح، مسح(، وعليه فهو تكرا
 مما  أدى إىل استمرارية املعىن ومتاسك وحدات النص وترابطه.

 ،وهو كاجلناس التام وهو اشرتاك كلمتني يف اللفظ واختالفهما يف املعىن، التكرار اللفظي:-ج-1

ومن ذلك قوله تعاىل                    

             

 ،           2. فهنا وقع تكرير

والثاين بيان  فاألوىل متييز بني اإلرادتني، .   و     ؛للفظ واملعىن

 .أولئك إال هلذا الغرض روأنه مانصرهم وحذ غرضه فيما فعل من اختيار ذات الشوكة على غريها،
هلا معان خمتلفة نقول:َعني ونقصد هبا  َعْين: :كلمة  أيضا ومن األمثلة اليت متثل هذا النوع     

وكذلك النفيس من كل  وَعني اإلبرة و َعني اجلاسوس، ،وآلة اإلبصار َعني اإلنسان و نبع املاء،
 .3شيء وغري ذلك من املعاين اليت ترمي هلا هذه اللفظة 

                                                           
1  725-722عيون البصائر، ص.  

 2 9، 1/األنفال  
 3 ،)7713، ص70ج ينظر:لسان العرب،مادة)عني.  
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' :" فإننا نسيناه حدثونا عن العدل'قال األديب يف مقالة ومما جاء يف "عيون البصائر" ؛ ما      
: تلك اليت ينمجد تانـفرنسا اثن ؟... إن فرنسا االستعمارية ن  م  ومن أين نلتمس العدل؟... أَ 

ويتغىن بروائعها يف األدب والفن، ويتحدث عن  التاريخ بصحائفها البيضاء يف العلم والعرفان،
بأعالمها يف السياسة  وقائعها يف حترير نفسها من االستعباد الروحي والعقلي والبدين، ويشيد

والبيان، وحنن مل نَر فرنسا املوصوفة هبذه الصفات، ومل نعرفها، وملن حنس هبا، وال شأن لنا معها، 
اليت التقى تارخيها بتارخينا  فرنسا الثانيةأما  إال شأن البعيد الدار، املختلف األوطار عن األوطار.

فرنسا  نَر من ملحاكمة باحليف...، لسيف،إىل اآلن فهي اليت عرفناها فاحتة با 7950من سنة 
 . 1 والزراية جبنسيتنا..."واحملو للغتنا ومقوماتنا،  إال اهلضم لديننا، االستعمارية

ففي هذا املقطع تكررت لفظة فرنسا؛ لكن من ناحية املعىن ختتلف الكلمة األوىل عن الثانية،      
رنسا( ذات التاريخ اجمليد، واملعروفة بالعلم فاألوىل إحالة خارجية حتيل إىل العنصر اإلشاري )ف

والعرفان، أما الثانية فهي إحالة داخلية قبلية حتيل إىل مذكور سابق، وهو)فرنسا االستعمارية( اليت 
جاءت بسياسة التجهيل والتنصري، والقضاء على مقومات األمة اجلزائرية، وممارستها شىت وسائل 

فقد أذاق الشعب اجلزائري احلنظل" أما حنن فقد ذقنا احلنظل،  الظلم واالحتقار واالستعباد واجلور
...، فالتكرار له دور يف ربط جل هذا املقطع، ومنه ربط فقرات املقالة 2فوصفنا احلنظل "

،فجاءت املقالة متسقة مرتابطة األفكار، بلغ فيها األديب غايته وهي كشف حقيقة فرنسا وتقبيح 
 تلقي.صورة العدو وأفعاله يف ذهن امل

، َوَري ن  على  األَبصارويف نفس املقالة يقول اإلبراهيمي :" إن االستعمار غشاوة على     
يَرٍة ...، أنتم على البََّصائ رْ  . تكررت املادة االشتقاقية للفعل ) أبصر( لكن اإلحالة ختتلف، 3"َبص 

سُّ العني ) الرؤية(، أما الثانية)البصائر( فيقصد هبا جريدة  فـ)األبصار( يقصد هبا البصر أو ح 

                                                           

 1 672عيون البصائر، ص. 

 2 675، ص املصدر نفسه. 

 3 675، صاملصدر نفسه. 
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البصائر لسان حال جعية العلماء املسلمني اجلزائريني، اليت وقفت هلا فرنسا االستعمارية باملرصاد 
طيل. أما لفظة )بصرية( فيقصد هبا العلم واحلجة، وهذا كلها إحاالت قبلية حتيل والتوقيف والتع

مباشرة إىل العنصر اإلشاري )االستعمار( ولو ألقى َمَعاذ يَرُه، الذي وضع غشاوة على عيون 
اجلزائريني، لكي ال يرى احلقائق بَي َنة  كما هي. فهذا التكرار الشتقاقات املادة املعجمية )أبصر( 

 ى هلذه املقطع من املقالة ترابطاً ومتاسكاً كوحدة داللية واحدة .أعط

، يعتز عربي':" كاتب هذه السطور العرب:واجباهتا على  1 فلسطينومثله ماورد يف مقالة :'    
إىل حد االنتخاء...، وإذا  العربإىل حد الغلو، ويعتدُّ هبا حد التعصب، ويفخر بأبوة بعروبته 

 عربي...، ألنه فلسطينوأشركها يف العصبية الغالية ل فلسطينالذائدة عن حشر نفسه يف العصبة 
 .1ثالثاً ..." العروبة واإلسالمحبكم   فلسطينيثانياً، و مسلمأوال، و

 )  بوغراند دي أطلق عليهو  الترادف أو شبه الترادف)التكرار غير الصريح(:  -2

Beaugrande ) »( إعادة الصياغةParaphrase)،  َولكن بنقله بواسطة  تكرار احملتوى،عين وي
إنه يف اطار اللغة الواحدة ال يوجد  :"(Harris(هاريس ، ويف ذلك يقول2» تعبريات خمتلفة

 وهو نوعان: .3"..فاالختالف الصوتى البّد أن يصحبه اختالف يف املعىن ترادف،
ذلك  ويف ،يقصد به تطابق اللفظان متام املطابقةالترداف الكامل)التماثل(: -أ-2

، Mama.مثل: »هو غري موجود أو نادر احلدوث جدا« :  ' Ullmann':يقول
Mother ..فهما كلمتان مرتادفتان رغم اختالف األسلوب 

تقارب اللفظان تقاربًا شديدًا لدرجة يصعب التفريق بينهما، مثل:سنة  شبه الترادف: -ب-2
  4،عام حول.

                                                           

 1 375،ص عيون البصائر. 

2 701ص لغة النص،علم  مد،ـعزة شبل حم.  
3 226، ص7999، مصر، 3أمحد خمتار عمر، علم الداللة، عامل الكتب، ط  
4 221-220، ص عيون البصائر.  
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العهوَد على أنفسهم  وعلى دولتهم  أئمتهو قادته:" وقطع ' الحقائق العريانة'جاء يف مقالة    
الصفاَء لَيكونُنَّ احلامني...، وبعد أن كان من نتائجه هذا اجلو املتغري الذي يتمىن له كل عاقل 

 1..."واإلشراق

 ) الَصفاء ،اإلشراق(  دليل التأكيد.)القادة ، األئمة (، فتتابع الكلمات املرتادفة   

 :اآلتية الرتسيمة هلذا للمقال يف تمثيلالن كومي 

 

 (7الشكل)  التكرار الكلي للمترادفات ) االستعمار،القادة ،األئمة(        

معه املوت وأسباب  وافد على األمة اجلزائرية، حاماًل باملرض ال االستعماراإلبراهيمي  تَ عَ نَـ   
، ليلفت انتباهه بديعي  نقله للمتلقي  املوت، وهذا ما ساهم يف نسج عبارات املقالة، يف تصوير  

فـ"التكرار  ا دامية يف قلوب اجلزائريني، وفـََرَق و حدهتم.حقيقة االستعمار الذي أبقى جروحً  ُمَعر فًا له
بالرتادف يشد االنتباه إىل أمهية هذا الشيء املكرر يف عامل النص، إذ يعتربونه نوًعا من أنواع 

 .2االلتفات"

يقول اإلبراهيمي:" فأن هذه  عية العلماء :موقفها مع السياسة والساسة '' جمويف مقالة    
اإلجرام جندها يف باب  جمردة من جالهلا ومُسَُوها، ،ذليلًة مهينةً اللفظة )لفظة سياسة( تبقى 

 للمخلصني ". ترهيب وتخويف...، وسالَح اإلكبار واالحترام، أكثر مما جندها يف باب واالتهام

                                                           
1  22- 27ص ،عيون البصائر.  
2 266.)د.ت(، ص ،7، الداللة والنحو، مكتبة اآلداب، القاهرة، طصالح الدين صاحل حسنني 

االستعمار

األئمةالقادة
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 اإلجرام، االهتام(، وأبعد عنها صفة )اإلكبار، اإلبراهيمي لفظة)سياسة( بـ:) ذليلة، مهينة،وصف   
 ات املتتالية، شكل لنا امتدادً ختويف(، هذا النسيج من التكرارا االحرتام(، وسالح ) ترهيب،

  . اا دالليً ملوضوع النص واتساقً 
 ومن األمثلة اليت متثل هذا النوع  أيضا : 

:"  أيها الرئيس" إن  ' كتاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية الفرنسية'ضا يف مقالة :ومما ورد أي
يف حالة يأس من العدالة، وتسفيه  -جرب ومارسمن طول ما –الشعب اجلزائري قد أصبح 

 1..."للوعود والعهود

...، وعلى مقاصدهمو  نياتكم:" وختيب ' ثالث كلمات صريحة' ورد يف مقالة وكذلك ما 
  .2" تزيغوال  تفسدعقائدهم حىت ال 

 المعرفةو العلم:" أمََتَتـَُّلُه  مقباًل على  ' الشاب الجزائري كما تمثله لي الخواطر 'ويف مقالة 
باً اإلقذاعو اللجاجال بباحلجاج واإلقناع ...، أمتثله مصاواًل خلصومه النفع،و الخيرليعمَل  ، ُمر ه 

 ،ادالليً  اعطى للنص بعدً أ فتكرار هذه الكلمات املرتادفة،  .3باألقوال "ألعدائه باألعمال، ال 
 .امتماسكً و  اجعل منه نصًّا مرتابطً 

 :4ومن األمثلة اليت متثل تكرار شبه الرتادف

على طول الزمن بالقوة وبطرائق  –مما جاء يف مقالة ' احلقائق العريانة' قول اإلبراهيمي:" ومت هلم 
 .5..." والتغفيلالتضليل من 

                                                           
1 19عيون البصائر، ص. 
2 535 -537 ص ،املصدر نفسه  .  
 3 396 – 311ص ،املصدر السابق. 

4  :2077 )خمطوط(، ماجستريرسالة  د عطااهلل، اخلطاب احلجاجي يف املقاالت اإلصالحية يف عيون البصائر،ـحممينظر-
 .795-792، ص2072

5 22عيون البصائر، ص. 
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جاء يف اللسان :" التغفيل: أن يكفيك صاحبك وأنت غافل ال تعي بشيء...، وأغفله تركه 
 .1وسهى عنه...، وأغفلت الرجل: أصبته غافالً"

والتضليل :تص يري اإلنسان إىل الضالل، والضالل والضاللة: ضد اهلدى والرشاد...، وأضللت 
 .2الشيء إذا َغيَّب ُتُه"

وسيلةً اختذها األديب للتخلص من  هذا التنويع يف شبه املرتادفات ) التضليل والتغفيل(،ولعل     
التكرار الكلي، ليدفع عن  املخاَطب الرتابة وامللل، برغم توفر فروق لغوية بني اللفظتني، لكن مل 

 ا .وانسجامً  ازاده متاسكً جاالً لغويًا مينع ذلك  من إعطاء النص 
:" تقول 'جمعية العلماء: موقفها مع السياسة والساسة 'ومما ورد يف ذلك أيضا يف مقالة   

الكذَب والرياَء لالستعمار: إنه ال َيص دُقَك جلية اجلمعية إال اجلمعية، ألن دينها يأىب عليها 
 .3، وهي األقاليم الثالثة اليت يقوم عليها االستعمار"والنفاق

ردات املرتادفة : من الكذب إىل الرياء إىل النفاق، الذي ُيويهما، فهم أعم فهنا ترتيب هلذه املف   
وأمشل، كما ان النفاق أعم من الكذب، وذلك ألن آية الكذب من آيات املنافق األربع. رغم 
وجود فروق لغوية بني هذه الشبكة اجملتمعة من املرتادفات، إال أنا سامهت يف نسيج النّص  َكـ بنية 

 اّصة.واحدة مرت 
": أعيذكم باهلل وبشرف العلم وبأمانة الوطن أن  ثالث كلمات صريحةومما ورد أيضا يف مقالة '   

 لقراءةللعلم، وا التحصيلو الطلبيف غري  -بعد قوام الدين واحلياة -تنفقوا من أوقاتكم
 4يف العلم". المذاكرةو
،  فقد اختذ من الرتادف وسيلة وهذا مايثبت ويؤكد على ثراء القاموس اللغوي عند اإلبراهيمي  

 لإلقناع وحجًة لتبليغ ُمراده وبـُغ ـَيت ه للمتلقي.

                                                           

 1 5211، ص51،ج 3ابن منظور، لسان العرب مادة) غفل(، مج. 
2 ،2107، ص29، ج6مادة)ضلل(، مج املصدر نفسه. 
3 67عيون البصائر، ص. 
4 530، ص املصدر نفسه. 
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مشرتكة بني اسم ُيمل مسة  :(Superordinateأو المشترك ) االسم الشامل -3
الفهم، اإلدراك،  ألفاظ أخرى تنتمى إىل حقل داليل واحد مثل: كلمة العقل:تشمل الذكاء،

 يشمل املاضي، احلاضر، املستقبل، اليوم، الُعمر، الزمن: وكذلك:األفكار..وغريها،  االستيعاب،
هما، تنتمي إىل حقل ينفكل من لفظة العقل والزمن وما تعلق من ألفاظ اشرتكت ب الساعة وغريها،

  داليل واحد.
كانت   :"' عادت لعترتها لميس'  ومن النماذج اليت متثل هذا النوع من التكرار ،ماورد يف مقالة  

(، املنتشرة يف العمالة الوهرانية على اخلصوص، من شر ما أوحى وعايداليت يسمونا ) عوائدالهذه 
 . 1"البدع والمنكرات واآلفاتوتأثر باإلصالح الذي ُيارب أمثاهلا من  الشيطان إىل أوليائه...،

لو َعايد  فالكلمات ) البدع، املنكرات، اآلفات( جيعها تنتمي إىل حقل واحد وهي ) العوائد( أو ا  
كما يسميها اإلبراهيمي )مصطلح بالدارجة(، اليت انتشرت يف الغرب اجلزائري) وهران خاصًة(، و 
حماربة جعية العلماء هلذه الفتنة العظيمة، اليت يشجع عليها االستعمار) الشيطان الذي يأمرهم 

احية يف هذا املقطع ) مبارسة هذه اخلرافات(، ونشرها  بني أفراد اجملتمع اجلزائري. فالكلمة املفت
حماربة العوائد(، وكل املعاين األخرى تدور يف فلكه ) الوعدة، واملنكرات، اآلفات(، فالتكرار ساهم 
من خالل السياق إىل ربط واقع النص، مما أضفى على النص تنوعًا دالليا، وبالتايل يف متاسكه. 

 ولفت انتباه املتلقي.
 :" أيها يقول بالمجلس الجزائري' اء المسلميناألعض' كتاب مفتوح إلى ويف مقالة   

وكل  فإننا ممن ال يكذب على احلقيقة؛نوابا ومل نسمكم  أعضاءالسادة:امسحوا لنا حني مسيناكم 
، إن من املناظر اليت تثري العرب وُتسيل المنصبإىل هذا  هبا ُتم  ع  رَ ذَ عاقل يعرف الوسيلة اليت تَ 

 الدستور ُول َد هذا الحكومةومعاكسة  األحزاب تنازع...، وبني  االنتخاباتالعربات يف هذه 
 قانونتنفيذ  البرلمان الفرنسيمن مثراته...، أتدرون ملاذا أوقف  مجلسكماألبرت الذي أنتم و

 .2..." دهاة االستعمارالفصل عليكم؟ ألنا لعبة شيطانية بكم من 
                                                           

 1 597ص  ،عيون البصائر. 

 2 791- 791، صنفسه املصدر. 
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قالة املختارة كعينة للتطبيق، فنجد هنا جند مصطلحات كثرية قد ُجعت بني طريف هذه امل      
حقل السياسة:) أعضاء، النواب، املنصب، االنتخابات، تنازع األحزاب، احلكومة، الدستور، 
اجمللس، الربملان الفرنسي، قانون(، وهذا التعدد يف استعمال املصطلحات اليت تصب يف حقل 

ى  اإلقناع إلثبات  قضيته وهي فصل داليل واحد داخل املقالة، يربهن على قدرة اإلبراهيمي عل
الدين اإلسالمي عن احلكومة اجلزائرية، اليت حتركها أياد  فرنسية، فهي مسألة دين وأمة ،فقد ابتلع 

دهاة االستعمار أوقافها، واحتكر التصرف يف مساجدها، إذ أدى هذا الرتاكم الداليل إىل حتقق  
، وبالتايل حتقق االتساق على مستوى أجزاء وتدعيم مقصدية الكاتب االستمرارية الداللية ،

 املقالة.
 الشهر العظيميقول الكاتب:" يسمي الناس هذا  ' حكمة الصوم في اإلسالم'ويف مقالة      

على القلوب املؤمنة، ينضحهما  شهر التجليات الرحمانية...، شهر اإلمساك، أو  بشهر الصوم
 .1"يستطب فيه املؤمن لروحه مستشفى زماني...، هو ربيعاً للنفوس...، ليكون بالرحمة

شهر الصوم، شهر اإلمساك شهر التجليات ، ) الشهر العظيمتـََعَدَدت  األلفاظ والصفات     
(، للمحال إليه وهو شهر رمضان. فهذه  ربيع النفوس، مستشفى زماين الرمحانية، شهر الرمحة،

د تناساًل وتوالداً، وهذا مايعزز من أمهية اإلحاالت التكرارية تضرب داللتها يف وتد النص، فيزدا
التكرار يف حتقيق استمرارية الرتابط بني وحدات النص، وقد أسهم اجتذاب هذه الصفات يف 
جذب القارئ/ املتلقي  حنو النص، والتسامي بروحه من خالل ماذكره اإلبراهيمي من حكم حول 

 عة الصوم . الصوم، فهو من باب التذكرة لتحيا النفوس، ولتعظيم شري
تسع بكثري عن الشمول يهي كلمات فيها من العموم والشمول ماو  الكلمة العامة: -4 

 -من منظور مايكل هاليداي ورقية حسن فهذا التكرار ؛) املشرتك(املوجود يف االسم الشامل
ي أو : مَتثل يف إعادة ذكر العنصر املعجم -حسب ماورد يف كتاهبما" االتساق يف اللغة اإلجنليزية" 

التعبري عنه مرة أخرى مبرادف أو بعنصر مطلق أو بذكر اسم عام. تُعترب األمساء العامة مصدرا هاما 
وهي تتمثل .  Theوتكون مسبوقة بـ وهي تقوم بإحالة ُمعممة، لالتساق يف االجنليزية املنطوقة،

                                                           

 1 315-312، صعيون البصائر. 
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 فكرة، قضية،اسم حدث)  يف اسم اإلنسان) الطفل، املرأة، الرجل، الشخص...(، اسم املكان،
  مسألة(.

 ' أما عن عرب الشمال'ولعل أبرز ماميثله يف كتاب"عيون البصائر"، كلمة ) العرب( يف مقالة   
" أما عن عرب الشمال اإلفريقي فهم عرب وال فخر، وواجبهم يف إنقاذ فلسطني هو واجب :

 .1جيع العرب مع اعتبار العذر. ولكن ... اهلل لعرب الشمال اإلفريقي"
فاألديب جعل من أرض فلسطني  أرضاً جلميع العرب، وواجبهم يف إنقاذها فرض عني على        

كل عريب مسلم، باعتبار أنا جزء منا وهي جزء منهم، فكلمة ) العرب( كلمة عامة، جع يف 
داللتها عدة كلمات) العربية، العرب، العريب...(، وهي موجودة يف كل املقاالت تقريباً، سواء  

 لفظاً ظاهراً أو مضمراً، وهذا ما جع  وربط بني مقاالت " عيون البصائر". أكانت 
 عريب الجزائري شعب الوطن" يف هذا  ' الحقائق العريانة ':َوَوَرَد مثل ذلك يف مقالة       

 .2مسلم ...، ذو منظومة من الفضائل العربية "
: " إن جعية العلماء املسلمني اجلزائريني،املعربة عن  'محنة مصر محنتنا'وأيضا ورد يف مقالة      

وَتضامنها معم يف موقفه احلازم، وال  املصري للشعب كله تُعلن تأييدها  اجلزائريالشعب إحساس 
 الوطنَتُصُدها عن أداء واجبات األخوة هذه احلدود الومهية اليت َخطّها االستعمار بني أجزاء 

 .3الواحد" الوطنية اليت أقامها بني أبناء الواحد، وال هذه السدود الواه
تكررت كلمة ) الوطن ، الشعب ( على مستوى املقطعني، فكالمها كلمة عامة حتيل األوىل      

إىل  املكان  واالنتماء  واالستقرار واألمان وغريها ، أما الثانية فتحيل إىل جمموعة من األفراد 
لة واحدة مثل: شعب عريب، شعب جزائري، شعب ينتمون إىل وطن واحد أو عرق واحد  أو قبي

مصري ، واملالحظ أن كلمة شعب تنتمي إىل حقل الوطن، باعتبارهها جزء من الكل، فهي 
 مفصل من مفاصل الوطن .

                                                           

 1 379، ص عيون البصائر. 

 2  27نفسه ، صاملصدر. 

 3 339، صاملصدر السابق. 
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وكذلك لفظة )االستعمار( كلمة عامة ، وقد وردت يف ُجلِّ املقاالت البشريية، إذ ُعدَّ القضية      
"  'خصمان...فمن الحكم..؟'ريد التنصل منها، ومما ورد فيها: يف مقالة: املركزية اليت ُيارهبا وي

سوء عمله فطغى، وبغى، وكفَر وَعَتا، وأتى من الشر ما أتَى...، إن االستعمار  لالستعمار زين
، 1اليؤمن باهلل حىت نسأله اإلنصاف لدينه احلق، لكن يؤمن بالقوة، فلنحذره عواقب االغرتار ..."

ويف مقالة ' ليبيا موقعها منا ' يقول :" كنا نعرف أنَّ االستقالل َجنة ال يـُع رب إليها إال على جسر 
أىَب عليهم ذلك، ووضع يف طريقهم برزخا زمنياً ...،  شيطان االستعمارمن الضحايا...، و لكن 

 .2التعويق": إنه وضعه لإلعداد والتشويق، ونقول، حنن إنه وضعه لإلبعاد و االستعماريقول 
ففي املقالتني كلمة ) االستعمار( كلمة عامة، وهي سياسة استطانية  هتدف إىل فرض اهليمنة      

ونب الثروات واستغالهلا، ومن السياق العام الذي وردت فيه يف النصوص البشريية، حتيل إىل ما 
اق( من ويالته، فأفعاله يعانيه الشعوب العربية) اجلزائر، مصر، ليبيا، تونس، فلسطني،سوريا، العر 

 رجس من عمل الشيطان الرجيم .
َرَة اخرتاق كل       فهذه الكلمات العامة انتشرت يف فضاء النص البشريي، كعناصر إشارية هلا ُقد 

احلقول التصافها بالعموم والشمول. اعتمدها األديب كوسيلة للربط بني نصوص، وهذا ما أثبت  
  كفاءة النص ومتاسكه واتساقه .

 :عند علماء علم النصّ  نواع التكرارأواملخطط اآليت يوضح ماسبق ذكره من 

 

                                                           

 1 797ص، عيون البصائر. 

 2  637-630نفسه، صاملصدر. 
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 (8)الشكل  أنماط التكرار  عند علماء النصّ 
إذ يـَُعدُُّه النصَّانيون من أشكال  يعد التكرار من خصائص اللغة العربية ومن حماسن الفصاحة،   

وظيفته اخلطابية تؤدي إىل   هيف كون تلعب دورًا بارزًا وأداة رمزية جالية تعبريية، االتساق املعجمي،
 .للمتلقي ا النصّ ايَ بَ كشف خَ 

 
 

التكرار
Reccurrence

االسم 
لشاملا

الكلمة العامة
الترادف أو شبه 

الترادف

تكرار كلمة
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 خالصة الفصل   
 سبق ذكره ميكننا القول: فمن خالل ما

يف نصوص  انتشارًاتعد اإلحالة والربط واحلذف والِتكرار، من أبرز أداوت االتساق     
اإلبراهيمي، إذ قامت بدور فاعل يف عملية تشكيل و متاسك مقاالته وانسجامها، فقد 

وكما   اومتماسكً  اسامهت هذه األدوات اللغوية، يف الربط بينها لتشكل لنا نصا متالحً 
 عملت هاته القواعد االتساقية على جذب املتلقي، وبالتايل تفاعله مع املقاالت.



 

 :ثانيالفصل ال

 
في "عيون البصائر"  نسجامآليات الا

ّصـي
َّ
رابط النـ

ّ
 ودورها في التـ

 



 الفصل الثاني :                                  

ي  الانسجام في "عيون البصائر" ودوره في الترابط النص ّ

 تمهيد
 المبحث األول: في تعريف االنسجام وبيان معناه

 االنسجام في اللغة -1
 االنسجام في االصطالح -2

 النّصيه في الترابط ر آليات االنسجام في "عيون البصائر" ودو  المبحث الثاني:
 أوال: السياق

 مفهوم السياق -1

 السياق في اللغة -أ -1                 
 السياق في االصطالح -ب -2               
 السياق و مبدأ االنسجام النَِّصي-3               
 السياق في" عيون البصائر"-4-3               

 التغريض ثانيا:
 مفهوم التغريض -أ-2
 عيون البصائرالتغريض في  -ب-2

 القصدية ثالثا:
 مفهوم القصدية -أ– 3
 القصدية في "عيون البصائر" -ب– 3
 ابعا: التناصر 

 مفهوم التناص -1 -4
 التناص في اللغة -أ-1- 4
 التناص في االصطالح -ب-4-1

 التناص عند الغربيين -1-ب-4-1
 التناص عند العرب -2-ب -4-1

 التناص في "عيون البصائر" -4-2



 التناص الداخلي -أ-           4 - 2
 التناص الخارجي -ب-4-2

 التناص الديني-1-ب-4-2
 التناص مع القرآن الكريم-1-1-ب-4-2
 التناص مع الحديث النبوي الشريف -2 -1-ب-4-2

 التناص األدبي-2-ب-2- 4
 التناص مع التراث -1-2-ب -4-2
 التناص مع الشعر-2-2 -ب -4-2

 علوم اللغة والفقه التناص مع مصطلحات-3-ب -2- 4
 التناص مع الشخصيات-4-ب -4-2

 التناص السياسي-5-ب -4-2
 خالصة الفصل
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 تمهيد :

اهتم علم لسانيات النص بظواهر عديدة جتاوزت حدود اجلملة، إىل النّص كبنية كربى، ولعل      
 االنسجام أو الرتابط النّصي، ألمهيته يف حتديد املعىن الكلي ملا يرمي إليه النص. :أبرزها

وذلك  ،سة املقاصد اليت يقوم عليها هيكله)بناءه(حياول البحث االقرتاب من النّص ومالمو      
االنسجام ولعل أبرزها: السياق والتغريض والقصدية والتناص، واليت  ستعينا بآلياتم   بتأويل دالالته،

النص عامل  وللو لو ج إىلسيعتمدها البحث، إلدراك العالقة بينها وبني هذا السفر  "عيون البصائر"، 
الدراسة حيتاج القارئ إىل قراءة واحدة غري جمزئة الكتشاف وحدة بناء هذه املقاالت، اليت أبدع  القيد

 إبداع. أَيَـَّما-ثراهحفظه اهلل وطيب  –حمد البشري اإلبراهيمي ـيف نسجها وحبكها الشيخ م
 ؟"عيون البصائرقاالت"كيف سامهت أدوات االنسجام يف متاسك موالسؤال املطروح:  

 



 

 

 ألاول:املبحث 

 وبيان معناه الانسجام في تعريف

 

 الانسجام مفهوم-1

 الانسجام في اللغة-أ-1

 الانسجام في الاصطالح-ب-1
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 :تمهيد
  صكلي يف ظاهر الن  باجلانب الش  هتم ي الذي االتساق لوآلااته، لو  عياا األلقد عاجلنا يف الفصل 
عن اليناصر  د  ي  إذ ي    االنسجام لوآلااته، عياا  عياجلةهذا الفصل حنالو   يف أعا ) بناته السطحاة(،

(  Lucien Goldmann)-لوفق  ؤية كولدعان -املمازة لألعما  األدباة جلمالاةا املكونة للقامة
 لواليالقات ،( Textual World)فهو خيتص باالستمرا ية املتحققة يف عامل النص

 )Relation( 1".الرابطة بني هذه املفاهام 
عاون "وص نص استمرا يةحتقاق  االنسجام يفكاف يساهم عا عفهوم االنسجام؟ لو  لوالسؤا  املطرلوح:

 ؟"البصائر
 (Cohérence)االنسجام  مفهوم-1  
فقد ألوىل علماء النص  االنسجام ألو الرتابط النصي، هبا علم النص: ن  ليل أهم الظواهر اليت ع       

دد املفهوم اللووي لواالصطالحي ملصطل  لوح رٌي بنا يف هذا املبحث أن حن ،هذه الظاهرة عناية قصوى
 االنسجام.

بال الشاوع لوالتدالو  على عن ق   لوأحسب أن اختاا ي ملصطل  االنسجام يف هذا البحث،     
 -(Cohérenceاألجنيب)عصطلحات عقابلة للمصطل   لوجودلكن هذا ال يلوي  الساحة اليرباة،

 . -أهم املصطلحات املتدالولة على الساحة اليرباة يف املدخلذكرت لوقد 
 في اللغةالنسجام ا -أ-1
لوهو  السني لواجلام لواملام أصل لواحد،« :( ه 593ت) فا سجاء يف عقاياس اللوة لصاحبه ابن  -  

لويقا   لودعع ع سج وم، وم،ج  لوعني س   يقا  س ج م ت اليني دعيها، الدعع، صب الشيء عن املاء لو
 .2» ممطو ةأ ض ع سج وعة 

 املاء تسجمه لوتسجمه لوسجوعا لوسجمانا لو الدعع لوالسحابة ني   ت الي  م  ج  س  « يف اللسان:لو  -
لودعع عسجوم سجمته اليني سجما لوقد أسجمه  .،هو قطران الدعع لوساالنه قلاال كان ألو كثريا..

                                                           
1  523ص ،-د اسة تطباقاة عقا نة-يسري نوفل، امليايري النّصاة يف السو  القرآناة.  
2  ،551ص ،5عج عادة)سجم(، عقاياس اللوة، ابن فا س. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucien_Goldmann
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سجم اليني لوالدعع املاء يسجم سجوعا لوسجاعا إذا سا  .،السجم الدعع.. لوسجمه لو
                         .1»لوانسجم

ملفهوم االنسجام  تقان يف علوم القرآناإل يف كتابه ( ه955)تاوطيجال  الدين السّ  ر ض  ع  لو     
لويكاد لسهولة تركابه  عنحد اً  ك  تحد  املاء املنسجم، -خللّوه عن اليقاد –أن يكون الكالم «  :إذ

. فالكالم يتيالق بيضه ببيض يف صو ة 2»ك لٌّه  كذلكلوالقرآن   لوعذلوبة ألفاظه أن يسال  ق ًة،
 . إلعطاء داللة عتماسكة له لواضحة عرتابطة عتكاعلة،

 جند أن عياناه تدلو  حو  : قاب عن فحوى هذا املصطل ،نفمن خال  الت      
 لواالنتظام لو:التتاىل  لوعلاه فمياين هذا املصطل  توحي ب ،املطر ام  لو  لود   ،لوالساالن لوالق طران الص ب،
 داللاا. النص لوتالحم متاسكإىل  ذلك صاة يؤديفبتجمع عياين الوحدات الن   التتابع.
 :االنسجام اصطالحا -ب-1
يف  د  نو   لو   عصطل  االنسجام،يف حتديد عفهوم  بني اليلماء ناأن هناك تباي البحث لو جد  عن خال      
 .ص  لماء الن  لو ع  ر  ظ  ن  املفاهام لوالتيريفات اليت قدعها ع   املقام بيضهذا 
طاب لكن اإلشكا  الذي يطرحه هذا املفهوم هو غااب عفهوم عركزي يف حتلال اخل«فاالنسجام     

ي ثبت  اليالقة اليت  لوهذا عا . لوهذا  اجع للتداخل بانه لوبني عصطل  االتساق،3 »تيريف لواض  له...
 عنسجم.ا لوغري ا عتسقً حاث ال ميكن أن جند نص   جتمع بني املصطلحني،

اجتهادا اصطالحاا يدعو فاه إىل التمااز  «:(François Rastier ) لو قدم فرانسوا  اسيت   -
لوالفرق بانهما هو أن متاسك  ." Cohésion" التماسك لو" Cohérence "  بني االنسجام

                                                           
1   282ص ،52ج عادة)سجم(، لسان اليرب، ،ابن عنظو.  
2  حتقاق لوختريج األحاديث عع احلكم: شياب األ نؤلوط، لواالعتناء لوالتيلاق: اإلتقان يف علوم القرآن ،جال  الدين الساوطي ،

 .135ص، 2228، دعشق/سو يا، 5عصطفى شاخ عصطفى، عؤسسة الرسالة ناشرلون، ط

3  - Anne Reboul, Jacque Moeschler, Pragmatique du discours, de 
l’interprétation de l’énoncé a l’interprétation du discours,Armand colin, Paris, 
1998, p59.  
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احملاط خا ج بانما انسجاعه يتوقف على عالقاته عع  نص عا يتوقف على عالقاته الداللاة الداخلاة،
إضافة إىل عيا ف اليامل ألو  أي املقام خا ج لساين، لساين، فاالنسجام يدخل السااق مبيناه الواسع،

فاالنسجام يتجالوز اليالقات الشكلاة إىل اليالقات  .1 »بتيبري إيكو املوسوعة الثقافاة املرتبطة بالنص
 الداللاة، لواليت ال تكفي يف فهم املتلقي للخطاب لوتألويله.

لاس « :تيريفاً جاعياً لالنسجام إذ (D.Maigueneau)عانووغودلوعاناك  أيضا لوقد ق د م   -
إن احلكم الذي يقضي بأن النص  ]...[بل إن املتلفظ املشا ك هو الذي يتوىل بناءه ثالويا يف النص،

 .2»ا للمتلفظل   و  عيرفتهم بالسااق لواحلجة اليت خي    ق  ف  لو   يتوري لوفق األفراد لو   دعنسجم ألو غري عنسجم ق
مه لوذلك لوفق تراك عنسجم ألو غري عنسجم،فمتلقي النص هو عن حيكم على النص بأنه لوعلاه 
 امليريف .

لاكون النص عنسجما يف بناته التحتاة البد أن يدعم « : (Charollesيقو  شا لو ) -   
يف بناء اليالقات بني . فالبد أن يكون هناك تد ج 3»استمرا يته بوحدات داللاة جديدة يف كل عرة 

 الوحدات اللووية يف بناتها اليماقة.
بأنه التماسك الداليل بني األبناة النّصاة « :لالنسجام ((Van Dijk فان ديك ؤية حسب لو  -   

اليت تربط بني الوحدات الكربى  ،ا عبا ة عن جمموع اليالقات الداللاة.فاالنسجام إذً 4»الكربى
 املشكلة لواملؤسسة للنص يف بنائه اليماق.

أّن انسجام النّص ال ميكن حسابه  «(:(Van Dijk لويف عوضع آخر يرى أيضا فان ديك -   
بالوسائل اللوويّة لوحدها بل هو خاصاة سامانطاقاّة للخطاب قائمة على تألويل ك ّل مجلة عفردة عتيلقة 

                                                           
1  ،2222الباضاء، الدا   ،5ط ،شركة النشر لوالتوزيع ،-اإلشا ة احلريري بني اليبا ة لو-سامااء التألويل  شاد اإلد يسي، 

 . 12ص
2  25ص حممد حيااتن، :تر املصطلحات املفاتا  لتحلال اخلطاب، لوعاناك عانووغو،د  

3  Charolles. M, Les études sur la cohérence, la cohésion et la connexité textuelle 
depuis les années 60, page 55 

4  ،222ص ،2222، القاهرة/عصر، 5، عكتبة زهراء الشرق، طعلم لوة النص حنو آفاق جديدة سياد حسن حبريي 
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عدى قد ة املتلقي  لو . فاالنسجام ال ميكن اليثو  علاه دلون الرجوع إىل السااق،1»رىبتألويل مجلة أخ
 لوعلاه فهو ال ييتمد على املكونات اللووية فح سب. ،على التألويل

 « :هوملفهوم االنسجام ف  Haliday And R. Hassan)) حسنلوع ر ض  هالاداي لو قاة  -
إن االنسجام  لواليت تيرفه كنص، ،توجد داخل النصعفهوم داليل حيال إىل عالقات املدلو  اليت 

 .  2 »الواحد يفرتض اآلخر يظهر عندعا نؤلو  عنصرًا يف اخلطاب بربطه بينصر آخر،
إذ    (Beaugrande)راندغلو  لوبري آالن دي بو Dressler)  )سلريد   لواالنسجام عن عنظو  -

الداللاة اليت تتجلى  لواملقصود باالستمرا ية ،النصد عياا اً خيتص باالستمرا ية املتحققة يف عامل ي     ي  «  
 . 3»يف عنظوعة املفاهام لواليالقات الرابطة بني هذه املفاهام

إذ يتحقق  ،لوهالاداي لو قاة حسن فهنا يقرتب عفهوم االنسجام عند دي بوغراند لود يسلر    
 تتحقق االستمرا ية الداللاة للنص، يلبالتا، لو القائمة بني املفاهام لواليالقاترلوابط البوجود  االنسجام

 لوتستقر يف ذهن عتلقى النص.
جمموع اليالقات اليت تربط عياين األقوا  يف اخلطاب ألو  «يف حني ييرفه إبراهام الفقي بأنه:     

لوبصفة عاعة يصب  النص عتماسكا إذا لوجدت سلسلة عن اجلمل تطّو   عياين اجلمل يف النص،
لوهذه اليالقات  ،فاالنسجام يين اليالقات اليت تربط عياين اجلمل يف النص .4»الفكرة األساساة

ناسل ألو تتوالد عنها اجلمل األخرى. لوبصاوة أخرى ت        )اجلملة النواة( لت    تنشأ عن اجلملة األساساة
ند عتلقاه ميكن القو  إن االنسجام جيمع بني اجلمل النّصاة لايطانا نص ا عتماسكًا عتالمحًا عقبواًل ع

 .لوحماطه

                                                           
1 :ترمجة: عبد القاد  قنان، أفريقاا الشرق، النّص لوالسااق استقصاء البحث يف اخلطاب الداليّل لوالتدالويلّ  فان ديك،تون  ينظر ،

  552ص ،5981)د.ط(، الرباط/ املورب، 
 2  88ص، 1987،الشرق إفريقاا (،ط،د ،)األديب النص مساائاة ،املرجتي أنو.  
3 545ص البديع بني البالغة اليرباة لواللساناات النّصاة، ،مجال عبد اجملاد . 
4  ،94ص علم اللوة النصي بني النظرية لوالتطباق، صبحي إبراهام الفقي . 
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فهو يتطلب عن املتلقي  أن االنسجام أعم لو أعمق عن االتساق،« مد خطايب: لويوض  حم     
لويتجالوز  صد املتحقق ألو غري  صرف االهتمام جهة اليالقات اخلفاة اليت تنظم النص لوتولده،

 فقد عاز بني عصطلحي االتساق لواالنسجام، . 1»املتحقق أي االتساق إىل الكاعن لوهو االنسجام
فاملتلقى البد له عن د اسة اليالقات اخلفاة مليرفة ك ن  ه  إذ ع د  االنسجام أعم لوأعمق عن االتساق،

عامله لواملتجلاة يف عنظوعة  «:لوإمنا يف لوهذا اليظهر يف اجلانب الشكلي له. لوالب ىن  املشكلة له. النّص.
لوكل هذه اليملاات  ( الرابطة بني املفاهام،Relationلواليالقات)  (Concepts)املفاهام 

لوهبا يتم حبك املفاهام عن خال  قاام  اإلد اكاة املصاحبة للنص إنتاجا لوإبداًعا ألو تلقًاا لواستايابًا،
 فاالنسجام النصي يتحقق عن خال  الرلوابط املتحققة بني اليالقات لو املفاهام،  2.»اليالقات

متكنه عن سرب أغوا  النص  ،بد أن يتوفر لدي املتلقى)قا //عستمع( خلفاة عيرفاةلوإلد اك ذلك ال
 لواستخراج  دالالته  عن بناته اليماقة املرتابطة.

لوحتدث صالح فضل عن عصطل  االنسجام إذ ع د ه  جانبا عن اجلوانب املهمة يف د اسة النص      
 عتيلقة لوعشرلوطة مبدى التماسك الكلي للنص،فهو ذلو طباية داللاة  باعتبا ه الوحدة الكربى؛«: 

.فاملتلقى هو عن حيدد اليالقات الداللاة اليت سامهت يف 3 »لذلك فإن الذي حيدد إطا ه هو املتلقى
 بناء النص.

 ميكننا القو  :عن خال  عاسبق ذكره     
 النّصي.صمام البحث اللساين  لواالنسجام عني يد االتساق  -
لولكشفها  يف عيرفة الب ىن اليماقة للنص، تساهمعن اليالقات لواملفاهام اليت  شبكةاالنسجام إن  -

تساعده على التألويل لواستخراج  ة لووية،ان  رس  البد أن تتوفر لدي عستيمل اللوة / عتلقى النص ت  
 النص.الدالالت اخلفاة يف 

                                                           
1  1-3ص لساناات النص عدخل إىل انسجام النص، حمد خطايب، ع. 
2  ،53ص ،5995، أغسطس 5، جملة فصو ، اليدد-د اسة يف قصادة جاهلاة-حنو أجرلوعاة للنص الشيري سيد عصلوح. 
3 ،558ص بالغة اخلطاب لوعلم النص، صالح فضل. 
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"عيون البصائر"  آليات الانسجام في

ي  ودوره في الترابط النص ّ
 



 
 

 
 

 (Contextأوال:السياق)
 تمهيد:   

 مفهوم السياق -1
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 تمهيد:     
الذي سنعتمده  معيار السياق،وذلك من خالل  ،سنحاول فك شفرات النص الستقبال بياناته

وكذلك إبراز دور املتلقي  أكانت ظاهرة أو ضمنية،سواء  العالقة اليت تربط بني املقاالتللكشف عن 
 .يف الكشف عنها وملء الفراغات اليت مل يصرح هبا اخلطاب

 منوعليه فالسؤال املطروح: ما مفهوم السياق؟ وماهي أنواعه؟ وما مدى انسجام النص وترابطه  
 أنتج فيه؟ الذيخالل السياق 

 (Contextسياق)مفهوم ال -1
  السياق في اللغة: -أ-1

 :جاء  ولعل أهم املعاين ما " يف معجمات لغتنا العربية،س.و.قورد اجلذر "    
السَّوق معروف ساق اإلبل وغريها « :يف معجمه لسان العرب قال (ـه177ت)عن ابن منظور   

وقد انساقت وتساوقت اإلبل تساوقًا إذا تتابعت، وكذلك  وهو سائق وسوَّاق، يسوقها سوقا وسياقا،
تقاودت، فهي متقاودة ومتساوقة...، وساق إليها الصَّداق والــَمهَر سياقًا وأساقه، وساق فالن من 
امرأته أي اعطاها َمهَرها، والسيَّاق: املهر قيل للَمهر َسوٌق، ألن العرب كانوا إذا تزوجوا ساقوا اإلبل 

هراً، ألهنا كانت الغالب على أمواهلم...، وساق بنفسه سياَقاَ: نزع هبا عند املوت، والسياق والَغَنَم مَ 
 .1»نزع الروح أصله سوَاق، فقلبت الواو ياء لَكسَرة السني، ومها مصدران من ساق يسُوقُ 

 . النزعاين لعل أبرزها: اإلحاطة، القيادة، و ق( هلا مع.و.مما سبق جند أن مادة )س
 السياق  في االصطالح: -ب -1

فردنارد دي  ويف خضم هذا يذهب، دوره يف حتديد املعىن و اهتم اللغويون احملدثون بالسياق    
الكلمة إذا وقعت يف سياق ما ال تكتسب  «( إىل أن:Saussure Ferdinand de) سوسري

 . 2»قيمتها إال بفضل مقابلتها ملا هو سابق و ملا هو الحق هلا أو كليهما معاً 
                                                           

 1 ،503-503ص، 1مج ،، مادة)سوق(لسان العرب ابن منظور  
2  791ص م،7893دار آفاق عربية )د.ط(،  تر: يونيل يوسف عزيز، علم اللغة العام، ،سوسري وفرديناند د . 
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وعليه فالكلمة ال تكتسب قيمتها إال إذا قوبلت بسابق أو الحق هلا يف سياق ما يف النص الواحد، 
ال ينكشف إال من خالل تسييق  بأن املعىن firth)وهلذا يصرح فريث) « وذلك وفق توزعها اللغوي.

 .1»أي وضعها يف سياقات خمتلفة الوحدة اللغوية،
؛ أي توجد أشياء املشاركة  (Con)تعين  لفظ من سابقة« والسياق عند هاليداي و رقية حسن:   

، وهي فكرة تتضمن أمورًا أخرى حتيط بالنص  (With The Textمشاركة يف توضيح النص)
. فهما يؤكدان على أمهية السياق يف ضبط 2 »كالبيئة اليت ميكن وصفها بأهنا اجلسر بني النص واحلال

 املعىن.

ضرورة أن يتسع جمال النحو ليشمل األبعاد التداولية  لنص  «:( Van Dijk( ويرى فان دايك    
 يصاهلا للمتلقي.إباعتبار أن لكل نص داللة معينة يريد  يؤكده علماء النص، وهذا ما. 3»

كان منها غري  فدراسة معاين الكلمات تتطلب حتليال للسياقات واملواقف اليت ترد فيها حىت ما«وعليه
أو بعابرة أخرى تبعًا لتوزعها  بعًا لتعدد السياقات اليت تقع فيها،ومعىن الكلمة يتعدل ت لغوي،
 .linguistic  distribution«4 اللغوي
 ،سياقهو يف هذه احلالة سيتم احلديث عن النص  فالنص حيتاج بدوره إىل جانب غري لساين ليتم،      

أو بعبارة أخرى عملية  والتلقي، النص ومتلقيه حتيل إىل نتائج اإلرسال /أي حوار بني واضع اخلطاب
 5يتم دون حتديد ومعرفة السياق. وهو مات، الغاياوإدراك املقاصد و  ،الفهم

 ونوضح يف هذا املخطط أهم العوامل املسامهة يف حتديد السياق:       
 
 

                                                           

 1 19أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ص . 
 2 709، ص7صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، ج. 
3 771فان دايك، علم الّنص، ص. 
4 18أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ص. 
5 ،11ص ،-الرواية والتاريخ -شعرية التناص يف الرواية العربية سليمة عذاوري. 
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 1( 9)الشكل مخطط يمثل العوامل المساعدة في تحديد السياق

يتعلق األمر يف معرفة اجلانب السياقي بدراسته عرب التطرق إىل الكثري من العوامل منها:       
 باإلضافةاملشاركون، املكان، اللحظة، اهلدف، املوضوع، جنس اخلطاب، القناة، اللهجة املستخدمة 

يه املعارف اخلاصة باخللفية الثقافية للمجتمع الذي حيدث ف إىل معارف املشاركني حول العامل،
وتدخل يف إطار حماولة فهمه يف  ،وهي كلها أشياء مهمة يف حتليل اخلطاب األديب .،اخلطاب األديب..

 إال أنه ميكن تلخيص مكونات السياق يف ثالث نقاط: سعته اخلطابية ال يف شكلية النص،
 املشاركون(Les participants) :  وهم املشاركون يف الفعل التلفظي الذين يلعبون دورا يف

 اخلطاب.
 اإلطار الزمكاين(Cader spatio-temporel): .الذي تتم فيه عملية التلفظ 
 اهلدف(Le but): ،2ويتعلق أساسا بنوع اخلطاب. الذي يرمي إليه املشاركون 

                                                           
1  :11-11ص ، -والتاريخ الرواية-العربيةشعرية التناص يف الرواية  سليمة عذاوري،ينظر. 

    2 املوضع نفسه ،املرجع نفسه. 

المكان  المشاركون  
 اللحظة

 الموضوع
جنس 

 الخطاب

اللهجة 

 المستخدمة

 السياق

 القناة

 المشاركينمعارف 
 حول العالم



 

 الانسجام في "عيون البصائر"                   الفصـــل الثاني                                  
 

 

136 
 

بعني  يأخذن حملل اخلطاب ينبغي أن أإىل  ،(Brown et yule)يول كما يذهب براون و   
 /واملستمع الكاتب،/ والسياق لديهما يتشكل من املتكلم االعتبار السياق الذي يظهر فيه اخلطاب)

يؤدي ظهور قول  بل إن كثريا ما اخلطاب، تأويلألنه يؤدي دورا فعاال يف  ،والزمان واملكان( القارئ،
وَمًرُد ذلك  ،تأويالت خمتلفة فالكثري من األقوال تؤول 1واحد يف سياقني خمتلفني إىل تأويلني خمتلفني.

 إىل اختالف السياق الذي وردت فيه.
  ومنثل يف هذا املخطط اآليت ألنواع السياق:

 
 2(11)الشكلمخطط توضيحي ألنواع السياق

أو لنقل جلها  كل املقاالت الواردة يف فضاء النص" عيون البصائر"،  إنقا لذلك ميكننا القول وف   
اليت ال ميكن أن نكتشفها إال يف إطار السياق اخلاص الذي جاء  اخلاصة،خاضعة لقصدية الكاتب 

إمنا ميكن استخراجه من  ) خارج النص(، فيه، فالسياق ليس معطى بشكل مباشر يف احمليط النصي
حث خلف بالبويتم ذلك  اليت يقوم هبا املشاركون، Représentation))خالل التمثيالت

 3متأل فضاء النص. احملطات اإلشارية املختلفة اليت

                                                           
1 35ص مدخل إىل انسجام اخلطاب، لسانيات النص،، مد خطايبـحم. 
 2 783، ص-دراسة تطبيقية مقارنة -يسري نوفل، املعايري النّصية يف السور القرآنية . 
 3 11ص، شعرية التناص يف الرواية العربية، سليمة عذاوري.  

الـــــسياق
Context

(أو االجتماعيالخارجي)السياق غير  اللغوي
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 السياق وتداولية النّص:-2
. 1 »مفهوم مركزي ميتلك طابعه التداويل «فهو يعد السياق من أهم مباحث الدرس التداويل؛       

وعليه فالبحث التداويل يـَُعّوُل على السياق لتفسري استعماالت املكونات اللغوية، ومعرفة مدى ارتباط 
 النص به.

أما االنسجام فهو مبحث هام يف املستوى الداليل، وبالتايل فهناك عالقة تالزمية بني السياق    
واالنسجام، فبواسطته ميكن القبض على املعىن. وقد أوىل علماء النص اهتمامهم السياق يف إطار 

 تأكيد وظيفته االجتماعية للغة، وبيان أثره يف البنية، ودوره يف حتديد الداللة.
وال ميكن أن  فاملعرفة التامة بالسياق شرٌط أساسي للقراءة الصحيحة، «عبد اهلل الَغَذامي يقول -

فتحديد داللة املكونات  .2 »نأخذ قراءة ما على أهنا صحيحٌة إال إذا كانت منطلقة من مبدأ السياق
 اللغوية يكون يف َكَنف السياق.

  هو: فـدورمهاوغري اللغوي  اللغوي السياقني وملعرفة انسجام الّنص ومتاسكه البد من الركون إىل  
التطلع إىل فهم أدق لالشرتاك الفعلي لعمليات تقع خارج اللغة الواقعية، اليت استلزمتها غايات «

تفسريية ال حمدودة تتجاوز األطر الظاهرة والنقلة السطحية، وترنو إىل استمرارية التفاعل بني النص 
ن جهة، وعلى تعدد القراءة اليت تنتج نصوص خالقة يف الربط و ومتلقيه يف حركة دينامية النص م
اليت يـَُعوَُّل عليها لتحقيق  ،وعليه فالسياق من أهم القرائن. 3 »التلقي اللغوي واجلمايل من جهة

عن  استمرارية النص، 4 »التلقي وشأن طريقتهم يف القراءة و ،احلاملة ملعىن يتعلق باملنظمني ملشرتكة،ا

                                                           
1 ،39ص ،7891 املغرب،/الرباط مركز اإلمناء القومي، تر:سعيد علوش، املقاربة التداولية، فرنسوا أرمينكو 
2 ،اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشرحيية  عبد اهلل الَغَذامي(DECONSTRUCTION)  وذج ملنقراءة نقدية

 90ص م، 7889 ،3ط اهليئة املصرية العامة للكتاب، ،دراسات أدبية -معاصر
3 :75سعيد حسن حبريي، علم لغة النص املفاهيم واالجتاهات، ص  

4 Pegheux  Michel,L'analyse automatique du discours, ed.dunod.paris ,p16 
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. فالسياق له دور يف  فال ميكن حتليل نص معني إال يف إطار نسق من القيم  «القراءات.طريق تعدد 
 .1 »اآلخرالنص و السياق يتمم أحدمها  «كشف جماهيل النص؛

 يتعلق بظروف إنتاج اخلطاب،؛ و السياق من آليات االنسجامإن  :ومما تقدم ميكننا القول   
كلها عوامل   (املتلقي /للمرسل )احلالة النفسية ، و إنتاجه انوزمن النص ومك ،واملتلقي خاطبب  فامل

 .لسياقتساهم يف حتديد ا

  السياق في "عيون البصائر":-3
 وقوف على كثري من الظروفنثري، إال بالّي نّص أل ميكن لنا الوصول إىل الدالالت الكامنةال   

باإلضافة إىل معرفة طبيعة العالقة الثنائية اليت تربط النص  .اخلطاباليت كان يستعمل فيها  واملالبسات
  باملتلقي.

 سياق الموقف: -أ-3
يف حديثهما عن سياق  (Beaugrande)راندغو روبري آالن دي بو Dressler)  )سلريدر أَقـََر   

 والتوقعات، ينبغي للّنص أن يتصل مبوقف تتفاعل  فيه جمموعة من املرتكزات، إىل أنه املوقف:"
 .2" واملعارف

وعليه حناول استنطاق املدونة قيد الدراسة من أجل إبراز موقف املتلقي من نصوص اإلبراهيمي، إذ   
كتبت هذه املقاالت" يف ظروف شديدة الصعوبة كان فيها لالستعمار عيون مبثوثة وسيوف ُمَصلََّتٌة 

 .3وقدرة على الشر ختطيطا "
/املستمع واإلطار الزمكاين، إذ متثل هذه العناصر دورًا هاًما فالسياق يعتمد على: املتكلم و القارئ 

 اليت تأسست عليها نصوص عيون البصائر. ، مبينة أهم املرتكزاتيف تأويل النصوص اإلبراهيمية

                                                           
1 ،7891، بغداد/ العراق، 7، دار الشؤون الثقافية العامة، طعباس صادق الوهاب :مجةتر  اللغة واملعىن والسياق، جون الينز، 

 533ص
2 : 87، صالَنص واخلطاب واإلجراء متام حسان،ينظر. 
3 1عيون البصائر، ص. 
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 مد البشري اإلبراهيميـحمالمتكلم: 
 مجهور القراءالمخاَطب: 
 "جريدة البصائر"بشري اإلبراهيمي  يف مد الـخمتارات من املقاالت اليت كتبها األديب حمالموضوع:  

 كتاب عيون البصائرالواسطة: 
 7815الزمان: 
 اجلزائر   :المكان 

 و ميكن التمثيل هلا باملخطط اآليت:
 

 الباث                                      الرسالة                                   املستقبل
 
 

 عيون البصائر                            اجلمهور                   حمـمد البشري اإلبراهيمي  
 (77)الشكل

 :املتكلم، األديب حمـمد البشري اإلبراهيمي؛ وعليه فهو منتج النص المتكلم(  ، املَخاطبب 
. "و هو الذات احملورية يف إنتاج اخلطاب؛ ألنه هو الذي يتلفظ به، من أجل التعبري عن  املرسل(

عينة، وبغرض حتقيق هدف فيه، وجيسد ذاته من خالل خطابه، باعتماده إسرتاتيجية مقاصد م
 1خطابية، متتد من مرحلة  حتليل السياق ذهنّيا واالستعداد له"

 الـُمر َسَل إبلَي هب( المتلقي ،  لقد تـََعَدَد الـُمَخاطبون يف هذه املقاالت: :)املخاَطب 
، حلثهم على فهذه املقاالت موجه بالدرجة األوىل إىل الشعب اجلزائري المخاَطب المحوري: -

 اجلهاد 
                                                           

1 5003، 7عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوة تداولية، دار الكتاب اجلديد املتحدة، ط  ،
 . 31ص
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 .احلكومة اجلزائرية والفرنسية :2المخاَطب  -
 .حكام العرب: 3المخاَطب -
 .:شخصيات عربية   4المخاَطب -

فإهنا مل تقتصر على  "وأكد القول أمحد طالب اإلبراهيمي يف مقدمته لكتاب ' عيون البصائر':    
وتنزل هبا  ،ى بنار االستعماروب تَ ك  اليت كانت تَ  ،وإمنا جتاوزهتا إىل أكثر أقطار العامل اإلسالمي ،اجلزائر
ومثل ذلك ما كتب عن اليمن حتت حكم  وكتب عن فلسطني، فقد كتب عن تونس واملغرب، نوازله،

 .وهذا تأكيد على تعدد املخاطبني .1األئمة"
لب عند إنتاج اخلطاب، سواء أكان حضورًا عينيًّا، أم     وعليه فـ:" الـُمر َسُل إليه حاضر يف ذهن الـُمر سب

 .2استحضاراً ذهنيا. وهذا الُشُخوُص أو االستحضار للمرسل إليه، هو ما يسهم يف حركة اخلطاب"
لذي أبدعه املَؤلبُف، وميكن القول إن:" النص األديب يقوم على قطبني؛ قطب فين، وهو النص ا   

وقطب مجايل؛ وهو عملية جتسيد القارئ وحتقيقه للنص، وهو األمر الذي جيعل عالقة القارئ بالنص 
 . فمتلقي اخلطاب )القارئ/املستمع( هو من حيدد ما يريد الكاتب من َنصِّهب .3األديب عالقة إبداع "

 السياق الزمكاني:-ب-3
 .كانية اليت أنتج فيها النصواملقصود به الظروف الزمانية وامل  
 
 
 
 

                                                           

 1 9عيون البصائر، ص 
2 39عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوة تداولية، ص 
3 5003-هـ   7،7353النقدية احلديثة، دار حضر موت للنشر والتوزيع، طعبد القادر علي باعيسي، يف مناهج القراءة ،

 87ص
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يف كتاب آثار البشري اإلبراهيمي بأجزائه  تدل على الزمان لقد وجدنا عدة إشارات: الزمان -أ

وقد بدأت تظهر منذ  هذه اآلثار، حيث َعمبَل جنله أمحد طالب اإلبراهيمي على مجع اخلمسة،
ويف مايلي تفصيل لتواريخ نشر هذه  يف نشرها، و محزه بوكوشةمد مخارـحم هوساعد السبعينيات،

 األجزاء:
  7819اجلزء األول:

، أما الطبعة الثانية فكانت 7815يتمثل يف عيون البصائر، نشر يف طبعته األوىل سنة  اجلزء الثاين: و
  5001سنة 

 7897اجلزء الثالث:
 7893اجلزء الرابع:

                                                           

 عمل  .7813يف بسكرة ـ اجلزائر حاصل على ليسانس يف علم النفس من جامعة دمشق  7857ولد عام ،بلقاسم مَخّار مدـحم
 امستشارً  و رًامث مدي، مستشاراً يف وزارة الشبابوعمل بعد االستقالل ، يف جبهة التحرير خالل الثورة يف جمايل اإلعالم والثقافة

 دراساته يف اجملالت العربية يف كل من سورية و نشر العديد من قصائده و.7891إىل أن تقاعد عام ، اإلعالم بوزارة الثقافة و
ـ  7895ربيعي اجلريح ،7895ـ ظالل وأصداء  7818احلرف الضوء  دواوينه الشعرية:.تونس والعراق األردن ومصر والسعودية و

 7895اجلزائر ملحمة البطولة واحلب  باإلضافة إىل أوبريت:،7891سرابية  إرهاصات. 7895أوراق 

http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/poet/1474.htm:على53/05/5073بتاريخ، 
 .75:55الساعة:

  يف واد سوف  7808ولد عام ، الناقد الالذع واألديب اجلزائري  الشيخ محزة شنوف املعروف حبمزة بوكوشة الصحفي و
شيخ اهلامشي ال:من آثاره ، بتلك الروح العربية اإلسالمية الصافية الوثّابة وهران أصدر جريدة "املغرب العريب مبدينة باجلزائر،

تراجم لبعض أصدقائه  .من أقطاب السلفية يف املغرب العريب الشيخ عبد احلميد بن باديس،و الشريف و انتفاضته بوادي سوف
 .7883وتويف عام  مد األمني العمودي،ـكالشيخ مبارك امليلي وحم

kipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%Ahttps://ar.wi
8%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4%D8%A9#.D8.A2.D8.AB.D8.A7.D8.

B1.D9.8775:33الساعة: ،على53/05/5073،بتاريخ 
 

 

http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/poet/1474.htmبتاريخ:24/02/2015،على
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4%D8%A9#.D8.A2.D8.AB.D8.A7.D8.B1.D9.87،بتاريخ24/02/2015،على
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4%D8%A9#.D8.A2.D8.AB.D8.A7.D8.B1.D9.87،بتاريخ24/02/2015،على
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4%D8%A9#.D8.A2.D8.AB.D8.A7.D8.B1.D9.87،بتاريخ24/02/2015،على
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  7883اجلزء اخلامس: واملعنون بـ:يف قلب املعركة نشر سنة 
:فقد ذُكبَر يف الطبعة األوىل، مكان النشر: القاهرة، من طرف دار املعارف، أما الطبعة  لمكانا -ب

 الثانية فقد أٌعيد نشرها يف برج الكيفان باجلزائر؛ و تولت شركة دار األمة طبعها.
'  م( يف تقدميه لكاتب:يف قلب املعركة؛ " و أما اجلزء الثاين5077و أكد ذلك أبو القاسم سعد اهلل)ت

إىل  7831، فهو ميثل مرحلة أخرى يف حياة الشيخ متتد من سنة 7815عيون البصائر' الذي طبع عام 
، ومبا أن الشيخ رمحه اهلل اختار مقاالت هذا اجلزء بنفسه، وأشرف على طبعها يف حياته، 7835سنة 

 .1فإن األمانة العلمية تقتضي أن يرتك هذا اجلزء على ما هو عليه"
 لدالة أيضا على املكان والزمان ماورد يف :ومن األمثلة ا

 :" إلى أبنائي الطلبة المهاجرين في سبيل العلم".مقالة بعنوان -
 فقد زاوج اإلبراهيمي بني أزمنة املاضي واملضارع، على الزمان واملكان، ةحتوي هذه املقالة إشارات دال  

 الذي وردت فيه ومن أبرزها:وهذا مراعاة للمقام 
 أراح......(. ذاق، أجابوا، أرسل، عكف، الدالة على املاضي:)فارق، عرف،األزمنة 

ُه، ُص، يعود، ينتظر، يتطلع، األزمنة الدالة على املضارع:) أَُوجب نعدكم، تعودون، يتخيلون، يرجع،  ٌأَخصب
َعل يـَُزوبُد، يرضى، يفوق، املتكلم، وهي ...(. وهذا التنوع يف استعمال األفعال يَنبُم على ثراء يف معجم يـَف 

ُتم  دعوة منه إىل التحفيز على طلب العلم يقول:" ال تكونون أقوياء يف العلم إال إذا انقطعتم له، َوَوقـَف 
 . 2، إن العلم ال يعطي القياد إال من مهره الُسهاد، وَصَرَف إليه أعبَنَة االجتهاد"’عليه الوقت ُكَله

اإلبراهيمي:" تطلبون الوظائف يف تونس، فيحول بينكم وبينها أما املكان: جامع الزيتونة يف تونس، يقول 
 .3و ُربَّ ضارة نافعة" ! نظام االحتكار، وتطلبوهنا يف اجلزائر فتمنعكم منها سياسة االستعمار

 السياق الثقافي: -1
، وكان ذلك سنة منذ تأسيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني عرفت اجلزائر بوادر النهضة،

كة دينية، و هي ثورة ثقافية حقيقية، قال حمـمد البشري اإلبراهيمي يف مقالته اليت استهل م؛ كحر 7857
                                                           

1 73مد البشري اإلبراهيمي، يف قلب املعركة، صـحم 
2 ،571ص عيون البصائر 
3 550، ص املصدر نفسه 
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َلى لكم احلقائق كما هي،  َرُه " عيون البصائر" وهو يستحضر القارئ يف ذهنه :" فانتظروا َفَسَتج  ف  هبا سب
ليت جترى هبا ألسنة وَستـُف َضُح املخبآت اليت كثر فيها لغظ الالغظني، و ستكشف الدعاوى الزائفة ا

: "وإن ما نقدمه هنا هو صورة من احلقيقة و الواقع، وتصوير  'الحقائق العريانة '.و يف مقالة 1املضللني"
َد فيما نكتبه تنديد مرٌّ، فإن سوء املعاملة األمةملا تعانيه هذه  ...، واستخفاف مبقدوراهتا، وإذا ُوجب

الثقايف  –"فالتفاعل بني الَنص والسياق االجتماعي  .2علينا"والتَّصاُم عن مساع احلق هو الذي أماله 
 .هذه املقالةمضمون حيدده 

وجدنا من خالل هاته النصوص، أن اإلبراهيمي قد اتكأ على السياق، ليحقق بذلك غايته وهي  
 توصيل رسالته إىل املتلقي. 

  :السياق التاريخي -2
خطاب له سياقه وحميطه الذي أنتج فيه، وهذا ما  عيون البصائر نص ُكتَب يف حلظة زمنية معينة، فهو

 جعله نًصا تارخييا؛ وذلك راجع للسريورة الزمنية، ولذا ميكننا التمثيل له باملخطط اآليت:

 

 

 
 

 (75)الشكل

، إذ جتسد هذه املقاالت معامل مشروع هنضوي يستحق 7815كتبت عيون البصائر يف سنة        
التأمل، لكن هذه املقاالت طبعت ونشرت بعد االستقالل، إذ قام الشيخ حمـمد البشري اإلبراهيمي 

كتاب   املقاالت االفتتاحية جمللة " البصائر"، لتطبع فيما بعد يف ، إذ متثلم( جبمعها بنفسه7813)ت
                                                           

1 50، صعيون البصائر. 
2 55نفسه، ص املصدر. 

املتلقي عيون البصائر   مد البشري اإلبراهيمي ـحم  

 السياق التارخيي
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ينقل خيال املتلقي)القارئ/املستمع( إىل الواقع الذي كتبت  املقاالتفسياق مَسَّاُه "عيون البصائر"، وعليه 
م، لكن  7815م إىل غاية 7833، فقد ولدت هذه املقاالت يف رحم الثورة التحريرية  بني سنة فيه

وإذا وسعنا زاوية  .1اجلمعية العلماء "كانت تنشر يف جريدة البصائر" إحدى األلسنة األربعة الصامتة 
(،فـ:" قيمة هذه املقاالت أهنا 1945 -1939النظر جند أهنا كتبت أيضا إبان احلرب العاملية الثانية )

أرادت تأكيد معىن أساسي كان أبرز املعاين اجلوهرية يف حركة اإلصالح ويف حركة الثورة...،ذلك هو 
اجلزائر و لغتها وشخصيتها، وتثبيت ذلك يف نفوس األجيال الرجوع إىل األصالة: الدفاع عن دين 

. فهذه املقاالت صورة منطية عكست لنا الصراع بني الشعب اجلزائري واالستعمار 2اجلزائرية .."
الفرنسي."جاء االستعمار الفرنسي إىل هذا الوطن، كما جتئ األمراض الوافدة، حتمل معها املوَت و 

ار ُسٌل حيارب أسباب املناعة يف اجلسم الصحيح؛ وهو يف هذا الوطن قد أسباب املوت)...(، واالستعم
أدار قوانينه على نس خب األحكام اإلسالمية، وعبث حبرمة املعابد، وحارب اإلميان باإلحلاد، والفضائل 

 .3ري وال تفكري"حبماية الرذائل، والتعليم بإفشاء األمية، والبيان العريب هبذه البَـل بَـَلةب اليت ال يستقيم معها تعب
هذه إحاطة شاملة بالظروف اخلارجية اليت أنتج فيها النص، فقد عاش حمـمد البشري اإلبراهيمي يف فرتة    

عصيبة، ومقاالته مرآة عاكسة ملعاناة الشعب اجلزائري والعريب، فهو رافض لسياسة االستعمار على كل 
 ل روح الوطنية يف نفوس اجلزائريني.األصعدة، وجتلى ذلك يف الدعوة إىل إيقاض اهلمم، وإشعا

وأما عن الظروف الداخلية للنص، فقد كان التقدمي من طرف جنله أمحد طالب اإلبراهيمي، وهي      
عبارة عن كلمة موجزة وقصرية، لكنه أملى أن يعهد ذلك إىل أحد اخلَُلصب من أصدقائه، وهو أمري شعراء 

لكن آثر أن يقدم الشعر عن النثر لغلبة الشعر عليه، ويف م(، 7818)ت اجلزائر حمـمد العيد آل خليفة
ذلك يقول: "املوضوع متسع األطراف متشعب اجلوانب يستدعي بسطة يف القول، ومزيًدا من التحري 

 .4والتدقيق يف حياة فقيدنا اجلليل، وصديقي الويف والدكم الكرمي رمحه اهلل، وأنعم عليه مبغفرته ورضاه"
                                                           

 1 71عيون البصائر، ص. 
2    9ص نفسه،املصدر . 
3  55ص ،املصدر نفسه. 

4 1ص، نفسه  املصدر. 
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لغة النصوص اإلبراهيمية بالوضوح والعمق، ودقة الرتاكيب، سهلة بعيدة عن : متيزت لغة الخطاب
التعقيد، يقول حمـمد عباس:"إن اللغة املستعملة عنده عميقة يف ذاهتا، عميقة الدالالت والتفسريات ال 

. فاللغة الغالبة على 1من حيث املتانة والقوة فقط، ولكن من حيث املقصود واملفهوم الذي عمله معها"
نصوصه هي الفصحى، وَمرد ذلك يعود إىل تأثره بالقرآن الكرمي، فمرجعيته دينية، وهي األساس األوحد 

ربهب . ف   الذي استقى منه مادة سب
جاء فيه:" اللغة "اللغة العربية في الجزائر عقيلة حرة، ليس لها ضرة" فقد كتب مقاالً بعنوان:    

َا وأنصارها)...(، بدأت تتغلل يف  العربية يف اجلزائر ليست غربيًة وال دخيلة، بل هي يف دارها، وبني مُحَاهتب
النفوس، وتنساغ يف األلسنة واللهوات، وتنساب بني الشفاه واألفواه، يزيدها طيبا وعذوبة أن القرآن هبا 
يتلى، وأن الصلوات هبا تبدأ وختتم، فما مضى عليها جيل أو جيالن، حىت اتسعت دائرهتا، وخالطت 

 .2لشواعر، وجاوزت اإلبانة عن الدين إىل اإلبانة عن الدنيا، فأصبحت لغة دين ودنيا مًعا"احلواس وا
فاإلبراهيمي إمام اللغة العربية وبالغتها، جاحظ عصره، وبديع زمانه، فهو مدرسة فكرية  وعليه    

 منوذجية يف القرن العشرين.
ونستشهد هنا بقوله:" أيكون شفيًعا  -رفيما ند-اللهجة الدارجة بعض ألفاظ قد استعمل كما جنده     

للمسلمني عند رهبم من يصلي )للبايليك(، ويقرأ احلزب) للبايليك(" فلفظة 'بايليك' لفظة تركية ومعناها 
 احلكومة. 

 ملف. و اليت يقصد هبا  (Dossier)باإلضافة إىل بعض الكلمات األجنبية حنو: الدوسي  
 .3(Indigéneو األندجني)

 
                                                           

1 91، 7891، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، البشري اإلبراهيمي أديبامد عباس، ـحم . 
2 557عيون البصائر،ص . 
  اإلنسان األمي و املتخلف وهو اإلنسان اجلزائري املسلم، اجلزائري األصلي.و هو املنظور إليه من الفرنسيني عادة على أنه ميثل
 املقهور.و 
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 :1'عادت لعترتها لميس' :أيضا يف مقالةومما ورد 
ومايقتضيه من  وعرتهتا هو االستعمار البغيض إىل كل نفس، "أما مضرب املثل فهي اإلدارة اجلزائرية،  

يبىن عليه من انتهاك حلرماهتم، وما ينتهي إليه من وحشية يف معاملتهم،  ظلم وعنت للمستضعفني، وما
قالت له:" إرم هبذا. فأين خلقتك هلذا، ورزقتك من أجل هذا ، و ومسخ ألخالقهم وقتل معنوياهتم،

ورفعت ذكرك ملثل هذا، وانتخبتك لتنفيذ هذا و أوطأت الناس عقبك لتقوم هبذا ..ار م دينك باسم 
دينك، و اخدع أمتك باسم أمتك، و اكذب على تارخيك...، هذا مايقوله لسان احلكومة لصنائعها من 

 ت ماتسكت حلكمة استعمارية مث تعود... كما عادت لعرتهتا مليس".أمثال العاصمي.. لكنها تسك
نالحظ أن النص األول منسجم مع املوقف، فالذات املتكلمة ) حمـمد البشري اإلبراهيمي(. وشبه       

اإلدارة اجلزائرية واالستعمار باملثل العريب: عادت لعرتهتا مليس، وهي مضرب يف أخالق السوء لغلبة 
إذ تقول العرب:'عادت لعرتها مليس'وهي مضرب الوصف يف من يرجع إىل عادة سوء . الفساد فيها

ومليس اسم امرأٍة، فتقول العرب عادت مليس إىل عادهتا السيئة اليت كانت عليها  -تركها، فالعرت: األصل
 ،2واليت تركتها من قبل"

لى السياق، ألنه ال ميكن فهمها دون كما تعتمد الصور البيانية كالتشبيه واالستعارة اعتماًدا قويا ع     
الرجوع إىل السياقات اليت حتيط هبا يف النص، وقد استعملها اإلبراهيمي وسيلة لتقوية احلجة إلقناع 

 املتلقي، والتأثري فيه، ومن بينها: 
يقول اإلبراهيمي:" وهذه جريدة البصائر تعود إىل الظهور بعد احتجاب طال أمده، وكما تعود الشمس 

. هذا تشبيه مرسل، فقد شبه َعو َدَة ظهور جريدة البصائر بالشمس اليت تشرق 3"بب يُ غَ اإلشراق بعد التـَّ إىل 
 بعد مغيبها، وهذا ألمهيتها يف تنوير العقول، وتزكية النفوس. 

 

                                                           
1 518 عيون البصائر، ص. 
2 7مكتبة لبنان، ط معجم األمثال العربية، محد سليمان،أمصطفى  ناصف مصطفى عبد العزير، إمساعيل صيين، حممود 
 .85، ص7885،
 3  ،73صاملصدر السابق. 
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،" االستعمار سل حيارب أسباب املناعة يف اجلسم الصحيح"      ويف موضع آخر يشبه االستعمار بالسُّلب
لزرع بذرة الُكر هب له يف نفوس الشعب، و تنفريه منه، ملا ميارسه من سياسة القمع وطمس للهروية  . وهذا1

 العربية اإلسالمية.
، وهي استعارة 2ويف موضع آخر يقولك "...يف هذا املطبخ طُببَخ الّتقربيُر العاصمي ملفوفا بتوابله..."   

فيه التوابل، والقرينة الدالة عليه هي الفعل' طُببَخ'، مكنية حيث شبه التقرير العاصمي باألكل الذي نكثر 
وهذا يُدُل على أنه تقرير حيمل بني طياته اإلجحاف يف حقوق الشعب اجلزائري املهضومة من طرف 

 اإلدراة الفرنسية.
. هنا استعارة مكنية،  3ويف موضع آخر يقول: "و جنت يداه مجيع الثَّمرات، ومنها مثرة االنتخاب...."

فيها االنتخاب بالشجرة املثمرة، اليت تؤيت أكلها كل حني، والقرينة الدالة عليه قرينة لفظية)مثرة(، شبه 
 وجنده يعرب ساخراً من االنتخابات اجملحفة واملتعسفة يف حقوق الشعب ظلًما وهبتانًا.

املقالة السياسية،  يراعي فيها املقامات، فاملقالة االجتماعية والدينية غري وعليه فلغته صادقة جياشة،   
 فاألديب أبرز قدرة كبرية لتمكنه من البيان العريب، فقد اختذه وسيلة لبلوغ هدفه والتأثري يف املتلقي.

  
 

 

                                                           
1 551، صعيون البصائر. 
2 15املصدر نفسه، ص. 

3 753املصدر نفسه، ص.  



 التغريض-ثانيا

 

 فهوم التغريضم -1

 "عيون البصائر"التغريض في  -2
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  تمهيد:
يقوم  وانسجامها. حيث النصوصأهم املبادئ اليت تساهم يف متاسك  من النّصيون التغريضعدَّ  لقد    

 باعتبار أن العنوان من أهم وسائله. العالقة بني النص وعنوانه، بالبحث عن التغريض
 وتالمحه؟ "عيون البصائر" وصنصوكيف يساهم يف انسجام  مفهوم التغريض؟ ما والسؤال املطروح هنا:

 مفهوم التغريض: -1
جتمع بينها عالقات  اأهن وجدنا -رمحه اهلل -مد البشري اإلبراهيميـمن خالل قراءتنا لنصوص حم    

وهذا ما يساهم يف حتقق متاسك نصوصه  متشابكة  يدركها املتلقي من خالل عملية التأويل،
 وانسجامها.

فلكل نص نقطة  .1»نقطة بداية قول ما «( هو:Brown et yule)التغريض عند براون ويولف -
اليت يرتكز عليها النص  ، اجلملة النواة()األوىل اجلملة  كالعنوان أو كنقطة حمورية، ينطلق منها املتلقى

 .2»يعود أما اجلملة األوىل فهي متثل معلماً عليه يقوم الالحق منها و «ككل.
ْنِه تساعده على فهم ك   يقدمان وظيفة إدراكية للمتلقي،، العنوان واجلملة األوىل إنوعليه ميكن القول   

فالنص  فهو خيتزل النص يف داللته املكثفة، القارئ يف تأويله، فالعنوان هو العتبة األوىل اليت  تـ َوِجه   ؛الّنصّ 
 .3إذا هو تفسري و تفصيل للعنوان

الوثيق بني ما يدور يف  االرتباط «:للتغريض إذ هو اا مقننً مد خطايب تعريفً ـموضع آخر يضيف حم ويف - 
ومن خالل هذا يتضح لنا أن هناك عالقة  .4 »بدايتهوبني عنوان اخلطاب أو نقطة  اخلطاب وأجزائه،
 .وموضوع اخلطابقوية بني العنوان 

 

                                                           
1 621ص حتليل اخلطاب،ل، يو  بروان و. 
2  16ص نسيج النص، األزهر الزناد، :ينظر. 

3 الولوج إىل أساليب النص الشعري احلديث، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عتبات  حمد األمني شيخة،ـينظر: م
 .61، ص3- 2واالجتماعية، العددان 

4  95، صمدخل إىل انسجام اخلطاب لسانيات الّنص، مد خطايب،ـحم. 
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 أدى وظيفة أساسية،و  ،"عيون البصائر" فقد استطاع اإلبراهيمي من اختزال مقاالته يف العنوان   
 .1»نتاج تأويل عنوانهفداللية العمل هي «وعنوانه، ساعدت القارئ على معرفة العالقة بني النص 

 هتيئة املتلقي)املخاطب/السامع( باإلضافة إىل البنية الكلية للنص،فلمبدأ التغريض أمهية كبرية يف حتديد 
 انطالقا من العنوان. تأويله لفهم النص و

 "عيون البصائر"التغريض في  -2
إبراز  حماولة هي، لإلبراهيمي "عيون البصائر" العناصر اليت يـ َعوِّل  عليها القارئ لتأويل نصوصإن      

 'عيون البصائر' بعناوين املقاالت. عالقة عنوان املدونة
 .يتميز العنوان على املستوى الرتكييب باإلضمار واالختزالإذ  -

ملبتدأ حمذوف تقديره  'عيون' اليت جاءت خربًا مرفوًعا اختزل كتابه يف مفردتني مها:قد اإلبراهيمي  وجند   
و سنقوم من خالل هذه الرتسيمة بتجزئة العنوان إىل  إليه. هي مضاف (،متبوع بكلمة' البصائر' وه)هذ

 وحدات صغرى :

 
 (13)الشكل 

 الشيخ البشريفقد اختار  ،يعرف أن للجملة االمسية دالالت يف الثبوت اإلبراهيمي رجل ذو مقاصد؛
فهو  داللية،إذ حيمل شحنًة  عنوانًا لكتابه، تركيبا إضافيا هذا املركب االمسي عيون البصائر اإلبراهيمي

حيث استعار لفظة  فقد جاء مجلة ذات سبك وحبك؛ باقي النصوص تدور يف فلكه،، و بؤرة الكتاب
  .(وهي)عيونتدل عليه قرينة وترك  'عيون' وحذف املشبه به )اإلنسان(،

'عني' العني والياء والنون أصل واحد يدل على عضو به  «:(ـه 359)ت يقول ابن فارس يف مقاييسه -
وإمنا مسيت عينا  اجلارية النابعة من عيون املاء، العني: ومن الباب مث يشتق منه،)...(، يبصر وينظر،

                                                           
1  ،621ص حتليل اخلطاب الشعري، فتحي رزق اخلوالدة. 

مبتدأ محذوف 
' هذه 'تقديره 

خبر : عيون
مرفوع وهو 

مضاف

:البصائر

مضاف إليه
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ألن شبه بعني املاء اليت شبهت بعني  وهذا مشبه مبشبه، تشبيها هلا بالعني الناظرة لصفائها ومائها،
 .1 »اإلنسان

قوم ييراد هبا حقيقة الشيء املدركة بالعيان أو ما  العني: «: (ـه696ت) يقول ابن القيم اجلوزيةو  -
مث  ملن قامت به، يكون مصدرًا وصفةألن أصلها أن  ،على أصول موضوعهاوليست اللفظة  مقام العيان،

ملوافقتها هلا يف كثري من  اإلنسانَفم َشبَـَهٌة بعني  ،العني اجلاريةوأما  ،عرب عن حقيقة الشيء باْلَعنْيِ)...(
 .2 »صفاته

 تـَْبِصرة عيون الشعب اجلزائري ملعرفة حقيقة دينهم ودنياهم، مقاالته، حياول من خاللبراهيمي اإلف
عيون "بــ: ف تينك املقاالت العيناء،فقد وصهويته.  َعد وِِّهْم الذي حياول حبملته التنصريية طمس ومعرفة 
فقد كانت مقاالته ماًء  فكأهنا ماًء فكريًا حتيا به العقول، مد اهلادي احلسين :"ـحم ويقول عنها  "،البصائر

ضد األفكار اليت يبثها أرباب املخابر الفكرية الفرنسية و  ،حيويًا ضد األفكار امليتة اليت يشيعها الطرقيون
 .3"وأتباعهم من املسلمني

إذ حتيل هذه  تساعده على التأويل، معرفيةفالبد أن تكون للقارئ خلفية أما لفظة ' البصائر' : •
اليت أ ِسَسْت يف و  ،اليت متثل لسان حال مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني "،جريدة البصائر"اللفظة إىل 
 وكانت تنشر على مرحلتني: م.6539ديسمرب  26:املوافق لـ هـ6391أول شوال 

م 6539 سبتمرب 27وأول عدد كان يصدر سنة  :السلسة األولى )قبل الحرب العالمية الثانية(  -6
 .م 6535أوت   25إىل غاية 

مد البشري اإلبراهيمي نشاطه يف سنة ـاستأنف حم )بعد الحرب العالمية الثانية(: السلسة الثانية -2
بعد توقفها عن اإلصدار أثناء  ،م6516جويلية  29من جديد يف  "جريدة البصائر"فبعث  م،6511

 .حترريها وكان مشرفا على  احلرب العاملية الثانية،

                                                           
1 222-655، ص1ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 

2 231، ص2ابن القيم اجلوزية، بدائع الفوائد، مج 

3
  33-32، ص3مد البشري اإلبراهيمي، جـآثار حم أمحد طالب اإلبراهيمي، 
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   فلو أمعنا النظر  لوجدنا أن . عالقة العنوان الرئيس ' عيون البصائر'  بالعناوين الفرعية للمقاالت أما
 ،له الفرعية تفصيالً فقد جاءت العناوين  هناك عالقة ترابط بني العنوان الرئيس وموضوعات املقاالت،

فصل الدين عن  توزعت موضوعاته بني حماور عديدة منها السياسية مثل: مجعية العلماء ومواقفها،و 
غريها، فكل هذه احملاور تدور حول اإلصالح و  ...احلج الصوم،، الزواج التعليم،كواجتماعية   احلكومة،
ناس يف وقت انقشعت فيه لل "بصائرجريدة ال"فقد جتلت  وعلى استبصار األمة؛ العلمي، الديين و

 سحب الشكوك عن البصائر.
لكنه  'عيون البصائر' ؛إذ ميثل العنوان الرئيس لكتابه، اختار البشري هذا العنوان االستعاري:و  -       

املَؤِلْف  ألن معرفة وَيْدع و ه  إىل استحضار التـَّْرَسانَِة املعرفية لديه، يفتح  على القارئ  أبوابا خمتلفة للتأويل،
َو َمَرد  ذلك إىل اخللفية املعرفية )الثقافية و اللسانية(املختلفة بني  بنصوصه ختتلف كثريا عن معرفة القارئ؛

 .القارئالكاتب و 
فالعملية  و ميكن القول أيضا أن هناك قصدية من املَؤِلِف يف اختيار هذا العنوان' عيون البصائر'، - 

) النص واملتلقي ومعرفة العامل(، فهناك  من التفاعل بني هذه العوامل الثالثة تنبثقاالستعارة التأويلية هلذه 
العنوان 'عيون البصائر' يرجع إىل وعليه فمشروعية تأويل هذا  أ ف ِق القارئ، نقطة التقاء بني أ ف ِق النص و

وجد الباحث عنوانا فرعيا  ،لكن بالرجوع إىل عتبات النص الداخلية .السياق العام املتضمن يف امللفوظ
فكل املبدعني خيتارون عنوانا  ،مجموع المقاالت التي كتبها افتتاحّيات لجريدة البصائر خاّصة :وهو

 فرعيا للداللة على نوع العمل األديب.
 فهذا النص إذا: نص نثري، ينتمي إىل جنس فن املقالة؛ وهو فن مستحدث يف األدب اجلزائري.  

أما وظيفته تتجلى يف إخبار القارئ جبنس هذا العمل/الكتاب الذي سيقرأه. فالعنوان أداة يتحقق هبا     
 اتساق النص وانسجامه، وبواسطته تربز مقروئية النص.

وهذا وفق  نالحظ أن الشيخ البشري قد كتب مقاالت أخرى، و بقراءة تأويلية دقيقة للعنوان الفرعي؛   
  وبالتايل يفتح لدى القارئ باب التأويل و يتساءل: ،'اصَّة'خَ ذكره يف لفظة  ما

  اإلبراهيمي؟البشري  حمدـميكتب ملن كان 
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الشيخ البشري اإلبراهيمي قد نسج ِسْفَره  على كتب  :إنو حسب قراءة الباحث ميكن القول  -
(،و هـ261قتيبة)تعيون األخبار البن  كتاب جند ،لو ع دنا إىل بعض عناوين كتب الرتاث، فاألسالف

كتاب العلم و غريها.  كتاب النساء، كتاب اإلخوان، الذي قسم كتابه إىل عشر كتب نذكر منها:
وِلَساِئس  و ألهل العلم َتْذِكَرًة، "و هذه عيون األخبار نظمتها ِلٌمْغِفِل التأدب تـَْبِصَرًة، يف مقدمته:  جاءو 

 وقرنت الباب بشكله، وَصنـََّفتها أبوابًا، َكدِّ اجِلدِّ والتعب،وللملوك مسرتاًحا من   الناس و َمسوسهم مَؤِدبًا،
 وعلى الناشد طلبها، وعلى الدارس حفظها، ليسهل على املتعلم علمها، والكلمة بأختها، واخلرب مبثله،

 وأمثار طول النظر، وز ْبَدِة الـَمْخِص وِحْليَِّة األدب، وهي لقاح عقول العلماء ونـََتاَج أفكار احلكماء،
 .1وآثار السلف وكلاملوِسريَِّ  وفطن الشعراء، واملتخري من كالم البلغاء،

إذ تبني  وكل حمور يضم جمموعة من العيون، يف حني جند البشري اإلبراهيمي قد قسم كتابه إىل حماور،   
 فمقاالته إًذا تدور ،2وتوضيح أنوار احلق وفضح مكائد الباطل، مدى ارتباطه بقضايا عصره وجمتمعه،

قضية  ،اللغة العربيةقضية التعليم و  ،ومواقفها مجعية العلماء :على العديد من املوضوعات من أبرزها
 وقضايا اجتماعية كالزواج والطالق وغريها كثري. ،قضية فصل الدين عن احلكومة، فلسطني

 الرئيسي العنوانمبدى ارتباطه بيوحي ، افقد كان لكل مقالة من مقاالته عنوانً  أما عناوين املقاالت،   -
 مناذج لبعضن ورِد  وَ  ،لدخول مدائن النص هو العتبة األوىل اليت تصادف القارئو  'عيون البصائر'،

 اليت يتناسب عنواهنا مع متنها:-فذلك ما ال يسعه املقام –املقاالت اليت و ِشَيْت هبا عيون البصائر
يف  ةمبثوث هاملقال جند تفصيال لدالالت فلو َعايـََنا عنوان :مقالة بعنوان ' أثر الصوم في النفوس' -أ

وقمع  "صوم رمضان حَمَكُّ لإلرادات النفسية، :-رمحه اهلل –يف قول الشيخ البشري  حنايا املقالة،
وتدريب  ورياضة شاقة على هجر اللذائذ والطّيبات، ورمز للتعبد يف صورته العليا، للشهوات اجلسمية،

وحتكُِّمِه يف  ودرس مفيد يف سياسة املرء لنفسه، على محل املكروه من جوع وعطش وسكوت،

                                                           
1 61ص ،6ج م،2223-هـ6121 ،بريوت/صيدا، 6املكتبة العصرية، ط خبار،عيون األ مد بن قتيبة الدنيوري،ـأبو حم. 

2 12عبد امللك بومنجل، النثر الفين عند البشري اإلبراهيمي، ص 



 الانسجام في "عيون البصائر"               الفصـــل الثاني                                            

 

954 
 

. فعنوان املقالة دليل على 1".مرهوب الصولة والدولة.. يف الدهور، الشهور، ورمضان جبَّار   أهوائها)...(،
 وهذا ما ورد فعال يف مضمون املقالة. أن النص يتحدث عن الصوم وأثره يف تزكية النفوس؛

إن ال تكْن فيها روح الكاهن ففيها من الكاهن  هذه فصول،" سجع الكهان':مقالة بعنوان ' -ب
 فيها الزمزمة املفصحة، َرْجع ه   َدىصَ الففيها من ذلك  ََي ْل يف جوانبها َصَدى الكهانة، إن ال و َسْجع ه ،

اللفظة وفيها  ،ةوفيها اإلشارة الالَّحم وفيها السخرية والتنكيت، وفيها التقريع والتبكيت، املبِصرة، التعميةو 
. فالعنوان مطابق حملتوى 2وما أكثرهم..." وفيها اللْسع  للفجار، وما أقلَّهم، وفيها العسل لألبرار، اجلاحمة،
للداللة على الواقع التارخيي املشني للدول  وَعَمد اإلبراهيمي إىل األسلوب الرمزي اإلشاري، املقالة.
 .واإلسالمية آنذاكالعربية 

"هي  :عن مقالة ' سجع الكهان' يقول عبد الرزاق قسوم الثالثة من عيون البصائرلطبعة ا مقدمةيف و     
واخلفة  َيمع بني الرشاقة اللفظية، خطاب هإن مل تعهده جَمَاِمع َنا، لون من ألوان اخلطاب السياسي األديب،

 .3"خطابنا املعاصر والتوظيف التارخيي يف صورة متثيلية ما ع ِرَف مثلها يف بني الذكاء السياسي، املعنوية،
جاذبية يف التلقي بني  يعطي -البصائر عيون -للعنوانإن اشتمال هذه املقاالت على التفاصيل الداللية 

 من العنوان أيقونًة دالليًة ت شِّع  معانيها يف عوامل املقاالت. وهذا ما َيعل العنوان ومضامني املقاالت؛
 
 
 
 

                                                           
1 ،916-912ص عيون البصائر 

2 959نفسه، ص صدرامل 

3 65، ص3مد البشري اإلبراهيمي، جـأمحد طالب اإلبراهيمي، آثار حم 
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 :تمهيد 
/ ريد تبليغها إىل املتلقي)قارئ، يترتبط القصدية مبرسل اخلطاب حيث تكون لدية رسالة معينة     

ملقاصد  س  سِ ؤَ ـــالذي ي   ة  د  مْ فهو الع   ويتم تفسري ِشْفَرَة هذه الرسالة اعتماًدا على السياق، مستمع(،
 وص باملالبسات االجتماعية والنفسية و التارخيية،ص  ويستند القارئ يف تأويله للن   داللته، و ص  الن  

حدة متكاملة كوِ   "،البصائر عيون" ص اإلبداعيأن ينظر إىل هذا الن   َوَجَب على الباحث وعليه
 مد البشري اإلبراهيمي.ـحم منتجه الشيخاملقاصد اليت يرمي إليها و  ،ص  ل عليه فهم الن  ه  سْ يَ نسجمة لِ م  
انسجام سامهت القصدية يف  وكيف وما أنواعه؟ ما مفهوم القصد؟ :سؤال الذي ميكننا طرحهالو  

 "عيون البصائر"؟ نصوص
  (L’intentionalité) مفهوم القصدية1-
باعتبار أن  إلثبات متاسك أجزاء النص، عليها، لَ و  عَ ية اليت يـ  ص  الوسائل الن   متعد القصدية من أه   

للتوصيل و  نية فـ:كل فعل كالمي يفرتض فيه وجود ،يريد جتسيدهامنتج النص له قصدية معينة 
 .1 اإلبالغ

يتضمن  «:القصد إن ( BeaugrandeRobert de) يقول روبرت دي بوجراندويف ذلك    
نقصد هبا أن تكون نص ًا يتمت ع بالس بك  ،صورة ما من صور الل غة هموقف منشئ الن ص من كون

من وسائل متابعة خطة معينة للوصول إىل  (Instrument)ن  مثل هذا الن ص وسيلةأو  ،وااللتحام
 فمن خالل هذا التعريف تبني لنا أن : .2»ا هَ نِ يْ عَ غاية بِ 

مرتبطان مبادة النص نفسه، ومها من اختيار منشئ النص، أما  واالنسجام معياراناالتساق  -1
القصد والقبول فهما متعلقان مبستعملي النص؛ حيث إن القصد خيتص مبنشئ النص، والقبول خيتص 

 مبستقبل النص، ومن مث فاالتساق واالنسجام تابعان للقصد.
 القصد نوعان: -2

                                                           
1 79مد األخضر الصبيحي، مدخل إىل علم النص وجماالت تطبيقه، صـحم 

2   301، صالنص واخلطاب واإلجراء، تر:متام حسان، راندغروبري آالن دي بو 
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 . وهي غاية منشئ النص.1تابعة خطة معينة للوصول إىل غاية بعينها"وهو"م القصد األصلي: –أ 
: وهو قصد منشئ النص بصورة ما من صور اللغة أن يكون هذا النص يتمتع القصد الفرعي -ب

 2باالتساق واالنسجام، وبواسطته نصل إىل القصد األصلي الذي َيؤمه منتج النص.
بعاملني جيعالن منه نص ا:  «أن النص يتحدد( Mikhail Bakhtineويرى  ميخائيل باختني )  

من  وينعكس صراعهما على النص، ومها يتفاعالن بشكل ديناميكي، النية ) العزم( وتنفيذ هذه النية،
 .3 »ةخالل عملية جتاذب طويل

 .ومنسجماً  يقتضي وضع خطة معينة جتعل النص متسقاً  فتجسيد القصد أو النية،
 لري جون رودجر سأشار إليه  ماوهذا  أمهية القصدية،كما ميكننا أيضا أن ندرج يف هذا السياق    

(John Rogers Searle)  يهدف منها إفهام  أن هلا أطرًا معينة يف ذهن املرسل،« يقول:إذ
 ويتم توصيل القصد بني الطرفني عن طريق مراعاة اللغة يف مستوياهتا املعروفة، (،املتلقي /املرسل إليه)

وكذا مبعرفته بقواعد تركيبها وسياقات  وذلك مبعرفته للعالقة بني الدوال واملدلوالت، ومنها الداليل،
طاب اليت تنظم اخل ،استعماهلا، وهذه اجلوانب ميكن إمجاهلا بالقول بضرورة معرفة الظروف والسياقات

 . 4 »ليتم انتاجه بواسطتها
ملتكلم  عارفا بقواعد اللغة، وحميطا بكل السياقات اليت تنظم له خطابه، ليحقق فالبد أن يكون ا

 مقصديته منه.
 قصدية إىل نوعني:( الJirar Jinni) جريار جيينتوَقَسَم       
 :من النص .و هي إحالة مباشرة إىل غايته وهدفه  القصدية املتعلقة مبنتج النص 
:سواء أحصل جتاوب املتلقي مع قصد منتج النص أم ال. القصدية املتعلقة باملتلقي 

                                                           
1  301، صالنص واخلطاب واإلجراء، تر:متام حسان، راندغروبري آالن دي بو. 

2 :292 -292، ص-دراسة تطبيقية مقارنة -يسري نوفل، املعايري النص ية يف السور القرآنيةينظر. 

3 :62اإلمناء القومي، العددلبنان، مركز  مد علي مقلد، الفكر العريب املعاصر، بريوت،ـحم ميخائيل باختني، مسألة النص، تر ،
 .79مد األخضر الصبيحي، مدخل إىل علم النص و جماالت تطبيقه، صـ، نقال عن: حم04، ص1792

4 64عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب، ص. 
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 أن القصد  يقوم على وجود قدرتني بشريتني حتققانه، وتسمحان بتأويله Grice)ويرى غرايس)    
ويف  أهم عنصر يف العملية التخاطبية هو املتكلم؛وما نستشفه من خالل هذه التعريفات أن      
بعضهم بعضا ليعرف السامع غرض  م  ل  كَ فالناس ي   «(:هـ471)يقول عبد القاهر اجلرجاين ذلك

أهو أن يعلم السامع   فينبغي أن ينظر إىل مقصود املخرب من خربه وما هو؟، املتكلم و مقصوده
 .1 » وجود املخرب به من املخرب عنه؟

إن داللة األلفاظ  «املتكلم، ويف ذلك يقول اآلمدي:وللسياق أمهية كبرية يف حتديد قصدية،     
ومعرفة املتكلم بلغته، هي اليت تساعده . 2 »ليست لذواهتا بل هي تابعة لقصد املتكلم وإرادته 

فمثال كلمة 'عني' تدل على العني الباصرة وعني املاء وعني السحاب وعني   على حتديد قصديته.
 . هااملاء وعني القوم وعني اجلاسوس وغري 

كما أن  القارئ يعو ل على السياق لتحديد مقاصد الكاتب من نصوصه، وعليه فالعملية   
 اإلبداعية تركز على ثالثة أقطاب وهي:

 
 (41)الشكل

                                                           
1 ،حوليات اإلعجاز، جملةاملعايري النصية يف دالئل  نقال عن: حسينة خيلف، ،67ص دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين 

 .297ص، 2416 ،1 العدد املخرب،
2 143، ص 3891، بريوت، 2اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، دار الكتب العلمية، ط. 

عيون البصائر: النص

محـمد البشير :الكاتب
(المؤلف الثاني) القارئ(ولالمؤلف األ) اإلبراهيمي
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 النص:)عيون البصائر(: يتغري وفق تعدد القراءة، والبنية اخللفية للقارئ.
:) حممد البشري اإلبراهيمي(: صاحب النص" عيون   البصائر".املَؤِلف 

القارئ ) املَؤِلف  الثاين(: ختتلف وتتعدد القراءة لنص" عيون البصائر"، وَمر د  ذلك إىل اختالف 
 املرجعية) البنية اخللفية(.

، من تفاعله مع معطيات النص، واهلدف هو كشف  فالقارئ يضفي أبعاًدا     جديدة على النص 
 شفرات النص، والنظام الذي قام عليه.

 :في "عيون البصائر" القصدية-2
فاإلبراهيمي كاتب  وكيفية نقلها إىل املتلقي، يرصد الباحث هو نية املتكلم)قصديته(، هم ماأف   

لي من خالهلا رسالته؛ لينقل إىل املتلقي  ذو مقاصد متعددة، وقد جعل من نصوصه وسيلة جي 
فرنسا على الشعب اجلزائري، حقيقة سياسة التنصري والتجهيل وطمس اهلوية اجلزائرية اليت مارستها 

 وهي صورة منطية ملعاناة الشعوب العربية كفلسطني و ليبيا ومصر من ويالت االستعمار.
حديث عن العناصر التخاطبية، وبالضبط عن أهم عنصر  واملقاصد هوفاحلديث عن األغراض    

عتبار البعد التداويل البد أن نأخذ بعني اال: املتكلم، وتبيان دوره يف العملية التواصلية. فوهو
 خباصة معيار القصدية املرتبطة مبنتج النص. للنص،و

ومن خالل ما سبق ذكره سنحاول معرفة مقصدية الشيخ اإلبراهيمي من نصوصه يف "عيون    
 البصائر"، باعتبار أن النص عبارة عن ملفوظات لغوية، جيمع بينها مقاصد صرحية وضمنية.

 :القصدية الصريحة) المباشرة( -4
 صد،قعلى قصد املتكلم مثل:  تدلمصطلحات و فقد أثار محيد حلميداين إىل وجود ألفاظ      

استقرأنا النصوص اإلبراهيمية فإذا وغريها، املراد  املقصود، التدقيق، الغرض، الفائدة، َعَمَد، أراد،
 وسنقدمها كما يأيت:، قد ركز على مجلة من املقاصد الصرحية جنده،
:" أوصيكم بتقوى ' إلى أبنائنا المعلمين األحرار'ما ورد يف النصح واإلرشاد قوله يف مقالة    

اهلل يف العد ة يف الشدائد، والعْون يف امللمات، وهي مهبط الرْوح والطمأنينة، وهي متنزل الصرب 
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األقدام يف  والسكينة، وهي مبعث القوة واليقني، وهي معراج السمو  إىل السماء، وهي اليت تثبت
. قصد من نص ه النصيحة، واحلث على تقوى اهلل يف كل 1املزالق، وَتربط على القلوب يف الفنت"

 ماميرون به من شدائد.
:" أمتثله متساميا إىل معايل احلياة، ' الشاب الجزائري كما تمثله لي الخواطر'ويف مقالة     

وهنا، جاحما عن األعنة الكاحبة يف ميداهنا، عربيَد الشباب يف طلبها، طاغيا عن القيود العائقة د
إذ يدعو  2م ت قد العزمات، تكاد حتتدم جوانبه من ذكاء القلب، وشهامة الفؤاد، ونشاط اجلوارح".

الشاب اجلزائري إىل التمسك بالقيم واملبادئ السامية، وجعلها نرباسًا له، والذي يساهم يف بناء 
 استوىف املعاين املقصودة. اجملتمع اجلزائري. وعليه فالكاتب قد

يرسخ بذهن املتلقي، ألن اإلبراهيمي يلح على تأكيد غايته،  وتعد خامتة املقاالت أكثر ما    
شباب اجلزائر  :" يا' الشاب الجزائري كما تمثله لي الخواطر'فمثال ما ورد يف خامتة مقالة

خوامت مقاالته األربع، وهذا فيه . فقد كرر هذا املقطع يف 3..."!أو ال تكونوا ...!هكذا كونوا
قصدية، إذ يؤكد على أهدافه، اليت يناضل من أجل ترسيخها يف اجليل الناشئ، فهو حيثه على 
طلب العلم واملعرفة، ونبذ العصبية بني أفراد اجملتمع اجلزائري، والتحرر من قيودها....، فقد أجاد 

 يف حتديدها.اإلبراهيمي يف التعبري عن مقاصده، وقد ساهم السياق 
ستهلها:" ميوت العظماء فال يندثر يقول يف م  ' ذكرى عبد الحميد بن باديس': ويف مقالة    

منهم إال العنصر الرتايب الذي رجع إىل أصله، وتبقى معانيهم احلية يف األرض، قوًة حتر ك، ورابطة 
راهيمي، نفسه والشعب .  يرثي اإلب4جتمع، ونوراً يهدي، وعطرا ينعش؛ وهذا هو معىن العظمة..."

األمل ، وهو يعرب على -رمحه اهلل-اجلزائري، يف ذكرى وفاة رفيقه الشيخ عبد احلميد بن باديس

                                                           
1 271عيون البصائر، ص. 
2 292نفسه، ص املصدر. 
3 586، صاملصدر نفسه.. 
 4 391، صنفسه املصدر.  
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، هي ذكرى أعماله بن باديسيكابده من فراق األحبة، ويواصل قوله:" وذكرى عبد احلميد  الذي
 .1وآثاره يف األمة"

مد بن يوسف ـمادحاً:" فإذا أثـْنَـْينا على حم: يكتب له مد بن يوسف'ـالسلطان مح' ويف مقالة:
ملك املغرب، فإننا نثين على أعماله اجلليلة ودينه املتني، ومواقفه املشر فة اجمليدة يف نصر احلق على 
الباطل، ودحض البدعة بالسنة، ويف الدفاع عن حقوق وطنه، ويف سريته النبيلة، اليت هي مضرب 

 .2املثل يف ملوك اإلسالم"
 اإلبراهيمي يف أغلب مقاالته يصرح مبقاصده، إما مادحا أو راثيا، أو ناصحا...، وهذا ماف     

قضايا العامل  إىل معاجلةيعكس األبعاد االجتماعية لنصوصه، إذ جتاوز فيها ما خيص اجلزائر، 
 العريب. 

فيها:"  (، يقول)اجلزائر ، وهي رسالة شوق لوطنه احلبيب' تحية غائب كاآليب'ويف مقالته      
حي  اجلزائر عين ياَصَبا.. وامحل إليها سالما تـ َباري لطافته لطافتَك، وتساري إطافته أطافتَك، 

يكرم عليهم...، أنَت  فقدميًا مَح لك الكرام األوفياء مثَل هذه التحية إىل من يكرم عليهم، أو ما
مم التحية إىل كل من َتديـ َر ياصبا ريح...، أد  التحية عين للجزائر اليت غَذت ورب ت...، مث ع

، : من علماء َجالهم اإلسالم سيوفًا، وبراهم سهاًمااجلزائر من إخوان الصدق، وأحالف احلق
   .فقد صرح هنا أيضا بقصديته، إذ عرب عن مشاعره اجتاه وطنه .3وقو مهم رماحا..."

 قصدية المعارضة:-2
 حمتواها، معارضة لبعض الشخصيات، ومنها ماكتبه يف مقالة َضم ن يفكما جند من املقاالت اليت 

من الباطل، وسنكتب قليال من احلق، ولكن  قليلنا ال  كثريا-الشيخأيها –' إىل الزاهري':" كتبَت 
ألوليناك -يقال له قليل؛ ولو كنَت وحدَك...تكتب بقلمك، وتقول بلسانك، وتعرب عن فكرك

                                                           
1 393، ص عيون البصائر. 
2 390نفسه، ص املصدر. 

3 491، ص املصدر نفسه . 
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لقريب، ويف ماضيك عمر، كما سكتنا عنك يف ماضيك اوسكتنا عنك طول ال -جانب اإلمهال
 . وقد كتب عنه ملعارضته جلمعية العلماء ورجاهلا.1لشأنك..." البعيد احتقارًا

 المقاصد الضمنية: -3
ففي االستهالل يرد قائال على أحدهم:" ولقد جاذبين أطراف  هذه القضية يف األشهر األوىل     

ة وعسكرية، وأحل دنياحلكم، كا يضم يديه على سلطة واسعة، مكبري من رجال  من بداية احلرب
) وهو يعين سكوتاً -أو باسم اجلمعية، بأمسىأن أخرج من الصمت إىل الكالم  -، يف صراحةعلي  

خاصًا وكالمًا خاصاً( فقلت له من كالم طويل: إننا كنا يف السلم نتكلم فيقلقكم كالمنا، وإننا  
وتنا، ففي أي موضع نكون بني هذين، وتنبه ضمريه اإلنساين عند سكتنا يف احلرب فأقلقكم سك

العسكري أبـَى عليه إال أن جَيْرِي  همساع هذا الكالم، فلمحت عليه آثار االقتناع، ولكن ضمري 
. فهو من باب االعتداد بالنفس، وقوة 2"...، وإن اإلنصاف ليـَتَـَقاضاين..باملسألة إىل آخر الشوط

 قناع اآلخر.الر د والقدرة على إ
فمقاالته "عيون البصائر"، مقاالت هادفة، رسالية، تظهر من خالهلا شخصية اإلبراهيمي،     

 الذي يناضل بقلمه من أجل وطنه، فهو جماهد َضَحى بالقلم وبنفسه من أجل حتقيق غايته.
وحمصول القول: إن اإلبراهيمي حقق مقاصده من خالل مقاالته اليت تسعى إىل: ترسيخ حب    

وتعزير االنتماء للدين اإلسالمي؛ دين املنهج القومي  الوطن يف نفوس اجلزائريني، وتعلم اللغة العربية.
 السوي.

 

                                                           
1 318، صعيون البصائر. 

2 39ص  ،نفسه املصدر. 



 

 لتناصرابعا:ا

(Intertextualité) 

 

 مفهوم التناص -1

 "عيون البصائر"التناص في -2
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 تمهيد:
مد البشري ـ"عيون البصائر" إلمام البيان حم يف نصوص التناص لكشف عنل املبحثهذا روم ي     

مع ما أشربت به من  يف الذروة من املتانة والرصانة واإلحكام الفين، كانت نثرا  إذ   اإلبراهيمي،
وال يعجب ِمن ذلك َمن عرف  ،اوتاري   الرتاث أدبا  اقتباسات متباينة الطرائق من القرآن واحلديث و 

للقطعة  النصيّ  ناصمع الت حماولني رصد تفاعل املرجعية الدينية خصوصا   اإلبراهيمي ذا القّوة البيانية.
 النثرية.

وما مدى توظيف الشيخ  مفهوم التناص؟ ما :املوضوع حعند تساؤل ميثل مفتا  ونَِقُف هنا      
 ؟مقاالتهيف  غائبةنصوص الاإلبراهيمي لل

   (yIntertextualit)  التناص هوممف-1
وجود  وبقوة تستدعى بالضرورة فهي ،من أهم القضايا اليت تستحق التوقف عندها يعد التناص    

الدين،...( مبختلف  السياسة، لتاريخ،ا ،األدب احلديث النبوي الشريف، الكرمي، القرآن)هذه اآلثار 
 .تلوناهتا

 التناص في اللغة: -أ-1
لتحديد ماهية  ،وذلك بالرجوع إىل معامجنا القدمية .ملصطلح التناص يف اللغة التأصيل البد من    

دون  )التناص(آثرنا استعمال هذا املصطلح وقد هذا املصطلح املتداخل الذي عرف ترمجات عديدة.
 اللسانية.وعه يف ُجلِّ الدراسات غريه لشي

وهي مأخوذة من مادة  استقصى عليه وناقشه، ناصَّ غرميه: «جاء يف املعجم الوسيط:   
ارتفع واستوى  ،انتص الشيء استقصى عليه، ناصه:وغرميه  نصه، نص املتاع: و ص"،.ص."ن

 .1 » ازدمحوا وتناص القوم: واستقام،
 .واالزدحام الستواء واالرتفاع واالستقامة،كا :ففي هذه املعاين بعض ما يوحي إىل مفهوم التناص     

 

                                                           
1 ،629ص (،ص.ص.)ن مادة املعجم الوسيط، ََمَْمُع اللغة العربية    
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 في االصطالح التناص-ب- 1 
 التناص عند الغربيين:-1-ب-1
 ريريفاتخائيل يوم ،(Julia Kristeva)وحدد باحثون كثريون مثل جوليا كريستيفا    
( ifatterreR Michael)، تيجريار جين و(Genette drarGé)   غري  للتناص، تعريفا

 لكن سنلجأ إىل استخالص مقوماته من خمتلف التعاريف، جامع ا مانع ا، أهنم مل  يصنعوا تعريفا  
أن التناص هو تعالق نص حديث  وتنضوي حتت فكرة واحدة وهي: ،ينهاب تداخالهناك  باعتبار أن 

أن التناص هو تقاطع لنصوص  أو ميكننا القول بصيغة أخرى، مع نص سابق له بكيفيات خمتلفة.
 .للمبدعاختمرت يف الشبكة الذهنية 

التناص إذ َعدَّت  ،العالقات بني النصوصبدراسة  (Julia Kristeva) و قد اهتمت جوليا كرستيفا -
 و ل مللفوظات سابقةحتوي هإن نصوص أخرى،موقع اللقاء داخل النص للملفوظات املأخوذة من  «هو:

 ة اليتاحلاضر  صو . فجوليا كرستيفا تطلق مصطلح التناص على التداخل بني النص1 »متزامنة معه 
 فهو «.سابقة له زمنياات نصوص أخرى مَ صَ فكل نص حيمل يف طياته بَ  ،ة  غائب وصا  نصّ تستدعى 

  .2» معنّي  نص  فضاء  يف ينصّ  وتداخل للّنصوص، ترحال
العالقات بني  «هو: (Robert de Beaugrande) روبرت دي بوجراندكما عرفه  والتناص -

 و قد تكون بوساطة أو غري وساطة، بطة به وقعت يف حدود جتربة سابقة،نّص ما ونصوص أخرى مرت
فالنص ال يولد . 3»بنص  ما بعد قراءته مباشرة مُيثِّل تكامل الّنصوص بال واسطةامللخص الذي يُذكِّر 

 لكن هناك تداخل وتراكم  وتفاعل بينه وبني نصوص سبقته أو متزامنة معه. مباشرة،
إدراك املتلقي للعالقات بني  «:أن التناص هو (ifatterreR Michael) ريفاتري يخائيليرى م و -

 ،وتأويلهمهم يف استنطاق النص  دورله  املتلقىف .4»تعاصرهخرى سبقته أو أأدبية  وأعمالعمل أديب 

                                                           
1 ،جوليا كرستيفا :recherche pour une sémanalyse Sémoitique،9696، 22ص. 
2 مدخل إىل علم النص  مد األخضر الصبيحي،ـحم، نقال عن:22-22ينظر:محيد حلميداين، القراءة وتوليد الّداللة، ص

 .909ص وَماالت تطبيقه،
3 902ص متام حسان، تر: النّص واخلطاب واإلجراء، ،روبرت دي بوجراند . 
4 69مد خري البقاعي، آفاق التناصية، صـحم. 
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إذا  فقيمة  وذلك وفق مرجعيته املعرفية. ،له أو تليه سابقةمع نصوص  ،التناص فيه مواطن واكتشاف
  القراءة.النص األديب تتوقف على عملية 

 مشري ا ي أو التداخل النصِّيالتعايل النصِّ « :فيسميه ) Gérard Genette) وأما جريار جيينت - 
فدراسة التناص تعتمد  .1 »أم ناقصا  لنص ما يف نص آخر اء أكان نسبي ا أم كامال  سو  إىل الوجود اللغوي

 اليت سامهت يف تكوين ،مبينا  التداخل بني النصوص ة أو حجم التواجد اللغوي ومستوياته،على نسب
 نص بعينه. ونسج

من  اليس إالَّ نسيجا جديد   كل نص   «:( إىل أنRoland Barthes) بارت روالنو يذهب  -
 الغائبة. جديد للنصوص نسيج إذ هو فال يوجد نٌص مستقل عن غريه، .2 »سابقةاستشهادات 

 إذ هو تكرار ما ورد يف نص سابق. نّصية، ذاته ممارسةواالستشهاد يف حد  حيمل ذاكرة ما.و 
 العرب عند التناص-2-ب-1

فقد تعددت دالالته  تعريب،وال الرتمجةمشكلة  كغريه من املصطلحات الوافدة، عرف هذا املصطلح    
أهم الرتمجات  3وسنوضح يف هذا اجلدول هلذا املصطلح،العرب نجد الكثري من املنظرين ف صياغته،بتعدد 

  :(Intertextualité)  العربية ملصطلح التناص
المترجم إلى  المصطلح السنة الكتاب الناقد

 العربية
 التناص 1984 مقال نشره يف َملة ألف صربي حافظ

 حتليل اخلطاب الشعري مد مفتاحـحم
 التناص اسرتاتيجية

 التناص 9692

 التداخل النّصي 9692 والتكفرياخلطيئة  عبد اهلل الغذامي
 صالح فضل

 
طراز التوشيح  :بعنوان مقاال  نشر 
 والتناص االحنرافبني 

 التناص 9699

                                                           
1  ينظر: حامت . 60، ص9699، دار بوقال، الدار البيضاء، جريار جينيت، مدخل جلامع النص، تر: هبد الرمحان أيوب

  992صاكر، ترويض النص، ص

2 969، نقال عن: يسري نوفل، املعايري النصية يف السور القرآنية، ص22مد البقاعي، آفاق التناصية، صـينظر: حم 

3  ،اجلزائر،  دار هومة، مقاالت ودراسات تعاجل قضايا فكرية ونقدية متنوعة، –مائة قضية...وقضية  ينظر: عبد امللك مرتاض
 299- 290، ص2092
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احلديث الشعر العريب  مد بنيسـحم
الشعر إدالالته ) و بنياته

 (املعاصر

 التعالق النصي 9660

ترمجته لكتاب علم النص  فريد  الزاهي
 جلوليا كريستيفا

 التصحيفية 9669

 األول كتب مقالني:- عبد امللك مرتاض
ألقاه يف ندوة نقدية عربية 

مث نشره يف َملة  بصنعاء،
يف َملة  مث  املوقف.

 كلمات باملنامة.
 دفق :أما املقال الثاين

نشره يف َملة عالمات 
"فكرة  ُوِسَم بـ:

 السرقات األدبية و؟؟
 ".التناصنظرية 

9699 
  

9699  
 

9696 
9669 

 

 
 التناصية

 
 
 

 السرقات األدبية
 

 (6الجدول )  (éIntertextualit) جدول توضيحي ألهم الترجمات العربية لمصطلح 

متشاهبة إىل   (éIntertextualit)  اليت تعرب عن املصطلح الغريب الرتمجات العربية املرتادفة، فهذه   
متطور  «ي على هذا املفهوم بأنه:امِ ذَ الغَ  اهلل عبدعلق قد ف حد كبري يف مدلوهلا مع اختالف يف املسمى.

ويف  اجلنس الواحد،ويف تأسيس العالقة بني النصوص يف  بة اإلبداعية،يف كشف حقائق التجرِ  جدا  
  . 1»قيامها على سياق يشملها

                                                           
1 :206، صقضية مقاالت ودراسات تعاجل قضايا فكرية ونقدية متنوعة مائة قضية...و مرتاض،عبد امللك  ينظر. 
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وهي  عالقة بني نصَّني أو أكثر،« ه:أن املعجمات األدبية احلديثة املتخصصة التناص تعرف بعضو -  
أو  أي الذي تقع فيه آثار نصوص أخرى، (،(Intertextاصنَ تَـ مُ ـاليت تؤثر يف طريقة قراءة النص ال

  1.»أصداؤها
 .فهو خمرتق بنصوص أخرى سابقة أو مزامنة له نوعه،فكل نص  مهما كان 

وهي معرفة  من املَؤِلف واملتلقي، البد من توافره لدى كل   ،مد مفتاح شرطا  أساسياـوضع  حمو  -  
وهذه املعرفة هي ركيزة تأويل النص  فأساس إنتاج أي نص هو معرفة صاحبه للعامل، «يقول:إذ  العامل،

 .وتأويله الواسعة تساهم يف صنع النص اإلبداعي فالثقافة .2 »من قبل املتلقي
 إذ عملية التفاعل النّصي من األمور الضرورية يف اإلنتاج النّصي،« أن: إىل ذهب سعيد يقطنيو  -  
كيفما كان جنسه أو نوعه أو منطه إال على قاعدة التفاعل مع غريه من نص  ميكن أن يتأسس  ال

 مهما كان نوعه. أصبح ضرورة يف كل نصفالتفاعل النّصي  .3 »النصوص
بل   ليس َمرد نصوص سابقة أو متزامنة معه، «يف حني يذهب صالح فضل إىل كون النص -    

كون النظم اإلشارية يف النص حتمل بني طياته إعادة بناء مناذج أو تناصات أخرى خارج النص 
ا األول، ا ،فالنص ال ميلك  أب ا واحد   .4 »بل هو نسق من اجلذور وال جذرا واحد 

 ص،لنَّ اية جينية توالد واستمرار تشهد  أُبـَُوٌة َنص َيٌة،أن هناك  تنفتح بتأويلنا لسياق هذا النص    
 وهذا إمنا يدل على أن اإلبداع نص واحد مستمر. بني النصوص آخذة  بأعناق بعض.وتفاعل 

حتصل بصورة  اإلنتاج الكتايب لنص ما،هو َمموعة من آليات  «:لتناصومن التعريفات اجلامعة ل   
 فقد يكون التناص قصديا   .5 »واعية أو ال واعية بتفاعله مع نصوص سابقة عليه أو متزامنة معه

يرد  أن وإما ،ه القارئ إىل مظانهتوجي غرضه ،أخرى ص مع نصوصمن منتج النّ  )تناص التجلي(
 . الكتشافه املتلقي ذاكرةوهذا يعتمد على  ،منه دون وعي )تناص اخلفاء(ً   تلقائيا

                                                           
1عن:  نقال، 29، ص2009، القاهرة، 2مد عناين، املصطلحات األدبية احلديثة، الشركة املصرية العاملية للنشر)لوجنمان(، طـحم

 .960يسري نوفل، املعايري النصية يف السور القرآنية، ص

2 921التناص، ص ةمد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري اسرتاتيجيـحم. 

3 ،269ص ،9662املغرب،/الرباط، 9ط الثقايف العريب، املركز الرواية والرتاث السردي، سعيد يقطني 
4  ،106ص بالغة اخلطاب وعلم النص، صالح فضل. 

5 92الشارقة، دار الثقافة واإلعالم، ص ،2000، مارس19عبد اجلبار األسدي، ماهية التناص، َملة الرافد، ع. 
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ِه  التناصوتربز أمهية     مقصودة ألهداف أمهّها حتقيق العملية األدبيّة للتواصل الناجح بني  عمليّة «ِبَعدِّ
وهو سياق أديّب خاّلق تُلغى فيه احلدود بني املاضي واحلاضر يف سبيل جتديد األدب  ،املبدع والقارئ

 .1 »وتطويره
 لفهم ُكْنِه النّص ال بد من الرجوع إىل  مجلة النصوص اليت شاركت يف إنتاجه، وعليه ميكننا القول:  

ي صِ ومعرفة مدى التداخل النَّ  وهنا تربز قدرة املتلقى يف البحث عن النصوص الغائبة الستحضارها،
 هو تناص . فكل نص   ذلك عرب نظم إشارية تتوافر يف النص،و  ؛همانبي

 "عيون البصائر"التناص في  -2
باعتبار أن  العينات لالستشهاد هبا،استخراج بعض و  ،ناصمن خالل آلية التالبشريية  النصوص سنستقرأ    

على  -قيد الدراسة -فهناك إشارات دالة يف النصّ  مقصدية، فهو ذو أمهية بالغة و ،التناص ال مناص منه
 .التداخل والتفاعل النّصي

  مع  آي القرآن الكرمي اصَ نَ وجدت أنه تَـ  البشريية،واملالحظ من خالل القراءات املتعددة للنصوص   
وَمرَُّد ذلك إىل تشربه معاين القرآن منذ  ه،نممقالة( 919)من مقاالته  فال تكاد ختلو مقالة   بنسبة كبرية،

... فلم يكد اإلبراهيمي يبلغ « حيث يقول: .منه دون وعيب نصوصهوقد انسابت إىل  نعومة أظافره،
ومعظم   إىل" ألفية ابن مالك " باإلضافة ه،يبِ رِ كتاب اهلل مع فهم ملفرداته وغَ   سن التاسعة حىت ختم

 2. » غري ذلك من شعر ونثر.. و كافيته،
وص اإلبراهيمية مع القرآن نربهن على مدى تالقح النص  و  ؛مناسبة لدالالت النص إجرائية أمثلة ونستنتج    

مث تليها خمتلف  ه الينبوع الثاين لنا،احلديث النبوي الشريف باعتبار مث يليها  اللغة العربية األول، ئلالكرمي مو 
  لشخصيات.اوأخريا  التناص مع  ،والسياسيةوالتاريخ  التناصات األخرى كاألدب بشعره ونثره،

 
 
 

                                                           
1 :66 ، صعلم لغة النّص النظريّة والتطبيقعزة شبل،  ينظر.  
2 19وهران،صر،دار الفج البشري اإلبراهيمي أديبا، مد عباس ،ـحم. 
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 التناص الداخلى: أوال:
فُجل  عيونه  لوجدنا أن الشيخ قد وظف آلية التناص، ما ورد يف النصوص البشريية، تتبعنا كلفلو      

قضية فصل الدين  ،العريب العربية وحق التعليم اللغةقضية  عماهلا،أمجعية العلماء و  عدة حماور: تدور حول
شخصيات تناوهلا و  ،صومقضايا اجتماعية كالزواج واحلج وال قضية املساجد وأوقافها، عن احلكومة،

بالغرض  وشخصيات أخرى ،والشيخ مبارك امليلي كالشيخ عبد احلميد ابن باديس  والتقريظ باملدح
 .وغريها وتناول بعض القضايا العادلة كقضية فلسطني مد العاصمي.ـالكتاين وحمعبد احلي كوالقدح  

ل ما يتعلق كها  في إذ عاجل بصورة واضحة،' عيون البصائر' ه ِ ابِ تَ القضايا يف كِ  تنيكفقد تواترت   
هدفها  ة هلا رؤية كولونالية،يَِنُم على شخصية َفذَّ وهذا  ،متبصرة عيوهنوهدفه كان  ،مباجلزائريني ومصريه

   .برزت بوضوح يف مقاالته ،فقد شكلت لديه هاجسا   اإلصالح ونشر الوعي بني أبناء وطنه،
عمال أهلا  عمال ومواقف؛أجلميعة العلماء " :جمعية العلماء المسلمين الجزائريينجنده يقول يف  -  

 ألن املرجع فيها إىل نصوص الدين من كتاب اهلل، ال يتطرق إليها التبديل والتغيري؛ الديين،يف امليدان 
 .1وصحيح السنة وإمجاع السلف..... "

 وتنكر من األقوياء، بوس من الدهر،ع ىوجاءت مجعية العلماء عل :"عملها للعروبةومن أبرز أعماهلا  -
يف تلك -وسكبت من سر البيان العريب  هي صرحية،فإذا  فنفخت من روح العروبة يف تلك األسباب،

فإذا هي ناصعة بيضاء مل يزدها  ،وأجالت األقالم يف كشف تلك الكنوز فإذا هي فصيحة، األلسنة،
 .2تقادم الزمان إال جدة"

ومجعية العلماء ترى أن التعليم العريب الذي تسعى حلريته وترقيته هو جزء  :"التعليم العربيويقول عن 
وإن  والتثقيف هو أشرف مقاصد احلكومات الرشيدة، التعليم العام الذي هو وسيلة التثقيف،من 

 احلكومات الرشيدة لتلتمس املعونَة على تثقيف شعوهبا من كل من يستطيعه من مجعيات وأفراد،
وتَضع  فما باُل احلكومة اجلزائرية االستعمارية تعاكسُ  حيقق ذلك، وتبُذل هلم من التنشيط والتيسري ما

 تعميمه ونشره؟  عن-باعرتافها-عاجزةهنا أالعراقيَل يف طريق التثقيف مع 
                                                           

1 ،12ص عيون البصائر . 
2 19ص ،نفسه املصدر. 
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 .1 »أليست تلك املعاكسات كلها ألن التعليم عريبٌّ إسالميٌّ ؟...
إّن يف قلب كل  ! فلسطني يا :"'تصوير الفجيعة يقول فيها'يف َوََسَها بـ:  فلسطين عنوكتب مقالة 

وعلى لسان   ويف جفن كل مسلٍم جزائري من حمنتك عربات هامية، جزائرّي من قضيتك جروحا  دامية ،
 فلسطني يا ،ة هي فلسطني قطعة من وطين اإلسالمي الكبري...دَ دِ رتَ كل مسلم جزائري يف حقك كلمة مُ 

فإن هوى املسلم لك أن  الشباب، واملآرب اليت يَقضيها إذا كان حب األوطان من أثر اهلواء والرتاب،
 .2"ن فيك األقصى الذي بارك اهلل حوله إو  فيك أوىل القبلتني،

 يقول: يرثي صديقه الشيخ عبد الحميد ابن باديس لدواعي الضرورة'؛ ' مناجاة مبتورة،يف مقالة و -
الشخص الذي ومات ، والفكر اجلّوال والعزم الصّوال، مت فمات اللسان القّوال، " ياساكن الضريح؛
وتتحلي  ولكن مل ميت االسم الذي كانت تقعقع به الربد، ويتطايُر عليه َشَرُر احلقد، يصطرع حوله النقد،

وهنيا لك ذخرك عند اهلل مما قدمت يداك ، وال الذكر الذي كانت تطنطن به األنباء... به القوايف الشُرد،
من إخوانك العلماء  الغالية فيهم، ثقتكوتضع  وعزاك لك فيمن كنت تستكفيهم، من باقيات صاحلات،

 .3ويف سنة نبيه" ،ويف كتابه رعاة لعهد اهلل يف دينه-كعهدك هبم-فهم الصاحلني املصلحني. العاملني،
ذا أنصفنا الرجل إنقدا  الذعا  إذ يقول:" و  وما شأنه؟ ماهو؟عبد الحي الكتاني و يوجه يف مقالته  -

وأكثرها الشر والفساد  ومنها احلق ومنها الباطل، العلم ومنها الظلم، إنه َمموعة من العناصر منها قلنا:

                                                           
1 22، صعيون البصائر . 
2 262- 269ص ،السابق املصدر. 
3  و مايليها . 929ص نفسه، املصدر 
 مد بن عبدالواحد ـاألحد، عبداحلي بن عبدالكبري بن حم هو السيِّد العالَّمة، احملدِّث املسِند، املؤرِّخ النسَّابة املطَّلع، أبو عبد

فهرس  من أهم مؤلفاته: أسرٍة ِعلمية،، كما رأيُته خبطه، ونشأ يف هـ9102الَكتَّاين ُوِلد يف مدينة فاس يف مجاَدى األوىل سنة 
ما عَلق بالبال أيَّام االعتقال، وتُويفِّ غريب ا  مفاكهة ذوي النبل واإلفادة حضرة مدير السعادة، الفهارس واألثبات، الرتاتيب اإلدارية،

 وقع األلوكة،م .الكتاينمد زياد التكلة، ترمجة العالمة عبد احلي ـ. حمم29/2/9192يف مدينة نيس جنوب فرنسا، فجَر اجلمعة 

 20:22على الساعة: م، 2090/99/99
http://www.alukah.net/culture/0/27301/#ixzz42ocjjBku،  تاريخ االطالع على

 20:29، على الساعة:99/02/2092املقال:
 

http://www.alukah.net/culture/0/27301/#ixzz42ocjjBku
http://www.alukah.net/culture/0/27301/#ixzz42ocjjBku
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منها يف املركب الذي ال يلتقي مع الكثري  هذا-ظرفيف  لكثرهتا واجتماعهاعليها  أطلق-األرضيف 
 1اشتقاق وال داللٍة وضعية"

 خارطة املكان فقد أعطى لنا مهم يف كشف املعىن داخل النص البشريي. دور له التناص الداخليف    
هو ترمجة للبيئة  فالنص البشريي كمعطى ثقايف، ،)إبان الثورة التحريرية/فرتة احلرب( والزمان )اجلزائر(،
 السياسية واالجتماعية يف اجلزائر.و الثقافية 

 : التناص الخارجي:ثانيا
 الديني  :ناص الت  -1
 مع القرآن الكريم ناصالت  -أ
يفيض بالصياغة اجلديدة واملعىن املبتكر يصور  معجزة الدهور،« لقرآن يفسر بعضه البعض فهو:ا   

وهو النص املقدس الذي أحدث ثورة فنية على معظم التعابري  وخلجات النفوس، تقلبات القلوب،
َساع إىل تطمئن إليه األ ،يخلق تشكيال فنيا خاصا متناسق املقاطعل ا،نثر   ا واليت ابتدعها العريب شعر  

 . 2»يسراألفئدة يف سهولة و 
 "عيون البصائر"،بـيف نّصه احلاضر املوسوم القرآن الكرمي  مد البشري اإلبراهيميـحم إمام البيان نَ مَّ ضَ   
فالقرآن نص حموري اقتبس منه اإلبراهيمي  .و نص مفتوح على نصوص دينية وأدبية وتارييةهف

 مباشر)متضمنا  يف كالمه(.ومنها ما كان غري  ومنه ما ورد بطريقة مباشرة، نصوصا كثرية ،
 يأيت: ما اليت استحضرها الكاتب من النص القرآيناملقاطع لعل أهم  و
فالعنوان هو املدخل الرئيس للعمارة  «ها القارئ؛تقيوسنبدأ بالعنوان باعتباره العتبة األوىل اليت يل -

 .3 »باإلجابة عنهيتكفل النص  ،باعتباره سؤاال  إشكالي ا إنه إضاءة بارعة وغامضة، الّنصية،
يف حمكم تنزيله بصيغة  ة 'عيون'جاءت مادإذ مع النصوص القرآنية، 'تناص العنوان 'عيون البصائر-

 يف هذا املقام: منهااجلمع يف تسع مواضع نذكرها 
                                                           

1 992ص، عيون البصائر. 
2 ،996، ص2001رابطة إبداع الثقافية اجلزائر، دار هومة، التناص ومجالياته يف الشعر اجلزائري املعاصر، مجال مباركي. 

3 :909، الكويت، ص1، العدد:2مجيل محداوي، السميوطيقا والعنونة، َملة عامل الفكر، مج. 



 الانسجام في "عيون البصائر"                        لفصـــل الثاني                                 ا

 

173 
 

 :قوله تعاىل يف حمكم تنزيله        1  . 

 يضا:أ وقوله      .  2 

 :نذكر منهايف كتابه احلكيم يف مخس مواضع  وردت لفظة "بصائر" وَ 

 :قوله تعاىل                 

    3 . 

 :وقوله تعاىل              4 

 .هذا العنوان حمور ا تناصِّي ا فقد شكل أن املقاالت هي آيات وبراهني هتدي للحق، إىلفهي إشارة    
 و تأيت وما تَذر، ومازالت مجعية العلماء تتلمح العوامَل اإلهليَة يف كل ما "اإلبراهيمي: ونستدل بقول

 فاإلبراهيمي تفيض روحه بالبصائر القرآنية،. 5تستند على اإلهلامات الربانية حىت يف أَساء ُصُحِفَها "
  ا انعكس ذلك يف ُجلِّ عيونه.مم

 يف املقالة ومثال ذلك ماورد ألفاظ عيونه،يف بعض  مع النص القرآين، استدعى اإلبراهيمي التناص   
منها  "وإن الصحف يف لسان العرف كالصحائف يف لسان الدين، جنده يقول:اليت استهل هبا 

فقد  ،6لذلك كان حظ األوىل االبتالُء بالتعطيل والتعويق" صحائف األبرار، وصحائف الفجار،

                                                           
1  /22احلجر 
2  /26الشعراء 
3  /902األنعام    
 4 /20اجلاثية 
5 ،96صعيون البصائر 

6 املوضع نفسه، املصدر نفسه. 
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    ،و قوله تعاىل       تناص مع قوله سبحانه وتعاىل:

 
ا هَ تَـ سَ اليت أسَ  فهو يربنا عن الصحف األربعة؛ فقد قام بتحوير اآلية مبا يناسب مقاصده، .1

، احملمدية جريدة الشريعة النبوية جريدة السنة النبوية احملمدية، وهي: مجعية العلماء املسلمني اجلزائرين؛
 وأخريا جريدة البصائر لسان حاهلا. السوي،جريدة الصراط 

 إىل رئيس اجلمهورية الفرنسية :  كتاب مفتوح: ـب ـهُ نَ وَّ ـنْ َعـيف مقال أيضا ا ورد ومم -
يف حالة يأس من  – سَ ارَ ومَ  بَ رَ جَ  من طول ما -أيها الرئيس: إن الشعب اجلزائري قد أصبح " 

وإنه أصبح ال يؤمن  وكفر هبذه الدميقراطية اليت يسمع هبا وال يراها. للوعود والعهود، يهٍ فِ سْ وتَ  العدالة،
ال يستنزل عنها  ودينه اإلسالمي، ولغته العربيتني، ذاتيته اجلزائرية وجنسيته، إال بأركان حياته األربعة،

 .  2"  ال يبغي عنها حوال ، وال بديال و برقى اخلطب واملواعيد،
فقد تقاطع اإلبراهيمي مع اآليتني  'كتاب مفتوح' ، على مستوى عنوان املقالة،فالتناص وقع 

 :القرآنيتني

             3 . 

            4
. 

إىل قوم كافرون وخارجون على  نزلوقد أُ  فقد وصف اهلل سبحانه وتعاىل الكتاب بالكرمي نظرا لقيمته،    
هبا إىل رئيس  جهَ وَ وهي رسالة تَـ  املفتوح،ـ:فقد وصف هذا الكتاب بأما اإلبراهيمي ، دين اإلسالم

                                                           
1  /92- 91االنفطار. 
2 66عيون البصائر،ص. 
3 26-29 /النمل. 

4   26/ص. 
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 ،ومآسي اجلزائريني يستجلى احلقائق،و  الصورة كما هي،لينقل له  اجلمهورية الفرنسية يف زيارته للجزائر،
  .عانيه من اجلهل والفقر والظلم والتهميش من طرف السلطات الفرنسيةوما يُ 

  كسب هذا التحوير لآلية أو  ،' اليبغي عنها حوال ' يف هذا املقطع السردي الكاتب أيض او تناص  -

         1    صوص فالن دينية . مسحة   النص   ضفى علىأ دالليا   بعدا

 .البشريية مزامنة للنص القرآين
:"... فإذا قصرنا يف العمل ألنفسنا  يقول :األحرارإلى أبنائنا المعلمين ن بـ: نوِّ يف مقال آخر عُ  و -

، تمنع الماعونآحلكومة؟ وقد رأينا من معاملتها لنا أهنا  ؟فمن ذا يعمل هلا وملا ينفع  أمتنا ويرفعها،
فمن ضل منا مع هذا  وجتاهر العربية بالعدوان. وتبارز اإلسالم باملنكرات، وتداوي احلمى بالطاعون،

 .  2ومن هلك فإمنا هلك على بينة "  فقد ضل على علم،

متنع إعطاء حقوق فاحلكومة  .    3 تعاىل: قولهمع اإلبراهيمي  تناصفقد    

مثلها مثل الذي  فهي مذمومة مدحورة عندهم، رغم أهنا لن تتضرر بإعطاءها هلم، ،الشعب اجلزائري
 مينع املاعون على وجه العارية أو اهلبة، وهي من باب احلث على فعل املعروف.

 ،واملعاينليأخذ منها بعض األلفاظ  ،معهايتعالق و  وال يزال اإلبراهيمي يتعايش مع النصوص القرآنية،
  ولكنين أدرى أن وعد اهلل الظاملني،ا :" وإن أدري أقريب أم بعيد ممقاصده وجند يقولملا يناسب 

         فقد تناص مع قوله: 4".للمتقني العاقبة

            5. إذن يتضح لنا هذا التحاور

                                                           
1 909/الكهف. 
 
2

 22عيون البصائر، ص 

3 6/املاعون. 
4 296عيون البصائر، ص. 

5  /929األعراف. 
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وهو  عليه السالم، جاءت على لسان موسىاليت  فتظهر عالقة حماكاة مع هذه اآلية الكرمية، التآلفي،
يف األرض إن هم الزموا والتمكني  حبسن العاقبة هلم يف الدنيا قبل اآلخرة، يبشر قومه الذين آمنوا به،

ويبشرهم أن التخلص من وطأة االستعمار كائن سواء أطال  فاإلبراهيمي يواسي أبناء وطنه، ،التقوى
 .  األمد أم قصر

يلتقي القائمون به على سجايا  :"االستعمار كله رجس من عمل الشيطان؛وتناص أيضا يف قوله -
 مع قوله تعاىل: ،1وإخضاع الفرائس..." االفرتاس،ونظرات عميقة إىل وسائل  شرهة، وغرائز خبيثة،

                             

        ، أي  ،لتشبه به يف العمل الرجسقد وصف اإلبراهيمي االستعمار بف

واستعمل كل الوسائل لقتل  فقد زين له الشيطان عمله، وهو وصف دقيق له، باخلبيث املستقذر،
فقد امتص  ،واالنتقاموهو نابع من احلق  حساسات الروحية للجزائريني،وحتذير اإل املعنويات،

ا داللي ا اعطأ وهذا ما اإلبراهيمي معىن هذا النص القرآين،  .دقيق اه بعد 

فكل مقالة  تكاد ختلو مقالة منه، فال مع النصوص القرآنية، -رمحه اهلل–ناص الشيخ اإلبراهيمي ت -
 قصدها الكاتب، ومعانٍ  اأفكار   هاعاجل في إذ هي عبارة عن َمموعة من التناصات مع نصوص غائبة،

رجة األوىل الشعب داللثام عن قضايا جوهرية  متس بال فيها ماطأ فقد كانت نتيجة لدوافع نفسية،
 .اجلزائري

سواء يف جسد  واليت تناص فيها مع آي القرآن، ،املواضع حضور ا أبرزو  هذا اجلدول أهم يف نورد و 
 :النص أو يف ذاكرته

 

 

                                                           
1 62ص ،عيون البصائر. 
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عنوان المقالة  النص
 الصفحة ورقم

اسم 
 السورة

 اآلية المتناص معها

ينطق عن  ال إن العاصمى
وإمنا ينطق عن وحي  هواه،

 ساداته ومواليه.
 

فصل احلكومة 
عن الدين،ص 

96 

﴿قوله تعاىل: النجم                 

       ﴾ 

وال جيدان من دونه وليًّا وال 
 نصريا  

فصل احلكومة 
ص  عن الدين،

62 

 
 تعاىل: قوله﴿         

                 

               ﴾ 
شهر رمضان ظرف زماين 

عن  حديث فيهفكل  للدين،
 الدين عبادة

فصل الدين عن 
 احلكومة،

 69ص

 البقرة
 :قوله تعاىل﴿          

           

     ﴾  
 مكتب غاشية من لولك

( تطرق األبواب الدين )رجال
 خلسة

فصل الدين عن 
احلكومة، 

 900ص

 ﴿قوله تعاىل: الغاشية            

﴾    

فصل الدين عن  وما ظن   الناس
احلكومة 

 902ص،

 ﴿قوله تعالى: يونس              

                       

               ﴾ 
مل تتمثل من سنن اهلل إال 

 َجعل الليل لباسا
فصل الدين عن 

احلكومة 
 906ص،

 ﴿قوله تعاىل: الليل      ﴾    

 
فصل الدين عن  ياقوم...إن األيام دول

احلكومة 
 922ص،

آل 
  ﴿قوله تعاىل: عمران        
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   ﴾ 

يوحى شيطان االستعمار إىل 
احلكومة وحيا  متتابعا  ال فرتة 

فإذا تلقت الوحي ونزل  فيه،
به الروح اخلبيث على قلبها 

 وأوحت جنمته على فرتات،
 يف كل فرتة إىل أوليائها ما

وقد  يوقظ فتنة،أو  يثري شرًّا،
أصبح اجمللس اجلزائري اليوم 

فال متضي فرتة  متنزل وحيها،
إال أوحت إليه شيئا من 
ذلك النوع الذي يثري 

 أو يوقظ الفنت الشرور،

فصل الدين عن 
احلكومة 

 922ص،

﴿قوله تعاىل: القدر                 

                   

               

               

              

  ﴾ 

وهو ان تستأثر اجلزائر وحدها 
الباديسية من بتلك اجملموعة 

 فكر ثاقب، ورأي أصيل،
 وعلم غزير، ولسان مبني

 الرجال أعمال:
مد الطاهر بن ـحم

وعبد  عاشور
احلميد بن 

باديس(( إماما 
النهضة العلمية 
 بالشمال اإلفريقي

   ﴿قوله تعاىل: النحل      

           

            

 

،أن أعمال وعلمنا علم اليقني
الغابرين و احلاضرين منهم 
هي اليت أفضت باإلسالم و 
املسلمني إىل هذه املنزلة من 

 احلطة واهلوان

حمد ـالسلطان م
بن يوسف، 

 966ص

 التكاثر
  ﴿قوله تعاىل:       

   ﴾    

 
 (7) الجدول
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اعتمدها اإلبراهيمي  فقد شكل لنا شبكة من التناصات اليت فهذا النص منفتح على آي القرآن الكرمي،  
 جعلت من مجله متوازية، لذلك جاءت لغته النثرية سلسة، سعى إىل توظيف اللغة القرآنية، ،يف مقاالته

 .وأهدافه اإلصالحية مشاعره ومعاناته وآالمه،وقد وظفه لبيان 

 مع الحديث النبوي الشريف: تناصال -ب
واليت تناصت مع احلديث النبوي الشريف يف أكثر من  ،حضور اأبرز النصوص سأقتصر على    

 ما يأيت: ومن العينات املختارة لالستشهاد هبا موضع،
 : 'التعليم العربي والحكومة'نّون بـ: مقال عُ ما ورد يف  -

ألنه مل يطعمها  ،بسببها إن هذه األمة أصبحت منك مبنزلة اهلرّة اليت دخل صاحبها النارَ  ا:هل " وقلنا
  1.وال أنت َسحت لنا بتعليم الدين " فال أنت علمت الدنيا، ، ومل يدعها تأكل من َخشاش األرض،

وقد ورد القصة  النار يف هرة،قد تناص اإلبراهيمي يف هذا املقطع مع قصة املرأة اليت دخلت  و    
حدثنا  بن حممد بن أَساء: حدثين عبد اهلل) منها احلديث اآليت:ونذكر  مذكورة يف عدة أحاديث،

قال:  صلى اهلل عليه وسلمأن رسول اهلل :-رضي اهلل عنهما -بن عمراعن عبداهلل  ُجَوْيرِيَُة عن نافع،
ال هي أطعمتها وال سقتها إذ  فيها النار، فدخلت سجنتها حىت ماتت، ةٍ رَّ ُعذبت امرأة يف هِ »

   .2األرض"حبستها، وال هي تركتها تأكل من َخشاش 
 إن هذه األمة أصبحت ف بطريقة اجرتارية، تناّصيا   احلديثي توظيفا   ناصجتلى توظيف الكاتب للت  

ضفاء نوع من وإل ،لتقوية حجته وظفه الكاتب يف هذا السياق، ،مبنزلة اهلرّة اليت دخل صاحبها النار
 القداسة على نصوصه.

 'مقالة ويقول يف  ضع كثرية تناص مع حجة الوداع لنبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم،اويف مو  -
' :ويقول أيضا يف مقالة ،3" فاللهم اشهد  نقم بواجبها،ملو  فقمنا بواجبنا، :"ثالث كلمات صريحة'

                                                           
1 219عيون البصائر، ص. 

2 2009 القدس للنشر والتوزيع، شركة عبد احلميد احلليب األثري، قام بنشره: صحيح اإلمام البخاري، عبد اهلل البخاري، بوأ  ،
 .299، ص2مج

3 129عيون البصائر، ص . 
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 يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ،1" غت؟ اللهم اشهدأال هل بلَّ  "أما عن الشمال اإلفريقي'
 هل بلغت؟. مالله فال تظلمن أنفسكم؛ أعطاه عن طيب نفس منه، خيه إال ماأ"فال حيل المرئ من 

 .2اللهم اشهد" فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: اللهم نعم؛ أن الناس قالوا: يلفذُِكر 
من باب التبليغ  اخلطبة النبوية،ه هذ فَ ظَ وَ وَ  ا،اجرتاري  امتص اإلبراهيمي هذا احلديث امتصاص     

 وقرع النفوس اليت تتلبس ببعض الغفلة. واستثارة مهته، ولفت انتباه املتلقي. والتثبيت،
يت متآلفة مع قوله:" ولو أن عبد احلي  أفت فاألديب يعانق معاين وألفاظ األحاديث النبوية الشريفة،   

 وغري ُمَسريٍَّ بيد، ري متحيز إىل فئة،غونزل باسم العلم ضيفا  على األمة اجلزائرية  كان غرَي من كان،
وإن ذلك  ضافته على األسودين التمر واملاء؛أ وول ،لََلِقَي منها كل إكبار وتبجيل-وغري متأبط لشر

عن  ،عن سفيان مد بن يوسف،ـحمقال " تناص مع احلديث: .3إغالء لقيمته" و ألعظم إعالء لقدره،
صلى اهلل عليه  اهللِ تويف رسول  :تقال-رضي اهلل عنها-عن عائشة حدثتين أمي، منصور بن صفية،

اءُ األسوَدان التمُر  نم وقد شبعنا ،وسلمِ 
َ
 .4" وامل

وظف اإلبراهيمي بعض الدالالت من نصوص األحاديث النبوية الشريفة، واليت انفتحت على   
 للتأثري يف متلقى النص وإقناعه. دعم هبا عيونه،فقد حوهلا حلجة  غايات النص ومقاصده،

 أورد يف هذا اجلدول بعض املواضع اليت تناصت فيها عيون البصائر مع األحاديث النبوية الشريفة: و

التناص مع الحديث النبوي  عنوان المقالة ورقم الصفحة النص
 الشريف

عنها رضي اهلل  فعن عائشة 96ص استهالل، رضا اهلل برضا املخلوق
قال رسوُل اهلل » قالت: 

َمِن اْلَتَمَس ِرَضى اهلل :»ملسو هيلع هللا ىلص
                                                           

 1 221ص ، عيون البصائر. 
2 92، ج2ابن هشام، السرية النبوية، تح: مصطفى السقا، إبراهيم األبياري، عبد احلفيظ شليب، دار الكتب املصرية ، القسم ،

 . 902-901ص

3 929ص ،السابق املصدر. 
4 22، ص2مج صحيح اإلمام البخاري، عبد اهلل البخاري، بوأ. 
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ِبَسَخِط النَّاِس َرِضَي اهلُل َعْنُه 
َوَمِن اْلَتَمَس  َوأَْرَضى النَّاَس َعْنُه،

ِرَضا النَّاِس ِبَسَخِط اهلل َسِخَط 
اهلُل َعَلْيِه، َوَأْسَخَط َعَلْيِه 

وسنده  رواه ابن حبَّان، 1«النَّاسَ 
 .حسن

أمرت مبعروف أو هنت عن وهل 
 منكر يف هذه القضية؟

فصل الدين عن احلكومة، 
 920ص

حدثنا عبد  قال: حدثنا قتيبة،
ابن   َعْمِروعن  العزيز بن حممد،

عن عبد اهلل  أيب عمرو،
عن حذيفة بن األنصاري،

صلى اهلل عليه  يبعن الن ،اليمان
والذي نفسي  ):قال وسلم،

بيده لتأمرنَّ باملعروف ولتنهونَّ 
أو ليوشكنَّ اهلُل أن  عن املنكر،

يبعث عليكم عقاب ا منه مث 
 ( تدعونه فال ُيستجاب لكم

 .2 هذا حديث حسن
 عن رسول اهلل أيب هريرة، عن 912ص الدين املظلوم، الدين النصيحة

 إن) قال ،صلى اهلل عليه وسلم
ملن يا  :قالواالدين النصيحة ، 

ولكتابه،  هلل، رسول اهلل؟ قال:

                                                           
1 ،9ج ،9622-هـ9126، 9مج مصر، دار املعارف، مد شاكر،ـأمحد حم تح: صحيح ابن حبان، أبو حامت ابن حبان ،

 . 269، رقم290ص
2 22-29، ص2أبو عيسى بن َسوَرة الرتمذي، اجلامع الكبري، تح: بشار عواد معروف، درا الغرب اإلسالمي، مج ،

 .2996رقم
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 وألئمة املسلمني و لرسوله، و
  .1( عامتهم

واستباحة دمه  واحتقار املسلم،
 وبدنه وماله وعرضه

خصمان ...فمن احلكم..؟، 
 966ص

َرِضي اهلُل َعْنُه  َأيب ُهريرةَ  َعنْ 
 رسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ قاَل: قاَل 

ْسِلُم َأُخو  ): َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
ُ
امل

ْسِلِم الَ 
ُ
َوالَ  واليكذبه، يونه،امل

ْسِلِم َعَلى  كل  ًُ  َيُْذلُُه،
ُ
امل

ْسِلِم َحرَاٌم:
ُ
 َوَمالُُه وَدُمهُ  ِعْرُضهُ  امل

التقوى ها هنا حبسب امرئ من 
( الشر أن يتقر أخاه املسلم

2.  
 فيها القيل والقال، رَ ثُـ كَ  وأ

 عن السؤال واجلواب
 حدثونا عن العدل فإننا نسيناه،

 299ص
رضي اهلل املغرية بن شعبة عن 

عنه عن النيب صلى اهلل عليه 
عن  كان ينهى ):وسلم قال

 وكثرة السؤال، قيل وقال،
البخاري رواه  .وإضاعة املال(

 3وغريه
 

 (8)الجدول 

                                                           
1 1م، مج9669-هـ9299، 9مد ناصر الدين األلباين، صحيح سنن النسائي، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، ط ـحم ،

 . 911-912ص

 2  ،122-122م، ص9666-هـ9220أبو عيسى بن َسوَرة الرتمذي، جامع الرتمذي، بيت األفكار الدولية  

3 299، ص2مج صحيح اإلمام البخاري، عبد اهلل البخاري، بوأ . 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=19
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=19
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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حرك خيال املتلقي حنو  مما سبق ذكره ميكننا القول إن حضور النص الديين يف مقاالت عيون البصائر،   
 االستمراريةنصوص طبعت بنوع من  نالحظ أهناكما  املرجعية الدينية لكاتب هذه النصوص اإلبداعية،

 .عليه نصوص عيون البصائر الذي انبنتفالتناص الديين يعد األساس  نصوص أخرى. واالنفتاح على

 

  األدبي: ناصالت – 2

وهذا يدل على  ،شعرية ونثرية بنسب متفاوتة نصوص ا وظف الكاتب يف نصوصه اإلبداعية لقد   
وبعض املقاطع السردية اليت  وقد جتلى ذلك يف بعض العناوين اليت اختارها ملقاالته، ثقافته املوسوعية،

اليت استلهمت نفحات  التناصات ومن بني من خالهلا،مبتغاه حتقيق  وهذا من أجل وردت ضمنه،
 :العريب الرتاث

 :التراثالتناص مع  -أ
 : "عادت لعترتها لميس"والذي وردت يف مقالة ُعنّونت بـ:  املقطع السردي التايل:

مث تقارفها،  وأخالق سوء تفارقها، هذه يف مورد املثل هي امرأة كانت هلا عوائد شر تعتادها، " ومليس
أما  ،والعرت هو األصل فسريت العرب فيها هذا املثل –لغلبة الفساد فيها وصريورته أصال يف طباعها 

وما يقتضيه من  وعرتهتا هو االستعمار البغيض إىل كل نفس، يف مضرب املثل فهي اإلدارة اجلزائرية،
تهي إليه من وحشية يف ينوما  وما يبىن عليه من انتهاك حلرماهتم،، ظلم وعنت للمستضعفني

 . 1ومسخ ألخالقهم" وقتل ملعنوياهتم، ،معاملتهم

وهي مضرب  'عادت لعرتها مليس' إذ تقول العرب: استدعى اإلبراهيمي هذا املثل العريب املشهور،
فتقول العرب عادت  ومليس اسم امرأٍة، -فالعرت: األصل الوصف يف من يرجع إىل عادة سوء تركها،

فقد استطاع اإلبراهيمي بأسلوبه  ،2السيئة اليت كانت عليها واليت تركتها من قبل"مليس إىل عادهتا 
                                                           

1  ،166ص عيون البصائر 
2 9مكتبة لبنان، ط معجم األمثال العربية، محد سليمان،أمصطفى  ناصف مصطفى عبد العزير، إَساعيل صيين، حممود ،

 62، ص9662
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وهي مورد  (،عادت لعرتهتا مليس)استحضار الرتاث العريب من خالل هذا املثل  الساخر التهكمي،
 وعرتهتا االستعمار وسياسته التعسفية. ،الشر مثلها مثل اإلدارة اجلزائرية

ملا له من أثر بليغ بني  مصدرا يستمد منه الكاتب أدواته الفنية واإلجرائية، ت األمثال العربيةمازال
ألنه يعرب عن واقع الشعب  ا هلذا النص اإلبداعي املعاصر،قارئ   ما أأكان مستمع   سواء  الكاتب واملتلقي 

وقد وظفه اإلبراهيمي يف عيونه لتحقيق غايات لعل  وما عايشه من ويالت االستعمار الفرنسي.
 رزها:أب

 ،وكشف سياستها. تعرية مواقف وإيديولوجيات احلكومة الفرنسية 
  اخلفاء لصاحل فرنسا. تعمل يفكشف حقائق بعض الشخصيات اجلزائرية اليت      

كما جند أن كتابات اإلبراهيمي هلا اتصال وثيق بالتاريخ ، ومن بني النماذج الدالة على ذلك قوله -
: " ... ويف هذا املعمل جهاز كيموي من 'الحكومي العاصمي التقرير'يف مقال عنوَّنه  بـ : 

 ويف هذا ،خصائصه إحالة األعيان إىل معاين، واملعاين أعيانا فيحيل الرجال مكائد، واملكائد رجاال...
املعمل صنع العاصمي وامتحن، فكشف االمتحان عن استيفاء اخلصائص والصالحية لالستعمال ، 

موظفا يف إحدى  هذه الوظائف ) املّدخرة  لوقت  –بة واالختبار بعد استكمال التجر  –وأصبح 
احلاجة وملن تدعو إليهم احلاجة ( وهي اإلفتاء احلنفي باجلزائر أي مفىت اجلامع احلنفى باجلزائر إذ مل 

 .1يبق من احلنفية باجلزائر إال جامع حيمل هذه النسبة ...." 

 إن ذكر املؤلف حملمد العاصمي وهو من منفذي السياسة الفرنسية يف امليدان الديين املنحرفون،   
رغم أن املذهب احلنفي مل  ،يف اجلزائرمفيت احلنفية  عليه مبنصبوقد أنعمت  الرَسيون، الدينرجال و 

ليست أليب حنيفة،  –مفيت احلنفية  –وقد ذهب اإلبراهيمي إىل أن هذه النسبة  يبق أثره يف اجلزائر،
 الكذاب. مسيلمةوإمنا لبين حنيفة قوم 

                                                           
1 61عيون البصائر، ص . 
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كشفت عن حقيقة األساليب  ،ويف هذا املقطع جند أن اإلبراهيمي قد أضفى مسحة تراجيدية 
 وغرضه كشف احلقائق وتوضيحها للمتلقي. .السياسة اليت مارستها فرنسا ضد الشعب اجلزائري

 

 

 التناص مع الشعر –ب 
، فقد 1وأشنع غضاضة" املوسومة بـ ' الدين املظلوم': "وظلم القرىب أشد مضاضة،قوله يف مقالته  -

 :)الطويل( 2تناص مع قول الشاعر طرفة بن العبد
 املهندِ  احلسام من وقع املرء على ..... مضاضة أشدّ  القريب وظلم ذوي              

 ذات األلوان اليت حتكم اجلزائر مبا متليه القوة، فاملظلوم هو دين اإلسالم من ذويه )احلكومة اجلزائرية(؛
البيت يف  هذا روظف اإلبراهيمي صدفقد  ودور مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف الدفاع عنه.

فهو يف وقعه على  بالك إذا كان الظلم من أقرب الناس، وما ألن النفوس بطبيعتها تكره الظلم، ه،نصّ 
 النفس أشد من وقع السيف الصقيل على اجلسم.

 )البسيط(:4ة اخلنساء، تناص مع قول الشاعر 3""إمنا هي إقبال وإدبار :إلبراهيميول ايق -
ا هَي إقباٌل وإدبارُ  ماَرتـََعْت،ترتع              حىت إذا ادّكَرْت         فإمنِّ

 .الوصف الذي يليق بشخصية عبد احلي الكتاين فقد وجد اإلبراهيمي يف هذا البيت،
 5يقول الشيخ اإلبراهيمي: "يوم كان فيهم مرة وحنظلة"و   

 :6 )الطويل( يتناص هذا القول مع ما جاء به األخطل
                                                           

1  916ص ، عيون البصائر. 
2 م، 2002 -هـ 9221، بريوت /لبنان،1الكتب العلمية، طمد ناصر الدين، دار ـطرفة بن العبد، الديوان، شرح: مهدي حم

 .96ص

3 992ص ،املصدر السابق. 
4 ،22ص م،2002-هـ2229 لبنان،/ بريوت، 2ط دار املعرفة، محدو طماس، شرحه: الديوان، اخلنساء 

5 ،996ص عيون البصائر. 
6 ،م،9662-ـهـ9226 لبنان،/ بريوت، 9ط العلمية،دار الكتب  مد ناصر الدين،ـشرحه مهدي حم الديوان، األخطل 

 .260ص

http://vb.chatal3nabi.com/tags/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%8A/
http://vb.chatal3nabi.com/tags/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%8A/
http://vb.chatal3nabi.com/tags/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%8A/
http://vb.chatal3nabi.com/tags/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B6%D8%A9/
http://vb.chatal3nabi.com/tags/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A1/
http://vb.chatal3nabi.com/tags/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A1/
http://vb.chatal3nabi.com/tags/%C7%E1%CD%D3%C7%E3/
http://vb.chatal3nabi.com/tags/%C7%E1%CD%D3%C7%E3/
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 حص ــى يتَحـّدى قيصه كــّل فاتكٍ         وترفـُدُهم أبـنـاَء حنظلــَة الُذرى          
حيث يقيس يف ذلك قيمة "عبد احلي"  قبيلة "حنظلة" لعلمه بالقبائل العربية، براهيميلقد وظف اإل

 1.ونسبه بنسب هذه القبائل
ناص وقول الشاعر ،ت2خبأ"أو االطالع على  ويقول يف موضع آخر: "وما يعجزه االضطالع بعبء، 

 )الطويل(3ابن محديس
 إذا احلـِـّس أهداُه إىل قلبـــِـه الَسمــع      لُه نصٌر مستخـرٌج خْبء ليلـــَـة          

 )الطويل(:4 سيده' ثناء كعرف الطيب' مع قول ابن املقالة  عنوانتناص كما   -
 ليس له إال بين خالد أهلو                 ثناء كعرف الطيب يهدي ألهله          

مع قول  5يد والصيد'"قكما تناص يف قوله "إمنا تدفعها لغايات ومقاصد جيمعها قوله' ال-
 )الكامل(6الشافعي

 قيد صيودك باحلبال الواثقة           العلم صيد والكتابة قيد
زهري مع  قول  7"حني عمرت الثكنات جبنودها املقاتلني وليت شعري،يف قوله"  أيضا كما تناص-

 )الطويل(8بن أيب سلمى
 هل يرى الناس ماأرى             من األمر أو يبدو هلم مابدا ليا؟ أال ليت شعري:       

                                                           
1 ،تاريخ االطالع على املقال:2092/02/99أصوات الشمال، التناص يف كتابات اإلبراهيمي، ينظر:رفيقة َساحي، 

 .92:21، على الساعة: 06/09/2092
elchamal.com/ar/?p=98&a=41260-http://www.aswat 

2 999، صعيون البصائر. 

3 122ص9966وقف علي طبعه وتصحيحه، َجَلْستينو ِسْكياباريللي، رومية الكربى،  ديوان،، الابن محديس. 
4 ،9091، ص90مادة)عني(، ج لسان العرب،ابن منظور. 

5  62ص ،عيون البصائر. 
6 م9692-هـ9202، القاهرة، 1مد عبد املنعم خفاجي، مكتبة الكليات األزهرية، طـحتقيق: حم ديوان،، الالشافعي ،

 .922ص
7 229ص ،السابق املصدر. 
8 2002 -هـ 9229بريوت/ لبنان، ، 2ط، ةدار املعرف محدو طماس، اعتىن به وشرحه:ديوان، ، اللمىسُ  أبو زهري ابن 
 .916ص 
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 ،سنكتفي هبذا القدر من الشواهد اليت تناص فيها اإلبراهيمي مع الشعر العريب قدميه وحديثه  
 إليرادها مجيعا ،إذ حتتاج لدراسة مستقلة.يكفي  املقام الو  فاملقاالت غنية بالتناص الشعري،

 

 

 والفقهاللغة  علوم مصطلحاتالتناص مع  -3
النحو والعروض وكثري من و  البالغةمصطلحات مع  مد البشري اإلبراهيمي،ـكما تناص الشيخ حم 

 :دول اآليتيف اجل بعضها وسنوضح العلوم،
 املصطلحات اليت تناص معها عنوان املقالة ورقم الصفحة النص

يف  ،وألن يسكت العاقل خمتار ا
 وقت حيسن السكوت فيه

علم النحو،  تعريف اجلملة، 96ص استهالل،
هـ( يف 292حيث يعرفها املربد)

معرض تفريقه بني الكالم 
كان الفاعل  "وإمنا واجلملة:

رفعا  ألنه هو والفعل مجلة حيسن 
 1عليها السكوت "

أما احلكومة اجلزائرية فإهنا حتلف 
عزيز عليها أهنا قادرة برأس كل 

على اجلمع بني الفصل والوصل 
 يف آن واحد

 احلكومة طالئعفصل الدين عن 
 60ص ومقدمات،

من  قضية الفصل والوصل،
 مصطلحات علم البالغة

فقد  ،وإم كانت تعده مرياث ا
 ال يرثهأفهمناها أن الدين 

األجنيب عنه مع وجود الوارث 
إن كانت تعّده مال  ولي األص

خصمان...فمن 
 990احلكم..؟،ص

 علم الشريعة املواريث،

                                                           
1 9ص ،9املقتضب،ج ،املربد 
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فقد كرب اليتامى  اليتيم
 ورشدوا.....

 يف العربية تركيب اإلسناد،
واإلسالم ال يرضى أن يسند إىل 

وال تسند  فرنسا االستعمارية،
 كيبويف العربية الرت  هي إليه،
يسمح  واإلسالم ال اإلضايف،

وال أن  أن يضاف إىل فرنسا،
..الرتكيب تضاف هي إليه..

 املزجي..."

الرتكيب  اإلسناد، الرتكيب، 160إسالم،ص -جلنة فرانس
املضاف واملضاف  اإلضايف،

 املزجي.. كيبالرت  إليه،
 مصطلحات علم النحو

هذا االسم املركب ال يلتقي مع 
الكثري منها يف اشتقاق وال داللة 

 وضعية
 وقبح اهلل االشرتاك اللفظي-

 
وما هو؟  عبد احلي الكتاين ما

 992،996شأنه؟،ص

 االسم املركب/ علم النحو
الداللة الوضعية، املشرتك  االشتقاق،

 اللفظي/علم الداللة

 (9الجدول ) 
ودليل  عامل بالنحو والبالغة والداللة والفقه، مد البشري اإلبراهيمي،ـعلى أن الشيخ حم يدل وهذا     

األول الذي تشرب منه شىت العلوم وهو  وهذا كله راجع إىل منبعه عن تطلعه على شىت امليادين،
 القرآن الكرمي.

  التناص مع الشخصيات -4
أمثال: مؤسس مجعية العلماء تناص اإلبراهيمي مع العديد من الشخصيات العربية والغربية ،    

 ، 'مناجاة مبتورة لدواعي الضرورة  'املسلمني اجلزائريني عبد احلميد بن باديس يف رسالة ُوَست بــ:
كما أشار إىل  وكذلك الشاعر أمحد سحنون، مد العيد آل خليفة،ـباالضافة إىل شاعر اجلزائر حم

فهو مكيدة  فقد كان اإلمام له باملرصاد، عبد احلي الكتاين، العديد من الشخصيات السياسية أمثال:
مد هبجت البيطار فقد اعتربه من الذين ميلكون عنان القول، ـإىل حم باإلضافة ،مّدبرة، وفتنة حَمَضَرة

إىل الدكتور صاحل بن جلول زعيم سياسي  باإلضافة حمد بن يوسف،ـالسلطان مو  الفضيل الورتالين،و 
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وكان  املستشار العمايل ) احملافظة(  ونائب اجمللس املايل هبا، ورئيس مجعية النواب لعمالة قستنطينة،
 وعد من أهم املؤمترات يف تاريخ اجلزائر . سالمي،أجل املؤمتر اجلزائري اإل طينة منلوالية قسن

 مؤرخاملؤرخ الفرنسي شارل أندري جوليان ،وهو  كما ذكر شخصيات متثل احلكومة الفرنسية مثل:   
كشف بعض املالمح الفكرية والنفسية لبعض هذه الشخصيات وأعماهلم  ،معاصر وشاهد على الثورة

 ،وشوطان وهو أحد رؤساء الوزارات الثورة التحريرية على الصعيدين الداخلي واخلارجي،ودورهم يف 
قافته املوسوعية، فقد ُعدَّ من الرَّعيل األول من ثإن ذكر الكاتب هلذه الشخصيات يدل على  

 املفكرين الذين شغلتهم االهتمامات القومية ومسؤولياهتم يف احلركة اإلصالحية.
 التناص السياسي:  -5
حيث كانت مقاالته االفتتاحية  ا،ا فني  لقد صور لنا كاتب هذا اخلطاب اإلبداعي تلك الفرتة تصوير     

وباألخص الفرتة بني  ،9692إىل غاية  9910مشاهد حقيقية تراجيدية للحقبة التاريية املمتدة بني 
ما مارسته فرنسا و  م،9692م  )تاريخ تأسيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني( إىل غاية 9619

 من جرائم ضد الشعب اجلزائري، من تنصري وجتهيل وجتويع ....
فمقاالت عيون البصائر قامت بتعرية الواقع اجلزائري يف فرتة الثورة، ومن أهم املناصات الدالة على   

 : 'هل دولة فرنسا الئكية': ـماورد يف املقال املوسوم ب ذلك:
على املسلمني دينهم، وتفتنهم به على ر بالراهب ' االستعماري' لتفسد " جاءت فرنسا إىل اجلزائ

وتضار يف ألسنتهم كلمة ) اهلادي( بكلمة ) الفادي( .  عقائدهم، وتشككهم بتثليثه يف توحيدهم،
  1ذلك كله بعد ما أمدته بالعون وضمنت له احلرية، وكفرت به هناك لتؤمن به هنا ".

اليت جاءت هبا لتفسد دين  ياسة االستعمار الفرنسي التنصريية،فقد خص هذا املناص بذكر س   
وهذا من أجل نقل صورة حقيقية عن مدى معاناته الشعب  وتفتنهم عن عقائدهم، ،املسلمني

 اجلزائري من ويالت االستعمار.

                                                           
1 ،91ص عيون البصائر  
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وجند أيضا إشارات إىل بعض املناشري والقرارات الفرنسية ضد مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني    
 ... 9619، قانون شوطان 9612، قرارات ريين 9611منشور ميشال  ونذكر أمهها :

 يكن يعين إال حزبني مها : كنه يف احلقيقة ملكما ذكر بعض األحزاب السياسية : ل  
 الدميقراطي للبيان اجلزائري حزب اإلحتاد  – 9
 حزب حركة انتصار احلريات الدميقراطية  – 2

تأثري على الشعب اجلزائري بسبب له ألنه مل يكن  وقد استثىن منه، احلزب الشيوعي اجلزائري،    
 وتنكره للقضية الوطنية. إحلاده، ولكثرة األوروبيني به،

لنا أجواء الثروة التحريرية  فليكش بواقعيته، فقد استحضر اإلبراهيمي هذا التناص السياسي     
  وعن كل الظروف العصيبة اليت عاشها الشعب اجلزائري. الكربى،
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 خالصة الفصل
 

من خالل االنسجام وآلياته )السياق والقصدية والتغريض و التناص وغريها(، ثَ ُبَت مدى متاسك     
السياق يف النص. وذلك من خالل الداللة اليت حيملها، ومدى تفاعلها مع نفسه واملتلقي، فقد ساهم 

 استيعاب حمتواها.
  واالتساق االنسجاميعد العنوان من أهم وسائل التغريض، فقد ساهم من خالل وظائفه يف حتقيق 

 .ضوعات املقاالتبني مو  يالنص  
   ولإلبراهيمي مقاصد تواصلية تتعلق مبجموع نصوصه، فقد ربطها بفكرة املقاصد )القصدية(، فنشأت

 غائية اإلقناع والتأثري يف املتلقي. 
 الكاتب عرب هذه التناصات أن يكشف لنا عن الواقع املرير الذي عاشته اجلزائر بكل ستطاع ا

وهذا إمنا يدل  ا،ا وداللي  ا فني  بعد   ملقاالتهمما أعطي  عرب تصويره للمشاهد التارخيية، تشعباته وتناقضاته،
يف تقريب وتوضيح الصورة ملتلقي هذا  مد البشري اإلبراهيمي، على القدرة اإلبداعية إلمام البيان الشيخ حم

 .اليت أكسبها مسحة درامية تراجيدية اخلطاب اإلبداعي،
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 بالنتائج اآلتية:حملمد البشري اإلبراهيمي  رج البحث يف مظان" عيون البصائر" خ         
"عيون البصائر" كتاب عظيم القدر، حيوي الكثري من اإلشارات اخلفية. فهو نسيج لغوي مرتابط     

فهناك ترابط رصفي ومفهومي يقوم على االتساق  .ية واضحةتظهر فيه قواعد النظرية النص  األجزاء، 
ا، حمسوسً  على عالمات شكلية، توفر له إطارًاإذ يتوفر هذا النص الن ثري  بني نصوصه. واالنسجام

 وتتحقق له مسة االستمرارية الظاهرة.
 تبني لنا أن االتساق ((Cohésion  أصوله تراثية، عند علمائنا اجملتهدين حنويني وبُلغاء

ومفسرين ولغويني، ومل خيرج مصطلح االتساق عن هذا املعجم: احلبك واالرتباط والتالحم، وهو ما 
 اصطلح عليه علماء علم النص.

 ،يف مما هلا من أثر بالغ  يالحظ أن حمـمد البشري اإلبراهيمي قد استخدم يف مقاالته روابط متنوعة
املوصولية. وهذا لبلوغ مقاصده اليت  التماسك النصي، فنوع فيها بني اإلحالة الضمريية واإلشارية و

 يرمي إليها وهي نصرة الدين اإلسالمي، والدفاع عن القضايا العادلة.
  اعتمد اإلبراهيمي على اإلحالة الضمريية، إذ كانت أقوى الروابط وأكثرها انتشارًا على مستوى

 سامهت يف متاسكها وتالمحها.نصوصه، إذ 
  ، كما زاوج بني اإلحالة النص ية بنوعيها )القبلية والبعدية(، إذ سامهت يف حبك النص ومتاسكه

واإلحالة املقامية، اليت تربط النص بالسياقات اخلارجية، أعانت املتلقي يف فهم ُكْنِه النص وربطه 
 مبرجعياته.

فاإلحالة سامهت يف االتساق بني وحدات وأجزاء املقاالت) مقدمة، عرض، خامتة(،كل مقالة     
كما سامهت يف اتساق هذه املقاالت مع بعضها البعض ُمكونة لَِبنة نص ية متكاملة  على حدى،

 منسجمة ومتالمحة.
 فهوم واحد بني رغم تعدد املصطلحات) الربط، الوصل، الفصل، الوصلة، العطف..(،  إال أن امل

 للغويني.االنحاة والبالغيني واملفسرين و 
  املكو ن للنص   لتوايل اجلمليبط بأنواعها يف الربط بني ار أدوات ال دور يتمثل. 
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 فرتد على صور عدة :كالرتتيب واجلمع  ،مناطهاحبسب أ داخل النص   أدوات الربط ختتلف معاين
اإلضافة والتخيري واالستدراك والتفريع ..، فهو يقوم بربط األلفاظ واجلمل والرتاكيب والنصوص 

 بعضها ببعض.

 ،أخرى إىل مقالةتلف من ها خيوتوظيف وعلى ضوء ذلك تتوزع أدوات الربط يف نصوص اإلبراهيمي،  
، خاصة الربط باحلرف )الواو(، مث اإلضايف األكثر انتشارًاان الربط فك فلكل نص منطه ومكوناته.

 يليها الربط الزمين، الذي ربطه من خالله السبب بنتيجته، واألمناط األخرى جاءت أقل انتشارًا.

شكلية مهمة يساهم إىل جانب العالقات األخرى؛ كاإلحالة بأنواعها  قيةساتاط عالقة ربالف    
 يف ترابط ومتاسك النصوص البشريية على مستوى بنائها السطحي.  ،واحلذف والتكرار وغريها

 وإمنا كان قصديًا، ملا ُجب َل  ا،ظاهرة احلذف جزافً شيخ البيان حمـمد البشري اإلبراهيمي  ستعملي مل
إذ هو  حذف اجلمل،"، عيون البصائر"يرد يف كتاب  كثر ماعليه لسانه العريب إىل اإلجياز، وأ

حذف االسم، وَمرُد ذلك لداللة االسم على الثبات وعدم التغري، ألن الكاتب . مث تليه الفصاحة
ثابت يف دفاعه عن قضاياه، وقد سامهت وسيلة احلذف يف الربط بني مقاالته ومتاسكها، فاحلذف 

 أبلغ من الذكر أحيانًا.
  اللغوي، والشبكة استوعبت النصوص البشريية كل أمناط التكرار، َوَمَرُد ذلك إىل ثراء القاموس

 املفهومية  لدى اإلبراهيمي. وهذا ماساهم يف الربط بني نصوصه كلحمة واحدة متكاملة ُمرتَاصَّة.
  يف نصوص " عيون البصائر"، وقد اختذه وسيلة الستمالة القارئ ، التكرار الكلي هو األكثر وروًدا

ئي الذي ساهم يف تنامي النص، من خالل ولدفع الرتابة وامللل عليه والتأثري فيه، مث يليه التكرار اجلز 
 وبالتايل متاسك النص وترابطه. إكساب معاين جديدة لنفس املفردة املعجمية،

 وعليه فمحمد البشري اإلبراهيمي جعل من التكرار وسيلة للربط بني القضايا اليت يدافع عنها   
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ولة فكرية، يطمح من خالله الدين، واللغة العربية، واهلوية العربية(، لذا جاءت نصوصه ذات مح)
  مع مشل األمة العربية املسلمة مجعاء.جل

  احلبك،  على الرغم من أن هناك تباينا يف استعمال مصطلح االنسجام لدي الباحثني العرب(
التالحم، التقارن، التماسك الرتابط الفكري وغريها(، إال أن املصطلح الشائع عموما هو االنسجام 

 (.Cohérenceمقابال للمصطلح األجنيب )باعتباره مصطلحا 
  االنسجام يدعم البنية السطحية، ويعتمد على العالقات الداللية. فهو له أمهية يف حتديد ُكنه

 النص وتأويله.
 وسيلة لبلوغ هدفه اإلبراهيمي . اختذه دور مهم يف إبراز املعىن، ومتاسك النص وانسجامه للسياق

 .والتأثري يف املتلقي
  ،من خالل الروابط الداللية بني العنوان وأجزائه؛ يساهم التغريض يف انسجام النص وترابطه 

 . فالعنوان حيوي محولة داللية خمتزلة
   وظف الكاتب مبدأ القصدية، للتعبري عن أهدافه وغاياته من تأسيس خطابه، فهو يعمد إىل

من أجل ربط املتلقي ِِبُلِّ األحداث واألعمال اليت تقوم هبا  حتليل بعض املواقف بطريقة موسعة.
 اجلمعية. 

 ا حملاورة اخلطابات وقد قدم لنا منوذجً  مد البشري اإلبراهيمي حجاجية،ـإمام البيان حم اتكتاب
ألنه انطلق من خلفيات وتصورات قبلية  واخلطاب القرآين بشكل خاص، القدمية العربية بشكل عام،

 .ومعىنً  حتمل داللةً تبليغ رسالة  ادوقد أر ، ت ثقافية وتارخييةحمكومة بسياقا
  لة استنطاقه واكتشاف و "عيون البصائر" وحما هذا النص اإلبداعي الغائرة واستقراءمن خالل القراء

كتابته هلاته   فراغ عندمد البشري اإلبراهيمي مل ينطلق من ـحم أن اخلطيباتضح لنا  التعالقات النص ـية،
 ا.ا وأدبً وحديثً  اضخم مبختلف مناهله قرآنً  برتاثواليت جاءت مثقلة  املقاالت،
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  وتوضح أيضا األثر األكرب يف تشكيل الثقافة اإلبراهيمية، وهو التمسك باملوسوعية الفكرية، وقد
. نتاج وحدات متسقة ومنسجمة لغويًا وداللًياجلأ إليها اإلبراهيمي لتكوين وبناء نص ه/خطابه، إل

 ترابط ومتاسك قضاياه اليت يدافع عنها.وبالتايل 
 وآخرا :    
دراسة –حمد البشري اإلبراهيمي ـمــ:بصائر" لــال ونُ ـــــيـُ فقد اتضح لنا من خالل هذا "البحث عُ     
ام واالتساق العجيب بني مقاالته، إذ سامهت آلياهتما يف الكشف عن مدى االنسج ،-يةنص  

 .وداللةً  متاسكها وترابطها معىنً 
  



 

 ملحقـال
 

 مد البشير اإلبراهيمي و"عيون البصائر".ـمح أوال:
 ثانيا: فــن الـمـقـالــة  
 



 

عيون "مد البشير اإلبراهيمي وـحم :أوال
 "البصائر

 مد البشير اإلبراهيميـمح -1
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 :مد البشير اإلبراهيميـمح -1
فهو  ،من أعظم العقول اليت عرفتها الثقافة العربية -طيب اهلل ثراه -ري اإلبراهيميمد البش  ـحم يعد     

 أشغلته ،اجلزائريني املفكرينمن الر عيل األول من أوانه. رجل  ة  ر  غ  و  وقريع زمانه، نسيج وحده،
تكوين استعاض عنه ب يف احلركة اإلصالحية عن اإلنتاج املكتوب، مسؤولياهتااالهتمامات القومية و 

 .نذر حياته لإلصالح الديين واالجتماعيو  الرجال،
اسمه ومولده ونشأته: -1-1  

 :ومولده هـمـاس -أ
 .1السعدي بن عبد اهلل عمر اإلبراهيميد ـمد السعدي بن عمر بن حممـري بن حممد البش  ـهو حم   

طلوع  معولد  مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني"."ـانتخب رئيسًا ل من كبار العلماء، جماهد جزائري ،
 6888املوافق للثالث عشر جوان  ،هجرية 6031مشس يوم اخلميس الرابع عشر من شوال عام 

الشريف  بذي النس   ،3أوالد إبراهيم"ة" الش هرية بـ"ريغ  بدائرة سطيف يف قبيلة " أ  ش  ون   .2ميالدية
والثابت عند أئمة النسابني أمثال اإلمام عبد الرمحن الصباغ البجاوي صاحب  املتواتر بالسماع الفاشي 

 ."الفصول املهمة"كتاب 
 .4إن مل يكن يف قريش فهو يف هالل بين عامر ،إذن عريب صميم ه  ب  س  ن  ــف     

 نشأته: -ب
وئل العربية األكرب وم   كتاب   وت ش ر ب  معاين القرآن الكرمي ،اءم  ل  يف أسرة ع  اإلبراهيمي  ش ب     

ف  كثريًا من وحي ،العريب النحو تقني أن البيئة تلك هل يس رت كما ،فؤادهيف  استقرحىت  ،بالغتها

                                                           
1 89، ص7332مد البشري اإلبراهيمي، يف قلب املعركة، قدم له: أبو القاسم سعد اهلل، دار األمة، )د.ط(، األبيار/اجلزائر، ـحم. 
2  ،نفسهاملوضع املرجع نفسه. 
3 مد البشري اإلبراهيمي، الطرق الصوفية مقتطفات من تصدير نشرة "مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني"، مكتبة الرضوان، ـحم
 .8م، ص7338 -هـ6078، اجلزائر، 6ط
4 89مد البشري اإلبراهيمي، يف قلب املعركة، صـينظر: حم. 
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حمد ـميقول الشيخ  اإلبراهيمي،مد املكي ـعلى يد عمه الشيخ حمتـ ت لم ذ   .أ وا بد الرتاث العريب القدمي
وكنت مالزما له حىت  أخذين عمي بالرتبية والتعليم منذ أكملت السنة الثالثة،« :يف هذا الشأن البشري

وكانت له طريقة عجيبة يف تنويع املواضيع  ليين دقيقة واحدة من فائدة علمية،فكان ال ي خ  يف النوم،
 ملا بلغ التاسعة من عمره،و  .1«للعادةواختصصت بذاكرة وحافظة خارقتني  ،لخ م  حىت ال أ  احملفوظات و 
نعه من مواصلة ميمل  هلكنو  ،ع ر جا أمسىأصيب مبرض يف رجله اليسرى،  ،م6882كان ذلك سنة و 

هو و  ،صباهشيخا يف  صريأن يفكتب اهلل له  قبل وفاته، أجازه شيخه م6830يف سنة و  طلب العلم.
 عشرة سنة.مل يتجاوز الرابعة 

 :ير اإلبراهيميمحمد البش  ل الفكرية المصادر - 2 -1
 .القرآن الكرمي -
 .ابن م عطي اجلزائريألفية و  بن مالكاألفية  -
 .األثرا احلاف  العراقي يف السري و ت  ي  ف  لخ أ   -
 .للقاضي القزويين املفتاح  صتلخي -
 :مثل (ـه221)تابن اخلطيب لسان الدين  ب  ت  ك   -

 .رحل احللل يف نظم الدول  -
 .عبارة عن جمموعة من الرسائلهي اليت ، املنتابجعة ـاب ونرحيانة الكت   -

 .ف وأيب عمريةابن شهيد وابن أيب اخلصال وأيب املطر  اب األندلس مثل ت  رسائل  ك   -
 .اب املشرق كالصايب ت  رسائل ك   -
وأيب  الرضي وابن الرومياملتنيب و  أشعارباإلضافة إىل كثري من  لضيب،ل واملفضليات ،علقاتحف  امل -

 .والفرزدق وجرير واألخطلأيب نواس متام والبحرتي و 
وأدب الكاتب  ،البيان والتبيني للجاح و كالكامل للمربد   من كتب األدبكما حف   الكثري  -

 .غريهاو  للمقري التلمساينالبن قتيبة ونفح الطيب 
                                                           

1 82صمد البشري اإلبراهيمي، يف قلب املعركة، ـحم. 
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 لألجدايب املتحف  كفاية كتاب عمي بإرشاد حفظت الفرتة هذه عنفوان ويف قال اإلبراهيمي:   
 املنطق إصالح كتابو  لـثعلب، الفصيح وكتاب للهمذاين، الكتابية األلفاظ وكتاب الطرابلسي،
ذلك  .1اللغوية م ل كيت يف األثر معظم هلا كان اليت هي األربعة الكتب هذه .السكيت بن ليعقوب
كان له من املشارقة صفاء البيان ومن املغاربة حيث  " ،والتعبرييالفكري ه أسلوب يف تكوين الذي أث ر

 .2استمداده واستلهامه"-تنوعاً وأصالة-منطقية العرض وكان من أسلوب القرآن الكرمي

 :رحلته إلى بالد المشرق - 1-3
 :رحلتني إلبراهيمي إىل املشرقرحل ا

جبمال حينها وقد تأثر  .م6873إىل غاية  م6866وكانت من سنة  رحلة التكوين الذاتي:  -أ
 حمد عبده ورشيد رضا وغريهم.ـالدين األفغاين وم

مث  وكانت مصر هي منطلق الرحلة م؛6817إىل غاية م 6897من سنة  :رحلة الجهاد -ب
وهذا من أجل قضايا  أخريا باكستان.مث الكويت و  فاألردن،السعودية فالعراق فسوريا  العربيةاململكة 

 وطنية وقومية.

 :هـوفــات -1-4
 مايو من 68 لـ املوافق هـ6089 رمحم من 68 اخلميس يوم املوت وافاهو  الشيخ اإلبراهيميرحل    

 العباد ودعوة واجلهاد، العلم يف قضاها سنة وسبعني ست عن وهو رهن اإلقامة اجلربية، م6819
قال البشري  .مشهودة جنازة يف "حمدـما سيدي" قربةمش يع ج ثم ان ه إىل  قدو  .رب العباد إىل للعودة

ويومئذ كنت  كتب اهلل أن أعيش حىت استقالل اجلزائر،» :م6811أفريل  61اإلبراهيمي يف بيان 
إذ تراءى يل أين سلمت مشعل اجلهاد يف سبيل الدفاع عن  أواجه املنية مرتاح الضمري، أستطيع أن

                                                           
1 عبد امللك بومنجل، النثر الفين عند البشري اإلبراهيمي، بيت  .82البشري اإلبراهيمي، يف قلب املعركة، ص مدـينظر: حم

 .77-76، ص7338، اجلزائر، جوان 6احلكمة، ط
2 2حمد البشري اإلبراهيمي، عيون البصائر، صـم 
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وقد رثاه الشاعر  .1«ذلك اجلهاد الذي كنت أعيش من أجله والنهوض باللغة العربية، اإلسالم احلق،
 اليت قال فيها: 2)البسيط(النفس أن تراك عدميًا تخ أب   :يف قصيدتهمد العيد آل خليفة ـحماجلزائري 

 ايم  م  ص   ء  ال  الو   ص  ل  م خ  الً اح  ر  ...                ايم  مح    ث  رخ او   اء  خ  اإل   ق  ب    ق مخ 
 امي  ر  ك    ك  ـخ ي  لـا ع  فً اط  ا ع  ن  ح  و   ...               او د   ك  نخ ا م  ن  ي د  الذ   ك  نخ د  ع  ص                
 ايم  ط  ا ت خ ه  د  ه  ا و  رً ان   ر  ـدخ ...             ص  الخ  ااي  ن  ح   ب  ش   "ري  ش  ب  الخ " ك  نخ د  ع  ص  
 ايم  ظ  ك    ي  ى إىل الن عغ  صخ أ  و   ب  ...             عخ ش  الخ  ب  أ  ت  اكخ ف   "ري  ش  ب  الخ " ت  وخ م   حم    
 ايمً ك  ا ح  زً مخ ر   م  ال  سخ اإلخ   ين  د  ل  و  ...                          اين  ف   ة  وب  ر  ع  لخ ل   ت  نخ ك    دخ ق  ل  فـ      
 ام  ـيد  س  الخ  ق  ش  ا ت  ه  اد  و  طخ أ   نيخ  بـ   ...                   ًداوخ ط   ر  ائ  ز  ج  لخ ل   ت  نخ ك    دخ ق  ل  و                
 ايم  ظ  ع   اء  م  س  الخ  ن  ك  سخ ت   نخ أ   ك  ب   ...           ىر  حخ أ  ا ف  يمً ظ  ى ع  ر  لثـ  اخ  ق  وخ ت  فـ  شخ ع  

 :آثـــاره -1-5
 :منهاعدة مؤلفات،  -طيب اهلل ثراه-مد البشري اإلبراهيمي ـحمشيخ الترك لنا     
 ألسنة مجعية العلماء املسلمني.أحد  "البصائر"متثل املقاالت االفتتاحية جلريدة  اليت عيون البصائر:   -
 مأثور من الةع  ف   وزن على هو ما كل جيمع لغوي أثر وهو :العرب لغة يف والنفايات النقابات -

 .ومرذوله الشيء
 .أسرار الضمائر العربية -
 .التسمية باملصدر -
 .(لخ ع  فـ  ) وزن على جاءت اليت الصفات -
 . العربية يف ذوالشذو  االطراد -

                                                           
1 710مد البشري اإلبراهيمي، يف قلب املعركة، صـحم. 
2 ص 7331شيخ العلماء وفارس البيان، دار اآلفاق، )د.ط(، األبيار/اجلزائر، –مد البشري اإلبراهيمي ـبشري كاشه الفرحي، حم ،

88. 
 الشعب اجلزائري لتوديع  همد العيد آل خليفة يف احلفل الشعيب الرهيب الذي أقامـالقصيد اخلالد الذي ألقاه الشاعر حم

حمرم  73باجلزائر العاصمة يوم اجلمعة  "مدـسيدي احم"أمام ضرحيه مبقربة  –رمحه اهلل-مد البشري اإلبراهيميـالراحل الكبري حم
 .م6819ماي  76-هـ6089
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 ."كاهنة أوراس"رواية  -
 .حكمة مشروعية الزكاة -
 .اإلسالمية والفضائل األخالق يف اإلميان شعب -
 .امللحمة الرجزية يف التاريخ -
 .فتاوى متناثرة -
 .مقتطفات من تصدير نشرة "مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني" :الطرق الصوفية -
 .برسالة الض   -
 مدـحم اإلمام آثار" :عنوان تت جملدات مخسة يف البشري مؤلفات من جمموعة أخريًا طبعت وقد -

 .1(اإلسالمي الغرب دار) أصدرته ،"اإلبراهيمي البشري
 :معاصريهبعض  في نظر مد البشير اإلبراهيميـمح -1-6
من و  الدنيا، أعاجيبمن فيها كان ف وأحاط بأسرارها،امتلك اإلبراهيمي ناصية اللغة فأجادها    

 :فيه معاصروهقاله  سنكتفي هنا ببعض ماو  .الدنياأعلم الناس بعلوم الدين و 
 يف البشري نائب) التبسي العريب الشيخ مسعت لقد»: اإلبراهيمي طالب أمحد الدكتور جنله قال -   

 العظمة نإو  الزمان، فلتات من فلتة اإلبراهيمي إن: جمالسه يف كثرياً  يردد (اهلل رمحه العلماء مجعية
 .2«طبعه يف أصل
 اوسياسي   امصلحً  امفك رً  يكون أن قبل اإلبراهيمي البشري الشيخ: »شيبان الرمحان عبد وقال -

 آداهبا يف متضل ًعا بأسرارها، خبريًا العربي ة، يف فقيًها عاملاً  ا؛و هً ف  م   اوخطيبً  ،اشاعرً  اأديبً  كان احمن كً 
 .3«وفنوهنا
العريب بارزًا  األدبوكان متكنه من  بعيد املدى، اإن لكلماته دوي« الغزايل:مد ـقال الشيخ حمو  -

ذكرنا بأدباء ت أ نـ ًقا يف العبارة ي  و  واحلق أن الرجل ر زق بـ ي ان ا س احرًا، األداء وطريقة اإللقاء، يف أسلوب
                                                           

1 719مد البشري اإلبراهيمي، يف قلب املعركة، صـينظر: حم. 
2 الرابط: 79مد البشري إبراهيمي، صـينظر:خالد النجار، حم ،

http://www.alukah.net/culture/0/44043/1  :على  71/31/0736/ للشيخ البشري اإلبراهيمي، بتاريخ،
 63:70الساعة:

3  :78نفسه، صاملرجع  ينظر. 
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 للقيم الوفاء حدود عن أتساءل جتعلين اإلبراهيمي ريالبش   بالشيخ ومعرفيت  العربية يف أزهي عصورها
 يرطن رجاًل  يسمع أنه وأتصور حًيا، أختيله إين ...سبيلها يف ومات أجلها من عاش اليت واملبادئ
 االستعمار فإن غضبه يف احلق وله ،نيخ  غ  ال  ب   وتعنيف تقريع دون يرتكه أحسبه ما بالفرنسية،
 قال كما األمر بل ذ ن ب ها، بقطع متوت ال واحلية الرأس، هو الثقايف واالستعمار ذ ن ب   العسكري
 :)البسيط(الشاعر
ا فـخع ىأل  ا ذ ن ب   تـ قخط ع نخ  ال    ل ه  ًما ك نخت   إنخ     … و تـ رخس  نـ ب ا ر أخس ه ا ف أ تخب عخ  ش هخ  .1«الذ 

 أعم   بشكل املسلمني وهم   عموماً، العرب م  ه  و   خصوصاً  اجلزائر م  ه  « قينة: بن عمريقول الدكتور  -
 هذا فكان احلسن، البالء أبلى الذي قلمه وميدان ،اإلبراهيمي البشري مدـحم الشيخ اهتمام حمط كان

 الصادقة، القوية احلية بالكلمة اجلهاد صور من صورةً  ،اوسياسيً  ادينيً و  ااجتماعيً  القلمي النضال
 .2«وفاته بعد متر   ذكرى كل يف عليه فالرمحة أمته، يف وثقته وطنهل وحبه هبرب   الرجل إميان اه  د  ض  عخ يـ  
ل  اهلل بنور احلق وقد ك ح   عيون البصائر"" تلك هي مدرسة« :الدكتور عبد الرزاق قسوم وقال -

فجاءت معلمة  وطرزت بالعبارة البالغية يف مبناها، باحلكمة العقلية يف معناها، تخ اع  ر  فـ   بصرية كاتبها،
 وعلماء االجتماع وفالسفة التاريخ السياسي فقهاء األلسنية سيجد فيها معرفية جامعة مانعة.

بذلك  ون  ق  ط  نخ تـ  سخ ي  فـ   وقد برهنته، ملنهج املقدودوا ،ه  تخ ص ل  احلق املنشود وقد ف   والعارفون بالفقه وأصوله،
وعية اليت حددت سباملو  احلوادث التاريية اليت وضعت هلا م قدماهتا ويستجوبون أبطال التاريخ،

 .3«خصائصها ومميزاهتا

 عيون البصائر: -2

ه، اه  ن  عخ ، م  كتاب  ع ي ون الب ص ائر    ليه املتوسط فر حيتاج إوهو س   وحقيقته آنق  من لفظه، أ نـخب ه  من امسخ
 يـ تـ ق د م   إذ كان ج ليله األدب اجلزائري،كتب ن أمهات  معد فهو كتاب ي   ،والعامل اخلاصي   العامي

                                                           
1 الرابط: 6889، مايو، يونيو، 82مد البشري اإلبراهيمي، جملة الثقافة اجلزائرية، عددـحمد الغزايل، الشيخ حمـم ،

http://www.oulama.dz/?p=1737:61:91، على الساعة:72/31/0736، بتاريخ  
2  ،7337العرب،)د.ط(، دمشق،  الكتاب اتاد ، منشورات-دراسة -واألدب والثقافة الفكر يف وأعمال أعالم عمر بن قينة   ،

 .26ص
   اجلزائريني. املسلمني العلماء جلمعية الرئيس احلايل :قسوم الرزاق عبد 
3 9، ص0،بريوت/لبنان، ج6أمحد طالب اإلبراهيمي، آثار البشري اإلبراهيمي، دار الغرب اإلسالمي، ط. 
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ومن إفصاح  ،لطائه من مزح وجد  بكل ما كتب به إىل إخوانه وخ   ة،ل  ز  نـ  ومقاالته م رتبة وم عانيه م   دقيقه،
ومن م ل ح  ا،ومديح ال يزال أثره ناميً  ،اومن هجاء ال يزال ميخس مه باقيً  ومن تغافل وتوقيف، وتعريض،
،   .1ومواع  تـ بخكي ت ضخحك 

 بالقاهرة، املعارف دار يف بإشرافه م6810 سنة القاهرة يف مر ة أول «البصائر عيون» كتاب صدر   
-م6812) سنوات بني ،"البصائر" من الثانية السلسلة يف افتتاحيات كانت اليت مقاالته وىح  ف  

 .2اثانيً  اجزءً  ع د  و  وفاته بعد «اجلزائر» يف اثنتني مرتني طبعه عيدوأ   ،(م6890
 )الطويل(:3مد العيد آل خليفةـالشاعر حمفيه يقول    

 د  ــم  ـحخ أ   ود  الع  و   ود  الع  ا ب  ن  ع  ال  ط  ي       ...     د  ـــه  شخ ي   م  لخ الع  ب   ه  ال  مخ أ   نخ م  ل   اب  ت  ك  
 د  ــص  رخ م   ب  اك  و  ك  و الخ ل  ا جي خ م  ا ك  ن  يـخ ل  ع         ...  اــه  ور  ن   "ر  ائ  ص  ب  الخ " ول  جت خ ا " هب   ون  ي  "ع  
  ـد  ق  ـو  ت ـ ت   م  ـج  ـنخ  أ  ال  إ   ي  ا ه  م  ف       ...          ه  ـق  ــفخ أ  " ب  ر  ـيش  ب  "الخ  ر  كخ ا ف  ه  ع  ل  طخ أ  و              

لسان مجعية العلماء املسلمني  ؛بعيون ما نشر من مقاالت يف جريدة البصائر ح  م و ش   ر  فخ س   فهو   
اإلبراهيمي  ف ه  فقد وضع فيه م ؤ ل   ال متل من تكراره،و  ،وقراءتهتشرئب النفوس إىل مساعه  ،نياجلزائري

 ل  صخ أ  و   أوضاع الشعب اجلزائري، بقيقة فيها ف  ر  ع   ،عديدة تناول فيها قضايا عدة مقاالت نفيسة،
فمدح فيها ، اب  كما وصف فيها الك ت    عد ذلك أثناء احلقبة االستعمارية،ب ه  ق  ر  ف  وتـ   وضعه يف اإلسالم،
ئهم وذم مح خ   :)الرجز(4قال اإلبراهيمي .مخ اه  ق  ف ض ال 

 اس  ع  ا ت  د  ـج   م  لخـ ع  ـالخ  د  ـج   ان  ـك  و  ا ... ا نـ ع س  ـونً ــي  ع   م  لخ ع  ـالخ ـب   ت  حخ ـت  فـ  
 )البسيط(:5مد العيد آل خليفةـقال حمو 

 ل  ال  ض   ل  ك    يف  نخ " تـ  ر  ائ  ص  ب  ى "الخ د  ه  ...  تخ ف  ش  ك   ه  ل   ت  اال  ق  " م  ون  ي  "ع   نخ ع  و  

                                                           

 
1

 .1-0ص، 6، ج6888تح: عبد السالم هارون، دار اجليل،)د.ط(،  بريوت/ لبنان،  احليوان،، اجلاح ينظر: أبو عثمان  
2 61مد البشري إبراهيمي، صـينظر: خالد النجار، حم. 
3 66مد البشري اإلبراهيمي، عيون البصائر، صـحم. 
4 ،99ص شيخ العلماء وفارس البيان،–حمد البشري اإلبراهيمي ـم بشري كاشه الفرحي. 
5 80ص ،املرجع نفسه. 
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 :القول جمملو 
مفرداته  قرأ،ي  لغوي هي يف ذاهتا نص  م(،6819)ت البشري اإلبراهيميمد ـإن سرية الشيخ حم  -

من "واننأفاض به هو نفسه عن نفسه يف مقال بع بعض ما ه  ال  و  ود   ،شهادات اآلخرين عليهو  الوقائع
 مام زمانه.بق إ وهو ،1"؟ أنا
كثري  القدر،ج ليل  غزير العلم، عظيم النفع، كتاب "عيون البصائر" كتاب لطيف احلجم،و   -

 ،فهو نبع ثـ ر   -رمحه اهلل-مد البشري اإلبراهيميـه الشيخ حمعرفنا ب العناية،و  جدير بالدراسة الفوائد،
أدبية قائمة بذاهتا يف تاريخ أدبنا العريب مدرسة فكرية و وهو  وقعت اللغة العربية منه وقًعا مكيًنا،

 املعاصر.
 

 

 

  

                                                           
1 89مد البشري اإلبراهيمي، يف قلب املعركة، صـينظر: حم 

  



 

 ةــالـقـمـن الــثانيا: ف
 مفهوم المقالة في اللغة -1

 مفهوم المقالة في االصطالح -2

 أنواع المقالة -3
 اإلبراهيمي مد البشيرـفن المقالة عند مح -4
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 : تمهيد

 ؛األديب كأداة لتصوير الواقع ايتخذه يتال ؛من أهم فنون األدب اجلزائري احلديث ةيعد فن املقال    
كان مههم الوحيد هو  ،أدباء وُكتاب اع فيهر  وقد ب    ،اتطورهو  نشأهتادورًا فاعاًل يف  للصحافةكان و

ولعل أبرز هؤالء املفكر اإلصالحي الشيخ  االستعمار الفرنسي،وطأة توعية الشعب لتحريرهم من 
ألهنا تتسم  لنشر الوعي من خالهلا، ةوجلأ إىل فن املقال .1-اهلل  رمحه-اإلبراهيميحممد البشري 

من لدن  إذ يتلقف األديب األفكار موجهة إىل عامة الناس، باعتبارها ؛وضوحهاو بسهولة األلفاظ 
بني املقالة األدبية  ةوقد تنوعت موضوعات املقال ،ماإلثارة املتلقي حول قضية  األحداث اليومية،

 .الرتبوية واالجتماعية والسياسية وغريهاو 

  :مفهوم المقالة في اللغة -1

 :ق.و.ل"كلمة املقالة يف اللغة العربية مشتقة من املادة اللغوية " 

 عُ م  جل  او   ،انُ س  الل    ه  ب   ل  د  مُ  ظ  ف  ل   لُ كُ   و  أ   مُ ال  الك   لُ و  الق   «:إىلة يف القاموس احمليط ال  ق  ُُتيل لفظة م    -
 لُ و  ق  ال  و   ر  د  ص  م   لُ و  ق  ال   و  ، أ  ر  ش   ال  يف   يلُ لق  ا  و   الُ ق  ال  و   ،ري    اخ  يف   لُ و  ق  ال   و  أ   ،يل  او  ق  أ   ع  م  اجل   عُ ج    و   ال  و  ق   أ  
 .2 »ام  يه  ف   ااًل ق  م  و   ة  ال  ق  م   و   ة  ل  و  ق   و   ياًل ق  و    اًل و  ق    ال  ق   و  أ   ،هُ ل   ان  س   ا   الُ ق  ال  و  

،و أنشد ابن  3»م ق ال ةً و   م ق ااًل ق ول ًة و  و   ق ااًل و   اًل ي  ُقوُل ق  و   ال  ق   «:فقد وردت مبعىن لسان العرب أما يف -
  :بن اخطاب رضي اهلل عنهعمر بري للحطيئة خياطب 

 االً  ق   م   ام     ق   م   ل   كُ  ل   ن  فإ            ...    يكُ ل  م     ال   اك  د  ه   ي  لع   ن     ن ح   ت            
 (.ال  ألفا )ق   هُ اوُ فقلبت و   (،ل  و  ل" اشتقت من الفعل الثالثي )ق   قا  فلفظة "م  

                                                           
1  11مد البشري اإلبراهيمي، يف قلب املعركة، ص ينظر: حم. 
2 (ت.د) مصر/القاهرة ،(ط.د) التوقيفية، املكتبة السيد، فتحي جمدي: ُتقيق ،ل(و مادة)ق ، القاموس احمليط،باديآ الفريوز ،

 . 152، ص3ج
3  353ص، 11م، ج1991-ه 1112 بريوت،، 2ط صادر، دار ل(،قو مادة) ،العرب لسان، منظور ابن. 
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  :مفهوم المقالة في االصطالح  -1
 ،الكاتب موضوًعا معيًنا اعاجل فيهإذ يحبث قصري يف األدب أو السياسة أو الثقافة؛  ةُد املقالتُ ع         

 . تمالة القارئوق السش  سهل بسيط ومُ بأسلوب 
قطعة نثرية ذات طول معتدل تدور حول موضوع « ميكننا تعريف املقالة بأهنا: ،ويف هذا السياق     

 .معيناً  قطعة نثرية  حمدودة الطول تعاجل موضوعاً  فهي إذا .1»أو حول جزء منه معني،
 قطعة أهنا «:ولعل أهم تعريف هلا ،للمقالة التعريفات من جمموعة جنم يوسف مد حم ض  ر  وقد ع       

 اتعبريً  تكونو  ،والر هق الكلفة من خالية سريعة، عفوية بطريقة وتكتب ،واملوضوع الطول حمدودة نثرية
خالية من  ،واملوضوع حدودية الطولمبيتميز  فن نثري،فاملقالة   .2 » الكاتب شخصية عن اصادقً 

 الكاتب. صدق جترية علىتعرب  الصنعة، التكلف و
نزوة عقلية ال ينبغي أن يكون هلا  «بأهنا:  *(Samuel Johnson)يف حني يعرفها جونسون     

  تعريف يف بدايات ظهور فن املقال.ال. وهذا 3 »ضابط من نظام 
 معتدل طول ذات إنشائية قطعة «:هي **(Edmund Gosse)جونسن أدموند ويف نظر    

 متس اليت الناحية إال تعين وال ،سريعة سهلة بطريقة للموضوع اخارجية باملظاهر مُ ل  تُ و   ،انثرً  تكتب
 .4  »قرب عن الكاتب

دود الطول واملوضوع؛تبني       ا من موضوع عينً ا مُ تناول جانبً ت حُمك مة الص نع ة؛ لنا أن املقالة عمل حم 
 ما.

 :أنمن خالل ما سبق ميكن القول    
                                                           

 1  ،21، ص1931-1931مصر،  )د.ط(،دار املعارف، السيد مرسي أبو ذكرى، املقال وتطوره يف األدب املعاصر. 
 2  91-93، ص1922، بريوت/ لبنان، 1مد يوسف جنم، فن املقالة، دار الثقافة، ط حم 
 بريطاين وشاعر وناقد كاتب ،مJohnson)(Samuel  ،(1709- 1784)جونسون صمويل * 

https://ar.wikipedia.org/wiki11:35عة:، على السا33/31/3131، بتاريخ:/صمويل_جونسون  
3 .ينظر: املرجع السابق، املوضع نفسه 
 يف ظهر الذي لشعره متدح  أُ  أستاذ وشاعر وناقد إجنليزي، م(،1319-1913،) (Edmund Gosse)جوس أدموند ** 

»  بعنوان رواية كتب  ،1319«  جديدة قصائد» ، و1312«  أريك امللك» ، و1313«  والكمان الناي على:» دواوينه
 وليم/-إدموند-سري-/جوس،http://ency.kacemb.comوالده  مع عالقته فيها وصف 1931«  واالبن األب

 .11:15، على الساعة:33/31/3131اريخ:بت
4 21ينظر: السيد مرسي أبو ذكرى، املقال وتطوره يف األدب املعاصر، ص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1709
https://ar.wikipedia.org/wiki/1784
file:///C:/Users/Amel/AppData/Local/Temp/كاتب
file:///C:/Users/Amel/AppData/Local/Temp/كاتب
file:///C:/Users/Amel/Desktop/المذكرة%20النهائية%20بإذن%20الله%20يارب%20وفقني%20لما%20تحب%20وترضى/مدخل/وناقد
file:///C:/Users/Amel/Desktop/المذكرة%20النهائية%20بإذن%20الله%20يارب%20وفقني%20لما%20تحب%20وترضى/مدخل/وناقد
file:///C:/Users/Amel/Desktop/المذكرة%20النهائية%20بإذن%20الله%20يارب%20وفقني%20لما%20تحب%20وترضى/مدخل/وشاعر
file:///C:/Users/Amel/Desktop/المذكرة%20النهائية%20بإذن%20الله%20يارب%20وفقني%20لما%20تحب%20وترضى/مدخل/وشاعر
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/صمويل_جونسون
http://ency.kacemb.com/tag/%d9%83%d8%aa%d8%a8/
http://ency.kacemb.com/tag/%d9%83%d8%aa%d8%a8/
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وهذا راجع   ،هلا لكن مل جند تعريًفا جامًعا مانًعا لفن املقالة،هناك تعريفات كثرية ومتنوعة      
ليت اندرجت ضمن ا ؛ةيثباعتبارها من الفنون احلد ملشاهبتها للفنون األخرى كالرسالة واخطابة والقصة.

 ألدب اجلزائري يف القرن التاسع عشر.يف ا الفنون النثرية 
  أنواع المقالة : -3
ة واألدبي ةواالجتماعي ةالسياسي ةفنجد منها املقال حسب طبيعة املوضوع املعاجل، املقالة تلفخت      

 «يقول عبد امللك مرتاض: لكن كل هذه التفريعات تندرج ضمن املقال الصحفي، غريها،و والعلمية 
وتعلقت بأهم األسباب اليت كانت  لقد خاضت املقالة الصحفية اجلزائرية يف معظم املوضوعات،

إذ كانت كل املوضوعات تسيطر على  ويف الوطن العريب بوجه عام، املثقفني يف اجلزائر، تشغل أذهان
ومما  ن اهتمامهم كان ينصب على موضوعات بعينها أكثر من سواها،إبل  أذهان الكتاب يف اجلزائر،

  . 1»اشاع على أقالمهم يف هذه الفرتة املوضوعات االجتماعية والسياسية، واإلصالحية والرتبوية وغريه

إعطاء مع  ،وهذا لطبيعة املوضوع املدروس سأقتصر يف هذا املبحث على املقالة األدبيةلكن و    
   -طيب اهلل ثراه -مع التمثيل من خالل مقاالت عيون البصائر حملمد البشري اإلبراهيمي هلا؛تعريف 

فن من فنون التأليف « للمقال األديب إذ هو: ورد يف املوسوعة الثقافية تعريًفا : يدبالمقال األ -
. ولعل أهم 2 »ويغطي أفكار املؤلف ومشاعره  يف أي موضوع من املوضوعات  األديب يكتب نثراً،

إىل و  املساجد وأوقافها،و  النوادي،و  والصحافة العربية، التعليم العريب، هلذا النوع: متثلاملقاالت اليت 
 .وغريها التالمذة الزيتونيني  إضرابأبنائنا املعلمني األحرار، حقوق اجليل الناشئ علينا،  

 

 

 
                                                           

1 91-93ص، مد يوسف جنم، فن املقالة حم 
2 وضع نفسهاملرجع نفسه، امل. 
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 وتنقسم بدورها إىل قسمني:     

وإحساسه  ،يهدف كاتبه من ورائه إىل التعبري عن مشاعره «حيث المقال األدبي اإلنشائي: -أ 
هو . و 1 »بالصياغة واجلمال واللذة الفنية فيهىن تويعجتربته،  هويعكس في اجتاه احلياة، أواجتاه الطبيعة 

 رتبط باالجتاه الرومانسي .م

جيمع بني العناية بالصياغة والتعبري عن العاطفة  وهذا النوع المقال األدبي اإلصالحي : -ب 
الكتاب يف  أبرز -رمحه اهلل-مد البشري اإلبراهيمي  ولعل حم والتعبري عن الفكر اإلصالحي. ،والشعور

وأسلوبه  ،إنك تقرأ املقال فيسيطر عليك بلغته« :م(1311)تيقول عبد اهلل الركييب هذا النوع.
وقدرته على تصريف الكالم. ولكنك ُتس بأن هذا األسلوب ينقصه قدر من  ،وحضور بديهته

دبية غري ولكنه ذلك الذي يساعد على تركيب الصور األ ال اخيال الذي حيلق يف الالهناية، اخيال،
 .2»اللفظية

 مد البشير اإلبراهيمي:ـفن المقالة عند مح-4

باعتبارها األنسب ملا  للتواصل بني األدباء اجلزائريني والشعب اجلزائري، لقد مثل فن املقالة وسيلةً     
يقول عبد  الفنون النثرية الطاغية على األدب اجلزائري، ة  ون  قُ ي   جعلها أ  مما  تتسم به من خصائص،

ويرجع  على ماسواه من فنون النثر، ملقالة يف أدب اإلبراهيمي طغيانًا بارزًاطغى فن ا « :بومنجلامللك 
فقد كانت الوسيلة الوحيدة لنشر  ور،تؤديه من د   ما، و الصحافة يف عهده من أمهية متثله هذا إىل ما

 ألجنع يف أداء رسالة اإلصالح،وكانت املقالة فيها الفن ا ،االندثاراإلنتاج األديب وحفظه من 
  3.»وتفجري الطاقات املبدعة واألنسب للتعبري عن العواطف املتأججة،

                                                           
1 132، ص1933اجلزائر، )د،ط(، مد مصايف، النثر اجلزائري احلديث، املؤسسة الوطنية للكتاب، ينظر:حم. 
2  :131صاملرجع نفسه،  نقال عن. 
 3 ،2،353ص النثر الفين عند البشري اإلبراهيمي، عبد امللك بومنجل.  
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إن إميان الُكتاب بدور املقال يف احلياة الفكرية األدبية  «ويف هذا السياق يقول عبد اهلل الركييب :    
فقد نشأ أخريا وأواًل يف أحضان احلركة  قد أسهم يف انتشاره وساعد يف تطوره، ،واالجتماعية

وينفعلون مبا يكتبون ويعربون عن  إلصالحية اليت كان ُكتاهبا يصدرون عن رؤية دينية إصالحية،ا
مد البشري اإلبراهيمي يف فن  فقد أبدع إمام البيان حم .1جتاه اجملتمع واحلياة "امشاعرهم وأحاسيسهم 

بني دفيته عيون  املقاالت اليت نشرت يف جريدة البصائر  جعوقد  وأنتج لنا سفراً جليل القدر؛ املقال،
ُه من  عيون النثر العريب.حيث  ، عبد اهلل الركييب على فن  املقال عند البشري   ق  ل  وقد ع   ميكن ع دُّ

ولكنه ال يدهشنا بصوره اخيالية الرتكيبية  ،دهشنا بصوره البيانيةاإلبراهيمي يُ  أنصحيح « اإلبراهيمي:
ولكنه ال يدهشنا بالفكرة اليت تدفعنا  ،وصحيح أنه يدهشنا بإملامه بالقضايا اليت يعاجلها يف مقاالته ،

يف النقاط  –طيب اهلل ثراه  -وميكن إجال خصائص املقالة عند البشري اإلبراهيمي   .2 »إىل التأمل
 3اآلتية:

 .املنهجية الدقيقة والعرض املنطقي -1

 .والتعبري عن الفكرةاجلمع بني جال الصياغة  -1

بل كان ملتزما  ونعين هبا أن اإلبراهيمي مل يكن يكتب مقاالته لغرض الكتابة واإلمتاع، الرسالية: -3
ومقاالته  ،دبه عامةأجاعال من  ،حامال رسالة اإلعالم واإلصالح مهتما بقضاياه، بواقع جمتمعه،

 خاصة وسيلة فع الة للقيام هبذه الرسالة.
 واللهجة العنيفة عند املناقشةالسخرية احلاد ة  -1

 ظاهرة االقتباس والتضمني  -5

 :وبعد الذي سبق ذكره نقول    
 .بقضاياه واالهتمام ،الواقع خماطبة على قدرة كثراأل ووه ،فن املقالة فن حداثييُ ع ُد  -

                                                           

 1 ،معهد البحوث والدراسات العربية، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تطور النثر اجلزائري احلديث، ينظر:عبد اهلل الر كييب 
 .133ص

2 139ص النثر اجلزائري احلديث، مد مصايف، حم. 
3 :وما يليها 31ص املرجع نفسه، ينظر. 
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 األسلوب،متيزت مقاالته باالرتقاء يف  بارع، كاتب-اهللرمحه -هيمي  مد البشري اإلبرا الشيخ حم -
 .ومهارته يف اإلقناع واإلمتاع ،عربية   وبراعته يف توظيف ألفاظ   وبالغة لغته الشعرية، ال الصورة،وج   

الت مناذج أدبية اكانت هذه املق  لقد «:إبراهيم السامرائي على مقاالت عيون البصائر قائال يُ ع لقُ 
وليس هذا ، وعرف شواردها... ا،ه  د  اب  و  فذلت له أ   من العربية ناصيتها، صاحبها م ل ك  عالية ذلك أن 

 ف  ر  ش  و   نصاعة ديباج، بل إن ه ليمثل األدب العريب العايل: األدب إقليميا يت صل باجلزائر وحدها،
 .1 »وأهداف   معان   و  وسُُ  أسلوب،

                                                           
1 ،نقال عن: عبد ، 113-111ص ،1935 ، 31العدد جملة الثقافة، أصالة اللغة العربية يف عيون البصائر، إبراهيم السامرائي

 . 91ص النثر الفين عند البشري اإلبراهيمي، امللك بومنجل،
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 بريوت ،الطبعة اخلامسة، دار الفجر اإلسالمي، عن عاصم( ، )رواية حفصالقرآن الكريم، 
 . 4111-هـ4141

 أوال: الكتب العربية
  هـ(736ت أبو الفتح نصر اهلل الشيباني، الجزري،)ابن األثير 

، 2طدارالرفاعي،  بدوي طبانة،و  حتقيق: أمحد احلويف، يف أدب الكاتب والشاعر املثل السائر-4
 .4111الرياض، 
 هـ(766ت  ،مد ابن الحسنـمح األستراباذي )رضي الدين 

 .(1ج،4)ج ،4112، 2ط دار الكتب العملية، شرح كافية ابن حاجب،-2
 هـ( 0241مد ناصر الدين، تـاأللباني )مح 

 .1، مج4111 -هـ4141، 4مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، طصحيح سنن النسائي، -1
 (أحمد طالب) اإلبراهيمي 

، 2، ج4، )ج/لبنانبريوت، 4طمد البشري اإلبراهيمي، دار الغرب اإلسالمي، ـآثار اإلمام حم -1
 .4111(، 5، ج1، ج1ج

  (مد البشيرـمح)اإلبراهيمي 
 .2001اجلزائر،  /برج الكيفان )د.ط(،عيون البصائر، شركة دار األمة للنشر والتوزيع،  -5
 .2001، (يف قلب املعركة، تقدمي: أبو القاسم سعد اهلل، دار األمة، )د.ط  -6
الطرق الصوفية مقتطفات من تصدير نشرة "مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني"، مكتبة الرضوان،  -1
 .2001 -هـ4121اجلزائر،  ،4ط

 )اإلدريسي)رشيد 
الدار البيضاء، ، 4طاحلريري بني العبارة و اإلشارة، شركة النشر والتوزيع،  التأويل،سيمياء -1

2000. 
 (سعيد حسن) بحيري 

-هـ 4114، 2ط مؤسسة املختار للنشر والتوزيع، ،-املفاهيم واالجتاهات -علم  لغة النص-1
2040. 
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 .2001القاهرة/مصر، ، 4طمكتبة زهراء الشرق،  ،علم لغة النص حنو آفاق جديدة-40
 عبد القادر علي( باعيسي( 
 .2001-هـ 4125، 4ط موت للنشر والتوزيع،دار حضر  يف مناهج القراءة النقدية احلديثة،-44
 هـ( 417ت  عبد اهلل، بو)أ البخاري 
عبد احلميد احلليب األثري، شركة القدس للنشر والتوزيع،  صحيح اإلمام البخاري، قام بنشره:-42
 .2001، 2مج

  (خليل بن ياسر)البطاشي 
عمان/ ، 4ط، دار جرير للنشر والتوزيع، الرتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب-41

 .0012-هـ 1104األردن، 
 هـ (462الِترمذي )أبي عيسى بن َسورَة، ت 
 هـ،4120، بيت األفكار الدولية مد بن صاحل الرَّاجحي،ـطُِبَع نـََفَقة: حم ،جامع الرتمذي-41

4111. 
 .4116، 4، ط1: بشار عواد معروف، درا الغرب اإلسالمي، مجقيق، حتاجلامع الكبري-45
 هـ(                                                                422الجاحظ )أبو عثمان عمرو بن بحر، ت

 .4ج،ت( )د،عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت،  البيان والتبيني، تح: -46
  (عبد المجيد)جميل 
  .4111 اهليئة املصرية العامة للكتاب، البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصية،-41
 هـ(260ت ،)عبد القاهر الجرجاني 
د شاكر، مكتبة ـدالئل اإلعجاز دالئل اإلعجاز يف باب املعاين ، قرأه وعلق عليه حممود حمم -41

 .2001القاهرة، ،  5طاخلاجني، 
 دار الداية، و فايز الداية رضوان دـحمم:،تح دالئل اإلعجاز يف باب املعاين دالئل اإلعجاز -41

 . 2001 بريوت، ،4ط دمشق، الفكر،
 هـ ( 607ت ،مد الحسينيـعلي بن مح الجرجاني)الشريف 

، 4114-هـ4105، بريوت، 4ط التعريفات، تح: إبراهيم األبياري، دار الكتاب العريب،-20
 .4ج
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  هـ( 324ابن جني )أبو الفتح عثمان، ت 
، 4، )ج4152، مصر، 2مد علي النجار، دار الكتب املصرية، طـاخلصائص، حتقيق: حم-24
 (.2ج

 ( 322ت  ،مد بن حبان التميميـأبو حاتم محابن حبان)هـ 
دار  مد شاكر،ـأمحد حم :قيقحتترتيب: األمري عالء الدين الفارسي، و  صحيح ابن حبان،-22

 .4، ج4152-،هـ4121 مصر، املعارف،
 هـ(521ت  د عبد اجلبار بن أيب بكر الصقلي،ـ) أبو حمم ابن حمديس 

 4111رومية الكربى،  ، وقف علي طبعه وتصحيحه، َجَلْستينو ِسْكياباريللي،الديوان-12
   ان)تمام(حس 
 .4111اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، دار البيضاء، املغرب،-21
 .2000-هـ4120 القاهرة، ،4ط ،عامل الكتب اخلالصة النحوية،-25
  (عبد الحميد)حسين  

 )د.ت(. ،2طاألصول الفنية لألدب، مكتبة األجنلو مصرية، -62
  (عبد الرحمن)الحاج صالح  
حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، الرغاية، -21

 .2001اجلزائر،
  (مدـمح)خطابي 
/ الدار البيضاء ،4ط، املركز الثقايف العريب، مدخل إىل انسجام اخلطاب-لسانيات اخلطاب -21

 .2006املغرب، 
 هـ(061، تالخليل )ابن أحمد الفراهيدي 
، حتقيق: مهدي املخزومي، إبراهيم السامرائي، دار مكتبة مرتَّبا على حروف املعجم العنيكتب -21

 .1)د.ت(، جهالل، )د.ط(، 
 )خليل )إبراهيم 
 .2001عمان/األردن،  ،4ط ، دار املسرية للنشر والتوزيع،اللسانيات وحنو النص -10
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  (عبد الوهاب)خالف  
 .2001، 4ط الزهراء للنشر والتوزيع، علم أصول الفقه،-14
 هـ(42ت )تماضر بنت عمرو السلمية، الخنساء 

 .2001-هـ4125 لبنان،/بريوت ،2ط دار املعرفة، محدو طماس، شرحه: الديوان،-21
 (حسين)خمري  
 منشورات ناشرون، للعلوم العربية الدار الدال، سيميائية إىل املعىن بنية من النص نظرية-11

 .2001-هـ4121 العاصمة، اجلزائر ،4ط االختالف،
 ،هـ(662ت الدمشقي )ابن كثير 
 -هـ4115 بريوت/لبنان،  )د.ط(، والتوزيع،تفسري القرآن العظيم، دار الفكر للطباعة والنشر -11

 .5ج،2005هـ،4116
 هـ(464، تمد بن قتيبةـمحأبو ) الدنيوري 
 .4، ج2001-ـه4121 ،صيدا/بريوت، 4ط املكتبة العصرية، عيون األخبار،-15
 (السيد مرسي) ذكرى أبو  

 .112،41144ط(،.)د دار املعارف، املقال وتطوره يف األدب املعاصر،-61
 ق.هـ(06، تالنابغة أبو أُماَمة زياد بن معاوية بن ضباَب،)لذبياني ا 
 .2005-هـ4126بريوت/ لبنان، ، 2ط، ةدار املعرف محدو طماس، :شرح الديوان،-11
 )الرّكيبي )عبد اهلل 
والدراسات معهد البحوث  املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تطور النثر اجلزائري احلديث،-11

 )د.ط(،)د.ت(. ،العربية
 هـ(622مد بن بهادر، تـ) بدر الدين مح الزركشي 
 -هـ4100، 1مد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، طـالربهان يف علوم القرآن، حتقيق حم -11

 .1،ج4، ج4110
 هـ(236تأبو القاسم جار اهلل محمود بن عمر الزمخشري،  ) الزمخشري 

عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، دار الكتاب العريب،  الكشاف-10
 .4111-هـ4101بريوت، ، 4ط
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 (األزهر) الزناد 
 .4111بريوت،  ،4ط نسيج النص حبث يف ما به يكون امللفوظ نصا، املركز الثقايف العريب،-14
 (حامد نصر) أبو زيد 
 .4111، 2ط املركز الثقايف العريب، دراسة يف علوم القرآن، مفهوم النص،-12
 هـ(061تأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، )سيبويه 
 القاهرة، 1طتوزيع،  ، مكتبة اخلاجني للطباعة والنشر والالكتاب، حتقيق: عبد السالم هارون-11

 .4111-هـ4101/مصر، 
 م(746م أو700 -هـ2أبو ُسلمى،) زهير بن ربيعة بن رباح المزني،ت 
هـ 4126بريوت/ لبنان، ، 2ط، ةدار املعرف محدو طماس، : اعتىن به وشرحه:شرح الديوان، -11

- 2005. 
 هـ(307،تسهل مد بنـمحأبو بكر )  ابن السراج 
بريوت/ ، 1طعبد احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع،  :يف النحو، حتقيق األصول-15

 .2، ج4116-هـ 4141لبنان، 
  (القاسمأبو )سعد اهلل  

  .1ج ،2001بريوت، ، 4طدار الغرب اإلسالمي،  ،(4162-4151)تاريج اجلزائر الثقايف-16
 عزالدين علي( السيد( 
 .4111 مصر، ،4طالتكرير بني املثري والتأثري، دار الطباعة احملمدية،  -11
  (ـه200ت ،عبد الرحمان بن أبي بكر جالل الدين)السيوطي 
، حتقيق وختريج األحاديث مع احلكم: شعيب األرنؤوط، واالعتناء قرآناإلتقان يف علوم ال-11

 .2001دمشق/سوريا، ، 4طوالتعليق: مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون، 
 هـ( 612ت  مد القاسم،ـالسجلماسي)أبو مح 
 الرباط،، 4طاملنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع، تح عالء الغازي، مكتبة املعارف، -11

  .4110 -هـ4104
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 ي )فاضل(رائماالس 
 . 2000- ـه4120عمان/األردن، ، 4ط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، معاين النحو-05

 هـ(120مد بن إدريس، تـأبو عبد اهلل حم ) الشافعي 
القاهرة، ، 1طمد عبد املنعم خفاجي، مكتبة الكليات األزهرية، ـحتقيق: حم ،الشافعي ديوان  -54

 م.4115-هـ4105

  (عبد الهادي بن ظافر)الشهري 
 .2001، 4املتحدة، ط دار الكتاب اجلديد اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوة تداولية،-52
 مد بن إدريس( ـالشافعي )مح 
 . 4110القاهرة،)د.ط(،  املكتبة العلمية، مد شاكر،ـ: أمحد حمقيقحت الّرسالة،-51
 ) صالح حسنين)صالح الدين 
 .القاهرة، )د.ت( ،4طالداللة والنحو، مكتبة اآلداب،  -51
 )صيني )محمود إسماعيل 
 مكتبة لبنان، معجم األمثال العربية، مصطفى أمحد سليمان، ناصف مصطفى عبد العزير،-55
 .4112  ،4ط

  (حمادي)صمود 
كلية اآلداب والفنون اإلسالمية، جامعة منوبة، وحدة البحث يف حتليل  مقاالت حتليل اخلطاب،-56

 .2001)د.ط(، اخلطاب، 
 إسماعيل() صالح 
 ط(،.)د والتوزيع، والنشر للطباعة احلديثة قباء دار سريل، فلسفة يف دراسة العقل فلسفة-51

 .2001،مصر /القاهرة
  (حمد األخضرـم)الصبيحي  

، منشورات االختالف، الدار العربية للعلوم جماالت تطبيقهمدخل إىل علم النص و -51
 .2001-هـ4121، 4ناشرون،ط
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  (صاكر )حاتم 
ترويض النص دراسة للتحليل يف النقد املعاصر إجراءات ومنهجيات، اهليئة املصرية العامة -51

 .4112 للكتاب،
  (بن العبد)طرفة 
 لبنان،/بريوت، 1ط الكتب العلمية،دار  مد ناصر الدين،ـمهدي حم شرح: الديوان،-60

 .2002 -هـ4121
 هـ(430أبو تمام حبيب بن َأْوِس، ت) الط ائي 
لبنان،  /بريوت، 4طأمحد حسن َبَسح، دار الكتب العلمية،  وتعليق: شرحديوان احلماسة، -64

 .4111-هـ4141
  (حمدـم)عباس  

 4111اجلزائر، ، ديوان املطبوعات اجلامعية، البشري اإلبراهيمي أديبا-62
 ،هـ( 322ت  العسكري )أبو هالل 
 العربية، الكتب إحياء دار إبراهيم، الفضل مد أبوـحم البجاوي، محد عليم تح: ،نيالصناعت-61
  .4152 ،4ط

 (أحمد مختار) عمر  
 .4، مج2001-هـ4121،  مصر، 4ط عامل الكتب، القاهرة، معجم اللغة العربية املعاصرة،-61
 .4111 ،5ط مل الكتب،اعلم الداللة، ع-65
 ( مد ـمح عزة )شبل 
مصر،  القاهرة/، 4ط، تقدمي سليمان العطار، مكتبة اآلداب، -النظرية والتطبيق-علم لغة النص-66

 .2001هـ،4121
  (سليمة )عذاوري 

الرواية والتاريخ، تقدمي: واسيين األعرج، رؤية للنشر والتوزيع،   -شعرية التناص يف الرواية العربية-16
 .2042، 4ط
 



 مكتبة البحث

 
 

555 
 

  (مدـمح)عناني  
 .2006 ،القاهرة ،2ط الشركة املصرية العاملية للنشر)لوجنمان(، املصطلحات األدبية احلديثة،-61
 (أحمد ) عفيفي 
 .ت(.)د ط(،.)د جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، اإلحالة يف حنو النص، -61
 .2004 القاهرة، ،4ط مكتبة زهراء الشرق، حنو النص اجتاه جديد يف الدرس النحوي، -10
  (عبد اهلل)الَغَذامي  
قراءة نقدية  (DECONSTRUCTION)اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشرحيية -14

 .4111، 1دراسات أدبية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط-لنموذج معاصر
 .4115جدة،  ،4ط الثقايف، األديب التشرحيية، النادي إىل البنيوية من والتكفري اخلطيئة -12
  هـ(212،حامد أبو مدـمح)الغزالي 
،  للطباعة املنورة املدينة شركة حافظ، زهري بن محزة :قيقحت األصول، علم يف املستصفى-11

 .2ج،()د،ت
 هـ(322)أبو الحسين أحمد، ت فارس ابن 
، 1،ج1جم، )4111، 2حتقيق: عبد السالم هارون ، دار الفكر، ط ،اللغة مقاييسمعجم -11

 (. 5ج
 ( بشيرالفرحي )كاشه 
 األبيار/ اجلزائر شيخ العلماء وفارس البيان، دار اآلفاق، )د،ط(، -مد البشري اإلبراهيميـحم-15

2001 
  (صالح)فضل  
، اجمللس الوطين للثقافة والفنون 401رقم  ص، سلسلة عامل املعرفة،بالغة اخلطاب وعلم النّ -16

 .4112الكويت، )د،ط(،  واآلداب،
  هـ(606مد بن يعقوب، تـ)مجد الدين محباديآالفيروز 
القاهرة/مصر، )د.ط(، حتقيق: جمدي فتحي السيد، املكتبة التوقيفية، القاموس احمليط، -11

 .1، ج2ج)د.ت(،
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  (صبحي إبراهيم)الفقي  
، 4ط، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، بني النظرية والتطبيقعلم اللغة النصي -11

 .(2،ج4، )ج2000-هـ4114مصر،
 ( هـ762، تمدـبن مح الحسن حازم بوالقرطاجني )أ 
مد احلبيب بن اخلوجة، دار الغرب اإلسالمي، ـمنهاج البلغاء وسراج األدباء، تقدمي وحتقيق: حم-11
 .4114 لبنان، /بريوت ، 2ط

 ( هـ 620،تالجوزية مد بن أبي بكر ـ) أبو عبد اهلل مح ابن القيم 
حتقيق: علي بن العمران، إشراف: بكر بن عبد اهلل بوزيد، دار عامل الفوائد،  بدائع الفوائد،-10

 4)د.ط(، )د،ت(، مج
  هـ(467مد عبد اهلل بن مسلم، تـ)أبو مح قتيبةابن 
 . 4114ة املنورة، ناملدي، 1طأمحد صقر، املكتبة العلية،  السيد :شرح  القرآن،تأويل مشكل -14
 عمر( بن قينة( 
، العرب، دمشق الكتاب احتاد ، منشورات-دراسة -واألدب والثقافة الفكر يف وأعمال أعالم-12

2002. 
 )لحميداني)حميد 
الدار  ،4ط ،العريب، املركز الثقايف -تغيري عاداتنا يف قراءة الّنص األديب -القراءة وتوليد الّداللة-11

 .2001املغرب،  /البيضاء
 (ةمد حماسـمح) عبد اللطيف 

 . 2001القاهرة،)د.ط(،  ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،العربيةبناء اجلملة -11
   هـ(462ت، مد بن يزيدـالعباس مح و)أب دالمبر 
حتقيق عبد احلميد هنداوي، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف  ،اللغة واألدبالكامل يف -15

 .4111-هـ4141، 4والدعوة واإلرشاد، اململكة العربية السعودية، مج
 القاهرة، ،2طاللبناين، املصري/  مد عبد اخلالق عضيمة، دار الكتابـاملقتضب، تح: حم-16

 .4، ج4111-هـ  4111 ريوت،ب
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 هـ(600بن مكر م، تمد ـ)أبو الفضل مح ابن منظور 
 ،40مج، 5مج ،1مج) ،4111-هـ 4146بريوت،  ،6طلسان العرب، دار صادر، -11
 (.42ج

 (.1، ج2، ج4)ج بريوت، )د.ت(، ،4طلسان العرب، دار اجليل، -11
 (علي) أبو المكارم 
 .2001القاهرة، ، 4طاحلذف والتقدير يف النحو العريب، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، -11
 َمجمع اللغة العربية 
 .2001 -هـ4125، 1ط املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية،-10
 )بومنجل )عبد الملك 
 .2001، جوان4، طللنشر والتوزيع النثر الفين عند البشري اإلبراهيمي، بيت احلكمة-14
 مد( ـمصايف )مح 
 . 4111 اجلزائر، ط(،.)د املؤسسة الوطنية للكتاب، النثر اجلزائري احلديث،-12
 مد( ـمفتاح )مح 
 .4111 ،4ط املركز الثقايف العريب، حنو تأويل واقعّي، املفاهيم معامل:-11
املغرب،  /الدار البيضاء ،4طإسرتاتيجية التناص، املركز الثقايف العريب،  حتليل اخلطاب الشعري-11

2006. 
  )مباركي )جمال 
 .2001، اجلزائر ،رابطة إبداع الثقافية هومة، التناص ومجالياته يف الشعر اجلزائري املعاصر، دار-15
  )مصلوح )سعد 

 .2001يف البالغة العربية، واألسلوبيات اللسانية، جملس النشر العلمي، الكويت، -16
  (خليفة)الميساوي 

 -هـ4111، 4املصطلح اللساين وتأسيس املفهوم، دار األمان، منشورات االختالف، ط-11
2041. 
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 )مرتاض )عبد الملك 
 مقاالت ودراسات تعاجل قضايا فكرية ونقدية متنوعة،دار هومة،–مائة قضية...وقضية -11

 .2042اجلزائر،
 (أنور)المرتجي 
  .1987الشرق، إفريقيا األديب،) د،ط(، النص ميائيةمس-11
 مبارك مبارك 
 /بريوت ،4طعريب، دار الفكر اللبناين، -إجنليزي-فرنسي-معجم املصطلحات األلسنية-400
 .4115لبنان، 
 (مد يوسفـمحنجم) 
 .4166بريوت/ لبنان، ، 1ط، دار الثقافة، فن املقالة -404
 هـ(403مد عبد الملك المعافري، تـأبو مح) ابن هشام 
عبد  إبراهيم األبياري، مصطفى السقا، :قيق وضبط وشرح ووضع الفاهرسحت السرية النبوية،-402

 .(2، ج4ج) ،، )د.ت(4ط ،2 القسم دار الكتب املصرية، احلفيظ شليب،
 )يسري )نوفل 
، ، دار النابغة للنشر والتوزيع-دراسة تطبيقية مقارنة-املعايري النّصية يف السور القرآنية-401

 .2041-هـ4116
  (سعيد)يقطين  
 .4112 املغرب، /الرباط ،4ط املركز الثقايف العريب، الرواية والرتاث السردي،-401

 ثانيا: الكتب المترجمة
  (فرنسوا)أرمينكو 
 . 4116املغرب، /سعيد علوش، مركز اإلمناء القومي، الرباط املقاربة التداولية، تر:-405
 أزوالد ديكرو وجان ماري سشايفر 
 ،2ط املركز الثقايف العريب، منذر عياشي، ترمجة: القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان،-406
 2001 املغرب،/لبنان، والدار البيضاء/بريوت
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  (كريستن)آدمتستيك 
 ،4طلسانيات النص عرض تأسيسي، ترمجة سعيد حسني حبريي، مكتبة زهراء الشرق، -401

 .2001القاهرة، 
 )باختين )ميخائيل 
لبنان، مركز اإلمناء /مد علي مقلد، الفكر العريب املعاصر، بريوتـحم :مجةمسألة النص، تر  -401

  .4115، 16القومي، العدد
  (الحقعبد )بلعابد  
، منشورات االختالفتقدمي: سعيد يقطني،  ،عتبات)جريار جينيت من النّص إىل املناص(-401

 .2001-هـ4121اجلزائر،  ،4طالدار العربية للعلوم ناشرون، 
 )بونتنج )كارل ديتر 
القاهرة، ، 4طسعيد حسن حبريي، مؤسسة املختار،  املدخل إىل علم اللغة، ترمجة وتعليق:-440

2001. 
 (جيليان براون وجورج يولGillian Brown And George Yule) 

-، النشر العلمي واملطابعمنري الرتيكيو  مد لطفي الزليطينـحتليل اخلطاب، ترمجة وتعليق حم -444
 .4111-هـ4141ط(، .)د جامعة امللك سعود،

 (جيرار )جينيت (Gérard Genette) 
 .4116 الدار البيضاء، دار بوقال، ،: هبد الرمحان أيوبمجةتر  مدخل جلامع النص،-442

، 4طمد خريي البقاعي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ـاملفهوم واملنظور، ترمجة: حم-آفاق التناصية -
 .4111القاهرة، 
 دريسلرلفغانغ و  روبير آالن دي بوغراند 
 .4111مصر،القاهرة/ ، 4ط، ترمجة: متام حسان، عامل الكتب، النص واخلطاب واإلجراء-441
: مجة، تر -تطبيقات لنظرية روبرت دي بوجراند ولفجانج دريسلر-مدخل إىل علم لغة النص-441

 .4111، 2اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط محد،أإهلام أبو غزالة وعلي خليل 
 (بول)ريكور 
 4112، 42جملة العرب والفكر العاملّي،ع: : منصف عبد احلق،مجةتر  النص و التأويل،-445
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  (فان)تون ديك 
، ترمجة: عبد القادر قنيين، النّص والسياق استقصاء البحث يف اخلطاب الداليّل والتداويلّ -441

 .4116املغرب،  /أفريقيا الشرق، )د.ط(، الرباط
 (منذر)عياشي  
 .4111سوريا، ، 2ط، ترمجة: منذر عياشي، مركز اإلمناء احلضاري، األسلوبية يف مقاالت-441
  (سوسيرو د)فرديناند 

 .4115دار آفاق عربية )د.ط(،  : يونيل يوسف عزيز،مجةتر  علم اللغة العام، -441
  الينز(جون ( ) J.Lyons    ) 
 ،4ط، دار الشؤون الثقافية العامة، عباس صادق الوهاب :مجةتر  اللغة واملعىن والسياق،-420

  .4111بغداد/ العراق، 
 (دومينيك)مانغونو  
الدار  -مد حيياتن، منشورات االختالفـحم :مجةلتحليل اخلطاب، تر املصطلحات املفاتيح -424

 .2001-هـ 4121اجلزائر، ،4ط العربية للعلوم ناشرون،
 الرسائل الجامعيةالثا: ث
 )سعدية )نعيمة 

االتساق النصي ووسائله من خالل النخلة واجملداف للشاعر عزالدين ميهويب، رسالة -422
 .2001-2001خيضر، بسكرة، مد ـماجستري)خمطوط(، جامعة حم

 مد(ـعطااهلل )مح 
اخلطاب احلجاجي يف املقاالت اإلصالحية يف عيون البصائر، رسالة ماجستري )خمطوط(، -421

 .2042-2044جامعة احلاج خلضر، باتنة، 
 المجالت والدوريات رابعا:
 )األسدي )عبد الجبار 

 .0002مارس ،الثقافة واإلعالمدار  الشارقة،  ،14جملة الرافد،ع ماهية التناص،-124
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 )إبرير)سمية  
جملة كلية اآلداب واللغات،  د خيضر،ـجامعة حمم مفاهيم لسانيات النص يف دالئل اإلعجاز،-425
 .2044جوان، 1العدد
 مد(ـبنيس )مح 
  ،4ط دار الساقي، ندوة مواقف،، -اإلسالم واحلداثة-"بصدد النص والقراءة املختلفة"-426

4110. 
  برامو(بوشعيب( 
ظاهرة احلذف يف النحو العريب حماولة فهم، جملة عامل الفكر، اجمللس الوطين للثقافة والفنون -421

 .2006مارس -، يناير11، اجمللد 1واآلداب، الكويت، العدد
 )بوقرة )نعمان 

، 64حنو النص مبادئه واجتاهاته األساسة يف ضوء النظرية اللسانية احلديثة، جملة عالمات، ج-421
  .2001هـ، مايو4121، مجادى األوىل،46مج
 )السامرائي )إبراهيم 

 .4115، 11العدد جملة الثقافة، أصالة اللغة العربية يف عيون البصائر،-142
 مد األمين(ـشيخة )مح  
عتبات الولوج إىل أساليب النص الشعري احلديث، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -410

 .1-2، العددان واالجتماعية
 مد(ـالعبد )مح 
 للكتاب، العامة اهليئة ،51 العدد فصول، جملة العريب، الثرات من منظورات النص حبك-414

 .2002 ربيع ،القاهرة بوالق، رملة النيل كورنيش
 يوسف سليمان( عليان ( 
ابن القيم اجلوزية يف كتابه" بدائع الفوائد" أمنوذجا، جملة  –البعد التداويل عند األصوليني -412

 .هـ4112، رمضان  51جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد
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  )مصلوح )سعد 
، أغسطس 4، جملة فصول، العدد-دراسة يف قصيدة جاهلية-الشعريحنو أجرومية للنص -411

4114. 
 )يخلف )حسينة 

 ،4املخرب، العدد حولياتجملة  ،مد خيضرـجامعة حم املعايري النصية يف دالئل اإلعجاز،-411
2041. 
 :األجنبيةالكتب  :خامسا

 Charolles. M 
131- Les études sur la cohérence, la cohésion et la connexité 
textuelle depuis  les années 60. 
 Anne Reboul, Jacques Moeschler 

135- Pragmatique du discours, de l’interprétation  de l’énoncé a 
l’interprétation du discours,Armand colin, Paris, 1998. 
 Julia Kristeva  

136-Sémoitique :recherche pour une sémanalyse 4161، . 
 Michel Pêcheux 

131-L'analyse Automatique Du Discours ,Ed. Dunod . Paris . 
 J.Lyons. 

131- Linguistique générale. 
 David Nunan  

1 11 - Introducing discourse analysis. 
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 المواقع اإللكترونية: :سادسا
 مد البشري إبراهيميـخالد النجار، حم.http://www.alukah.net/culture/0/44043/1  

 40:21،على الساعة: 26/06/1204/ للشيخ البشري اإلبراهيمي، بتاريخ: 
 4115، مايو، يونيو، 11اإلبراهيمي، جملة الثقافة اجلزائرية، عددمد البشري ـمد الغزايل، الشيخ حمـحم ،

، على 21/06/2041، بتاريخ: http://www.oulama.dz/?p=1737الرابط
 41:51الساعة:

  https://ar.wikipedia.org/wikiبتاريخ:2041/01/01، على /صمويل_جونسون ،
 الساعة:41:15
 http://ency.kacemb.com ،/جوس،-سري-إدموند-وليم/ 
  بتاريخ:2041/01/01.على الساعة:41:15
 40-04-2001 :عبد اجلليل غزالة، لسانيات النص و املتلقي، مقال:نشر بتاريخ 
http://www.mohamedrabeea.com2041/04/46:على ، بتاريخ ،
 الساعة:20:21
 http://www.alukah.net/culture/0/27301/#ixzz42ocjjBku تاريخ ،

20:16، على الساعة:41/02/2045االطالع على املقال:  
 ،2041/01/46الشمال،أصوات  رفيقة مساحي،التناص يف كتابات اإلبراهيمي، 

http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=41260  
 تاريخ االطالع على املقال:2045/02/46، على الساعة:20:16

 http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/poet/1474.htm
  الساعة:41:12.بتاريخ:2045/02/21، على
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D
8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4%D8%A9

#.D8.A2.D8.AB.D8.A7.D8.B1.D9.87بتاريخ:2045/02/21،على، 
41:15الساعة:  

 http://www.alukah.net/culture/0/27301/#ixzz42ocjjBku تاريخ ،
20:16، على الساعة:41/02/2045االطالع على املقال:  

https://ar.wikipedia.org/wiki/صمويل_جونسون
http://www.alukah.net/culture/0/27301/#ixzz42ocjjBku
http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=41260
http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/poet/1474.htmبتاريخ:24/02/2015،%20على
http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/poet/1474.htmبتاريخ:24/02/2015،%20على
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4%D8%A9#.D8.A2.D8.AB.D8.A7.D8.B1.D9.87،بتاريخ:24/02/2015،على
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4%D8%A9#.D8.A2.D8.AB.D8.A7.D8.B1.D9.87،بتاريخ:24/02/2015،على
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4%D8%A9#.D8.A2.D8.AB.D8.A7.D8.B1.D9.87،بتاريخ:24/02/2015،على
http://www.alukah.net/culture/0/27301/#ixzz42ocjjBku
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 ثبت املحتويات

 .....................مقدمة................................................... د-أ
 ............................................................مسرد المصطلحات 5
 ......................النص.............لسانيات مفاهيم  مدخل: 8
 ..................................النّص...........................مفهوم  -1 9
 ......................النص يف اللغة....................................... -أ-1 9

 .....................النص يف االصطالح................................ -ب-1 11
 ......................البالغة.......................النص عند علماء  -1-ب-1 12
 ......................النص عند األصوليني........................... -2-ب-1 14
 .........مفهوم النص بني الباحثني الغربيني والعرب) مقارنة بني املفاهيم(.-3-ب-1 15
 .....................الغربيني.......................النص عند  -أ-3-ب-1 15
 .......................النص عند اللغويني احملدثني العرب.. -ب-3-ب-1 17
 ..................(.....Linguistique Textuelleلسانيات النص ) -2 19
 .........................................إرهاصات وجذور لسانيات النص -أ-2 22
 ...............لسانيات ما بعد اجلملة وتعدد املصطلح................... -ب-2 21
 ..............................معايير النظرية النّصية..........................-3 21
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 ملخص المذكرة بالعربية
    

مشدود  ُج  ِلي نًصا ل  س  ل  س  من ت   اليت جتعلهتتم بالعناصر يقع البحث يف إطار لسانيات النص، اليت   
الذروة من  يف الوحدات، حمكم اللبنات يقع يف الصدر منها االتساق واالنسجام، وقد اختري للدراسة نص عريب

سعيا للوقوف على عناصر مد البشري اإلبراهيمي ـحمإلمام البيان "عيون البصائر" ، هواملتانة والرصانة واإلحكام
. إذ صاغ اإلبراهيمي نصه حبيث ختدم كل بع انكشف أكثرها وثبت ثبوتا بيًناوبعد الفحص والتت .بنائه ومنائه

 .يرومه الكاتب لبنة صغرى مقاصده الكربى، وهذا غاية ما
 )الدين، اللغة العربية، اهلوية(. عن قضايا األمة اجلزائرية والعربية عامةً للتعبري وقد اختذها ركيزة       

 خيدم نصوصه لإلقناع وتبليغ مقاصده والتأثري يف املتلقي. نِّم على قدرة عالية يف توظيف ماوهذا يـ  

 فرنسيةملخص المذكرة بال
 
 

Résumé 

      La linguistique textuelle qui préoccupe les éléments qui 
font du texte une unité,et qui contient la cohérence et 
l'harmonie..ce texte a été choisi pour étudier le texte arabe 
dans le sommet de la sobriété et qu'il est <<OUYOUN AL 
BASSAIR>> de l'imam de la déclaration L'auteur  a inventé 

le texte afin que chaque petite expression signifie un grand 
sens.et c'est ça son intention..Il l'a pris comme fondation pour 
exprimer l'affaire du peuple algérien spécialement et les arabes 
en générale(la religion la langue arabe et l'identité)et ça a un 
reflet pour la grande capacité d'employer ces textes pour 
convaincre. 


