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عرفانا  ،كر ألستاذم الفاضل اٞنشرؼ على ىذه األطركحة ١نمد خافأتقدـ َنزيل الشٌ  
بت البحث إُف الصورة اليت أصبح صو   ،كتوجيهات سديدة  ،قيمة مو من نصائحقدٌ  ّنا

 عليها .
 لو .م  على مساعدتو كتشجيعو كصربه كحسن ٓن ،إُف زكجي العزيز

 من ساعدين على إ٤ناز ىذا البحث كإٕنامو. إُف كلٌ 
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 إُف أٌمي... ر٘نها اهلل.
 إُف أيب الكرًن ...

 .ىذا اٛنهدأىدم ٖنرة 
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  :مةمقد  

أفضى اتساع ٠ناؿ اللسانيات كانفتاحها على اٞنعارؼ كالعلـو األخرل ككذا ١ناكرهتا األدب نصًّا 
خذ من النص ٠ناال لدراستها، كما فتئ أف تبلور يف سبعينيات انية اليت تت  ا، إُف انبثاؽ اٞنناىج النص  بن كخطا

، كأخذ يتطور بصورة مذىلة أكعلم لغة النص رؼ بلسانيات الٌنص أك ٥نو الٌنصىذا القرف، منهج جديد عي 
إ٤نازات لغوية، كيبحث يف بنيتها الرتكيبية ككيفية  وصفهاجوىره حاصل يف مقاربة النصوص ب ذلك أف  

مث الكشف عن اٞنعىن الرمزم الذم يتماىى مع الرموز  ال،قود إُف ٓنديد اٞنعىن السياقي أك  ٕناسكها ٣نا ي
 .اٝنطاب اٝنفيةقاصد مغية استظهار ج بي التعبًنية اإل٪نائية يف فضاء النص اٞننتى 

عامل معو، ذلك أننا كما يرل إننا نواجو يف ىذا اٞننهج، رؤيا كمنطقا مغايرا يف النظر إُف النص كالت  
، دةعق  صفت باٞنإال يف نصوص، ٣نا جعلنا نواجو ظواىر تركيبية كي  -ث حينما نتحد   -ال نتحدث  "ىارٕناف"

بلقات ٥نو اٛنملة، كما كَف ْند تفسًنا مقنعا ٟنا مثل حاالت اٜنذؼ النصي، كع لها يدي طى ظواىر َف تى 
قابل كغًنىا، إنو النصية اٞنتحكمة يف فعل التلفظ كأبنية التطابق كالت  كالسياقات  ،التماسك كاإلحالة بأنواعها

ُنث أت ًسم بالدينامية، كىو اٞننزع اٞنثًن الذم جعلنا نطمئن نسبيا إُف ٥نو النص يف السيطرة على اٝنطاب 
لبحث ناىا، ككذا اككبح ٗناحو كسياقو اللساين، باعتباره األقدر على اجتياح مكامن النصوص كتفكيك بي 

بعد إخضاعها لسلطة القراءة  ٟنايف مستويات اتساقها كانسجامها كتداكليتها، كإنتاج خطابات موازية 
 ة أك اٞنعرفة بالعاَف.العاـ كاٞنعرفة اٝنلفي   ي  اقً يى من اٞنعطى الس   وً يٍ دى يى  ضي في نػٍ كالتأكيل الذم ال يػى 

دراسة  –في نهج البالغة لإلمام علي  الحكمة"يف ظٌل ىذه الرؤية اٞننهجية، جاء ُنثنا موسوما بػ: 
كقد اخرتت اٜنكمة ألهنا ٣نا تقٌل فيها الدراسات اللسانية خاصة، إذ ىي دكف اٝنيطب  ،"نحو النص في

دراسةن ، كما أهنا ٕنثل خبلصة فكر اإلماـ، كزبدة أقوالو، كالكثًن من اٜنكم تتداكٟنا األلسن دكف معرفة 
يف كتابو شرح هنج الببلغة بقيمة اٜنكم  -كىو من اٞنعتزلة-قد نٌوه ابن أيب اٜنديد ، ك صاحبها كال مقًصًدىا

 . واد من العٌن كح من البدف كالس  لر  كا  وىذا الباب من كتاب أف   ذاىبا إُف
كىذه النصوص اٞنختارة ىي األشهر على اإلطبلؽ، كىي ٣نٌا ٗنعو الٌشريف الٌرضي  كما صين ف يف 

ل كل  حكمة ك  شى تي  إذٍ  ،د أبو الفضل إبراىيمقها ١نم   حق  يتكاٞنواعظ من الكتاب يف نسختو الباب اٜنكم 
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كقد  ،(إٍفكصية، رسالة ... ،على حدة نصًّا قائما بذاتو، كيف الوقت ذاتو ىي قطعة من نصٍّ أكرب )خطبة
 سم ى باٜنكم.أخرل، أخذنا تلك اٜنكم على أهٌنا كحداته من نصٍّ أكرب كىو ما يي  ناحية منراعينا ذلك، ك 

ؿ ألك  فاا، لسبق األكؿ الثاين زمنيًّ  قتهاكطريالدراسة اللسانية كقد قدمنا يف العنواف اٞنوضوع على منهج 
ة كلي  غرضنا من نة قد٬نقدًن، كالثاين حديث، أم أننا آثرنا اختيار منهج ييوسم باٜنداثة، لدراسة مدك  
بع يف الكشف عن ٕناسك ذلك التوفيق بٌن ما يبدك متعارضنا بقدر ما ىو ١ناكلةه إلبراز جدارة اٞننهج اٞنت  

فاًضل اٞننهج رغم حداثتو بٌن نصٍّ قدًن كنصٍّ النصوص كٓنليل بناىا كفهم سياقاهتا، كيف ىذا الشأف ال يي 
ق نظاـ لغة ما، كنص لغة أخرل، إنٌو يتسع للدراسة اٞنتكاملة لظواىر الٌنص فنصٍّ ك بٌن حديث، بل حٌّت 

أف يستنطق الٌنصوص كيربىن على  وي ني كً ٬نيٍ اٞنختلفة )اٛنوانب النحوية كالداللية كالتداكلية(، كىو دكف غًنه ٣نا 
 انسجامها كيكشف ظركؼ إنتاجها.

كم كل كاحدة منها على حدة، كيف كيف ضوء ىذا يدكر البحث حوؿ الٌنظر يف مدل انسجاـ اٜن
الوقت ذاتو، النظر يف مدل انسجاـ كل ذلك من حيث ىو نصٌّ أكرب أك ىو الٌنظر يف تفاعل األنسجة 

 اٛنزئية فيما بينها لتصًن نسيجا كليًّا.

 كاٟندؼ من الدراسة ىو:

لٌداللية، كانتهاءن تبياف ٠نمل العبلقات اليت ٓنوزىا اٜنكم بدءنا بالعبلقات النحوية كاٞنعجمية كا -
بالعبلقات القائمة بٌن الٌنص كسياقاتو اٝنارجية من حيث ىي ٚنةه فارقة يف تلك النصوص )اٜنكم( عن 

، سىول قامو غًنىا ٣نا ٩نمعها ّنفهـو الٌنص أك مفهـو اٜنكمة، كاإلشارة إُف ٠نمل األلفاظ اٝناٌصة اليت تشك  
ن أسلوب غًنه، أك أسلوبو يف غًن ما كرد يف اٜنكم، مسلوبو ن لغة غًنه أك أمزي لغتىو يٕن كاليت ببل شكٍّ 

ضاؼ لو تبياف ما ترٌكب من ذلك كظىهىرى على أن و صيغ تعريفي ة ٞنفهوماتو َف يٍطرقهىا غًنه. كىو ما ٬نيػ زيىا كيي 
 بشكل ييرًبزي عبقري ة اإلماـ علي كفرادتو يف نظرتو للعاَف.

م عن التجاذبات السياسية كاٞنذىبية، كما ساعدين على ذلك كقد حاكلنا قدر اإلمكاف النأم باٜنك
، كاٜنكم ة ال تكوف  ػػػػػأف صىاًحبىها من الشخصيات اليت ٟنا قيمة عظيمة عند كل  مسلم كباحثو منصفو
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                       ةن ػػوهنا كلي  من شأهنا أف تكوف شخصية أك قومية أك مذىبيٌ ػػػيف مضم ػػػػةن كذلك إال إذا كانت عاٞنيٌ 
 أك سياسٌيةن.

سبيبل يف توصيف مع االٌتكاء على الت حليل كاالحصاء يف ىذه الدراسة اٞننهج الوصفي  عتمدناكقد ا
سمى باالستقراء الٌناقص ذلك أننا يف بعض زكايا البحث أنذنا عٌينات ككشف بناه، إضافة إُف ما ي  ص الن

أمراف: أٌما األٌكؿ، أنٌو ال ٬نكن لئلنساف يف ظٌل سياقات الواقع كقانوف كىو ما دفع لو  ،من اٜنكم للدراسة
ا الثاين: كىو أٌف اٜنقيقة اجملر دة ٬نكن الطبيعة أف ينفذ إُف استغراؽ كٌل اٛنزيئات أك العناصر ُنثنا كنظرنا. كأم  

من بعض ٕنث بلهتا اٞناديٌة ك٬نكن أف تتحقق بالقدر كالكيف ذاتو فيما زاد على ذلك البعض إُف  ذى خى ؤٍ تػي  أفٍ 
العدد الذم ال ٬نكن إحصاؤه، كعليو ال ٬نكن أف ييطلب اٟندؼ ذاتيوي بكثًن من اٛنهد، كطويل من الٌزمن 

ا كأدىن من ذلك زمننا. ل  قى أى فيما يتحقق بً   من ذلك جهدن

من الفصل الثاين كاٞنتعلق  اصة ما تعٌلق بإحصاء أنواع الركابط يف اٜنكمكاستعنت باإلحصاء خ
اف يف كالعنواف أك منهج اٞنعاٛنة أك طريقة التحليل كاضحة يف كوف اإلحصاء كالنمذجة ضركري  -باتساؽ النص
، كما استخدمت بعض أك شيوعو أكثر من غًنه لتبياف غلبة ٧نط سلىف ذكرهي  ماو أك طرقو فيما مٌت ُنثي 

 .و من ١نض اللفظ  أك اشتبو فهمي ا التبى ميضاح إاٛنداكؿ يف ثنايا البحث زيادة يف 

كٞنا كانت اٝنواص الرتكيبية كالٌداللية كاالتصالية تشٌكل صلب البحث الٌنصي، ارتأينا أف ٕني   دراستنا 
 : فصل نظرم كثبلثة فصوؿ تطبيقية.كىي كقد قس منا تبعنا لذلك البحث إُف أربعة فصوؿ، مستويات ثبلثة 

صناه للتعريف باٞننهج الٌلساين الٌنصي، كمربرات االىتماـ بو، كعبلقتو ، فقد خصٌ الفصل األولأما 
النص، كما تطرقٌنا فيو إُف توضيح أىم ما  كمفهـواٛنملة  فركؽ االنفصاؿ بٌن مفهـوبلسانيات اٛنملة، ك 

 كاالتساؽ كاالنسجاـ.ص النٌ مثل أفرزه من مصطلحات خاٌصة، 

، فكاف أٌكؿ الفصوؿ التطبيقية، حلٌلنا فيو اٜنكم ٓنليبل ٥نويًّا من خبلؿ البحث يف الفصل الثانيكأٌما 
اٌتساقها ككيفية ارتباط بعضها ببعض يف مستول سطح الٌنص من خبلؿ البحث يف أدكات اتساؽ اٜنكمة 

 مثل اإلحالة كالوصل كاٞنقارنة كاالستبداؿ كاٜنذؼ.
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أسهمت بٌن التحليلٌن اٞنعجمي كالٌدالِف، إذ تطرقنا فيو إُف أىم العبلقات اليت  الفصل الثالثمع ك٩ن
، مثل التغريض كالبنية الكٌلية يٌ ات انسجاـ اٝنطاب اٜنكمكرار كآليٌ يف ربط أجزاء اٜنكمة كظاىرة التٌ 

 كموضوع اٝنطاب.

الٌنظر يف سياقات اإلنتاج، ككظائف اٝنطاب كذلك بٞنعاٛنة اٜنكمة تداكليًّا  الفصل الرابعكخصصنا 
 الستظهار ٠نمل األفعاؿ الكبلمية اليت ٓنتويها اٜنكمة. سورؿجوف سوف، معتمدين ٧نوذج بجاك عند ركماف

 :تيةباٜنكمة كمصدرىا كصاحبها للمربرات اآل ؼي ر  عى َف أٍفرًٍد مدخبل أك توطئة تػي 

فضبل عن كوف الٌتعريف بو من جهة ال يساعد كثًنا  ٌف صاحب اٞندٌكنة أشهر من أف ييعر ؼ بوإ :أوال
شرتط فيها الٌصلة بذاتو، كما أف ىذه النصوص ال يي  بلعلى فهم اٜنكمة لكوف جزءو كبًنو منها مستق

ا.بصاحبها اٞنعٌن     كمعرفتو، فلي  فيها ما ٩نعلنا نتصور صاحبها ٓنديدن

ىذا البحث ىي اإلماـ علي، كىي مىٍنفذه ٞنعرفة صاحبها، كىذا يوصلنا إُف معرفة اٜنكمة يف  :ثانيا
اٜنكيم من  ؼى رى عٍ و من اٞنناسب كاٞنفيد أف يػي فضبل على ذلك أن   ، هاانبو من جوانبجشخصية اإلماـ أك 

 حيث الوصف الذم أطلق عليو ُنكمتو ال العك .

لذلك ال تتسع ٟنا،  فردى فرتض أف تي ضركرةه، فإف الصفحات اليت يي عريف باإلماـ لو افرتضنا أف الت   :ثالثا
ذلك أف حياتو مليئة باألحداث كالصراعات السياسية ٣نا يقًحمينا يف إيراد اآلراء كاألقواؿ اٝنبلفٌية كىو ما ال 

 ٫ندـ البحث أك غرضو.

ر مفهومها، كذلك أجدل بتصو   فاٞنقرت حليل ا اٜنكمة، فؤلننا تناكلناىا بالتعريف يف ثنايا الت  أم   :رابعا
 يف الدراسة ِنبلؼ لو أننا تناكلناىا يف مقدمة البحث.

هنج  فى إإف شهرة اٞنصدر )هنج الببلغة( يف النصوص كشهرة اإلماـ يف الٌرجاؿ، كإذا قلنا  :خامسا
كما زاد بى اإلماـ كرسائلو كحكمو )اليت ٗنعها الشريف الرضي( فإف ىذا يكفيو، طى الببلغة كتاب ٗنع خي 

كصف كتاب هنج يف  أدؽ كأكضح رج بنا إُف كضع كتابو مع العلم أنو لي  ىناؾ من طريقةعلى ذلك ٫ن
 الببلغة من عرض كل  الن صوص ذاهتا كشٍرًحها.
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من حيث أعدادىا  -لقد كجدنا أيضنا أنو من غًن اٞنناسب تناكؿ ٠نموع اٜنكم اٞندكنة  :سادسا
       يف مدخل، ذلك أف ىذه الدراسة تتناكؿ اٜنكمة يف ذاهتا -كصح ة نسبتها ميعجمهاكحجومها كًنظىامها ك 

أك ٠نموع اٜنكم يف ذاهتا، كأٌف ىذا الذٌكر ال يغًٌن من نتائج الٌدراسة كال طريقة اٞنعاٛنة، كىو ىنا كعدمو. 
التعريف ىناؾ، فضبل عن ذلك أٌف اًٜنكم ٓنيوز الشهرة من شهرة مصدرىا، كىو هنج الببلغة، فاٞنانع من 

 يًصح  أف يكوف مانعنا من الٌتعريف ىنا.

 كقد اعتمدت اإلشارة إُف رتبة اٜنكم باألرقاـ دكف اٜنركؼ أك أٚناء األعداد العتبارات ىي:

 إٌف الٌتعبًن عن العدد باٜنركؼ يزيد البحث حجما ىو يف غىنن عنو. -
 إٌف العٌن تتلٌقى األرقاـ  أفضل من اٜنركؼ كسط اٜنركؼ. -
 رٌاح هنج الببلغة كاعتادكه.شي و ك قي التعبًن عن العدد باألرقاـ دكف اٜنركؼ ىو ما درج عليو ١نق إفٌ  -
التعبًن باٜنركؼ كال مشاحة يف اختيار أحد البيانٌن ّنصطلح اٛناحظ يف مثل إف التعبًن باألرقاـ  -

 طرؽ البياف.

بدال من التهميش ٟنا من كتاب من العدد الرتتييب للحكمة بالصيغة الرقمية ذت أنٌ  ،كيف الوقت ذاتو
أف يكوف ذكرىا ٣نا يؤثر  تكخشي ،لكوهنا كثًنة جٌدا يف بعض الصفحات ؛هنج الببلغة يف اٜناشية السفلية

ما  صي قً نٍ يف ىذه األخًنة ال يزيد عن كونو تكرارا، كباٞنقابل ال يػي  رً كٍ يف حجم اٜناشية، فضبل عن كوف الذ  
من اٞنعلومات الدقيقة اٞنرتبطة هبا يف مواضعها من كتاب هنج الببلغة بتحقيق ق باإلحالة إليها يف اٞننت تعل  

 كشرح ١نمد أيب الفضل إبراىيم.

على ٗنلة من اٞنصادر كاٞنراجع اليت تتوزع بٌن القدًن كاٜنديث ،  يف مقاربتنا ىذهقد اعتمدنا ك 
شرح  اٜنميد بن أيب اٜنديد اٞندائينعز الدين عبد  كتاباألساسة   بحثالصادر مكاٞنرتجم كاألجنيب، فمن 

كىو من أىم الكتب اليت بسطت هنج الببلغة بالشرح كالتحليل كاالستشهاد األمر الذم يٌسر ، هنج الببلغة
لنا فهم الٌنصوص اٜنكمٌية، كعرٌفنا ّنختلف الٌسياقات اليت ٓنيط هبا، إضافة إُف مصادر هنج الببلغة 

عد  من أفضل الكتب اليت أحالتنا على النصوص كالذم يي  ،يين اٝنطيبد الزٌىراء اٜنسبكأسانيده للسٌيد ع
اٜناضنة للحكمة، كما زكدتنا ّنختلف اٞنصادر األخرل من غًن هنج الببلغة للٌشريف الٌرضي اليت كردت هبا 
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إُف نسبتها لصاحبها )اإلماـ  وفاٜنكم، كىو ما أفادنا من حيث أنٌنا نعاًف اٜنكمة كندرسها، ك٥نن مطمئن
 علي(، كمن خبللو عرفنا ما طرأ على بعض اٜنكم من تغيًن يف بعض ألفاظها زيادةن كنقصاننا.

بوجراند، كعلم م لركبرت د كمن الكتب اٞنؤصلة ٞننهج ٥نو الٌنص، كتاب الٌنص كاٝنطاب كاإلجراء
نا يف ىذا اإلطار من ٢نطوط لرسالة لغة النص )اٞنفاىيم كاالْناىات( لسعيد حسن ُنًنم، كقد استفد

، كقد الوٌداعي دكتوراه، بعنواف التماسك النصي يف هنج الببلغة اليت أعٌدىا الباحث عيسى جواد فضل ١نمد
 يف ضوء اٞنٌنهج الٌلساين الٌنصي. من خطبو ةو نى يػ  ت بدراسة عى اختص  

كثًنة، فمنها الٌشركح اليت فاقت اٝنمسٌن ، كأشهرىا شرح   "هنج الببلغة" يفإٌف الدراسات الٌسابقة 
كشرح ١نمد أيب الفضل  ابن أيب اٜنديد، كشرح الشيخ ١نمد عبده، كشرح اإلماـ فخر الدين الرٌازم،

ضوعاتو، من ناحية اجتماعية ٥نو كغًنىا، كمنها الدراسات اليت عاٛنت مو  إبراىيم، كصبحي الصاٌف،
الفلسفة كاالعتزاؿ يف "لعبد العلي آؿ سيف، أك من ناحية فلسفية ٥نو  "اإلماـ اجملتمع كجهاز اٜنكم عند"

هنج الببلغة )فن الببلغة مقدمة شرح "لقاسم حبيب جابر، أك من ناحية ببلغية ٥نو  ،"هنج الببلغة
تها ، أك احملاكالت اليت أحصت ألفاظو كخص  لكماؿ الدين ميثم البحراين " كاٝنطابىًة كفضائل اإلماـ علي(

لصاحبو كاظم األرفع، غًن أٌف الٌدراسات اليت  "الكتابي اٞنعجم ٞنوضوعات هنج الببلغة"ّنعجم، ٥نو 
اٝنطاب يف هنج الببلغة "تناكلت نصوصو يف ضوء منهج حديث فهي قليلة مقارنة بسابقاهتا ك٦نٌص بالذٌكر 

اٝنطاب الٌسردية كالٌشعرية كالٌنصية اليت  نيةفيو لبً  ؽى ر  طى كالذم تى  ٜنسٌن العمرم، ")بنيتو أ٧ناطو كمستوياتو(
 تقـو على مبدأ التماسك كالٌداللة كالبناء.

كقد استفدت إضافة إُف ما مٌت استيعابو من اٞنقوالت النحوية الٌنٌصية اٞنتلخصة يف جهود الغربيٌن 
لقرآف كاٞنثبتتة يف رين العرب كالعلماء اٞنختٌصٌن يف علـو امن جهود بعض اٞنفس   ،كاىتمامهم يف ىذا اجملاؿ

 ،عبلقة اإلٗناؿ كالتفصيل :ق منها بدراسة العبلقات الداللية يف اٜنكم مثلكخاصة ما تعلٌ  ؛مؤلفاهتم
بلغة تتناسب  تٍ بى تً كذلك ما ٥نن ُناجة إليو لدراسة مدكنة قد٬نة كي  ؛كالسؤاؿ كاٛنواب ،بكالسبب كاٞنسب  

                  كببلغة ،يها ما يزيد على ذلك من جودة قوؿخصائصها كخصائص اللساف العريب الفصيح، كإف كاف ف
 كبلـ .
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عدد كالكثرة يف ظل التٌ  ،كقد حاكلت ضبط اٞنقاببلت اٞنصطلحية الواردة يف البحث باللغة اال٤نليزية
كردت األٚناء األجنبية بلفظها البلتيين معتمدة بعض اٞنراجع أاليت يعاين منها اٞنصطلح العريب، كما 

لصاحبو مبارؾ مبارؾ،  "عريب( -إ٤نليزم  –معجم اٞنصطلحات األلسنية )فرنسي " :كأذكر منها ؛كالكتب
ألصحابو ١نمد حسن  "عريب( -إ٤نليزم، إ٤نليزم  –معجم مصطلحات علم اللغة اٜنديث )عريب "ككذا 
  كآخرين.اكبٌل بى 

ذم أفدت منو يف ٔنريج كقد كجدت ضاليت يف بعض الربامج اٞنفيدة خاصة برنامج اٞنكتبة الشاملة كال
مصحف اٞندينة للنشر اٜناسويب يف إخراج اآليات  ، كما أفدت منة الشريفة مشكولةن بويٌ األحاديث النٌ 

 اليت ٕنيزه عن غًنه .لزاىرة ، كّنعقوفة التنصيص اٗنيل كِنطٌ   نية مشكولةن القرآ

 العوائق كالٌصعوبات نذكر منها: كقد كاجهتنا بعضي 

 ةن عبارة عن نسيج داخل نسيج، كىو ما ٩نعل معاٛنة اٜنكمة ١نفيوفى أف الكثًن من اٜنكم  .1
بات قد تزيد على حاجتنا يف معاٛنة اٜنكمة، كإف كاف يف يدفعنا إُف تشع   األمر الذمباٞنخاطر، 

 ذلك مزيٌة من كجو آخر.

ا يػيعى  .2 انع د  حكمةن )ٓنديد خاص بالشريف الٌرضي( كىو اٞناٝنضيوع لسلطاف التحديد اٝنارجي ًلمى
 من ترؾ اٜنرية للباحث يف اإلسهاـ كلو بقدر قليل يف ٓنديد ما يعتربه حكمةن.

أربعمائة كٖنانٌن ك  ٖناينكثرة اٜنكم كاٞنواعظ، كاليت تبلغ يف شرح ابن حديد كغًنه من الش ركحاًت  .3
 نات أ كرب للدراسة كالتحليل.عيٌ أناذ يسمح  الحكمة، ٣نا 

كاف شغلي كشاغلي، كقد ٞنسنا   الذمر جهدا يف إ٤ناز ما ٬نكن أف يليق باٞنوضوع اٞنختار، خً د  َف نى 
نا نشدنا فيو الكماؿ، فالكماؿ هلل كمالو، كال ٥نسب أن  إمنو كفيو تعبا َف يهونو إال السعي ٥نو إٕنامو ك 

 دكف ما يصبو إليو.كحده، كَف يكن نصيبنا منو إال نصيب البشر من كل عمل؛ ما يتحقق منو يكوف دائما 
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بعثر االْناه التواصلي الرباغمايت أكراؽ علم اللغة، القائم عرب قركف على دراسة النظاـ كالبحث يف 
فونيماتو كمورفيماتو كلكسيماتو، كباتت الرغبة جا١نة عند كثًن من اللغويٌن يف ْناكز قاعدة القواعد اليت 

رياح التغيًن،  تٍ ب  هى ا كمن أجل ذاهتا. فػى ذاهتبأرساىا أب الٌلسانيات اٜنديثة فرديناند دم سوسًن: دراسة اللغة 
كبٌدلت قطع لعبة الشطرنج أدكارىا، رغم ما بذؿ من جهود من اٞندارس البنوية، ككذا النحو التوليدم 
التحويلي لتشومسكي، ككأٌف ىذا التغيًن اٛنديد جاء ألف ال ٓند  من نظرتو نظرية، كال بنويٌة، كال اْناه، فبل 

رحت أسئلة من قبيل: كيف نتواصل باللغة؟ كما كبذلك طي  ٠ناؿ ٞنزيد من القيود اليت فرضها دراسة النظاـ،
فيو ىذا العلم ١ناكلة  د  عي ده فتغًٌنت النظرة إُف ىذا الكياف، كظهر إٌذاؾ توٌجو جدي ؟كظائف اللغة االجتماعية

، كىو ما (1)لتوسيع ٠ناالت علم اللغة لتجاكز علم اللغة النظامي احملدد باٛنملة إُف االستعماؿ كالتواصل
٥نو  أكعلم لغة النص لسانيات النص أك  :فتح الباب كاسعنا لنشوء فركع علمية مستحدثة ٓنمل اسم

  ىا.كغًن  التداكلية، كنظريات األفعاؿ الكبلمية، كالنظرية اٜنجاجيةأك النص، كعلم اللغة الرباغمايت 
 .: البداياتنحو النص .1

ما نالتو العديد من اٞنصطلحات اللسانية، كمن بينها اللسانيات )األلسنية،  ،ناؿ اٞنصطلح من الٌتعدد
            أك علم اللغة الٌنصي،  علم اللساف، علم الٌلغة، اللغويات...(، فمرة ٥نو النص، كأخرل لسانيات الٌنص،

الستينيات كبداية السبعينيات، ، كىو اْناه معريف جديد، تطٌور بصورة الفتة منذ أكاخر ()أك علم لغة الٌنص
اٛنديد كاٟندؼ الدراسة اؿ ٠ن Text صساين اٜنديث القائمة على اعتبار الن  على إثر تطور مناىج البحث الل

 ،، كنقطة انطبلقو٥نو الن صىدؼ البحث يف  الٌنص من ىنا ٩نب أف يظل   ،غوم الٌنصياألٌكؿ للبحث الل  
 كاعد ... كيكوف  يو شرطنا ضركريا إلسهاـ منهجكمن اٛنائز حقًّا تضافر العلـو يف معاٛنة الٌنص اليـو بوصف

 

                                                           

 1مصر، ط -سعيد حسن ُنًنم، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة ، ترٗنة:1970 تطٌور علم الٌلغة منذ عاـ، جرىارد ىلبش ((1

 .234 ص، 2007
()  رجع الكثًن من الباحثٌن ىذا االضطراب إُف ترٗنة اٞنصطلح إُف العربية، كما أف مرٌد ىذا التعٌدد أيضا ىو االستعماؿ اٞنزدكجيي 

    اللغة مرٌة أخرل، فهؤالء يستخدموف مثبل علم اللغةلعلماء اللغة األكركبيٌن أنفسهم ٞنصطلح النحو مرة، كمصطلح علم      
                    علم اللغة ،ينظر: ١نمود فهمي حجازم .وصفيٞنقارف كأخرل النحو اٞنقارف، كالنحو الوصفي كأخرل علم اللغة الا     
 .11-10ص القاىرة، دط، دت، )بٌن الرتاث كاٞنناىج اٜنديثة(، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع،      
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 .(1)على اإلطبلؽ ٟنذا العلماألصلي يف علم الٌنص، كىي اٞنهمة األساسة  ئيالٌنص نفسو األساس اٞنبد
اٞندارس اللغوية يف العقود األخًنة، دكف فة اليت قاـ هبا علماء كث  مهود ججاء ٥نو الٌنص ٖنرة كقد 

إنٌو َف يرتبط كما  «:....( -ـ 1953)  أخرل، كيف ىذا يقوؿ سعيد حسن ُنًنم لىٔنصيص مدرسة ع
د، بل د  ببلد بعينو، أك ّندرسة بعينها، أك باْناه ١نيى  -يف نشأتو أك تطوره-ي ىذا العلم يذىب أغلب مؤٌرخ

أقطابو قد حاكلوا تلٌم  البدايات يف أعماؿ لغوية ١نٌددة، ترجع إُف هناية  على العك  من ذلك كٌلو، فإف  
 .(2)» القرف التاسع عشر، كبداية القرف العشرين

فإف ، Z.S.Harris كإذا كانت أغلب الشهادات تشًن إُف بداية العلم الفعلية مع دراسة زيلينغ ىاري 
 Viktor Maksimovitch Zirmunskij جرمونسكي. ؼ.ـىناؾ دراسات اكتسبت أ٨نٌية كبًنة، كمنها ما نشره 

القرف  اتي  ة الفتة منذ ثبلثينمن دراسات انبنت عليها ُنوث ركسي    A.M.Peskovskij بشكوفكسيأ.م. ك 
 ككحدة ٥نوية موٌسعة لدل فيجوركفسكي Pospelov ٥نوم معٌقد لدل بوسبيلوؼ كلٌ   :ٓنت مفاىيم اٞناضي

Figurovskij  العليا لبوالشوفسكيككحدة اٛنملة Bulachovskij (3)كغًنىا. 

، فإٌف ىذا األمر بات ٥نو اٛنملةْناكز حدكد إُف كإذا كانت ىذه األعماؿ تسعى بشكل تدر٩ني 
خارجنا عن حدكد السيطرة، فالكثًن من الظواىر اللغوية لفتت النظر إُف ضركرة النظر إُف ما ىو أكسع من 

 .Sentence اٛنملة
اٜنقيقية بزغت من ُنوث الببلغة  ىذا العلم بدايات أفٌ ىي  يشًن إليها أغلب الباحثٌنكاٜنقيقة اليت 

الٌنظر إُف عملٌن  Dressler سلريدر كيلفت  ،القد٬نة، اليت كانت تضٌم قواعد بناء خاٌصة ٓنٌدد الٌنص كتنٌظمو
 :٨نا ٌنىامٌ 

                                                           

 ي، النشر العلمي للمطابع،: فاٌف بن شبيب العجمٗنةمدخل إُف علم اللغة الٌنصي، تر  ،انج ىاينو من كديرت فيفهيجرجفولف  (1)
 .10 ص ،1999دط،  السعودية،-الرياض اٞنلك سعود، جامعة      

                                                                ،                                                                                                                            1مصر، ط -لو٤نماف، اٛنيزة-الشركة اٞنصرية العاٞنية للنشرعلم لغة النص )اٞنفاىيم كاالْناىات(، ، سعيد حسن ُنًنم  ((2
 .1ص، 1997  

   -مؤسسة اٞنختار للنشر كالتوزيع، القاىرةإسهامات أساسية يف العبلقة بٌن الٌنص كالنحو كالداللة،  ،سعيد حسن ُنًنم  ((3
 .284 ص، 2008، 1مصر، ط      
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تتابع اللفظ على تتابع ، كالذم حٌدد فيو 1887سنة   Henri Weil ىنرم كيل العمل الذم قدمو -
 الوظيفية.ٛنملة اكأفكار معايًن  ،ا ألسلوب األفكاراألفكار، كما قٌدـ مفهومنا خاصًّ 

 . (1)كاليت ُنثت فيها ظاىرة التكرار على أساس نصي، كظاىرة عدـ االكتماؿ I.Nyeرسالة  -

من خبلؿ زيلينغ ىاري   كيبدك أٌف البداية الفعلية كانت مع رٌكاد ىذا العلم، كعلى رأسهم 
                      كيذكر سعيد حسن ُنًنم ،Discours Analysisبػ: ٓنليل اٝنطاب  عنوهنما لو شهًنتٌن دراستٌن
أنو هباتٌن الٌدراستٌن َف يكن أٌكؿ لساين حديث يعترب اٝنطاب  إذٍ  »:يف ىذا الصدد ....( -ـ 1953) 

موضوعنا شرعيا للدرس اللساين فحسب، بل إنٌو جاكز ذلك إُف ٓنقيق قضاياه اليت ضمنها برا٠نو بتقدًن 
   .(2) «أكؿ ٓنليل منهجي لنصوص بعينها

كحدة أقل يف الدراسة إُف إذا كاف ىاري  قد قٌدـ منهجنا جديدنا حاكؿ من خبللو التحٌوؿ من ك   
أداة التفاعل بٌن اٞنتكٌلمٌن، فؤلنٌو الحظ تعٌلق  ىاكحدة أكرب ىي النص، تفرضها اللغة باعتبار 

الدراسات البنوية سواء األكركبية كاألمريكية على حد سواء، باٛنملة باعتبارىا الوحدة اٞنمنوع ْناكزىا، 
  :(3)الٌسابقةكرأل ضركرة ْناكز مشكلتٌن كقعت فيهما الدراسات 

قصر الدراسة على اٛنملة، كالعبلقات فيما بٌن أجزائها، كجاء بالعبلقات ف :األكُففأٌما  -
 التوزيعٌية بٌن اٛنمل.

الفصل بٌن اللغة كاٞنواقف االجتماعية، كاعتمد على الرٌبط بينها كبٌن اٞنوقف ف :الثانيةكأٌما  -
 االجتماعي.

اٛنملة ٠ناؿ الدراسة،  دكفيف عباءة التوزيعيٌن الذين يعغًن أف ىاري  َف يسلم من النقد، إذ كقع 
الدراسة، فالٌنص  حاكؿ اٝنركج عنها فقد ظٌل كصفو سطحيًّا ٟنا، كلعبلقاهتا مقصينا اٞنعىن من فٍ إً ىو ك ك 

كٞنا َف ٪نٌلل إاٌل الٌسطح صعب عليو أف يقوؿ شيئنا حوؿ  ،تتابع من ٗنل كثًنة ذات هناية  «بالنسبة إليو 

                                                           

 .18-17(، صعلم لغة النص )اٞنفاىيم كاالْناىات ،سعيد حسن ُنًنم ((1
 .18 ، صاٞنرجع نفسو ((2

 دط،                                    ، مصر -القاىرة  الببلغة العربية كاللسانيات النصية، اٟنيئة اٞنصرية العامة للكتاب،ٌنالبديع ب ،ٗنيل عبد اجمليد (3)
 .66-65ص ،1998     
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 أقساـ أف منهجو يف التفكيك إُف (...) Bierwisch (1965)العمليات اٞنشكلة للٌنص، كقد بٌٌن بًنفيش 
. كإف يكن، فقد كانت ىذه الدراسة (1)» ؽ نصوصنا حقيقية عن تتابعات اٛنملةمتكافئة ال ٬نكن أف يفر  

يف  1976كرقية حسن سنة  ،Halliday يف ٠ناٟنا، فآنة اجملاؿ لدراسات كثًنة أ٨نها ما قدمو ىاليدام ،رائدة
ُنثا فيو كسائل الربط اٞنتجاكزة حٌد اٛنملة، إٍذ )االتساؽ يف اإل٤نليزية(،  Cohesion In Englishكتاهبما 
ا من اٞنعطيات التداكلية، من كتاب النص كالسياؽ، مستفيدن   1977سنة بعدىا  Van Dijk دايك ليقدـ  فاف

علم النص؛ مدخل رؤية أكثر مشوال يف كتاب  ـ1980ة ، ليقدـ سناٝنارجيةلنص اخبلؿ ُنثو يف عبلقات 
ماتية كالببلغة كاألسلوبية كعلم النف  كعلم غكالربامتداخل االختصاصات، استفاد فيو من علم الداللة 

 . (2)االجتماع لدراسة النص

بعض مظاىر تفاؽ الباحثٌن، من خبلؿ كتابيو: رائد ىذا العلم دكف منازع با ىو فاف دايك كيبدك أفٌ 
الببلغة  بً لٍ ة من صي ي  ص  كاف ٪ناكؿ إقامة نظرية نى كقد  ، (3)1977، كالٌنص كالس ياؽ سنة ٥1972نو الٌنص سنة 

٥نن أخذنا يف  اإٌف الببلغة ىي السابقة التار٫نٌية لعلم الٌنص، إذ«: قائبلن  القد٬نة، كىو ما أعلنو ىو نفسو
االعتبار توجهها العاـ اٞنتمثل يف كصف النصوص كٓنديد كظائفها اٞنتعٌددة، لكننا نؤثر مصطلح علم 

كما كانت ترتبط بوظائف االتصاؿ العاـ   ،الٌنص، ألٌف كلمة ببلغة ترتبط حاليا بأشكاؿ أسلوبية خاٌصة
ٌددنا يف األكساط اللغوية كاألدبية، فإٌف علم ككسائل اإلقناع. كإذا كانت الببلغة قد أخذت تثًن االىتماـ ٠ن

                      (4) »الٌنص ىو الذم يقٌدـ اإلطار العاـ لتلك البحوث.

كتتواُف األٚناء اٞنسا٨نة يف ىذا اجملاؿ اٝنصب، من كل صوب كحدب، شاقٌة طريق بناء نظرية نصٌية 
، إُف  Ruqaiya Hasan كرقية حسن Michael Hallidayبدأت مبل١نها تكتمل يف األفق، فمن ىاليدام 

                                                           

 ترٗنة: سعيد حسن ُنًنم، مؤسسة اٞنختار للنشر  ، )مشكبلت بناء النص( مدخل إُف علم الٌنص ،زتسيسبلؼ كاكرزنياؾ (1)
 .54ص، 2003، 1مصر، ط-كالتوزيع، القاىرة      

 ،    2007، 1ط، مصر - مكتبة اآلداب، القاىرة تقدًن: سليماف العطار، )النظرية كالتطبيق(، علم لغة النص ،عزة شبل ١نمد (2)
 ح )مقدمة الكتاب(. ص      

 .33 ص، 2001، 1مصر، ط -مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة ٥نو النص )اْناه جديد يف الدرس النحوم(، ،أ٘ند عفيفي( (3
 .253-352ص، 1992الكويت، دط، -عاَف اٞنعرفة، الكويتببلغة اٝنطاب كعلم الٌنص،  ،صبلح فضل ((4
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 ، كىارفج Klaus Brinker ، كبرنكرStempel ، كشتمبلسلريدر ك ، R.D.Beaugrande بوجراندركبرت دم 
Harwegكبتويف ، J.S.Petofi، كلوٕناف Y.Lotmanكجوف ميشاؿ أداـ ، J.M.Adamمن العلماء ، كغًنىم. 

 العلم وقضاياه: .2

 تعريفو ومهماتو: 1.2

من  اجديد امعرفي ايشٌق طريقو ٥نو أىداؼ كاضحة باعتباره فرع Text Grammarأخذ ٥نو الٌنص 
ا الٌنص موضوعنا للدراسة كالتحليل، بعد أف كانت اٛنملة ١نل الدرس اللغوم لعقود  فركع علم اللغة، مٌتخذن

تكمن يف  ألساسا توبشكل كاضح، كلعٌل مهمٌ من الٌزمن، كقد تعٌددت تعريفات ىذا العلم، كتباينت 
دراسة بنية النصوص، ككيفٌية اشتغاٟنا، كذلك من منطلق أٌف الٌنص لي  ٠نٌرد تتابع من اٛنمل، كإ٧ٌنا ىو «

 . (1) »كحدة لغويٌة نوعٌية ميزهتا األساسية االتساؽ كالرتابط

 ،كعبلقاتو هانى دراستو، ككصف بػي  تم  تكيبدك أٌف ىذا التعريف يشرتط الرتابط كالكلية يف الٌنص حٌّت 
فالٌنصوص ليست بذلك ٠نٌرد تتابع عشوائي ٛنمل مرتاصة، كيفما كانت، كإ٧ٌنا ىو كحدة خاٌصة أىم ما 

يوضح ما التكوينات  « يف علم بناء اٛنملة ك   لة ينظراٛنم و٥ن علم٬نٌيزىا االنتظاـ كالتماسك، كإذا كاف 
بلن مفهومة  يف لغة ما، كما  بلن مفهومةاللفظية اليت تشكل ٗني ، فإٌف ٥نو (2)»التكوينات اليت ال تشكل ٗني

الٌنص ينظر إُف علم بناء الٌنص، كيوٌضح ما التكوينات اللفظٌية اليت تشكل نصًّا مفهوما، من اليت ال 
دكف النظر يف تشكلو، كبذلك حسم ىذا العلم ىدفو األٌكؿ، كىو الرتكيز على الٌنص، باعتباره كحدة كٌلية، 

كمن مٌث يقـو بناء القواعد على التكوينات الكلية اليت ٬نكن أف  «، امستقلة عن بعضها بعضأجزائو كٗنلو 
تظٌل  لببلؿ األجزاء، قىذا ال يعين است تتجزأ إُف عناصر كمكٌونات صغرل، يف مرحلة التحليل، إاٌل أفٌ 

العبلقات القائمة بٌن ىذه األجزاء، كالوحدة الكلية موضوعة باستمرار نصب عٌن الباحث يف الٌنص ألف 

                                                           

 لبناف، منشورات -الدار العربية للعلـو ناشركف، بًنكتمدخل إُف علم الٌنص ك٠ناالت تطبيقو،  ،١نمد األخضر الصبيحي ((1
 .59ص، 2008، 1اٛنزائر، ط-االختبلؼ، اٛنزائر     

 مصر،    -ترٗنة: سعيد حسن ُنًنم، دار القاىرة، القاىرة علم النص )مدخل متداخل االختصاصات(، ، يكافاف د( (2
 .41ص، 2005، 2ط     
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عملو ىو كشف األبنية الٌداللية الكربل العميقة اليت تكمن يف أعماقو كتسمح لو أف ٪نٌددىا من خبلؿ 
 .(1)» األبنية الرتكيبٌية اٞنتشكلة على السطح

لدراسة  ص ككحداتو الصغرل على أهٌنا ىدؼه ننظر إُف ٗنل النٌ  اٌل : أاألو ل :إف ىذا يوضح أمرين
ننظر  اٌل أبىن الكربل اليت تشكل الٌنص، ك الباحث الٌنصي، كإ٧نا كسيلتو اليت ال ٬نكن إقصاؤىا للكشف عن ال

 ا كحدات منفصلة ال عبلقة بينها.ا على أهنٌ إليه

، ىو الكشف عن اٞنعىن الذم يظل طريدة القارئ يف ىذا العلم، األكرب ٥نو النصأٌف مقصد  :الثاني
 الٌنص ٥نوكفهم الٌنص، يف ظٌل مواقف اتصالية معٌقدة، كىو ما يزيد األمر صعوبة، كبذلك فإٌف مهٌمة 

ال تتوقف عند كلمات الٌنص كٓنليلها يف مستويات الدرس اللغوم من أصوات ك٥نو كداللة  » تكمن يف أفٍ 
٪ناكؿ الٌنفوذ إُف ما كراء الٌنص اٛناىز من عوامل معرفٌية كنفسٌية كاجتماعية، كمن عمليات فحسب، كإ٧ٌنا 

من االنفتاح على العلـو األخرل سبيبل من  ذي خً ت  . كىو بذلك يػى (2) »عقلية كاف الٌنص حصيلة لتفاعلها ٗنيعنا
أجل ىذا الفهم، إٍذ ال تكفي اٞنعرفة اللغوية كالنظرة الضيقة للولوج إُف عاَف النصوص كإدراؾ عميق بناىا، 

كاسع األفق، حّت ٪نيط هبذه الوحدة الكربل )الٌنص(، كيضمن كيفية انتظامها  يموسوع ئقار اٞنطلوب كإ٧ٌنا 
 (...)فدراسات علم الٌلغة الٌنصي تستطيع أف تيعطي القارئ إدراكنا لصفات «ٞنمكنة يف ٢نتلف السياقات ا

صيغ التنظيم يف بعض أصناؼ الٌنصوص، كلتوظيف نصوص معٌينة يف السياؽ االجتماعي اٞنلموس، كىذا 
 .(3) »يفضي بالقرٌاء دكف شك، إُف درجة عليا من التغلغل الواعي اٞنستقل يف كياف الٌنص

كصف العبلقات الٌداخلية  »تتمثل يف ....( -ـ1938)إف مهٌمة ىذا العلم حسب صبلح فضل 
. (4)« كاستخداـ الٌلغة اٞنظاىر العديدة ألشكاؿ الٌتواصلكاٝنارجية لؤلبنية الٌنصية ّنستوياهتا اٞنختلفة، كشرح 

إٍذ ٫نتلف الشكل الذم تكوف عليو الٌلغة، باختبلؼ اٞنواقف الٌتواصلية، كيقف ىذا العلم عند حدكد ىذه 
إلنتاج الٌنصي هبا، كييعترب السٌياؽااالختبلفات يف السياقات اٞنتعٌددة، كتأثر 

كمقوالتو، من أىم قضايا  
                                                           

 .100)اٞنفاىيم كاالْناىات(، ص علم لغة النص ،سعيد حسن ُنًنم ((1
 اٟنيئة  (، دم بوجراند ككلفجانج دريسلر مدخل إُف علم لغة النص )تطبيقات لنظرية ركبرت ،علي خليل ٘ندك  إٟناـ أبو غزالة (2)

 .07ص، 1999، 2مصر، ط-اٞنصرية العامة للكتاب، القاىرة     
 .12ص مدخل إُف علم اللغة النصي، ،ديرت فيفهيجر ،فولفجانج ىاينو من ((3

 .247ببلغة اٝنطاب كعلم النص، ص ،صبلح فضل (4)
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  Communicationكعلم االتصاؿ ىذا العلمم بٌن يف كثًن من األحياف ىناؾ من يسو  اللسانيات الٌنصية، بل 

Science :«  إٌف علم الٌلغة الٌنصي علم ال يدرس أبنية الٌنص فقط، بل يدرس أيضنا صفات التوظيف
فعلم الٌلغة الٌنصي هبذا  (...)االتصاِف للنصوص، لوحظ أحياننا اٞنيل إُف ْناكز اٜندكد باْناه علم االتصاؿ

. كلعٌل (1)« أيضا إُف دراسة كٌل ظواىر االتصاؿ ٗنيعنا كشرائطها بوصفها ٠ناالن للبحث طمحاٞنفهـو ي
سعة، لدراسة النصوص باعتبار االْناه االتصاِف، ىو الذم حٌفز لعلم يأخذ على عاتقو الرؤية الشمولية الوا

مثل يف دراسة البىن تتال  لتفاعل اليومي، كمهٌمة ىذا العلمنتواصل من خبلؿ النصوص، فهي أداة ا ناأنٌ 
الٌداخلية ٟنذه الكيانات، بل النظر يف مرحلة إنتاجها ككيفٌية أدائها كظائفها يف ٢نتلف السياقات اٞنمكنة، 

بشرح كيفية قياـ الٌنص بوظائفو؛ أم بتحليل اٝنواص اٞنعرفية العامة  ىنى عٍ يػي «كىو اٞنلمح اٞنمٌيز ٟنذا العلم فهو 
اليت ْنعل من اٞنمكن إنتاج البيانات الٌنصية اٞنعٌقدة يف مرحلة األداء، كإعادة إنتاجها بالفهم يف مرحلة 

 . (2) »التلقي

 مرحلتٌن أساستٌن من اإلنتاج: لىننا من الوقوؼ ع٬نكٌ  كىذا

 ّنرحلة األداء.اإلنتاج اٞنتعٌلق  -1

 إنتاج اإلنتاج )إنتاج الفهم(، كىو اٞنتعٌلق ّنرحلة التلقي. -2

إٌف أدكات ىذا العلم مٌكنتو من ٓنقيق أىدافو اليت صبا إليها باحثوه، كعلماؤه ٓنت نظرية نصية 
٥نو الٌنص عند كثًن من الٌلسانيٌن اٞنعاصرين  « تتداخل فيها كٌل االختصاصات، لدراسة الٌنص، فأصبح

األكحد ٣نٌا استوجب الٌنظر لدراسة ا٠ناؿ . كقد مٌكنت ىذه الضركرة من اعتبار الٌنص (3)» كرة ال اختيارناضر 
إليو من ٗنيع زكاياه، كيف ٗنيع مراحلو كحاالتو، بدءنا من عمل مرحلة اإلنتاج إُف مرحلة التلقي كاالستيعاب 
كالفهم، كالنظر إُف ٢نتلف سياقاتو، كفضاءاتو، إٌف ٥نو الٌنص أك لسانيات الٌنص يبحث يف الٌنص باعتباره 

فيما يكوف بو اٞنلفوظ  »معو كنطلق عليو لفظ نٌص، إف ىذا العلم يبحث بنية ٠نٌردة تنتج عنها كٌل ما نس

                                                           

 .8مدخل إُف علم اللغة النصي، ص ،ديرت فيفهيجر ،فولفجانج ىاينو من ((1
 .5ببلغة اٝنطاب كعلم النص، ص ،صبلح فضل( (2
 .143علم لغة الٌنص )اٞنفاىيم كاالْناىات(، ص ،سعيد حسن ُنًنم ((3
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معايًن سبعة ٛنعلها أساسنا مشركعنا  سلرياند كدر ر جبو م داليت اقرتح ٟنا ركبرت  كيف نصٌية النص ،(1)« نصًّا
كالقبوؿ  Intentionalityكالقصد  Coherenceكااللتحاـ  Cohesionالٌسبك  إل٩ناد النصوص، كاستعماٟنا كىي

Acceptability   كرعاية اٞنوقفSituationality  كالتناصIntertextuality  كاإلعبلميةInformativity
(2). 

كقد شٌق ىذا االْناه اٛنديد طريقو ٥نو بناء نظرية لسانية تتصف باالتساع كالشمولية، ال تنظر إُف 
نظاـ الٌلغة بل إُف استعماؿ ىذا النظاـ انطبلقا من أف اٛنوىر األساس لٌلغة ىو التواصل كالتفاعل بٌن 

ٌن ٢نتلف اٞنستويات الٌنصية، م النصي على اٛنمع بالنحو أطراؼ العملية الكبلمٌية، كبذلك يركز التحليل 
ألف  ؛النحوية، كالداللية كالتداكلية، كىو الشرط األساس ٟنذا العلم من أجل ٓنقيق اٞنعاٛنة اٞنتكاملة للٌنص

البنية الٌنصية ذات أبعاد أفقية كعمودية، ٓنتاج إُف قدرة متمٌيزة للولوج إُف عاٞنها اٞنتسم بالتشابك كالتعقيد، 
كىو التوٌجو اٞنٌتفق عليو بٌن باحثي ىذا  ،(3)بٌن اٞنستويات الٌنصية أك االكتفاء بأحدىا٣نٌا ال ٠ناؿ للفصل 

 :ةأساس جوانب ثبلثةُف إالبحث يف العبلمات اللغوية  T.Morris العلم، كيرجع ت.موري 

 )النحو( ؟أتلف بعضها مع بعضيكيف  -

 )الٌداللة( ؟ما اٞنضامٌن اليٌت تعرٌب عنها -

 .(4))الرباٗناتية( ؟مستعملوىاكيف يستخدمها  -

الٌنص تكمن يف استعماؿ أشكاؿ  ٥نوكغًن بعيد عن ىذا الٌتوجو، يقر توف فاف دايك بأف مهمة 
كٓنليلها ضمن علم متداخل االختصاصات ٓنليبل ال يغفل أبنية النص الرتكيبية  ،دة للتواصلة ١ند  نٌصيٌ 

، كمن (5)كالداللية كالرباٗناتية ككذا األسلوبية للوقوؼ على أداء النصوص كظائفها كالنظر يف إنتاجها كتلقيها

                                                           

 اٞنغرب،  -لبناف، الدار البيضاء-اٞنركز الثقايف العريب، بًنكت ،)ُنث يف ما يكوفي بًًو اٞنلفوظي نصًّا( نسيج النص ،األزىر الزناد ((1
 .18ص، 1993، 1ط     

               ، 1998، 1ط، مصر -: ٕناـ حساف، عاَف الكتب، القاىرةٗنةالنص كاٝنطاب كاإلجراء، تر  ،بوجراندركبرت دم  ((2
 .104-103ص     

 .125علم لغة النص )اٞنفاىيم كاالْناىات(، ص ،سعيد حسن ُنًنم (3)
  و كمباحثو(، ترٗنو كعلق عليو: سعيد قأساسيات علم لغة النص )مدخل إُف فركضو ك٧ناذجو كعبلقاتو كطرائ ،كلماير كآخركف( 4)

 .101ص، 2009، 1ط مصر، -مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرةحسن ُنًنم،       
 .36ص، النص )مدخل متداخل االختصاصات( علم ،يكادفاف   (5)
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ها، االنتقاؿ فيما بيني، تفرض على احملٌلل الٌنصٌ  الٌنحومىنا ٬نكن اٜنديث عن مستويات ثبلثة للتحليل 
 يشكل النص. كالنظر إليها على أهٌنا كيلٌّ 

 ي:مستويات التحليل اللساني الن ص   .3

خر، كيقف احمللل أماـ نص آة، عناية ّنستول دكف يٌ صٌ النٌ  الٌنحويٌةال تفرض عناية الٌلغوم يف النظرية 
ل نفسو، ػػػفإذا كاف مفهـو التحلي ،حديثا شكليًّاوف ػػػػػػػػػػػػػػيك أف متعٌدد اٞنستويات، ال يعدك اٜنديث عنها إال

. فإننا أماـ بنية نصٌية متكاملة (1) »ىو عملية فك البناء لغويًّا كتركيبيًّا من أجل إعادة بنائو دالليا  «
 اٞنستويات ال يلغي أحدىا اآلخر، كلعٌل ىذا ىو اٞنلمح الذم ٬نٌيز ىذا العلم.

 :المستوى النحوي 1.3

معو أك يف  اٞنستول الظاىر منو، كيقف احملٌلل كأ، اٞنستول األٌكؿ للٌنص النحوم  اٞنستولل يشكٌ    
             دراسةكذلك كلو من أجل  ؛عند حدكد الكلمات كاٛنمل، كاٞنقاطع اٞنشكلة لبنيتو األفقية ضوئو
، (2)« بٌن اٛنمل اٞنتعاقبة فيوالتماسك الٌنحوم، أم العبلقات النحويٌة الداللية الوثيقة الصلة بربط النص  »

 .وكإدراك

 المستوى الداللي: 2.3

العبلقات الوقوؼ عند كيسٌمى كذلك اٞنستول اٞنوضوعي، إذ ال يكفي النظر إُف تركيب الٌنص، ك    
ىذا السطح إُف ٓنليل عميق كقراءة فاحصة، تقصر  عي ضى بٌن ٢نتلف عبلماتو اليت تشٌكل سطحو، بل ٫نيٍ 

بتحليل الربط اإلدراكي الذم ينشئو النص بٌن األحواؿ )اٞنضامٌن  »عنها اٞنقاربة الٌنحوية، كيتعلق األمر ىنا 
، كىو ربط مكٌمل للمقاربة النحويٌة، يعترب فيو الٌنص بنية كربل، (3)« نها يف اٛنملعاٛنملية كالقضايا( اٞنعرٌب 

                                                           

دط، ، مصر - ، القاىرةللنشر كالتوزيعاإلبداع اٞنوازم )التحليل النصي للشعر(، دار غريب  ،١نمد ٘ناسة عبد اللطيف ((1
 .15ص، 2001

 ترٗنة: سعيد حسن ُنًنم، مؤسسة اٞنختار  التحليل الٌلغوم للنص )مدخل إُف اٞنفاىيم األساسية كاٞنناىج(،  ،كبلكس برينكر( (2
  )اٞنفاىيم  علم لغة النص ، كينظر كذلك: سعيد حسن ُنًنم31 ص، 2005، 1مصر، ط -للنشر كالتوزيع، القاىرة      
 .147ص كاالْناىات(،     

 .31ص ،(التحليل الٌلغوم للنص )مدخل إُف اٞنفاىيم األساسية كاٞنناىج ،كبلكس برينكر( (3
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تتشكل من بنيات صغرل كمهٌمة احمللل بناء عاَف ىذا الٌنص، كاٜنفر عموديًّا للربىنة على ٕناسك بناه اليت 
تعاًف  »إُف أف اٞنقاربة الٌداللية  F.Armengaud ز أرمنيكواعجز الرتكيب عن إيضاحها. كيكشف فرانسو 

دراسة مرتابطة باٞنعىن كاٞنرجع  عبلقة العبلمات، كالكلمات كاٛنمل باألشياء، كُناالت األشياء، إهٌنا
من خبلؿ ربط ما تعرب  عنو كحداتو  . دراسة تلهث كراء مغزل الٌنص، كتبحث يف مضمونو(1) «كاٜنقيقة

، ٓنت نظرية لسانية نصية تتسم بالشموؿ كتتداخل فيها االختصاصات، باٞنعرفة بالعاَف أك اٞنعرفة اٝنلفية
يب/بناء النص، كتركيب العاَف، مؤس سنا من خبلٟنا صور الٌتماسك كىو ما دفع بتويف إُف تأسي  نظرية ترك

 .(2)النصي يف البنية العميقة للنص

 المستوى الت داولي: 3.3

إذا كاف البحث يف النص ىو ُنث يف اٞنضموف، فإف ىذا اٞنضموف منتىجه ٞنتلقٍّ ما، يف موقف اتصاِف ما، 
يضم دكر اٞنتلقي، كاٞنوقف  »ىنا يف ىذه اٞنقاربة مقوالت السياؽ، فاٛنانب التداكِف،  حي رى طٍ لغرض ما، كتي 

كىدؼ الٌنص، كاٞنقاـ كنوع اٞنعلومات اٞنطركحة، كأنواع التفاعل كأشكاؿ السياقات، ككيفية التواصل، كغًن 
  .(3)«ذلك ٣نٌا يتعٌلق بالعبلقة بٌن العبلمات كمستعملي ىذه العبلمات

مستول كىو كيذىب فاف دايك إُف أٌف اٞنستول النحوم  كالٌدالِف ينبغي أف يكتمل باٞنستول الثالث 
 
ي
هبا ال يكفي كصفها من جهة تركيبها، كال دالالهتا  ظي ف  لى تػى فعل الكبلـ أك اٞنستول التداكِف فالعبارات اٞن

العبارة كالذم ٩نعل حسب فاف دايك جهة الفعل التاـ اإل٤ناز، اٞنؤدم إُف إنتاج تلك من فحسب، بل 
 .(4)العبارات مقبولة، ىو مناسبة تركيبها ٞنقتضى اٜناؿ، بالنظر إُف السياؽ التواصلي

إٌف مستول فعل الكبلـ يطرح شركطنا يف غاية األ٨نية، أ٨ٌنها االستعماؿ كمناسبة استعماؿ اٞنلفوظ 
يٍرسىلاٞنناسب يف اٞنقاـ التواصلي اٞنناسب، كدكر 
يف قراءة اٞنلفوظ كتأثًناتو، ٣نٌا يطرح ٓنٌديات أمامو يو إل اٞن

                                                           

 .147صعلم لغة النص )اٞنفاىيم كاالْناىات(،  ،سعيد حسن ُنًنم ((1
 .158ص، اٞنرجع نفسو ((2
 .147ص، اٞنرجع نفسو( (3
 أفريقيا الشرؽ،  : عبد القادر قنيين، ٗنةداكِف(، تر ياؽ )استقصاء البحث يف اٝنطاب الٌدالِف كالتٌ النص كالسٌ  ،فاف دايك ((4
 .18ص، 2000لبناف، دط، -اٞنغرب، أفريقيا الشرؽ، بًنكت  -الدار البيضاء     
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ة إُف نظرية معرفية شاملة، تيصبح فيها ي  ص  للولوج إُف عاَف النص كاستيعابو، كىو ما ينحو بالنظرية الن  
كسائل لتقدًن اٞنعرفة كتسجيلها فحسب كىكذا فهي ليست  »الٌنصوص ليست ٠نٌرد بناء لغوم جامد كال 

ٓنققات لغوية لتصورات كأبنية كعمليات إدراكية، بل إٌف الٌنصوص )...( كسائل ١نورية للتكوين اٞنعريف ٠نٌرد 
 .(1)« الفردم كاالجتماعي أيضا

 خصائصو: .4

عىن بالٌنص أيضا، تي أخرل سم ٥نو النص َنملة من اٝنصائص، صنعت الفارؽ بينو كبٌن علـو تٌ ي
 كاٞنناىج كاألىداؼ، كىذه أىم ما ٕنٌيز بو ىذا العلم:كلكٌنها ٔنتلف عنو من حيث األدكات 

ا للدراسة، يف مقابل :  ال قطيعة مع التراث 1.4 إذا كاف ٥نو الٌنص قد أنذ من الٌنص ٠ناالن جديدن
اٛنملة، فلي  معىن ىذا أنٌو صنع قطيعة معها، إٍذ تعٌد األُناث الٌنصية مكملة ألُناث ٥نو اٛنملة ال ملغية 

مبالغة ىذه اٞندرسة البنوية ككذا اٞندرسة التوليدية التحويلية يف االنغبلؽ خلق مشكبلت ىٌونت ٟنا، كلعٌل 
 .(2)عدىا االتصاِفمن تقدي  ىذا االْناه الذم اىتم بالقواعد اجملٌردة عازالن اللغة عن بي 

بنشوء ٥نو كإف ما كقع فيو ٥نو اٛنملة من قصور يف تفسًن الكثًن من الظواىر اللغوية ىو الذم عٌجل 
 للنص، ال نقوؿ بديبلن للجملة، بل مكم بلن لو.

، يضعنا ةي  ص  الن   الٌنحويٌةإٌف أناذ الٌنص اجملاؿ البديل للجملة يف الدراسات : الت داخل المعرفي 2.4
أماـ كاقع عبلقة ىذا العلم بالعديد من اٞنعارؼ كالعلـو األخرل، فإذا كاف اٟندؼ من دراسة ىذه النصوص، 

البحث عن اٞنضموف فإٌف ىذا األخًن لي  مناالن سهبلن يعثر عليو القارئ أينما كاف، كإ٧ٌنا ىو خبلصة ىو 
فيها معرفة العاَف، كمدل القدرة على التحليل كالتفكيك يف نظرة متكاملة يفرضها ري بػى تى قراءة فاحصة ٔنيٍ 

كعرب كسط فيزيائي معٌٌن، كللتعبًن فالٌنص يصدر عن نفسية معينة ككسط ٠نتمع، كبرأم معٌٌن،   «الٌنص،
 كمن مثٌ كجب ارتباطو بعلـو النف  كاالجتماع كالفلسفة  (...)عن مشاعر معينة أك رأم ما اْناه قضية معينة

                                                           

  علم لغة النص )٥نو آفاؽ جديدة(،مقاؿ ضمن كتاب  جًند أنتوس )ىالٌو(، النصوص أشكاؿ تكوين للمعرفة، ((1
 .50ص ، 2007 ،1ط مصر،-القاىرة الشرؽ، زىراء مكتبة ُنًنم، حسن سعيد اختارىا كاختار عنواهنا كنقلها للعربية     

    .9ص ككلفجانج درسيلر(، بوجراندإٟناـ أبو غزالة، علي خليل ٘ند، مدخل إُف علم لغة النص )تطبيقات لنظرية ركبرت دم  ((2
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بو،  ىنى عٍ ، كهبذا كاف ٥نو الٌنص ١نص لة ٢نتلف ىذه العلـو اليت تنظر يف النص أيضا، كتػي (1) » كالفيزياء كاألدب
ىذا فقط باعتباره مصدرنا ٞنعلومات ذات مغزل كمضموف خاص، كطبيعة شكلية خاصة، يف حٌن ينظر 

 .(2)علم لو على أنٌو نتاج قواعد داللية كتداكلية مهتما ّنختلف سياقات إبداعو كتأثًناتوال

بع من إف ىذا اٞنبدأ اٞنتعٌلق بالنظر إُف ٗنيع النصوص نا. ال يقصي أي  نوع من النصوص: 3.4
 يطمح ألف يكوف نظرية شاملة متكاملة، من خبلؿ أمرين ىامٌن: ارتباط ٥نو النص بعلم النص الذم 

 ىذا العلم إُف ٗنيع أنواع النصوص كأ٧ناطها يف ٢نتلف السياقات اليت توجد فيها. ةنظر  -أ 

الٌنص أم نوع من  ٥نوي صً قٍ كبذلك ال يػي  (3)إجراءات كصفية كتطبيقية ذات صبغة علمية  وتٌضمن -ب 
النصوص، سواء أكانت أدبية )ال يقتصر عليها أيضا( أك نصوص إرشاد، أك نصوص سرد، أك 

اىتم بوصف ٢نتلف أنواع قليبل ما  ، بأف علم الٌلغةدايكعبلف، كقد أكد توف أ. فاف إنصوص 
، كنظران الىتمامو نظرتو الضيقة للغة كنظرا للتوجو العاـ لعلم الٌلغةحتمية لنتيجة اٞنمكنة كالٌنصوص 

فإف علم  »اٝناص أيضا بالٌلغة بوصفها نظامنا، كبالٌنحو، كبالس مات العاٌمة لبلستعماؿ اللغوم 
مثل نصوص تتحٌدد فيها اللغة نادران ما عىن بوصف أنواع ٢نتلفة من أشكاؿ االستعماؿ اللغوم، 

الصحفية ككتابات الد عاية كالعقود مثبل الس مات اٝناٌصة للمحادثات كنصوص اإلعبلف كالتقارير 
 .(4)« كالقوانٌن كإرشادات االستخداـ كالوظائف اٞنختلفة لكل منها

 النص:و الجملة . 5

أنذ الدرس اللساين قد٬نا اٛنملة ٠ناالن للدرس كالتحليل، ككقف عندىا كفٌضل دراستها دكف أف 
لقركف، حّت تغًنت النظرة إُف الٌلغة كظهر ٥نو النص ،النحو اٛنديد  عيد أساساز الذم يتجاكز ىذا اٞننجى 

 الذم ىٌوف من تعظيم الٌنظرة إُف اٛنملة كْناكزىا إُف الٌنص، باعتباره أكرب كحدة للتحليل اللغوم.

                                                           

  ار قباء للطباعة كالنشر، علم اللغة النصي بٌن النظرية كالتطبيق )دراسة تطبيقية على السور اٞنكٌية(، د ،صبحي إبراىيم الفقي ((1
 .1/27 ،2000، 1مصر، ط -القاىرة     

 .120صعلم لغة الٌنص )اٞنفاىيم كاالْناىات(،  ،سعيد حسن ُنًنم( (2
 .248ببلغة اٝنطاب كعلم النص، ص ،صبلح فضل ((3
 .21علم النص )مدخل متداخل االختصاصات(، ص ،يكافاف د ((4
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 مصطلحي اٛنملة كالٌنص: كفيما يأيت ١ناكلة لتوضيح

 :Sentenceالجملة  1.5

كانت اٛنملة أكرب كحدة للتحليل الٌلغوم إُف غاية ظهور ٥نو النص، كقد اتسم مفهومها بالٌتعدد   
 كاالختبلؼ، كتقاطع يف كثًن من األحياف مع الكبلـ، كالقوؿ، كالكلم، خاصة يف النحو القدًن.

بٌن الكبلـ كاٛنملة، إذ اعترب أٌف  ق ( 761 – 708)  فٌرؽ ٗناؿ الدين بن ىشاـ األنصارمكقد   
ما دٌؿ على معىن ٪نسن السكوت عليو، كاٛنملة عبارة عن  فيدىو القوؿ اٞنفيد بالقصد، كاٞنراد باٞن «الكبلـ 

كأقائم  ص  الل   بى رً ّننزلة أحد٨نا ٥نو ضي  فالفعل كفاعلو كػ: قاـ زيد كاٞنبتدأ كخربه، كػ: زيد قائم، كما كا
. كيشًن إُف أٌف شرط الكبلـ اإلفادة ِنبلؼ اٛنملة اليت تعترب (1)»ككاف زيد قائمنا، كظننتو قائمنا ؟الزيداف

يف مقاـ آخر بٌن  ؽ. كيفرٌ (2)أعٌم منو، كٟنذا ٤ند ٗنلة الشرط كٗنلة جوابو كٗنلة الصلة فهي ليست بكبلـ
 يف اصطبلح النحويٌن ما اجتمع فيو أمراف: ()الكبلـ كالكلم، إذ الكبلـ

 : اللفظ -
ي
 ل على بعض اٜنركؼ ٓنقيقا أك تقديرنا.مً تى شٍ كىو الصوت اٞن

 كىو ما يدؿ  على معىن ٪نسن الس كوت عليو. :اإلفادة -

. كيذىب أبو البقاء (3)أما الكلم فاسم جن  ٗنعي كاحده كلمة، كىي االسم كالفعل كاٜنرؼ
ك٥نو ذلك فبل يسٌمى كبلمنا،  "من"كحده ك "زيد"اللفظة اٞنفردة ٥نو  »إُف أٌف ق (  616 – 538) العكربم 
 . (4)«بل كلمة

                                                           

 مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ٓنقيق: مازف اٞنبارؾ ك١نمد علي ٘ند اهلل، دار الفكر،   ابن ىشاـ األنصارم، ((1
 .1/419، 1985، 6سوريا، ط-دمشق     

 .1/419، اٞنرجع نفسو ((2
()  أقل ما يتألف منو الكبلـ من اٚنٌن: كػػ زيد قائم كمن فعل كاسم كػػػ قاـ زيد كمنو استقم فإنٌو من فعل األمر اٞننطوؽ 
 اٞنكتبة العصرية، صيدا،  أكضح اٞنسالك إُف ألفية ابن مالك،  ،ابن ىشاـ األنصارم بو، كمن ضمًن اٞنخاطب اٞنقٌدر بأنت،      

 .1/11لبناف، دط، دت،  -بًنكت     
 .12-11/ 1 ،اٞنرجع نفسو ((3
 لبناف، دط،   -ٓنقيق كدراسة: عبد الر٘ناف بن سليماف العثيمٌن، دار الغرب اإلسبلمي، بًنكت التبيٌن، ،أبو البقاء العكربم ((4
 .113ص، 1986     
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، أٌف الكبلـ يستوعب ق ( 392 – 322)  كما يعترب صاحب اٝنصائص، أبو الفتح عثماف ابن جين
 ،الٌنحويوف اٛنيملأٌما الكبلـ فكل لفظ مستقل بنفسو مفيد ٞنعناه، كىو الذم يسمٌيو  »القوؿ كيتضٌمنو، 

بو الٌلساف  ؿى ذى و كل لفظ مى أنٌ  وفكل لفظ استقل بنفسو كجنيت منو ٖنرة معناه فهو كبلـ، كأٌما القوؿ فأصلي 
، كإيوو، كالناقص ما كاف  صىوو  تامنا كاف أك ناقصنا، فالتاـ ىو اٞنفيد أعين اٛنملة، كما كاف يف معناىا من ٥نو

 .(1)« فكل كبلـ قوؿ، كلي  كل قوؿ كبلمنا ،بضد  ذلك، ٥نو زيد، ك١نٌمد، كإف

يدخل يف إطاره الكبلـ، كاٛنملة كالقوؿ  (**)ق ( 392 – 322)  إٌف شرط اإلفادة حسب ابن جين
فابن عقيل يذكر يف التاـ، كما َف يفد لي  بكبلـ، كَف يكن ابن جين كحده يتحٌدث عن شرط اإلفادة، 

، ك ىو (2)« عبارة عن اللفظ اٞنفيد فائدة ٪نسن السكوت عليهاأف الكبلـ يف اصطبلح النحويٌن  »مصنفو 
كوت عليو أفاد(، إضافة إُف الس   نى سي ما ٪نيل على شرط اإلفادة الذم ال يكوف الكبلـ كذلك دكنو )مّت حى 

الكبلـ أك اٛنملة ما تركب من كلمتٌن أك أكثر ك لو  »شرط الرتكيب الذم يصرح بو عباس حسن يف قولو: 
 .(3)« مستقل معىن مفيد

         كتتواُف التعريفات للجملة يف الدرس اللساين اٜنديث، كتتباين بتباين اْناىات العلماء، فيعرفها 
ات التوزيعية دراطٌ االتؤس  ي لكي تقد ـ بياننا عن  ٠نٌردةكحدة  »بأهنا  G.Browan and Miller براكف كميلر
سلسلة من اٞنفردات النحوية اٞنختارة،  »:بكوهنا  Winfred  Philip Lehmann ، كيعر فها ليماف(4)« ٞنكو ناهتا

 (5)« تيضٌم يف كحدة كفقنا لقوالب، متفق عليها من حيث الرتتيب، كتقييد اٞنعىن كالتنغيم يف أم لغة معٌينة

                                                           

 .1/17، 1997 لبناف،-العريب، بًنكتلنجار، دار الكتاب اٝنصائص، ٓنقيق: ١نٌمد علي ا ،بن جينا ((1
() كال يقاؿ: القرآف قوؿ اهلل،من أدؿ الٌدليل على الفرؽ بٌن الكبلـ كالقوؿ، إٗناع النٌاس على أف يقولوا: القرآف كبلـ اهلل ،   

   بالكبلـ الذم الأف ىذا موضع ضٌيق، متحٌجر، ال ٬نكن ٓنريفو، كال يسوغ تبديل شيء من حركفو. فعرب لذلك عنو  كذلك       
  .1/18يكوف إالٌ أصواتا تامة، مفيدة، كعدؿ بو عن القوؿ الذم قد يكوف أصواتا غًن مفيدة، كآراء معتقدة. اٝنصائص،       

 ١ني الدين عبد   ١نمد،كمعو كتاب منحة اٛنليل بتحقيق شرح: ابن عقيل ابن مالك ةألفي ىبن عقيل، شرح ابن عقيل علا ((2
 . 1/19، 1990، دط، لبناف - بًنكت، صيدا اٞنكتبة العصرية، اٜنميد،     

 .1/15مصر، دط، دت،  -القاىرة ر اٞنعارؼ،اد عباس حسن، النحو الوايف، ((3

 لو٤نماف،  -الشركة اٞنصرية العاٞنية للنشر، يف تركيب اٛنملة العربية نظاـ االرتباط كالرٌبط ،مصطفى ٘نيدة نقبل عن  (4)
 .148ص، 1997، 1مصر ط -اٛنيزة     

 .148، صنقبل عن اٞنرجع نفسو  ((5
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ٍرًسلمن مفردات ينتقيها  فاٛنملة كحدة لغوية
ي
حسب أغراضو، كىي ٔنضع بذلك لقواعد متفق عليها  اٞن

كتضٌم مكٌوناهتا كفقا لقوالب خاصة، متعارؼ عليها أيضا، كلئن طغت فكرة التوزيعية يف تعريف براكف 
، تقـو على ثبلثة A.N.Chomsky كميلر، فإف اٛنملة يف القواعد التوليدية التحويلية لنظرية تشومسكي

 :ةمكٌونات أساس

 كىو نسق من القواعد بو يكوف احتكاـ إنتاج اٛنمل. :النحوماٞنكو ف  -أ 

 اٛنمل اليت ينتجها اٞنكوف الٌنحوم. ؿي ك  ؤى كىو نسق من القواعد بو تػي  :اٞنكًوف الٌدالِف -ب 

كىو نسق من القواعد، بو تنجز اٛنمل اليت ينتجها اٞنكو ف  :اٞنكوف الص ريف كالٌصويت -ج 
مل يف الفكر التوليدم التحويلي ٔنضع لثبلثة مكونات فاٛن ،(1)النحوم يف سلسلة من األصوات

جوىرية، اٞنكٌوف الٌنحوم الذم ينظم عناصر اٛنملة كيضبط تتابعها، كمكٌوف شكلي يتمثل يف 
التحويل ىو انتقاؿ باٛنملة من بنيتها  »ْنسيدىا صوتا كصرفا، كبناء على ىذا ٬نكن القوؿ بأٌف 

 .(2)« البنية الفوقية حٌّت تتلقى ْنسيدىا صوتنا ك٥نوناالتحتية حٌّت تتلقى تأكيلها، إُف 

بٌن نوعٌن من اٛنمل، بٌن ما يسم يو اٛنمل الٌنصية كاٛنمل النظامية كيشًن بأف  J.Lyons ك٬نٌيز الينز
للسلوؾ اللغوم اٞنعتاد، بل تستعمل األشكاؿ اٞنمثلة ٟنا، يف مناقشة كصفية  اىذه األخًنة، ال تقع نتاج

 ظريا نوعاف:ناٛنملة  من أف  . كىو ما كضحو األزىر الزناد (3)لبنية اللغة ككظائفها

كىو شكل اٛنملة اجملٌرد الذم يول د ٗنيع اٛنمل اٞنمكنة كاٞنقبولة  :System Sentenceجملة نظام » -
 يف ٥نو لغة ما.

 ، كيف ىذا اٞنقاـ تتوٌفر Situation كىي اٛنملة اٞننجزة فعبل يف اٞنقاـ :Text Sentenceجملة نصية  -

 

                                                           

 .154-153ص، 1996، 1سوريا، ط -مركز اإل٧ناء اٜنضارم، حلباللسانيات كالٌداللة،  ،منذر عياشي( (1
 .156، صاٞنرجع نفسو ((2
   -جامعة اٞنلك سعود، الرياض ،كمنًن الرتيكي ١نمد لطفي الزليطي :كتعليق ٗنةٓنليل اٝنطاب، تر  ،ج. يوؿ ج.ب. براكف، ك ((3
 .24ص ،1997السعودية، دط،      
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 .(1)« مبلبسات ال ٬نكن حصريىا يقـو عليها الفهم كاإلفهاـ

أف تكوف  دككمن ىذا فجملة النظاـ ال ٔنرج عن كوهنا شكبل ٠نٌردنا تتولد عنو أشكاؿ متعددة، ال تع
كصفية، كإذا كانت اٛنملة النصية ىي اٞننجزة فعبل داخل مقامات ١نٌددة، فهي ٓنتاج إُف نسيج من ٗنل 

ىذا النوع من اٛنمل  عبلقة ، إُف أفٌ ....(-ـ  1942)  أخرل حٌّت ٓنٌقق الفهم، كيذىب ١نٌمد مفتاح
ال ألعماؿ كاليت ٕنثل الكٌل ككبل٨نا باٛنمل األخرل يف النص يشبو عبلقة العمل باعتباره جزءا من عائلة ا

 . (2)اٛنزء مع الكلٌ  فهم إالٌ بإدماجيي 

اليت يستند عليها  د اٞنعايًنمفهـو اٛنملة قد اكتنفو الغموض تبعنا لتعدٌ  بوجراند بأف  ركبرت دم  ر  قً كيي 
 :(3)ٟنا، إذ أكرد ٠نموعة من التعريفات ٬نكن حصرىا كما يأيت العلماء يف كضع حدٍّ 

 إيقنش: اٛنملة عبارة عن فكرة تامة. -
 جاردنر كجولدماف كآيسلر: تتابع من عناصر القوؿ ينتهي بسكتة. -
 ية خاصة. لفريز كتشومسكي: ٧نط تركييب ذك مكونات شك .ىاري  ك ؾ -

دت تعريفات اٛنملة كتباينت يف الدرسٌن العريب القدًن كاٜنديث فإٌف دراستها ال ٔنرج عن دٌ عكلئن ت 
مكوناهتا للتحليل كالتفكيك كالعبلقات النحوية بٌن عناصرىا، كأٌف ىذه الدراسة تظل يف كثًن إطار إخضاع 

 من األحياف مبتورة عن سياقها الذم كردت فيو.

صعوبة ٓنديده ٞنصطلح ٗنلة، ما دمنا ال نتشبث بتعريف  Sowinski كبذلك ال ٫نفي سوينسكي
يف تعريفات لغوية ١نٌددة للجملة مثبل: حّت  إنو   «قوؿ:ي ،في دكافع ْناكزنا ٜندكدىاكاحد ٟنا، كما ال ٫ن

( يتبٌن أنٌو توجد ظواىر ٥نوية تتجاكز حد S=NP+VP)اٛنملة تتكٌوف من مركب اٚني كمركب فعلي تابع لو 
اٛنملة، كال ٬نكن أف ٔنضع إاٌل من خبلؿ ترابط الٌنص مثل: )صور التحويل إُف الضمًن، كاٞنوقع اٝنارجي، 

                                                           

 .14، ص)ُنث يف ما يكوفي بًًو اٞنلفوظي نصًّا( نسيج الٌنص ،األزىر الزناد ((1
 .31-30ص ،1990، 2الدرا البيضاء، ط-اٞنركز الثقايف العريب، بًنكت، )تنظًن كإ٤ناز( دينامية النص١نمد مفتاح،  ((2
  .88ص، ء، النص كاٝنطاب كاإلجرادم بوجراندركبرت  ((3
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يف قاموس اللسانيات نعثر  ك، (1) » التمحور، كاٛنمل التابعة، كاٛنمل اٞنتجزئة، كاٛنمل االعرتاضيةكأشكاؿ 
 :(2)على عدة تعريفات ٞنصطلح اٛنملة، كىي

 عبارة عن مقطع من السلسلة الكبلمية مستقل من الناحية الرتكيبية. -
 عبارة عن ملفوظ كامل مكتمل من ناحية اٞنعىن. -
 مية بٌن سكوتٌن.يعبارة عن كحدة تنغ -
 اٛنملة كحدة لسانية ٓنتوم على مسند إليو كمسند. -
 ملفوظ ترتبط كل أجزائو ّنسند كاحد أك عدة مسندات موصولة فيما بينها )مارتينيو(. -

كما تشٌعبت اآلراء كاختلفت االْناىات يف مسألة تعريف اٛنملة، تشعبت أيضا يف التفريق بٌن 
إذا كاف الٌنص يتكوف من ٗنل، فإنٌو ٫نتلف  »أنٌو  ....(-ـ  1956)  اٛنملة كالٌنص، كيشًن ١نمد خطايب

 .(3)«عنها نوعيا. إٌف الٌنص كحدة داللية، كليست اٛنمل إالٌ الوسيلة اليت يتحقق هبا الٌنص

              ال تقاس بطوٟنا،  فالنصوص تتحقق بنسيج من ٗنل متتابعة، كحدة داللية نوعٌية إٌف الٌنص    
إٌف الفصل بٌن اٛنملة كالٌنص حاجة ماسة  كما ال ٬نكن للحجم أف يعٌرؼ النص أك أف ٪نٌدده.   قصرىا،أك 

 :(4)منها ما يأيت هما، نوجزالفركؽ بين، ٠نموعة من بوجراندم دركبرت  ـقدٌ قد  ك .كضركرة ملحة

 فرتاضي.ااٛنمل عناصر من نظاـ  بينما تعدٌ  ،نظاـ فع اؿ Textيعترب النص  -1

عر ؼ النص كلذلك فهي كياف قواعدم، بينما يي  ؛اٛنملة يف مستول القواعد )النحو( فقط دتتحد   -2
 .Textualityصية تبعنا ٞنعايًن النٌ 

                                                           

 .139، ص)اٞنفاىيم كاالْناىات( علم لغة النص ،سعيد حسن ُنًنم ((1
(2  ( Georges Mounin, Dictionnaire de la linguistique, 4eme Edition Quadrige/PUF, janvier 2004, p 262. 

   لبناف، -اٞنغرب، بًنكت -اٞنركز الثقايف العريب، الدار البيضاء )مدخل إُف انسجاـ اٝنطاب(، لسانيات النص ،١نمد خطايب( (3
 .13ص، 2006، 2ط     

 . 94-89، صالنص كاٝنطاب كاإلجراء ،ركبرت دم بوجراند ((4



 نحى النص: المبادئ والمفاهيم                                                                 الفصل األول  
 

-19- 

القواعد اليت تيفرىض على  االىتماـ باحملفزات اٞنعتمدة على سياؽ اٞنوقف يف الن صوص قيوديػيٍلًغي  -3
قانوننا  ال ٬نكن للصواب الٌنحوم أف ييعد  كبذلك  ؛، دكف ضرر يلحق بالطٌاقة االتصالية للنصٌ اٛنملة
 على بنية اٛنملة، بل معيارنا مفض بلن عندما تنعدـ االحتماالت. مفركضنا

نصويصنا مقبولة من  زي ية أك ال ييطاًبقيهىا، بينما ٧نيىيػ  ، ّنا يطابق القواعد النحو ز اٛنملة من البل ٗنلةٕنيىي   -4
على أساس  د دي الٌنص  معق دة، ييساىم فيها اٞنوقف مسا٨نة فع الة، كبذلك ٪ني  ةي  مً ل  سي عدمها، ُنسب 

 التزامو بقوانٌن الن حو اٞنفركضة.على أساس التطبيقي، ال  وكاقع

ينتج نصًّا  شخص أف Intendsإنساين، ينوم بو  Actionلعمل  ْنلٌ  بوجراندم د الن ص حسب -5
ة يألٌف غا ؛بينما اٛنملة غًن ذلك، كأثرىا ضئيل ك١ندكد يف اٞنواقف اإلنسانية ،كيوج و السامعٌن بو
 لقواعد أكثر من التوجيو كالتغيًن.اإنتاجها تعليم 

 اأكال تنطبق بينم عتبارىا عناصر من نظاـ ثابت متزامن، تنطبق فيو ضوابط اٛنملةيينظر إُف اٛنملة با -6
كاجتماعية كىذه اٜناالت تتغًني بتنامي النٌص، كتواِف كقائعو، يضم  حاالت معلومية كانفعالية  صالن  

 فيو الضوابط من البداية، عن ضوابط االستمرارية كالنهاية. د ؿي بى تى اليت تػى 

تعتمد النصوص يف عملية اإلنتاج، على نصوص أخرل تتضمنها، كبذلك تلزمنا عند استعماؿ  -7
لـز معرفة القواعد من حيث ىي نظاـ لة تى ىذه الن صوص، بينما يف اٛنمالنص معرفة ُنيثيات 

 افرتاضي عاـ.

 :textالنص  2.5

، إثر Discours Analysis كاحد من اٞنصطلحات اٜناضرة بقوة يف ٠ناالت ٓنليل اٝنطابإٌف الٌنٌص 
إُف إطار أكرب يشمل  باعتبارىا اجملاؿ الذم تنتهي عنده الدراسة، من دراسة اٛنملة كالت حٌوؿ عوس  ٘نلة الت  

 عن االختبلؼّننأل  مفاىيمو اآلراء كتعٌددت، َف يكن الٌنص، ىذا الكياف اللغوم الذم تضاربت حوؿ
، اختبلؼ يف اٞنعايًن اليت يستند عليها الباحثوف يف ٓنديدىم للٌنص، كاتفاؽ على جعلو اجملاؿ اٛنديد، أيضا

 ل.ل  س ك٪ني رى دٍ يي  حيث ٩نب أفٍ 
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النشاط اللغوم، الذم يقـو بو منتج ما، كىو نشاط لغوم خاص كإ٤ناز مقصود، يعٌد الٌنص معقل 
ما بو يىٍظهىري اٞنعىن، أم الشكل الٌصويت اٞنسموع من الكبلـ أك الشكل اٞنرئي منو، عندما   «طلق علىفهو يي 

(، إذ ينطلق يرتجم إُف مكتوب، كىذا الشكل الٌصويت ٬نثل آخر طور يبلغو الكبلـ يف تولده )البنية السطحية
بالصيغ الصرفية اٜناصلة يف  Catégoriesحيث ْنتمع العناصر اٞنقولية  Baseتركيب اٞنلفوظ من األساس 

مث تنتظمها القواعد الرتكيبٌية يف بنية تطابقها بنية داللية )البنية العميقة(، مث ْنرم على ىذه  Lexiconاٞنعجم 
                  تأخذ بعدىا شكبل صوتيا ىو ما ٬نثل حدثا ييسمع كينقل عن طريق  Trasformationsالبنية ٓنويبلت 

 .(1) » قناة ما

طلق على ما بو يظهر اٞنعىن إٌف الٌنص من خبلؿ ىذا التعريف، حدث مسموع أك مكتوب، يي 
)آخر شكل صويت( ْنتمع فيها العناصر اٞنقولية اٞنرادة، بالصيغ  (*)كيتشٌكل، من خبلؿ بنية سطحية 

 الصرفية اٞننتظمة بقواعد تركيبية مطابقة للبنية الٌداللية، اٝناضعة لتحويبلت تأخذ الشكل األخًن للملفوظ.

 يعٌد اٞنفهـو اٞنبين على األساس التواصلي للنص، اٞنفهـو األساس لو، كىي نتيجة طبيعية لتغًٌن النظرة
 A.Leont'ev يفئليونتلغة، كاٜنرص على دراستها يف إطار النشاط التواصلي، كمن مٌث ال ٬نكن حسب الإُف 

آليات عمل اللغة إالٌ حٌن تدرس يف عملية النشاط اللغوم التواصلي، كتفهم بوصفها جزءنا  فى شى تى كٍ تي   «أف 
فالنص إ٤ناز يستدعيو كاقع، أك كجهة نظر معينة، ينزع من  (2).»مد٠ننا من النظاـ العاـ ألنشطة اإلنساف

 ٥نوآخر، أك إيصاؿ رسالة، أك تأكيد قضية، كلذلك اىتم علماء  ضً قٍ رأم، أك نػى  خبللو صاحبو إُف إثباتً 
إبداعات لغوية يستدعيها كاقع  » حسب سوينسكيالٌنص باٞنعىن كانصب اىتمامهم باٞنضموف، فالنصوص 

 د  . كيػيعى (3)«يف إطار ىذه اٝناصٌية على أهٌنا أبنية للمعىن ؾى رى دٍ فعلية معينة، ك٩نب أف تي  معٌٌن، أك كجهة نظر
إال سبيل للكشف عن كظيفة ىذه القطع لو لو، كما دراستنا  بلمالبناء اللغوم كفق ىذا كعاء للمعىن، كحا

                                                           

 .12، ص)ُنث يف ما يكوفي بًًو اٞنلفوظي نصًّا( نسيج النص ،األزىر الزناد ((1
()   للنص: بنية سطحية توجهها كٓنفزىا بنية عميقة داللية، كيعترب دايك البنية يكادمن تعريف فاف  ابعنالتعريف إف ىذا   

   .56، ص)مشكبلت بناء النص( مدخل إُف علم النص ،كاكرزنياؾ تسيسبلؼز العميقة للنص على أهنا خطة نص ما. ينظر:       

 .265كالداللة، ص إسهامات أساسية يف العبلقة بٌن النص كالنحو ،سعيد حسن ُنًنم ((2
 .105علم لغة النص )اٞنفاىيم كاالْناىات(، ص ،سعيد حسن ُنًنم ((3



 نحى النص: المبادئ والمفاهيم                                                                 الفصل األول  
 

-21- 

 د  عى موضوع ذم قيمة، إٍذ تػي اللغوية اٞننتقاة بدقة متناىية، كفق مقصديٌة الذات اليت تنزع للحصوؿ على 
 .(1)عمل كفعل كتفاعل، كشرطا ال بد منو ألم عملية سيميوطيقية كلٌ ل اأساس اٞنقصدية بذلك

 S.F.Schmidt and P.Hartmann إٌف ىذا االْناه التواصلي االجتماعي، يدعمو مشيت كىارٕناف
من اٞننطوقات اللغوية من خبلؿ الوظيفة اإل٤نازية االجتماعية  مٌّ كى  يصًني   «كغًنىم، كقد كتب مشيت حرفيا

ٍرًسلالتواصلية اليت يقصدىا 
ي
، كاليت ٬نكن أف يعرفها شركاء التواصل فقط اٞنتحققة يف موقف تواصلي، اٞن

 .(2) »ة بقواعد أساسيةنى نػ  قى مؤديٌة بنجاح كظيفة اجتماعية تواصلٌية مي  نصية متماسكةن  عمليةن 

من الكلمات اٞنفاتيح، اليت تضمن ٤ناح الٌنص يف أداءه كظائفو، كبذلك  التعريف ٗنلةن يتضمن ىذا 
كٕناسك العملية  Contextيطرح ىذا التعريف فكرة اٞنقصدية، كشركاء التواصل كعبلقة الٌنص بالسياؽ 

 النصٌية، كىي ٗنيعها معايًن كٚنات أساس لتحديد النص.

اللغوم، حيث يربز كل تعريف جانبا منو، كيرل برينكر  تتابع التعريفات اٝناصة هبذا اٛنسدتك 
H.Brinker »  ٌالٌنص تتابع متماسك من عبلمات لغوية ال تدخل )ال ٓنتضنها( ٓنت أيٌة كحدة أخرل  أف
 .(3) »أمشل

يعترب الٌنص اٜناضن  الذمكإذا كاف برينكر يشًن إُف معيار ىاـ كىو التماسك بٌن العبلمات اللغوية، 
بأٌف ىذه العبلمات اليت تكٌوف الٌنص،  ر  قً األٌكؿ كاألخًن ٟنا، كالذم ال يوجد حاضن بعده، فإٌف مشيت يي 
من خبلؿ ىذا  -ر ظى نٍ يػي  دٍ عي إذ َف يػى  ،(4) ٓنٌدد بعضها بعضنا، كيستلـز كل عنصر منها اآلخر لفهم الكلٌ 

، إُف ٕناسكها ككيفية انسجامهابينها، بل لٌنص على أنو متواليات مشتتة ال رابط إُف ا -االْناه اٛنديد
فرتض فيها كمدل أدائها لوظائفها، كتأثًناهتا يف ٢نتلف اٞنواقف الواردة فيها. إٌف الٌنص سلسلة لغوية ال يي 

                                                           

 .9-8، ص)تنظًن كإ٤ناز( دينامية النص ،١نمد مفتاح ((1
 .58، ص)مشكبلت بناء النص( مدخل إُف علم النص ،كرزنياؾاك  تسيسبلؼز  ((2
 .109، ص)اٞنفاىيم كاالْناىات( علم لغة النص ،ُنًنمسعيد حسن ( (3
 .108-107، صاٞنرجع نفسو ((4
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  ىذا النسيج Roland Barthesكمتصلة، كقد اعترب ركالف بارت  االنفصاؿ، أك ىو نسيج من خيوط منتظمة
 .(1)»تمل ما يف ذاتو عرب تشابك دائمع، إذ الٌنص يصنع ذاتو، كيستارا جاىزا تكمن خلفو اٜنقيقة «

إُف خاصية التداخل الٌنصي، مع نصوص أخرل كتعترب الٌنص  J.Kristeva تشًن جوليا كريستيفاك 
 :(2)إنتاجية من خبلؿ

توزيع، كبذلك فهو قابل للتناكؿ عرب  وقع داخلو، كىي عبلقة إعادةمعبلقتو باللساف الذم يت -
 اٞنقوالت اٞننطقية اللسانية اٝنالصة.

ضاء النص الواحد ملفوظات ٢نتلفة فأنٌو ترحاؿ للنصوص، كتداخل نصي، تتقاطع أك تتناىف يف  -
 طعت من نصوص أخرل.قي 

ٓنديد النص كفق إطاره الشكلي، إُف اٜنديث عن عبلقتو أيضا بنصوص  سلريدر كما يتجاكز 
= Sنص، = T، ُنيث: T=S(+K+T)أخرل، فالٌنص عنده مركب من عٌدة نصوص، كفق اٞنعادلة اآلتية: 

 .(3)نص + حيث ٬نكن للٌنص أف يتكٌوف من ٗنلة فقط أك من ٗنلة + رابط، رابطة= Kٗنلة، 

الق النصوص بعضها ببعض، فهو يلفت االنتباه، إُف حجم الٌنص عفكرة تكإذا كاف ىذا التعريف يطرح 
مّت تكوف اٛنملة نصنا؟  ؟أـ بقصرىا ؟ىل النصوص تقاس بطوٟنا ؟أيضا، مّت يكوف اٜنجم معيارنا للنص

كيقٌر  كىل ٠نموعة من اٛنمل تشكل نصًّا بالضركرة؟ كبذلك يصبح ىذا اٞنعيار مثًننا لكثًن من االلتباسات،
بأنو لي  للٌنص طوؿ ١نٌدد فهو ٬نكن أف يكوف  Ruqaiya Hasanكرقية حسن   Michael Hallidayدام ىالي

 .(4)بأم حجم مثل نصوص اإلعبلنات كالعناكين كغًنىا

                                                           

  . 1988، 1اٞنغرب، ط - : فؤاد صفا كاٜنسٌن سبهاف، دار توبقاؿ للنشر، الدار البيضاء ترٗنة لذة النص، ،ركالف بارط ((1
 .62ص     

 ،                                                                                 1اٞنغرب، ط-دار توبقاؿ للنشر، الدار البيضاء ترٗنة: فريد الز اىي، مراجعة: عبد اٛنليل ناظم، علم النص، ،يفاطجوليا كريس ((2
 .21ص، 1997، 2، ط1991     

 .110، ص)اٞنفاىيم كاالْناىات( علم لغة النص ،سعيد حسن ُنًنم ((3
)4  (   Halliday Mark and Ruqaiya hasan, Cohesion in english, Longman, Hong Kong, First edition, 1976, p 294    
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أك سلسلة لسانية ١نكية أك مكتوبة، أك نطوقات، من اٞن كمٌّ   ّنا ىو إف اٞنتتبع للتعريفات السابقة للٌنص
، كإف كاف Discours كاٝنطاب Textفٌرؽ بٌن النص ال يي  من الباحثٌنملفوظات ٢نتلفة، ٩ند أٌف كثًننا ىو 

لقد أفرزت الساحة اللسانية النصية العديد من اٞنصطلحات، يف دراستها للغة  ىناؾ من يفرؽ بينهما أيضا. 
ة، تقـو ذى ف  نػى النصوص إنتاجات لسانية مي  إفٌ  «إٍذ  ،كعبلقتها باجملتمع كمن بينها الٌنص، كاٝنطاب، كاٞنلفوظ

الفركؽ بٌن  إُف حد ما يغً لٍ التعريف للنص  يػي  ىذاك  .(1)»اٞنمارسة االجتماعيةبوظيفة اتصالية، كتندرجي ضمن 
أك  كبٌن ما ييعد  خطابناأك أنٌو النسخة اٞنكتوبة اليت ٕنثل الثابت،  عترب نصًّا عادة على أنو لساين ُنتما يي 

 
ي
  اطة ّنختلف ظركؼ االنتاج.حى النسخة الشفوية اٞنقرتنة بفعل اٞنمارسة، كاٞن

 ف مفهـو الٌنص يتجاكز عند بعض العلماء حدكد ما ىو لغوم، كما ىو اٜناؿ عند كاٞنايرأ امك
W.Kallmeyer إذ ٬نكن(2)»يف تفاعل تواصلي دي رً ٠نموع اإلشارات االتصالية اليت تى   «الذم اعترب الٌنص ، 

بو فرديناند  رى ش  بى الذم  (*)لئلشارات االتصالية غًن اللغوية أف تصبح ٠ناال للدراسة من خبلؿ علم العبلمات
ما دامت اللغة منظومة من العبلمات اليت « : بقولو كضبط حدكده يف ١ناضراتو F.D.Saussure دم سوسًن

تشبو الكتابة كأَندية الصم ك البكم كالطقوس الرمزية، كضركب اجملاملة،  -ىنا-تعرب عن فكر ما، فإهنا 
تصور علم  ٬نكننا إذف إهنا كحسب أىم ىذه اٞننظومات على اإلطبلؽ.. ٍفإ...كاإلشارات العسكرية 

   .(3) »جتماعيةيدرس حياة العبلمات يف صدر اٜنياة اال

 ىرماف -ماير ،W.Klein ، ككبلين.Kallmeyer W مؤل فو ١ناضرات يف علم لغة الٌنص )كاٞناير رلكي
- hermann Meyer نتسر ، R.Netzerزيربت ، H.J.Siebert أٌف مفهـو التناظر ىو احملٌدد اٜنقيقي ٞنصطلح ،

                                                           

(1) Jean-Michel Adam/Jean-Balaise Grise/Magid-Ali Bouacha, Texte et discours: Categories pour l'analyse, 

editions universitaires de dijon, dijon, 2004, p 29-30.  

 .9-8 فيجر، مدخل إُف علم اللغة النصي، صفولفجانج ىاينو من كديرت فيه (2)
()   يفا يف ُنثها علم العبلمات األديب، كركالف بارت طتبلور ىذا العلم على يد جوليا كريس ،سوسًنإضافة إُف فرديناف دم

R.Barthes   ُنث يف ما يكوفي بًًو اٞنلفوظي نصًّا( يف ُنثو ٢نتلف النظم العبلمية البشرية، األزىر الزناد، نسيج النص( ،            
  .16-15ص       

  نصر، منشورات اٞنؤسسة اٛنزائرية للطباعة، ال: يوسف غازم ك٠نيد ٗنةفرديناف دم سوسًن، ١ناضرات يف األلسنية العامة، تر  ((3
 .27، ص1986دط،  اٛنزائر،  
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 Agricolaكريكوال أالٌنص، كأنٌو ىو األداة اٞنناسبة لوصف البناء الٌدالِف لو، إذ يرد مفهـو التناظر يف ٓنديد 
 مركب لغوم من العبلمات يشًن إُف السمات التالية:على أنٌو للنص،  

 تتابع من اٛنمل )كركد كحدة الٌنص(. -

 مشكل حسب قواعد النحو. -

 منتحٌن.إٔنٌو مضمونيا منتج أك عدة  -

 مقصود، متصل، هنائي، مدمج، منظم. -

ر، اكر اٞنقصود بو التماسك كالتٌ ك الدمج اٞنشكل للنص من خبلؿ عبلقات التناظر الدالِف،  ثي دي إذ ٪نىٍ 
اٞنؤثرة  اٜنديث(-)اٞنوضوع التفسًن-كالتكافؤ، كإعادة الصياغة، كعبلقات اإلحالة أك من خبلؿ بنية  البؤرة

 .(1)من جهة دينامية التواصل

 :يأخذ على عاتقو توضيحهاك  ،النص جوانب كثًنة ٥نويف يعك  النص 

 .النص ٗنلة مركبة )تأسي  ٥نوم( -

 النص أكجو امتداد لؤلبنية الكربل )تأسي  دالِف(. -

 النص عبلمة مركبة )تأسي  سيميوطيقي(. -

 النص فعل كبلمي مركب )تأسي  براٗنايت(. -

 للخطاب(.النص كأنو خطاب جامد )تأسي  براٗنايت  -

 النص أكجو تفعيل لعمليات ك إجراءات إدراكية )تأسي  إدراكي(. -

ا لدل إيليش لغوية )-النص كسيلة ٣نيزة إلتاحة ركاية اتصالية -  .(2)(1994ٓنديدن

                                                           

 .57، ص)مشكبلت بناء النص( مدخل إُف علم النص ،زتسيسبلؼ كاكرزنياؾ ((1
 . 48، صللمعرفةجًند أنتوس )ىالٌو(، النصوص أشكاؿ تكوين  ((2



 نحى النص: المبادئ والمفاهيم                                                                 الفصل األول  
 

-25- 

و، فمن تىذه التعريفات احملددة للٌنص، يلحظ تعٌددنا ىائبلن يف اٞنفاىيم اليت تناكلٞنختلف ع إف اٞنتتبٌ 
التعريفات ما يرك ز على اٛنانب الرتكييب لو كعلى مكٌوناتو كترابطها، كمنها ما ٫نص عمق الٌنص كداللتو، 
لك تكمنها ما يركز على الوصف الٌنصي ذات التوجو التداكِف، كربط الٌنص بالسياؽ، كلئن أظهرت 

مستول أفقي قائم على عبلقات  :يف النصوص أماـ مستويٌنفؤلنٌنا التعريفات تنٌوعنا ال يكاد ينحصر، 
٢نتلف عناصره كمتوالياتو، كمستول عمودم ٕنتحن فيو معرفة القارئ، كمدل قدرة إعادة اإلنتاج  بٌنداللٌية 
ال يسهم فيو اٛنانب الكمي،  -سعيد حسن ُنًنم-يق للنص، كما يؤكده قكف تعريف دد اٜنىؤيكؿى لديو. إٌف 

ففي الٌنص ركائز مادية فسيولوجية،  »: إُف جوانب أخرل، يقوؿ كال اٛنانب الكيفي فقط، كإ٧ٌنا ييعزل
كعناصر متخالفة قائمة على ١نور االختيار، كعبلقات استبدالية قائمة على ١نور الرتكيب، كدالالت إشارية 

ية، إُف غًن ذلك من مكٌونات الٌنص اٞنستندة إُف تداخل اٛنوانب الرأسية كاألفقية، كتعٌدد ئاكأخرل إ٪ن
 .(1)«ٌدد القراءاتعالت، كتعٌقد الٌشفرات إُف حٌد يسمح معو بتالدال

 ووسائلو: Cohesionاالتساق . 6

الوسق: ضمك الشيء إُف الشيء بعضهما إُف بعض. « قاؿ اٝنليل بن أ٘ند الفراىيدم: لغة: 
كاالتساؽ: االنضماـ كاالستواء كاتساؽ القمر إذا مت كامتؤل فاستول. كاستوسقت اإلبل: اجتمعت 

             ؛[17]االنشقاؽ:  َّ مح جح مج حج ُّ  :كانضمت، كالراعي يسقها أم ٩نمعها، كقولو تعاُف
 (2)» ٗنعما أم 

خطاب ما، كيهتم أك  ذلك التماسك الشديد بٌن األجزاء اٞنشكلة لنص «أٌما اصطبلحنا: فيعرؼ بأنٌو 
. كيفهم (3)»من خطاب أك خطاب برٌمتوفيو بالوسائل اللغوية الشكلية اليت تصل بٌن العناصر اٞنكٌونة ٛنزء 

 Hjelmslev ٓنت مصطلح التماسك االلتحاـ بٌن الوحدات النصية اليت تشكل النص، كعند ىيلميسليف
كىذا االستمرار ٓنققو ٗنلة ركابط ٕنثل شبكة لضبط  ؛الصبلبة كالوحدة كاالستمرارك يعين التماسك 

                                                           

 .3علم لغة النص )اٞنفاىيم كاالْناىات(، ص ،سعيد حسن ُنًنم( (1
  مصر، دط، دت،  -، القاىرةدار كمكتبة اٟنبلؿ ،إبراىيم السامرائيك  : مهدم اٞنخزكمي، ٓنقيقكتاب العٌن،اٝنليل بن أ٘ند  (2)

    5/191 
 .5ص )مدخل إُف انسجاـ اٝنطاب(، لسانيات النص ،١نمد خطايب ((3
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كاالتساؽ حسب ىاليدام كرقية حسن، يتحقق عندما نقـو بتفسًن ، (1)ة يف الٌنصيدة كالبعيبالعبلقات القر 
عنصر كسط اٝنطاب من خبلؿ عبلقة مباشرة بعنصر آخر، فاألكؿ يستلـز الثاين، إذ ال ٬نكن فهمو بطريقة 

 .(2)صائبة إالٌ إذا عيدنا للثاين

 ىو، ك سلريدر د ك نراجبو  مكييعترب االتساؽ اٞنعيار األٌكؿ من معايًن الٌنصية اليت ضبطها ركبرت د
ما يقـو بٌن مكٌونات ظاىر الٌنص أك الكلمات الفعلية اليت نسمعها أك  «الذم موضوعو  ضاـمرادؼ للت  

لغوم معٌٌن، كتعتمد مكٌونات ظاىر الٌنص بعضها على بعض كفقنا  تتاؿنبصرىا من ترابط متبادؿ ضمن 
                 ىو، كيشًن سعد مصلوح إُف أف اٞنعين بظاىر النص (3)»لؤلعراؼ كاألشكاؿ القائمة يف علم القواعد

األحداث اللغوية اليت ننطق هبا أك نسمعها يف تعاقبها الزمين، كاليت ٦نطها أك نراىا؛ ّنا ىي كم متصل  «
إذ يؤس  ىذا التعريف ٞنفهـو التضاـ، سواء كاف يف الٌنص أك اٝنطاب )الكلمات ، (4)» على صفحة الورؽ

 :القائم على الرتابط بٌن اٞنتواليات الٌنصية اٞنكٌونة لو، إذ يشرتط فيها أمراف ،الفعلية اليت نسمعها أك نبصرىا(
قائمنا على  بوجراند مدالتواِف، كخضوعها لنظاـ الوصف الٌنحوم، إذ بذلك يصبح اٞنكٌوف النحوم حسب 

 ف:االرتابط، كلو كظيفت

 عند الفهم. Linearizationكضع العناصر النحوية حاؿ أدائها يف حالة ترتيب  -

 .(5)بناء التكافبلت النحٌوية بٌن العناصر السطحية كما تظهر يف الزماف اٜنقيقي -

كتسهر على تنظيمها كضبطها ،كتتجلى قيمة النحو كالقواعد النحٌوية اليت تنظم الكلمات كاٛنمل 
ٍرًسلكفق ما يريده 
ي
إذ يصبح ْناكزه عبثا قائما طاٞنا أف الٌلغة تعتمده، إٌف فهم الداللة من فهم النحو، ، اٞن

ح كيكشف عن خبايا اٞنباين اللغوية كطريقة ارتباطها صً فٍ ىو ذلك العلم الذم يػي  «كالٌنحو بشكل عاـ 

                                                           

 .263ببلغة اٝنطاب كعلم النص، ص ،صبلح فضل ((1
(2) Halliday Mark and Ruqaiya Hasan, Cohesion in english, p 4.   

  (، دم بوجراند ككلفجانج دريسلر )تطبيقات لنظرية ركبرت مدخل إُف علم لغة النص ،إٟناـ أبو غزالة، كعلي خليل ٘ند ((3
 .25ص     

  ، الكويت -سعد عبد العزيز مصلوح، يف الببلغة العربية كاألسلوبيات اللسانية، ٠نل  النشر العلمي، جامعة الكويت، الكويت (4)
 . 227، ص2003، 1ط      

 .135ص، النص كاٝنطاب كاإلجراء ،ركبرت دم بوجراند ((5
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اللغوم يف الٌنص، كقدرتو على باٞنعاين كالٌدالالت العقلٌية كالنفسٌية، كهبذا فإف مهٌمتو أف ٩نلي عبقرية النظاـ 
التعبًن الدقيق من خبلؿ كسائل الٌتماسك الٌنصي لفظنا كمعىن، تلك الوسائل اليت تساعد الٌنص على تبلحم 

 .(1) »أجزائو كترابطها

كإذا كاف االتساؽ ىو ذلك الرتابط الشديد بٌن أجزاء الٌنص اٞنختلفة، كالبحث يف مدل ٕناسكها، 
يحىل ل   بطبعو، يعتمدفإٌف ىذا التماسك دالِف

على سابقتها أك الحقتها، كيسلك فيو  بناءن  تأكيل اٛنملةفيو اٞن
ف متوالية مركبة من صً ت  سًننا خطيا أفقيا، من خبلؿ كسائل تضمن ىذا الرتابط كحسب فاف دايك فإنٌو ال تػى 

السيمانطيقا يف أساسها تكوف مثل ىذه   «مناسبة إذ قاسيمانطياٛنمل باالتساؽ، إال إذا كانت ىناؾ 
حسب ٧ناذج معزكلة، بل متناسبة، لكوف تأكيل اٛنمل اٞنرتابطة  ؿي ك  ؤى متناسبة، على معىن أٌف اٛنمل ال تػي 

 (2) »مندرجة يف ٧ناذج متصلة، كإ٧ٌنا تتحٌدد العبلقة اٞنوجودة بٌن اٛنمل باعتبار ىذه التأكيبلت

و ىو االعتماد على عبلقات لي ك  ٣نٌا ال ييشى كحسب ىاليدام كرقية حسن، فإف الذم يشٌكل نصًّا 
الرتابط الٌنصي داخل اٛنمل، كجوىره مبين على تأكيل عنصر يف الٌنص، يف عبلقتو بعنصر آخر، كبذلك 

يربز االتساؽ يف تلك اٞنواضع اليت يتعٌلق فيها تأكيل   «والبناء الٌنصي، كشرطى  يصبح الرتابط ىنا أساسى 
لعنصر اآلخر، يفرتض كٌل منهما اآلخر مسبقنا، إذ ال ٬نكن أف ٪نٌل الثاين إالٌ عنصر من العناصر، بتأكيل ا

  .(3)»بالرجوع إُف األٌكؿ كعندما ٪ندث ىذا تتأس  عبلقة اتساؽ

ترتابط ٗنل الٌنص كمتوالياتو من خبلؿ عديد األدكات كاليت تسمى أدكات االتساؽ، كىي اليت ٓنقق 
يحى حيث يرصد ا الٌنص،الرتابط األفقي بٌن عناصر ىذا 

                    ل الضمائر كاإلشارات احمليلة إحالة قبليةل  ٞن
كالعطف، كاالستبداؿ كاٜنذؼ، كاٞنقارنة، كاالستدراؾ، كأدكات   ؛أك بعدية، ككسائل الرتابط اٞنتنوعة

  تقـو بوظيفة إبراز ترابط التعريف، كاألٚناء اٞنوصولة، كأبنية اٜناؿ كالزماف كاٞنكاف، كغًنىا من اٞنؤشرات اليت

 

                                                           

 .9، صص )اْناه جديد يف الدرس النحوم(٥نو الن ،أ٘ند عفيفي( (1
 .140داكِف(، ص)استقصاء البحث يف اٝنطاب الٌدالِف كالتٌ  النص كالسياؽ ،فاف دايك ((2
 .229-228ٓنليل اٝنطاب، ص ،ج. يوؿ ج.ب. براكف، ك( (3
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 .(1)العبلقات السببية بٌن الوحدات النصية يف مستواىا األفقي

داخل الٌنص،  ٌية انتظاـ ىذه اٛنمل كاٞنتوالياتيفل بذلك ىو الوصف النحوم لككيصبح عمل احمللٌ 
، كإبراز كيفية ترابط ىذه اٛنمل، سواء تضمنت تلك اٛنمل كاٞنتواليات كالديناميكية سم بالتنظيمتيف عمل ي

صبح مهٌمة القارئ أكثر تي أدكات ربط كاضحة، حققت الرتابط أـ غابت عن الٌنص تلك اٞنؤشرات، إذ 
ا حينها، كيوٌضح فاف  تابعات ىو الوجو الٌدالِف يف بأف الذم ٪نكم العبلقات بٌن اٛنمل كالت   دايكتعقيدن

مفهومنا ك٣نكننا تفسًنه، عن الذم ال يعد مفهومنا،  د  عى اٞنقاـ األٌكؿ، كيتساءؿ دايك عن أٌم تواؿ للجمل يػي 
كغًن ٣نكن تفسًنه، كيقد ـ ٠نموعة من اٛنمل اٞنتتابعة، كاليت عٌدىا مفهومة بدرجة أقل، أك تكاد تكوف غًن 

 مفهومة:

 الطق  كاف ٗنيبل، يدكر القمر حوؿ األرض. ألفٌ  -

 بيام كنت غنيا، كيلد ىانز يف كولو حٌن -

 ٤نح ياف يف امتحانو، قضت كالدتو إجازهتا يف السنة اٞناضية يف إيطاليا -

 .(2)كم الساعة؟ فلتعطيين إيٌاىا -

كمن ىذه األمثلة يتضح أٌف العبلقات بٌن اٛنمل السابقة ٓنتاج ٞنن يسو غ تتابعها، كىو باألحرل 
        اٛنملة بأفٌ  R.Jackobson سوفبك٫نرجو من دائرة الغموض، كيذكر جاكمسو غ دالِف، يعضد ىذا التتابع، 

. كما أف الٌنص بدكره إذا ٔنٌطى (3)»إذا ٔنٌطت القواعد النحوية، فإهنا تتحٌوؿ إُف كلمات متجاكرة «
 العبلقات الٌداللية، يصبح ٠نٌرد ٗنل متجاكرة.

رؤية فيما يتعلق بوظيفة الرٌبط يف الٌنص،  Now Language worksيف كتابو  J.Fine كيقٌدـ جوناثاف فاين
، بل ىي جزء لٌنصٌ فاألدكات اٞنختلفة لو ال يقتصر دكرىا على أهٌنا ٠نٌرد أدكات تربط بٌن العناصر اٞنشكلة ل

                                                           

   )مدخل إُف انسجاـ  لسانيات النص ،، ١نمد خطايب123ص(، اٞنفاىيم كاالْناىات) علم لغة النص ،سعيد حسن ُنًنم ((1
 .5ص اٝنطاب(،     

 .48، ص(مدخل متداخل االختصاصات) علم النص، يكافاف د( (2
                           ،1طمصر،  -القاىرة دار الشركؽ، النحو كالداللة )مدخل لدراسة اٞنعىن النحوم الدالِف(، ،١نمد ٘ناسة عبد اللطيف ((3
 .11ص ،2000       
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ىذا االختيار يرتبط بعوامل لغوية  « من نظاـ اللغة ييقصد يف اختيارىا لبناء النصوص، فتغدك نسيجنا ٟنا
السياؽ الذم  د  عى . إذ يػي (1)»الٌنص، كما يرتبط بوظائف الٌنص الناْنة عن كقوعو يف سياؽ معٌنبنائية داخل 

ٍرًسلخر يف اختيار بآشكل أك بيندرج فيو الٌنص، متحكما 
ي
ٟنذه األدكات كتصبح عملية اإلنتاج رىينة  اٞن

ٍرًسلالرغبة يف ٓنقيق مقصديات 
ي
 كأداء الٌنص كظائفو. اٞن

تستندي فكرة االستمراريٌة  «مٌث إٌف استمرارية الوقائع يف الٌنص، تعمل على استقراره كضماف ترابطو، إذ 
ىذه، )...( إُف االفرتاض القائل بوجود ارتباط بٌن ٢نتلف كقائع النص من جهة، كسياؽ استغبللو من جهة 

اٞنتعٌلق يف جانب منو بإخضاع  . كيتأكد هبذا من أٌف االتساؽ مظهر من مظاىر إنتاج الٌنص(2)» أخرل
كقائع الٌنص اٞنختلفة كٗنلو كتراكيبو لنظاـ النحو الذم يفرض ٧نطا تنظيميا خاصًّا على سطح الٌنص، كمن 

 .جانب آخر عبلقة ىذا اإلنتاج ّنعطيات السياؽ اٞنختلفة

كبذلك تكوف كحدات السطح يف عبلقة داللية مباشرة ٓنققها الوسائل النحوية كاٞنعجمية على  
٩نمع مصطلح االتساؽ، بٌن الوسائل النحوية  «، السواء يف إطار اٛنملة الواحدة أك يف إطارو يتجاكزىا

 ستمرارية الداللية للنص، كبناء نظامو الداخلي، إذ يظهر:الكاٞنعجمية اليت تضمن ا

 .Intraphrastiqueاخل اٛنملة د -

 .Interphrastiqueبٌن اٛنمل  -

 .Supraphrastique  « (3)على مستول يتعٌدل اٛنملة  -

 أىمية االتساق: 1.6

، على خلفية سلريدر ك  بوجراندم ديعترب االتساؽ أٌكؿ معيار من معايًن النصٌية اليت طرحها ركبرت 
حديثهما عن الٌنص كما ٪نقق نصٌيتو، فأٌكؿ ما يظهر عليو الٌنص، سلسلة من البىن اللغوية، كتراكيب تفرتض 

                                                           

 .103علم لغة النص )النظرية كالتطبيق(، ص ،عزة شبل ١نمد ((1
  (، دم بوجراند ككلفجانج دريسلر )تطبيقات لنظرية ركبرت مدخل إُف علم لغة النص ،علي خليل ٘ندك  إٟناـ أبو غزالة( (2
 .71ص     

(3) C.Detrie, P.Siblot, B.Verine, Termes et concepts pour l'analyse du discours (Une approche praxématique),   

      Honoré champion, 2001, Paris, p56-57. 
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أف يقف عندىا كعند  احملٌللالتتابع كالتواِف كاالنتظاـ كأجزاء من جسد تستحق االىتماـ كتتمىن على 
انتقلنا يف التحليل من اٛنملة إُف ك ىتمامنا انا كجهة يػ رٍ كلئن غى  عبلقاهتا مع اٛنمل اليت تسبقها أك تلحقها،

ا مشكل أساس لو، فالكلمة أصوات ىذا إغفالنا ٟنا كهتميشها، بل النظر إليها على أهنٌ  النص، فلي  معىن
كاٛنملة أك اٛنمل نصوص أك خطابات منتجة، إنو إنتاج باللغة، كمن ، كلمات منتظمةمنتظمة، كاٛنملة  

و من العبث أيضنا، االستغراؽ يف جزئياتو كعدـ اٝنركج نٌ أحجر األساس يف ىذا اإلنتاج كما  إغفاؿاجملحف 
من الوارد للغوم اٞنهتم أساسنا بتحليل اٝنطاب أف يكوف  «عنها كاالىتماـ ّنختلف اٝنطابات اليت تصادفنا 

 ن للنحوم أف يصف اٛنملكعلى اٞننواؿ ذاتو، ال ٬نك ،يف الوقت نفسو كبشكل ما ٥نويا مهتما بنحو اٛنملة
  .(1) »طاب الذم يصادفو يف حياتو اليوميةظل منعزال عن اٝنأف يك 

عيار االتساؽ ىو االنطبلؽ من اٛنزء إُف الكل، كتتبع عبلقة الكلمة بالكلمة، كاٛنملة ٞن ةؿ مزيٌ إف أكٌ  
كما –النظر إُف ىذه العناصر السطح، ك بيىن دالِف يفرض التفاعل بٌن  باٛنملة، كالقوؿ بأٌف التماسك

غًن معزكلة عن بعضها البعض كأف ٢نتلف التأكيبلت اٞنتحصل عليها ىي اليت بيىن على أهنا  -يذىب دايك
 تربىن على مدل اتساؽ متوالية ما من عدمها.

ض على  يف ١ناكلة للقب إُف الفقرة إُف النص،  ةىذا اٞننحى يوسع يف دائرة االتساؽ من اٛنمل ف  إ
 ،جزائو كاكتشاؼ كيفية ىذا الرتابطاٞنؤشرات اللغوية اليت تعمل على الرتابط بٌن أ كىي ق االتساؽ١نقٌ 

ألٌف انتظاـ اٛنمل يف النص دليل على انتظاـ العناصر اٞنكٌونة لعاَف ذلك الٌنص،   «و؛ك٢نتلف أشكال
ظيم عناصر عاَف اٝنطاب عند ة كسائل لغوية تنسج اٝنيوط اليت يتوٌسل هبا الفكر يف تنفالٌركابط الرتكيبيٌ 

 ك  رى الباث مي 
ي
 .(2) » كال مفك  ب  قى تػى بنا، كعند اٞن

تعٌصب  مثلماأ٨نٌية ىذه األدكات اٞنسا٨نة يف اتساؽ الٌنص، بىنا  تعٌصب يف استحضار القوؿكلن ن
تظهر الركابط   «ه بقوٟنما:من غًن النٌص  ىاليدام كرقية حسن، على اعتبارىا مقومات نصية، كأهٌنا اليت ٕنٌيز

. كلكننا نؤكد على أ٨نية (3)» األدكاتية بٌن اٛنمل أكثر كضوحنا، ألهٌنا اٞنصدر الوحيد ٝناصية الٌنص

                                                           

 .26، ٓنليل اٝنطاب، صج. يوؿ ج.ب. براكف، ك ((1
 .67ص)ُنث يف ما يكوفي بًًو اٞنلفوظي نصًّا(،  نسيج النص، األزىر الزناد ((2
 .234، صاٞنرجع السابق ((3
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لة للنص، كٌ كمدل التفاعل بٌن الوحدات اللسانية اٞنشاالتساؽ، كالبحث يف كيفية الرتابط بٌن اٛنمل، 
                    كنؤكد أيضا على اتساع دائرة الوصف انطبلقا من اٛنملة إُف الٌنص، كيشًن سعد مصلوح 

 إُف أٌف االعتماد النحوم مصطلح ٩نمع أدكات االتساؽ، كىو يتحٌقق من خبلؿ ما يأيت:....( -ـ 1943) 

 االعتماد يف اٛنملة. -

 االعتماد فيما بٌن اٛنمل. -

 أك اٞنقطوعة.االعتماد يف الفقرة  -

 االعتماد فيما بٌن الفقرات أك اٞنقطوعات. -

 .(1)االعتماد يف ٗنلة الٌنص -

كيسهم االتساؽ يف خلق نصوص مفهومة لدل القارئ، الذم يتتٌبع نسيج الٌنص من أٌكلو إُف آخره، 
النصوص  كتعترب أدكات الرتابط الٌنصي الظاىرة يف بنية السطح، ىي اٟنادم إُف حسن ترابطو، إٍذ تفرتض يف

ا، على ٥نو ٔنٌطط ضمنو العبلقة  ييوصف موضوع النظرية النحوية مضمون «: ،البداية نذجودة الٌسبك م
 .(2)»َنودة الٌسبك اٞنتواِف، كجودة تأليف الٌنصوص منذ البداية كتيعرىض على ٥نو ٬نكن أف ييٍدرىؾ

غًن كاؼ للوصف اللساين الٌنصي، ككثًنا ما كصفو العلماء بأنٌو ٣نه د  ،لكن يظل االتساؽ رغم مزاياه
 Coherenceال يقف عنده احملٌلل، بل يتجاكزه لدراسة عميقة عمودية، ك٪نٌقق مصطلح االنسجاـ  ضركرمٌ 

بة. إشكاالتو، فالٌنص ال يتكٌوف عادة من كلمات كٗنل مركٌ  ض  ىذا االكتماؿ اٞننشود يف قراءة الٌنص كفى 
، بل اليت ينفرد هبا ولن يكشف عن ٣ني زاتو، كخصوصياتالوقوؼ عند اٞنستول اللغوم لوحدات الٌنص كحده ف

ا كاضحا عن النصك  كتفاء قصورنا يف الرؤيةيصنع ىذا اال  كما أننا عندما نريد الكشف عن  «، توحقيقك  بػيٍعدن
اٜنجرات اليت يسكنوهنا ىي كحدات ىذه بنية مدينة ما، ال نلجأ إُف اعتبار األشخاص القاطنٌن هبا كال 

                  اٞندينة )...( إٌف التقسيم اٞنناسب من الناحية الوظيفية كالعمرانية للمدينة، باعتبارىا كذلك، ال بٌد أف

                                                           

 .227، صيف الببلغة العربية كاألسلوبيات اللسانية ،مصلوحعبد العزيز سعد  ((1
 .16إسهامات أساسية يف العبلقة بٌن النص كالنحو كالداللة، صسعيد حسن ُنًنم،  (2)
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، كموقعو، كنوعية مبانيو، كسكانو كخدماتو، كشبكات اٌتصالو بغًنه من اٞنناطق، كدرجة  يبدأ بوحدة اٜنيٌ 
 .(1)» كثافتو

  أشكال االتساق: 2.6

ك٬نكن  ككذا الصوتية كاٞنعجمية ٓنقق استمرارية الوقائع يف النص عناصر اتساؽ كثًنة، منها الٌنحوية
  :ما يأيتفيعرض ىذه األشكاؿ 

 : االتساق النحوي 1.2.6

تلك على استمرار تواجد   «من خبلؿ أدكات ربط خاٌصة، كيعتمد الربط فيواالتساؽ النحوم ق يتحق  
العناصر النحوية عرب اٛنمل اٞنتتابعة، ٣نٌا يوجد نوعنا من الرٌبط بٌن تلك اٛنمل، اٞنعتمد على الوظيفة النحويٌة 

 .(2)»لتلك العناصر

 كمن كسائل ىذا النوع، اإلحالة بأنواعها، كاٜنذؼ كاالستبداؿ، كأدكات الرٌبط، كغًنىا.

 االتساق المعجمي: 2.2.6

بوجود عناصر معجمٌية داخل الٌنص، تعمل على اتساقو، كترابطو، فيعمل بذلك كيتعٌلق ىذا النوع  
 .(3)على ربط قطاعات طويلة من الٌنص

كيتمٌيز ىذا الٌنوع من االتساؽ ِنركج الرٌبط فيو من اٛنملة الواحدة إُف ٗنلة النص، كيتحٌقق بوسيلتٌن   
 .(4)أساسيتٌن ٨نا:

 .Allitérationالتكرير  -

 .Collocationالتضاـ  -

                                                           

 .254-253ببلغة اٝنطاب كعلم النص، ص، صبلح فضل ((1
 تقدًن: سليماف العطار ك١نمود فهمي حجازم،   ،ية منهجية يف بناء النص النثرم(نظرية علم النص )رؤ ، حساـ أ٘ند فرج ((2
 .81ص، 2007، 1مصر، ط -القاىرة  مكتبة اآلداب،     

 .81، صاٞنرجع نفسو ((3
 .24ص )مدخل إُف انسجاـ اٝنطاب(، لسانيات النص ،١نمد خطايب ((4
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  االتساق الصوتي: 3.2.6

كجود عناصر صوتية تشيع جوًّا من التوٌحد السمعي بٌن ٗنل الٌنص تبدك   «إذ يعتمد فيو الرٌبط على 
. كقوبل ىذا النوع من االتساؽ بدرجة (1)» كللوىلة األكُف مرتابطة، فيؤٌدم ىذا إُف قبوٟنا مبدئينا من القارئ

، كتؤدم العناصر الصوتٌية (النحوية كاٞنعجميةمن أدكات االتساؽ األخرل )أقل، مقارنة بغًنة اىتماـ 
كالتنغيم  rythmeكالقافية  maitreلتئاـ عناصره كمنها الوزف ااٞننتشرة يف الٌنص إُف ترابط كحداتو ك 

intonation
(2). 

 :Coherenceاالنسجام  .7

طح غًن  سانية اٞنتمظهرة على السٌ تابعات اللٌ ال نعتمد على االتساؽ كحده يف فهم الٌنص، إٍذ تظل التٌ 
ساؽ )٥نوم، معجمي، كافية لتأكيل عاٞنو تأكيبل يسمح معو بقراءة مكتملة، كمهما تعٌددت أشكاؿ االتٌ 

 .صالنٌ عرب كامل ُناجة إُف الربىنة على االنسجاـ  صويت( نظلٌ 

ب بناء االنسجاـ من اٞنتلقي يتطلٌ و يغدك أعمق منو، ُنيث ن  أى ساؽ، كما أعٌم من االتٌ  «إٌف االنسجاـ 
ق ًفٍعبلن أك غًن ْناكز رصد اٞنتحقٌ  ّنعىنم الٌنص كتول ده، ة اليت تنظٌ صرؼ االىتماـ جهة العبلقات اٝنفيٌ 

  .(3)  » ساؽ إُف الكامن )االنسجاـ(أم االتٌ  ؛قاٞنتحقٌ 

يٍرسىل إليو إفٌ 
قراءة يف العمق تتجاكز ب كفق ىذا ىو من يربىن كيبين انسجاـ الٌنص الذم يتطلٌ  اٞن

ا اٞنختلفة اٞنكو نة ة بٌن القضايالعبلقات اٝنفيٌ  يفظر اىرة لتأكيلو كقراءتو من خبلؿ النٌ االىتماـ بالعبلقات الظٌ 
قة يف ٫نتص  باالستمرارية اٞنتحقٌ   «نسجاـ االمعيار  أف  ....( -ـ 1943) د سعد مصلوح يؤكٌ ك ، ما لنصٍّ 

 Conceptsعين هبا االستمرارية الداللية اليت تتجل ى يف منظومة اٞنفاىيم نك  Textual worldعاَف النص 

                                                           

 .81، صية منهجية يف بناء النص النثرم(نظرية علم النص )رؤ ، حساـ أ٘ند فرج ((1
 .125)النظرية كالتطبيق(، ص علم لغة النص ،عزة شبل ١نمد ((2

 .6-5ص )مدخل إُف انسجاـ اٝنطاب(، لسانيات النص ،١نمد خطايب (3)
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ة اٞنصاحبة ات اإلدراكيٌ ككبل ىذين األمرين ىو حاصل العمليٌ  ،الر ابطة بٌن ىذه اٞنفاىيم relationsكالعبلقات 
 .(1)» للنٌص إنتاجًّا كإبداعنا أك تلق يان كاستيعابنا

بذلك تصبح ظاىرة ك  ،يا كعموديا مزدكجناب كصفنا لسانيا خطٌ أكيل يتطلٌ القراءة كالفهم كالتٌ  إف   
                ة من الفهم اٞنعريف تتدٌخل فيها أنواع عديدة من اٞنعارؼظاىرة ديناميكيٌ  «صوص االنسجاـ يف النٌ 

يٍرسىل إليويصبح  كبذلك. (2)» ةاتيٌ الذٌ 
االنسجاـ، كلو اٜنرية م يف عملية القراءة ىذه، كىو باين ىو اٞنتحكٌ  اٞن

يشًن إُف حرٌية  القراءة، كمن ىنا تربز كفاءتو، فالتحليل الٌدالِفاٝناضع لفعل  صٌ الكاملة يف صناعة النٌ 
ابط كالوحدة، فكيك، كاكتشاؼ عبلقات الرتٌ قافة، كالقدرة على التٌ ر الواسعة اٞنعتمدة أساسنا على الثٌ اٞنفس  

 .(3)ة الكامنة يف مغزل الٌنصفيٌ نو كاستنتاجو للمضامٌن اٝنكمدل ٕنكٌ 

ن عة على القارئ، خاصة النصوص تمإف كثًننا من النصوص ال تصر ح ّنضامينها بسهولة، كتظل م
ٌل يف إنتاجها األدكات الشكلية الرٌابطة بٌن كحدات الٌنص أفقينا، كيقف التحليل تقالشعرية اٜنديثة، اليت 

ا؛ استعماالت غًن عادية،  ترتكز على عناصر ٕناسك ال يصر ح  »الٌدالِف ىنا أماـ استعماالت خاٌصة جدًّ
 .(4)« تنتج منو عن طريق أدلة كقرائن معنوية كسياقية كمعرفيةسٍ هبا الٌنص، كإ٧ٌنا تي 

ٞنعرفة حضور أك غياب عبلقة بٌن أدكات االتساؽ كانسجاـ خطاب ما أك عدـ انسجامو، ٬نكن  وإنٌ  
 من خبلؿ ما يأيت: حي ض  وى تػي باع أربع اسرتاتيجيات اتٌ 

 .كجود خطابات منسجمة بواسطة أدكات االتساؽ -
 .كجود خطابات منسجمة دكف أدكات االتساؽ -
 االتساؽ.كجود خطابات غًن منسجمة مع كجود عبلمات  -
 .(5)كجود خطابات غًن منسجمة يف ظل غياب أدكات االتساؽ -

                                                           

  .228، صيف الببلغة العربية كاألسلوبيات اللسانية ،مصلوحعبد العزيز سعد  (1)

 .263ببلغة اٝنطاب كعلم النص، ص ،صبلح فضل ((2
  .14، صاٞنفاىيم كاالْناىات() علم لغة النص ،سعيد حسن ُنًنم ((3
 .117، صاٞنرجع نفسو ((4

(5) Anne Reboul et jacques Moeschler, Pragmatique du discours (De l'interprétation de l'énoncé                           

       à l'interprétation du discours), Armande colin, p 63. 
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ح ىذه االسرتاتيجيات األربعة اٜناجة ٞنن يفك  لغز النص باألحرل أك اٝنطاب، كىو القارئ وض  تي 
كيتأس  بذلك االنسجاـ على اعتبار كالذم ٓنق  لو القراءة كيف ما كانت خطتو،  ،كاٞنتصرؼ يف نسيجو
يٍرسىل إليوإليها  ري ظي نٍ يػى ، الٌنص كحدة ال تتجزأ 

على أهٌنا كٌل، ال تتضٌمن متوالياتو اٞنتجاكرة ركابط ظاىرة  اٞن
يتطلب الٌلجوء إُف فقد يكوف ٢نتلفنا أيضا  فعبلمات االتساؽ ليست دليبل على االنسجاـ الذم بالضركرة،

يضمن االنسجاـ التتابع كاالندماج التدر٩ني للمعاين حوؿ  «كاٞنعارؼ اٝنلفية  االستنتاج كاالستدالؿ
م بوصفو بناء م  رات اليت ٓنٌدد صورة عاَف الٌنص اٞنصا يفرتض قبوالن متبادالن للمتصو  موضوع الكبلـ كىذ

 .(1) »إُف آخرهة، قياسية، يرات أف تكوف من طبيعة ٢نتلفة سببية، غائقليا، ك٬نكن للركابط بٌن اٞنتصو  ع

من اٛنمل ترتابط من  ايف ىذا اٞنقاـ إُف كصف الٌنص باعتباره تتابع Isenberg Horst جكيذىب إيزنرب 
 (2)خبلؿ كسائل التنصيص، كيشرح ىذا األخًن ىذه الوسائل من خبلؿ األمثلة اآلتية:

اٛنراج. طليت عدـ تغيًن اٞنوضوع الرٌئي  إُف موضوعات جديدة )مثاؿ ذلك: تقف سيارة يف  -1
 العربة حديثنا(.

 الرٌبط الٌسبيب )مثاؿ ذلك: اٞنصباح ال يضيء، انقطع التيار الكهربائي(. -2

 (فىٍحمنا رضً الرٌبط اٜنافزم )مثاؿ ذلك: دخل ىان  الكرار، يريد أف ٪نيٍ  -3

 تفسًن تشخيصي )مثاؿ ذلك: كيجد صقيع، انفجرت أنابيب التدفئة(. -4

 رىت ذراع بيرت(.، كسأم  ٔنصيص )مثاؿ ذلك: حدث خطب -5

االتفاؽ غًن الظاىر يف اٞنوضوع )مثاؿ ذلك: اشرتل أخي لنفسو بدلة، سقط بيرت من على  -6
 السٌلم، كيسرت ذراع عٌمي، كل ذلك عرفتو صباح أم (.

 (.الرجلالرابط الٌزمين )مثاؿ ذلك: ترؾ بيرت الس اعة الثالثة، مثٌ دق ت الساعة، كدخل  -7

 دخل الشباب السينما، شخص ما أعطاه الٌنقود(.ترابطات الشركط )مثاؿ ذلك:  -8

                                                           

 .133، ص2004، 1ط لبناف، -اٞنغرب، بًنكت -البيضاءاٞنركز الثقايف العريب، الدار  العبلماتية كعلم النص، ،منذر عياشي ((1
 .55-54، ص)مشكبلت بناء النص( مدخل إُف علم النص ،كاكرزنياؾ تسيسبلؼز  ((2
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 تقابل استدراكي )مثاؿ ذلك: بيرت إنساف لطيف، أٌما أخوه فهو كاذب(. -9

 انسجاـ السؤاؿ كاٛنواب )مثاؿ ذلك: ماذا فعلت مساء أم ؟ ذىبت إُف السينما(. -10

 اٞنقارنة )مثاؿ ذلك: بيرت لديو معطف طويل، ٬نتلك أخيوه معطفنا أطوؿ قليبل(. -11

 بيرت ماريا(. لرأ ،ب أقواؿ سبق ذكرىا )مثاؿ ذلك: رأل ىانز ماريا، التصوي -12

تيعد أدكات ربط خاصة بٌن طريف  Isenberg Horst إف كسائل التنصيص اٞنقرتحة من طرؼ إيزنربج    
نفنا، فاٞنثاؿ السادس مثبلن، كاٞنتأمل فيو، يبلحظ أف الكاتب ٩نٌر القارئ إُف هناية اٞنثاؿ، آاٞنتواليات اٞنذكورة 

اتفاؽ  -كما ٚنٌاىا ايزنربج-من خبلؿ ٗنل مشتتة ال عبلقة بينها، تبدك كللوىلة األكُف غًن منسجمة، كىي 
 فتو صباح أم (.غًن ظاىر يف اٞنوضوع، كالذم ٩نمع شتات جزئياتو، اٛنملة األخًنة )كل ذلك عر 

إُف أنٌو من اٝنطأ االعتماد على االستعماؿ  Gillian Brown & George Yule ف كيوؿاك بر كيذىب    
حة ٥نويًّا، صً مباشرة ٛنمل مكتملة ال فالظاىرم للغة فقط من أجل فهم الٌرسالة اللغوية، فقد نستنتج معا

الفهم ٟنذه  ل  كي   قي ق  إُف معلومات ٓنيى  قلنا بأنٌو حدث الفهم الكامل ٟنا، ألننا نظٌل ُناجةو  اكلكننا ال نبالغ إذ
 .(1)اٛنمل

 :(2)اٞنثاؿ اآليت، كاٞنقتطف من إحدل الر كايات ليوٌضح كتابو اٞنقصود  كيضرب براكف كيوؿ

هبا ىاتفيا، للسؤاؿ عٌما يف حدكد ٙن  دقائق، أك عشر، ال أكثر، كاف ثبلثة من اآلخرين قد اتصلوا "
 ."إذا كانت قد ٚنعت أٌف شيئنا ما قد حدث ىناؾ

ضطر القارئ إُف مزيد من القراءة، كيدفعو ٓنقيق تفاٛنملة األكُف  كرغم اكتماؿ الصحة النحوية ٟنا، 
قراءهتا الفهم الكامل قراءة ما يليها من ٗنل الٌنص ككل، كبالٌتاِف نواجو متتاليات إخبارية متماسكة، كجب 

 بشكلها كبلًّ غًن آخذين بعٌن االعتبار اكتماٟنا اٛنزئي الظاىر.

 

                                                           

 .267ٓنليل اٝنطاب، ص ،ج. يوؿ ج.ب. براكف، ك ((1
 .267، صاٞنرجع نفسو (2)
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 آليات االنسجام ومبادئو: 1.7

إٌف إنتاج النصوص إنتاج بالٌلغة، كىو إنتاج خاص، كعملية غًن يسًنة يبدك فيها اٞننتج على أىبة 
االستعداد للتعبًن عن اٞنقاصد كاألغراض، كغًن مضطر يف الكثًن من األحياف إلنتاج نص منسجم كاضح 

يٍرسىل إليواالنسجاـ، إٌف الدكر ىهنا يأيت على 
أكيلها كإعادة إنتاجها، كمن الذم يتوُف تفكيك النصوص كت اٞن
يٍرسىل إليومٌث الربىنة على انسجامها، كمّت برىن 
على انسجاـ الٌنص قبض على معانيو، كفهم فحول  اٞن

 كٓنققت الغاية ككظيفة اللغة األساسية كىي التواصل . الٌرسالة اٞنوجهة إليو

عاَف ذك قدرة عظيمة على الٌتماسك كاالنسجاـ، إٍذ  -دنبوجرا مد -كما يذىب  -إف العاَف الٌنصي 
يعرض الٌنص مسافات بٌن اٞنفاىيم كالعبلقات، ٬نكن ملؤىا كإثراؤىا ّنعلومات الفطرة الٌسليمة حوؿ كيفية 

 ىي:ك ثبلثة عوامل مساعدة على ىذا التماسك كاالنسجاـ د نبوجرا مدتنظيم األشياء كاٞنواقف، كيذكر 

: إذ ٪ندث عندما تتصل اٞنادة اليت يثًنىا الٌنص باٞنادة اٞنعهودة من قبل Spreading التنشيط اٞنوٌسع -
 كباليت تعٌلقت بأذىاف مستعملي الٌنص.

: كيكوف عند ملء الفجوات كالثغرات بٌن نقاط يف مساحة اٞنعلومات،  Inferencing االستدالؿ -
 كشف جر٬نة يف قٌصة بوليسية مثبل.ك

: كيتعٌلق بتغيًن عاَف الٌنص من حيث ما يعٌد منو صادقا يف أم ٜنظة Updating/Activation التحديث -
 .(1)عندما يتغًن اٞنوقف ّنجرل األحداث

إف ىذه العوامل الثبلثة، تثبت أٌف االنسجاـ النصي، لي  معطنى سائغنا يسًننا، إذ أف بعض النصوص 
يٍرسىل إليوتتطلب من 
اٞنطركحة يف الٌنص، كالفرؽ بٌن من يفهم قصة ملء الفجوات بٌن ٢نتلف األحداث  اٞن

ا، كبٌن من َف يفهمها، ىو فرؽ يف القدرة على ملء تلك الفجوات، كالرٌبط بٌن اٞنواقف  بوليسية فهما جيدن
 اٞنختلفة، ككذا االستدالؿ عند مبلحظة ما يقطع أكاصر تلك القٌصة.

                                                           

 .115النص كاٝنطاب كاإلجراء، ص ،بوجراند مركبرت د ((1
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اإلجابة عن   ا ،اكؿ العلماء كفق ىذالٌنصية باالنسجاـ الٌنصي كح النحويةلقد اىتمت الٌدراسات 
كثًن من األسئلة اليت تطرح نفسها بإٜناح، كقد اقرتحت بعض اآلليات اليت ٬نكن أف يفهم هبا أم خطاب 

 مهما كاف نوعو:

 التساؤؿ عٌمن فعل؟ كماذا فعل؟ كمّت؟ ككيف؟ كٞناذا؟ -

 ي كالتقابلي.ماالرتباط اٞنعجمي بنوعيو الكبًنين: الرتاك -

 الرتكييب اٜناصل بالضمائر، كبأداة التعريف، كبعض أدكات العطف كالتوازم، كغًنىا.االرتباط  -

 .(1)كاٞندٌكنات كاٜنوار  نظرية اإلطار -

بأٌف احملٌلل يقف عاجزنا أماـ نصوص تتمٌيز بالتشتت، كتتجاكز ....( -ـ  1942) كيقر ١نمد مفتاح 
يلجأ إُف تقنية االستنباط لسد  ثغرات الٌنص، شرط يف كثًن من األحياف العرؼ اللغوم اٞنتعارؼ عليو، لذا 

 التقٌيد بقواعد القراءة كالتأكيل اليت من أ٨نها:

 االنسجاـ القوِف )الذم يتعلق ّنبدأ اٞنشاهبة اٝناص بتجارب احمللل اللغوية السابقة(. -

 .(االنسجاـ العريف )اٞنستمٌد من ْنارب احمللل اٜنياتية كتقاليده -

باعتماده خصائص  ميٍرسىل إليويتعلق ىذا اٞنبدأ بتقييد الطاقة التأكيلية لل)احملليمبدأ التأكيل  -
 (.السياؽ، كبعدـ افرتاضو سياقنا أكرب ٣نٌا يلـز أثناء التأكيل

 .(2)مراعاة اجملاكرة الزمانية كاٞنكانية -

اٞنقصود يف اٞنكاف  ك  عتبة الٌنص اٞننجز ؛إٌف االنسجاـ الٌنصي ىذا يقف عند عتبتٌن أساستٌن
يٍرسىل إليوكالزماف احملٌددين، كعتبة 
فٌتت مكو ناتو، يع ٕناسكو ك صناٞنوجو إليو اٝنطاب، يتلٌقاه برىبة كرغبة لي اٞن

يتفاعل معو حّت يضمن ٤ناح التواصل كما اللغة يف الزمن اٞنعاصر إاٌل للتواصل، كَف يعد إنتاجها ٠نٌرد عمل 
 ى باعتبار اٞنواقف اٞنختلفة.ق  لى تػى تي نتج جملٌرد اإلنتاج كإ٧ٌنا لً عشوائي غًن مقصود، َف تعد تي 

                                                           

 .42، ص)تنظًن كإ٤ناز( دينامية النص ،١نمد مفتاح ((1
 .43-42، صاٞنرجع نفسو ((2
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 ف:البلنسجاـ ١نٌدداف أساس: مصادر االنسجام  2.7

يقـو ىذا النوع من االنسجاـ على الٌنص، كىو ٚنة  :Semantic coherence االنسجاـ الدالِفاألو ل: 
. (2)لق مستول اٝنطابٔنال كما  ،الٌتماسك العاـ. كيعترب فاف دايك أدكات الرٌبط ال ٔنلق (1)داخلٌية لو

 لخطاب ىدؼ القارئ األساسي.لكلذلك، يعترب اكتشاؼ اٞنوضوع العاـ 

نع ىذا الٌنوع من االنسجاـ عبلقة ّنعطيات يصك  :Pragmatic coherence االنسجاـ الرباغمايتالثاني: 
الكاتب -اليت يندرج ٓنتها قصد اٞنتكلم «، كمع السياؽ كالتفاعل مع متغًناتو اٞنختلفة اٝنارجيةلٌنص ا

من ىنا ينسجم الٌنص  (3)»كمعرفة اٛنمهور، كتوقعاهتم، ككظيفة الٌنص، كاٞنعلومات اٞنقٌدمة، كاٞنكاف كالزماف
 ال ١نالة مع ٢نتلف ىذه اٞنتغًٌنات.

                                                           

(1) Annm.Johns, Coherence and academic writing, p 248. 

 .186علم لغة النص )النظرية كالتطبيق(، ص ،عزة شبل ١نمدنقبل عن      
 .186علم لغة النص )النظرية كالتطبيق(، ص ،عزة شبل ١نمد ((2
 .187ص اٞنرجع نفسو، ((3
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كترابطو، من اٞنواضيع اٟنامة كاٛنوىرية اليت استولت على  يعٌد البحث يف اتساؽ الٌنص ككيفية تضامو
البحوث اللسانية النصية، كىو أداة الكشف عن اسرتاتيجية بناء الٌنص ككيفٌية انتظاـ بناه ككحداتو، كٞنٌا كاف 
االتساؽ ٓنققو ٠نموعة من األدكات كالوسائل، أردنا يف ىذا الفصل البحث يف مدل فاعلية ىذه األدكات، 

 ٓنقيقها لتماسك الٌنص الٌداخلي. كمدل

، Junctionلذا، سوؼ ٦نص اٜنديث عن كسائل االتساؽ الٌنحوم اليت تشمل العناصر اآلتية: الربط 
حكم اإلماـ علي هبدؼ مقاربة ، Substitutionكاالستبداؿ ، Referenceكاإلحالة ، Ellipsisكاٜنذؼ 

 كأكجو ىذا الرٌتابط كمرب راتو.كالكشف عن مدل الرتابط اٜناصل بٌن مكو ناهتا 

 :Junction الربط .1

بعضها ببعض  قل  عى إمكاف اجتماع العناصر كالٌصور كتػى  « أف الربط يشًن إُف دنبوجراذكر ركبرت دم  
مها على سيقت متٌ  اليتك الٌتعلق مسؤكلة عنو العديد من أدكات العطف االجتماع ك ىذا  ك. (1) »يف عاَف الٌنص
 :(2)النحو اآليت

: الذم يربط بٌن صورتٌن أك أكثر من صور اٞنعلومات على سبيل Disjunctionالتخيير  1.1
 .االختيار، أم اختيار ١نتول كاحد فقط، كمن أدكات التخيًن اٞنعركفة: أك، إٌما، كإٌما

: الذم يربط بٌن صورتٌن أك أكثر من صور اٞنعلومات، باٛنمع Conjunctionمطلق الجمع  2.1
أف يكونا متشاهبٌن، كتستخدـ الواك ىنا، باعتبارىا أداة مطلق اٛنمع الشهًنة، كإضافة إُف، بينهما، شرط 

 (.إٍف ككذلك كفضبلن عن ذلك، كناىيك عن، كعبلكة على ىذا...

إذ يربط ىذا الٌنوع على سبيل السلب بٌن صورتٌن، من صور  :Contrajunctionاالستدراك  3.1
ا يكوف اٛنمع بينهما غًن كارد، كمن أدكات االستدراؾ: )لكٌن، بيدى أٌف، اٞنعلومات بينهما عبلقة تعارض، لذ

 (.إٍفغًن أٌف، بل، مع ذلك، على العك ، يف اٞنقابل...

                                                           

 .346الٌنص كاٝنطاب كاإلجراء، ص ،بوجراندم ركبرت د ((1
 .96-95بناء النص النثرم(، ص حساـ أ٘ند فرج، نظرية علم النص )رؤية منهجية يف، ك347-346، صاٞنرجع نفسو(2)
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: يشًن ىذا الٌنوع إُف العبلقة بٌن صورتٌن من صور اٞنعلومات بينهما Subordination التفريع 4.1
الثاين، كالسبب كالنتيجة مثبل، كمن أدكات التفريع حالة تدرٌج، ّنعىن ٓنٌقق األٌكؿ يعتمد على ٓنٌقق 

 .كاالتباع: )لًػ، ألٌف، لكي، لذلك، من أجل(

يتعٌلق الرٌبط الزمين بالرٌبط بٌن ٗنلتٌن متتابعتٌن زمنيا، كما  :Temporal Conjuctionي الربط الزمن 5.1
أنٌو يتعٌلق بوصف الٌنص كفقا للسٌياؽ كتفاعل األحداث مع بعضها البعض، كٓنققو العديد من األدكات 

 اء، مث، الواك، بعد، قبل، منذ، كٌلما، بينما، يف حٌن.فكمنها ال

اٜنكمة يف هنج الببلغة، كتصنع خصوصٌية الٌنص إف ىذه الركابط على تعددىا، تدخل ضمن نسيج 
 اٜنكمي، كسنقدـ فيما يأيت طريقة ارتباط اٞنعلومات بعضها ببعض، ككصف ٢نتلف العبلقات اٜناكمة ٟنا.

 الر بط في الحكم أصنافو وأدواتو: .2

أف إٌف كظيفة ٥نو الٌنص األكُف ىو استنباط قواعد الرٌبط بٌن اٛنمل يف الٌنص انطبلقنا من فرضية 
تعاقب أفقي متناسق لوحدات لغوية مرتابطة تقـو على أس  ١نٌددة   Isenberg Horst «الٌنص حسب إيزنربج
كتشاؼ ا من كضعهم علم النحو ىو  ، كإذا كانت غاية علماء العربية األكائل(1)» من حيث التسلسل

يب القرآنية كمدل انسجامها كسر ترابطها لفهم داللتها كمعانيها، فقياسنا، ننطلق من النحو كالرتا أسرار 
كايات ضلوع صاحبو )علي بن أيب طالب( بعلم النحو، كأنو ىو تشًن أغلب الرٌ  خصوصية نصٍّ  ٞنعرفةذاتو 

 .(2)» ىذا النحو انحي   « :بابو بقولو أف يفتح ق( 67تمن طلب من أيب األسود الدؤِف )

، هاككيفية تناسق النصوص جوىر البحث النحوم النصي ىو البحث يف خصوصيات تعاقب إفٌ 
، كٌل مادة لسانية Hjelmslevف سليياٞنكمشكبلت الرٌبط بٌن اٛنمل يف النص، الٌنص ّنعناه الذم أشار إليو 

                                                           

 .25ص، مدخل إُف علم اللغة النصي ،ديرت فيفهيجر ،فولفجانج ىاينو من (1)
  ، 18، ص1985، 3األردف، ط-مرائي، مكتبة اٞننار، الزرقاءايف طبقات األدباء، ٓنقيق: إبراىيم الس لٌباءنزىة األ نبارم،ابن األ (2)

  كينظر: ياقوت اٜنموم، معجم األدباء )إرشاد األريب إُف معرفة األديب(، ٓنقيق: إحساف عباس، دار الغرب اإلسبلمي،       
 .4/1467، 1993، 1طلبناف، -بًنكت     
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 ، طويبلامكتوبأك  كبلمي سواء أكاف بوضعو األصلي منطوقا  كل حدثكتفصيل ذلك ىو  سة، ادر قابلة لل
 .(1)اأك قد٬ن ا، جديداأك قصًن 

إذا كاف الرٌبط خاصية الٌلغة، اليت ال غىن عنها يف التشكيل الٌنصي، فهو يشًن إُف عبلقات بٌن بىن ك 
بأدكات ربط ٢نتلفة تظهر  مي ظ  نى النص اٞنشكٌلة لو، إذ ليست النصوص كحدات معزكلة، ال رابط بينها، كإ٧ٌنا تػي 

أفقيا على سطح الٌنص، كٔنتلف النصوص تبعنا لذلك باختبلؼ طرؽ التنظيم كاسرتاتيجيات البناء، كترتاءل 
  النصوص دكاال للقارئ ٔنضع للتتابع كالرتتيب، كىي نوافذ ٞندلوالت

ن
                 للخطاب، الذم ىو اتصنع عاٞن

تؤديها عدد من الٌذكات، ْنرم يف الزمن كالفضاء، كىي نفسها ٔنضع يف ٗنلة من األحداث أك الوقائع  «
             الٌنص مثل العاَف الذم ينقلو أم أٌف ذلك العاَف مرتب كذلك، إذب، يجرياهنا للمدل كالتتابع كالرتت

 .(2)» م بأدكات الربطد  ؤى بينها عبلقات، ىذه العبلقات تػي أك يصٌوره، يتكٌوف من عناصر تربط 

تصدرىا الرٌبط بالواك، ف، بالعديد من األدكاتاعتمدت اٜنكمة يف هنج الببلغة على الرٌبط كقد 
  .غًنىاك  كالفاء، كمث، كأك

  الربط بالواو: 1.2

اختلفت رؤية العلماء كتعٌددت نظرهتم إُف الواك، باختبلؼ كظيفة ىذه األداة كاختبلؼ السياقات 
الشائع استعماٟنا يف كبلـ العرب قد٬نا كحديثا، كإف تعٌددت  ،(**)فهي من حركؼ العطف (*) الواردة فيها

                                                           

 )انطبلقا من الرتاث العريب كمن الدراسات    ١نمد اٟنادم كآخركف، اٞنصطلحات اللسانية كالببلغية كاألسلوبية كالشعريةبوطارف  ((1
 .375ص، 2010اٛنزائر، دط، -الكويت-إشراؼ: ١نمد اٟنادم بوطارف، دار الكتب اٜنديث، القاىرة، اٜنديثة(     

 .43-42، ص)ُنث يف ما يكوفي بًًو اٞنلفوظي نصًّا( ج النصياألزىر الزناد، نس ((2
() الواك العاطفة، كاك االستئناؼ، كاك اٜناؿ، الواك الزائدة، الواك اليت ّنعىن أك، ، كىيذكر اٞنرادم ٖنانية أقساـ للواك :  

 الٌداين اٛنىن التذكار)...(، ينظر لبلستزادةنكار، كاك كلوين الرباغيث(، كاك اإلأاليت ىي عبلمة اٛنمع يف )كاك الثمانية، الواك       
  ، 1992، 1لبناف، ط-دار الكتب العلمية، بًنكت ٓنقيق: فخر الدين قباكة ك١نمد ندًن فاضل، ،يف حركؼ اٞنعاين

 .164-158ص     
()  كمن األكؿ: عطف الرجل، كمن الثاين: عطف الٌنساء   ، الثاين: االلتفات إليو،يءاللغة: شيئاف: إحدا٨نا: ٌِف الشٌ العطف يف 

 على أكالدىٌن، كمنو اشتق عطف البياف، إذ ىو التفاته إُف األكؿ بالتبيٌن، كمن األٌكؿ اشتق  عطف الن سق، ألنٌو ٌِف الثاين          
 على األك ؿ:       

 افي ماسىبىقٍ ٍطفي ًإم ا ذيك بيافو أك نىسىٍق    كىالغىرىضي اآلفى بػىيى العى 
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  كغًنهينيف اٛنىن الٌداق (  749 -) ....أقسامها، فالعطف أصل األقساـ كأكثرىا، كما يؤكد ذلك اٞنرادم 
اعتمادنا ، كقد اعتمد الرٌبط يف اٜنكمة على الواك ()من الٌنحاة كمذىب ٗنهور النحويٌن أهٌنا للجمع اٞنطلق

رابطنا إضافينا اعتمدت  ايف أغلب اٜنكم، باعتبارى هتواتر كركدك  ،ملحوظنا، خاٌصة فيما بٌن اٜنكمة الواحدة
اٜنكمة  يف  نظرعليو اٜنكمة يف نسج خيوطها، كذلك بإضافة معلومات جديدة الحقة ألخرل سابقة، كلن

 اآلتية:

الط مىعى، كىرىًضيى بًالذ ؿ  مىٍن كىشىفى ضير هي، كىىىانىٍت عىلىٍيًو نػىٍفسيوي مىٍن  بًنػىٍفًسًو مىًن اٍستىٍشعىرى  أىٍزرىل]: 2 اٜنكمة
 .[أىم رى عىلىيػٍهىا ًلسىانىوي 

ضمره يف النف  الذم ٩نعل من الطمع شعارا كيعقد عليو بقلبو كما يعقد على األمر اٝنطًن، كيي  إفٌ 
ة، ك٪نٌقرىا ك٪نٌط ويٌ ك٫نرجها من حاالهتا السٌ  ا، يكوف قد أدخل عليها عيبا يفسدى(1)ليتمكن من صاحبو

، كيكوف من أعلن عن ضرٌه كمصائبو للناس أك ٞنن لي  لو أف يعرؼ عنها شيئا قد أعلن عن (2)من قيمتها
ذيل و كىوانو كحقارتو كمهانتو للناس، إف  ٠نرد الكشف عن الضٌر ىو كشف عن الٌذٌؿ، أك كأٌف الٌذٌؿ يف  

  )ضعيف النف اآلتية فاأل٘نق 40من اٜنكمة  د  مى تى سٍ لة الثالثة فجواهبا أك تفسًنىا يي كشف الٌضٌر، أما اٛنم
إاٌل ألنٌو جعل من لسانو قائدا، إٌف النف  القوية كالعزيزة دليلها  لو أف يكوف كذلك أ٘نقى  ما كافككضيعها( 

من اللساف  تٍ لى عى كاٟنواف مّت جى النف  ترمي بذاهتا يف دركات الٌذٌؿ فالعقل كاللساف ىو اٝناضع لو؛ كعليو 
 .ىاىا كقائدى ها أك أمًنى دليلى 

                                                                                                                                                                                     

 فىذيك البػىيىاًف تىاًبعه ًشٍبوي الص فىو     حىًقيقىةي القىٍصًد بًًو ميٍنكىًشفىوٍ 
أضواء  ،: ١نمد بن عوض بن ١نمد السهليٓنقيق ،إرشاد السالك إُف حل ألفية ابن مالك ،برىاف الدين بن قيم اٛنوزية

 .2/615، 1954 ،1ط السعودية، -الرياض ،السلف
(  ) ىو اٛنمع اٞنوصوؼ : الواك ٞنطلق اٛنمع، ال للجمع اٞنطلق، ألف اٛنمع اٞنطلق اؿى قى يػي  فٍ أى  الٌصواب علماءالقاؿ بعض  
                  كاٛنمع اٞنوصوؼ باإلطبلؽ لي  لو معىن ىنا، بل اٞنطلوب ىو مطلق اٛنمع، ّنعىن أم ٗنع كاف مرتبا باإلطبلؽ )...(       

 . 162يف حركؼ اٞنعاين، ص الٌداين اٛنىن، ينظر اٞنرادم، كنظًن ذلك قوٟنم: مطلق اٞناء، كاٞناء اٞنطلقأك غًن مرت ب،       

                               ىػ، 1414 ،3ط لبناف، –بًنكت  صادر، دار العرب، لساف منظور، استشعر الشيء جعلو شعارا يف قلبو كأضمره، ينظر ابن (1)
      4/409. 

 .14/356 ،اٞنرجع نفسوأزرل بالنف  أدخل عليها عيبا كحٌقرىا، كىٌوهنا كقٌصر هبا، ينظر  (2)
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لي  بينها يف ذاهتا  اموضوعات ثبلث٩ند أٌف ٟنا  اٞنشكلة للحكمة ةاٛنمل الثبلثىذه يف إٌف اٞنتأٌمل ك 
اللساف؛ كلكن ٩ند أيضا كىذا ىو اٞنهم أٌف الرابط بينها كاٛنامع ٞنا توىم بٌن ك  ر  الض  ك ىي الطمع أدىن صلة 

أك النف  كحقارهتا، ك٬نكن أف  النف  كىواهناكىو شتات موضوعاهتا يقـو على كحدة اٞنوضوع كحالتو 
ٍظهىرى ذلك من حيث أف ىواف النف  كحقارهتا نتيجة الختيارات البشر؛ كذلك يعين أف ٓنقًن النف  يى 
فلي  اٟنواف يف  ،. كاٞنوضوعات اٞنختلفة تصًن إُف الوحدة الداللية بفعل اٛنعلٍسلىكي إًلىٍيًو من طيريؽ ثبلثيي 

   مًنه.ضى بو، كلي  اٟنواف يف اللساف كإ٧ٌنا يف تأالطمع كإ٧ٌنا يف استشعاره، كلي  الٌذٌؿ يف الٌذٌؿ كإ٧ٌنا يف الرٌ 

يستدعي إضافة عناصر جديدة الحقة ألخرل سابقة،  "بلغةبهنج ال"اللغوم يف ٜنكمة اإف تشكيل 
 ي عند اإلماـ علي، كىذه أمثلة ذلك:ظة اٝنطاب الوعيخصوص تطٌلبوتكىو ما 

ا ااٍلٍنسىاًف يػىٍنظيري ًبشىٍحم، كىيػىتىكىل مي بًلىٍحم، كىيىٍسمىعي ًبعىٍظم، كىيػىتػىنػىف  ي  ]:8اٜنكمة  -   اٍعجىبيوا ًٟنذى

 .[!ًمٍن خىٍرـ             
 .[اٍلمٍكريكبً  عىنً  كىالتػ ٍنًفي ي  اٍلمىٍلهيوًؼ، ًإغىاثىةي  اٍلًعظىاـً  الذ نيوبً  كىف ارىاتً  ًمنٍ  ]: 24اٜنكمة  -

ان ، كىالى تىكيٍن ميبىذ ران، كىكيٍن ميقىد ران  ،كيٍن ٚنىىحان  ]: 33اٜنكمة  -  .[كىالى تىكيٍن ميقىرت 

 .[قػىٍلًبًو، كىقػىٍلبي ااٍلٍ٘نىًق كىرىاءى ًلسىانًوً ًلسىافي اٍلعىاًقًل كىرىاءى  ]: 40اٜنكمة  -

ينظر، يسمع، يتنف ( باإلنساف كتتعٌلق بو، إذ أفادت الواك ىنا ) :ترتبط األفعاؿ 8 ففي اٜنكمة
 تتعلق بأفعاؿ خاصة باالنساف ال غًن، كىي النظر كالسمع كالتنٌف   ٛنمع اٞنطلق، كإضافة عناصر جديدةا

ِنربه كىو شبو  كالتنفي  عن اٞنكركب( )إغاثة اٞنلهوؼ، إذ ارتبط اٞنبتدأ اٞنؤخر ككذلك يف اٜنكمة اليت تليها
إذ ارتبطت الواك بفعل األمر )كن(، كسبقت ال  33، ككذلك يف اٜنكمة اٛنملة )من كٌفارات الذنوب(
 رنا(.كال تكن مبذرنا، كال تكن مقتػ  )الناىية يف شطرم اٜنكمة: 

حكم متناثرة متعٌددة اٞنواضيع كالذم ىو عبارة عن  تصبح الواك يف مثل ىذا اٝنطاب ،ىذاكفق 
من توظيف الواك ىنا، خاٌصة ألف اٜنكمة مبنية على تقدًن اٞنعلومة تلو  لب البناء، كال مفر  كاٞنقاصد من صي 

، إٍذ تكمن أ٨نية ىذا التوظيف يف الكم  اٝنربم الذم تقٌدمو، ٣نٌا يسمح بالرتاكم  اٞنعلومي الذم األخرل
ٍرًسليريد 
ي
   كلنضرب اٜنكمتٌن اآلتيتٌن مثاال: للميٍرسىل إليوو ٬نقدت اٞن
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 كىشىجىاعىتيوي عىلىى قىٍدًر أىنػىفىًتًو،قىٍدري الر جيًل عىلىى قىٍدًر ٨ًن ًتًو، كىًصٍدقيوي عىلىى قىٍدًر ميريكءىتًًو،  ]: 45اٜنكمة   -
  .[ًعف تيوي عىلىى قىٍدًر غىيػٍرىتًوً كى 
  .[دىًب، كىالى ظىًهًنى كىاٍلميشىاكىرىةً الى ًغىنى كىالعىٍقًل، كىالى فػىٍقرى كىاٛنٍىٍهًل، كىالى ًمًنىاثى كىاألى  ]: 52 اٜنكمة  -

ٍرًسللقد بٌرر  
ي
مثل الصدؽ كالشجاعة كالعٌفة، كٗنع بٌن  45استحضار صفات الرجولة يف اٜنكمة  اٞن

يٍرسىل إًلىٍيوً اٛنمل االٚنية األربعة اٞنشٌكلة للحكمة، كاليت جاءت تفصيبل لقدر الرجل كمكانتو ك٢نربة 
 اٞن

ٍرًسلكمعلمة إياه أخبلؽ الرجاؿ. كاألمر نفسو يف اٜنكمة اليت تلتها كاليت ٫نرب فيها 
ي
أنٌو ال غىن كغىن العقل  اٞن

، كاٞنشاكرةللرأم    سند أك داعماكال مًناث كاألدب مًناثا، كال  ،اثلو، كال فقر كاٛنهل فقرافبل شيء ٬ن
 جامعا بٌن ىذه الرتاكيب اٞنتشاهبة البنية ك مضيفا يف كٌل تركيب منها معىن جديدا.

ٟنذه  كحكم أخرل يتشابو بناؤىا الٌلغوم، حٌّت كأهٌنا قطعة كاحدة، مبتورة األجزاء مفرٌقة، كاٞنتأمل 
 :(1)اٜنكم يستشعر ذلك

يًقل   ]: 3اٜنكمة  -
  غىرًيبه يف  كىالبيٍخلي عىاره، كىاٛنٍيٍْبي مىنػٍقىصىةه، كىالفىٍقري ٫نيًٍرسي الفىًطنى عىٍن حيج ًتًو، كىاٞن

تًوً                 .[بػىٍلدى

 .[كىالوىرىعي جين ةه، كىنًٍعمى القىرًيني الر ضىىكىالعىٍجزي آفىةه، كىالص بػٍري شىجىاعىةه، كىالز ٍىدي ثػىٍركىةه،  ]: 4اٜنكمة  -

 .[بي حيلىله ٠نيىد دىةه، كىالًفٍكري ًمٍرآةه صىاًفيىةه ادى الًعٍلمي ًكرىاثىوه كىر٬نىةه، كىاآل ]: 5اٜنكمة  -

              قػىبػٍري  اٍلمىوىد ًة، كىاالٍحًتماؿي  كىصىٍدري العىاًقًل صيٍنديكؽي ًسر ًه، كىالبىشىاشىةي ًحبىالىةي  ]: 6اٜنكمة  -

 .[العيييوبً              

ة، لثتبدك اٜنكمة الثالثة على عبلقة بسابقتها، كىي اٜنكمة الثانية، ككذلك اٜنكمة الرابعة مع الثا
 كالٌسادسة مع اٝنامسة، حٌّت ككأف ىذه اٜنكم تبدك حكمة كاحدة، كذلك لسببٌن:

بٌن اٜنكمة كاألخرل، ٣نٌا ٩نعل منها قطعة  يصلٞنذكورة، ٜنكم اامتصدر  : أٌف حرؼ الواكاألول
 كاحدة.

                                                           

 .308-2/307، 1996، 2لبناف، ط –هنج الببلغة، ٓنقيق ١نمد أبو الفضل إبراىيم، دار اٛنيل، بًنكت  علي بن أيب طالب، ((1
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ىا، أم تشابو الشكل اللغوم الذم تتكٌوف منو ري كٍ : التماثل اللغوم يف نسيج اٜنكم السابق ذً الثاني
 ٬نكن إيضاحو كما يأيت:ىو ما اٜنكمة، ك 

ٜنكم كمواعظ هنج الببلغة، يستبصر ىذا التماسك الشديد الذم يصنعو حرؼ الواك الذم كاٞنتأٌمل 
ٍرًسليصل بٌن كحدات اٜنكمة الواحدة، كيتسم يف أغلبو باٞنباشرة، إذ يقف 
ي
ىنا  موقف الواعظ الذم  اٞن

اٜنكمة، يعرٌفنا استندت حكمو على إضافة عناصر جديدة لبناء فوٌجو، اٞنخرب اٜنياة كفقو أحواٟنا، كموقف 
البخل عار، كالعجز آفة،  :بالبخل، كاٛنْب، كبالفقر، كالصرب، كالزىد، كالعلم، بكلمة كاحدة )خرب كاحد(

قيل آلخر ما الببلغة؟ قاؿ: إ٩ناز   «:٩نازاإلالببلغة من ك كىنا تكمن ببلغة اإلماـ علي،  .كالٌزىد ثركة
الببلغة؟ قاؿ اإل٩ناز يف غًن عجز، كاإلطناب يف  ،كقيل آلخر ماالكبلـ، كحذؼ الفضوؿ، كتقريب البعيد

: من كقيل لبعضهم( ...)غًن خطل، قيل لغًنه: ما الببلغة؟ قاؿ إقبلؿ يف إ٩ناز، كصواب مع سرعة جواب
 .(1) »أبلغ الناس؟ قاؿ: من ترؾ الفضوؿ كاقتصر على اإل٩ناز

لرٌبط بٌن أجزاء اٜنكمة لالواك  كثرة توظيف حرؼكتتمٌيز اٜنكم بسهولة العرض، كىو ما يربٌر  
 كمن أمثلتو: ،هافي ةالغالبطبيعة ال يالواحدة، إٍذ تتمٌيز أغلب اٜنكم بالقصر، كى

، كالى ضىلىٍلتي كىالى ضيل  يبً مىاكىذىٍبتي ]: 152 اٜنكمة -  .[كالى كيًذٍبتي

 .[نٍػعىاـً عىلىٍيوً إلً ٍحسىاًف إًلىٍيًو، كىاٍرديٍد شىر هي بًاعىاًتٍب أىخىاؾى بًاإلً ]: 160 اٜنكمة -

امىةي، كىٖنىىرىةي اٜنٍىٍزـً الس بلىمىةي ]: 183 اٜنكمة -  .[ٖنىىرىةي التػ ٍفرًيًط الن دى

                                                           

 .123-2/122، ق1404، 1ط لبناف،-ابن عبد ربٌو، العقد الفريد، دار الكتب العلمية، بًنكت ((1

   6اٜنكمة                       5اٜنكمة                          4اٜنكمة                      3اٜنكمة      

 
 

 مسند إليو   مسند          مسند إليو   مسند            مسند إليو     مسند         مسند إليو      مسند
 + صفة                    + مضاؼ إليو                                                                        



 يالتحليل النحى                                                الفصل الثاني                                     
 

- 48 -  

، تكٌرر حرؼ الواك ثبلث مرات رغم قصر اٜنكمة، إذ فصلىت بٌن الرٌابط كالرٌابط  152ففي اٜنكمة 
 سبع عشرة             الواك  حرؼ فيها كرداليت اآلتية نتأمل اٜنكمة لكلمة كاحدة، كىو شأف أغلب اٜنكم، ك 

 مرٌة.

ةى أىٍكحىشي ًمنى اٍلعيٍجًب، كىالى عىٍقلى كىالت ٍدًبًًن،  الى مىاؿى أىٍعوىدي ]: 109 كمةاٜن - ًمنى اٍلعىٍقًل، كىالى كىٍحدى
قىاًئدى كىالتػ ٍوًفيًق، كىالى ًْنىارىةى كىاٍلعىمىًل دىًب، كىالى اٍٝنيٍلًق، كىالى ًمًنىاثى كىاألى كىالى كىرىـى كىالتػ ٍقوىل، كىالى قىرًينى كىحيٍسًن 

 ، كالى ًعٍلمى  الص اًلًح، كىالى رًٍبحى كىالثػ وىاًب، كىالى كىرىعى كاٍلويقيوًؼ ًعٍندى الش بػٍهىًة، كىالى زيٍىدى كىالز ٍىًد يف اٜنٍىرىاـً
فى كىاٜنٍىيىاًء كىالص رٍبً، كىالى حىسىبى كىالتػ وىاضيًع، كىالى شىرىؼى  كىالتػ فىك ًر، كىالى ًعبىادىةى كىأىدىاًء اٍلفىراًئًض، كىالى ًإ٬نىا

اٍلًعٍلًم، كىالى ميظىاىىرىةى أىٍكثىقي ًمن ميشىاكىرىة  .[كى

ٍرًسلف لقد كظٌ 
ي
ٕناسكها، كيف كل مرة  قيقٓنالواك للرٌبط بٌن ٗنل ىذه اٜنكمة اٞنتعددة اٞنواضيع، ك  اٞن

لة للحكمة ال يشعر كٌ معلومات الحقة ألخرل سابقة، كرغم ٕناثل البىن اٞنشف ىذا اٜنرؼ ليضيف ظ  وى يػي 
القارئ ّنلل أك كلل، ك٬نكن القوؿ هبذا بأٌف الوصل عبلقة إضافة للرٌبط بٌن اٞنواقف أك اٜنوادث اليت تعتمد  

 .(1)كل منها على األخرل يف نطاؽ اٛنملة

رتباطات كثيقة بٌن كحدات الٌنص اٞنشك لة لو، إف استعماؿ أدكات العطف، ّنا فيو الواك، يشًن إُف ا
كإُف عبلقات بٌن اٞنكو نات اليت تظهر على سطح الٌنص، كْنمع الواك يف كثًن من اٜنكم بٌن كلمات كحّت 

قدرة ىذه األداة على صنع  لٗنل متضاٌدة، ٣نٌا يدؿ  على تنوٌع األساليب اٞنوجودة يف هنج الببلغة، كمد
 ٚناتو:التماسك مهما كانت 

نٍػيىا ]: 422اٜنكمة  ٍ يػىٍرضىهىا ثػىوىابان ألى  الد  ، ًإف  اهللى تػىعىاُفى َفى ائًوً ٍكلًيىائًًو، كىالى ًعقىابان ألى تػىغير  كىتىضير  كىٕنىير   .[ٍعدى

) من خبلؿ  لقد ساعد حرؼ الواك يف تكثيف الٌداللة يف الشطر األٌكؿ من اٜنكمة )تغر  كتضير  كٕنير 
كىي صفات  ،(الراء)فاصلةيف اٜنرؼ األخًن من الك  وزف: )تػىٍفعيلي(،يف الذكر ىذه األفعاؿ اٞنتتابعة كاٞنتفقة 

                                                           

  ، (دم بوجراند ككلفجانج دريسلر )تطبيقات لنظرية ركبرت مدخل إُف علم لغة النص ،علي خليل ٘ند، إٟناـ أبو غزالة ((1
 .107ص     
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ٞناذا َف يرضها اهلل ك  قٌوة حٌجتو من خبلؿ التكرير الصويت ٟنذه األفعاؿ، للٌدنيا ٠نتمعة، حّت يربٌر اإلماـ علي
 كمن اٜنكم أيضا:كال عقابنا ألعدائو،  ال ثوابنا ألكليائو

ًني ةي ]: 404اٜنكمة  -  .[كىالى التػ وىس لي  كىالتٌػقىل لي ، كىالى الد نًي ةي  اٍلمى
هي اٛنٍىن ةي، كىكيل  نىًعيم دكيفى اٛنٍىن ًة ١نىٍقيوره،كيل   ]: 394اٜنكمة  - ، كىمىا شىرٌّ ًبشىرٍّ بػىٍعدى هي الن اري يػٍره ًِنىًٍن بػىٍعدى  مىا خى

 .[الن اًر عىاًفيىةه بىبلىء ديكفى 

ناصر ىو مرب رات اٛنمع بٌن الع ،لٌنصلاٞنشٌكلة ر إليو أيضنا يف العبلقات ظى نٍ يػي  الذم ٩نب أفٍ  إف  
كإ٧ٌنا الذم ينبغي أف ينظر فيو ىو مربٌرات اٛنمع   «، فبل ٗنع دكف مرب روكالوحدات اليت تظهر على سطح

 .(1)» )أك جزء من خطاب(بٌن العنصرين ٣نٌا مكنهما من بناء صورة خطاب 

 كإف ٗنعت بٌن متضادين )جاىلكم [ميٍزدىاده، كىعىاًلميكيٍم ميسىو ؼه  جىاًىليكيمٍ ]:مثبل  289 فاٜنكمة
كإف اختلفت الٌصفات كتناقضت تناقضا  ـو ذمعاٞنكم(، إاٌل أٌف ٟنذا اٛنمع مربٌر، كىو أٌف كبل الٌرجلٌن مك 

، اٛناىل الذم يسرؼي ذمكبل الٌرجلٌن م «ـ (  1980 – 1900)  يقوؿ ١نمد أبو الفضل إبراىيممطلقا  ـو
 .(2) »يف العمل على غًن بصًنة، كالعاَف الذم يرل الٌصاٌف، كلكٌنو يسو ؼ كيؤخر

النص الظاىرة، ٗنع لو ما يربره، كشرطو  بىنكلذلك يكوف العطف كسيلة منطقية للجمع بٌن 
النص اٞنلفوظة كاٞنلحوظة ذات عبلئق ٢نتلفة منها مكونات   «ٌن اٞنعطوؼ كاٞنعطوؼ عليوالتناسب ب

من  كنسق ،العطف بأداة من أدكات الٌنسق، فهو ٧نط من أ٧ناط اٛنمع بٌن اٞنعاين كصورىا يف لساف العربية
 .(3) »ما ٩نمع بينهما بناسق أنساؽ تعانقها، فكاف ضركرة عند أىل العلم أف يتحقق تناسب بالغ بٌن

 

 

 

                                                           

 .227ص )مدخل إُف انسجاـ اٝنطاب(، لسانيات النص ،١نمد خطايب ((1
  .هنج الببلغة علي بن أيب طالب، ، 2/374، 2 رقم : ،إبراىيمىامش تفسًنم للمحقق كالشارح ١نمد أيب الفضل ( (2

 . 8، ص1993، 1مصر، ط -شربا ١نمود توفيق ١نمد سعد، مسالك العطف بٌن اإلنشاء كاٝنرب، مطبعة األمانة، (3)
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 الر بط بالفاء: 2.2

ساىم بشكل كاضح يف اٌتساؽ اٜنكمة إٍذ من أكثر اٜنركؼ اعتمادنا يف اٜنكم، حرؼ الفاء  ييعدٌ 
 نحوالربطها بٌن ٗنلة الشرط كجواهبا على ىو الفاء،  فيو كٕناسكها كالرٌبط بٌن كحداهتا، كأكثر ما ترد

 :اآليت

 .[ًبًعٍرًضًو فػىٍليىدىًع اٍلًمرىاءى  مىٍن ضىن   ]: 368اٜنكمة  -

قىةً ري فػىتىاجً  ًإذىا أىٍملىٍقتيمٍ ] :255 اٜنكمة -  .[كا اهللى بًالص دى

 .[مىٍن ظىن  ًبكى خىًٍنان فىصىد ٍؽ ظىن وي ] :245 اٜنكمة -

، يػىٍوـه : يػىٍومىافً  الد ٍىري ] :406 اٜنكمة - ؛ كىيػىٍوـه  لىكى  كىافى  كىًإذىا تػىٍبطىٍر، فىبلى  لىكى  كىافى  فىإذىا عىلىٍيكى
 .[فىاٍصربٍ  عىلىٍيكى 

ٍر أىٍف يػىرىاؾى اهللي ًعٍندى مىٍعًصيىًتًو، كىيػىٍفًقدىؾى ًعٍندى طىاعىًتًو، فػىتىكيوفى ًمنى اٝنٍىاًسرًينى، ] :389اٜنكمة  - اٍحذى
 .[كىًإذىا قىوًيتى فىاقٍػوى عىلىى طىاعىًة اهلًل، كىًإذىا ضىعيٍفتى فاٍضعيٍف عىٍن مىٍعًصيىًة اهللً 

، فىصىد ٍؽ ،  فىاٍصربٍ ، فاٍضعيٍف ، فىاقٍػوى اٜنكم بفعل األمر )إذ ترتبط الفاء عادة، كحسب ما سبق من 
حينها  الـزف ،ك، فإذا كاف الٌدىر عليك كساء حال(*)(، إذ أفادت الفاء ىنا الرٌتتيب يف اٞنعىنإٍف...كاري فػىتىاجً 

حرؼ الفاء التعاقب  تأجيبلن، فأفاد، إذ ال ٪نتمل الصرٌب على الٌدىر كىًإذىا قىوًيتى فىاقٍػوى عىلىى طىاعىًة اهللً الصرب، 
، )كإذا قويت فاقو، كإذا ضعفت فاضعف( عطف اٞنفٌصل على 389، كما أفادت يف اٜنكمة كالفورية
 كاألمر ذاتو يف ،كاٞنراد بو تفصيل القٌوة اليت يكوف عليها )اٞنخاطب(، كتفصيل الٌضعف كذلك ،اجململ
اءن، فى الس خىاءي مىا كىافى  ]: 51اٜنكمة  . إذ جاءت الفاء اٞنرتبطة بلفظ [فىحىيىاءه كىتىذىم مه  كىافى عىٍن مىٍسأىلىةو   ًإذىاابًٍتدى

 لصفتو. اٟنذا السخاء كتبيان اٜنياء تفصيبل

                                                           

() قاؿ بعضهم: الرتتيب بالفاء على ضربٌن: ترتيب يف اٞنعىن، كترتيب يف الذكر، كاٞنراد بالرتتيب يف اٞنعىن أف يكوف اٞنعطوؼ هبا   
 يف حركؼ اٞنعاين ،   الٌداين اٛنىناٞنرادم، ،  [07]االنفطار: َّ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّ الحقا متصبلن، ببل مهلة كقولو تعاُف:       
  .64-63ص     
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٪نمل يف معناه معىن الواك، إذ يتم  الرٌبط بٌن ٗنل  اكقد جاءت الفاء يف عديد اٞنواضع رابطنا إضافيًّ 
سهم يف بناء اٜنكمة، فتضيف كل ٗنلة الحقة إُف سابقتها جديدة تي  فاٜنكمة الواحدة عرب إضافة معا

ا سواء عرب التتابع من خبلؿ األدكات مثل )الواك، الفاء( أك عرب التخيًن بإضافة أحد  عنصرنا إخبارينا جديدن
 اٜنكمة منوي ما كرد تكأمثل(1) ،تراكم الٌداللة يف بناء معىن الٌنص فيسهمأك( ك  )أـ ٌنتاؿ األداٞنعنيٌن من خبل

 .[...ٍموىاؿي فػىقىٍد قيًسمىتٍ ٍزكىاجي فػىقىٍد نيًكحىٍت، كىأىم ا األى أىم ا الد كري فػىقىٍد سيًكنىٍت، كىأىم ا األى ... ]: 126

طىرًيقه ميٍظًلمه فىبلى تىٍسليكيوهي، ]: 293 اٜنكمةكقد جاءت الفاء يف عديد اٜنكم مرتبطة بالنهي على ٥نو 
، كيف حكم ...إٍف تػىتىكىل فيوهي تلجوه، فبل  تسلكوه، فبل فبل[، عىًميقه فىبلى تىًلجيوهي، كىًسر  اهلًل فىبلى تػىتىكىل فيوهي  كىُنىٍره 

، كىالى ضىرٍعه ]: 01اٜنكمة أخرل أفادت السببية على ٥نو  نىًة كىاٍبًن الل بيوًف، الى ظىٍهره فػىيػيرٍكىبى كيٍن يف اٍلًفتػٍ
كما ، كاألمر ىنا يتعٌلق بابن الٌلبوف، كىو كلد الناقة، كىو ال يصح ركوبو، ألنٌو َف يقو ظهره بعد،  [فػىييٍحلىبى 
الى تىٍصحىًب ]: 299اٜنكمة كمن أمثلة ذلك اٜنكم اآلتية:  (2)و لي  بأنثى ذات ضرع، ألنٌ لىبي ٪نيٍ أنٌو ال 
اًئقى  ًمٍن حىٍيثي جىاءى، فىًإف   ريد كا اٜنٍىجىرى ]: 320اٜنكمة ، كأيضا [فىًإن وي يػيزىي ني لىكى ًفٍعلىوي، كىيػىوىد  أىٍف تىكيوفى ًمثٍػلىوي  ،اٍلمى

 . [الش ر  الى يىٍدفػىعيوي ًإال  الش ر  

أٌف ىذه األدكات تواترت يف هنج الببلغة تواترنا كاضحنا، كأسهمت يف اتساؽ اٜنكمة ك٠نمل القوؿ 
اختبلؼ معاين األداة الواحدة، إال عبلمة ك لة لبلتساؽ، كيف نسج خيوطها، كما اختبلؼ األدكات اٞنشك  

كىي أساليب  ،على تشابك العبلقات بٌن اٜنكم يف هنج الببلغة كتعٌددىا، يتصٌدرىا العطف بالواك كالفاء
، ككيفية اسرتجاعهم اٞنرسل إليوح ٞننتجي النصوص التحكم يف حيثيات استقباؿ النصوص من طرؼ تسم

عبلمة على  –إف كانت ىذه األدكات  – فهم الٌنصٌ يكوف كمن مٌث  .(3) ٞنختلف العبلقات كتكوينها
 انسجاـ اٝنطاب.

 

                                                           

 .162ص ،لم لغة الٌنص )النظرية كالتطبيق(ع ،عزة شبل ١نمد ((1
  .هنج الببلغة علي بن أيب طالب، ، 2/307، 1 رقم : ،ىامش تفسًنم للمحقق كالشارح ١نمد أيب الفضل إبراىيم ((2
  ، (دم بوجراند ككلفجانج دريسلر )تطبيقات لنظرية ركبرت مدخل إُف علم لغة النص ،علي خليل ٘ند، إٟناـ أبو غزالة ((3
 .113ص     
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 الر بط بأو وأم: 3.2

جديدة على كجو  فمعاكذلك عرب إضافة  ،من أدكات الرٌبط اإلضايف "أـ"ك "أك"تعد األداتاف 
اٛنمهور، فإف قلت  كما يذىبًن، إذ تعد )أك( من حركؼ العطف اٞنشركة يف اإلعراب ال يف اٞنعىن  يالتخ

ٖنانية ق (  749 -) ..... غًن أٌف لػػ )أك( كما ذىب اٞنرادم (1)قاـ زيد أك عمرك، فالفعل كاقع من أحد٨نا
 ٔنتلف باختبلؼ موقعها يف الكبلـ. ()معاف

ه الٌنزعة الطاغية يف اٜنكمة اليت يتمٌلكها ر ربٌ تاتٌن مقارنة بالواك كالفاء، دٌن األاتإٌف ندرة استعماؿ ى
ـ (                 1905 – 1849)  طريق الٌصواب، يقوؿ ١نٌمد عبده الوعظ، كيطغى عليها التقرير كاإلرشاد إُف

خطيب اٜنكمة ينادم بأعلياء الكلمة كأكلياء أمر األٌمة، يعر فهم مواقع الصواب، كيبصرىم كأين أٚنع  «:
مواضع االرتياب، ك٪نذرىم مزالق االضطراب، كيرشدىم إُف دقاؽ السياسة، كيهديهم طرؽ الكياسة، 

  .(2)» كيرتفع هبم إُف منٌصات الرٌئاسة، كييصعدىم شرؼ التدبًن، كييشرؼ هبم على حسن اٞنصًن

سط، كيقاؿ: لو أفادت )أك( الدعوة إُف اٝنلق ا [الىتػىرىل اٛنٍىاًىلى ًإال  ميٍفرًطان أىٍك ميفىر طان ]: 68كمة اٜنففي 
ط، كاٛناىل من اتصف بأحد٨نا، كبذلك أفادت اٜنكمة بأٌف أحد٨نا صحيح، )اٛناىل إٌما ريال إفراط كال تف

 مفرط أك ميفر ط( كال ٬نكن اٛنمع بينهما.

                                                           

 .227ص ،يف حركؼ اٞنعاين الٌداين اٛنىن ،اٞنرادم ((1
()   :يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّ لػ )أك( ٖنانية معاف: األٌكؿ الشك ٥نو: قاـ زيد أك عمرك، الثاين اإلهباـ ٥نو َّ   

  ن، كاٝنام  التقسيم ٥نو ثوبا، كالرابع اإلباحة ٥نو جال  اٜنسن أك ابن سًنيكالثالث: التخيًن ٥نو: خذ دينارا أك  ، [24]سبأ:      
  [ 147]الصافات: َّ  خس حس جس مخ جخ مح جح ُّ : اسم أك فعل أك حرؼ، كالسادس اإلضراب كقولو تعاُف الكلمة :      
 كالثامن ّنعىن كال، كأنشد:السابع ّنعىن الواك كقوؿ الشاعر: جاء اٝنبلفة أك كانت لو قدرا ، ك ّنعىن بل،       
 

 عي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى ػػػػا ري ضلهأ وؿو جي كىٍجدي عى  كالى  تي دٍ ا كجى مى ال كىٍجدي ثكلى كى 
 واعي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى دى فانٍ  يجي جً  اٜنى تواىفى  ـى وٍ يػى  ػػػػػوي تى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناق ل  شيخ أضى  دي أك كجٍ 

 
 .230-228، صنفسواٞنرجع ينظر  

١نمد  :، شرح(الٌرضي من كبلـ أمًن اٞنؤمنٌن علي بن أيب طالب )٠نموع ما اختاره الشريف هنج الببلغة، ،علي بن أيب طالب ((2
 .4مقدمة الشارح، ص، دت ،، دطلبناف-، بًنكتاٞنعرفةعبده، دار 
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أىٍك  الثػ نىاءي بًأىٍكثػىرى ًمنى ااٍلٍسًتٍحقىاًؽ مىلىقه، كىالتػ ٍقًصًني عىًن االٍسًتٍحقىاًؽ ًعيٌّ ]: 353ككذلك يف اٜنكمة 
ٍيئان نىالىوي أىٍك بػىٍعضىوي ]: 393 اٜنكمة يف، ك [حىسىده  ، فمن طلب شيئنا نالو، كٌلو )كىو اٞنقٌدـ( أك إف [مىٍن طىلىبى شى

 بٌن بديلٌن، أحد٨نا صحيح يف يًنكبذلك أفادت )أك( يف اٜنكم السابق ذكرىا التخَف ينلو كٌلو فبعضو، 
كيربر األمر  صعبة يًنبأنٌو رٌّنا كانت إجراءات التخ بوجراندم د ركبرت ر  ، كيقكاآلخر غًن ذلك عاَف النص
ا للرتابط كالٌتماسك، كإذا أراد  « بقولو : منشئ الٌنص االحتفاظ ألٌف يف التخارج الذم بٌن البدائل هتديدن

 .(1) »بتكامل الٌنص، فعليو أف ٫نتار البديل اٞنناسب، كيستعملو مع إطراح البدائل األخرل

على أٌف اٞنخاطب أيضنا، يقٌدر تكامل الٌنص كيستوعب جزيئاتو، كىو اٞنفٌوض بالقراءة، كربط 
 غًن منفصمة األجزاء . جزيئات ىذا العاَف حّت تستحيل كحدة متماسكة

كمع ىذا يتحٌكم منتج الٌنص يف نسج خيوطو، كيضطر إُف تغليب أدكات ربط على أخرل تبعنا 
للمقاصد كاسرتاتيجيات البناء، بل يضطر يف كثًن من األحياف إُف تنويع األدكات يف اٜنكمة الواحدة، على 

اك، كالفاء، كأك ، إذ ٗنع اإلماـ علي بٌن ثبلث أدكات ٢نتلفة، كىي الو ٥396نو ما ىو كارد يف اٜنكمة 
 لىذ هًتىا كىبػىٌٍنى  نػىٍفًسوً  بػىٌٍنى  ٫نيىل ي كىسىاعىةه  مىعىاشىوي، يػىريـ   كىسىاعىةه  رىب وي، ًفيهىا يػينىاًجي فىسىاعىةه : سىاعىات ثىبلىثي  لًٍلميٍؤًمنً ]:
ل   ًفيىما  لىذ ة أىكٍ  مىعىاد، يف  خيٍطوىة أىكٍ  ًلمىعىاش، مىرىم ة: ثىبلىث يف  ًإال   شىاًخصان  يىكيوفى  أىفٍ  لًٍلعىاًقلً  كىلىٍي ى  .كى٩نىٍميلي  ٪نًى
 .[١نيىرـ  غىًٍنً  يف 

 ةيف اٜنكمكما كيندر أيضا استعماؿ األداة )أـ( إاٌل يف مواضع قليلة من حكم هنج الببلغة، كذلك  
؟ أىًحٌنى أىٍعًجزي عىًن ااٍلنًٍتقىاـً  :] 190 ؟ أىـٍ ًحٌنى أىٍقًدري عىلىٍيًو مىّتى أىٍشًفي غىٍيًظي ًإذىا غىًضٍبتي فػىيػيقىاؿي ِف: لىٍو صىبػىٍرتى

، أىيب تػىعىر ٍضًت؟ أىـٍ ًإِفى  تىشىو ٍقًت؟ :]75ة اٜنكم ك [فػىيػيقىاؿي ِف: لىٍو عىفىٍوتى   ،[...يىا دينٍػيىا يىا دينٍػيىا، إًلىٍيًك عىين 
نٍػيىا، اٍلميٍغتػىر  ًبغيريرًىىا،  :] 127 ةاٜنكم ك[...؟قه امً رى  ـٍ أى  تى نٍ أى  ده اقً رى ، أى وؼي ا نى يى  :] 101 ةاٜنكمك  ـ  للد  ا أىيػ هىا الذ 

ـي  !مثي  تىذيم هىافتنت هبا أىتى ؛ الٍػمىٍخديكعي بًأىبىاًطيًلهىا ، أىـٍ  أىأىٍنتى اٍلميتىجىر  ؟ مىّتى اٍستػىٍهوىٍتكى عىلىيػٍهىا، أىـٍ ًىيى اٍلميتىجىر مىةي عىلىٍيكى
؟  إذ أفادت ىذه األداة الربط ؟  ،[...!ًمنى اٍلًبلىى، أىـٍ ّنىضىاًجًع أيم هىاًتكى ٓنىٍتى الثػ رىل أىّنىصىارًًع آبىاًئكى مىّت غىر ٍتكى
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ٍرًسلر طرحهما معا حًنة على كجو التخيًن بٌن كحدتٌن لغويتٌن يفس  
ي
 ،كأمٍّ منها يػىريد  يف أم منهما يأخذ  اٞن

يٍرسىل إليوكإشراؾ  يف األمثلة السالفة كىو مايعكسو ارتباطها َنملة السؤاؿ
  .يف ىذا الوضع اٞن

من نظاـ الٌلغة، ٫نضع  ا، الرٌبط باعتباره جزءNew language worksـ جوناثاف فاين يف كتابو كيقدٌ 
 ربط يتعٌلق بعوامل داخلية )لغوية بنائية( داخل النص ،(1)لبلختيار، كلي  ٠نٌرد أداة تربط بٌن كحدات الٌنص

ٍرًسلٔنضع الختيار 
ي
 ،ق بتموضع النصوص يف سياقاهتا كمقاصد اٞنتكٌلمٌن إزاءىا، كأخرل خارجية تتعلٌ اٞن

أك بٌن النصوص  أخرل داخل الٌنص الواحد دكفكىو ما يتحٌكم بشكل أك بآخر يف غلبة أدكات ربط 
 اٞنختلفة .

 الر بط بأدوات الشرط: 4.2

هنج الببلغة، كيغلب على أداء اٜنكمة ارتباطها بأساليب يلٌف ىذا الٌنوع من الرٌبط أغلب حكم 
يف  مثل قولومن حكمة من ٠نموع اٜنكم،  ثبلث كأربعٌن  ا( يفذى الشرط اٞنختلفة األدكات، إٍذ استعملت )إً 

ًإذىا ]: 14ككذلك يف اٜنكمة  ،[ًإذىا قىدىٍرتى عىلىى عىديك ؾى فىاٍجعىًل اٍلعىٍفوى عىٍنوي شيٍكران لًٍلقيٍدرىًة عىلىٍيوً  ]: 11اٜنكمة 
كيف كثًن من األحياف، يرتبط الشرط باستعماؿ  [فىبلى تػيٍنًفريكا أىٍقصىاىىا ًبًقل ًة الش ٍكرً  كىصىلىٍت إًلٍيكيٍم أىٍطرىاؼي النػ عىمً 

الز مىاًف كىأىٍىًلًو مثي  ًإذىا اٍستػىٍوُفى الص بلىحي عىلىى ]: 110يف اٜنكمة  رى كً التضاد، كىو كثًن يف اٜنكم، على ٥نو ما ذي 
ٍر ًمٍنوي  أىسىاءى رىجيله الظ ن  ًبرىجيلو  فػىقىٍد ظىلىمى! كىًإذىا اٍستػىٍوُفى اٍلفىسىادي عىلىى الز مىاًف كأىٍىًلًو فىأىٍحسىنى رىجيله  ةه حىٍوبى َفٍى تىٍظهى

ما ىو يف لة جواب الشرط بالفاء، مثل، إذ يلفت االنتباه يف ىذا الشرط، ارتباط ٗن[فػىقىٍد غىر رى  الظ ن  ًبرىجيلو 
ًإذىا اٍحتىشىمى اٍلميٍؤًمني أىخىاهي فػىقىٍد  ]: 488يف اٜنكمة ك ، [إذىا أىضىر ًت النػ وىاًفلي باٍلفىرىاًئًض فىاٍرفيضيوىىا]: 285اٜنكمة 
ـى، ًإذىا رىأىٍيتى رىب كى سيٍبحىانىوي يػيتىاًبعي ]: 25كيف اٜنكمة ، [فىارىقىوي  ٍرهي يىاٍبنى آدى إٍذ ال  [عىلىٍيكى نًعىمىوي كىأىٍنتى تػىٍعًصيًو فىاٍحذى

تتحٌقق ٗنلة اٛنواب ما َف يتحٌقق الشرط، كىو جوىر الرٌبط يف اٜنكم اٞنتوٌقرة على أساليب الشرط، ففي 
اٜنكمة األكُف مثبل، يكوف أداء النوافل مستحبًّا ما َف يضٌر بالفرائض، كاٞنقصود منها أٌف الفرائض أكُف 

 هبا. رضي داء من النوافل كال ٩نوز رفضها ما َف تى باأل
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حكمة من ٠نموع حكم تسع كأربعٌن  زىاءاليت ترددت يف  (نٍ مى )كمن أساليب الشرط أيضا استعماؿ 
 هنج الببلغة، على ٥نو ما كرد يف اٜنكم اآلتية:

 .[مىٍن أىٍبطىأى بًًو عىمىليوي َفٍى ييٍسرًٍع بًًو حىسىبيوي ]: 23 اٜنكمة -

 .[...مىٍن رىًضيى عىٍن نػىٍفًسًو كىثػيرى الس اًخطي عىلىٍيوً ]: 7 اٜنكمة -

 .[أعىرىؼى مىوىاًقعى اٝنٍىطى  رىاءً مىًن اٍستػىٍقبىلى كيجيوهى اآل]: 175 اٜنكمة -

)الرضى ( كاإلبطاء يف العمل كىو )كتتضمن )من( الشرط كالزمن على الٌسواء، فحدكث اٞنعىن األٌكؿ 
 بطل الثاين.  كإذا بطل األٌكؿ ،يرتتب عنو الفعل الثاين، استقباؿ كجيوه اآلراء(  ( ك)عن النف 

كتتنوع أساليب الشرط يف حكم هنج الببلغة تنٌوعنا ملحوظنا باستخداـ أدكات شرط أخرل مثل )إف( 
 أىذىل وي  الر جىاءي  لىوي  سىنىحى  فىًإفٍ ... ]:105كر يف اٜنكمة حكمة ، على ٥نو ما ذي  ةسبع عشر  اليت ذكرت فهي زىاء

، كىًإفٍ  أىٍىلىكىوي  الط مىعي  بًوً  ىىاجى  كىًإفٍ  الط مىعي، ، قػىتػىلىوي  اٍليىٍأسي  مىلىكىوي  اٜنًٍٍرصي  بًوً  اشتىد   اٍلغىضىبي  لىوي  عىرىضى  كًإفٍ  األىسىفي
، شىغىلىوي  اٝنٍىٍوؼي  غىالىوي  الت حىف ظى، كىًإفٍ  نىًسيى  الر ضىى أىٍسعىدىهي  كىًإفٍ  اٍلغىٍيظي،  اٍلًغر ةي، األىٍمني اٍستػىلىبىٍتوي  لىوي  ات سىعى  كىًإف اٜنٍىذىري
، أىٍطغىاهي  مىاالن  أىفىادى  كىًإفٍ  اٛنٍىزىعي، فىضىحىوي  ميًصيبىةه  أىصىابىتوي  كىًإف  جىهىدىهي  كىًإفٍ  اٍلبىبلىءي، شىغىلىوي  اٍلفىاقىةي  عىض ٍتوي  كىًإفٍ  الًغىنى
 .[ميٍفًسده  لىوي  ًإفٍػرىاط كىكيل   ميًضرٌّ، بًوً  تػىٍقًصًن فىكيل   اٍلًبٍطنىةي، كىظ ٍتوي  الش بىعي  بًوً  أىفٍػرىطى  كًإفٍ  الض عىةي،قػىعىدىٍت بًًو  اٛنٍيوعي 

لة جواب الشرط َنملة الشرط ٗنإف كظيفة ىذه األدكات كٓنقيقها التساؽ اٜنكمة، كاضح يف تعٌلق 
رتابط ىو ٕنٌيز ىذا الكلعٌل الذم ساعد على  ،ك ترابطهااٜنكمة  حقق ٕناسك ، ٣نٌا تعٌلقا ال يعرتيو شكٌّ 
إٌف التضاـ يف داخل العبارة أك  « صر، ٣نٌا ٩نعل التضاـ بٌن كحداتو أكثر مباشرة ككضوحناأغلب اٜنكم بالقً 

 .(1) »الرتكيب أك اٛنملة، ىو أكثر مباشرة ككضوحنا من التضاـ القائم بٌن اثنٌن أك أكثر من ىذه الوحدات

لىٍو ضىرىٍبتي ]: 43كمن أمثلتو اٜنكمة  ، حكم سبع ( يف زىاء وٍ كمن أساليب الشرط أيضا توظيف )لى 
نٍػيىا ًَنىم اهًتىا خىٍيشيوـى  ا عىلىى أىٍف يػيٍبًغضىيًن مىاأىبٍػغىضىيًن، كىلىٍو صىبىٍبتي الد  عىلىى اٍلمينىاًفًق عىلىى أىٍف  اٍلميٍؤًمًن ًبسىٍيًفي ىذى
ب يًن مىا    .[أىٍشيىاء تٍ غىيػ رى تػى  لىٍو قىًد اٍستػىوىٍت قىدىمىامى ًمٍن ىًذًه اٍلمىدىاًحضً ]: 278، ككذلك يف اٜنكمة [...أىحىب يًن ٪نًي
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دحضت رجلو: زلقت دحضنا كديحيوضنا،   « :الز٢نشرم قوؿيف كرد معىن اٞنداحض يف أساس الببلغة 
               كىذه مدحضةي القدـ، كمكافه  حاض،كاألدٍ  كأدحض فبلف قدمىوي، كًمٍزلقةه مدحاض، ككقعوا على اٞنداحض

كييقصد باٞنداحض ىنا اٞنزالق، كىو يشًن ىنا إُف الفنت اليت ثارت يف أيامو ،(1) »دحضه 
 ةكتفيد اٜنكم ،(2)

نتيجة كاف   تبعو استحالة حدكث اٞنعىن الثاين ، فبقاء األشياء على حاٟناتاستحالة حدكث اٞنعىن األكؿ أٌف 
تعترب من أدكات الرٌبط الشرطي اليت ىي ، ك "نٍ مى "ك "إذا"الشرط مثلها مثل  "لو"كتفيد لعدـ استواء القدمٌن 

 سا٨نت يف الرٌبط بٌن أجزاء اٜنكمة الواحدة.

 :أدوات الر بط الزمني 5.2

( حٌّت تعٌد أداة الرٌبط الزمين ) ؛حٌنك حٌّت، مثٌ، حيث، كٌلما، إذ،  أدكات ىذا الصنف من الربط ىي :
، كأدكات الربط حكمة ( 17) سبع عشرة من األدكات األكثر شييوعنا مقارنة بأخواهتا، إٍذ كردت يف زىاء
ق كحدات اٜنكمة بعضها ببعض، على ٥نو ما لٌ الزمين من األدكات احملق قة للرتابط كالٌتماسك من خبلؿ تع

 [الص ًديقي صىًديقان حىّت  ٪نىٍفىظى أىخىاهي يف ثىبلىث: يف نىٍكبىًتًو، كىغىٍيبىًتًو، كىكىفىاتًوً الى يىكيوفي ]: 130جاء يف اٜنكمة 
ت قإذ تعلى  [كىأٍسأىؿى اهللى اٍلعىاًفيىة ،أيٍمًهٍلتي بػىٍعدىهي حىّت  أيصىل يى رىٍكعىتػىٌٍنً  أىٍمره مىا أى٨نى يًن  ]: 305ككذلك اٜنكمة 
يكوف الصديق كذلك ما َف يتحقق  بلفيف النكبة، كالغيبة، كالوفاء،  :ُنفظ األخ يف ثبلث الٌصداقة اٜنٌقة

: بالشطر الثاين يف اٜنكمة اليت بعدىا الشطر األكؿ  الصديق كقت الضيق.كما تعٌلق: ككاف يقاؿ ذلك 
هي  أىٍمره مىا أى٨نى يًن ] ، كعدىـ ٓنٌقق الثاين قبل ٓنٌقق [كىأٍسأىؿى اهللى اٍلعىاًفيىة ،حىّت  أيصىل يى رىٍكعىتػىٌٍنً ]بػػ  [أيٍمًهٍلتي بػىٍعدى

يف ىذا   «يف التعليق على ىذه اٜنكمة: ـ ( 1980 – 1900)  األٌكؿ، يقوؿ ١نٌمد أبو الفضل إبراىيم
 .(3) »الكبلـ ٓنذيره من مواقعة الذنوب، ككأنٌو يقوؿ: اٜنذر من اٞنوت اٞنفاجئ قبل التوبة

حكم موٌزعة بٌن ثنايا  (10) عشرسول تضٌمنو ت فلم( يف حكم هنج الببلغة، الرٌبط بػػ )مثي   ندركي
ٍم، مثي  بًأىٍلًسنىًتكيٍم، مثي  ديكًمنى اٛنًٍهىاًد اٛنًٍهىادي بًأىيٍ  مىا تػيٍغلىبيوفى عىلىٍيوً  أىك ؿى ًإف   ]: 381اٜنكم، كمن أمثلتها اٜنكمة 
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إذ أفادت ىنا التتابع الٌزمين، إذ ال ٩نوز تقدًن األلسنة على األيدم، كال القلوب على األلسنة،  [...ًبقيليوًبكيمٍ 
ٍأ ّنىٍسأىلىًة الص بلىًة عىلىى  ]: 367كمثلو اٜنكمة   وً يٍ لى عى  ى اهللي ل  صى رىسيولًًو ًإذىا كىانىٍت لىكى ًإُفى اهلًل سيٍبحىانىوي حىاجىةه فىاٍبدى

 .[...حىاجىتىكى ، مثي  سىٍل وً آلً كى 

: 293كر آنفا، مثلو ما كرد يف اٜنكمة يف بعض اٜنكم بٌن أجزاء اٜنكمة على غًن ما ذي  مثي  كتربط 
عىًميقه فىبلى  ُنىٍره ]:ثانيا فقاؿ  لى ئً سي  مثي  ،  [طىرًيقه ميٍظًلمه فىبلى تىٍسليكيوهي ]:إنٌو عن القدر  لى ئً كقد سي  اإلماـ عليكقاؿ 
كأك يف قسم  مثي   الواك كالفاء ك ، كيبث األزىر الزناد[ًسر  اهلًل فىبلى تػىتىكىل فيوهي ]:ا فقاؿ لثاث لى ئً سي  مثي  ،  [تىًلجيوهي 

األدكات   مع ىذه األدكات )الواك، الفاء، مث، أك( ّنختلف معانيها يف قسم كاحد ىو قسمكْني كاحد يقوؿ: 
العبلقات القائمة بٌن اٛنمل، كهبا تتماسك ، ألهنا عبلمات على أنواع Particules Logiques اٞننطقية 
ٌن مفاصل النظاـ الذم يقـو عليو النص؛ كيرتبط استعماٟنا بطبيعة النص من حيث موضوعو بً اٛنمل، كتي 
 .(1)كشكلو

كيل مىا عىظيمى قىٍدري الش ٍيًء اٍلميتػىنىافىً  ...]على ٥نو قولو:  100ك   281يف اٜنكمتٌن   "كٌلما"كقد كردت 
ا قػىريبى ًمٍن كىاًحد بػىعيدى ًمنى اآل...]ك ،[...عىظيمىًت الر زًي ةي لًفىٍقًدهً ًفيًو   .[.خىًر، كى٨نيىا بػىٍعدي ضىر تىافً كيل مى

ا، منذ، حيث،  :كيندر كركد األدكات مرٌة كاحدة أك مرٌتٌن يف كامل حكم الكتاب،  فلم ترد سولغدن
 ك٬نكن التمثيل ٟنا كما يلي:

ا بكف و عٌضةه لل]: 153 اٜنكمة -  .[ظٌاَف البادم غدن

 .[وي تي يرً ما شككتي يف اٜنق  منذي أي ]: 158 اٜنكمة -

 .[...٬نىاًف أىٍف تيؤثًرى الص ٍدؽى حىٍيثي يىضير ؾى عىلىى اٍلكىًذًب حىٍيثي يػىنػٍفىعيكى عىبلمةي اإلً ]: 467 اٜنكمة -

نىا...] :435 اٜنكمة - نىاكى  سىًقمى، ًإذٍ  ميعىاىفن  تػىرىاهي  بػىيػٍ  .[.افٍػتػىقىرى  ًإذٍ  غىًنٌيان  تػىرىاهي  بػىيػٍ

إذا كانت ىذه أدكات ربط زمنٌية تتحكم بقسط يف ٕناسك العاَف الٌداخلي للحكمة، كٓنقق الرتابط 
كىو زمن يتعٌلق بعاَف اٝنطاب   «:اد الٌزمن اٝنارجي للٌنصنطلق عليو األزىر الز بٌن كحداهتا، فإٌف ىناؾ ما يي 

                                                           

 .37ص نسيج النص )ُنث يف ما يكوفي بًًو اٞنلفوظي نصًّا(، األزىر الزناد، ((1
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أك الصفة الواردة يف الكبلـ؛ كىو معطى ٬نكن الظفر بو من خبلؿ عناصر اٞنقاـ؛ الذم ٪نتوم على اٜندث 
، "هنج الببلغةتها يف ما ٚني ي  "كتابل السابق زمنالكىو ، ( 1)» ك٬نكن أف يطابق زمن الٌتلٌفظ أك الرتكيب

 اٞنؤمنٌن.من كبلـ أمًن ق (  406 – 359) كاٞنعركؼ أف ىذا الكتاب ىو ما ٗنعو الشريف الٌرضي 

على كجو أك الٌتلٌفظ هبا يوجد ما يدٌؿ على زمن كتابتها الاٜنكم صاٜنة لكل زماف كمكاف، ك  ىذه إفٌ 
ُنيث لي  فيها من اللفظ أك العبارة ما   ،عامة أك مقتطفات من خطب، إذ ىي كصايا كتوجيهات  الدقة

لكن بعض ىذه اٜنكم ٬نكن معرفة زمنها من خبلؿ السياقات اٝنارجية كىي ٗنلة ، يدٌؿ على زمنها
كىي الفرتة األصعب  ، أك أثناءىا،زمن اٝنبلفةقبل كتبها اإلماـ علي األحداث اليت قيلت اٜنكم بشأهنا أك  

 على اإل طبلؽ بعد كفاة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم .

 :الر بط بأداة االستدراك )لكن( 6.2

يأيت النظر إُف االستدراؾ  « ،ىذا النوع بٌن حدثٌن أك كاقعتٌن علي سبيل االستدراؾ يربط
Contrajonction  يف ضوء التعارضOpposition،كلكنو كما رأيت أضعف من التخيًن يف ىذا الصدد ، 

كذلك أف اٞنوقفٌن أك اٜندثٌن أك أم أمرين آخرين يعداف يف ذكاهتما غًن قابلٌن أف ٩نتمع أحد٨نا باآلخر، 
يرم يف اٜنكم كمن ر . كىو نادر الوقوع لغلبة الطابع التق(2) »كلكنهما مع ذلك يوجداف يف عاَف نص كاحد

، فىًإف  اٍلمىرىضى الى أىٍجرى ًفيًو، ًمٍنكى جىعىلى اهللي مىا كىافى ]: 41أمثلتو ما كرد يف اٜنكمة  ًمٍن شىٍكوىاؾى حطٌان ًلسىي ئىاًتكى
كىلًكٍن مىًن اٍستػىعىاذى فػىٍليىٍستىًعٍذ ًمٍن ... ]: 90، ككذلك يف اٜنكمة [ٍكرىاؽً األى  كىلًكن وي ٪نىيط  الس ي ئىاًت، كى٪نىيتػ هىا حىت  

 ً ، كىبيورًؾى لىكى يف اٍلمىٍوىيوًب، الى  ]: 360اٜنكمة ك [...ميًضبل ًت اٍلًفنتى ، كىلًكٍن قيٍل: شىكىٍرتى اٍلوىاًىبى تػىقيٍل ذًلكى
 . [كىبػىلىغى أىشيد هي، كىريزًٍقتى ًبر هي 

( بعد إثبات أف اٞنرض ال أجر فيو، ليستدرؾ نٍ كً ، تأيت )لى األكُف من ٗنلة ىذه اٜنكمففي اٜنكمة 
 .ومرض علىاإلماـ علي أجرنا آخر لو، كىو حطٌو للسيئات كإنقاص ٟنا ّنقدار صرب اٞنريض 

                                                           

 .74ص نسيج النص )ُنث يف ما يكوفي بًًو اٞنلفوظي نصًّا(، األزىر الزناد، (1)
 .349راند، النص كاٝنطاب كاإلجراء، صجبو  مركبرت د (2)
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يكىو ف من قسم اٜنكمر توفٌ ي
على أدكات ربط متنٌوعة   كأربعمائة حكمةٌنٖناف كٖنان كاٞنواعظ كاٞن

للحكمة، كىي مؤشرات على عبلقات ٢نتلفة بٌن   Internal Cohesion سا٨نت يف الٌتماسك الٌداخلي
أنواع أدكات الربط يف  أىمكفيما يأيت جدكؿ ٥نصي فيو كركد كلمات أك ٗنل أك عبارات اٜنكمة الواحدة، 

 اٜنكم
(): 

 م ن   ن  إ   لو اذ  إ   حتى ثم أم أو الفاء الواو كاٞنواعظ اٜنكم

 06 03 00 05 01 - 00 00 08 33 موعة األكُفاجمل

 25 00 02 04 01 - 00 00 21 80 موعة الثانيةاجمل

 05 00 00 06 00 - 00 00 07 25 موعة الثالثة اجمل

 05 05 01 03 01 - 01 00 17 72 موعة الرابعة اجمل

 01 12 01 02 00 2 00 04 19 95 موعة اٝنامسةاجمل

 07 11 01 05 02 1 03 3 08 118 موعة السادسةاجمل

 08 02 00 00 00 4 00 00 02 08 موعة السابعةاجمل

 02 05 02 06 00 - 01 00 10 21 موعة الثامنةاجمل

 14 01 00 00 00 - 00 00 09 40 موعة التاسعةاجمل

 06 03 00 08 00 - 00 00 13 36 موعة العاشرةاجمل

 00 04 00 07 02 - 00 1 23 19 اٜنادية عشرةموعة اجمل

 01 09 03 06 02 - 00 00 26 63 الثانية عشرةموعة اجمل

 04 01 00 02 02 - 00 00 15 25 الثالثة عشرةموعة اجمل

 00 00 01 02 01 - 00 00 10 34 الرابعة عشرةموعة اجمل

 20 06 01 01 01 2 00 00 22 53 اٝنامسة عشرةموعة اجمل

                                                           

( )   قٌسمت اٜنكم إُف اثنيت عشرة ٠نموعة، تتضمن كل ٠نموعة عشرين حكمة، كقد راعيت يف اجملموعة أاٌل تكوف كبًنة العدد 
 كال صغًنة، كاعتربت اٞنختار كسطا يف اٜنصر؛ كالسبب يف ذلك أف كضع ٗنيع اٜنكم يف جدكؿ يأخذ عددا كبًنا من كرقات        
 و يكوف ذًٍكري ما فيها من ركابط بشكل ٠نمل، أك ما ٬نثٌلو اجملموع يف اٛندكؿ اٞنثبت فيو شيء   البحث كحجمو، كيف الوقت ذات      
يعىيػ نىة يف اٜنكم؛ كعليو كاف اٞنختار         

 من التعمية على اٞنتلقي أك اٞنطلع بصفة عامة؛ فبل يعرؼ ٓنديدا أمكنة كركد الركابط اٞن
 ق من عدد الركابط ككيفيها يف كل ٠نموعة؛ كىذا سهل اٞنناؿ مقارنة بعددىا يف ٠نموع  كالذم يسمح على األقل من الٌتحقٌ       
 اٜنكم دكف اعتبار اجملموعات.      
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 09 04 00 06 00 2 00 2 30 84 السادسة عشرةموعة اجمل

 04 00 00 02 02 - 00 00 16 37 السابعة عشرةموعة اجمل

 08 00 00 04 02 1 00 00 20 42 الثامنة عشرةموعة اجمل

 03 00 04 02 04 1 00 1 07 23 التاسعة عشرةموعة اجمل

 128 66 16 71 21 9 05 11 283 908 اجملموع

 

 ٦نلص من خبلؿ ىذا اٛندكؿ للنتائج اآلتية : ك٬نكن أفٍ 

بطنا اعدا ما جاء يف اٜنكم األكُف من كركد حرؼ الواك ر إٌف الرٌبط مٌت بٌن عناصر اٜنكمة الواحدة،  -
 بٌن اٜنكم.

 ، ك٨نا أكثر أدكات الرٌبط كركدنا.لواكمث با فاءبال متٌف الرٌبط بٌن عناصر اٜنكمة الواحدة، إ -

 )إذا، كمن، كإف(.:خاٌصة يف الربط بٌن اٜنكم أدكات الرٌبط الشرطي مسا٨نة كاضحة  ت ساى -

يندر توفر اٜنكم على أدكات الربط الزمين كأدكات االستدراؾ حسب طبيعة كنوع الٌنص كمقاصد  -
ٍرًسل
ي
 ذلك أف ىذه النصوص يغلب عليها الطابع التقريرم ك اإلخبارم . ،اٞن

 ، ال تتوٌفر على أداة ربط.ًنةقصالأغلب اٜنكم  -

خاصة لتنظيم اٞنعلومات، كأٌف كثًننا من النصوص ال  ا، أٌف للمخاطب طرقبوجراند مركبرت دكيشًن 
تصرٌح بأداة الرٌبط ىذه العبلقات اٞنختلفة بٌن صور اٞنعلومات ٬نكن يف الغالب أف تقع دكف التصريح 

 .(1)بوسيلة الرٌبط، ذلك بأٌف للٌناس طرقنا تنب ؤية لتنظيم اٞنعلومات

من أجل كصف اتساؽ النص ، كبذلك يتعٌن إف البحث يف أشكاؿ الربط اٞنختلفة كحده ال يكفي 
 علينا  البحث يف الوسائل األخرل اليت تشكلو كتسهم يف ترابطو كتنظيم عاٞنو .

 : Referenceاإلحالة  .3

 مفهومها: 1.3
                                                           

 .347راند، النص كاٝنطاب كاإلجراء، صجبو  مركبرت د ((1
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بط متعٌددة، ر بأدكات  لد  ؤى إٌف الٌنص بناء من كحدات صغرل جزئية، ٓنكمها عبلقات ٢نتلفة، تػي 
ركابط إحالية كإشارية كغًنىا، فماداـ الٌنص  ـأدكات ربط شرطي، أ ـأسواء أكانت أدكات ربط زمين، 

، فإٌف ىناؾ عبلقات ٓنكم ىذه البىن اٞنتتابعة، فالٌنص إذف من متتابعة مرتاصة  الياتتمتقطعة من اللغة أك 
الرتتيب ، ك Structuréحيث ىو عبلمات دالة، كائن مرٌكب كحداتو ٗنل ال يدركو الفكر إاٌل منٌظما أك مرتٌػبنا 

رضو قواعد فاألٌكؿ ىو ما تفرضو خطية اٝنطاب، إذ ترد ٗنلوي يف تتابع قسرم ال مهرب منو، كىذا التتابع ت
 .(1)النظاـ يف اللغة

على أٌف الرتابط بٌن ىذه الوحدات اٞنتتابعة، يتمظهر من خبلؿ أدكات ٓنققو، كمنها اإلحالة 
Reference ،نظاـ   « الزنادللغة نفسها كما يذكر األزىر فا، إذ ىي من اإلشكاليات األساسية يف اللغة

كاإلحالة نوع من عبلقات التعٌلق بٌن اٛنمل تتم ىذه العبلقات  ،(2) » اللغة غًنإحاِف، ٪نيل على ما ىو 
 .(3)برٌمتها سابقة أك الحقةبٌن عنصرو كآخر كارد يف ٗنلة سابقة أك ٗنلة الحقة، أك بٌن عنصر كبٌن متتالية 

كيطلق ىاليدام كرقية حسن تعٌلق عنصر ّنا سبقو عبلقة قبلٌية كتعٌلقو ّنا يلحقو عبلقة بعدية ك٬نكن 
 .(4)التمثيل ٟناتٌن العبلقتٌن كما يأيت

 

 

اإلحالة خاصٌية اللغة، إٍذ ىي من اٞنعٌوضات فيها أم تعويض عنصر بعنصر آخر على سطح  د  عى كتػي 
بٌن عنصرين أساسٌن يف اإلحالة، ك٨نا العناصر اإلشاريٌة التفريق اد إُف ضركرة نالٌنص، كيدعو األزىر الز 

 كالعناصر اإلحالية:

                                                           

                   ، 2005 ،1ط مصر -بٌن البنية كالٌداللة، مكتبة اآلداب، القاىرة ةدراسات لغوية تطبيقية يف العبلق ،سعيد حسن ُنًنم ((1
 .95ص     

 .115، ص)ُنث يف ما يكوفي بًًو اٞنلفوظي نصًّا( نسيج النص ،األزىر الزناد  (2)
 .13لسانيات الٌنص )مدخل إُف انسجاـ اٝنطاب(، ص ،١نمد خطايب( (3
 .13ص ،لسانيات الٌنص )مدخل إُف انسجاـ اٝنطاب( ،١نمد خطايب ((4

 س                ص      عبلقة قبلية
 س                ص      عبلقة بعدية
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اٌتكاء على  هاأك إدراك هايتم فهم: تعد معلمنا لذاهتا، أم ال Deicticelement فالعناصر اإلشارية
، كىي كحدات معجمية، أٚناء مفردة، تشمل كل ما يشًن إُف ذات أك موقع أك زمن إشارة ال تتعٌلق ىاغًن 

طلق على ما ال ٬نلك داللة مستقٌلة يف ذاهتا ، فتي Anaphorsبأخرل سابقة أك الحقة، أٌما العناصر اإلحالية 
أهنا ٓنيل على عناصر أخرل ذكرت يف أجزاء من النص، كتقـو على  نقيض العناصر اإلشارية، ّنعىنكىي 

 .(1)شرط جوىرم، كىو التماثل بٌن ما سبق ذكره يف مقاـ ما كبٌن ما أعيد ذكره يف مقاـ آخر

 حت جت هب ُّ  ك٬نكن أف نضرب مثاال عن العناصر اإلحالية كالعناصر اإلشارية يف اآلية اآلتية:

فالعناصر اإلحالية يف ىذه اآلية ىي . [15اٞنزمل: ]  َّ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت
غًن مذكور يف ىذه  ()ليوإأرسلنا( فهي عناصر إحالية إُف ١ناؿ -داؿ على اٛنمع يف )أرسلناال اٞنتكلمضمًن 

 زث رث ُّ : بينما يظهر العنصر اإلشارم للتوكيد يف سورة الكوثر يف قولو تعاُف ،اآلية )عنصر إشارم(

الٌداؿ على  اٞنتكٌلمفالعنصر اإلحاِف ىو ضمًن  [2-1الكوثر:] َّ يف ىف يث ىث نث مث
 .(2))إن ا( كىو اٞنتكٌلم اٞنذكور يف اآلية الثانية )رٌبك( ًإف :اٛنمع، اٞنرتبط ب

من ىنا يتأس  مبدأ كاضح يف اإلحالة، كىو العودة إُف اٞنتتاليات اٛنملية ٬نينا كيسارنا يف ُنث أفقي، 
كبذلك يصبح البحث عن العنصر اإلشارم، كما ٪نيل  ، احملاؿ إليو ،الضائع/اٞنتخٌفيبغية العثور على ىذا 

ضركرةن ال اختيارنا، لتتجل ى الٌدالالت من الرتاكيب اللغ وية، سواء كاف الرٌبط داخلي ا أم بٌن ١نيل  عليو
  .(3) كعنصر إشارم داخل النص، أك بٌن عنصر إحاِف داخل النص، كعنصر إشارم خارجو

 أقسامها:  2.3

، كاإلحالة Exophora م إُف خارج الٌنصأصٌنف اإلحالة إُف صنفٌن رئيسٌن ك٨نا: اإلحالة اٞنقامية تي 
 .Texophoraص أم إحالة إُف داخل الن ،النصية

                                                           

 .118-115، ص)ُنث يف ما يكوفي بًًو اٞنلفوظي نصًّا( نسيج النص ،األزىر الزناد ((1
()  احملاؿ عليوRéféré  اٞنصطلحات اللسانية  ،طارف ١نمد اٟنادم كآخركفبو كىو الكائن أك الشيء الٌداؿ عليو بواسطة الكلمات

 .308ص ،)انطبلقا من الرتاث العريب كمن الدراسات اٜنديثة( كاألسلوبية كالشعريةكالببلغية 
 ، كما بعدىا.99دراسات لغوية تطبيقية يف العبلقة بٌن البنية كالٌداللة، ص، زادة ينظر: كتاب سعيد حسن ُنًنملبلست ((2
 .114كالٌداللة ، صدراسات لغوية تطبيقية يف العبلقة بٌن البنية ، سعيد حسن ُنًنم ((3
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 : (1)كيوضحها ىاليدام كرقية حسن كما يأيت

 Referenceاإلحالة                                           
 

    
 النصية                     اٞنقامية     
                      (Exophora)                      (Endophora) 

 
 )إُف الحق النص( )إُف سابق النص(   

                                              (To preceding text)     (To following text) 
         Cataphora                   Anaphora    

 ها كما يأيت:حكيصٌنف كلماير صيغ اإلحالة، حسب االْناه إُف ٠نموعتٌن أساستٌن، يوض

يل إُف عنصر تعٌلق يف السياؽ السابق. -  صيغ إحالة خلفية )مذكور سابق(، ٪ني

 .(2)صيغ إحالة أمامية )مذكور الحق( ٓنيل إُف عنصر تعٌلق يف السياؽ البٌلحق -

معاٛنة إشكالية اإلحالة بأصنافها )الضمائر، أٚناء اإلشارة، األٚناء اٞنوصولة( كدكرىا يف الرتابط  فٌ إ
النصي كٓنقيق الٌتماسك، مطركح يف الٌدراسات اللسانيات اٜنديثة، على يد ثٌلة من الدارسٌن اٞنعاصرين 

ىذه الدراسات إفرازات طبيعية لضركرة ْناكز اٛنملة   دٌ كتع .كإيزنربج، كىاليدام، كغًنىم أمثاؿ: كلماير
كعدـ االكتفاء بتحليل ٗنل معزكلة عن بعضها، كيضرب كلماير مثاال عن ذلك  ،كإطار كحيد يف التحليل

 ب بلهفة.باٛنملة اآلتية: منذ ٙنسة أياـ ترقٌ 

ة، أك يف غًنىا إٌف من غًن اٞنمكن حسب كلماير أف تصاغ قواعد شاملة للضمًن )ىو( يف ىذه اٛنمل
كنتيجة ىذا الواقع ييصبح ُنث القواعد  .(3)من اٛنمل اٞنماثلة، كلنا أف نتساءؿ، من ىو؟ يف ىذه اٛنملة

                                                           

(1) Halliday Mark and Ruqaiya hasan, Cohesion in English, p 33. 
 .253و كمباحثو(، صقأساسيات علم لغة النص )مدخل إُف فركضو ك٧ناذجو كعبلقاتو كطرائ ،كلماير كآخركف ((2
 .255، صاٞنرجع نفسو ((3
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اٞنطٌردة لوركد صيغة اإلحالة ال ٬نكن أف ٩نرم إاٌل على تتابع من عناصر لغوية، يضٌم على األقل العناصر 
إذ ٤ند ذكاتنا إزاء ذلك  .(1)صيغة اإلحالة الٌتابعة لوحالة، كىي عنصر الٌتعلق، ك إاٞنشكلة يف كٌل عبلقة 

متجاكزين حدكد اٛنملة الواحدة لئلجابة عن أسئلة الضمائر كالعائدات عليها، كأٚناء اإلشارة كاٞنشًنات 
                إليها، كىنا تكمن كظيفة اإلحالة كمدل ٓنقيقها للتماسك بٌن كحدات سطح الٌنص كاستمراريتها

فاإلحالة تقـو بدكر بارز يف إنشاء الٌتماسك الٌدالِف للٌنص، إذ إٌف شيوع كركد صيغ اإلحالة اٞنمكن  «
ٓنديدىا يف كل نص، ترب ر أٌف اإلحالة تشغل ضمن العناصر اٞنؤثرة يف ٕناسك النص مكاننا بارزنا، كيكوف 

 .(2) »سٌمى بالنصٌيةُنثيها من خبلؿ ٥نو النص لتقدًن القواعد اليت ٩نب أف تفي بقيود ما ي

 هج البالغة:ناألبنية اإلحالية في حكم  3.3

                  تطالعنا اٜنكم يف هنج الببلغة نصوصنا متفر قة، كما كردت يف ما ٗنعو الشريف الٌرضي 
من كبلـ أمًن اٞنؤمنٌن اإلماـ علي ، تستدعي القارئ للنظر يف خصوصٌية بناىا ق (  406 – 359) 

اإلحالية، كمدل توف ر أك حضور ٢نتلف العناصر اإلحالية اٞنفرتض كجودىا يف أم نٌص يٌتصف بالرتابط أك 
لة و اٞنوصإلشارةػ ككذا األٚناء االتماسك، من ىنا تأيت رغبة الباحث يف الكشف عن حضور الضمائر كأٚناء 

أخذ عينات من ىذه حبذا لو نوضح أنواع اإلحاالت من خبلؿ  كقبل التفصيل يف ذلك ،يف منت اٜنكم
 للدراسة كالتحليل . اٜنكم

 إلى سابق :حالة اإل  1.3.3

دد العائد ائد البعدم، ك٪ني أك العائد القبلي، الذم يأيت نظًن الع القبليةكيطلق عليها أيضا اإلحالة 
و أكال٨نا إقامة عبلقة تأكيلية يف ملفوظ أك عدد من اٞنلفوظات بٌن مقطعٌن على األقل توجٌ باعتباره أصبل 

، إذ ٓنيل ضمائر الغيبة، )ظاىرة يف اٜنكم ىذا الصنف من اإلحاالت كيغلب ،(3)تأكيل األخرل أك اآلخر
كىالفىٍقري ٫نيًٍرسي اٍلفىًطنى عىٍن حيج ًتًو، ...]: 03اٜنكمة  ة ذلكأك مسترتة( إُف عنصر سابق مذكور، كمن أمثل

                                                           

 .255، صاٞنرجع نفسو( (1
 .107البنية كالٌداللة، ص دراسات لغوية تطبيقية يف العبلقة بٌن ،سعيد حسن ُنًنم ((2
 باتريك شاركدك كدكمينيك منغنو كآخركف، معجم ٓنليل اٝنطاب، ترٗنة: عبد القادر اٞنهًنم ك٘نادم صمود، اٞنركز الوطين   ((3
 .48، ص2008، دط، -تون -للرتٗنة، تون      
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تًوً  كىاٍلميًقل   كاٞنقٌل  الفقرإٍذ أحاؿ الضمًن اٞنتصل )اٟناء( يف اٛنملتٌن إُف مذكور سابق كىو  [غىرًيبه يف بػىٍلدى
 كشغل كظيفة اٞنضاؼ إليو.

ٍيئان ًإال  ظىهىرى يف  ]:26كاألمر ذاتو يف اٜنكمة   ًإٍذ  ،[فػىلىتىاًت ًلسىانًًو، كىصىفىحىاًت كىٍجًهوً مىا أىٍضمىرى أىحىده شى

ٍيئان "، كما أحاؿ الضمًن اٞنسترت كاٞنتعٌلق بالفعل ظهر إُف لفظة "أىحىده "أحالت اٟناء يف لسانو ككجهو إُف   ،"شى
ٍرًء خيطىاهي ًإُفى أىجىًلوً نػىفى  ]: 72 اٜنكمةككذلك  كربطت بٌن عناصر اٜنكمة الواحدة، فيها اشرتؾ  اليتك ، [ ي اٍلمى

ًلوً ، ك خيطىاهي الضمًناف اٞنتصبلف يف )  .عائد كاحد كىو اٞنرءكأحاال إُف  (أىجى

دائما إُف مفس ر  -حسن من أىم العوائدكرقية عٌدىا ىاليدام  كقد -ضمائر الغيبة يف اٜنكم  كترتبط
اٛنملة اليت ٓنتوم الضمًن، أـ يف  (*)حٌيز  يزيل اللب  عنها، لذلك ىي ضمائر غًن حرٌة، سواء أكانت يف

 (1).حيز يتجاكزىا

إٌف جدكل اإلحالة ٞنعرفة خصوصٌية ترابط كٕناسك اٜنكمة، ال شك ٫نرجنا عن إطار اٛنملة الواحدة 
 ده سعيد حسن ُنًنميتجاكز اٞنستول الٌنحوم، كىو ما يؤك كالبحث يف قواعدىا كقوانينها يف سياؽ أكسع

ف أبل ٩نب  ،اح على اٞنستول النحوم كضوحنا تامًّ ضال تت   أف  قيمة اإلحالة  «و:، بقول....(-ـ 1953) 
كمستمرة بٌن السياقات أك  قدر التداخل بٌن األبنية، كيعقد صلة كاضحة عي س  وى نظر إليها من منظور يػي يي 

اليت  الضوابطأك قوانٌن الم دالالهتا العامة كاٝناصة، فينكشف َنبلء جدكل البحث عن احمليطات اليت ٓنكي 
 .(2) »أك التماسك النصي ٓنقق الرتابط

 أىمىرى  )ىو( سيٍبحىانىوي  اهللى  ًإف   ...! حىإنان  كىقىدىران  الىزًمان، قىضىاءن  ظىنػىٍنتى  لىعىل كى ! كى٪ٍنىكى ] : 76كلنتأمل اٜنكمة 
)ىو( كىأىٍعطىى  عىًسًنان، )ىو( ييكىل فٍ  كىَفىٍ  يىًسًنان،)ىو(  كىكىل فى  ٓنىًٍذيران،)ىو(  كىنػىهىاىيمٍ  ٔنىًٍيًنان، )ىو( ًعبىادىهي  )ىو(

                                                           

() الٌضمًن  لشاذِف اٟنيشرم،ا ينظر غويتٌن تربط بينهما عبلقة ٥نوية،يطلق لفظ اٜنٌيز على اٞنسافة الفاصلة بٌن كحدتٌن ل  
 ،  17، اجملٌلد 2003 ،تون  -سلسلة اللسانيات، منوبة ،جامعة منوبة، منشورات كلية اآلداب ،)بنيتو كدكره يف اٛنملة(      
 .89ص     

 .380، صاٞنرجع نفسو ((1
  ظواىر تركيبٌية يف مقابسات أيب حيٌاف التوحيدم )دراسة يف العبلقة بٌن البنية كالٌداللة(، مكتبة اآلداب، سعيد حسن ُنًنم،  ((2
 .236ص، 2006، 1، طمصر -القاىرة     
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 يػيٍنزًؿً  كىَفىٍ  لىًعبان، األىنًٍبيىاءى  )ىو(يػيٍرًسلً  كىَفىٍ  ميٍكرًىان، )ىو( ييطىعٍ  كىَفىٍ  مىٍغليوبان،)ىو(  يػيٍعصى  كىَفىٍ  كىًثًنان، اٍلقىًليلً  عىلىى
نػىهيمىا كىمىا كىاألىٍرضى  الس ماكىاتً )ىو( خىلىقى  كىالى  عىبىثان، لًٍلًعبىادً  الكيتيبى  )ىو(  .[بىاًطبلن... بػىيػٍ

و يلإاإلحالة  تاهلل، إذ ٕنٌ لفظ اٛنبللة صنف اإلحالة إُف مذكور سابق، كىو  ه اٜنكمةىذٕنثل 
(، أك الضمائر اٞنسترتة اليت شغلت يف أغلبها سيٍبحىانىوي، ًعبىادىهي )يف:  اٞنتصلةالضمائر الظاىرة من بسلسلة 

 :، كما ىو موٌضح من خبلؿ اٞنخطط اآليتكظيفة الفاعل
 

                                                       

                      

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                       

                                                                            

                                                                            

                                                                  

 

 أمر
 هناىم
 كلف
 كٌلفيَف 

 أعطى
 َف يعص
 َف يطع
 َف يرسل
 َف ينزؿ
 كال خلق

رادتو يف تسيًن شؤكف اٝنلق، ك٬نكن أف نشًن بإكقد دٌلت جيٌلها على أفعاؿ اٝنالق سبحانو، مرتبطة 
تشارؾ عائد أك عائدين أك أكثر مع   «اإلحاِف، كىي من خبلؿ ىذه اٜنكمة كغًنىا، إُف ظاىرة التقارف

. أم تعٌدد العناصر احمليلة، كىي يف اٜنكمة السابقة ٢نتلف (1) »اٞنفٌسر يف اإلحالة على اٞنتصٌور اٞنرجعي
الضمائر اٞنسترتة مع أحادية احملاؿ عليو، كىو اهلل. كاٜنقيقة أٌف ىذا الٌنوع من اإلحالة حاضر بقوة يف 
اٜنكم، كىو دليل ٕناسك اٜنكمة فيما بينها، خاٌصة يف تعاملنا مع طواؿ اٜنكم كما ىو كاضح يف اٜنكمة 

نٍػيىا عىاًمبلىفً ال ]:275 نٍػيىا، قىٍد شىغىلىٍتوي دينٍػيىاهي عىٍن آًخرىتًًو، ٫نىٍشىى: ن اسي يف الد  نٍػيىا لًلد  عىلىى مىٍن )ىو(  عىاًمله يف الد 
، كىيٍأمىني  ٫نيىل في  ، إٌف ىذه الضمائر اٞنتعٌددة [...عىلىى نػىٍفًسًو، فػىيػيٍفيًن عيميرىهي يف مىنػٍفىعىًة غىًٍنًهً  ػػػػػػػػػػػػػػ )ىو( ػػػػػػػوي اٍلفىٍقرى
نٍػيىا)كىو الت إُف مذكور سابق حأ نٍػيىا لًلد  ( كأحالت عليو رابطة أكاصر الكلمات بعضها ببعض، عىاًمله يف الد 

كلئن أردنا أف ٪نيل كل ضمًن بنفسو على احملاؿ عليو، ٓنصلنا على الٌنص اآليت: الٌناس يف الٌدنيا عامبلف: 

                                                           

 .415بنيتو كدكره يف اٛنملة(، ص، الضمًن )اٟنيشرم شاذِفال ((1

 اهلل
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ٌدنيا، قد شغلت عامل الٌدنيا للٌدنيا دنياه عن آخرتو، ٫نشى عامل يف الٌدنيا للٌدنيا على من عامل يف الٌدنيا لل
 عامل يف الٌدنيا للٌدنيا عمره يف ينف٫نل ف الفقر، كيأمن عامل يف الٌدنيا للٌدنيا من ٫نلف الفقر على نفسو، فيي 

، عيميرىهي ،  نػىٍفًسوً ،  آًخرىتًوً ، دينٍػيىاهي يو )ىذا مع إ٨ناؿ الضمائر اٞنتصلة اليت ٓنيل ىي أيضا عل ؛منفعة غًنه
 . سلريدر  د كنراجبو  مد(، إٍذ يبدك الٌنص غًن مقبوؿ ٕنامنا، كاٞنقبولية شرط من شركط النصٌية اليت سنها غىًٍنًهً 

ل عليو كإف كاف مقبوال منطقيا، فهو غًن مقبوؿ بنوينا، ُنكم حل  اٞنفس ر إٌف ىذا الٌنص اٞنتحص  
ح رجٌ مراعاة بناء الٌنص كانسجاـ معناه ّنقتضى ترتيب مكٌوناتو، يي   «)احملاؿ عليو( ١نل الضمائر كلذلك فإفٌ 

 .(1) » )...( ترابط الضمائر فيما بينها أٌكال مث إحالتها ٠نتمعة على اٞنفٌسر الواحد

كثًننا من اٜنكم  تتميز اإلحاِف غًن مطركحة بشٌدة يف حكم هنج الببلغة، كذلك أف   إف فكرة التقارف
قىًليله تىديكـي ]: 284اٜنكمة  يف مثلمفس ر كاحد  إُفٓنيل أف ، كال تعدك الضمائر اٞنكٌونة لوحداهتا قصرالب

ٍليوؿ إُف   (وي نٍ مً )كأحالت اٟناء الثانية يف إُف قليل، ( عىلىٍيوً ) أحالت اٟناء يف ، إذٍ [وي نٍ مً  عىلىٍيًو أىٍرجىى ًمٍن كىًثًن ٣نى
 كثًن.

النوافل، كلذا ٬نكن االستنتاج  فارفضوا أم ،[إذىا أىضىر ًت النػ وىاًفلي باٍلفىرىاًئًض فىاٍرفيضيوىىا]: 285كاٜنكمة 
مرتابطة أشٌد ما يكوف الرٌتابط، ىذا مع أف الكثًن من اٜنكم ٔنلو من ك  ،بأٌف اٜنكمة متماسكة يف ذاهتا

 اٜنكم اآلتية: من مثل .أدكات الربط

  [قىطىعى اٍلًعٍلمي عيٍذرى اٍلميتػىعىل ًلٌنى ]:290اٜنكمة  

  .[]فعل + فاعل + مفعوؿ مضاؼ + مضاؼ إليو               

 ،[يػيعىاتىبي  مىا كيل  مىٍفتيوفو ] : 16 اٜنكمة

 [ ما النافية + مبتدأ مضاؼ+مضاؼ إليو+فعل مبين للمجهوؿ)خربه(]              

ٍظليوـً يػىٍوـي اٍلعىٍدًؿ عىلىى :] 348 اٜنكمة  .[الظ اَفًً أىشىد  ًمٍن يىوـً اٛنٍىٍوًر عىلىى اٍلمى

                                                           

 .418، صاٞنرجع نفسو( (1
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  + مضاؼ إليو + جار    ٠نركر+ جار   جار + ٠نركر+ خرب ++]مبتدأ + مضاؼ إليو               

 ٠نركر[.+                

 : اإلحالة إلى الحق  2.3.3

سابق، فاحملاؿ عليو يذكر بعد ذكر يطلق عليها أيضنا اإلحالة األمامية، كىي نظًن اإلحالة إُف 
إذ تقع حٌن ٪نيل عنصر لغوم أك ٠نموعة عناصر )...( إُف عنصر آخر الحق أك   «العناصر احمليلة،

 االستعماؿ يف شيوع أقل  ىذا الصنف من اإلحاالت  . كيبدك أفٌ (1) »٠نموعة عناصر الحقة يف الٌنص
 نظر يفلنك شيوعنا يف حكم هنج الببلغة أيضنا،  أقلٌ  ، كىو؛ أم اإلحالة إُف سابقمقارنة بنظًنه اللغوم

 اٜنكمة اآلتية:

  ، كىىىانىٍت عىلىٍيًو نػىٍفسيوي مىٍن هً ضير  عىٍن الط مىعى، كىرىًضيى بًالذ ؿ  مىٍن كىشىفى  بًنػىٍفًسًو مىًن اٍستىٍشعىرى  أىٍزرىل ]:02 اٜنكمة

ا ًلسىانىوي.                  [أىم رى عىلىيػٍهى

ٍرًسلغاية يف نف  للشرط يف ىذه اٜنكمة عن ٗنل الشرط ٗنل جواب اتقدمت 
ي
كىي التذكًن  ،اٞن

 ػ:باٞنصًن كالعاقبة لكل من جعل الطمع شعارا كرضي بالذؿ ، إذ كردت الضمائر اٞنتصلة كاٞنسترتة كاٞنرتبطة ب
إُف االسم اٞنوصوؿ )من( الذم تضمنتو  بعدية،١نيلة إحالة نػىٍفسيوي )ىو( ك رىًضيى ك  ،)ىو( أىٍزرىل ،بًنػىٍفًسوً 

الحق ىذه البىن  ،كمن أمر عليها لسانو فارتبط هً ر  كشف عن ضي   نٍ من استشعر الطمع ، مى  اٛنمل الشرطية :
 . اٞنشكلة للحكمة بسابقها

  اإلحالة المقامي ة:  3.3.3
كجود ما يدٌؿ أك ٪نيل داخل الٌنص على  كىي إحالة إُف اٞنقاـ أك السياؽ اٞنتعٌلق بالنص، ّنعىن 

 ، إُف جانب تسميتها باٞنقامية Exophoraخارجو، كلذلك فهي تسٌمى إحالة خارج الٌنص أك خارج اللغة 

Situationale
(2) . 

                                                           

 .252، صو كمباحثو(قأساسيات علم لغة النص )مدخل إُف فركضو ك٧ناذجو كعبلقاتو كطرائ ،كلماير كآخركف  ((1
 .117، ص)اْناه جديد يف الدرس النحوم(٥نو الٌنص  ،يعفيفأ٘ند  ((2
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يل فيها الضمًن عادة إُف مذكور خارج اٜنكمة،  إذتتوفر بعض اٜنكم على إحالة إُف خارج الٌنص،  ٪ني
اإلماـ علي قوؿ قبل ذكر  ق ( 406 – 359)  كتتعٌلق ىذه اٜنكم عادة ّنبلبسات يركيها الشريف الٌرضي

 .[لى اطً كا البى صيري نٍ يػى  َفىٍ كى  ق  ليوا اٜنى ذخى ]: 13رضي اهلل عنو كمنو اٜنكمة 
يتساءؿ ك ( إُف غًن مذكور يف ىذا الٌنص أك اٜنكمة، كاصيري نٍ يػى ( كيف )ليواذى خى كاك اٛنماعة يف )ٓنيل   

قاؿ « : ٟنا ق ( 406 – 359) القارئ عن ١ناؿ عليو ال تيوضحو منت اٜنكمة، كإ٧ٌنا تقدًن الشريف الرضي
تػىفىر قيوا َفىٍ ىيمي ال ًذينى ًإذىا اٍجتىمىعيوا غىلىبيوا، كىًإذىا ]: 195اٜنكمة  وكمن .(1) »ا القتاؿ معوو يف الذين اعتزل

كلوال تقدًن الشريف الغوغاء أك العاٌمة، ( يشًناف إُف ال ًذينى )االسم اٞنوصوؿ  (، كىيمي ضمًن )فال ،[...يػيٍعرىفيوا
أٌف اٜنسن كاف إذا  ق ( 656 – 586)  كيذكر ابن أيب حديدىذين الضمًنين من  اٞنراد مى هً الرضي ٟنا ٞنا في 

كمثلو  (2)ذكر الغوغاء كأىل الٌسوؽ قاؿ: قتلة األنبياء، ككاف يقاؿ: العاٌمة كالبحر إذا ىاج أىلك راكبو
 كلوال معلومات السياؽ اليت زكدنا هبا،عن تقدًن اٝنراج  كاليت هنى فيها اإلماـ علي زياد بن أبيو 484اٜنكمة 

يخىاطىبحقيقة  ان  يػ  بػى جامع ىذه اٜنكم ٞنا تػى 
كإف  كتبدك اٜنكم يف كثًن منها ١ناطة ّنبلبسات اٞنقاؿ ٓنتاج ،اٞن

 حق الفهم . كيستوعبها كيفهمهاا فك شفرهتى من يإُف  ،إُف خارج الٌنص ضمائر ٓنيلَف ٤ند بالضركرة 
 

 :ضمائر وتماسك النصال - 4.3.3

العبلمة اليت تعٌوض   «يعٌد الضمًن يف النحو العريب من عبلمات اإلضمار كاإلخفاء، كىو 
عٌد الضمائر كتي . (3) »ٞنتكلم أك اٞنخاطب أك الغائب، فهي قناعو ٔنفيو كيتسرت هبا ا االسم الداؿ على

من اٞنبهمات اليت ٓنتاج إُف من يفٌسرىا، ٣نٌا يدعو القارئ إُف البحث يف مساحات الٌنص كالنظر يف 
فالضمًن مربوط دائما إُف اٞنفس ر ُنكم كونو ال   «العبلقات بٌن كحداتو للعثور على ما ٪نيل عليو،

 .(4) »ستعمل بدكنو يف الغالبيي 

                                                           

 .309هنج الببلغة، ص ،بن أيب طالب علي ((1
 .10/17/20، هنج الببلغة، شرح ابن أيب حديد ((2
 .84صالٌضمًن )بنيتو كدكره يف اٛنملة(،  ،الشاذِف اٟنيشرم ((3
 .382، صاٞنرجع نفسو ((4
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ٓنيل ضمائر اٞنخاطب بأنواعها إُف مذكور أحياننا، كغًن مذكور أحياننا أخرل، ففي أٌكؿ حكمة كما  
،  ]؛ :تطالعنا هبا اٜنكم نىًة كىاٍبًن الل بيوًف، الى ظىٍهره فػىيػيرٍكىبى اٝنطاب إُف  وي ج  وى يػي  [كىالى ضىرٍعه فػىييٍحلىبى كيٍن يف اٍلًفتػٍ

اًئكى مىا مىشىى ًبكى  ]:)أمًش( 27كمثلو يف اٜنكمة ( ارتبط بفعل األمر )كن  متلقٍّ   33، كيف اٜنكمة [اٍمًش ًبدى
ان  ])كن ٌٚنحنا( كأحياننا أخرل يرتبط ىذا اٞنخاطب  [كيٍن ٚنىىحان كىالى تىكيٍن ميبىذ ران، كىكيٍن ميقىد ران، كىالى تىكيٍن ميقىرت 

 اٜنكم اآلتية: الشرط كما يف اٞنفرد اٞنذكر أيضا َنمل

ٍلتػىقىىػػػػػـــف  يف ًإٍدبىار، كىاٍلمىٍوتي يف ًإقٍػبىاؿ،  إ ذ ا ُكن ت  ]: 29اٜنكمة   - ا أٍسرىعى اٍلمي   .[!مى
اًفئػٍهىا ّنىا يػيٍريب ػػػػػــــــف  أيٍسًديىٍت إًلىٍيكى يىده  إ ذ ابًأىٍحسىنى ًمنػٍهىا، كحىي  ػػػػػـــــــف  حييػ ٍيتى بًتىًحي ة  إ ذ ا ]:60اٜنكمة   -   كى

   .[عىلىيػٍهىا                
يف كاؼ اٞنخاطبة اٞنقرتنة باألفعاؿ كاألٚناء على حد  سواء، كىو غًن مذكور اٞنخاطب يظهر ك  

،  :أىٍصًدقىاؤيؾى ثىبلىثىةه، كىأىٍعدىاؤيؾى ثىبلىثىةه  ]: 301بالضركرة يف اٜنكمة، من مثل اٜنكمة  : صىًديقيكى فىأىٍصًدقىاؤيؾى
، كىعىديك  عىديك ؾى  ، كىصىًديقي عىديك ؾى  .كىصىًديقي صىًديًقكى ، كىعىديك  صىًديًقكى : عىديك ؾى اؤؾى أصدقاؤؾ ثبلثة،  [كىأىٍعدى

، كىًكتىابيكى أىبٍػلىغي مىا يػىٍنًطقي عىٍنكى رىسيوليكى تػىٍرٗنيىافي  ]: 307 كيف اٜنكمةكأعداؤؾ ثبلثة. ، ككذا يف اٜنكمة [عىٍقًلكى
ًبيبىكى ىىٍونان  ]:274 عىسىى أىٍف  ،عىسىى أىٍف يىكيوفى بىًغيضىكى يػىٍومان مىا، كىأىٍبًغٍض بىًغيضىكى ىىٍونان مىا ،مىا أىٍحًبٍب حى

ًبيبىكى يػىٍومان مىا الرسوؿ صلى اهلل  إُفمثبل خاصه ٪نيل  298 ، كإذا كاف كاؼ اٞنخاطبة يف اٜنكمة[يىكيوفى حى
، كىًإف  اٍلميصىابى ٛنىىًليله، كىإًن وي ]عليو كسلم ساعة ديًفنى:  ، كىًإف  اٛنٍىزىعى لىقىًبيحه ًإال  عىلىٍيكى  ًإف  الص بػٍرى ٛنىىًميله ًإال  عىٍنكى
أكغًن معٌن ال يف منت اٜنكمة كال يف  عاـ تهايف اٜنكم اليت سبق. فإٌف كاؼ اٞنخاطبة [بػىٍعدىؾى كىقػىبػٍلىكى ٛنىىلىله 
رجي للنص ، بل لعل الشريف اٝناإال بالبحث يف السياؽ  ٬نكن أف يستشفو القارئ خارجها كىو ٣نا ال

من  ىناؾ كلي  ،طب ألف اٜنكمة عاٞنية يف مضموهناتعمد عدـ ذكر ىذا اٞنخا ق ( 406 – 359)  الرضي
 .ضركرة لتحديده

: 133 اٜنكمةكم، من اٞنفرد إُف اٞنخاطب الٌداؿ على اٛنمع يف اٜنشكل اٞنخاطب يف  تغًنٌ ي ىناك 
قىةً ] مىًم يف أىٍكتىاًدىىا]: 156 اٜنكمةك ، [اٍستػىٍنزًليوا الر ٍزؽى بًالص دى ًإف  ىًذًه ]: 193 اٜنكمةك ، [استٍعًصميوا بًالذ 

ةً ٍبدىافي، اٍلقيليوبى ٕنىىل  كىمىا ٕنىىل  األى  اإلماـ تفضي إُف أف إٌف نظرة عاٌمة للحكم،  .[فىابٍػتػىغيوا ٟنىىا طىرىاًئفى اٜنًٍٍكمى
و خطابو ال يوج  و كبلموي إم ا البنو أك أحد أصحابو، كيف بعض اٜنكم جيو ، مقاماهتايف كل مقاـ من  علي
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يف  يف عجائب ذاتولينظر يو إلركرة، بل إُف العبد أك اإلنساف أك ابن آدـ، فهي رسالة إُف خاص بالضٌ 
ا اإلً  ]: 08 اٜنكمة قي إُف اإلنساف ليتٌ ك ، [، كىيػىتػىنػىف  ي ًمٍن خىٍرـو ، كىيىٍسمىعي ًبعىٍظمو ٍنسىاًف يػىٍنظيري ًبشىٍحمو اٍعجىبيوا ًٟنذى
 ،، كىبىادىرى عىٍن كىجىلو مىهىلو يف  شى مى أىكٍ مىٍن مشى رى ْنىٍرًيدان، كىجىد  تىٍشًمًنان، كى  اةى قى اتػ قيوا اهللى تػي ]: 206 اٜنكمةكما يف ربٌو  
ًر، كىمىغىب ًة اٍلمىٍرًجعً كى  ٍوًئًل، كىعىاًقبىًة اٍلمىٍصدى يف  تذكًننا بعاقبة اٞنوتك ، رسالة ٞنن يريد دار اآلخرة [نىظىرى يف كىر ًة اٍلمى

، اتػ  ]: 199اٜنكمة  أىٍضمىٍرمتيٍ عىًلمى، كىبىاًدريكا اٍلمىٍوتى ال ًذم ًإٍف ىىرىبٍػتيٍم عى، كىًإٍف قيوا اهللى ال ًذم ًإٍف قػيٍلتيٍم ٚنىً أىيػ هىا الن اسي
 .[أىٍدرىكىكيٍم، كىًإٍف أىقىٍمتيٍم أىخىذىكيٍم، كىًإٍف نىًسيتيميوهي ذىكىرىكيمٍ 

كإذا نظرنا إُف احملاؿ إليو، كاشرتاؾ الكثًن من اٜنكم يف اإلحالة إليو، من خبلؿ ٢نتلف العناصر 
عتبارىا انستشف بأف استقبللية اٜنكم ب اٞنوجودة يف اٜنكم )ضمائر، أٚناء موصولة خاصة( حاليةاإل

ا، كىو ما يطرح إشكالية ْناكز اإلحالة حدكد اٜنكمة دك أف يكوف أمرنا شكليٌ عنصوصنا جزئية، ال ي
  كركدىا مستقلة. رغمالواحدة، كعبلقتها بباقي اٜنكم 

 األسماء الموصولة:  5.3.3

عنو  الٌلب  األٚناء اٞنوصولة مثل الٌضمائر من اٞنبهمات أيضا، كاٞنبهم ٪نتاج إُف ما يزيلتعٌد 
إٌف االسم اٞنوصوؿ مبهم مغرؽ يف  « كيوٌضحو، كقد نٌص الٌنحاة على أٌف صلة اٞنوصوؿ ىي اليت تقـو هبذا،

كىذا يقتضي أف تأخذ ىذه اإلهباـ، فبل سبيل ألف يتبٌن معناه إاٌل ّنا بعده، فهو معو كالكلمة الواحدة، 
ا يي  الكلمة  ق على رأس اٛنملة، على االسم اٞنوصوؿ، كما ىو اٜناؿ يف اٞنضاؼلى طٍ موقعنا إعرابيا كاحدن

. كىذا القوؿ دكف شك يؤكد (1) » كاٞنضاؼ إليو، ككما ىو إعطاء حكم االسم الٌتابع حكم االسم اٞنتبوع
بينهما، إذ يستحيل أف ترد ىذه األٚناء اٞنوصولة فرادل يف الصلة بٌن األٚناء اٞنوصولة كصبلهتا كالتبلـز 

الٌنص، كإ٧نا يقتضي فهمها كإدراكها ّنا يتعٌلق هبا من الكلمات كاٛنمل، كلئن كانت بعض األٚناء اٞنوصولة 
اد، فإهٌنا من زاكية أخرل يزدكج دكرىا، إذ تعوض نتكتفي بوظيفة التعويض، كما يذكر ذلك األزىر الز 

 .(2)الرٌبط الرٌتكييب يف النصكٓنق ق 

                                                           

 ،               1األردف، ط-دار البشًن للنشر كالتوزيع، عماف، كلغة أكلوين الرباغيث آراء يف الٌضمًن العائد ،خليل أ٘ند عمايرة ((1
 .127ص، 1989     

 .118 ص، )ُنث يف ما يكوفي بًًو اٞنلفوظي نصًّا( النص نسيج ،األزىر الزناد( (2
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، كالذم، ، كمايلفت النظر يف اٜنكم استخداـ اإلماـ علي العديد من األٚناء اٞنوصولة، كمنها )من
، العديد من اٜنكم ، يف(، كمامىنٍ )استخداـ ٗنل اسم اٞنوصوؿ  ،الذين(، كيلفت االنتباه أكثرك اليت، ك 

األساس  إُفكيعلق الدكتور خليل أ٘ند عمايرة على ىذا النمط بأنو ىو األساس إذ كاف يعتمد يف النظر 
 :(ك مىا مىنٍ كىذه ٗنلة اٜنكم اليت استعمل فيها اسم اٞنوصوؿ )، (1)على األكثر تداكال كاستعماالن 

  ضىي عى مىٍن ظىًفرى بًًو  م ن  ٍخوىاًف، كىأىٍعجىزي ًمٍنوي عىجىزى عىًن اٍكًتسىاًب اإلً  م ن  أىٍعجىزي الن اًس ]: 12اٜنكمة  -

 [.ًمنػٍهيمٍ                  

  طيوَبى  ،، فػىلىقىٍد أىٍسلىمى رىاًغبان، كىىىاجىرى طىائًعان، كىعىاشى ٠نيىاًىدان بن األىرىت اهللي خىب ابى  مى حً رى ]: 42اٜنكمة  -

 .[ذىكىرى اٍلمىعىادى، كىعىًملى لًٍلًحسىاًب، كىقىًنعى بًاٍلكىفىاًؼ، كىرىًضيى عىًن اهللً  م ن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً                  

 .[بىش رىؾى  م ن  ػػػػحىذ رىؾى كى  م ن  ]: 57اٜنكمة  -
نػىهيمىا بىاًطبلن  م اٍرضى كى كىالى خىلىقى الس ماكىاًت كىاألى ...]: 76اٜنكمة  -  .[...بػىيػٍ
، كىفػىٍوؽى م ا أىنىا ديكفى ...]: 80اٜنكمة  -  .[يف نػىٍفًسكى  م اتػىقيوؿي
 .[يػىٍقنىطي كىمىعىوي االٍسًتٍغفىاري  م ن  ػػػػػػػػػعىًجٍبتي لً ]: 84 اٜنكمة -
  َفٍى يػيقىن ًط الن اسى ًمٍن رىٍ٘نىًة اهلًل، كىَفٍى يػيٍؤًيٍسهيٍم ًمٍن رىٍكًح اهلًل، كىَفىٍ  م ن  اٍلفىًقيوي كيل  اٍلفىًقيًو ]: 87 اٜنكمة -

 .[اهللً  يػيٍؤًمنػٍهيٍم ًمٍن مىٍكرً                  

 .[رٍكىافً ظىهىرى يف اٛنٍىوىارًًح كىاألى  م اكيًقفى عىلىى الل سىاًف، كىأىٍرفػىعيوي  م اأىٍكضىعي اٍلًعٍلًم  ]: 88 اٜنكمة -
تيوي، كىًإف  عىديك  ١نيىم دو  م ن   ًإف  كىِف  ١نيىم دو ....]: 92اٜنكمة  - مى   عىصىى اهللى  م ن   أىطىاعى اهللى كًإٍف بػىعيدىٍت ٜنٍي

 .[قػىريبىٍت قػىرىابػىتيوي  كىًإفٍ                
ٍيئان  الن اسي  يػىتػٍريؾي  الى  ]: 103اٜنكمة  -    ىيوى  م ا عىلىٍيًهمٍ  اهللي  فػىتىحى  إال   دينٍػيىاىيمٍ  اًلٍسًتٍصبلىحً  ًديًنًهمٍ  أىٍمرً  ًمنٍ  شى

 .[ًمٍنوي  أىضىر                    

 .[اٍلمىطىاًمعى  يػىت ًبعي  كىالى  ييضىارًعي، كىالى  ييصىانًعي، الى  م ن   إال   سيٍبحىانىوي  اهللً  أىٍمرى  ييًقيمي  الى  ]: 107اٜنكمة  -

                                                           

 . 129 ، صاٞنرجع السابق ((1



 يالتحليل النحى                                                الفصل الثاني                                     
 

- 73 -  

ديؾى  كىٍيفى   ]: 111اٜنكمة  -    كىيىٍسقىمي  بًبػىقىائًًو، يػىٍفىنى  م ن   حىاؿي  يىكيوفي  كىٍيفى : فػىقىاؿى  اٍلميٍؤًمًنٌنى؟ أىًمًنى  يىا ْنًى

 .[مىٍأمىًنوً  ًمنٍ  كىيػيٍؤتىى ًبًصح ًتًو،                 

إُف ماسبقها فأحالت  ،قبلها ٞنبتدأ مذكورالسابقة خربا كرد اسم اٞنوصوؿ )من( يف بعض اٜنكم 
مثبل كقعت مبتدأ  12بٌن ركين اٛنمل االٚنية اٞنكونة لتلك النصوص ؛ فػػػػ)أعجزي الناس( يف اٜنكمة  فربطت

ل الشطر الثاين من اٜنكمة ذاهتا خربه اسم اٞنوصوؿ كصلتو )من عجز عن اكتساب اإلخواف ( ،كما احتو 
(  )أعجزي  ظفر بو منهم ( على اٚنٌن موصولٌن ، كقع األك ؿي منهما خربا للمبتدأ من ضي ع من)كأعجزي منو 

 ككقع الثاين مفعوال بو للفعل )ضي ع ( .

الشطر األكؿ من اٜنكمة العلم ( يف  للمبتدأ )أكضعي  88كما كرد اسم اٞنوصوؿ )ما( خربا يف اٜنكمة 
كعجبت  ذكر اٞنعاد، لمنكما كقعت جارا ك٠نركرا يف قولو:) طوَب ،  و ( يف الشطر الثاين كخربا للمبتدأ )أرفعي 

 ٗنيعا .كاألمثلة كثًنة اليسعنا ذكرىا  ،يقنط ( لمن

ٍرًسل(، ٢ناطبان داالن على العمـو )مؤنث أك مذكر أك ٗنعجاء  سم اٞنوصوؿ )من(الا إف
ي
من خبللو   اٞن

بغض الن ظر عن اٞنخاطىب النظر يف ذاتو  اٞنقصود بالتأمل ، احملموؿ على اإلنسافى  -عرب كافة اٜنكم -
 لقدرة اٝنالق، كتأٌدب طٍوعنا أذعن أيٌها اٞنخلوؽ  « : ف يقوؿ لوأو يريد ػػ  ككأن، الفعلي الذم ٪نددهي السياؽ 

كاحد  ب٢ناطى  ٓنيل إُف، ككأٌف )من( اٞنوصولية يف حكم النهج بتكر رىا يف كل مرة يف اٜنكم (1)»يف عبادتو 
 كىو اإلنساف.

يىاٍبنى  ]: 273اٜنكمة  ما ٤نده يفا مكمن األٚناء اٞنوصولة أيضا )الذم، كاليت( ، كمن استعماالهت
، فىًإن وي ًإٍف يىكي ًمٍن عيميرً  ـى، الى ٓنىًٍمٍل ىىم  يػىٍوًمكى ال ًذم َفٍى يىٍأًتكى عىلىى يػىٍوًمكى ال ًذم قىٍد أىتىاؾى يىٍأًت اهللي ًفيًو ؾى آدى

، اتٌػقيوا اهللى ال ًذم ًإٍف قػيٍلتيٍم ًٚنعى  ]: 199ككذلك يف اٜنكمة  ،[ًبرًٍزًقكى  كىبىاًدريكا اٍلمىٍوتى ال ًذم ًإٍف  ...أىيػ هىا الن اسي
كغًنىا من اٜنكم، إذ كرد اسم اٞنوصوؿ صفة السم سابق، أك مذكور سابق ]فالذم َف  [...ىىرىبٍػتيٍم أىٍدرىكىكيمٍ 

                                                           

  هنج الببلغة كالفكر اإلنساين أعماؿ مؤٕنر  اٞنعيارية اإلسبلمية يف األدب على ضوء هنج الببلغة، ١نمد توفيق أبو علي،  ((1
 سوريا،   -، اٞنستشارية الثقافية للجمهورية اإلسبلمية اإليرانية، دمشق1993)ديسمرب(،  كانوف األكؿ، 23-22، اٞنعاصر      
 .152ص      



 يالتحليل النحى                                                الفصل الثاني                                     
 

- 74 -  

يأتك[ ٗنلة صفة لػػػ )يومك( كٗنلة ]الذم إٌف قلتيم ٚنع[، ٗنلة صفة أيضنا هلل عٌز كجل  الذم من أٚنائو 
ينى ًإذىا اٍجتىمىعيوا ىيمي ال ذً ] : 195كمنها اٜنكمة بالضمًن السميع، كقد ارتبط اسم اٞنوصوؿ يف بعض اٜنكم 

. كقد جاء ىذا االرتباط للتأكيد كالتعريف بالغوغاء الذين يف اجتماعهم [...غىلىبيوا، كىًإذىا تػىفىر قيوا َفٍى يػيٍعرىفيوا
الرتابط بٌن شطرم كل حكمة من  الغلبة، كيف تفرٌقهم عدـ اٞنعرفة، ليحقق بذلك اسم اٞنوصوؿ كصلتو

  ٕناسكها.اٜنكم السابق ذكرىا، كيساىم يف

 أسماء اإلشارة والتماسك الن صي:  6.3.3

تعٌد أٚناء اإلشارة من العناصر اإلحالية اليت تربط بٌن الوحدات اللسانية اٞنشكلة للنص، كاليت تنتظم 
، يتعٌلق بعضيو ببعض، إذ ال ٬نكن فقو ىذا الٌتعٌلق إاٌل بإدراؾ معاين ىذه الغوي انسيجباعتبارىا  أفقيا،

قببلن، كيتوقف على ٓنليل مكٌونات النص، كتعد أٚناء اإلشارة مثلها  رى كً فاالتساؽ دالِف كما ذي الوحدات، 
ت ٞنسٌمى يشار هبا إليو، مبهمة، عى ضً أٚناء كي   «مثل األٚناء اٞنوصولة كالضمائر من اٞنبهمات أيضا، كىي

 . (1) »لوقوعها على كل  شيء، معارؼ ٜنضور ما تقع عليو، كاإلشارة إليو

كتزخر حكم كمواعظ هنج الببلغة لئلماـ علي، بأٚناء اإلشارة مثل: ذلك ىذه، ىاىنا، أكلئك، 
ىذه، تلك، كاٛندير بالذكر أف ىذه األٚناء ٔنتلف باختبلؼ شكل اٜنكمة، فهناؾ حكم قصًنة تعتمد 

ر أمًن اٞنؤمنٌن ، ال تتجاكز اٛنملة، كىناؾ حكم تعتمد على اٜنوار، كحواأساسا لبنائها فعليةالملة اٛنعلى 
، ًإٍف ٓنىٍزىٍف ] : 297يف اٜنكمة  ق ( 40 –ؽ ق  23)  مع األشعث بن قي  بن أيب طالبعلي  يىا أىٍشعىثي

، ًإٍف  .عىلىى ابًٍنكى فػىقىًد اٍستىحىق ٍت ذًلكى ًمٍنكى الر ًحمي، كىًإٍف تىٍصرًبٍ فىًفي اهلًل ًمٍن كيل  ميًصيبىة خىلىفه  يىا أىٍشعىثي
، كىًإٍف جىزًٍعتى جىرىل عىلىٍيكى اٍلقىدىري كىأىٍنتى مىٍأزيكره صىبػىٍرتى  سىر ؾى كىىيوى بىبلىءه . جىرىل عىلىٍيكى اٍلقىدىري كىأىٍنتى مىٍأجيوره

نىةه، كىحىزىنىكى  يف اٜنكمة  ق (  82 – 12)  النخعي كميل بن زيادإُف   ، أك كحديثو[كىىيوى ثػىوىابه كىرىٍ٘نىةه  كىًفتػٍ
ىذه اٜنكم بػػ: )من كبلـ لو(، كىذا معناه أٌف كبلمنا  ق ( 406 – 359)  الشريف الٌرضي رى د  صى ، كقد 143

ه الشريف ما أراد منو أك، أك بيت القصيد كبلموذؼ، كأٌف ما كرد يف بعض اٜنكم ىو خبلصة  آخر حي 

                                                           

 .89ص، كلغة أكلوين الرباغيث آراء يف الٌضمًن العائد ،خليل أ٘ند عمايرة ((1
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 أىٍكًعيىةه، اٍلقيليوبى  ىذه   ًإف   زًيىاد، ٍبن كيمىٍيل يىا ]:مثبل كىذا نٌصها  143، فاٜنكمة الٌرضي من ٢نتارات قولو
ريىىا يػٍ  :لىكى  أىقيوؿي  مىا عىين   فىاٍحفىظٍ  أىٍكعىاىىا، فىخى

ًيليوفى  نىاًعق، كيل   أىتٍػبىاعي  رىعىاعه، كى٨نىىجه  ٤نىىاة، سىًبيلً  عىلىى كىميتػىعىل مه  رىب اينٌّ، فػىعىاًَفه : ثىبلىثىةه  الن اسي   رًيح، كيل   مىعى  ٬نى
 .كىثًيق ريٍكن ًإُفى  يػىٍلجىؤيكا كىَفىٍ  اٍلًعٍلًم، بًنيورً  يىٍستىًضيئيوا َفىٍ 

ره  اٍلًعٍلمي  كيمىٍيلي، يىا يػٍ ، ٓنىٍريسي  كىأىٍنتى  ٪نىٍريسيكى  اٍلًعٍلمي : اٍلمىاؿً  ًمنى  خى ىاؿى
 يػىزٍكيو كىاٍلًعٍلمي  النػ فىقىةي، تػىنػٍقيصيوي  كىاٍلمىاؿي  اٞن

 .ًبزىكىالًوً  يػىزيكؿي  اٍلمىاؿً  كىصىًنيعي  اإًلنٍػفىاًؽ، عىلىى

افي  ًدينه  الىًعٍلمً  مىٍعرًفىةي  زًيىاد، ٍبن كيمىٍيل يىا يلى  حىيىاتًًو، يف  الط اعىةى  اإًلٍنسىافي  يىٍكًسبي  بًوً  بًًو، ييدى  األيٍحديكثىةً  كىٗنًى
 .عىلىٍيوً  ١نىٍكيوـه  كىاٍلمىاؿي  حىاًكمه، كىاٍلًعٍلمي  كىفىاتًًو، بػىٍعدى 

 أىٍعيىانػيهيمٍ : الد ٍىري  بىًقيى  مىا بىاقيوفى  كىاٍلعيلىمىاءي  أىٍحيىاءه، كىىيمٍ  األىٍموىاؿً  خيز افي  ىىلىكى  زًياد، ٍبن كيمىٍيل يىا
 .مىٍوجيودىةه  اٍلقيليوبً  يف  مىٍفقيودىةه،أىٍمثىاٟنييمٍ 

ٌان  لىًعٍلمان  ُىن ا ىا ًإف   ىىا  عىلىٍيًو، مىٍأميوف غىيػٍرى  لىًقنان  أىصىٍبتي  بػىلىى! ٘نىىلىةن  لىوي  أىصىٍبتي  لىوٍ ( صىدره ًإُف كىأىشىارى ) ٗنى
ينً  آلىةى  ميٍستػىٍعًمبلن  نٍػيىا، الد  قىادان  أىكٍ  أىٍكلًيىائًًو، عىلىى كىًُنيجىًجوً  ًعباًدًه، عىلىى اهللً  بًًنعىمى  كىميٍستىٍظًهران  لًلد   اٜنٍىق ، ٜنًىمىلىةً  مينػٍ

 .شيبػٍهىة ًمنٍ  عىاًرض أًلىك ؿً  ٍلًبوً قػى  يف  الش ك   يػىنػٍقىًدحي  أىٍحنىائًًو، يف  لىوي  بىًصًنىةى  الى 

 ًمنٍ  لىٍيسىا كىاالد خىاًر، بًاٛنٍىٍمعً  ميٍغرىمان  أىكٍ  للش ٍهوىًة، اٍلًقيىادً  سىًل ى  بًال لذ ًة، مىنػٍهيومان  أىكٍ ! ذ اك   كىالى  ذ ا الى  أىالى 
ينً  ريعىاةً  ـي  هًبًمىا شىبىهان  شىٍيء أىقٍػرىبي  شىٍيء، يف  الد   .حىاًمًليوً  ّنىٍوتً  اٍلًعٍلمي  ٬نىيوتي  كىذًلكى ! الس اًئمىةي  األىنػىعىا

 تػىٍبطيلى  لًئىبل   مىٍغميوران، خىائًفان  أكٍ  مىٍشهيوران، ظىاًىران  ًإم ا ًُنيج ة، هلل قىاًئم ًمنٍ  األىٍرضي  ٔنىٍليو الى ! بػىلىى الل هيم  
 .كىبػىيػ نىاتيوي  اهللً  حيجىجي 

 كىبػىيػ نىاتًًو، حيجىجىوي  هًبًمٍ  اهللي  ٪نىٍفىظي  قىٍدران، كىاألىٍعظىميوفى  عىدىدان، األىقػىل وفى  ػ كىالل وً  ػ أيكلًئكى  ؟ُأولئ ك   كىأىٍينى  ذ ا كىكىمٍ 
 ريكحى  كىبىاشىريكا اٍلبىًصًنىًة، حىًقيقىةً  عىلىى اٍلًعٍلمي  هًبًمي  ىىجىمى  أىٍشبىاًىًهٍم، قػيليوبً  يف  كىيػىٍزرىعيوىىا نيظىرىاءىىيٍم، ييوًدعيوىىا حىّت  
نٍػيىا كىصىًحبيوا اٛنٍىاًىليوفى، ًمٍنوي  اٍستػىٍوحىشى  ّنىا كىأىًنسيوا اٍلميتػٍرىفيوفى، اٍستػىٍوعىرىهي  مىا كىاٍستىبلىنيوا اٍليىًقًٌن، اف الد   أىٍركىاحيهىا بًأىٍبدى
 إذىا اٍنصىًرؼٍ ! ريٍؤيىًتًهمٍ  ًإُفى  شىٍوقان  آهً  آهً  ًديًنًو، ًإُفى  كىالد عىاةي  أىٍرًضًو، يف  اهللً  خيلىفىاءي  ُأولئ ك   األىٍعلىى، بًالٍػمىحىل   ميعىل قىةه 
، كتبدك ىذه اٜنكمة طويلة، مقارنة ُنكم ق ( 82 – 12)  لكميل بن زياد النخعي اخطابٕنٌثل  [.ًشٍئتى 
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لًعلمنا ًٗنًّا( كأيضا أخرل، كقد استعملت فيها أٚناء إشارة ٢نتلفة )إٌف ىذه القلوب( ككذلك )ىا أٌف ىا ىنا 
)أال الذا، كال ذاؾ(، كىي إحالة ٞنا سبقها، إٍذ استعمل يف اٜنكمة ذاهتا )اسم اإلشارة( أكلئك مرٌتٌن، ففي 

ثو إليهم، كأكلئك ىذه إشارة يورٌ  أفٌ  بن أيب طالب ذم يريد اإلماـ علياٞنقاـ األٌكؿ أشارت إُف ٘نلة العلم الٌ 
 لًئىبل   مىٍغميوران، خىائًفان  أكٍ  مىٍشهيوران، ظىاًىران  ًإم ا ًُنيج ة، هلل قىاًئم ًمنٍ  األىٍرضي  ٔنىٍليو ...الى ]:إُف كبلـ سبقها كىو 

 .كىبػىيػ نىاتيوي  اهللً  حيجىجي  تػىٍبطيلى 

دان، األىقػىل وفى  ػ كىالل وً  ػ أيكلًئكى  ؟ُأولئ ك   كىأىٍينى  ذىا كىكىمٍ   حىّت   كىبػىيػ نىاتًًو، حيجىجىوي  هًبًمٍ  اهللي  ٪نىٍفىظي  قىٍدران، كىاألىٍعظىميوفى  عىدى
 اٍليىًقًٌن، ريكحى  كىبىاشىريكا اٍلبىًصًنىًة، حىًقيقىةً  عىلىى اٍلًعٍلمي  هًبًمي  ىىجىمى  أىٍشبىاًىًهٍم، قػيليوبً  يف  كىيػىٍزرىعيوىىا نيظىرىاءىىيٍم، ييوًدعيوىىا
نٍػيىا كىصىًحبيوا اٛنٍىاًىليوفى، ًمٍنوي  اٍستػىٍوحىشى  ّنىا اكىأىًنسيو  اٍلميتػٍرىفيوفى، اٍستػىٍوعىرىهي  مىا كىاٍستىبلىنيوا اف الد   ميعىل قىةه  أىٍركىاحيهىا بًأىٍبدى
 .143 اٜنكمةمن  [ًديًنًو... ًإُفى  كىالد عىاةي  أىٍرًضًو، يف  اهللً  خيلىفىاءي  ُأولئ ك   األىٍعلىى، بًالٍػمىحىل  

إشارة إُف نص  بأكملو، كإحالة إُف صفات خلفاء اهلل يف أرضو كإف  يف ىذه اٜنكمة إف )أكلئك( 
اعرتؼ اإلماـ علي، بأهٌنم األقٌلوف عددنا، كبذلك حقق اسم اإلشارة أكلئك مبدأ االقتصاد الٌلغوم، ككقى 

ٍرًسل
ي
يىٍأيت ]: 375اإلعادة كالتكرار لكبلـ طويل، تصًبحي إعادتو عبثا لغوينا غًن مقبوؿ ككذلك يف اٜنكمة  اٞن

ٍسبلىـً ًإال  اٍٚنيوي، مىسىاًجديىيٍم يػىٍومىًئذ عىاًمرىةه ًمنى عىلىى الن اًس زىمىافه الى يػىٍبقى ًفيًهٍم ًمنى اٍلقيرآًف ًإال  رىٍٚنيوي، كىًمنى اإلً 
، خىرىابه ًمنى اٍٟنيدىل، سيك انػيهىا كىعيم اريىىا شىر  أىٍىًل األى  اٍلًفتػٍنىةي، كىإًلىٍيًهٍم تىأًكم اٝنٍىًطيئىةي، ٍرًض، ًمنػٍهيٍم ٔنىٍريجي البػيىنى

 ُأولئ ك  بٍػعىثىن  عىلىى يػىريد كفى مىٍن شىذ  عىنػٍهىا ًفيهىا، كىيىسيوقويفى مىن تأىخ رى عىنػٍهىا إًلىيػٍهىا، يػىقيوؿي اهللي تعاُف: فىيب حىلىٍفتي ألى 
يػٍرىافى، كىقىٍد فػىعىلى، كى٥نىٍني نىٍستىًقيلي اهللى عىثٍػرىةى اٍلغىٍفلىةً  نىةن أىتٍػريؾ اٜنٍىًليمى ًفيهىا حى أكلئك  فيها اسم اإلشارة أحاؿكاليت  [ًفتػٍ

آخر اٜنكمة  كربطيف آخر اٜنكمة إُف شر  أىل األرض، الذين منهم ٔنرجي الفتنة، كإليهم تأكم اٝنطيئة، 
شبكة من العبلقات اإلحالية بٌن العناصر اٞنتباعدة يف فضاء الٌنص، فتجتمع يف كل كاحد  تقـو  «بأٌكٟنا،

ىذه الوحدات اإلحالٌية  ٔنتصرعناصره متناغمة، كىذا مدخل االقتصاد يف نظاـ اٞنعو ضات يف اللغة، إذ 
 .(1) »العناصر اإلشارية، كْننبي مستعملها إعادهتا كتكرارىا

                                                           

 .121، ص)ُنث يف ما يكوفي بًًو اٞنلفوظي نصًّا( نسيج النص ،األزىر الزناد ((1
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ًإذىا حييػ ٍيتى  ]: 60، ففي اٜنكمة يف هنج الببلغة )ذلك( اٞنسا٨نة يف ترابط اٜنكمةكمن أٚناء اإلشارة 
 [لًٍلبىاًدلء ذل ك   بًتىًحي ة فىحىي  بًأىٍحسىنى ًمنػٍهىا، كًإذىا أيٍسًديىٍت إًلىٍيكى يىده فىكىاًفئػٍهىا ّنىا يػيٍريب عىلىيػٍهىا، كىاٍلفىٍضلي مىعى 

يَّةًإذىا إُف ما سبقو، فحل  ١نٌل اٛنملتٌن الشرطيتٌن ] ذًلكى  أشار اسم اإلشارة فىحىي  بًأىٍحسىنى  ُحيـِّي ت  ب ت ح 
د ي ت  إ ل ي ك  ًمنػٍهىا، ك  [.يىده فىكىاًفئػٍهىا ّنىا يػيٍريب عىلىيػٍهىا إ ذ ا ُأس 

 فىًمنػٍهيمي  ]: 380اٜنكمة  يف أيضا فضل عدـ تكرار نص  بأكملو ذل ك   كما كاف السم اإلشارة  
ًلكى  كىقػىٍلًبًو، كىًلسىانًوً  بيىًدهً  لٍلميٍنكىرً  اٍلميٍنًكري   كىالت ارًؾي  كىقػىٍلبًو، بًًلسىانًوً  اٍلميٍنًكري  كىًمنػٍهيمي  اٝنٍىًٍنً، ًٝنًصىاؿً  اٍلميٍستىٍكًملي  فىذى
ً  ميتىمىس كه  فىذًلكى  بًيىًدًه،  بيىًدهً  كىالت ارًؾي  ًبقىٍلًبًو، اٍلميٍنًكري  كىًمنػٍهيمي  خىٍصلىةن، كىميضىي عه  اٝنٍىًٍنً، ًخصىاؿً  ًمنٍ  ًِنىٍصلىتٌنى
ة، كىٕنىىس كى  الث بلىثً  ًمنى  اٝنٍىٍصلىتػىٌٍنً  أىٍشرىؼى  ضىي عى  ال ًذم فىذًلكى  كىًلسىانًًو،  اٍلمينكىرً  إًلٍنكىارً  تىارًؾه  كىًمنػٍهيمٍ  بوىاًحدى
 باٍلمىٍعريكؼً  األىٍمرً  ًعٍندى  اهلًل، سىًبيلً  يف  كىاٛنًٍهىادي  كيل هىا اٍلرًب   أىٍعمىاؿي  كىمىا.األىٍحيىاءً  مىي تي  فىذًلكى  كىيىًدهً  كىقػىٍلًبوً  بًًلسىانًوً 
نػىٍفثىة ًإال   اٍلمينكىًر، عىنً  كىالنػ ٍهيً   جىل،أى  ًمنٍ  يػيقىر بىافً  الى  اٍلمينكىرً  عىنً  كىالنػ ٍهيى  باٍلمىٍعركيؼً  األىٍمرى  كىًإف   ٛني ٌي، ُنىٍر يف  كى
، )فذلك( األكُف كالثانية كالثالثة [.جىائًر ًإمىاـ ًعٍندى  عىٍدؿ كىًلمىةي  كيل وً  ذًلكى  ًمنٍ  كىأىفضىلي  رًٍزؽ، ًمنٍ  يػىٍنقصىافً  كىالى 

كانت األكُف ٓنيل إُف اٞننكر للمنكر بيده كلسانو كقلبو، كالثانية للمنكر   ٞنٌاكالرابعة، غًن ذلك األخًنة، ك 
بلسانو كقلبو كالتارؾ بيده، كالثالثة للمنكر بقلبو التارؾ بيده كلسانو، كالرٌابعة للتارؾ إنكار اٞننكر بلسانو 

ة ذلك من خبلؿ مؤكد   ؿ إليو،اكقلبو كيده، فإف )ذلك( األخًنة، أشارت إُف كل ما سبقها من ١نيل ك١ن
 ح كما يأيت:كىو موض  على اٞنعىن، توكيدنا ب)كلو(  ارتباطها

 التماسك بٌن كحدات النص ،اإلحالة اإلشارية يف ىذه اٜنكمة كيف غًنىا من اٜنكم ٓنٌققكبذلك 
، ثىًكلىٍتكى  ]: 425اٜنكمة ما يف ك  فتجعلو نسيجا ترتابط أجزاؤه ك٪نيل بعضها إُف بعض  مىا أىتىٍدرًم أيم كى

؟  :مىعىاف ًست ةً  عىلىى كىاًقعه  اٍسمه  كىىيوى  اٍلًعل ي ٌنى، دىرىجىةي  ااٍلٍسًتٍغفىارى  إف   االٍسًتٍغفىاري

 كقلبو.       كلسانو بيده للمنكر اٞننكر من أفضل                                              
 بيده.                                                          كالتارؾ كقلبو بلسانو للمنكر اٞننكر من و                          أفضلكلٌ  ذلك من أفضل

 كلسانو.                                       بيده التارؾ بقلبو، اٞننكر من أفضل                                              
 كيده. كقلبو بلسانو اٞننكر إنكار تارؾ من أفضل                                              
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ـي : أىك ٟنيىا  الٍػمىٍخليوًقٌنى  ًإُفى  تػيؤىد مى  أىفٍ : كىالث اًلثي  .أىبىدان  إًلىٍيوً  اٍلعىٍودً  تػىٍرؾً  عىلىى اٍلعىٍزـي : كىالث اين  .مىضىى مىا عىلىى الن دى
 ضىيػ ٍعتػىهىا عىلىٍيكى  فىرًيضىة كيل   ًإُفى  تػىٍعًمدى  أىفٍ : كىالر اًبعي  .تىًبعىةه  عىلىٍيكى  لىٍي ى  أىٍملى ى  عٌزكجلٌ  اهللى  تػىٍلقىى حىّت   حيقيوقػىهيمٍ 
 داٍٛنًلٍ  تػيٍلًصقى  حىّت   باألىٍحزىاًف، فػىتيًذيبىوي  الس ٍحتً  عىلىى نػىبىتى  ال ًذم الل ٍحمً  ًإُفى  تػىٍعًمدى  أىفٍ : كىاٝنٍىاًم ي  .حىق هىا فػىتػيؤىد مى 

ا بًاٍلعىٍظًم، كىيػىٍنشىأى  نػىهيمى مه  بػىيػٍ ٍعًصيىةً  حىبلىكىةى  أىذىقٍػتىوي  كىمىا الط اعىةً  أىَفىى  اٛنًٍٍسمى  تيًذيقى  أىفٍ : كىالس اًدسي  .جىًديده  ٜنٍى  .اٍلمى

االستغفار  معاينالوارد يف آخر النص إُف ذل ك  فقد أحاؿ اسم اإلشارة ، [أىٍستػىٍغًفرياهللى : تػىقيوؿي  ذل ك   فىًعٍندى 
كاليت ىي بداللة الشركط اليت ال يصٌح الٌتلٌفظ باالستغفار إاٌل إذا ٓنٌققت كلها اعتقادا  الٌست اٞنذكورة قبلها

كاٛندير  كعمبل، كبذلك تتجاكز اإلحالة اإلشارية يف ىذه اٜنكمة البنية الواحدة للنص إُف كامل النص،
اد إُف اٞنعو ضات، كيزدكج دكرىا يف نبالذكر أٌف ىذه العناصر اإلحالية تنتمي كما يشًن إُف ذلك األزىر الز 

كدىا، كدكر تعًوض ر كىي ىنا غًن ذات صلة ّنا ٫نرج عن مقاـ ك  ،اٞنشار إليو كتعٌينو إُف الٌلغة، دكر تشًن فيو
ٍرًسلفيو اٞنشار إليو كتقي 
ي
نصوص، ال فائدة من إعادهتا، فتحيل على ذلك اٞنشار إليو إعادة ٗنل أك  اٞن
. كىو ما ٪نٌقق ٕناسك النصوص، كارتباط بعضها ببعض، ُنيث تصبح كبل  ٓنيل (1)كترتبط بو ٥نويًّا كدالليا

 كحداتو على بعضها ٣نٌا يقتضي فهمها كإدراؾ معانيها.

 

 

 االستبدال:. 4

 د، كيسٌمى أٌكؿ التعبًنين الذملغوم ١نل  تعبًن لغوم آخر ١ند  إحبلؿ تعبًن « : يعٌرؼ االستبداؿ بأنٌو
 فٍ أى ٪نمل بذلك معىن الٌتعويض كالتغيًن، كى  إذٍ  (2) »ؿؿ منو، كاألخًن اٜناؿ ١نلو، اٞنستبدى ١نٌلو اٞنستبدى  ل  ٪نىي 

يٍرسىلتحٌل ١نٌلها، ٣نٌا يدفع فتعو ض عناصر لغويٌة فئات مثل االسم أك الفعل أك القوؿ 
إُف البحث يف  إليو اٞن

مساحات الٌنص، كالعودة إُف الٌسابق لفهم البٌلحق كمن ىنا تكمن اإلجابة عن مسا٨نة االستبداؿ يف 

                                                           

 .118، ص)ُنث يف ما يكوفي بًًو اٞنلفوظي نصًّا( نسيج النص ،األزىر الزناد ((1
 .269صو كمباحثو(، قأساسيات علم لغة النص )مدخل إُف فركضو ك٧ناذجو كعبلقاتو كطرائ ،كلماير كآخركف( (2
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ؿ، كىي عبلقة قبلية بٌن ؿ كاٞنستبدً العبلقة بٌن العنصرين اٞنستبدى   « أفٌ  اتساؽ النصوص كيكوف اٛنواب يف
 .(1) »٬نكن اٜنديث عن االستمراريةعنصر سابق يف الٌنص، كبٌن عنصر الحق فيو، كمن مث 

 :(2)يتإُف ثبلثة أقساـ، كىي كاآل ينقسم االستبداؿ: أصنافو 1.4

: الذم يتم فيو استخداـ عناصر لغوية اٚنية مثل: آخر، Nominal Substitution االستبداؿ االٚني -
 آخركف، نف ، ُنيث تعو ض ىذه العناصر االسم يف اٛنملة، كتكوف بديبلن عنو.

، كىو فعل بديل عن "يفعلصيغة "الذم ٬نثلو استخداـ  :Verbal Substitution  االستبداؿ الفعلي -
ٗنلة فعلية كما يف اٞنثاؿ اآليت: ىل تظٌن أٌف الطٌالب اٞنكافح يناؿ حٌقوي؟ أظٌن أٌف كٌل طالب 

 مكافح )يفعل(.

 :يف اآلية الكر٬نة كأف يستخدـ )ذلك( بديبل عن قوؿ سابق كما ىو األمر :االستبداؿ القوِف -
 نئ مئ زئ رئ  ُّ  :ت بقولو تعاُفلى دً بٍ تي اليت اسٍ  [63الكهف:]َّ ىه مه جه ين ىن من  ُّ 

  .[64الكهف:]َّ ىب نب  مب زب رب ىئيئ

كالفعلي، كيظهر  القوِفإذ يقل االستبداؿ  متفاكتة يف اٜنكم أنواع االستبداؿ الثبلث كلكن بدرجاتك 
أمثلة أنواع االستبداؿ يف اٜنكم ما ىو موض ح يف اٛندكؿ كمن ، وصاالستبداؿ االٚني أكثر شيوعنا يف الٌنص

 اآليت:

 

 المستبدل منو لالمستب د   نوع االستبدال الحكمة
اًب اهلًل  أ م ان ان  ٍرًض كىافى يف األى  ]:85- ًمٍن عىذى

 خ ر  اآل، فىديكنىكيمي أ ح ُدُىم اسيٍبحىانىوي، كىقىٍد ريًفعى 
  [فػىتىمىس كيوا بًو

 اٚني
 اٚني

 خىرى اآل
 حىدي٨نيىاأ  

 أىمىانىاًف 

دىىىا  ر ج الٌ فىذىم هىا ]: 127- امىًة، كى٘نًى اةى الن دى  رًجىاؿه  آخىريكفى  اٚنيغىدى
                                                           

 .20ص )مدخل إُف انسجاـ اٝنطاب(، لسانيات النص ،١نٌمد خطايب ((1
  .124 -123أ٘ند عفيفي، ٥نو النص، ص  (2)
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  [يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً  آخ ُرون  
ةً كىالى يػىنىاؿي اٍلعىٍبدي ]:186- ، ُأخ ر ىًإال  ًبًفرىاًؽ  ن ع م 

ماً كىالى يىٍستػىٍقًبلي  ًمٍن  آخ ر  ًمٍن عيميرًًه ًإال  ًبًفرىاًؽ  يـ و 
ًلوً   [أىجى

 اٚني
 اٚني
 

 أيٍخرىل
 آخىرى 

 

 نًٍعمىةن 
 يػىٍومان 

ـي ًمٍن أىٍف ييٍسأىؿى  ]:367- ، ح اج تـ ي ن  فىًإف  اهللى أىٍكرى
اُىم افػىيػىٍقًضيى  د  ٍنىعى  إ ح   [خ ر ىاألُ كى٬نى

 اٚني
 اٚني

ٍخرىل األي 
ا٨نيىا  ًإٍحدى

تػىٌٍنً   حىاجى

نٍػيىا  ال م غ ُرورُ كىمىا ] :376- ال ًذم ظىًفرى ًمنى الد 
ال ًذم ظىًفرى ًمنى ااٍلًخرىًة  خ ر  ك اآلبأىٍعلىى ٨ًن ًتًو 
ًتوً   [بًأىٍدىنى سيٍهمى

ٍغريكري ( -) خىرً اآل اٚني  اٍلمى
 
 
 
 

نـ  ] :401- ، كىتػىوىؿ  عىم ا  اي  ُخذ  م ن  الدُّ مىا أىتىاؾى
، فىًإٍف أىٍنتى  فىأىٗنًٍٍل يف  ل م  تـ ف ع ل  تػىوىُف  عىٍنكى

 [الط لىبً 

 ٗنلة:  َفٍى تػىٍفعىلٍ  فعلي
 ايى خيٍذ ًمنى الد نػٍ 

ن ئ ك  : لو فقاؿ ...]:360-  .ال ف ارسُ  ل يـ ه 
 [ ...قيلٍ  كىلًكنٍ  ،ذل ك   تػىقيلٍ  الى : فقاؿ

 ٗنلة: ذًلكى  قوِف
 اٍلفىارسي  لًيػىٍهًنٍئكى 

ل ف ة  قـ ل م ك  ، كى د و ات ك   أ ل ق   ]:321- ، أ ط ل  ج 
بػىٌٍنى اٜنٍيريكًؼ، فىًإف   كىفػىر ٍج بػىٌٍنى الس طيوًر، كقػىٍرًمطٍ 

  [أىٍجدىري ًبصىباحىًة اٝنٍىط   ذل ك  

 ٗنلة: ذًلكى  قوِف
 دىكىاتىكى  أىًلقٍ 
 ...كىأىطٍل  

 

اًب اهلًل سيٍبحىانىوي، كىقىٍد ريًفعى أىحىدي٨نيىا، فىديكنىكيمي اآلاألى كىافى يف  ]: 85اٜنكمة  ففي خىرى ٍرًض أىمىانىاًف ًمٍن عىذى
اف(، فأشارت نعن لفظ )أما اٚني أحد٨نا كاآلخر، ككبل٨نا استبداؿ :ف ك٨نااف اثناستبداال [...فػىتىمىس كيوا بًوً 

األكُف لؤلماف األٌكؿ كىو الٌرسوؿ صٌلى اهلل عليو كسلم، كأشارت )اآلخر( لؤلماف الثاين الباقي كىو 
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كىالى يػىنىاؿي اٍلعىٍبدي نًٍعمىةن ًإال  ...]يقوؿ اإلماـ علي:  ؛186كمن أمثلة االستبداؿ االٚني أيضا اٜنكمة  .االستغفار
ًلوً ًبًفرىاًؽ أيٍخرىل، كىالى يىٍستػىٍقبً  ت أخرل يف الشطر لى استبدً  ذٍ إً  .[... لي يػىٍومان ًمٍن عيميرًًه ًإال  ًبًفرىاًؽ آخىرى ًمٍن أىجى

( لفظة ، كما استبدؿ آخر من )نعمة( األٌكؿ من اٜنكمة من لفظة   يف الشطر الثاين، كىذا حاؿ العبد)يـو
يف شرحو ق (  656 – 586)   حديد، يقوؿ ابن أيب ها بعضال ْنتمع لو الن عم باختبلفها مع بعض الذم

 رقنا لٌذةاإٌف الذم حصلت لو لٌذة اٛنماع حىاؿى ماىي حاصلةه لو، ال بيد  أف يكوف مف « :ٟنذه اٜنكمة 
شرب يكوف مفارقنا حاؿ أكلو كشربو لٌذة الرٌكض على اٝنيل يف طلب األكل كالشرب، ككذلك من يأكل كي

 .(1) »الصيد

يف شطرم اٜنكمة، كإف كانت ٓنيل على الن عمة كتدٌؿ عليها، كلكن ؿ )أخرل كآخر( إٌف اٞنستبدى 
يف أنواع اإلحاالت اإلشارية كالضمًنية، كىو ما يؤكده ىو اٜناؿ كما    لي  بالضركرة أف تكوف مطابقة ٟنا

عبلقة لئن كانت العبلقة بٌن عنصرم اإلحالة )احمليل كاحملاؿ إليو(   «:بقولو....( -ـ  1956)  ١نٌمد خطايب
فالٌنعمة األكُف  ،(2) »( عبلقة تقابلمنو ؿؿ كاٞنستبدى دى تطابق، فإٌف العبلقة بٌن عنصرم االستبداؿ )اٞنستب

أىيػ هىا ]مثبل:  376اٜنكمة  كلننظر يفاٞنذكورة غًن األخرل اٞنقابلة ٟنا، كاليـو األٌكؿ غًن اليـو اآلخر من أجلو، 
، اتػ قيوا اهللى، فىمىا خيًلقى  ، كىالى تيرًؾى سيدلن فػىيػىٍلغيوى ؤ اٍمر الن اسي ًمنى  كىمىا دينٍػيىاهي ال يت ٓنىىس نىٍت لىوي ًِنىلىف !عىبىثان فػىيػىٍلهيوى

نٍػيىا بأىٍعلىى ٨ًن ًتًو كىاآلاآل هي، كىمىا اٍلمىٍغريكري ال ًذم ظىًفرى ًمنى الد  ًمنى  خىًر ال ًذم ظىًفرى ًخرىًة ال يت قػىب حىها سيوءي الن ظىًر ًعٍندى
ًتوً اآل فر من الٌدنيا بأعلى ما ٬نكن أف يظفر بو، كبٌن من ظمىٍن إذ تبدك اٞنقابلة جلٌية بٌن  ،[ًخرىًة بًأىٍدىنى سيٍهمى

لٌدنيا بأعلى كأعظم أمنية، لي   ٌف من ظفر من اإ  «ر بو، كاألٌكؿ غًن الثاينفى ظٍ ظفر باآلخرة بأقل ما يى 
         ال مناسبة كال قياس بٌن نعيم الدنيا  .درجات أىل الثواب فً كى دٍ خرة بأى ظفر من اآل الذم خراآلك

 .(3) »كاآلخرة

ؿ منو، فالصلة الٌداللية الزمة ؿ كاٞنستبدى لٌداللية بٌن اٞنستبدى ىذا التقابل ال يعين قطع الص لة ا إفٌ 
ؿ منو، كىو ما اٞنستبدى  كىو بشكل أك بآخر، إٍذ يستحيل تأكيل العنصر الثاين إاٌل بالعودة إُف العنصر األٌكؿ

                                                           

 .10-10/19/9، شرح هنج الببلغة، حديدابن أيب  ((1
 .21ص )مدخل إُف انسجاـ اٝنطاب(، لسانيات النص ،طايب١نمد خ ((2
 .10/19/259 ،شرح هنج الببلغة، ابن أيب حديد ((3
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يٍرسىل إليويدفع 
ٌف االستبداؿ إ  «ارات بعضها ببعض،بإُف البحث يف مساحات سطح الٌنص كتأكيل الع اٞن

شكل بديل يف الٌنص، كىو كسيلة ىاٌمة إلنشاء الرٌابطة بٌن اٛنمل، كشرطو أف يتٌم استبداؿ كحدة لغويٌة 
 .(1) »بشكل آخر يشرتؾ معها يف الٌداللة

بٍػعىثىن  عىلىى أيكلًئكى ًفتػٍنىةن أىتٍػريؾ فىيب حىلىٍفتي ألى ...] 375كمن أمثلة االستبداؿ الفعلي ما كرد يف اٜنكمة 
رىافى، كىقىٍد فػىعىلى، كى٥نىٍني نىٍستىًقيلي اهللى عىثٍػرىةى اٍلغىٍفلىةً  يػٍ )كقد فػىعىلى( بديبل عن اٛنملة ٗنلة إذ جاءت  [.اٜنٍىًليمى ًفيهىا حى

يػٍرىافى ألى ]الفعلية السابقة ٟنا  خيٍذ ]: 401كاألمر ذاتو يف اٜنكمة  ،[بٍػعىثىن  عىلىى أيكلًئكى ًفتػٍنىةن أىتٍػريؾ اٜنٍىًليمى ًفيهىا حى
نػٍ  ، فىًإٍف أىٍنتى َفٍى تػىٍفعىٍل فىأىٗنًٍ يى ًمنى الد  ، كىتػىوىؿ  عىم ا تػىوىُف  عىٍنكى إذ استبدلت ٗنليت األمر  [ٍل يف الط لىبً ا مىا أىتىاؾى
 ٩نيىن بي َف تفعل( كعٍوضتهما. كيبدك أٌف ىذا الٌنوع من االستبداؿ ٪نق ق الرتابط بٌن كحدات الٌنص، كما )بػػ: 
ٍرًسل
ي
خاصة كىو  "ذلك"اإلعادة كالٌتكرار أيضا، مثلو مثل االستبداؿ القوِف الذم عرٌب عنو اسم اإلشارة  اٞن

                 شائع االستعماؿ يف اٜنكم، كمن أمثلتو ٢ناطبة اإلماـ علي كـر اهلل كجهو لكاتبو عيبيد اهلل بن أيب رافع
، كىفػىر ٍج بػىٌٍنى الس طيوًر، كقػىٍرًمطٍ  أىًلقٍ ]: 321 يف اٜنكمةق (  40 -) .... ، كىأىًطٍل ًجٍلفىةى قػىلىًمكى بػىٌٍنى  دىكىاتىكى

 .[اٜنٍيريكًؼ، فىًإف  ذًلكى أىٍجدىري ًبصىباحىًة اٝنٍىط  

، ةقرمط قاؿ الليث: دقة الكتاب «ك ،(2) » كًسن ًتو ما بٌن مىبػٍرىاهبكسر اٛنيم،   «فًة القلمكاٞنقصود ًَنلٍ  
قارب كتداين اٜنركؼ كالس طور... كقاؿ أبو زيد: قرمط الكاتب: إذا قارب بٌن كتابتو، كقرمط البعًني: إذا 

بدؿ قوؿ سابق ينصح فيو اإلماـ علي كاتبو َنماؿ اٝنط ، كذلك بالٌتفريج بٌن  (ذلك)إذ جاءت ،(3)»خطاه
أيضنا ما كرد يف كمن أمثلة االستبداؿ القوِف  السطور كتقارب اٜنركؼ كإطالة جلفة القلم كغًن ذلك.

اؾ األى كىمىٍن نىظىرى يف عيييوًب الن اًس ...]يف قولو:  355كمة اٜن ٍ٘نىقي ًبعىٍيًنًو. كىاٍلقىنىاعىةي فىأىٍنكىرىىىا مثي  رىًضيػىهىا لًنػىٍفًسًو فذى
 .[...مىاؿه الى يػىنػٍفىدي 

                                                           

 .124ص )اْناه جديد يف الدرس النحوم(، ٥نو النص ،أ٘ند عفيفي( (1
   يل كالصلة لكتاب تاج اللغة كصحاح العربٌية، ٓنقيق: عبد العليم الٌطٌحاكم، مطبعة دار الكتب، ذاٜنسن الصغاين، التكملة كال ((2
 .4/446، 1974مصر، دط،  -القاىرة     

 . 9/304 ،2001، 1لبناف، ط -هتذيب اللغة، ٓنقيق: ١نمد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب، بًنكت األزىرم، ((3
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إنو ال ٬نكن أف ييفهم اسم اإلشارة )ذلك( يف ىذه اٜنكمة، كال معىن ما ٪نيل إليو، إال بالعودة إال ما 
ٍرًسلسبقو من قوؿ. إف األ٘نق حسب 
ي
يف غًنه، كينكرىا عليو، كيرضاىا  بنا يراىا كذلكىو من ينكر عيو  اٞن

 جىن بى لنفسو كيتقبلها، كقد حلت ذلك ١نل قوؿ سابق، فكانت استبداالن لو كتعويضنا ٣نا يف الوقت ذاتو 
ٍرًسل
ي
 تكراره كإعادتو مرة أخرل.  اٞن

 :Ellipsisالحذف . 5  

 تعريفو وأىميتو: 1.5

أداة من أدكاهتا، كباب اٜنذؼ فهي يعٌد اٜنذؼ من الظواىر اللغويٌة البارزة اليت ٔنتص هبا الٌلغة، 
يتحٌدث  ق ( 471 – 400) هذا عبد القاىر اٛنرجاينفأخصب اٞنواضيع اليت تناكٟنا النحاة قد٬نا كحديثا، 

شبيو بالٌسحر، فإٌنك ترل ىو باب دقيق اٞنسلك، لطيف اٞنأخذ، عجيب األمر،   «:بقولوعن ىذا الباب 
بو ترؾ الذٌكر أفصىحي من الذكر، كالٌصمت عن اإلفادة أزيد لئلفادة، كْندؾ أنطق ما تكوف إذا َف تنطق كأمٌت 

 . (1) »ًْبٍ اننا إذا َفٍى تي ما تكوف بي

ىو عدـ الذكر أك تركو، كالٌصمت عن ق (  471 – 400) فاٜنذؼ حسب عبد القاىر اٛنرجاين 
، سواء تعٌلق األمر باٞنسند أك اٞنسند إليو، أك اٛنملة، أك اٞنوصوؼ، أك الكبلـ اللغة عليو تقـوبعض ما 

 ىي  كغًنه، إذ ْندؾ أنطق ما تكوف إذا َف تنطق، كأمت ما تكوف بياننا إذا َف تيْب كىذا ىو الٌسحر، كىذه
بعض مواقف التواصل  يف  «اإلفادة، فلي  معىن اٜنذؼ ىنا االقتطاع من النص، أك إعاقة فهم اٞنخاطب

ضمارنا إأك يف بعض اٞنلفوظات تغيب بعضي عناصر اٛنملة لكٌنها ال تعيق فهم اٞنخاطب، فتقوؿ إٌف ىناؾ 
 .(2) »أك حذفنا إ٩نازينا

رب حذؼ  « يتعٌلق باإل٩ناز كاٛنودة أيضا -كىو اٞنعىن اٞنطلوب-كإ٧ٌنا اٜنذؼ يف كثًن من اٞنقامات 
ما صًٌنؾ إُف القصار بعد   «للفرزدؽ: . ككاف يقاؿ الببلغة إ٩ناز، كقيل(3)»ىو قبلدة اٛنيد كقاعدة التجويد

                                                           

 .121، ص1999، 3، طلبناف -١نمد التنجي، دار الكتاب العريب، بًنكت تعليق:دالئل اإلعجاز،  ،عبد القاىر اٛنرجاين ((1
 )انطبلقا من الرتاث العريب كمن الدراسات    اٞنصطلحات اللسانية كالببلغية كاألسلوبية كالشعرية ،طارف ١نمد اٟنادم كآخركفبو  ((2
 .167، صاٜنديثة(     

 .125ص،  دالئل اإلعجاز ،عبد القاىر اٛنرجاين ((3
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الٌطواؿ؟ فقاؿ: ألين رأيتها يف الٌصدكر أكقع، كيف احملافل أجوؿ، بل تأيت فائدة اإل٩ناز بإقرار اإلماـ علي كـر 
 . (1)»ا قط كلو يف القوؿ إ٩ناز كيف اٞنعاين إطالةاهلل كجهو، نفسيو بذلك قائبلن: ما رأيت بليغن 

أنٌو من غًن اٞنمكن ٓنويل اللغة إُف بىن مكتملة ٥نويًّا، ٣نٌا يصبح من دم بوجراند ركبرت  كيؤكد
إنٌو من غًن اٞنعقوؿ بالنسبة للٌناس أف ٪نٌولوا كٌل شيء يقولونو أك يفهمونو إُف ٗنل   «: العبث ٓنقيق ذلك
ذلك لكاف أكُف هبم أف يفٌضلوا أف يتكٌلموا َنمل تاٌمة أكثر كثًننا ٣نٌا يفعلوف. فاالكتماؿ  كاملة، فلو فعلوا

 .(2)» النحوم ينتج تراكيب ال فائدة فيها كال كضوح

ط يف اٜنذؼ عدـ اإلخبلؿ باٞنعىن، بل يشرتط فيو البحث يف مساحات الٌنص عن ىذا رت شٍ كيي 
يٍرسىل إليواحملذكؼ كربطو بالسابق أك البٌلحق لفهم الٌنص، كىي مهٌمة 
يف ربط ٧نوذج العاَف التقديرم  اٞن

لتناكب كاٜنذؼ مثاؿ آخر ل  «للٌنص بعًضو ببعض يف الوقت الذم ٪ندث فيو حذؼ من البنية الٌسطحية
ا أكرب لربط ٧نوذج العاَف التقديرم للنص بعضو يغبٌن اإل٩ناز كسرعة اإلتاحة كيتطٌلب اإل اؿ يف اٜنذؼ جهدن

 .(3) »ع من البنية الٌسطحية بشٌدةطى تى قٍ ببعض يف الوقت الذم يػي 

يٍرسىل إليوجهد  ؛ أمىذا السبيليف إٌف 
يف سٌد ثغرات احملذكؼ مع االحتفاظ هبا يف الذاكرة أثناء  اٞن

من الكاتب كالقارئ  بلًّ القراءة مدخل للرتابط الٌنصي، كتعٌلق كحدات الٌنص بعضها ببعض، كيبدك أٌف كي 
على معرفة مسبقة باألعراؼ اللغوية، حٌّت ينجح اٜنذؼ يف ٓنقيق الرتابط داخل الٌنص، كال يلجأ الكاتب 

 .(4)أٌف القارئ سيكتشفو ؾي رً دٍ ع من الٌنص إال عندما يي االقتطا  إُف

على أف ظاىرة اٜنذؼ تقتضي االعتداؿ كالرٌتيث، كمعرفة مّت ٩نب اٜنذؼ من عدمو، حٌّت ال   
ففي استغبلؿ النصوص دكف إضمار مضيعة للوقت  «ستعصي عملية فهم النصوص كتتحقق مقبوليتها ت

                                                           

 مكتبة القرآف للطباعة كالنشر  ، يف القرآف الكرًن اٜنذؼ الببلغي ،مصطفى عبد الٌسبلـ أبو شادم ،أكرد ىذه التعريفات ((1
 .13ص، 1991مصر، دط،  -كالتوزيع، القاىرة      

 .340النص كاٝنطاب كاإلجراء، ص ،بوجراندم ركبرت د ((2
 . 345صاٞنرجع نفسو، ( (3
 .89، صية منهجية يف بناء النص النثرم()رؤ  نظرية علم النص ،حساـ أ٘ند فرج ((4
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يف اإلضمار إُف تبديد ما توافر من كقت كجهد، كذلك ٞنا  م اإلسراؼكاٛنهد، كمن جهة أخرل يؤد  
 .(1) »اٞنشكبلت يقتضيو من تكثيف يف البحث كحلٌ 

كيشًن علماء الٌلغة الٌنصي إُف أٌف اٜنذؼ يرتبط بالٌنص عادة ال باٛنملة، حٌّت يتحٌقق التماسك 
ذلك أٌف  ؛(2)ربطها بسابقتهايك كشف القارئ احملذكؼ يف اٛنملة الثانية أف يكيقـو اٜنذؼ بوظيفتو، كذلك ب
ذؼ العنصر اٞنراد حذفو يف اٛنملة الثانية  ؛اٛنملة األكُف ٕنٌثل اٞنذكور أم كركد العناصر مكتملة يف حٌن ٪ني

مع كجود قرينة السٌياؽ، كخًن األمثلة على ذلك اآلية القرآنية الكر٬نة اليت تداكلتها كتب الٌنحو يف قضٌية 
إذ ؛ [3:التوبة]َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ُّ  :يقوؿ اهلل تعاُف ،داللة اآلية الٌلحن الٌصويت الذم م ٌ 

كجاءت اٛنملة الثانية معطوفة على األكُف،  ،ٌف اهلل برمء من اٞنشركٌنأكردت اٛنملة األكُف مكتملة العناصر 
ألٌف السياؽ ٌف اهلل برمء من اٞنشركٌن كرسيوليو برمء من اٞنشركٌن كحذفت أ١نذكفة اٝنرب )برمء(، كالتقدير: 

. كمن أمثلتو أيضا: (3)يدٌؿ عليها، كبالٌتاِف ٓنٌقق مبدأ اشرتاؾ تراكيب ظاىر الٌنص يف اٞنكٌونات البنوية
                         َّ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ :حذؼ ٗنلة الشرط يف اآلية الكر٬نة

األكُف مكتملة العناصر كالثانية حذفت فيها ٗنلة  ؛كوف ىنا إزاء ٗنلتٌن شرطٌيتٌننإذ ؛ [31آؿ عمراف:]
 ، ك٬نكن توضيحها كما يأيت:(الشرط كالتقدير )فإف تٌتبعوين ٪نببكم اهلل

 فػػػػػػػػػػػػػػاتبعوين        اهلل ٓنٌبوف كنتم إف                                      
                                    

 ش ج ج                 ش ج                                         
 الشرط ٛنواب الرابطة الفاء                                                                     

 اهلل ٪نببكم       تٌتبعوين فإف                                            
                                                           

  ، (دم بوجراند ككلفجانج دريسلر )تطبيقات لنظرية ركبرت مدخل إُف علم لغة النص ،إٟناـ أبو غزالة، علي خليل ٘ند ((1
 .105ص     

  كذلك ، كينظر  2/201، كالتطبيق )دراسة تطبيقية على السور اٞنكٌية(بٌن النظرية  علم اللغة الٌنصي ،صبحي إبراىيم الفقي ((2
 .126، ص)اْناه جديد يف الدرس النحوم( أ٘ند عفيفي: ٥نو النص     

  ، (دم بوجراند ككلفجانج دريسلر )تطبيقات لنظرية ركبرتمدخل إُف علم لغة الٌنص ،علي خليل ٘ند، إٟناـ أبو غزالة ((3
 .101ص     
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 ش ج ج                     ش ج                                              

 الشرط: ش         جوابالثانية:  ج            جملةاألكُف:  ج                             
 

بلحق، ابق لفهم الكالعودة إُف السكالقرينة يف ىذا اٜنذؼ عقلٌية، تستنبط من داللة اآليات كفهمها 
ة بسبب استنباط لذٌ   «،ق ( 794 - 745)  كيف ىذا عمق القراءة كزيادة اللذة، كما يقٌر بذلك الزركشي

 .(1) »الذىن للمحذكؼ، إذ كٌلما كاف الشعور باحملذكؼ أعسر، كاف االلتذاذ بو أشٌد كأحسن

 :أصنافو 2.5

فمنو حذؼ اٞنسند إليو، كاٞنسند، كحذؼ اٞنضاؼ، للحذؼ كجوه كثًنة كتصنيفات متعٌددة، 
. كيتعٌلق حضور (2)كاٞنوصوؼ، كحذؼ اٛنملة؛ كجملة الصلة، كاٜنذؼ الواقع يف أسلوب الشرط كغًنىا

ٍرًسلنوع اٜنذؼ بغرض كمقصدية 
ي
ؽ ىاليدام كرقية حسن بٌن رٌ كيف، كما يتدٌخل السياؽ يف ذلك أيضنا، اٞن
 ثبلثة أصناؼ من اٜنذؼ كىي:

 اٜنذؼ االٚني. -أ 

 اٜنذؼ الفعلي. -ب 

 .(3)حذؼ اٛنملة أك جزء منها -ج 

 ما يأيت:فيمن اٜنذؼ ك٬نكن توضيح ىذه األصناؼ الثبلثة 

كيقصد بو حذؼي اسم داخل اٞنرٌكب االٚني، مثل: أم   :Nominal Ellipsis اٜنذؼ االٚني -
 قميص ستشرتم؟ ىذا ىو األفضل، أم ىذا القميص.

                                                           

 دط، دت،                                  بًنكت،-صيدااٞنكتبة العصرية،  ،١نمد أبو الفضل إبراىيم :الربىاف يف علـو القرآف، ٓنقيق ،الزركشي ((1
     3/105. 

     القرآف الكرًن، ، اٜنذؼ الببلغي يف  مصطفى عبد الٌسبلـ أبو شادم . ك220-3/102، اٞنرجع نفسو ينظر للتفصيل ((2
 .27-17ص     

(3) Halliday Mark and Ruqaiya Hasan, Cohesion in English, p 146. 
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أم أف احملذكؼ يكوف عنصرنا فعليًّا مثل: ماذا كنت تنوم؟  :Verbal Ellipsis اٜنذؼ الفعلي -
 ؛ أم أنوم السفر.الٌسفر

؛ مثل: كم ٖنن ىذا القميص؟ ٙنسة جنيهات: Ellipsis Clausal اٜنذؼ داخل ما يشبو اٛنملة -
 .(1)أم ٖنن ىذا القميص ٙنسة جنيهات

اٞنبلحظ أف ىذه األصناؼ الثبلثة تتعٌلق ّنحذكؼ يقع يف ٗنلة جواب االستفهاـ، كباب العربية ك 
مثل حذؼ ٗنلة الشرط كحذؼ اٛنملة الفعلية كاالٚنية، من أنواع اٜنذؼ شاسع يستوعب أصنافنا متعٌددة 
 .خاصة يف القرآف الكرًن فنا، كحذؼ اٞنبتدأ كاٞنفاعيل، كاألمثلة كثًنة ككافرةر كحذؼ الكلمة اٚننا كانت أك ح

 الحكم:في الحذف  3.5

ٍرًسلتتنوٌع كجيوه اٜنذؼ يف اٜنكم كٔنتلف باختبلؼ الطبيعة البنويٌة للحكمة ذاهتا، كأغراض 
ي
من  اٞن

نىًة كىاٍبًن ]: 01من اٜنكمة  ؼ اٛنار كاجملركر )لو( يف قولوذى ٪ني جهة ثانية، ففي اٜنكمة األكُف  كيٍن يف اٍلًفتػٍ
، كىالى ضىرٍعه فػىييٍحلىبى  . فحذؼ )لو( كالتقدير: ال ظٍهره لو فيػيرٍكىٍب، كال ضىرٍعه لىوي [الل بيوًف، الى ظىٍهره فػىيػيرٍكىبى

فػىييحلىب إشارة البن الٌلبوف كىو كلد الٌناقة الذم َف يكن استكمل قػيو تىوي بعد
كقد ربط ىذا احملذكؼ )لو(  (2)

اٜنكمة  ما كاف يف كىو مستقر يف ذاكرة القارئ بٌن البىن الرٌتكيبٌية للحكمة، كمن حذؼ األفعاؿ أيضنا
، يىا: قاؿ ...]:101 نٍػيىا، يف  لًلز اًىًدينى  طيوَبى  نػىٍوؼي  ًبسىاطان، األىٍرضى  أن ىذيكا أيكلًئكى قػىٍوـه  اآلًخرىًة، يف  الر اًغًبٌنى  الد 
، إذ حيًذؼى الفعل )أنذكا( اٞنذكور يف اٛنملة [... ًدثىاران  كىالد عىاءى  ًشعىاران، كىاٍلقيٍرآفى  ًطيبان، كىمىاءىىىا ًفرىاشان، كىتػيرىابػىهىا

األكُف إ٩نازنا كاختصارنا
كىو ما يدٌؿ عليو فهمنا لسلسلة اٛنمل، إذ ٬نكن كتابة اٜنكمة بالشكل اآليت:  (*)

ىدين يف الٌدنيا، الرٌاغبٌن يف اآلخرة، أكلئك أنذكا األرض بساطنا، كأنذكا تراهبا فراشنا، كأنذكا طويب للزٌا
 ماءىىا طيبنا، كأنذكا القرآف شعارنا، كأنذكا الٌدعاء كقارنا.

                                                           

 .127ص )اْناه جديد يف الدرس النحوم(، ٥نو النص ،د عفيفيأ٘ن ((1
 . 9/18/266، شرح هنج الببلغة ،ديداٜنيب ابن أ ((2

()  دليل، كيعرٌب عنو باٜنذؼ االعتباطي، كاالختصار ىو اٜنذؼ ببلىو االختصار غًن االقتصار، كالفرؽ بينهما ىو أٌف االقتصار    
ينظر علي أكرب بن ١نمود النجفي، التحفة النظامية يف الفركؽ االصطبلحية، مطبعة دائرة اٞنعارؼ النظامية اٜنذؼ بدليل،      

 .9ص ق، 1312اٟنند، دط،  -حيدر أباد )الدكن(  ،الزاىرة
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كما حذفيها إاٌل لغاية يف نف   ،تكرارىالإٌف القارئ ٟنذه اٜنكمة يستشعر بػيىنى مكتملة ال داعي 
اليت تستوجب إ٩ناز اٜنذؼ لتكثيف الٌدالالت كلفت االنتباه إُف اٞنذكور األٌكؿ، ىي  ىذه الغايةك الكاتب، 

ىذا الٌتعلق من دالالت، إذ ال يكوف زاًىده يف  هفيدكىم )الزٌاىدكف يف الٌدنيا، الرٌاغبوف يف اآلخرة(، كما يي 
عنهم يف بداية اٜنكمة إُف هنايتها مع ث أكلئك اٞنتحد   صفاتالٌدنيا، إاٌل كىو راغب يف اآلخرة، لتتواُف 

 حذؼ الفعل كل مرٌة من باب االقتصاد الٌلغوم.

كاف االقتصاد الٌلغوم متعٌلق باإل٩ناز الذم ىو إصابة اٞنعاين الكثًنة باأللفاظ القليلة، أك ىو   اإذ
 فإف االقتصاد حكمة كقليل فاعلو. (1)التبليغ بأقل جهد لغوم ٣نكن

إٌف حكم كمواعظ )هنج الببلغة( تنحو منحى اإل٩ناز، سواء تعٌلق األمري باإل٩ناز باٜنذؼ أك بغًن 
       كبلـ اٞنعقوؿ اٞنصوف عن الىي  «اٜنكمة كخصوصٌياهتا، إٍذ قيل يف اٜنكمة يف عىن اٞن ا يتطلبوٞناٜنذؼ، 
فػىرىضى اهللي  ]مثبل: 249. كاإلماـ علي )رضي اهلل عنو( أبعد ما يكوف عن اٜنشو، إليك اٜنكمة (2) »اٜنشو
ـى ابٍ اإلً  ٍخبلىًص اٝنٍىٍلًق، ًتبلىءن إلً ٬نىافى تىٍطًهًنان ًمنى الش ٍرًؾ، كىالص بلىةى تػىٍنزًيهان عىًن اٍلًكرٍبً، كىالز كىاةى تىٍسًبيبان لًلر ٍزًؽ، كىالص يىا

يًن، كىاٛنًٍهىادى ًعزٌان ًلئٍلً  ، كىاألى كىاٜنٍىج  تػىٍقرًبىةن لًلد  ـ ، كىالنػ ٍهيى عىًن اٍلميٍنكىًر رىٍدعان ٍسبلىـً ٍمرى بًاٍلمىٍعريكًؼ مىٍصلىحىةن لًٍلعىوىا
مىاًء، كىًإقىامى  ٍرحىاـً مىٍنماةن لًلس فىهىاًء، كىًصلىةى األى  ٍقنان لًلد  ًد، كىاٍلًقصىاصى حى ، كىتػىٍرؾى شيٍرًب لًٍلعىدى

ةى اٜنٍيديكًد ًإٍعظىامان لًٍلمىحىارًـً
 .[...اٝنٍىٍمًر ٓنىًٍصينان لًٍلعىٍقلً 

يف فهم  كٗنلها دكف أف يكوف ىناؾ قيصوره  هتاالقد حٌقق اٜنذؼ يف ىذه اٜنكمة الرٌتابط بٌن كحد
إُف هنايتو، حاضرنا يف الٌذىن،  ( من أٌكؿ الٌنص فػىرىضى اهللي  )كىو ٗنلة الٌداللة العاٌمة، بل استمٌر احملذكؼ 

تدٌؿ عليو اٛنملة األكُف إ٩نازنا تقتضيو اٜنكمة كمنعنا للتكرار الذم يوقع الكاتب يف عبث لغوم ال فائدة 
ا صبحي إبراىيم منو، ك٬نكن بذلك أف نستنتج بأٌف الٌتماسك يف تراكيب اٜنكم قائم على دعامتٌن أقٌر٨ن

 الفقي، ك٨نا:

                                                           

 )انطبلقا من الرتاث العريب كمن الدراسات    اٞنصطلحات اللسانية كالببلغية كاألسلوبية كالشعرية ،بوطارف ١نمد اٟنادم كآخركف ((1
 .157، صاٜنديثة(     

 ،      2002، 1مصر، ط-مكتبة كمطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية اٜنكمة بٌن الفلسفة كالدين، ،١نٌمد داكد معبد البار  ((2
 .9ص     
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احملذكؼ معاملة اٞنذكور، رغم عدـ كجوده من على سطح الٌنص مع ٓنقق  التكرار: إٍذ ييعامل - أ
 االستمرارية.

إُف  ـكانت بالعودة إُف الٌسابق أأ، سواء واٞنرجعية: اليت تكوف بالعودة إُف اٞنذكور كاإلحالة علي - ب
 .(1)البلحق

تؤٌكد أ٨نٌية  - الٌسابق)فرض( يف بداية كل ٗنلة من ٗنل الٌنص كىو الفعل  -إٌف استمرارية احملذكؼ 
 ،ً ربٍ ه عن الكً بلة لتنز  ر من الشرؾ، كالصٌ التكليف كتأكيد معىن الفرض أيضا، كعٌلة فرضو، كأٌكٟنا اإل٬ناف ليطه  

إاٌل أهٌنا مسب بة للرزؽ، كالصٌياـ البتبلء اٝنلق، كغًنىا، كىذه  -أهٌنا إخراج للماؿمن رغم ال على - كالزٌكاة
ظاـ اٞنعاين، إٍذ ىي أشبو بدستور اٞنؤمن، إ٩ناز الرتاكيب اٞنكٌونة ٟنا، إاٌل أهٌنا ٓنمل عً  الرغم من اٜنكمة على

بأٌف اٜنكمة ىي العلم ُنقائق  «: قاؿلفقو ًعٌلة الفرائض اليت فرضها اهلل على خلقو كااللتزاـ هبا، ككاف يي 
 .(2) »األشياء كالعمل ّنقتضاىا

، من أجل ىذه الغاية  إفٌ  العمل ىو الغاية اٞنبتغاة من مواعظ اإلماـ، أف تعلم فتعمل كأف تعمل فتلتـز
الذم ك  ،اٜنذؼ يف كثًن من ىذه اٜنكم لفرض مبدأ قٌوة القوؿ الذم يتأٌتى هبذا التكثيف الٌلغوم في يوظ  

 ييعٌد خاصية بنوية يف اٜنكم.

ـ  ]: 127ففي اٜنكمة  ا نٍػيىا، اٍلميٍغتػىر  ًبغيريرًىىا، الٍػمي أىيػ هىا الذ  مثي  تىذيم هىا؟ أىأىٍنتى  أىتػىٍفتىنًتي هًبىا !بًأىبىاًطيًلهىاٍنخىدًٍع للد 
؟ اٍلميتىجىر ـي  ذؼ فيها اٞننادل من على سطح الٌنص، فهو مستمر . كإف حي [...عىلىيػٍهىا، أىـٍ ًىيى اٍلميتىجىر مىةي عىلىٍيكى
يٍرسىل إليويف ذىن 
ء، جزااألسهم يف كصل أكإف بدا الرتكيب ال رابط بٌن أجزائو كال جامع، فاحملذكؼ ىنا  ،اٞن

 :كسٌد كل ثغرة قد تػيٍفًسد كضوح اٞنعىن

 اـ للدنياذلا    

 اٞنغرت بغركرىا   أيٌها

 اٞننخدع بأباطيلها     

                                                           

 .2/221، بٌن النظرية كالتطبيق )دراسة تطبيقية على السور اٞنكٌية(علم اللغة النصي  ،صبحي إبراىيم الفقي ((1
 .82اٜنكمة بٌن الفلسفة كالٌدين، ص ،١نٌمد داكد معبد البار  ((2
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إُف معرفة كنهها؛ كلئن كانت لفظة مٍسًجدي يف اٜنكمة ذاهتا تبدك كحيدة يف الٌنص فهي تدفع القارئ 
بالعودة إُف الٌسابق إاٌل ذلك ال نعثر على اإلجابة عن ك  ؟سجد أحباء اهلل؟ كمصلى مبلئكة اهللّن اٞنقصود ما
قػىهىا، كىدىاري عىاًفيىة ًلمىٍن فىًهمى عىنػٍهىا، كىدىاري ًغىنن ًلمىٍن ...]: 127من اٜنكمة  أيضا نٍػيىا دىاري ًصٍدؽ ًلمىٍن صىدى ًإف  الد 
 . [...ًي اهللً دى ًمنػٍهىا، كىدىاري مىٍوًعظىة ًلمىٍن اتػ عىظى هًبىا، مىٍسًجدي أىًحب اًء اهلًل، كىميصىل ى مىبلىًئكىًة اهلًل، كىمىٍهًبطي كىحٍ تػىزىك  

نٍػيىاكىو ) ملة أحد ركين اٛنإف حذؼ   ، كلكٌنو حث  وفسد نظامَف يك  النص ل ّنعىنَف ٫ن (ًإف  الد 
يٍرسىل إليو

اليت  ببعض مع ىذا الكم من اٛنمل اإلخبارية الربط أجزائو بعضه وعلى البحث يف مساحات اٞن
ٍرًسلذكرىا 
ي
 ميصىل ى مىبلىًئكىًة اهلًل،، مىٍسًجدي أىًحب اًء اهللً  ،دىاري مىٍوًعظىة ،دىاري ًغىنن  ،دىاري عىاًفيىة ،  دىاري ًصٍدؽ: اٞن

 ك٬نكن ٕنثيل ذلك ّنا يأيت:

 مهبط كحي اهلل       ٞنن فهم عنها يةػػعافدار      

 مصٌلى مبلئكة اهلل     الدنيا              دؽ ٞنن صدقهاػػػػػػػدار ص     

 مسجد أحباء اهلل               ظ هباػػػػػػػظة ٞنن اتعػػػػػػػموع    

 

 :يأيتكمن أنواع اٜنذؼ الواردة يف اٜنكم ما 

، كمن خاصة االستفهاـ ٗنلة جوابيظهر ىذا الصنف من اٜنذؼ يف  :حذف المسند إليو 1.3.5
 األمثلة على ذلك :

كعن نوؼ الًبكاٌِف، قاؿ: رأيت أمًناٞنؤمنٌن ذات ليلة، كقد خرج من  ]: 101ما كرد يف اٜنكمة 
ي  ًنى مً ا أى يى  قه امً رى  لٍ : بى تي لٍ قي فػى . ؟قه امً رى  ـٍ أى  تى نٍ أى  ده اقً رى ، أى ؼي وٍ ا نػى فراشو، فنظر يف النجـو فقاؿ: يى 

كتقديره  [...ٌنى نً مً ؤٍ اٞن
مىا  ]:37ككذلك ما كرد يف اٜنكمة االستفهاـ  ، كقد دلت على ىذا اٜنذؼ ٗنلةأنا رامق يا أمًن اٞنؤمنٌن

ا ال ًذم صىنػىٍعتيميوهي؟ فقالوا: خيليقه ًمن ا نػيعىظ مي بًًو أيمىرىاءىنىا يره )ىو خلق منا( كىو حذؼ ذك مرجعية دكتق [...ىذى
السكوت عليو ىو  سنمل، إٍذ الذم ٓنصل منو اإلفادة كما قاؿ الٌنحاة أك ما ٪نَنسابقة، كوننا نفٌكر 

ا على عنصر   «منو الفائدة قى الرٌتكيب ال العنصر، فهو لوحده ال ٬نكن أف ٓنق   ككثًن ٣نٌا يرد يف الٌلغة معتمدن
ا  كاحد ىو اٝنرب ييقٌدر فيو مبتدأ ١نذكؼ، ذلك أننا نفكر َنمل، كال ٬نكن للعنصر الواحد أف يكوف مفيدن
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حٌّت تتكٌوف منها ٗنلة، كىذه  يف الذىنّنفرده، فبل بٌد من تقدير اعتماده كإسناده إُف عنصر آخر منوم 
 .(1) »أك بالرتكيب الباطن العميقةطة باٞنعىن ىي ما يسمٌيو التحويليوف بالبنية اٛنملة اٞنقٌدرة اٞنرتب

ًإف  اٍلقىٍوـى َفٍى ٩نىٍريكا يف حىلبة تػيٍعرىؼي اٍلغىايىةي  ]:كىذا نص ها 464د يف اٜنكمة ر كمن أمثلة اٜنذؼ أيضنا ما ك 
ىنا أشعىري الشيعراء،  وهو Subjectذؼ اٞنسند إليو فقد حي  [يلي لً فى كىالى بيد  فىاٍلمىًلكي الض  ًعٍندى قىصىبىًتهىا، فىًإٍف كىا

كالتقدير: فإف كاف كالبد فأشعر الشعراء اٞنلك الض ليل، كقد دؿ  على ىذا  (2)مرؤ القي اىنا  بوكييراد 
 .الشريف الرضي يف تقد٬نو للحكمة ؼ سياؽ اٜنكمة الذم زك دنا بو ذاٜن

القارئ ك٪نثو على العودة إُف ما ىو سابق للفهم، كبالتاِف فقد يبعث  إذ إف ىذا اٜنذؼ نصي، 
اٜنذؼ ىنا كوف اٜنكمة كلها كىاًقعىةن جوابنا  مسوغ، كلعل اٜنكمة بربط سابقها ببلحقها أسهم يف ٕناسك

 يهم يف رمضاف٩نيب على سؤاؿ قد طرحو عليو بعضي من الٌناس، ٣ٌنن كاف يعش   عليفاإلماـ  (3)لسؤاؿ
 ك أخبلقو يف الشهر الفضيل لسلوكات اإلماـ علي ذا كانت ىذه اٜنكمة تؤر خإك  (4)كمنهم أبو األسود

 ىتمامهم بقضايا الشعر كالشعراء.اكعبلقتو بأصحابو كمن حولو، فهي تعك  بوضوح 

فقاؿ: كىمىا يػىٍرزيقػيهيٍم  ؟مٍ هتًً ى كىثٍػرى لى عى  قى لٍ اٝنى  اهللي  بي اسً ٪نيى  فى يٍ كسئل: كى ]: 306كمن اٜنكم أيضنا اٜنكمة 
اًسبػيهيم كال يػىرىٍكنىوي؟ فى يٍ فىقيل: كى  .عىلىى كىثٍػرىهًتًمٍ  ا يػىٍرزيقػيهيٍم كىالى يػىرىٍكنىوي ، ف٪ني ، إٍذ حيًذؼ يف ٗنلة جواب [قاؿ: كىمى

 : كما يرزقهم على كثرهتم.ػػػب ىكاكتف ،اٝنلق على كثرىم اهلل٪ناسب  :االستفهاـ اٛنملة الفعلية

  : الفعل في جملة جواب االستفهامحذف  2.3.5

د دو  تأيت اٜنكم أحياننا جوابنا لسؤاؿو  كيضطر ىنا ٜنذؼ أحد األركاف، كإسقاطو لدليل ما قبلو،   ،١ني
ي  ًنى مً ا أى يى  مٍ ىي ر  غى  فقيل لو: مىنٍ ...]: 329كما يف اٜنكمة 

 م ارىةي  ي األى فٍ فقاؿ: الش ٍيطىافي اٍلميًضل ، كىالنػ  ، ؟ٌنى نً مً ؤٍ اٞن
 بالسوء . كالتقدير: غٌرىم الشيطاف اٞنضل، كالنف  األٌمارة [...بًالس وءً 

                                                           

 .200ص، 1998مصر، دط، -الدرا اٛنامعية، اإلسكندرية، يف الدرس اللغوم ظاىرة اٜنذؼ ،طاىر سليماف ٘نودة ((1
 .10/20/482الببلغة، شرح هنج  ،ابن أيب اٜنديد ((2
 . 201، صاٞنرجع السابق( (3
 .10/20/482، اٞنرجع السابق( (4
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، إذ تظٌل مبهمة اٞنعىن ما َف يؤيك ؿ احملذكؼ، كما َف يرجع 195اٜنكمة ٕناسك هم اٜنذؼ يف سٍ كما يي 
 ةي عى فى نػٍ ا مى مى ، فى مٍ هً اعً مى تً اجٍ  ةى ر  ضى ا مى نى مٍ لً عى  دٍ : قى يلى قً فى ...]: إُف اٛنملة الس ؤاؿ يف سياؽ حديثو يف صفة الغوغاء

ًنًهٍم، فػىيػىٍنتىًفعي الن اسي هًبًٍم، كىريجيوًع اٍلبػىن اًء ًإُفى بًنىائًًو، كىالن س اًج ًإُفى  لي فقاؿ: يػىٍرًجعي أىىٍ   ؟مٍ هً اقً رًتى افٍ  اٍلًمهىًن ًإُفى ًمهى
احملذكؼ كىو: منفعة  مبتدألل ارب لسؤاؿ، كىو كاقع خب ، فالقوؿ األخًن جوا[ مىٍنسىًجًو، كىاٝنٍىب اًز ًإُفى ٢نىٍبىزًهً 

أىل اٞنهن  يف اٜنكمة كاآليت : منفعة افرتاقهم أف يرجع ماـ عليإلافرتاقهم، ككاف ٬نكن أف يكوف جواب ا
 .إُف مهنهم

 : حذف المفعول بو 3.3.5

العقل، فالقرينة العقلٌية تكشف عن  يف النص ىو ئن اليت تدٌؿ على أنٌو حدث حذؼرامن الق    
ـى، ًإذىا رىأىٍيتى رىب كى سيٍبحىانىوي  ]:اليت حذؼ فيها اٞنفعوؿ بو  25عنو، كمثالو اٜنكمة  نبئاحملذكؼ كت يىاٍبنى آدى

ٍرهي  فاحذر بطش رٌبك أك عذابوي، فاٝنوؼ ال يكوف من  :كالتقدير [يػيتىاًبعي عىلىٍيكى نًعىمىوي كىأىٍنتى تػىٍعًصيًو فىاٍحذى
الى يػىٍرجيوىف  أىحىده ... ]: 79كمنو اٜنكمة  ،الذنب يف ذاتو، بل فيما يرتٌتب عنو من عقاب كسوء خإنة كمصًن

العذاب، كما ٪نذؼي فاٞنرء ال ٫ناؼي الذنب كإ٧ٌنا جزاء الذنب، كىو  [...ًمٍنكيٍم ًإال  رىب وي، كىالى ٫نىىافىن  ًإال  ذىنٍػبىوي 
، حّت  كىأىن وي قىٍد  ]: 30اٞنفعوؿ بو يف مواضع أخرل من اٜنكم، كمنها اٜنكمة  ! فػىوىاهلًل لىقىٍد سىتػىرى اٜنٍىذىرى اٜنٍىذىرى

، فإذا كٌنا نتساءؿ عن فاعل الفعلٌن سرت كغفر، كىو اهلل، فاألمري ينطبق كذلك على اٞنفعوؿ بو كوف [غىفىرى 
 أم سرت عيوبكم كغفر ذنوبكم . كىو عيوبكم كذنوبكم ؛ّنفعوؿ بو ١نذكؼالفعلٌن متعٌددين 

 :حذف جملة جواب الشرط 4.3.5

يتمٌيز أسلوب الشرط بطولو أحياننا، كلذلك قد يسقط ركني من أركانو ُنذؼ ٗنلة جواب الشرط    
نىا أىٍعجىازى ااٍلًبًل، كىًإٍف طىاؿى الس رىللىنىا حىقٌّ، فىًإٍف أيٍعًطينىاهي، كىًإال   ]: 22اٜنكمة كلنأخذ مثاال عادةن،   [رىًكبػٍ

قٌدره بػ: رضينا مثبل: نفاٛنملة الشرطية )إف أعطيناه( تظل ُناجة إُف اٛنواب، ىذا اٛنواب احملذكؼ الذم 
نع ىذا اٜنق،  كباٞنقابل حيذفت ٗنلة الشرط يف الشطر الثاين من اٜنكمة، كتقديره، )كإف َف نعط، أك إف ٧ني

 عجاز اإلبل، كإف طاؿ الس رل كىو موٌضح كما يأيت: ركبنا أ

 



 يالتحليل النحى                                                الفصل الثاني                                     
 

- 93 -  

 )رضينا، أك نأخذه(      حقه، فإف أعطيناه لنا

 ركبنا أعجاز اإلبل      حق، إف َف نعطىو لنا

من فهم  الشرط وابجفتقدير  ،فاٜنذؼ ىنا ٩نعلك تدكر يف حلقة دائرية لتستوعب أسلوب الشرط
فاٜنكمة ، كىكذا  ٗنلة الشرط، كفهم ٗنلة جواب الشرط يف الشق الثاين من اٜنكمة بتقدير ٗنلة الشرط

                      ر على كجوه عديدة، يقوؿ ابن أيب حديدعلها ٜنمة كاحدة، كىي تفس  ٩ن٣نٌا ها بعضنا تفس ر بعضى 
، فأراد أف  إذا أٌف   «، عن أحًد ىذه األكجو:ق ( 656 – 586)  راكب عجز البعًن يلحقو مشٌقة كضرره

ثين صاحبو عن اٜنٌق فالٌضرر ال يي  (1) »ميًنٍعنىا حق نىا صىبػىٍرنىا على اٞنشقة، كاٞنضر ة، كما يصربي راكب عجز البعًن
 .ت اٞنشقة اليت تنجم عنومهما كان

 :٬نكن أف نستخلص من خبلؿ ظاىرة اٜنذؼ يف حكم اإلماـ علي ما يأيت

             جاء اٜنذؼ بإسقاط عنصر أك عنصرين من اٜنكمة، كىو سبب لبلجتهاد كما يقوؿ الزركشي -1
، كيدخل ىذا ةيف تأكيل العناصر احملذكفة كربط سطح الٌنص بعمقو عند القراء ق ( 794 - 745) 

 .(2)اٞنعىنالنوع ضمن ما ييعرؼ باٜنذؼ اٛنيد، الذم ال يكوف ال قاصرنا كال ٢نبلن عن أداء 

تستدعي أغلب اٜنكم )القصًنة عادة( ال ٓنتمل أسلوب اٜنذؼ، فهي موجزة بطبعها، قوية  -2
إٌف اٜنذؼ يقع يف الرتاكيب ٔنٌففا من الثقل، كجنوحنا إُف اإل٩ناز الذم  «حضور كامل العناصر
 .(3)»٬ننحها شيئنا من القوة

غلب اٜنكم كاٞنواعظ كانت تدخل ضمن أإ٩ناز القصر كإ٩ناز اٜنذؼ، فإف  ؛ا كاف اإل٩ناز ضربٌنكٞن    
كما تقتضيو   (4)يكوف يف العبارة حذؼأف الذم ىو تقليل األلفاظ كتكثًن اٞنعاين، دكف  ؛الصنف األٌكؿ

 اٜنكم: ىذهاٝنصوصٌية البنويٌة للحكمة كمن أمثلتو 

                                                           

 .9/18/307، شرح هنج الببلغة ،ابن أيب اٜنديد ((1
 .14، صيف القرآف الكرًن اٜنذؼ الببلغي ،مصطفى عبد الٌسبلـ أبو شادم ((2
 .43، صيف الدرس اللغوم ظاىرة اٜنذؼ ة،طاىر سليماف ٘نود ((3
 .14، صيف القرآف الكرًن اٜنذؼ الببلغي ،مصطفى عبد الٌسبلـ أبو شادم ((4
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 أشرؼ الغىن ترؾ اٞنىن. – 34

 ينفذ.القناعة ماؿ ال  -55

 فقد األحٌبة غيٍربىةه. -63

عظيمة بعبارات  فألفاظ قليلة كمعا ؛إف ىذا األداء الٌلغوم يٌتسم باالقتصاد يف أداة الٌتعبًن الٌلغة
                      مكث ف ٢نتزؿ،  «مناسبة القوؿ للمقاـ كاٞنخاطبة معنا، أداء ٬نكن أف يوصف بأنٌو آليةقصًنة، إنٌو 

 .(1)» ببلغلئلينقل الفوائد الكثًنة بوسائل تعبًنية ميٌسرة، ٔنفف القدر الكبًن ٣نٌا تطلبو اٞنعاين 

                                                           

 ،        2001، 1مصر، ط -لو٤نماف، اٛنيزة-الشركة اٞنصرية العاٞنية للنشر، يف صياغة اٞنفرد االقتصاد اللغوم ،فخر الدين قباكة( (1
 .31ص     



 

 

     
 

 الفصل الثالث        
 التحليل المعجمي الداللي         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المعجمي الذالليالتحليل الثالث                                                                          الفصل 
 

-96- 

 عند الوصف النحوم، كرصد العبلقات األفقية بٌن كحدات السطح ال يتوقف كصف النصوص
الكلمات يف ، بل يتعداه إُف الوصف اٞنعجمي، كمؤشرات ٕناسك النصوص أفقيا من خبلؿ ٓنرؾ فحسب

Bloomflied أصغر صيغة حرة ُنسب بلومفيلد  «النص، كقيامها بوظائفها، باعتبارىا
، بل كحدة (1) »  

كحدة من الوحدات األساسة يف  -ّنعىن ما-إف الكلمة  «ال ٬نكن االستغناء عنها يف بناء النص، ةأساس
إُف استنطاؽ أعماقو يف قراءة عمودية مث إُف الوصف الدالِف الذم يتجاكز ظاىر النص  .(2) »علم الداللة

 : إُف جانبٌن ىذا الفصل كجب أف ننظر يفمن ىنا  ، ئو ككصف شبكة عبلقاتولفهمو كاستيعاب عملية بنا
معجمي، نقف فيها لرصد مبلمح تبلحم النص كٕناسكو من خبلؿ عنصرين أساسٌن بارزين يف  أكٟنما

داللية، للوقوؼ عند بناء موضوع اٝنطاب كبنية النص  يهماثان٨نا اٞنطابقة كالتكرير. ك ك اٜنكم كاٞنواعظ، 
دكف النظر  فهم أمثل لوعن الكلية ٜنكم اإلماـ علي كمواعظو، إ٬نانا بأف الوصف اٝنطي للنص يظل عاجزا 

 متكامل .  و كلٌ إُف الوصف الدالِف الذم ينظر للنص على أنٌ 

 : Dénotationالمطابقة . 1

تعٌد اٞنطابقة من اٞنصاحبات اٞنعجمية ك  ،Antithesis التضاد أك التقابلالطباؽ أك تسمى أيضنا  ك
اٛنمع بٌن الشيء كضده يف جزء من أجزاء   «البارزة يف حكم اإلماـ علٌي، بل ركيزة من ركائز بنائو كىي:

كاٜنٌر الرسالة، أك اٝنطبة أك البيت من بيوت القصيدة مثل اٛنمع بٌن البياض كالسواد، كالليل كالنهار، 
استخداـ الشيء كضده للداللة على  ؛. كلعل ىذه الظاىرة بارزة بركزا كاضحا يف ٗنيع اللغات(3) »كالربد

 .(4)عك  اٞنعىن

إف طرح اٞنعىن األكؿ كضده أسلوب قدًن / حديث، بل ٚنة لغوية ال تستغين عنها اللغة، كَف يكن 
ضرب بو اٞنثل يف الببلغة، ليستغين عن ىذه السمة يف حكمو الذم يي  احملنك البليغاإلماـ علي اٝنليفة 

                                                           

  ، دط، مصر -اعة كالنشر كالتوزيع، القاىرةستيفن أكٞناف، دكر الكلمة يف اللغة، ترٗنو كعلق عليو كماؿ بشر، دار غريب للطب ((1
 .55ص ت،د     

        ، 1999 دط، ،مصر - القاىرة اٛنامعية،صربم إبراىيم السيد، دار اٞنعرفة  :ر.باٞنر، علم الداللة )إطار جديد(، ترٗنةؼ. ((2
 .62ص     

 .339، ص1989، 2، طلبناف -أبو ىبلؿ العسكرم، كتاب الصناعتٌن، دار الكتب العلمية، بًنكت ((3
 .122، صاٞنرجع السابق ((4
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من حكم  كمواعظو، بل تعٌد اٞنطابقة أداة الربط الواضحة يف اٜنكم، إذ ال تكاد تستغين عنها كل حكمة
 .اٛنمع بٌن الكلمة كضدىا أك اٛنمع بٌن أكثر من كلمة كاحدة كما يقابلها، من خبلؿ هنج الببلغة

 :المفردفي المطابقة  1.1

ركد أحد اٞنتقابلٌن يف النص، كنقيضو يف الشطر الثاين منو، كىو بو  -كما ذكرنا -تتعلق اٞنطابقة 
 -ملمح ببلغي كٚنة نصية اتكأ عليها اإلماـ علٌي يف نسج خيوط حكمو كمواعظو، كمنو تضاد اسم 

ًإذىا   ]: 29، كاٜنكمة [نيٍصبي أىٍعييًنًهٍم يف آًجًلًهمٍ كىأىٍعمىاؿي اٍلًعبىاًد يف عىاًجًلًهٍم، ...]: 07كاسم، يف مثل اٜنكمة 
ا أٍسرىعى اٍلميٍلتػىقىى، كىاٍلمىٍوتي يف ًإقٍػبىاؿو كيٍنتى يف ًإٍدبىارو  أىٍكُفى الن اًس بًاٍلعىٍفًو أىٍقدىريىيٍم ]:50، ككذلك اٜنكمة [، فىمى
 .[عىلىى اٍلعيقيوبىةً 

فهذه اٜنكم القصًنة أساس بنائها التضاد : بٌن العاجل كاآلجل، كبٌن اإلقباؿ كاإلدبار، كبٌن العفو 
بٌن اإلعطاء كاٜنرماف، [الى تىٍستىًح ًمٍن ًإٍعطىاًء اٍلقىًليًل، فىًإف  اٜنًٍٍرمىافى أىقىل  ًمٍنوي  ]: 65كالعقوبة، كيف اٜنكمة 

ب كى مينىاًفقه يىا عىًلي ، الى  ...]: 43كاٜنكمة  بٌن اٞننافق كاٞنؤمن... كىي ثنائيات اٜنياة [.يػيٍبًغضيكى ميٍؤًمنه، كىالى ٪نًي
٤ناح العاجلة  ؛ضح للمخاطب سبيل العاقل، يسلكو للظفر بالنجاحاٞنتناقضة، تصورىا لنا اٜنكمة ليتٌ 

، بدءا باإلشارة إُف خطورة [ًق كىرىاءى ًلسىانًوً ًلسىافي اٍلعىاًقًل كىرىاءى قػىٍلًبًو، كىقػىٍلبي ااٍلٍ٘نى  :] 40اٜنكمة كاآلخرة 
ت بالنوافل، كال يكوف اللساف، كبالتحذير من اإلقباؿ على الدنيا كالغركر هبا، كباألكلوية للفرائض إذا أضرٌ 

كىصىبػٍره الص بػٍري صىبػٍرىاًف: صىبػٍره عىلىى مىا تىٍكرىهي،  ]:صرباف 53 يف اٜنكمة رب، كىو ُنسب اإلماـ عليٌ ىذا إال بالص  
ب    .[عىم ا ٓنًي

و كإف أسهمت ىذه الثنائيات يف الربط بٌن كحدات اٜنكمة الواحدة من خبلؿ تعٌرؼ اٞنخاطب إنٌ 
ضاد ذا أحد اٞنتقابلٌن يف التٌ   «بكوفعلى أحد النقيضٌن كضٌده، فقد دفعتو من جهة ثانية إُف االعرتاؼ 

 .(1) »معىن إ٩نايب، كاآلخر ذا معىن سليب

ٍرًسل عور بأفٌ نتها اٜنكم كاٞنواعظ، تدعو إُف الشٌ ة اليت تضمٌ الثنائيات اٞنتضادٌ  فالكثًن من
ي
٪نٌث  اٞن

يٍرسىل إليو
قيضٌن، أك االلتزاـ بو أك العمل من أجل بلوغ غايتو، فالعقل معىن إ٩نايب إُف األخذ بأحد النٌ  اٞن

                                                           

 .105، ص2006، 6، طمصر - الداللة، عاَف الكتب، القاىرةأ٘ند ٢نتار عمر، علم  ((1



 المعجمي الذالليالتحليل الثالث                                                                          الفصل 
 

-98- 

، كالكـر يقابل الشح، كىو معىن سليب  يقابل النفاؽمعىن إ٩نايب ، كاإل٬ناف كىو معىن سليب يقابل اٜنمق
 ، كالشر يقابل اٝنًن، كاٞنعصية تقابل الطاعة، كىكذا دكاليك.ىكالسخط يقابل الرض

دكف أف  م عاَف الكبلـ، الذم يقس  Ungradableكإذا كانت بعض الثنائيات تندرج ضمن التضاد اٜناد 
ت ٍم مىعىهىا بىكىٍوا خىاًلطيوا الن اسى ٢نيىالىطىةن ًإٍف مي  ]: 10، كما اٜناؿ يف اٜنكمة (1)يأخذ يف اٜنسباف التدرج بينهما
/ متى  ) [ًإذىا متى  اٍلعىٍقلي نػىقىصى اٍلكىبلىـي  ]: 69(، كاٜنكمة ت مٍ مي / ًعٍشتيٍم  )[عىلىٍيكيٍم، كىًإٍف ًعٍشتيٍم حىن وا إًلىٍيكيمٍ 

كيٍن  ]: 33(، كاٜنكمة ليوؽو ٢نىٍ ق / الً )خى  [يف مىٍعًصيىًة اٝنٍىاًلقً  ٍخليوؽو الى طىاعىةى ًلمى  ]: 167(، كاٜنكمة نػىقىصى 
ان  ( كغًنىا، فإف بعضها اآلخر يدعو إُف الى تىكينٍ / كيٍن ) [ٚنىىحان كىالى تىكيٍن ميبىذ ران، كىكيٍن ميقىد ران، كىالى تىكيٍن ميقىرت 

كيٍن ٚنىىحان ]: 33ة ىذه إُف التوسط كاٞنوازنة كما ىو اٜناؿ يف اٜنكمة يٌ دٌ دـ الغلو يف أحد٨نا كترؾ فكرة اٜنع
ان  اٞنرتبة اليت ال يكوف  ؛فاإلماـ علي يدعو إُف مرتبة بٌن اٞنرتبتٌن ،[كىالى تىكيٍن ميبىذ ران، كىكيٍن ميقىد ران، كىالى تىكيٍن ميقىرت 

نبذه اٝناص كالعاـ، بل مقٌدرا لؤلمور، في حافيها اإلنساف مبذرا يلقي مالو على عواىنو، كال مقرٌتا شحي
، قاؿ اهلل الكرًن حسن التصرؼ يف مالو، ُنسب ما يقتضيو اٜناؿ كتدعوه الضركرة، كىو ما دعا إليو القرآف

 .[29اإلسراء:]َّ ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّ  تعاُف:

ذًلكى كىالد يني  سىل مى ك  وً يٍ لى عى  ى اهللي ل  صى  قىاؿى ًإ٧ن ىا  ]: 18كمن أنواع التضاد بٌن االسم كالفعل أيضا اٜنكمة 
ًإال  أىٍسرىعىا اٍلكىر ةى يف ىىٍدـً ...]: 186(، كاٜنكمة ات سىعى /  قيلٌّ  )[ًنطىاقيوي، كىضىرىبى ًَنًرىانًوً  اتَّس ع  ، فىأىٌما ااٍلفى كىقىًد ُقل  

ٍيئان  أ ض م ر  مىا  ]: 26اٜنكمة  أك بٌن الفعل كالفعل كمنو (،ٗنىىعا/  تػىٍفرًيقً ) [ج م عامىا  و تـ ف ر يق  مىا بػىنػىيىا،  أىحىده شى
ال يستطيع اإلنساف أف إذ ، فاإلضمار نقيض اإلظهار،  [يف فػىلىتىاًت ًلسىانًًو، كىصىفىحىاًت كىٍجًهوً  ظ ه ر  ًإال  
زىًن بن أيب  كرد يف شعركما ى على الناس(  فى ٔنىٍ من صفة سيئة، أك من خليقة )خاٟنا  -مهما أراد -يضمر

ف ع ك  فىًإن وي ييرًيدي أىٍف  ...]: 38ككذا اٜنكمة  علم كتظهر،سلمى، فسوؼ تي  كىإًي اؾى كىميصىادىقىةى  ...فـ ي ُضرَّك   يـ نـ 
اًب، فىًإن وي كىالس رىابً   يػىنػٍفىعىكى ، يػيبػىع دي  يػيقىر بي ) [عىلىٍيكى اٍلقىرًيبى  يـُبـ عِّدُ عىلىٍيكى اٍلبىًعيدى، كى  يـُق رِّبُ  : اٍلكىذ 

 ( كغًنىا.شىًبعى /  جىاعى ) [ش ب ع  ، كالل ًئيًم ًإذىا ج اع  اٍحذىريكا صىٍولىةى اٍلكىرًًًن إذىا  ]: 47( كاٜنكمة يىضير ؾى 

 

                                                           

 .102، صأ٘ند ٢نتار عمر، علم الداللة ((1
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 :المطابقة في المركب )المقابلة( 2.1

. كيصح ىذا (1)» ٬نكن للمقابلة أف توجد يف موضع ١ندكد جدا، أك هتيكل النص بتمامو  « 
شيئٌن أف ْنمع بٌن   «اليت ىي  إذ تبىن فيو على اٞنقابلة الكبلـ يف كثًن من حكم اإلماـ علٌي كمواعظو،

كأكثر ما ْنيء  « ،(2)» ت ىناؾ ًضٌدهطيهما، مث  إذا شرطت ىنا شٍرطنا شىرى متوافقٌن أك أكثر كبٌن ضد  
 .(3)» مقابلةاٞنقابلة يف األضداد، فإذا جاكز الطباؽ ضدين كاف 

 مثاؿ ذلك :ك  ،كخاصة اٜنكم القصًنة منها بىن على اٞنقابلةتي حكم هنج الببلغة  الكثًن منإف 
،  [لى اطً كا البى ري صي نٍ يػى  َفىٍ كى  ق  وا اٜنى لي ذى خى  ]: 13كاٜنكمة  [ مىٍن ضىيػ عىوي األقٍػرىبي أيتًيحى لىوي األبٍػعىدي  ]: 15اٜنكمة 
اهلًل ًمٍن حىسىنىة تػيٍعًجبيكى سىي ئىةه  ]: 44كاٜنكمة  يػٍره ًعٍندى الى ًغىنى كىاٍلعىٍقًل، كىالى فػىٍقرى   ]: 52كاٜنكمة  [تىسيوءيؾى خى
يػٍره ًمٍنوي، كىفىاًعلي الش ر  شىرٌّ ًمٍنوي  ]: 32كاٜنكمة  [...كىاٛنٍىٍهلً  . إٍذ هتيكل اٞنقابلة الٌنص فيقتصر [فىاًعلي اٝنٍىًٍنً خى
يقتضيو اٞنقاـ كتتطٌلبو اٜناجة.  اعظيمة اٞنعاين، كىو سبيل البليغ الذم يوجز ألفاظو ٞنه على ألفاظ قليلة ؤ بنا

نٍػيىا كىاآل ]: 100كمنها اٜنكم اليت تزداد طوالن أيضا، كلنضرب اٞنثاؿ باٜنكمة  ًخرىةى عىديك اًف ميتػىفىاًكتىاًف، ًإف  الد 
نٍػيىا ٍغًرًب، كىمىاشو كىتػىوىال ىىا أىبٍػغىضى اآل كىسىًبيبلىًف ٢نيٍتىًلفىاًف، فىمىٍن أىحىب  الد   ًخرىةى كىعىادىاىىا، كى٨نيىا ّنىٍنزًلىًة اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمى

ا قػىريبى ًمٍن كىاًحد بػىعيدى ًمنى اآل نػىهيمىا، كيل مى  .[ خىًر، كى٨نيىا بػىٍعدي ضىر تىافً بػىيػٍ

سل، فهما سبيبلف ال يلتقياف ىتماـ اٞنر ا، كمبلغ اٞنوضوعيشكل اٜنديث عن الٌدنيا كاآلخرة جوىر 
على النصب  بٌّ صى نٍ مي اف، كعىديٌكاف، فعمل الٌدنيا ترٌ كحسب اإلماـ علي خطاف متوازياف بل أشد من ذلك، ضى 

ر كصرؼ الوجو كٍ على االىتماـ بالذ   بٌّ صى نٍ مي  يف طلب الرزؽ، كالس عي لؤلىل كالعياؿ، كعمل اآلخرة كالكدٌ 
الٌدنيا ٬نؤل القلب كيلهي عن ذكر اهلل، فهما عدٌكاف، كبالتاِف يقف اإلماـ موًقفى عن الٌدنيا، كإذا كاف حب  

، كىو ما عٌز كجلٌ  ر اهللكٍ من االغرتار بشهوات كلذات الٌدنيا، كاالنغماس يف ٨نوـو تلهينا عن ذً  رذ  اٞنوٌجو كاحمل
 نائيات الضدية اٞنتقابلة يف اٜنكمة: ثعرٌبت عنو ال

                                                           

 .52معجم ٓنليل اٝنطاب، ص ،دكمينيك منغنو، باتريك شاركدك ((1
، ضبط ككتابة اٟنوامش كالتعليق: نعيم ز  ((2   ، 1987، 2لبناف، ط-رزكر، دار الكتب العلمية، بًنكتالسكاكي، مفتاح العلـو
 .424ص     

، 5طلبناف،  -بًنكت اٛنيل،ي الدين عبد اٜنميد، دار ١ن، العمدة يف ١ناسن الشعر كآدابو، ٓنقيق: ١نمد بن رشيق القًنكاينا ((3
1981 ،2/16. 
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نٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىا  أىحىب   مىنٍ    -  كتػػػػػػػػػىػػػػػػػػػػوىال ىىا الد 

 كىعىػػػػػػػػػػػػػػػػادىاىىا اآلخػػًػػػػػػػػػػػػػػػرىةى  أىبٍػغىضى          
ا  -   كىاًحد ًمنٍ   قػىريبى  كيل مى

          
 اآلخىر نى مً     بػىعيدى            

 

ابتداء  ؛يشًن إُف االبتداء إذ باٞنشرؽ لو داللة زمنيةفهما ّننزلة اٞنشرؽ كاٞنغرب، ككصف الٌدنيا 
 .الثانية٬نثل اآلخرة، كاألكُف مطية الذم م  ٬نثل الٌدنيا، كالغركب بشركؽ الش  

، كىأىٍربىحى الد عىةى كىمىا أٍخسى ...]: 37كمن اٞنقابلة أيضا اٜنكمة  مىافي ًمنى مىعىهىا األى  رى اٍلمىشىق ةى كىرىاءىىىا اٍلًعقىابي
 ار.العقاب يقابل األماف من الن  ك  ،ةعى ة تقابل الد  كاٞنشق   ،قابل أربحتي  ، فما أخسر [ !الن ارً 

ب  الص اًٜنًٌنى كىالى يػىٍعمىلي عىمىلىهيٍم، كىيػيٍبًغضي اٍلميٍذنًًبٌنى كىىيوى ...] : 146كمنو اٞنقابلة يف اٜنكمة  ٪نًي
 ويفى، كىيػىٍقنىطي ًإذىايػيٍعجىبي بًنػىٍفًسًو ًإذىا عي ]ك: [،نىاًدمان، كىًإٍف صىح  أىًمنى الىًىيان ظىل   ًإٍف سىًقمى ...]ك: ،[...أىحىديىيمٍ 
كاٜنكمة طويلة، بينيت أٍغلبيها على  [،...أىٍعرىضى ميٍغتػىرٌان  ًإٍف أىصىابىوي بىبلىءه دىعىا ميٍضطىرٌان، كًإٍف نىالىوي رىخىاءه ]ك [،ابٍػتيًليى 

رغم أف لي   ةاٞنتضاد لؤللفاظعض، ٣نٌا ساىم يف تبل٘نها كٕناسكها، إٍذ ٬نكن مقابلة اٞنعاين بعضهما بب
  .(1)هم يف النصيةسأٌف كركد٨نا يف خطاب ما ي اؿ إليو نفسو، إالٌ لديهما احمل

 ري هً ظٍ يي  د  : )كالض  ، ككاف يقاؿكٗناال اسناكتسبت اٜنكم كاٞنواعظ من عبلقيت التضاد كاٞنقابلة حي  كقد
 أك مسا٨نتها يف إيضاح اٞنعاين كتبياف الٌدالالت اليت أرادىا  (2)د(الضٌ  وي نى سٍ حي 

ي
 .ٍرًسلاٞن

 
                                                           

 .25ص )مدخل إُف انسجاـ اٝنطاب(، لسانيات النص ،١نمد خطايب ((1
  شطر من بيت مطلعو: ضد اف ٞنٌا استجمعا حىسينىا كىو من قصيدة تنسب لصاحب الٌديواف كلغًنه، ينظر شعر علي بن جبلة  ((2
                 ، دت ]السنة يف رقم اإليداع 3مصر، ط -حسٌن عطواف، دار اٞنعارؼ، القاىرة :ٗنع كتقدًن كٓنقيق العكوؾ،اٞنلقب      
 .116ص ،16البيت  ،[1982ىي      
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 التكرار وبناء النص:. 2

بصفتو ٚنة نصٌية بارزة يف اٜنكم كاٞنواعظ، كمدل  Frequency سنربز يف ىذا العنصر فعالٌية التكرار
يف ٕناسك اٜنكمة الواحدة أك اٜنكم ككل، باعتبار أٌف عبلقة التكرار بالتماسك ىو ما أفرزتو  ومسا٨نت

الرتابط النصي،  لىع السمات اٞنعجمية دالئبل Grimesجرا٬نز الفرنسي  كيعدٌ ، الدراسات اللسانية اٜنديثة
 اليت تظهر يف لكسيماتللسمات أك الصفات الداللية كمعىن النصوص ينتج عنده من اٝنصائص اٞنشرتكة 

 .(1)النص

ة يف الكبلـ كجب ْننبها أك شطبها، فإف الٌدارسٌن بكلت ظاىرة التكرار على أهٌنا ظاىرة معيك كلئن تد
كما   كمقاصدى  اأغراض كٓنمل  بىن عليها النصوصصيصة لغوية تي عك  ىذا إذ ىي خى  اقد٬نا كحديثا أثبتو 
كقد غلط من أنكر كونىو من أساليب الفصاحة، ظننا أنو   «:احة الكبلـ ال من عيوبوفصسنرل، كأهنا من 

 .(2)» ال فائدة لو، كلي  كذلك بل ىو من ١ناًسنها، ال سيما إذا تعل ق بعضيو ببعض

 : التكرار مفهوم 1.2

، إذا رٌدد كأعادى،   «ىو صطبلح البلغاء، يراد بالتكرار اكيف  (3)» ؿ بفتح التاءتىفعاىو ى ك مصدر كر رى
كىو إعادة ذكر   «التكرار كسيلة ٕناسك النص كاتساقو معجميًّا، كيػيعىد   .(4)دناداللفظ على اٞنعىن مر داللة 

لفظ أك عبارة أك ٗنلة أك فقرة، كذلك باللفظ نفسو أك بالرتادؼ لتحقيق أغراض كثًنة أ٨نها التماسك 
 .(5)»النصي بٌن عناصر النص اٞنتباعدة

تقاء نٟنياكلو كا ا١نكم اجة آتية من فراغ، بل ٔنطيطذعشوائية ساإف عملية بناء النص ليست عملية 
ٞنصطلحاتو، مصطلحات ترتاءل يف فضاء مشحوف بالٌدالالت السياسية كاالجتماعية كالدينية اليت  ادقيق

                                                           

 .39مدخل إُف علم اللغة النصي، ص من كديرت فيفهيجر،ج ىاينو نفولفجا ((1
 .3/9، الربىاف يف علـو القرآف ،الزركشي ((2
 .3/8، اٞنرجع نفسو( (3
 .10، ص1980، 1، طمصر  -ظاىرة التكرار يف القرآف الكرًن، دار اٞنطبوعات الٌدكلية، القاىرة ،عبد اٞننعم السيد حسن ((4
  كينظر: ١نمد  .20ص ،بٌن النظرية كالتطبيق )دراسة تطبيقية على السور اٞنكٌية(علم اللغة النصي  ،صبحي إبراىيم الفقي ((5
 .24ص انسجاـ اٝنطاب(، )مدخل إُف لسانيات النص ،خطايب     
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اليت ارتكزت على خاصٌية التكرار ّنختلف أنواعو، كىو ما سنختربه ك تضٌمنتها حكم كمواعظ هنج الببلغة 
 فيما يلي:

 :الحكم والتكرار 2.2

  التكرار المعجمي: 1.2.2

التكرار الكلي أك التكرار احملض، كىو إعادة الكلمات أك التعبًنات  أيضنا كيسمى ىذا النوع
 يًّا.لدكف أم  تغيًن يلحق جىسىد الكلمة أك إضافة يف بنيتها، كلذلك يسٌمى ك (1)نفسها

نىوي كىبػىٌٍنى اهلًل  أ ص ل ح  مىٍن ] :، أربع مرٌات 86لقد تكٌرر الفعل أٍصلىحى يف اٜنكمة  نىوي  أ ص ل ح  مىا بػىيػٍ اهللي مىا بػىيػٍ
تكراره يف  يف ٗنلة الشرط أكال ، مث كتضمنو [...اهللي أىٍمرى دينٍػيىاهي  أ ص ل ح  أىٍمرى آًخرىتًًو  أ ص ل ح  كىبػىٌٍنى الن اًس، كىمىٍن 

فإذا صلحت عبلقة الفرد بربٌو  ،الثاين كال يكوف إاٌل باألٌكؿ حإٍذ ال يص، تأكيد لو كإثبات  ٗنلة اٛنواب
٬نكن  ، كإلزامية ال يكوف فيها ٓنقيق الثاين إال ُندكث األٌكؿبينهما ، فالعبلقة صلحت عبلقتو بالناس

 كما يأيت:  ذلك توضيح

 اإلصبلح ما بٌن         اإلصبلح ما بٌن

 كالٌناس الفرد                   كاهلل الفرد

 إصبلح الدنيا    إصبلح اآلخرة

 

، تكرار لفظة الٌزىد دليل على عناية اإلماـ علي [أىٍفضىلي الز ٍىًد ًإٍخفىاءي الز ٍىدً  ]: 28كيف اٜنكمة 
، فإذا كاف للٌزىد مراتب، فأفضلو أف ٔنفيو، ككاف ٬نكن للفظ عنده يشكل بؤرة اٜنديث الذم باٞنوضوع

لكن يبدك أف  ،أفضل الزىد إخفاؤه() لشكل الٌتاِف: اٜنكمة باض بالضمًن فتكوف ر كيعو  الثاين أف ييضمى 
 .(2)» أبلغ لفظنا كأكقع أثرنا يف نف  اٞنخاطب  «جعل منها التكرارقد اٜنكمة على ما عليها 

                                                           

 .81، ص(دم بوجراند ككلفجانج دريسلر )تطبيقات لنظرية ركبرتمدخل إُف علم لغة الٌنص ،علي خليل ٘ند، إٟناـ أبو غزالة ((1
 .11ظاىرة التكرار يف القرآف الكرًن، ص ،عبد اٞننعم السيد حسن( (2
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، حّت    ]: 30كيأيت تكرار لفظة )اٜنذر( يف اٜنكمة  ! فػىوىاهلًل لىقىٍد سىتػىرى  [كىأىن وي قىٍد غىفىرى اٜنٍىذىرى اٜنٍىذىرى
ٍ٘نىًق، فىًإن وي ييرًيدي أىٍف يػىنػٍفىعىكى ألى إًي اؾى كىميصىادىقىةى ا...]: 38 يف اٜنكمةمرٌات  ثبلثكتكرىاري ضمًن الفصل )إي اؾ( 

كىإًي اؾى كىميصىادىقىةى اٍلفىاًجًر، فىًإن وي يىًبيعيكى  .كىإًي اؾى كىميصىادىقىةى اٍلبىًخيًل، فىًإن وي يػىٍقعيدي عىٍنكى أىٍحوىجى مىا تىكيوفي إًلىٍيوً  .فػىيىضير ؾى 
 ؛ترىيبنا من غفلة اإلنساف يف عبلقتو بربٌو، كٓنذيرنا من صداقة ال ٔنٌلف إاٌل ندمنا، كال ْنين إاٌل ٨نًّا [...بًالت اًفوً 

ه الٌصداقة كبؤس ر  ىذمصادقة البخيل كالفاجر كاأل٘نق، كمع تكرار )إيٌاؾ( يف كل تركيب، تأكيد على ضي 
اهتا، كالتأكيد من أىم العوامل لبث الفكرة يف نفوس اٛنماعات، كإقرارىا يف قلوهبم إقرارنا ينتهي إُف ف٢نلٌ 

 .(1)اإل٬ناف

صداقة األ٘نق كالبخيل كالفاجر دعوة إُف صداقة من ْنب ؛ قاتاكمع التحذير من ىذه الٌصد
يٍرسىل إليويف نص  غائب يستحضره  ،اٞنؤمن العاقل كالكرًن ك كىو صداقتو

، كىو يف ٕناس مع اٜنكمة،  اٞن
، تذكر جنة ككلما اكتول بنار صداقة البخيلكٌلما ٞن  عاقبة صداقة األ٘نق، يتذكر فرج صداقة العاقل، 

 الكرًن كىكذا .

رىاًف:  ]: حقيقة الصرب، كيفر ع نوعيو ٫نصص اإلماـ علي 53كيف اٜنكمة  صىبػٍره عىلىى مىا الص بػٍري صىبػٍ
ب   غًن أف داللة ، (صىبػٍره  / صىبػٍره ي نفسها اللفظة األكُف )، كلئن كانت اللفظة الثانية ى[تىٍكرىهي، كىصىبػٍره عىم ا ٓنًي

 ؛ستطيعو كالثاين غًن ذلكنؿ صىرٍب على ما ٥نب كنتقٌبلو ك األكٌ فالٌصرب األٌكؿ غًن داللتو يف الشطر الثاين، 
                      اٞنتكل م عنويكر ر ىذا اللفظ ليقٌر حقيقة  بٍيدى أٌف اإلماـ علي   على الشدائد كاٞنكاره كاٞنصائب، ربص
 .(2)» كالكبلـ إذا تكٌررى تقٌررى  «

ال تستوم حقيقة عبوديٌتو هلل إاٌل إذا أدرؾ حقيقة اٞنوضوع كاليت ال ٔنرجي عن صرٍبه على نعم  دلعىبٍ فا
 كعلى ابتبلءاتو، فاهلل إذا أحب  العبد ضىر ه لينفعو. عٌز كجلٌ  اهلل

ىذا  كمن عن مقاببلت أرادىا اٞنرًسلي أف ترتٌسخ يف األذىاف، التكرار الكلي يف بعض اٜنكم ئكينب
 كؿ اآليت:دموٌضحة يف اٛن أمثلة النوع

                                                           

 .12، صعبد اٞننعم السيد حسن ،ظاىرة التكرار يف القرآف الكرًن  (1)
 .10الربىاف يف علـو القرآف، ص ،الزركشي( (2
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 المقابلة العدد الكلمة المكررة رقم الحكمة
رىةي  119 ٍرأىًة  تافمر   غىيػٍ رىةي اٍلمى رىةي الر جيًل ... غىيػٍ  كىٍغيػٍ
 يف صىٍدًر اٍلميٍؤًمنً  ...يف صىٍدًر اٍلمينىاًفًق  مر تاف صىٍدرً  77
 األربعة األكُف: أربع كصايا أعمل هبا مر تاف أىٍربىعان كىأىٍربىعان  38

 ٓنذيرات ةاألربعة الثانية: أربع
يػٍره ًمٍنوي، كىفىاًعلي الش ر  شىرٌّ ًمٍنوي فىاًعلي اٝنٍىًٍنً  مر تاف فىاًعلي  32  خى
 عىًملى ًفيًو ًبطىاعىًة اهلًل  رىجيله  مر تاف رىجيله  424

 عىًملى ًفيًو ّنىٍعًصيىًة اهللً  رىجيله 
، كىيػىٍوـه عىلىٍيكى  مر تاف يػىٍوـه  406  كىالد ٍىري يػىٍومىاًف: يػىٍوـه لىكى
 كىالس ٍحري حىقٌّ، كىاٍلفىٍأؿي  كىالر قىى حىقٌّ، اٍلعىٌٍني حىقٌّ، اتربع مر  أ حىقٌّ  408

 حىقٌّ 
 

من ١نس نات اللغة، فقد حٌقق ٕناسك  هكثًن يف اٜنكم، كىو إُف جوار عدٌ من التكرار  ٌف ىذا الٌنوع إ
كربطو بالبلحق، فمثل ىذا التكرار، ييعد  ضربنا  اٜنكمة الواحدة، من خبلؿ العودة دائما إُف اٞنذكور الٌسابق

، ّنعىن أٌف الثاين منهما ٪نيل إُف األٌكؿ، كمن مٌث ٪ندث السبك Anaphoraمن ضركب اإلحالة إُف سابق 
 .(1)مابينه

 التكرار الجزئي:  2.2.2

على الكلمة عرب تكرار الوحدة اٞنعجمية ذاهتا، كاالحتفاظ  يتعلق باٜنفاظ إذا كاف التكرار الكلي
استعماؿ اٞنكٌونات األساسٌية للكلمة مع نقلها إُف فئة كلمات   «بصفاهتا الٌداللية، فإٌف التكرار اٛنزئي

ٍرًسلإٍذ يتصٌرؼ  ،(2)» أخرل
ي
رغبتو يف أداء اٞنعىن، كاالنتقاؿ  يف الوحدة اٞنعجمية صرفيا، ُنسب ما يليب اٞن

من الفعل إُف االسم، كمن االسم إُف الٌصفة كىكذا، كىو ما يسهم يف ترابط كحدات الٌنص كالتئامو، 
                                                           

 .79، صبٌن الببلغة العربية كاللسانيات النصية البديع، عبد اجمليدل ٗني ((1
 .85، ص(دم بوجراند ككلفجانج دريسلر )تطبيقات لنظرية ركبرتمدخل إُف علم لغة النص ،علي خليل ٘ند، إٟناـ أبو غزالة ((2
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ىذا النوع من إعادة اللفظ يعطي منتج الٌنص القدرة على خلق صورو لغوية   «إُف أٌف: سلريدر كيشًن 
. كاٛندكؿ اآليت يبٌٌن استخداـ اٞنرسل ىذا (1)» يسه ل فهم اآلخرجديدة ألٌف أحد العنصرين اٞنكٌررين قد 

 : عينة من اٜنكم الٌصنف يف 

م ـــــــــــــــرق
 الحكمة

م ـــــــــــــــرق التكرار الجزئي
 الحكمة

 التكرار الجزئي

416 
 

  ، ع ثـ ر ات ه م  أىًقيليوا ذىًكم اٍلميريكءىاًت  - 20   .ص ر ع وُ اٜنٍىق   ص ار ع  مىٍن   -
  ًإال  كىيىديهي  ع اث رٌ ًمنػٍهيٍم  يـ ع ثـُرُ فىمىا    
 بًيىًد اهلًل يػىٍرفػىعيوي    

12 
 

      عىًن  ع ج ز  الن اًس مىٍن  أ ع ج زُ  -
  ًمٍنوي مىٍن  و أ ع ج زُ ٍخوىاًف، اٍكًتسىاًب اإلً    
 .ضىي عى مىٍن ظىًفرى بًًو ًمنػٍهيمٍ    

ب ةً ٍسبلىـى اإلً  ن ُسب نَّ أل   - 120 ه اَفىٍ  ن س    أىحىده  ي نُسبـ 
 .قػىٍبًلي   

94 
 

ٍعتيميوهي  اع ق ُلوا -  ...ع ق ل  اٝنٍىبػىرى ًإذىا ٚنًى
ٍعتيميوهي عىٍقلى  -    اٍعًقليوا اٝنٍىبػىرى ًإذىا ٚنًى
   ُرو اة  ، فىًإف  ر و اي ةالى عىٍقلى  ر ع اي ة   
 .قىًليله  رُع ات وُ اٍلًعٍلًم كىًثًنه، كى    

نٍػيىا الذَّامُّ أىيػ هىا  - 127   فىمىٍن  ...ت ُذمُّه امثي   ...للد 
امىةً ف ذ مَّه ا  ...ي ُذمُّه اذىا     اةى الن دى  .رًجىاؿه غىدى
ه ا ال ُمت ج رِّمُ أىأىٍنتى  -    ال ُمت ج رِّم ةُ ، أىـٍ ًىيى ع ل يـ 
 ع ل ي ك     
   !الٍػمىٍخديكعي بًأىبىاًطيًلهىا، ب ُغُرر ى ا ال ُمغ تـ رُّ  -
نٍػيىا مثي  تىذيم هىا تـ غ تـ رُّ      .غ رَّت ك  أىـٍ مىّت ...بًالد 
 .م ص ر ع ك   و ب م ص ر ع و   -
نٍػيىا دىاري  - قـ ه اًلمىٍن  ص د قًإف  الد   .ص د 
 .هًبىا اتَـّع ظ  ًلمىٍن  م و ع ظ ةدىاري كى  -
ثػ لىٍت ٟنىيٍم ...ال ب ل ىًمنى  أىّنىصىارًًع آبىاًئكى  -   فىمى

                                                           

 .306صالنص كاٝنطاب كاإلجراء،  ،بوجراندم ركبرت د ((1
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 .ال ب ال ء   ب ب ال ئ ه ا    
 .السُُّرور  ًإُفى  ب ُسُرور ى اشىو قػىتػٍهيٍم ك  -
نٍػيىا  ذ كَّر تـ ُهمُ  -  .ف ذ ك ُرواالد 
ُهم  كى  -  .ف اتَـّع ُظوا و ع ظ تـ 

10 
 

  ت ٍم ًإٍف مي  ُمخ ال ط ةً الن اسى  خ ال ُطوا -
  مىعىهىا بىكىٍوا عىلىٍيكيٍم، كىًإٍف ًعٍشتيٍم    
 .حىن وا إًلىٍيكيمٍ   

  ال ًذم  ال ف ق ر  عىًجٍبتي لًٍلبىًخيًل يىٍستػىٍعًجلي  - 121
     ال ًذل إًي اهي  ال غ ن ىكىيػىفيوتيوي  ،ًمٍنوي ىىرىبى    
نٍػيىا  ي ع يشُ ـف   طىلىبى           ع ي ش  يف الد 
س اب  ًخرىًة يف اآل ُيح اس بُ كى . ال ُفق ر اء         ح 
 .غ ن ي اء  األ     
  ، كىيوى يػىرىل ال م و ت  كىعىًجٍبتي ًلمىٍن نىًسيى  -
ت ى     .ال م و 

146 
 

  ًخرىةى ًبغىًٍنً اآل يـ ر ُجوالى تىكيٍن ٣ن ٍن  -
 .مىلً ًبطيوًؿ األى  التػ ٍوبىةى  و يـُر جِّياٍلعىمىًل،    
  ًخرىةى ًبغىًٍنً يػىٍرجيو اآلالى تىكيٍن ٣ن ٍن  -
  بـ ع م ل   ًفيهىاو يـ ع م ُل  ...ال ع م ل     
ب  الص اًٜنًٌنى كىالى  ...الر اًغًبٌنى       ٪نًي
ل ُهم   يـ ع م لُ       كىيػىٍرجيو لًنػىٍفًسًو  ...ع م 
ل و   بًأىٍكثػىرى ًمنٍ        يػيقىص ري ًإذىا ...ع م 
 .ع م ل     
نٍػيىا  يـ ُقولُ  -  الز اًىًدينى  ب ق و ل  يف الد 
ه ى -  .يـ ن ت ه يكىالى  يـ نـ 
   ب ال ءٌ ، ًإٍف أىصىابىوي ابـ ُتل ي   كىيػىٍقنىطي ًإذىا -
 .دىعىا ميٍضطىرٌان    

وُ ميٍستػىٍعًمل  ع ال م - 378 ، كىجىاًىل الى ع ل م 
ال ع ال ُم  فىًإذىا ضىي عى  ...يـ تـ ع لَّم  يىٍستػىٍنًكفي أىٍف 

ُو   .يـ تـ ع لَّم   اٛنٍىاًىلي أىفٍ  اٍستػىٍنكىفى ع ل م 
نٍػيىاهي  و ف ق ير - لى  ...الى يىًبيعي آًخرىتىوي ًبدي كىًإذىا ِنًى

نٍػيىاهي ال ف ق يُر اٍلغىيًن  ّنىٍعريكًفًو بىاعى   .آًخرىتىوي ًبدي
نٍػيىاهي  ي ب يعُ كىفىًقًن الى  - لى  ...آًخرىتىوي ًبدي كىًإذىا ِنًى

نٍػيىاهي ب اع   اٍلغىيًن  ّنىٍعريكًفوً   .اٍلفىًقًني آًخرىتىوي ًبدي
ل   كىًإذىا ...ّنىٍعريكًفوً  يـ ب خ لُ كىجىوىاد الى  - ب خ 

نٍػيىاهي   .اٍلغىيًن  ّنىٍعريكًفًو بىاعى اٍلفىًقًني آًخرىتىوي ًبدي
يًن  - ـي الد  نـ ي اًقوىا بىاعى اٍلفىًقًني  ...بًأىٍربػىعىة و الدُّ

 .ب ُدنـ ي اهُ آًخرىتىوي 
بي عىر ضىهىا ق ام  فىمىٍن  - لًلد كىاـً  هلل ًفيهىا ّنىا ٩نًى
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  نػىٍفسيوي عىلىى مىا يىظين ، كىالى  تـ غ ل ُبوُ  -
 .عىلىى مىا يىٍستػىٍيًقني  يـ غ ل بُـه ا   
  الل ٍهوي مىعى  ...كىكىىىنى  قىًنطى  اف تق ر  كىًإًف  -
  ٍغًنيىاًء أىحىب  إًلىٍيًو ًمنى الذ ٍكًر مىعى األى    
 .ال ُفق ر اء     
ر ة  يىًصفي  -  .يـ ع ت برُ كىالى  ال ع بـ 
 .يـ تَّع ظُ كىالى  ال م و ع ظ ة  كىيػيبىاًلغي يف  -
 .م غ ن ماً مٍغرىمان، كىاٍلغيٍرـى  ال غُن م  يػىرىل  -
 .مىٍغنىمان  و ال ُغر م  ، مغ ر ماً  يػىرىل اٍلغيٍنمى  -
ف ي - تـ و    .يُوف يكىال  و ي س 
  يف غىًٍنً رىب ًو، كىالى  ال خ ل ق  كى٫نىٍشىى  -
 .خ ل ق و  ٫نىٍشىى رىب وي يف    
  يىٍستػىٍعًظمي ًمٍن مىٍعًصيىًة غىًٍنًًه مىا  -
ثـ ر  يىٍستىًقل        ًمٍنوي ًمٍن نػىٍفًسًو،  أ ك 
ث رُ     ت ك    مىا ٪نىًٍقريهي ًمٍن  ط اع ت و  ًمٍن  و ي س 
 .ٍعًصييػى كى  يُط اعُ فػىهيوى  ...غىًٍنًهً  ط اع ة     
ي ة  يىٍستػىٍعًظمي ًمٍن  -   فػىهيوى  ...غىًٍنًهً  م ع ص 
 .ع ص ييـ  ييطىاعي كى    

بي  يـ ُقم  كىاٍلبػىقىاًء، كىمىٍن َفٍى  هلل ًفيهىا ّنىا ٩نًى
 .عىر ضىهىا لًلز كىاًؿ كىاٍلفىنىاءً 

 

41 
 

  ًمٍن شىٍكوىاؾى ًمٍنكى جىعىلى اهللي مىا كىافى  -
  ، فىًإف  اٍلمىرىضى الى ل س يِّئ ات ك  حطٌان    
ر         ، السَّيِّئ ات  ًفيًو، كىلًكن وي ٪نىيط   أ ج 
  ٍكرىاًؽ، كىًإ٧ن ىا األى  ح تَّ  و ي ُحتـُّه ا    
رُ األ         ...يف اٍلقىٍوًؿ بًالٌلسىافً  ج 

ًٍلكي ًإال   ن م ل كُ إًن ا الى  - 412 ٍيئان، كىالى ٧نى   مىعى اهلًل شى
  بًًو  أ م ل كُ ، فىمىّتى مىل كىنىا مىا ىيوى م لَّك ن امىا    
هي ًمن ا كىضىعى تىٍكًليفىوي  ًمن ا      كىل فىنىا، كىمىّت أىخىذى
 .عىن ا   
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   لىٍي ى لىوي ًمٍن  ص ائ مكىٍم ًمٍن  - 141

ي ام و        .الظ مىأي اٛنٍيوعي كى ًإال   ص 
  لىٍي ى لىوي ًمٍن  ق ائ مكىكىٍم ًمٍن  - 

 .اٍلعىنىاءي كى  الس هىري  ًإال   ق ي ام و      

ر   ص بـ ر  مىٍن  - 421    ُسُلوَّ  س ال  ٍحرىاًر، كىًإال  األى  ص بـ 
 .ٍغمىارً األى    

 

من تقليص جهد البحث عن مصطلحات جديدة كاعتماد مبدأ االشتقاؽ  ايف ىذه التقنية قدر  إفٌ 
أقل، كمن الغىن أغىن، كمن الوحشة  :لسٌد فجوات الٌنص من الكلمة ذاهتا، فمن القليل صاغ صيغة التفضيل

 بٌن اٞنعىن األٌكؿ كالثاين كدرجات التفاكت بينهما. تبيةللٌداللة على ترا؛ أكحش 

ٍخوىاًف، كىأىٍعجىزي ًمٍنوي مىٍن ضىي عى مىٍن ظىًفرى أىٍعجىزي الن اًس مىٍن عىجىزى عىًن اٍكًتسىاًب اإلً  ]:مثبل 12 اٜنكمةففي  -
ٍرًسليكرر  [بًًو ًمنػٍهيمٍ 

ي
 فئات ٢نتلفة من اٛنذر )عجز( ،فوضها للتعبًن عن معاين ٢نتلفة ، اٞن

ن اكتساب اإلخواف، عالطاقة، لكن أعجزىم من عجز  رف يعجز اإلنساف يف أمور كثًنة، كىذا قىدٍ أف
كاألعجز منو من اكتسبهم كضٌيعهم إٍذ دٌؿ التكرار ىنا على داللة العجز، اليت تفوؽي إحدا٨نا األخرل لتقر 

 ثبلثة أصناؼ من اإلنساف: )العاجز، كاألعجز، كاألعجز منو(.باٜنكمة 

دة لو خاٌصة بٌن الفعل كمصدره، كألٌكؿ، كمو كما تتكٌرر الوحدة اٞنعجمٌية حاملة معها اٞنعىن ا
 -هاتحٌط(، )٪ن -ركد اٞنفعوؿ اٞنطلق يف أكثر من مناسبة يف اٜنكم )اعقلو، عقل(، )٪نطٌ ك اٞنتمثل يف ك 
(، )سبل -رى بػٍ نسبة(، )صى  -(،  )ألنسْبتح كما قد يرد اٞنفعوؿ اٞنطلق أيضنا لبياف النوع كما   سليٌو(، -صبػٍرى

 ربى صى (، )األٍغمىارً  و  لي سبلى سي ) إسناد اٞنضاؼ إليو إُف اٞنصدربم، إذ يتضح األمر أكثر ىو اٜناؿ يف ىذه اٜنك
-، أك كركد اسم الفاعل كاٞنصدر)صائم(ت  األكراؽً ح هىاتػ  ٪ن، )(رًعايةو  لى قٍ عى ....عقلوااً (، )األحرارً  صبػٍرى 

 يذكري اٞنصدر مع فعلو ألحد ثبلثة  «:ق (  392 – 322)  يقوؿ ابن جينٌ  قيامو(. –صيامو ( ، )قائم 
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  وع .ا للنٌ ا للمعىن كبيانن تأكيدن كقد جاء ىنا  (1)» اتوع، كعدد اٞنرٌ أشياء كىي: توكيد الفعل كبياف النٌ 

كيأيت ىذا التنويع يف استخداـ ىذه السبلسل الٌداللية تبعنا ٝنصائص الٌلغة، اليت تتمٌيز بالغىن 
اللغوية اٞنعادة ٓنمل قدرنا من اٞنعىن، إال أهٌنا ٓنتفظ ببعض اٝنصوصيات الٌداللية: رغم أف اٞنادة ك ، كاالتساع 

ل على اٞنشاركة بٌن اثنٌن، كأف تضع نفسك علي كزف فاعى صىارع اٜنق  صىرىعو( إذ تدؿ )صارع( كىي  من)
ليو ٗنلة جواب الغلبة للحق، كىو ما دلت ع ترجح فيها )اهلل(، كىي مواجهة غًن متوازنة، يف مواجهة اٜنق

الشرط )صرعو(، كيف مضموف اٜنكمة دعوة لبلبتعاد عن ىذا الصنف من اٞنواجهة كاالمتثاؿ ألمره عز كجل 
 كعدـ عصيانو.

ٍرًسلكيقدـ 
ي
الل هيم  ًإين   :الى يػىقيولىن  أىحىديكيمٍ ] : 90)أعوذ، كاستعاذ( يف اٜنكمة كحدتٌن متشاهبتٌن ك٨نا  اٞن

ن ة  بكى ًمنى  أ ُعوذُ  ن ةن وي لىٍي ى أىحىده ًإال  كىىيوى ميٍشتىًمله عىلىى ، ألى ال ف تـ  تـ ع اذ  ، كىلًكٍن مىًن ف تـ  ت ع ذ   اس  ًمٍن ميًضبل ًت  فـ ل ي س 
ٍرًسل، إذ يكر ر  [...ال ف ت ن  

ي
على كزف )أىفٍػعىلي(، كالثانية  األكُففالفعل )أعوذي( بصورة أخرل، كىي استعاذ،  اٞن

لؤلزىرم  يف هتذيب اللغة يف ىذا اٞنوضع على الطلب، كالعوذ كما جاء اليت تدؿ   (استػىٍفعىلى )على كزف 
عز  إذا ٛنأ إليو كاعتصم بو. قاؿ اهلل  بو يعوذي عوذنار ىو اللجوء كاالعتصاـ يقاؿ: عاذ فبلفه ب  (ق370ت)
كعاذ كتعو ذ كاستعاذ ّنعىن [ 98:النحل] َّ مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّ  جلًّ:ك 

أعوذ باهلل، أم أٛنأ إُف اهلل   «يف قولو: (ق170ت)الفراىيدم كىذا اٞنعىن يؤكده اٝنليل بن أ٘ند ، (2)كاحد
ً، هلل ا إُف ؤهاستعاذتو كٛنو كن ت، كمن يستعذ باهلل حسب اٜنكمة، فل(3)» عىٍوذنا كًعيىاذنا من ميًضبل ًت الًفنتى
 إليو. ؤدمما تٌر كمن ش

بٌن الٌرعاية كالٌرعاة، كالركاية  ؛صف هباللٌداللة على الٌصفة كمن يت  كما ترد يف اٜنكم كحدات لغوية   
، كصفة الفقر كمن )القائم ()الصائم(، كفعل القياـ كمن قاـ بو كالٌركاة، كبٌن صفة الصياـ كمن اختربىا

 ٬نثلك عاَف( ي الكعلم كفًن كمن تزٌكد بو ) اكتول هبا )الفقراء(، كبٌن غركر الٌدنيا كمن كاف ضحيتها )اٞنغرت(،

                                                           

                          ،2لبناف، ط-بن جين، الٌلمع يف العربية، ٓنقيق: حامد اٞنؤمن، عاَف الكتب، مكتبة النهضة العربية، بًنكتا ((1
 . 101، ص1985     
 .94 -3/93 هتذيب اللغة، ،األزىرم( (2
  . 2/229 عٌن،اٝنليل بن أ٘ند الفراىيدم، كتاب ال ((3
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كحدة من كحدات ٕناسك النص، فاٞنادة   «من ٚنات التحاـ اٜنكمة، فعد   ملمحا كٚنة  التكرار اٛنزئي
اللغوية اٞنعادة ٓنمل قىٍدرنا من الٌصورة الٌصوتية للكلمة السابقة، كما تشرتؾ معها بقدر ما يف الٌداللة، مع 

 .(1)» ٟنا خصوصٌيتها يف السياؽاحتفاظها ّنا ٪نٌقق 

 : التكرار الجراماتيكي 3.2.2

. كٔنتلف ىذه (2)» مركب بسيط من ٗنل، تقـو بينهما عبلقات تناسق  «يزنربج النص بأنوايعترب 
العبلقات اٞنؤدية إُف التناسق، كمن بينها التكرار اٛنراماتيكي، كىي خاصٌية ييعتمد عليها يف بناء النصوص، 

دكف ارتبط بالشعر اٞنوازاة  غًن أف،سٌمى اٞنوازاة ت طريقة نظمها كتتكٌرر مشكلة سبلسل متناسقةإٍذ تتوافق 
 .(3)» ات ٢نتلفةعبًن ص مع شغلها بتتكرار أشكاؿ اإلخراج ذاهتا يف ظاىر النٌ   «وكىالنثر 

اٜنكمة، إذ تعٌد اىرة تلٌف باٜنكم كاٞنواعظ يف هنج الببلغة، ٩ند أٌف ىذه الظٌ  ل للجزء اٝناصٌ كاٞنتأمٌ 
 خصيصة اتكأ عليها اإلماـ علي يف نسج خيوط اٜنكمة كبنائها.

ا ااٍلٍنسىاًف يػىٍنظيري ًبشىٍحم، كىيىٍسمىعي ًبعىٍظم، كىيػىتػىنػىف  ي ًمٍن خىٍرـ ]: 08ففي اٜنكمة  تتفق  [اٍعجىبيوا ًٟنذى
يف شكل اإلخراج، ( اٛنمل الفعلية اٞنكٌونة من )فعل+ فاعل مسترت يعود على اإلنساف+ جار ك٠نركر 

 كتتواُف لتخرب عن معجزة اهلل يف خلق اإلنساف.

، كىاذٍكيٍر قػىبػٍرىؾى  ]: 400كما تبىن اٜنكمة  ، كىاٍحطيٍط ًكبػٍرىؾى ، من ثبلث ٗنل ينسجم فيها  [ ضىٍع فىٍخرىؾى
تتكوف الواحدة منها من )فعل أمر+ فاعل مسترت تقديره أنت+ مفعوؿ بو+ إذ الشكل كيتغًن احملتول، 

كيتكٌرر ىذا الشكل ليختم اٜنكمة يف سياؽ الوعظ كالتذكًن ِنإنة اإلنساف كىي القرب، ليتواُف  (مضاؼ إليو
وؿ من الطبائع اٞنختلفة، ككٌلها داعية بأف اإلنساف ٠ن  «كمرد ذلك يع ىذا يف أكثر من حكمةقر أسلوب الت

ًن اٍشتىاؽى ًإُفى اٛنٍىن ًة ... ]:. يقوؿ اإلماـ علي(4)» إُف الشهوات، كال يقمع ذلك إالٌ تكرار اٞنواعظ كالقوارع فىمى

                                                           

                                       ، 1، طمصر -القاىرة، التكرار كٕناسك النص )قصائد القدس لفاركؽ جويدة ٧نوذجنا(، مكتبة اآلداب، جودة مربكؾ ١نٌمد ((1
 .72، ص2008     

 .25ص، مدخل إُف علم اللغة النصي ،ديرت فيفهيجرك  ىاينو منفولفجانج ( (2
 .87، ص(دم بوجراند ككلفجانج دريسلر )تطبيقات لنظرية ركبرتمدخل إُف علم لغة النص، علي خليل ٘ند ،ٟناـ أبو غزالةإ ((3
 .9الربىاف يف علـو القرآف، ص ،الزركشي ((4
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نٍػيىا اٍستػىهىافى بًاٍلميًصيبىاًت،  سىبلى عىًن الش هىوىاًت، كىمىٍن أٍشفىقى ًمنى الن اًر اٍجتػىنىبى الٍػميحىر مىاًت، كىمىنٍ  زىًىدى يف الد 
، الذم تكٌوف من أربعة ٗنل شرط 31فهذا الشطر من اٜنكمة  [...كىمىًن اٍرتػىقىبى اٍلمىٍوتى سىارىعى يف اٝنٍىيػٍرىاتً 

كجواهبا، تتفق هناية فواصلها يف اٜنرؼ األخًن التاء، يف ٗنع اٞنؤنث الساَف )الشهوات، اٞنصيبات، 
عنا تبلحم الشكل كإف اختلفت دالالت صانات(، كيبىن شكل اٛنملة الثانية من جن  األكُف، اٝنًن 

 العبارات يف كل مرٌة.

افى، كى٩نيىد دي الد ىري ٫نيًٍلقي األى  ]: 70كما يف اٜنكمة   كقد يتنوٌع شكل اإلخراج ىذا يف اٜنكمة الواحدة ٍبدى
ًني ةى، اآل ، كىيػيقىر بي اٍلمى ، كمىٍن فىاتىوي تىًعبى كيػيبىاًعدي األي مىاؿى  .[ ٍمًني ةى، مىٍن ظىًفرى بًًو نىًصبى

تعب( صوتيا -)نصب كاألمنية(-اآلماؿ( ك)اٞننية-)األبداف فواصل ىذه الوحدات  تتوافقلقد 
يٍرسىل إليواٛنملة اٞنكٌونة من )فعل+ فاعل مسترت+ مفعوؿ بو( أربع مرٌات، حٌّت يشعر  تكتكٌرر 

هبذا الزخم  اٞن
 من األفكار، يضٌمها اٞنرسل يف كل مرٌة ١نيبلن إُف اٞنوضوع ذاتو، كىو الٌدىر ىنا:

 
 
 

 

 

حالة تشجًن استدالِف،   «الٌتشجًن االستدالِف، إذ ٬نث ل الٌنصي يطلق على ىذا الصنف من التعبًن بك 
               متشع بنا، من خبلؿ األلفاظ اليت تتسق يف سياقات تفضي إُف ذلك الرٌتاكم ا اٞنعىن يرتاكم فيه
 اٜنكمة على عبلقة بىنى . إٍذ ٓنيل اٛنمل البٌلحقة كٌلها إُف ١ناؿ إليو كاحد، كىو الٌدىر، فتي (1)» اٞنتشٌعب
 بالفركع على حد  تعبًن الكاتب. عاٛنذ 

                                                           

        ،2010، 1لبناف، ط-، دار الكتب العلمية، بًنكت)بنيتو كأ٧ناطو كمستوياتو( هنج الببلغةيف  اٝنطاب ،حسٌن العمرم ((1
 .134ص     

 ٫نلق األبداف                                  
 ٩ندد اآلماؿ                                  
 يقٌرب اٞننٌية                                  

 يباعد األمنية                             الٌدىر
 من ظفر بو نصب                                   
 من فاتو تعب                                   
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ها يف ثوب كاحد يتتابع إُف أف يعلن الٌنصي خبث معاين جديدة كضىو كإذا كاف التكرار اٛنراماتيكي 
 (1)تخٌلص من عيب قد يعاين منو التكرار أحياننا، كىو تقليص اإلعبلميةللعن هنايتو، فهو سبيل 

كما   ك كالنصٌيةفيظل  بذلك السبيل األمثل لتوالد اٞنعاين كتشابو األشكاؿ، مع ٓنقيق ٚنة التماس 
ةى أىٍكحىشي ًمنى اٍلعيٍجًب، كىالى عىٍقلى كىالت ٍدًبًًن،  الى مىاؿى أىٍعوىدي  ]: 109 ىو الشأف يف اٜنكمة ًمنى اٍلعىٍقًل، كىالى كىٍحدى

دىًب، كىالى قىاًئدى كىالتػ ٍوًفيًق، كىالى ًْنىارىةى كىاٍلعىمىًل كىالى كىرىـى كىالتػ ٍقوىل، كىالى قىرًينى كىحيٍسًن اٍٝنيٍلًق، كىالى ًمًنىاثى كىاألى 
، كالى ًعٍلمى كىالتػ فىك رً   زىرٍعى الص اًلًح، كىالى  ، كىالثػ وىاًب، كىالى كىرىعى كاٍلويقيوًؼ ًعٍندى الش بػٍهىًة، كىالى زيٍىدى كىالز ٍىًد يف اٜنٍىرىاـً

كىالى شىرىؼى   ًعز  كىاٍٜنًٍلًم، كىالى  كىالى ًإ٬نىافى كىاٜنٍىيىاًء كىالص رٍبً، كىالى حىسىبى كىالتػ وىاضيًع،كىالى ًعبىادىةى كىأىدىاًء اٍلفىراًئًض، 
اٍلًعٍلًم، كىالى ميظىاىىرىةى أىٍكثىقي ًمن ميشىاكىرىة )أداة نفي )ال(+ اٚنها+ من الٌنص ىذا أغلب ٗنل  لتتشكٌ لقد . [كى

كتكرار البنية ذاهتا من أٌكؿ اٜنكمة إُف هنايتها صنىعى ٕناسك الوحدات ، التشبيو( كاؼ ك٠نركر+ جار خرب+
إٌف الٌتماسك ييسهم يف أف تشٌكل ٠نموعةه من اٛنيمل نصًّا، كىو   «دت كٌلها كحدة كاحدةغفيما بينها، ف

الكيفية اليت تكمن داخلو فتحٌقق لو الوحدة الواحدة غًن اٞنفككة، فيبدك كما لو أنٌو كحدة اتصالية 
 .(2)» متجانسة

ق من لي ِني تزاـ للبلتشابو الصيغ ىنا يعين تنوٌع الٌدالالت كاختبلفها، فكل ٗنلة ىي دعوة إف 
 كالزىد يف اٜنراـ كالتفكٌر كأداء الفرائض كاٜنياء،األخبلؽ، بل بأحسن األخبلؽ كالتقول، كالعمل الٌصاٌف 

 مراموكىي أخبلؽ اٞنسلم للفوز باٛنٌنة كالنجاة من الٌنار، بل ىي غاية علم اٜنكمة الذم  ؛كالصرب كالٌتواضع
 .(3)» جلاآليف خركيٌة التشٌرؼ بالكماالت يف العاجل، كالفوز بالٌسعادة اآل «

الى ًغىنى   ]: 52كنكىاد ٤نـز بأٌف ىذه اٜنكمة لتضٌمنها ىذا التكرار اٛنراماتيكي على صلة باٜنكمة 
ا كمت  فٍصلي  [ دىًب، كىالى ظىًهًنى كىاٍلميشىاكىرىةً كىاٍلعىٍقًل، كىالى فػىٍقرى كىاٛنٍىٍهًل، كىالى ًمًنىاثى كىاألى  أك رٌّنا كانت نصًّا كاحدن

 .لخر عن األ اإحدا٨ن
                                                           

  ، (دم بوجراند ككلفجانج دريسلر )تطبيقات لنظرية ركبرتمدخل إُف علم لغة النص، إٟناـ أبو غزالة، علي خليل ٘ند  ((1
 .87ص      

 .05التكرار كٕناسك النص )قصائد القدس لفاركؽ جويدة ٧نوذجنا(، ص ،جودة مربكؾ ١نمد ( (2
  كرفعت ١نمد شرؼ الدين يالتقايا تصحيح كتعليق كترتيب:  كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف،  ،حاجي خليفة  ((3

 .1/676باب اٜناء،  ،دت دط،،لبناف -، بًنكتإحياء الرتاث العريبدار  ،الكليسى بيلكو      
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  شبو التكرار: 4.2.2

عناصره أقرب إُف التوىم، حيث تفتقد   «إُف أٌف شبو التكرار ....(-ـ 1943)  يشًن سعد مصلوح
. كذلك يف ألفاظ: (1)» الٌتكرار احملض، كيتحٌقق يف مستول الٌتشٌكل الٌصويت، ليصنع نوعنا من الٌتماسك

( كانتهاء أكاخرىا باٜنركؼ نفسها )التاء كاٟناء( صانعة بذلك ٕناسكنا صوتيا، أك وً /جٌنتً وً /نقمتً وً /معصيتً وً )طاعتً 
يف اٜنكمة (  ؾى /غًني كى /عملي كى /حديثي كى الوحدات )يضر ؾ/ينفعي بتكرار حرؼ الكاؼ الٌداؿ على اٞنخاطبة يف 

،ةي اإلً مى عىبلى  ]: 467 يىكيوفى يف حىديًًثكى  ال  أى كى ٬نىاًف أىٍف تيؤثًرى الص ٍدؽى حىٍيثي يىضير ؾى عىلىى اٍلكىًذًب حىٍيثي يػىنػٍفىعيكى
، كىأىٍف تػىت ًقيى اهللى يف حىًديًث غىًٍنًؾى  كمن ىنا يأيت الٌتوىم بوجود التكرار، غًن أنٌو يف ، [فىٍضله عىٍن ًعٍلًمكى

شد ما يكوف االنسجاـ، فبل ٪ن   منو تنافرنا كال أاٞنستول الٌصويت فحسب، فيتلقاه اٞنرسل إليو منسجمنا 
                   جع الذم يعٌده السكاكيستفك كنا، كمن طبيعة حكم كمواعظ اإلماـ علي بناؤىا على عنصر ال

               القوايف يف يف ر كما ث، كىي يف النعسجا إلكمن جهات اٜنسن ا  «من جهات اٜنسن: ق ( 626 – 555)
 .(2)» الش عر

إف اتكاء اإلماـ علي على ىذه الظاىرة يف نصوص هنج الببلغة كاالعتماد عليها كل  االعتماد يف 
على كليات الٌنص، رغم اعتباره ٧نوذجنا صاٜننا يف عملٌية بنائها، ال يعين بالضركرة االكتفاء هبا يف الربىنة 

ا، كمن مٌث الٌتوجو إُف كصف النصوص (3)كصف الٌتبعية الٌداللية . كلذلك يبقى عدـ االقتصار عليو أكيدن
يٍرسىل إليوكالنظر يف عبلقاتو الكربل اليت تعرتؼ بدكر  ادالليٌ 

 يف عمليات التأكيل كإعادة البناء. اٞن

 الد اللية في الحكم والمواعظ:العالقات . 3

مرنا ال غىن عنو، ذلك أٌف البناء أيصبح النظر إُف العبلقات الٌداللية يف الٌنص كتوسيع ٠ناؿ الوصف، 
و ككشف تراكيبو، ال يقٌدـ إجابات كافية عن كحدة مي السطحي للٌنص كالنظر يف عبلقاتو النحوية اليت ٓنكي 

إنٌو يف البناء الٌسطحي تنعك  دائما أجزاء فقط من  « انسجامهاالنصوص كال أدلٌة دامغة للربىنة على 

                                                           

 .٥110نو الٌنص )اْناه جديد يف الٌدرس النحوم(، ص ،أ٘ند عفيفي ((1
، ،يكالسكا  ((2  .431ص مفتاح العلـو
 .42ص، مدخل إُف علم اللغة النصي ،ديرت فيفهيجرك ك فولفجانج ىاينو من  ((3
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معىن الٌنص، كلي  كل اٞنعلومات الٌداللية ما يعين أف كحدة أم نص ال ٬نكن أف توجد بشكل كاؼ إالٌ 
 .(1)» ّنراعاة بناء القاعدة الٌداللية أيضا

        كال إغفاؿ دكرىا يف قراءة الٌنص،ة غًن أٌف ىذا ال يعين اإلنقاص من قيمة تلك اٞنعايًن الرٌتكيبي  
تكوف البداية من اٞنعىن الكٌلي، كتدعم العناصري غًن اللغوية اليت توارت يف األ٥ناء السابقة العناصرى اللغوية  «

يف عمليات الٌتفسًن إذ أٌدل االقتصار عل العناصر اللغوية يف التحليل كالتفسًن إُف ما أطلق عليو عدـ 
اللغوم ٓنليل األبنية الٌداللية كالٌتداكلية باألبنية السطحية الرتكيبية التحليل  إذ ٪نٌقق إٜناؽ. (2)»الكفاية 

 م النصي الذم يٌتصف بالتكامل كعدـ القصور.نحو اٞننشود، ألنٌو التحليل ال

كلذلك، ٞنٌا أراد النحاة بياف إعجاز القرآف الكرًن، ككشف كجوه ٗنالو ككحداتو، كٌجهوا دراستهم 
لرصد العبلقات الرتكيبية يف اآليات كالسور، فدرسوا العبلقات اليت ٓنكميها، كالعاـ كاٝناص كاإلٗناؿ 

 .(3)ي ىذا اإلعجازَف يكن اٞنستول النحوم كافيا إلبراز نواحك كالتفصيل كالكل كاٛنزء، كغًنىا، 

من ىنا سوؼ نوج و نظرنا يف حكم كمواعظ اإلماـ علي إُف رصد العبلقات الٌداللية اٞنمكن توف رىا 
 يف الٌنص كلنبدأ بػػ:

 اإلجمال والتفصيل: 1.3

أهٍبم، كمنو اجململ كاإل٩ناز  :ىو اإلهباـ كعدـ الوضوح، قاؿ الكفوم كأٗنل األمر،  لغةمعىن اإلٗناؿ 
كاالختصار كذلك من أٗنل يف الكبلـ، ساقو ميوجزنا كذكره من غًن تفصيل

(4). 

، فيوض ح يف الفركؽ الٌلغوية بأٌف اجململ ما يتناكؿ األشياء ق ( 395 –)....  أٌما أبو ىبلؿ العسكرم
 .(5)أك ينبين عن الشيء على كجو اٛنملة دكف التفصيل

                                                           

 .37ص، مدخل إُف علم اللغة النصي ،ديرت فيفهيجرك ك فولفجانج ىاينو من  ((1
 .199ظواىر تركيبٌية يف مقابسات أيب حيٌاف التوحيدم )دراسة يف العبلقة بٌن البنية كالٌداللة(، ص ،سعيد حسن ُنًنم ((2
 .39، ص1994، 1، طمصر -لو٤نماف، اٛنيزة-الببلغة كاألسلوبية، الشركة اٞنصرية العاٞنية للنشر ،١نمد عبد اٞنطٌلب ((3
 .42صلبناف، دط، دت، -، مؤسسة الٌرسالة، بًنكتك١نمد اٞنصرم عدناف دركيش :الكليات، ٓنقيق ،مو الكفأبو البقاء  ((4
 .58ص ،1983، 6مصر، ط -القاىرة ، دار العلم،١نٌمد إبراىيم سليم :ٓنقيق يف اللغة،الفركؽ  ،أبو ىبلؿ العسكرم( (5
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بأنو إيراد الكبلـ على كجو ٪نتمل أمورا متعددة كالتفصيل  «:ق (  816 – 740)  اٛنرجاينفو كيعرٌ 
ىو تعيٌن بعض تلك احملتمبلت أك كلها. كقيل: اإلٗناؿ معرفة ٓنتمل أمورا متعددة. كقيل: ىو إيراد الكبلـ 

 .(1)» مبهم على كجو

كالبلـٌ كلمة صحيحة تدؿ على ٕنٌيز الشيء : الفاء كالٌصاد  أٌما التفصيل، فيحٌدد ابن فارس معناه
 إذ ال تكوف ىذه اإلبانة كالٌتمٌيز إال ببسط الكبلـ كإيضاحو كشرحو. ،(2)كإبانتو عنو

ٍرًسلما ظهر بو مراد  بأنٌو ق ( 450 -) ....كيعرفو الٌسمرقندم 
ي
من غًن شيبهة،  لًٍلميٍرسىل إًلىٍيوً  اٞن

. ككذلك األمر بالٌنسبة ٜنكم اإلماـ علي رضي (3)النقطاع احتماؿ غًنه، بوجود الٌدليل القطعي على اٞنراد
 اهلل عنو، اليت تضٌمنت ٠نموعة كبًنة منها عبلقة اإلٗناؿ كالتفصيل كاليت ٬نكن إبراز بعضها يف ىذا اٛندكؿ:

 التفصيل اإلجمال الحكمة
 ًإغىاثىةي اٍلمىٍلهيوًؼ، كىالتػ ٍنًفي ي عىًن اٍلمٍكريكبً  ًمٍن كىف ارىاًت الذ نيوًب اٍلًعظىاـً  24
 عىلىى الص رٍبً، كاٍليىًقًٌن، كىاٍلعىٍدًؿ، كىاٛنٍىهىادً  ٬نىافي عىلىى أىٍربىًع دىعىاًئمى اإلً  31
ًة، كىمىٍوًعظىًة عىلىى تػىٍبًصرىًة ا كىاٍليىًقٌني ًمنػٍهىا عىلىى أىٍربىًع شيعىب 31 ٍلًفٍطنىًة، كىتىأىك ًؿ اٜنًٍٍكمى

رىًة، كىسين ًة األى   ك ًلٌنى اٍلًعبػٍ
عىلىى غاًئًص اٍلفىٍهًم، كىغىٍوًر اٍلًعٍلًم، كىزيٍىرىًة اٜنٍيٍكًم،  كىاٍلعىٍدؿي ًمنػٍهىا عىلىى أىٍربىًع شيعىب 31

 كىرىسىاخىًة اٍٜنًٍلمً 
ٍمًر باٍلمىٍعريكًؼ، كىالنػ ٍهي عىًن اٍلمينكىًر، عىلىى األى  كىاٛنًٍهىادي ًمنػٍهىا عىلىى أىٍربىًع شيعىب  31

 كىالص ٍدًؽ يف اٍلمىوىاًطًن، كىشىنىآفً 
 عىلىى التػ عىم ًق، كىالتػ نىازيًع، كىالز ٍيًغ، كىالش قىاؽً  كىاٍلكيٍفري عىلىى أىٍربىًع دىعىاًئمى  31

                                                           

 .21ص ،دط، دت ،مصر -القاىرة لرشاد،دار آنقيق: عبد اٞننعم اٜنفين، الٌتعريفات،  كتاب ،اٛنرجاينالشريف  ((1
 .4/505، 1979 سوريا، دط، -دمشق عبد السبلـ ىاركف، دار الفكر، :معجم مقايي  اللغة، ٓنقيق ،ابن فارس ((2
                                 جامعة أـ القرل، السعودية، عبد الر٘نن السعدم، رسالة دكتوراه، :ميزاف األصوؿ يف نتائج العقوؿ، ٓنقيق ،الٌسمرقندم( (3
 .1/503، ـ1984، ػق1404     
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 كااٍلٍسًتٍسبلىـً   ،ارًم، كىاٟنىٍوًؿ، كىالتػ رىد دً مى ت  العىلىى   كىالش ك  عىلىى أىٍربىًع شيعىبو  31
رىاًف  53 ب   الص بػٍري صىبػٍ  صىبػٍره عىلىى مىا تىٍكرىهي، كىصىبػٍره عىم ا ٓنًي
بٌّ غىاؿو  ىىلىكى يف  رىجيبلىًف  113  كىميٍبًغضه قىاؿو  ،١نًي
لىٌٍنً  شىت افى بػىٌٍنى  117 تىٍذىىبي  تىٍذىىبي لىذ تيوي كىتػىبػٍقىى تىًبعىتيوي، كىعىمىلو  عىمىلو   عىمى

 مىؤيكنػىتيوي كىيػىبػٍقىى أىٍجريهي 
 

موضعنا على عبلقة اإلٗناؿ مٌث التفصيل، إٍذ  كعشرين ةأربع اعتمد اإلماـ علي يف بناء اٜنكمة يف زىاء
                 ال على ذلكامث 275كلنضرب اٜنكمة كتبيانو يورد اجململ أك الن، مٌث يعمد يف اٜنكمة ذاهتا إُف إيضاحو 

نٍػيىا عىاًمبلىفً ] : نٍػيىا، قىٍد شىغىلىٍتوي دينٍػيىاهي عىٍن آًخرىتًًو، ٫نىٍشىى عىلىى مىٍن  :الن اسي يف الد  نٍػيىا لًلد   ٫نيىل في عىاًمله عىًملى يف الد 
، كىيٍأمىنيوي عىلىى نػىٍفًسًو، فػىيػيٍفيًن عيميرىهي يف مىنػٍفىعىًة غىًٍنًهً  ا بػىٍعدىىىا، فىجىاءىهي  .اٍلفىٍقرى نٍػيىا ًلمى ال ًذم لىوي كىعىاًمله عىًملى يف الد 

نٍػيىا بًغىًٍنً عىمىلو  يعان، فىأىٍصبىحى كىًجيهان ًمنى الد  ارىٍيًن ٗنًى اهلًل، الى يىٍسأىؿي اهللى حىاجىةن  ًعٍندى  ، فىأىٍحرىزى اٜنٍىظ ٌٍنً مىعان، كىمىلىكى الد 
 .[فػىيىٍمنػىعىوي 

ضركب من ب ٥نو توجيو اٞنخاطى  من حيث أنو يعمل علىاـ يف ىذه اٜنكمة هبيمة اإلتأيت ق
مع شيء من القلق كالتلهف يف الوقت ذاتو ٥نو كاحد ،الدالالت غًن اجملزـك بواحد منها على كجو التحديد 

، ألٌف الٌنف  تقف موقف اٞنرتٌقب كاٞنتشٌوؽ منها ّنقتضى البياف كالسياؽ اٝناص بكل متلق على حدة 
ا مشٌوقنا القارئ ٞنعرفة حقيقة ىذين العاملٌن. عرفة تفصيلو الذم يأيت الحقنا، إٍذ كرد اجململ مبهمنا ٢نتصرن ٞن

من ٨نا العامبلف يا ترل؟ كما الذم يريد اإلماـ علي البوح بو؟ ليتبع ىذا اإلٗناؿ ببياف كتفسًن ١نٌدد، كىو 
ال يباِف ىو أف  « عامل عمل للٌدنيا ٫نشى على ذرٌيتو الفقر، فيفين عمره ٞننفعة غًنه ؛أٌف العامل األٌكؿ

 .(1)» ، ألنٌو يعيش عيش الفقراء، كإف كاف ذا ماؿيكوف فقًننا

 أٌما العامل الثاين الذم ٔنرب بو اٜنكمة، كالذم أراد أف ٪نٌدد بو لفظ اٞنبهم، كىو العامل لآلخرة
 « ىمؤالء ال يبتغي رزؽ الٌدنيا كال يطلبو كال يعمل لو، كإ٧ٌنا يأتيو طوعنا من عند اهلل عٌز كجٌل، كى كالذم

                                                           

  .هنج الببلغة علي بن أيب طالب، ، 2/370، 2 رقم : ،ىامش تفسًنم للمحقق كالشارح ١نمد أيب الفضل إبراىيم ((1
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اٞنقربوف إليو جٌل شأنو، ال يسألونو حاجة إالٌ إهنم  ،(1)» العبادة، يأتيهم رزقهم بغًن اكتسابأصحاب 
 الٌدنيا كاآلخرة.؛استجاب، أكلئك أحرزكا الٌدارين معنا 

ال ٬نكن فهم اجململ دكف اٞنفٌصل، كال ٬نكن للمفٌصل أف يستغين عن اجململ، كبذلك تعد  ىذه  إنو
التفصيل يعد  شرحنا  « العبلقة شديدة الص لة بالتماسك الٌنصي، كمسهمنا ىامنا يف كحدة اٜنكمة، إذٍ 
رجعٌية اٝنلفٌية ٞنا سبق لئلٗناؿ، كاإلٗناؿ يف الغالب سابق التفصيل، كمن مث  نرل أٌف التفصيل ٪نمل اٞن

 .(2)» إٗنالو يف اإلٗناؿ ككذلك ٬نثل ردًّا للعجز على الٌصدر

كيربز اٞنعىن يف صورة متكاملة مقصودة من اٞنخاطب، سىادًّا بذلك أبواب االحتماؿ كالٌتأكيل، إٍذ 
 (،عادة باألرقاـ )اإل٬ناف على أربع دعائم ددايتمٌيز أسلوب اإلماـ علي يف ذكره للمجمل بالٌدقة، كيرد ١ن

كغًنىا. كىو ما ( العلم علماف)، (الصرب صرباف(، )الدىر يوماف  ) (،أصدقاؤؾ ثبلثة كأعداؤؾ ثبلثة)
قيهة بأحواؿ الدين كالٌدنيا، كما تعك  اسرتاتيجية بناء النصوص يف فيعك  شخصٌية خربت اٜنياة، 

ٍرًسلاٜنكم، كقصدية 
ي
ْنربة أدبية كربل  « يف هنج الببلغة، كتعٌدد أغراضو كمقاصده حٌّت غدا ىذا النهج اٞن

 .(3)» قٌدمت معىن لنظاـ عبلقات األشياء يف اٜنياة

يف بىاًطل ًإٍٖنىاًف:  كىالد اًخًل ًفيًو مىعىهيٍم، كىعىلىى كيل  دىاًخلو   الر اًضي ًبًفٍعًل قػىٍوـو  ]: 148كقد جاء يف اٜنكمة 
ًل بًًو، كىًإمٍثي الر ضىى بًوً  يٍرسىل إًلىٍيوً . إٍذ يتلقى [ًإمٍثي اٍلعىمى

اللفظ اٞنبهم كىو )إٖناف(، ١ناكال الٌتفٌكر كالٌتعٌمق يف  اٞن
 داللتو من خبلؿ ربطو ّنا يسبقو كما يلحقو ألٌف الٌداللة اٞنتكاملة ال تستقيم بشطر الكبلـ بعضو ببعض.

 تناسق ىذه اٜنكمة يف اإلخبار أٌكالن بالٌتسوية بٌن من يفعل القبيح كبٌن من يرضى بو، فهو  كيأيت
كالٌداخل معهم، ألنٌو ترؾ االعرتاض على فعل الٌسوء كالنهي عنو، مث ٫نرب عن عاقبة الٌداخل يف الباطل 

 العمل بو كإمث الر ضا بو.كىو إٖناف على سبيل اإلٗناؿ كقد تابعو بتفصيل لبياف مقصوده: إمث  ؛بلفظ مبهم

                                                           

 .هنج الببلغة علي بن أيب طالب، ، 2/370، 3 رقم : ،ىامش تفسًنم للمحقق كالشارح ١نمد أيب الفضل إبراىيم ((1
 .2/141، بٌن النظرية كالتطبيق )دراسة تطبيقية على السور اٞنكٌية(غة النصي علم اللٌ  ،صبحي إبراىيم الفقي ((2
  هنج الببلغة كالفكر اإلنساين اٞنعيارية اإلسبلمية يف األدب على ضوء هنج الببلغة، أعماؿ مؤٕنر  ،١نمد توفيق أبو علي( (3
 .149ص، اٞنعاصر     
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ٍذ يتحٌقق فيها مبدأ إكتنمو اٜنكم من خبلؿ عبلقة اإلٗناؿ كالتفصيل لبياف كزيادة معاين جديدة، 
اإلعبلمية، كأغلب تلك اٜنكم تسًن فيها ىذه العبلقة كفق السًن الطبيعي ٟنا، من اإلٗناؿ إُف التفصيل 

 :أيضا ما كرد يف اٜنكم اآلتية غة اإلماـ علي كمنهادكف رابط لفظي، كىي خاصية أسلوبية ٕنٌيزت هبا ل

، كىاٜنٍىوىاًدثي  اٍمرًلءو  ل  كي لً ] : 343اٜنكمة  -  [.يف مىالًًو شىرًيكىاًف: اٍلوىاًرثي

 .[...اٍلًعٍلمي ًعٍلمىاًف: مىٍطبيوعه كىمىٍسميوعه ] :  345 اٜنكمة -

بٌّ غىاؿو ] : 113 اٜنكمة -  .[كىميٍبًغضه قىاؿو  ،ىىلىكى يف  رىجيبلىًف: ١نًي

، كىيػىٍوـه عىلىٍيكى ] : 406 اٜنكمة -  .[...كىالد ٍىري يػىٍومىاًف: يػىٍوـه لىكى

 :ك٬نكن ٕنثيل اٜنكمة األخًنة باٞنخطط اآليت

 التفصيل         اإلٗناؿ   
 يـو لك كيـو عليك           الدىر يوماف

 )الحق(                         )سابق(  
ٍرًسلإٍذ يشٌوؽ 
ي
يٍرسىل إليو اٞن

باختصار الٌدىر يف يومٌن فقط على سبيل اجملاز كذلك  يف اإلٗناؿ، اٞن
كيـو ، اٞنقادير لرغباتو، فيدعوه فيو أف ال يتجرٌب كال يتكرٌب  فتنقادفيـو يكوف لئلنساف يسر ه  ؛فيفص ل فيهما

 اٛنزع.بتبلء كالٌضر، فيدعوه فيو أف يتحٌمل بالصرب كعدـ يكوف عليو من اال

إيراد اجململ مث اٞنفٌصل، مٌث تفصيل اٞنفٌصل، فتغدك  ،كمن مظاىر شدة ارتباط اٜنكمة بعضها ببعض
 الص رٍبً، عىلىى: دىعىاًئمى  أىٍربىعً  عىلىى اإًل٬نىافي  ]: 31مثاال لذلك اٜنكمة  باٜنكمة كحدة ال تتجزأ، كلنضر 

 فىمىنً : كىالتػ رىق بً  كىالز ٍىًد، كىالش فىًق، الش ٍوًؽ، عىلىى: شيعىب أىربىعً  عىلىى ًمنػٍهىا كىالص بػٍري  :كىاٛنٍىهىادً  كىاٍلعىٍدًؿ، كاٍليىًقًٌن،
نٍػيىا يف  زىًىدى  كىمىنٍ  الٍػميحىر مىاًت، اٍجتػىنىبى  الن ارً  ًمنى  أٍشفىقى  كىمىنٍ  الش هىوىاًت، عىنً  سىبلى  اٛنٍىن ةً  ًإُفى  اٍشتىاؽى   اٍستػىهىافى  الد 

 اٍلًفٍطنىًة، تػىٍبًصرىةً  عىلىى: شيعىب أىٍربىعً  عىلىى ًمنػٍهىا كىاٍليىًقٌني . اٝنٍىيػٍرىاتً  يف  سىارىعى  اٍلمىٍوتى  اٍرتػىقىبى  كىمىنً  بًاٍلميًصيبىاًت،
 .[األىك ًلٌنى... كىسين ةً  اٍلًعبػٍرىًة، كىمىٍوًعظىةً  اٜنًٍٍكمىًة، كىتىأىك ؿً 

صطلح ّنمث يقابل مصطلح اإل٬ناف ،ب العدؿ كاٛنهاد عتفريع شال تنتهي اٜنكمة ىنا، بل يستمر يف ك 
 الكيفر كيتحٌدث عن دعائمو، كيفر ع شعب كل دعامة منو.
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ىذه الطريقة يف بناء موضوعات اٜنكمة، تبعد كٌل شبهة عن تفكك بناىا الٌصغرل، فرتتبط أجزاؤىا ك 
ٍرًسللتشٌكل الكل، ف
ي
 تفصيل دعائمو، مٌث يفص ل كٌل دعامة كيفر عها يبدأ من اإل٬ناف كىو اجململ، فيأيت إُف اٞن

 إُف غاية االنتهاء من نسج خيوط اٜنكمة.

شكاؿ الناجم عن لتوضيح ذلك اإل -عادة -عد اإلٗناؿ يف حكم اإلماـ عليبكيربز التفصيل 
الذ نيوًب اٍلًعظىاـً ًمٍن كىف ارىاًت ]: 24اإلٗناؿ، كيظهر مقصوده مباشرة بعد التفصيل يف مثل قولو يف اٜنكمة 

 ، فالكفارات كردت ٠نملة، فبٌينها اإلماـ من خبلؿ أمرين:[ًإغىاثىةي اٍلمىٍلهيوًؼ، كىالتػ ٍنًفي ي عىًن اٍلمٍكريكبً 

 إغاثة اٞنلهوؼ :أحد٨نا

 التنفي  عن اٞنكركب. :امكثانيه

ٍرًسلزمنا تتداعى فيو أفكاره بتفصيل اجململ الذم اعتمد  لًٍلميٍرسىل إًلىٍيوً دكف أف يرتؾ 
ي
يف تفصيلو  اٞن

تناسقٌية كانسجاما يف بث اٞنعاين كالٌدالالت، كترابط بعضها ببعض بالٌرغم من خلٌو الٌركابط  أسلوبا أظهر فيو
  اجململ كاٞنفٌصل. اللغوية عادة بٌن

 عالقة السبب والمسب ب: 2.3

يٍرسىل إليوإهٌنا عبلقة داللٌية ترتبط أشٌد االرتباط بفهم الٌنص كتفسًنه الذم يفرض على 
، مٌد شبكة اٞن

ا،                من العبلقات يف إطار الوحدة النصٌية الواحدة )اٜنكمة(، للرٌبط بٌن بناىا الٌصغرل، حٌّت تغدك نصًّا كاحدن
 فالتماسك يف ىذا النمط دالِف، إٍذ يربط  «

ي
 . (1)» السبب نب عب  سى بينهما رابط منطقي، يرتتب فيو اٞن

ف اٞنرسل بالسبب ت، إٍذ َف يكده كىذه التقنية حاضرة يف حكم اإلماـ عليجيو  ب سببفلكل مسب  
 لًٍلميٍرسىل إًلىٍيوً ،  كلكن ذكر٨نا يف آف كاحد، ليكشف (2)ب عن السببذكر اٞنسب  ب، كال بسب  عن ذكر اٞن
 كأعقبها بالنتيجة كما ىو األمر يف اٜنكم اآلتية: العٌلة رى كى ذى عن خصاؿ سٌيئة، فى ينتج ما  بوضوح

، كىمىٍن شىاكىرى الر جىاؿى شىارىكىهىا يف عيقيوًٟنىا]: 163 اٜنكمة  .[مىًن اٍستىبىد  ًبرىأٍيًًو ىىلىكى

                                                           

 .2/149، بٌن النظرية كالتطبيق )دراسة تطبيقية على السور اٞنكٌية(علم اللغة النصي  ،صبحي إبراىيم الفقي ((1
 .194، الربىاف يف علـو القرآف، صالزركشيلبلستزادة ينظر:  ((2
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،الط مىعى، كىرىًضيى بًالذ ؿ  مىٍن كىشىفى  أىٍزرىل ]: 02 اٜنكمة ، كىىىانىٍت عىلىٍيًو هً ضير  عىٍن بًنػىٍفًسًو مىًن اٍستىٍشعىرى
 .[نػىٍفسيوي مىٍن أىم رى عىلىيػٍهىا ًلسىانىوي 

 .[...مىٍن رىًضيى عىٍن نػىٍفًسًو كىثػيرى الس اًخطي عىلىٍيوً ]: 07 اٜنكمة

: الى  ]: 82 اٜنكمة  .[أىٍدرم، أيًصيبىٍت مىقىاتًليوي مىٍن تػىرىؾى قػىٍوؿى

ًل ابٍػتيًليى بًاٍٟنىم   ]: 122 اٜنكمة  .[مىٍن قىص رى يف اٍلعىمى

 .[مىٍن الىفى عيوديهي كىثػيفىٍت أىٍغصىانيوي  ]: 210 اٜنكمة

ـي الر ٍأمى  ]: 211 اٜنكمة  .[اٝنًٍبلىؼي يػىٍهًد

ّنن اٞنوصولية على سبب مضٌمن يف إٍذ بينيت ىذه اٜنكم كٌلها، كىي أغلبها ٗنل شرطية، مصٌدرة 
انت النتيجة أك اٞنسب ب عنو فكانية اليت تغًٌنت فيها القاعدة، ٗنلة الشرط كنتيجة يف جوابو، عدا اٜنكمة الث

 كما يأيت:  ذلكلٌسبب لفتنا لبلنتباه، كتذكًننا بسوء العاقبة، ك٬نكن توضيح عن ذكر اسٌباقنا 

 .ب عنوسبب/مسب             اٟنبلؾ         االستبداد بالرأم

 .عنو/سببب مسب          استشعار الطمع   اإلزراء بالنف 

 .عنو/سببب مسب      الكشف عن الٌضر   الٌرضى بالٌذؿ

 .عنوب مسب  سبب/        كثرة السخط عليو  الٌرضى عن النف 

 .عنوب مسب  سبب/         االبتبلء يف اٟنم  التقصًن يف العمل

ا ااٍلٍنسىاًف يػىٍنظيري ًبشىٍحمو ]: كاليت نٌصها 08كيٌتضح أسلوب التعليل يف اٜنكمة  ، كىيىٍسمىعي اٍعجىبيوا ًٟنذى
ينظر بشحم، كيتكٌلم بلحم، كيسمع بعظم، : إذ ارتبطت اٛنمل الفعلية اٞنتوالية ،[، كىيػىتػىنػىف  ي ًمٍن خىٍرـو ًبعىٍظمو 

ٍرـو كيتنٌف  من  فاعل مسترت + جار ك٠نركر( باٛنملة األكُف: )اعجبوا ٟنذا ، كاٞنكٌونة من )فعل + خى
يٍرسىل إليوب، كمن حق  جاإلنساف(، كىي دعوة من اٞنرسل إلبداء الٌتع

أف يتوٌقف ٜنظة ىنا كيتساءؿ: ما  اٞن
كقدرة  تبٌصر يف خلق كعظمة اٝنالقا ٜنظة إهنٌ  ،بات بعد ذلككر اٞنسب  ذ ب كما سببو؟ ليتواُف جعٌلة ىذا الٌتع

، أك كما قاؿ احملققوف ينظر؟ ينظر بشحم كما أشار مب ؛لي  بعيدنا يف شأف اإلنساف ذاتو، ك ىنامن  .إبداعو
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إٌف اإلدراؾ البصرم ىو بانطباع أشباح اٞنرئيات يف « اتئي  من اٜنكماء الرطوبة اٛنلدية اليت تنطبع فيها اٞنر 
يسمع؟  كمب. (1)»اٞنرآة يء، كما تنطبع الٌصورة يفضالرطوبة اٛنلدية من العٌن عند توٌسط اٟنواء الشفاؼ اٞن

فأٌما الٌسمع « صاب اٞنسؤكلة عن إدراؾ اٞنسموع كفهمو كفك شفراتو؛عألي  بالعظم الذم يتوٌُف ٘نل األ
كالغشاء ،فإذا  خا ملص  للٌصوت فلي  بعظم عند التحقيق، كإ٧ٌنا ىو بالقٌوة اٞنودعة يف العصب اٞنفركش يف ا

بعد تعو٩نات فيو جعلت لتجرم ٠نرل الًناعة ٘نل اٟنواء الصوت كدخل يف ثقب األذف اٞننتهي إُف الصماخ 
اٞنصو تة، كأفضى ذلك الٌصوت إُف ذلك العصب اٜنامل للقٌوة الٌسامعة حصل اإلدراؾ كباٛنملة فبل بد  من 

  .(2)»عظم؛ ألٌف حامل الٌلحم كالعىصىب إ٧نا ىو العظم

الزمنية اٞنشرتكة إُف حدٍّ ما  –السياقات اٞنعرفية  ةإف ىذا التفسًن على الرغم من أنو ينبين على مراعا
إال أف التفسًن اٜنديث اٞنبين على اٞنعرفة التشر٪نية للجهاز السمعي من  ،بٌن صاحب اٜنكمة كالشارح

ؤلجهزة اٜنيوية يف جسم اإلنساف من اخرتاع لؤلجهزة الكاشفة لدقائق األعضاء اٞنكونة ل د  خبلؿ ما جى 
 وي قى فػٍ يصًن إُف تفضيلها على غًنىا لتوافقها كصريح اللفظ الذم كردت كى  ()كأخفاىا على العٌن اجملردة

اٜنكمة على الرغم من بعد السياقات كتفاكت اٞنعارؼ كاختبلفها بٌن صاحب اٜنكمة كالكشف العلمي 
ال تستقيم لتناقضها أك ألهنا ق (  656 – 586) الدقيق للجهاز السمعي، كحجة الشارح ابن أيب اٜنديد 

               كالعىصىب إ٧نا ىوألٌف حامل الٌلحم  «غًن مانعة من اتصاؼ غًنه)اٛنهاز السمعي( ّنا خصو ٟنا :
 كعضبلت كأنسجة أعضاء األجهزة األخرل.  أعصاب، كالعظم أك العظاـ ٓنمل (3)» العظم

                                                           

 .9/18/280 ،شرح هنج الببلغة ،ابن أيب اٜنديد ((1
 .9/18/280، اٞنرجع نفسو ((2

()  من دكف شك أف عملية استقباؿ الصوت عموما كاللغوم خصوصا يقـو ٤ناحها على عدد من األعضاء ٣نا يكٌوف ما يسٌمى  
  اٛنهاز السمعي؛ غًن أف ىناؾ عددا من األعضاء ذات الطبيعة العظمية كاليت تسهم مع غًنىا يف ٓنقق عملية السمع،      
  كهنا. نذكر منها العظيمات الثبلث كاليت توجد باألذف الوسطى كىي اٞنطرقة كالسنداف كباٞنقابل كغًنىا ال يتحقق اٞنذكور د     
   الذمكالركاب، كتعمل حٌن يتذبذب غشاء الطبلة فتتحرؾ يد اٞنطرقة فتدؽ على السنداف الذم يتصل طرفو بالركاب،      
  لعظيمات الثبلث لو الطبيعة ذاهتا. ينظر جدار القوقعة كاك جدار القوقعة،  صل من قاعدتو بكوة بيضوية يفيتٌ       
  .82-81، صـ1998، 1األردف، ط -عبد القادر عبد اٛنليل، األصوا ت اللغوية، دار صفاء، عماف     

 .9/18/280 ،اٞنرجع السابق (3)
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، كيشًن ىنا إُف فتحيت األنف كالفم، باعتبار٨نا ٢نرجي ىواء الشهيق كالزٌفًن، إف  أٌما الٌتنف  فمن خـر
، دالئل على كيف أٌف اإلنساف هبا النظر بالشحم، كالكبلـ باللحم، كالٌسمع بالعظم،  كالتنف  من خـر

 ٬نكن أٌف تتحقق لو نعمة البصر كنعمة اللساف كنعمة الٌسمع كالتنف ، كىنا تتدٌخل يد اهلل كمعجزاتو.

كالتذكًن بنعمو  كانت كاضحةن للفت االنتباه  ،تبع اٞنرسل دعوتو ىذه للٌتعجب بأربعة مسٌبباتألقد 
               حص مس خس حس جس ُّ  قاؿ تعاُف: ، فتزداد خشيتو منو عٌز كجٌل على اإلنساف، حٌّت يعلم اٞنرءي 

 .[28ر:فاط]    َّ  خصمص

أعلم الٌناس بالٌدنيا أقٌلهم منها  «هر:ؿ بوذر ٗناق لذاإنٌو كٌلما زاد علم اٞنرء بالشيء، قٌل تعٌجبو منو، 
فتحٌقق ارتباط البٌلحق بالٌسابق، كاشتٌد ٕناسك اٜنكمة فيما بينها. من خبلؿ ذكر اٞنسٌبب  ،(1)» تعج بنا

 بعد ذلك، كلننظر يف اٜنكم اآلتية: كتعاقيب األسباب

ًُنيٍسًن اٍلقىٍوًؿ ًفيًو!  بًالس رٍتً عىلىٍيًو، كىمىٍفتيوفو  ٍحسىاف إلىٍيًو، كىمىٍغركرو بًاإلً  كىٍم ًمٍن ميٍستىٍدرىجو ]: 112اٜنكمة  -
 [.ٍمبلىًء لىوي اهللي أىحىدان ّنًٍثًل اإلً  كىمىا ابٍػتػىلىى

قىةً ]: 133اٜنكمة  -  [.اٍستػىٍنزًليوا الر ٍزؽى بًالص دى
امىةي، كىٖنىىرىةي اٜنٍىٍزـً الس بلىمىةي ]: 183اٜنكمة  -  [.ٖنىىرىةي التػ ٍفرًيًط الن دى

بات مث إيراد األسباب، إٍذ كاف بينها، من خبلؿ إيراد اٞنسب  فيما  112 إذ ترتبط أطراؼ اٜنكمة
كما كانت الٌصدقة يف   ،فتتاف نتيجة القوؿ فيو كىكذااالستدراج نتيجة لئلحساف كالغركر نتيجة السرت كاال

 عن اٜنـز به كالٌسبلمة مسب   نتيجة للتفريط 183اٜنكمة  ، كالندامة يفزاؿ الرزؽاستنسببنا يف  133اٜنكمة 
 كغًنىا.

ب يف ىذه اٜنكم كغًنىا، يؤدم إُف ارتباط مكٌونات الٌنص فيما بينو كجعلو إٌف ارتباط السبب باٞنسب  
 إٍذ تتحٌوؿ القضيتاف إُف قضية كاحدة، فالقضٌية كعٌلتها شيء كاحد، ال ٬نكن فك  إحدا٨نا  « قضية كاحدة،

 

                                                           

 .17، ص1983 ،6لبناف، ط-مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بًنكت، الكشكوؿ ،هباء الدين ١نٌمد العاملي ((1
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 .(1) » عن األخرل

  عالقة التفسير: 3.3

اإلماـ علي إماـ اٞنفٌسرين، كمن أكثر اٝنلفاء شهرة فتبدك عبلقة التفسًن كاضحة يف اٜنكم، 
ٍرًسل. إٍذ يعمد (2)بالٌتفسًن

ي
من اإلهباـ، مث يردؼ اٜنديث يف اٜنكمة لطرح القضٌية أٌكال، كىي تتسم بقدر  اٞن

ألهٌنا مرتبطة باٛنمل اٞنفٌسرة ٟنا  اٛنملة اٞنبهمة٪نٌق التوٌقف عند بشرحها كإبداء الرٌأم فيها، كبالٌتاِف ال  عنها
                   يف الٌنص، كىو ما ٪نٌقق خاصية التبلحم الدالِف، كىذا ما يؤكده أبو الفتح عثماف بن جين

ف على ما قبلها دكهنا، ألٌف تفسًن قٍ كمّت كانت اٛنملة تفسًننا َف ٪نسن الوى « :بقولوق (  392 – 322) 
 .(3)» الحقه بو، كجارو ٠نرل بعض أجزائو، كالٌصلة من اٞنوصوؿ، كالص فة عن اٞنوصوؼالشيء 

خىاًلطيوا الن اسى ]: 10اٜنكمة يف اإلماـ علي رضي اهلل عنو قوؿ كمن األمثلة على عبلقة التفسًن 
إٍذ كردت اٛنملتاف تفسًنا لطبيعة ىذه اٞنخالطة،  [إًلىٍيكيمٍ ت ٍم مىعىهىا بىكىٍوا عىلىٍيكيٍم، كىًإٍف ًعٍشتيٍم حىن وا ٢نيىالىطىةن ًإٍف مي 

يقوؿ ١نمد أبو الفضل  كحنٌن اللقاء، كيف ىذا اٞنعىن كجهيها اٞنذكورين حسن اٞنعاملة كطيب العشرة يفاليت 
إذا كسعتم الٌناس ببسط الوجوه كحسن اٝنلق، كحسن اٛنوار، فكأ٧ٌنا  »:ـ (  1980 – 1900)  إبراىيم

 .(4)«كسعتموىم باٞناؿ

ـى: مىٍكتيوـي األى  ]: اليت نٌصها 427كيف اٜنكمة  اٍلًعلىًل، ١نىٍفيوظي اٍلعىمىًل،  جىًل، مىٍكنيوفي ًمٍسًكٌنه اٍبني آدى
اب كىو ٗنلة: مسكٌن ابن آدـ، يفتح الب ناإٌف ذكر اٞنبهم أٌكالن ى .[اٍلعىٍرقىةي  كىتػيٍنًتنيوي ٍؤًلميوي اٍلبػىق ةي، كىتػىٍقتػيليوي الش ٍرقىةي، تػي 

يٍرسىل إليوكاسعنا أماـ 
حٌّت تأيت اٛنمل الفعلية اٞنتوالية كلها لتفس ر اٛنملة األكُف  ،كاالنتظار للٌتأكيل اٞن

                                                           

  ط أطركحة دكتوراه يف اللغة العربية و التماسك النصي )دراسة تطبيقية يف هنج الببلغة(، ٢نط ،عيسى جواد فضل ١نمد الوداعي ((1
   ،2015، 1كنشر من قبل اٞنركز العلمي للرسائل كاألطاريح، ط ،2005اٛنامعة األردنية،  ،كآداهبا، كلية الدراسات العليا     
 .191ص     

  -ٓنقيق: ١نمد أبو الفضل إبراىيم، اٞنكتبة العصرية للطباعة كالنشر كالتوزيع، بًنكتتقاف يف علـو القرآف، اإل ،السيوطي ((2
 .4/204لبناف، دط،      

ىاف يف علـو القرآف،  ،الزركشي ((3  .3/37الربي
 .هنج الببلغة، علي بن أيب طالب، 2/309  ،1يف اٜناشية التفسًنية، رقم: ١نمد أبو الفضل إبراىيمعن نقبل  ((4
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السامع يف حًنة كتفكر  كاستعظاـ ٞنا قرع ٚنعو كتشٌوؼ إٌف اإلهباـ أٌكال يوقع  « كتوض حها كتزيل اإلهباـ عنها
 .(1)» إُف معرفتو كاالٌطبلع على كنهو

اٞنسكٌن، كاٞنساكٌن،  «يف مفهـو اٞنسكٌن قولو:  ق( 606 - 544 ابن األثًن )٠ند الدين جاء عند 
لة، كًقل ة اٞناؿ،   افقكيو  .(2)» كاٜناًؿ السيئةكاٞنسكنة، كالتمسكن، ككيٌلها يدكر معناىا علي اٝنضوع، كالذ 

الذم أسكنو العجز يعين من ال شيئ  « ىذا اٞنعىن ما جاء يف كتاب التعريفات الفقهية من أف  اٞنسكٌن ىو
ٍرًسلكيريد  .(3)» لو فيحتاج إُف اٞنسألة، كىو أسوأ حاالن من الفقًن على األصح

ي
من توظيف ىذا الل فظ  اٞن

لو إال بااهلل العزيز ال حوؿ كال قٌوة  وما يصيبو، كأن طسمعىن العجز، كالٌضعف، أماـ أب يف بداية اٜنكمة
 .من غًن اهلل تعاُف ي دعي الكماؿ كالقيو ةآدمي فت كل صوت اٜنميد، ليخ

نٍػيىا،)... ]: 101كمن عبلقة التفسًن أيضا قولو يف اٜنكمة  ، طيوَبى لًلز اًىًدينى يف الد   قاؿ: يىا نػىٍوؼي
ٍرضى ًبسىاطان، كىتػيرىابػىهىا ًفرىاشان، كىمىاءىىىا ًطيبان، كىاٍلقيٍرآفى ًشعىاران، كىالد عىاءى ًخرىًة، أيكلًئكى قػىٍوـه أن ىذيكا األى الر اًغًبٌنى يف اآل

نٍػيىا ٍرًسلف، [ ...(قػىٍرضان عىلىى ًمنػٍهىاًج اٍلمىًسيحً  ًدثىاران، مثي  قػىرىضوا الد 
ي
كيعظ م  الزاىدين يف الٌدنياٍذ يثين على إ اٞن
                كإيضاح،  بعد اٛنملة األكُف، ىو تفسًن ٟناقدرىم، جعلهم ١نور اٜنديث كبؤرتو، ككٌل ما جاء 

 .(4)» يضم كل األبنية اليت ٪نصل منها أم  معىن من معاين اإليضاح كالبياف كالتفسًن « فالٌتفسًن

ا ذكرىا، فالزٌاىدكف يف الزاىدين يف الدنيا كالراغبٌن يف اآلخرة فجاءت صفات ىؤالء  متوالية قاصدن
من  ا خلفهم إٍذ جاءت صفاهتم كما ىو موٌضحىكتركو  خرة ال ١نالة، قد طٌلقوا الٌدنياالٌدنيا راغبوف يف اآل
 :خبلؿ اٞنخطط اآليت

                                                           

   -ٓنقيق: أ٘ند اٜنويف كبدكم طبانة، دار النهضة، القاىرة، يف أدب الكتاب كالشاعر اٞنثل السائر ) ضياء الدين (، ابن األثًن ((1
 .2/202، 1960، 1مصر، ط     

  ، النهاية يف غريب اٜنديث كاألثر، ٓنقيق: طاىر أ٘ند الزاكم ك١نمود ١نمد الطناجي، اٞنكتبة العلمية، (٠ند الدين ) ابن األثًن ((2
  .2/386، 1979لبناف، دط -بًنكت     

 .206، ص 2003، 1لبناف، ط-الربكيت، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمي ة، بًنكت ((3
 .202ص  ،ظواىر تركيبٌية يف مقابسات أيب حيٌاف التوحيدم )دراسة يف العبلقة بٌن البنية كالٌداللة( ،سعيد حسن ُنًنم( (4



 المعجمي الذالليالتحليل الثالث                                                                          الفصل 
 

-125- 

 

 

 

 

  

اٛنزء اٝناص كأعين ىنا  ؛هنج الببلغة نصوصذ اإلماـ علي من عبلقة التفسًن ىذه، سبيبلن لبناء أنٌ 
 كبًنة على االستنساخ كالتشابو البنوم بٌن كحداهتا.  ةبقدر  النصوص، إٍذ اٌتسمت ىذه باٜنكم كاٞنواعظ

ٍرًسلبيد أٌف غاية أخرل يركمها 
ي
، ك٘نلو لًٍلميٍرسىل إًلىٍيوً ىنا من خبلؿ ىذه العبلقة، كىو تقريب اٞنعاين  اٞن

زيادة  تأيت اٛنمل التفسًنية كلها ، إذ105كىو ما نلحظو يف اٜنكمة  بفحول الٌرسالة كمضموهناعلى االقتناع 
ا اإلً  لىقىٍد عيل قى بًًنيىاطً  ...]:ىاتصٌدر الذم  يف توضيح اٞنعىن كإزالة لئلهباـ  ًىيى أىٍعجىبي مىا ًفيوً  ٍنسىاًف بىٍضعىةه ىذى

اد لىوي مىوىاد  ذىًلكى أف  كى ، اٍلقىٍلبي  ىيوى كى  ًة كىأىٍضدى الر جىاءي أىذىل وي الط مىعي، كىًإٍف ىىاجى  ًمٍن ًخبلىًفهىا، فىًإٍف سىنىحى لىوي  ان ًمنى اٜنًٍٍكمى
، ، كًإٍف عىرىضى لىوي اٍلغىضىبي اشتىد  بًًو اٍلغىٍيظي، كىًإٍف ًإٍف مىلىكىوي اٍليىٍأسي قػىتػىلىوي األى كى  بًًو الط مىعي أىٍىلىكىوي اٜنًٍٍرصي هي سىفي أىٍسعىدى
، ، كىًإف ات سىعى لىوي األى كى  الر ضىى نىًسيى الت حىف ظى اٍستػىلىبىٍتوي اٍلًغر ةي، كىًإف أىصىابىتوي ميًصيبىةه  ٍمني ًإٍف غىالىوي اٝنٍىٍوؼي شىغىلىوي اٜنٍىذىري

، كىًإٍف عىض ٍتوي اٍلفىاقىةي  فىضىحىوي اٛنٍىزىعي، كىًإٍف أىفىادى مىاالن  هي  أىٍطغىاهي الًغىنى ، ةي اٛنٍيوعي قػىعىدى بًًو الض عى  شىغىلىوي اٍلبىبلىءي، كىًإٍف جىهىدى
 .[اٍلًبٍطنىةي، فىكيل  تػىٍقًصًن بًًو ميًضرٌّ، كىكيل  ًإفٍػرىاط لىوي ميٍفًسده  كًإٍف أىفٍػرىطى بًًو الش بىعي كىظ ٍتوي 

ما أٍعجىبي نساف بىٍضعىةه ىي لقد جاءت اٛنملة األكُف متصد رة اٜنكمة، كىي )لقد عل ق بنياط ىذا اال
عرؽ ميعل ق بالقلب النائطكالنياط أك  ،القلب(كىيوى فيو، 

قد  عرؽ غليظ « يف التهذيب ىو األزىرمقاؿ . (1)
ىو البضعة أك القلب كما  ق هبذا العرؽ،ل  أف  أعجب ما عي  ، كاٞنراد(2)»الوتٌن كٗنعو أنوطةعيل ق بو القلب من 

ٍرًسل من اٜنكمة، ذلك أن و تعرتيو حاالت ٢نتلفة كمتناقضة كمتغل بة، كيعد د ىو كاضح
ي
يف  ىذه اٜناالت اٞن

أذل وي  كإزالة اللب  عنو، فإٍف سنح لىوي الرىجاء ، جاءت كيل ها لتفسًن اٞنتقد ـ كبيانواثنيت عشر ٗنلة شرطية

                                                           

 .1/848، 1986، 2لبناف، ط-رس، ٠نمل اللغة، ٓنقيق: زىًن عبد احملسن سلطاف، مؤسسة الرسالة، بًنكتاابن ف ((1
 .14/22هتذيب اللغة،  ،ماألزىر ( (2

 ارناثأنذكا الدعاء د                 قرضوا الٌدنيا قرضنا                 
   

 أنذكا القرآف شعارنا                                                  أنذكا األرض بساطا
 

 أنذكا تراهبا فراشنا                       أنذكا ماءىا طيبنا 

 الٌدنيا يف لزاىدكفا   ا
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كالفرؽ بٌن الٌطمع كالٌرجاء توق ع منفعة ٣نٌن سبيلوي أف  «:ق (  656 – 586)  بن أيب اٜنديدالٌطمع، يقوؿ ا
كتوق ع الٌطمع ٣نٌن  ،(1)»تلك اٞننفعة منو ستبػٍعىدي كقيوع٣ن ن يي  ع منفعةو مع توق  الطٌ ك تٍصدير تلك اٞننفعة عنو، 

، األسف، كىكذاًشد ة اليأس قتل ؾ اٜنرص، ك ؿ، كيتبع شدة الٌطمع ىبلىو كقوعي يف الذ   منو العطاء يستبعدي 
كصفو بأن و أعجب ما فيو، فتحقق االلتحاـ بٌن  الذممتقل بات القلب  ىوبٌن ىذه البيىن ٗنيعيها  فاٛنامع

 السابق كالبل حق.

  عالقة العام والخاص: 4.3

بأنٌو اللفظ اٞنستغرؽ ٛنميع ما ٪نصل لو، كقولنا الرجاؿ فهو لفظ عاـ، مستغرؽ  « عٌرؼ العاـيي 
كل لفظ    «: بأنٌو ق ( 483 –) ....  . كيعرٌفو الٌسرخسي(2)» ييٍصليحي لو ُنسب كضع كاحدٛنميع ما 

العمـو من حيث فأم من حيث الص يغة،  ا"لفظن "صود بػ . كاٞنق(3)» ينتظم ٗنعنا من األٚناء لفظنا أك معىن
. أٌما من (4)» كالغنم ك٥نوىاىي أٚناء اٛنماعات كاٞنسلمٌن كاٞنسلمات، كالٌرجاؿ كالنساء كاإلبل  « الصيغة،

الٌنفي  ٞنعىن أكجب ذلك كالنكرة يف نفرادوف فردنا يف نفسو كيتناكؿ ٗناعة بطريق االكأٍف يك   « حيث اٞنعىن
. فالعمـو إذنا لفظ يشمل (5)» قيلتى ما رأيتي رجبلن، يقتضي نفي رؤية ٗنيع الر جاؿ اتعٌم بطريق الٌضركرة، إذ

 ٓنتو من أٚناء أك مسمٌيات، كنقيضو اٝنصوص.كن أف ينضوم ٗنيع ما ٬ن

 

                                                           

 .416-9/18/415، ابن أيب اٜنديد، شرح هنج الببلغة ((1
 لبناف، دط،  -بًنكت طو جابر فياض العلواين، مؤسسة الرسالة، :احملصوؿ يف علم أصوؿ الفقو، ٓنقيق ،فخر الدين الرٌازم ((2
 .309/ 2دت،      

 .125، ص1993، 1لبناف، ط-الكتب العلمية، بًنكت أبو الوفا األفغاين، دار :أصوؿ السرخسي، ٓنقيق ،السرخسي ((3
  ، 2000، 1لبناف، ط -عبد القادر ياسٌن بن ناصر اٝنطيب، مؤسسة الر سالة، بًنكت :معرفة اٜنجج الشرعية، ٓنقيق ،البزدكم ((4
 .68ص     

 .68، صاٞنرجع نفسو ((5
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. كتخصيص من النساء مثبلن (1)» دؿ على ذلكيصر العاـ على بعض أفراده، بدليل ق « كاٝناص ىو
ا يف خطاب ما يسهم يف كركد٨ن إٍذ للخاص عبلقة بالعاـ ك ،فاطمة، أك من اٞنسلمٌن خالد بن الوليد

 ة، كيف ارتباط الكبلـ بعضو ببعض.يٌ الٌنصٌ 

 مص  خص حص مس ُّ  : نًٍبيىاًء أىٍعلىميهيٍم ّنىا جىاؤيكا بًًو، مثي  تىبلى ًإف  أىٍكُفى الن اًس بًاألى  ]: 92جاء يف اٜنكمة 

مىٍن  : ًإف  كىِف  ١نيىم دو  مثي  قىاؿى  [68 :]آؿ عمرافَّ جف مغ  جغ مع مظجع حط مض خض حض جض
تيوي، كىًإف  عىديك  ١نيىم دو  مى  .[مىٍن عىصىى اهللى كىًإٍف قػىريبىٍت قػىرىابػىتيوي  أىطىاعى اهللى كًإٍف بػىعيدىٍت ٜنٍي

 :ك٨نا ٬نكن أف نشًن يف ىذه اٜنكمة إُف عبلقتٌن

ذكر لفظ الٌناس، الٌداؿ على العمـو كاٞنستغرؽ ٛنميع ما ٬نكن أف يصلح لو، فمن الٌناس العاَف  :أٌكٟنما
أعلمهم اس ليخص  من كٌل النٌ  "،أعلمهم"كاٛناىل كاٞنؤمن كاٞننافق كغًنىا، مث ٔنصيص الكبلـ بلفظ 

 باعهم ٟنم.تٌ اك  ا جاء بو األنبياءّنأٍعمىلهم ك 

الٌداؿ على العمـو أكالن، مث ٔنصيصو باٜنديث عن إبراىيم عليو السبلـ ك١نٌمد ثانيهما: ذكر لفظ األنبياء 
صلى اهلل عليو كسٌلم، إٍذ يشًن إُف أٌف كِف  ١نٌمد من أطاع اهلل كعمل ّنا جاء بو، كإٍف كاف بعيد الٌنسب 

١نمد، يافاًطمىةي  ةةي عم  ياصفي   «: مى اهلل عليو كسل   ىكىذا يوافق ما جاء يف حديث الر سوؿ صل   كالقرابة منو،
اًلكيٍم ال بًأنساًبكيٍم فإين ال أغيًن  أئتويين يػىٍوـى القيىامةً  بٍنتى ١نمد  .(2)» نكيٍم من اهلل شيئناعبأٍعمى

، ما يفيد استخداـ اإلماـ علي ٟنذا الٌنوع من الٌدالالت الٌلفظية اليت يٌتجو 309كقد جاء يف اٜنكمة 
يٍرسىل إًلىٍيوً فيها بداية لذكر العاـ، كبعدىا يشو ؽ 
الن اسي  ]:لقصر بعض أفراده من معناه، يقوؿ اإلماـ علي اٞن
نٍػيىا، كىالى ييبلىـي الر جيلي عىلىى حيب  أيم وً  ذكر عمـو الٌناس بداية مث قصر منها من ٪نبها بأنٌو غًن ، فقد  [أىبٍػنىاءي الد 

ملـو على حٌبها، ٣نٌثبلن لعبلقتها بعبلقة األـ كاالبن، كقد جاء اٝناص داالًّ على ٕناسك اٜنكمة كانسجامها 
مرابطنا ٟنا يف اٞنعىن، من خبلؿ داللة القصر على ٠نموع األفراد الذين ذكرىم اإلماـ علي يف مستهل 

 اٜنكمة.
                                                           

  ، 1996، 1، طالسعودية-معاَف أصوؿ الفقو عند أىل السنة كاٛنماعة، دار ابن اٛنوزم، الرياض ،١نٌمد بن حسن اٛنيزاين ((1
 .427ص     

 .1/288، 2002، 1لبناف، ط -بًنكت ، مرقاةي اٞنفاتيح شرح مشكاة اٞنصابيح، دار الفكر،اٟنركم ((2
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جاء العمـو )ّنن( اٞنوصولية  [مٍثي بًًو، كىاٍلغىاًلبي بًالش ر  مىٍغليوبه مىا ظىًفرى مىٍن ظىًفرى اإلً ]: 333يف اٜنكمة ك 
للعاقل، فكل من يظن أنٌو سيكوف غالبنا ٝنصمو بارتكاب اٞنعاصي كاآلثاـ، فإٌف الغالب من بٌن ىؤالء ىو 

مٌث ٓنٌدد لو داللة  ،مرتابطة يف داللة اللفظة على عمومهامغلوب يف حقيقة األمر، إٍذ جاءت ىذه اٜنكمة 
 معٌينة يستثنيها اإلماـ علي من باب قصر العاـ على اٝناص.

كتظهر اٞنخصصات متنٌوعةن، كأف تكوف بأداة االستثناء اليت تيعد  من أدكات قصر العاـ على بعض 
ٍيئان ًإال  ظىهىرى يف فػىلىتىاًت ًلسىانًًو، كىصىفىحىاًت كىٍجًهوً  مىا أىٍضمىرى أىحىده  ]: 26اٜنكمة  مثالو ما كرد يفأفراده، ك   .[شى

يستغرؽ كٌل ما ٬نكن لئلنساف أف ييضًمرىه، لتدؿ  أداة االستثناء إالٌ  دل ت لفظة )شيئنا( على عاـلقد 
ظيًّا كلي  لف كقد يرد اٞنخصص عقليا ،على كاحد منها ٬نكن أف يظهر يف فلتات اللساف أك صفحات الوجو

ا: مىا لىًقيتي اؿى قى  ؟افى رى قػٍ تى األى بٍ لى غى  ءو يٍ شى  م  أى بً  ]:اليت سئل فيها اإلماـ علي 324يف مثل اٜنكمة  ًإال  أىعىانىيًن  أىحىدن
ذكر اٜنكمة بلفظ النكرة يف سياؽ الٌنفي أفادىا العمـو كاإلماـ علي يريد أف يوصل  إفٌ  [عىلىى نػىٍفًسوً 
، كيف اٜنقيقة أف ىذا ٢نصص ُنكم أخرل، يذكر فيها أف كيل  من لًقيوي قد أعانو على نفسو لًٍلميٍرسىل إًلىٍيوً 

، أم من اٜنكمة داللية متصلةّنخص صات  ٢نص صةن ليست مبغضيو كشانئيو كىو ما يدؿ على أف اٜنكمة 
  هبا حكم أخرل. تومئ خٌصصات مستقلةّن، بل ذاهتا

 : عالقة السؤال بالجواب 5.3

لبلنتباه يف حكم كمواعظ اإلماـ علي، فست كعشركف حكمة  الفتةالسؤاؿ باٛنواب عبلقة عبلقة  إفٌ 
، كاٜنكمة لئاالسٌ بنيٍت على عبلقة السؤاؿ كاٛنواب، تعٌدد فيها السائل كتوٌحد اٞنسؤكؿ، فمن حكم ٠نهولة 

، كىالى تىشىبػ هيوا بًاٍليػىهيودً  :سٌلم صل ى اهللي عىلىٍيًو كى  الر سيوؿً عن قوؿ  كسئل ]: 18  : ًإ٧ن ىا قىاؿى  فػىقىاؿ .غىيػ ريكا الش ٍيبى
اليت ك [.فى كىقىًد ات سىعى ًنطىاقيوي، كىضىرىبى ًَنًرىانًًو، فىاٍمريؤه كىمىا اٍختىارى ذًلكى كىالد يني قيلٌّ، فىأىٌما اآل سٌلمكى صلى اهلل عليو 

كسئل  ]:91، أك اٜنكمة يف تغيًن لوف الشعر صلي اهلل عليو كسلمرسوؿ الن قوؿ عفيها اإلماـ علي  لى ئً سي 
، مىاليكى  يىٍكثػيرى  أىفٍ  اٝنٍىيػٍري  لىٍي ى : ىو؟ فقاؿ ما اٝنًن عن ، يىٍكثػيرى  أىفٍ  اٝنٍىيػٍرى  كىلًكن   كىكىلىديؾى ، يػىٍعظيمى  كىأىفٍ  ًعٍلميكى  كىأىفٍ  ًحٍلميكى
... بًًعبىادىةً  الن اسى  تػيبىاًىيى  ٬نىافي ٬ناف: اإلً عن اإلً  لى ئً كقد سي  كقاؿ ]: 223فيها عن اٝنًن، أك اٜنكمة  لى ئً سي اليت ك  [رىب كى

كغًنىا، إٍذ عادة ما تصٌدر ىذه  فيها عن اإل٬ناف لى ئً اليت سي ك [ رٍكىافً مىٍعرًفىةه بًاٍلقىٍلًب، كىًإقٍػرىاره بًالل سىاًف، كعىمىله بًاألى 
ليكوف السؤاؿ نقطة بداية اٝنطاب كبابنا فتغيب أدكات االستفهاـ كصيغة السؤاؿ،  ،(لى ئً سي ): اٜنكم بالفعل
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 يفكما ، مٌث يطرح السؤاؿ:  (قيل)الفعل اٞنبين للمجهوؿ: بللولوج إُف جزيئات اٞنوضوع كتفصيبلتو، أك 
 ًنى مً ا أى يى  ؾى دي ْنىً : كىٍيفى  وي لى  يلى قً كى  ]: 111اٜنكمة يف  كأ، [...؟افى رى قػٍ تى األى بٍ لى غى  ءو يٍ شى  م  أى بً  ]: 324اٜنكمة 

كباٞنقابل ٤ند  [.قىائًًو، كىيىٍسقىمي ًبًصح ًتًو، كىيػيٍؤتىى ًمٍن مىٍأمىًنوً مىٍن يػىٍفىنى بًبػى حىاؿي : كىٍيفى يىكيوفي اؿى قى فػى  ؟ٌنى نً مً ؤٍ مي الٍ 
عنو رضي اهلل ق (  23 –ؽ ق  40بن اٝنطاب ) بعض اٜنكم كقد حٌدد فيها الطرؼ الٌسائل، كسؤاؿ عمر 
              اليهود حٌن لبعضً  كقاؿ ]: 323يف اٜنكمة  أمًن اٞنؤمنٌن حلي الكعبة، أك إجابتو لبعض اليهود

 اٍلبىٍحرً  ًمنى  أىٍرجيليكيمٍ  جىف تٍ  مىا كىلًكن كيمٍ  ًفيًو، الى  عىٍنوي  اٍختػىلىٍفنىا ًإ٧ن ىا: فػىقىاؿى لىوي ! ًفيوً  اٍختػىلىٍفتيمٍ  حىّت   نىًبي كيمٍ  دىفػىٍنتيمٍ  مىا: قاؿ لو
 .[،[138 األعراؼ:] َّ يي ىي مي خي حي  يهجي ىه مه جه ين ىن ُّ : لًنىًبي كيمٍ  قػيٍلتيمٍ  حىّت  

: للسائل ٞنا سألو: أىكاف مسًننا ًإُف الشاـ بقضاء من  كمن كبلـ لو ]: 76الٌسائل الشامي يف اٜنكمة إجىابىًتو أك 
 االستفهاـ، كمنها )أ، بأٌم، من، ما، كيف، أين(.مع توظيف بعض أدكات ، [...اهلل كقدر؟

تغيًن  معسائبل ك٠نيبنا  يف األمثلة السابقة كقد تتغًٌن القاعدة أحياننا، فيكوف اٞنرسل كىو اإلماـ علي
    قائبل ٞنن قاؿ ُنضرتو 425جليًّا يف اٜنكمة ىذا األمر يظهر ك ، مزاكية االستفهاـ من اٜنقيقي إُف اإلنكار 

، ثىًكلىٍتكى .اهللى  أىٍستػىٍغًفري  ]: ؟ مىا أىتىٍدرًم أيم كى  ًست ةً  عىلىى كىاًقعه  اٍسمه  كىىيوى  اٍلًعل ي ٌنى، دىرىجىةى  ًلبٍلٍسًتٍغفىارً  إف   االٍسًتٍغفىاري
ـٌ الٌدنيا يف اٜنكمة على  هردٌ أك  [...:مىعىاف    كالتوبيخ رضها التعٌجبغمن األسئلة اليت  َنملة  127من ذ
نٍػيىا، اٍلميٍغتػىر  ًبغيري  كقاؿ ]: ـ  للد  ا نٍػيىا مثي   !رًىىا، الٍػمىٍخديكعي بًأىبىاًطيًلهىاك كقد ٚنع رجبلن يذـ الدنيا: أىيػ هىا الذ  تػىٍغتػىر  بًالد 

ـي  ،  تىذيم هىا؟ أىأىٍنتى اٍلميتىجىر  ؟ مىّتى اٍستػىٍهوىٍتكى ؟ أىّنىصىارًًع آبىاًئكى عىلىيػٍهىا، أىـٍ ًىيى اٍلميتىجىر مىةي عىلىٍيكى ًمنى  أىـٍ مىّت غىر ٍتكى
، كىكىٍم مىر ٍضتى بًيى  اٍلًبلىى، أىـٍ ّنىضىاًجًع أيم هىاًتكى ٓنىٍتى الثػ رىل؟ كىٍم عىل ٍلتى   .[...دايكًبكىف ٍيكى

ا ٕنث ل كإ٧نٌ هده اإلماـ علي يذـٌ الٌدنيا، ش ٣ننيف الواقع، كال تتطٌلب جوابنا  إف ىذه األسئلة غًن حقيقية
 اٞنرسل بعد ٗنلة ىذه االستفهاماتللفت انتباىو للجواب الذم يقٌدمو  قٌوة الٌلغة يف التوبيخ كإقامة التواصل

ٍن تػىزىك دى ...] يف اٜنكمة ذاهتا: ٍن فىًهمى عىنػٍهىا، كىدىاري ًغىنن ًلمى قػىهىا، كىدىاري عىاًفيىة ًلمى نٍػيىا دىاري ًصٍدؽ ًلمىٍن صىدى ًإف  الد 
ٍن اتػ عىظى هًبىامً   إُف غاية هناية اٜنكمة. [...نػٍهىا، كىدىاري مىٍوًعظىة ًلمى
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طلب  إذ يقـو مفهـو السؤاؿ علىكمهما يكن من األمر، فأغلب اٜنكم كانت جوابنا لسؤاؿ، 
               . ىذه اٜنقيقة اليت شغلت كل  من طلبها، أك استفهم عنها، خاٌصة ما تعٌلق باألمور العقديٌة(1)اٜنقيقة
أك ما  .الٌسؤاؿ عن القدر كاٜنساببما تعٌلق ك االستغفار، ك كالسؤاؿ عن ماىية اإل٬ناف، األمور الغيبٌية،أك 

                         َّ مكىك لك اك ُّ : عٌز كجلٌ  اهلل عن قوؿ]:مثبل،  226جاء طلبنا لتفسًن آية ٞنن سألو يف اٜنكمة 

: ًىيى  [97:النحل ] ، كقد ليو كسٌلم كأمور الدين كالٌدنيالتفسًن أقواؿ الٌرسوؿ صٌلى اهلل ع ، أك[.اٍلقىنىاعىةي فػىقىاؿى
فعن طريق أيب بكر بن عياش عن نصًن بن سليماف األ٘نسي،  « علمو كمعرفتو؛ ةً عى سً علي بً اإلماـ  ؼى رً عي 

كأين أٍنزًلٍت؟ إف  ريب كىىبى ِف قلبنا عن أبيو، عن علي قاؿ: كاهلل ما نزلت آية، إال  كقد علٍمتي فيم أٍنزًلٍت؟ 
 .(2)» والن ئي عقوالن كلساننا سى 

كانتماء أجزائها  انب مسا٨نتها يف عدـ تقطع اٜنكمةإُف ج ىذه تعك  عبلقة السؤاؿ كاٛنوابك 
كأصحابو، ٣نٌن ينتموف إُف زمن الٌنيب صٌلى  كأفراد بيئتو حالة التفاعل كالٌتواصل بٌن اإلماـ علي لبعضبعضها 

ا للسؤاؿ كاالستفهاـ عن أمور دينهم كحقيقة  اهلل عليو كسٌلم سعينا لطلب العلم كاٞنعرفة، إٍذ ال يٌدخركف جهدن
 ما كاف يشغلهم كيؤر ؽ باٟنم.

تتمٌيز كثًن كدعنا نتوٌقف عند فن اٛنواب عند اإلماـ علي الذم يتمٌيز باٛنواب على قدر الٌسؤاؿ، بل 
عن  300. كىو ما تقتضيو طبيعة الٌنص مثل جوابو ٞنن سألو يف اٜنكمة (3)من األجوبة باإل٩ناز غًن اٞنخلٌ 
: ، أك من سألو عن معىن اآلية السالفة الذكر  [مىًسًنىةي يػىٍوـ لًلش ٍم ً  ]:فقاؿ ،مسافة ما بٌن اٞنشرؽ كاٞنغرب

: ، [97:النحل ] َّ مكىك لك اك ُّ   . [اٍلقىنىاعىةي ًىيى ]فػىقىاؿى

أف  146يف اٜنكمة  وكقد يقتضي اٛنواب أحياننا اإلطالة كالعمـو أل٨نية الٌسؤاؿ كقولو مثبل ٞنن سأل
نٍػيىا ًبقىٍوًؿ ًبطيوًؿ األى  ًخرىةى بًغىًٍنً اٍلعىمىًل، كىيػيرىج ي التػ ٍوبىةى الى تىكيٍن ٣ن ٍن يػىٍرجيو اآل]:  يعظو الز اًىًدينى، مىًل، يػىقيوؿي يف الد 

ًل الر اًغًبٌنى، ًإٍف أيٍعًطيى ًمنػٍهىا َفٍى يىٍشبىٍع، كىًإٍف ميًنعى ًمنػٍهىا َفٍى يػىٍقنىٍع، يػىٍعًجزي  عىٍن شيٍكًر مىا أيكيتى، كىيػىٍعمىلي ًفيهىا بػىعىمى
، يػىنػٍهىى كىالى يػىٍنتىًهي، كىيىٍأميري ّنىا الى يىٍأيت   .[...كىيػىٍبتىًغي الز يىادىةى ًفيىما بىًقيى

                                                           

 .451، ص1999، 1لبناف، ط-بًنكت مي، مكتبة لبناف ناشركف،موسوعة مصطلحات التصٌوؼ اإلسبل ،رفيق العجم( (1
 . 204السيوطي، اإلتقاف يف علـو القرآف، ص( 2)

 .316-310صتقاف يف علـو القرآف، ينظر: قواعد السؤاؿ كاٛنواب، السيوطي، اإل ((3
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ا، ككأف  باإلماـ عليكاٜنكمة  حدكد الزماف كاٞنكاف،  دكف الٌنظر إُفيعظ فيها كٌل إنساف  طويلة جدًّ
ب إالٌ اكلو َف يكن يف ىذا الكت «: على ىذه اٜنكمة بقولو ق ( 406 – 359)  كقد عىل قى الشريف الٌرضي

 . (1)» كبصًنىةن ٞنبصر، كعبػٍرىةن لناظر مفٌكرىذا الكبلـ، لىكىفىى بو موعظة ناجعىةن، كحكمةن بالغىةن، 

الذم يفتح باب القوؿ يف اٞنوضوع  ن خبلؿ العودة دائما إُف الٌسابقييربط إذف اٛنواب بالسؤاؿ م
اٞنتكئة على عبلقة السؤاؿ كاٛنواب اٜنكمة بسياقها، كمثالو اٜنكمة  بعض اٜنكم طي بً رٍ اإلسهاب فيو، كما تػى ك 

: وي لى  يلى قً فى  .بػيٍؤسان لىكيٍم، لىقىٍد ضىر كيٍم مىٍن غىر كيمٍ ]: بقتلى اٝنوارج يـو النهركاف، فقاؿ ٟنم ، إٍذ مٌر اإلماـ علي329
ي  ًنى مً ا أى يى  مٍ ىي ر  غى  مىنٍ 

مىاين ، كىفىسىحىٍت م ارىةي بًالس وًء، غىر تٍػهيٍم باألى  ي األى فٍ فقاؿ: الش ٍيطىافي اٍلميًضل ، كىالنػ  ، ؟ٌنى نً مً ؤٍ اٞن
ىعىاًصًي، 

تٍػهيمي اإلً كى ٟنىيٍم يف اٞن ، فىاقٍػتىحىمىٍت هًبًمي الن ارى كىعىدى  .[.ٍظهىارى

اإلماـ علي يف عهد اٝنبلفة، كمآؿ اٝنوارج  لىكاٝنركج ع فهذه اٜنكمة ٓنيلنا على حالة االنشقاؽ
أصحاب اٛنمل، إف كانوا  نيف سؤاؿ اٜنارث بن حىٍوطو لئلماـ علي ع 268كهنايتهم، كما ٓنيلنا اٜنكمة 
 تػىٍعًرؼً  َفىٍ  ًإن كى ! فىًحٍرتى  فػىٍوقىكى  تػىٍنظيرٍ  كىَفىٍ  ٓنىٍتىكى  نىظىٍرتى  ًإن كى  حىاًر، يىا: فقاؿ]: ؟ يف قولوعلى ضبللة أك على حق

 اهلل كعبد مالك بن سعد مع أىعتزؿ فإينٌ : اٜنارث فقاؿ. أىتىاهي  مىنٍ  فػىتػىٍعًرؼى  اٍلبىاًطلى  تػىٍعًرؼً  كىَفىٍ  أىٍىلىوي، مىنٍ  فػىتػىٍعًرؼى  اٜنٍىق  
، يػىٍنصيرىا َفىٍ  عيمىرى  ٍبنى  اهللً  كىعىٍبدى  سىٍعدان  ًإف  :  فقاؿ. عمر بن يٍرسىل إليوع فكىو ما يد ،[.اٍلبىاًطلى  ٫نىٍذيالى  كىَفىٍ  اٜنٍىق 

 اٞن
 الذم ٪نيط باٜنكمة. للٌتزٌكد كٞنعرفة عاَف الٌنص اٝنارجي

أسئلة مفرتضة تقد ـ حكم كنصوص هنج ـ (  .... – 1937) لقد صنع الكاتب رياض ٤نيب الري  
 (2)الببلغة أجوبة ٟنا، كمنها:

سي دم أمًن اٞنؤمنٌن، ما ىذا الٌزماف الذم تعيشو أم تك؟ يأيت على الٌناس زماف ال ييقر ب فيو إالٌ  « -
 اٞناحل...

 اٞنٍرء يا أمًن اٞنؤمنٌن آلة اٜنكم؟ ال خًن يف الٌصمت عن اٜنكم، كما أنٌو...لكن كيف يواجوي  -

                                                           

 .4/40 دط، دت، لبناف،-دار اٞنعرفة للطباعة كالنشر، بًنكت ، ١نٌمد عبدهشرح هنج الببلغة، علي بن أيب طالب،  ( (1
  هنج الببلغة كالفكر اإلنساين أعماؿ مؤٕنر  ،اٞنعيارية اإلسبلمية يف األدب على ضوء هنج الببلغة، ١نمد توفيق أبو علي ((2
 .151ص اٞنعاصر     
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كىل يعمل اٜناكم ّنشورة احملكومٌن يا أمًن اٞنؤمنٌن؟ من استبد برأيو ىلك، كمن شاكرى الٌرجاؿ  -
  .» شاركها يف عقوٟنا

عبلقتو مع اهلل، كمع  ف يفإٌف يف اٜنكم كاٞنواعظ جواب لكل سؤاؿ قد ييٍسأؿ، ُنثنا عن حقيقة اإلنسا
منو اإلنساف. إٌف الٌتوجو بالٌسؤاؿ يف كل مرٌة لئلماـ علي  ًن  تصكأخبلقو اليت  الٌناس يف عباداتو كمعامبلتو

كتبقى لعلي اٟنداية األكُف يف  « دليل على ىيبة الٌرجل كسعة علمو كمعرفتو كرصانتو يف تسيًن شؤكف األٌمة
مي، كالفقو اإلسبلمي... كتبقى لو مع ىذا فرائد اٜنكمة اليت تيسج لي لو التوحيد اإلسبلمي، كالقضاء اإلسبل

 .(1)» يف ثقافة األمم عامة

 التغريض:. 4

باالرتباط الوثيق بٌن ما يدكر يف اٝنطاب كأجزائو، كبٌن عنواف اٝنطاب أك نقطة  « يتعٌلق التغريض
. إٌف ىذا الٌتأسي  يفتح الباب يف (2)» ع اٝنطاباتنوٌ بلؼ فيما يعترب نقطة بداية حسب تبدايتو، مع اخت

السيميوطيقية بٌن العناكين كنصوصها، أك بٌن ما ٬نكن أف يعترب نقطة بداية يف  البحث اٜنثيث عن العبلقة
                      إٌف يف اٝنطاب مركز جذب يؤس  منطلقو، كٓنـو حولو بقٌية « الٌنص كعبلقاتو ّنختلف أجزائو

 .(3)» أجزائو

اكز اٜند باعتباره ْن، فلي  معىن ىذا كلئن كاف مفهـو التغريض كثيق العبلقة ّنوضوع اٝنطاب كعنوانو
ال ٩نب  « بأنو Gillian Brown & George Yule بل يذىب براكف كيوؿ يساكيو، كأاٝنطاب موضوع ذلك 

تعبًن ٣نكن كاحد عن أف ننظر إُف عنواف مقطع خطايب ما، على أنٌو يساكم موضوع ذلك اٞنقطع، بل ىو 
 .(4)» ذلك اٞنوضوع

                ٗنعها الشريف الٌرضياليت كلنا أف ننظر يف عنواف النصوص اليت بٌن أيدينا، كىي من كبلمو 
 ، ٓنت عنواف هنج الببلغة.ق ( 406 – 359) 

                                                           

 .7، ص2003، 1، طاألردف-فاطمة ١نمود اٛنوابرة، موسوعة علي بن أيب طالب، دار صفاء للنشر كالتوزيع، عماف ((1
 .59ص )مدخل إُف انسجاـ اٝنطاب(، لسانيات النص ،١نٌمد خطايب ((2
 .59، صاٞنرجع نفسو ((3
 .162ص، ٓنليل اٝنطاب ،ج يوؿك  ج ب براكف ((4
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كالٌتساؤؿ  ،"الببلغة"ككذلك "هنج"لنصوصها، ارتأينا البحث يف مصطلحي  كإذا كانت العناكين نوافذى 
هنج الببلغة كبٌن حكم كمواعظ اإلماـ  العنواف عن سبب تسميتها هبذا االسم؟ كما العبلقة الٌداللٌية بٌن

 علي كرـٌ اهلل كجهو؟.

. أٌما (1)كرد يف لساف العرب يف مادة هنج بأٌف الٌنهج ىو الطٌريق، ككذلك الٌنهج ىو البٌن  الواضح
ا لو اختصاص بتوفية  « بأهٌنا ق ( 626 – 555)الببلغة، فيعرٌفها الٌسكاكي  بلوغ اٞنتكلم يف تأدية اٞنعاين حدًّ

           . كيشًن اٝنطيب القزكيين (2)» خواص الرتاكيب حق ها، كإيراد أنواع التشبيو كاجملاز كالكناية على كجهها
)...( فمقاـ التنكًن ببلغة الكبلـ: ىي مطابقتو ٞنقتضى اٜناؿ مع فصاحتو  « أفٌ إُف ق (  739 – 666) 

ـي الذ كر  يباين مقاـ الٌتعريف، كمقاـ اإلطبلؽ يباين مقاـ التقييد، كمقاـ التقدًن يبايني مقاـ الٌتأخًن، كمقا
يباين مقاـ اٜنذؼ، كمقاـ القصر يباين مقاـ خبلفو، كمقاـ الفصل يباين مقاـ الوصل، كمقاـ اإل٩ناز يباين 

 .(3)» مقاـ اإلطناب كاٞنساكاة

 ،جميع اٞنصطلحٌن، يصبح كتاب هنج الببلغة الطريق الواضح، كالسبيل البٌٌن ٞنن أراد تبليغ معانيوكبت
ذؼ باٜنذكر مّت كجب الذكر، ك بالالتبليغ الذم يويف  خصائص الرٌتاكيب حق ها ّنراعاة خصوصٌية كٌل مقاـ، 

 .اإل٩ناز٩ناز مّت كجب باإلتقدًن مّت كجب التقدًن، ك بالمّت كجب اٜنٌذؼ، ك 

ككأٌف الشريف الٌرضي، يدعو إُف الٌتعرؼ على قوانٌن الببلغة من خبلؿ كبلـ اإلماـ علي رضي اهلل 
إٍذ كاف أمًن اٞنؤمنٌن مىٍشرىعى الفصاحة كمورًًدىا، كمنشأ الببلغة كمولدىا، كمنو ظهر مكنوهنا، كعنو  « عنو

ا كل قائل خطيب، كبكبلم  .(4) » و استعاف كٌل كاعظ بليغأيًخذٍت قوافيها، كعلى أمثلتو حىذى

كىو ما ٕنٌيزت بو اٜنكم كاٞنواعظ، فاٞنعاين العظيمة ال تبل غي إاٌل بأحسن ما ٬نكن أف تبٌلغى بو، ففي 
اٜنكمة مقامات كجب فيها اإل٩ناز، كمقامات لئلطالة، كمقامات للتقدًن، كىي تشتمل على أركع كأبدع 

                                                           

 .2/383مادة هنج،  ابن منظور، لساف العرب، ((1
، صكالسكا  ((2  .415ي، مفتاح العلـو
  اإليضاح يف علـو الببلغة )اٞنعاين كالبياف كالبديع(، كضع حواشيو إبراىيم مش  الدين، منشورات ١نٌمد علي  ،اٝنطيب القزكيين ((3
  . كينظر: اٝنطيب القزكيين، التلخيص يف علـو الببلغة، 20، ص2003، 1، طلبناف -بيضوف، دار الكتب العلمية، بًنكت     
 .35-33، ص1904، 1ط مصر، -القاىرة  ر العريب،الفكضبط كشرح عبد الر٘نن الربقوقي، دار      

 .10، ص2008، 1لبناف، ط-، بًنكت، دار العلـواٜنسيين الشًنازم تعليق: ١نمدهنج الببلغة،  علي بن أيب طالب، ((4
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اٞنطلوبة تتضح أكثر يف كبلـ الشريف الٌرضي يف سبب تسمية ىذا ما نطق بو لساف بشرم، لكن الصورة 
كرأيتي من بعدي تسمية ىذا الكتاب بػػ )هنج الببلغة(؛ إٍذ كاف يفتح للناظر  «: الكتاب بنهج الببلغة يف قولو

ا، كفيو حاجةي العاَف كاٞنتعٌلم، كبغية البليغ كالزٌاىد، ك٬نضي يف أثنائو من  فيو أبواهبا، كيقر ب عليو ًطبلهبى
عجيب الكبلـ يف الٌتوحيد كالعدؿ، كتنزيو اهلل سبحانو كتعاُف عن شبو اٝنلق، ما ىو ًببلىؿي كيل  غيٌلة، كشفاء 

 .(1)» كل  عل ة، كًجبلىءي كل  شبهة

يف اٜنسباف، باعتباره  لٌسواء، كمن الباحثٌن من يدخل العنوافإنٌو هنج البليغ كالعاَف كاٞنتعٌلم كالزٌاىد على ا
إٌف اٜنديث عن نصٌية عمل ما، ٩نب أف يضع يف اعتباره   « من شركط النصٌية كال ٩نوز إقصاؤه أك إ٨نالو؛

 .(2)» لو بنيتو كإنتاجيٌتو الٌداللية -كالعمل ٕنامنا–كوف العنواف نصًّا نوعيًّا 

لٌدراسة، بل يتجاكزىا إُف غًن أٌف تسمٌية كتاب هنج الببلغة، ال ٔنتص بو اٜنكم فقط موضوع ا
كرأيت كبلمو  «: يف قولوق (  406 – 359) اٝنطب كالكتب كالٌرسائل، كىو ما طرحو الشريف الٌرضي 

. (3)» يدكر على أقطاب ثبلثة، أكٟنا اٝنيطب كاألكامر، كثانيها الكتب كالٌرسائل، كثالثها اٜنكم كاٞنواعظ
زاكية العمـو يف النظر إُف كل اٜنكم باعتبارىا نصًّا، إُف زاكية كلذلك ارتأينا أف نغًٌن زاكية الٌنظر، من 

قد ـ كسن، كألف أغلب الٌنصوص موجزة جدًّا اٝنصوص، كتفعيل مفهـو التغريض يف إطار اٜنكمة الواحدة،
 مثالٌن أك ثبلثة أمثلة عنها:

ا اإلً  لىقىٍد عيل قى بًًنيىاطً ]:تعد اٛنملة األكُف  من  [...اٍلقىٍلبي  ىيوى كى  :ًىيى أىٍعجىبي مىا ًفيوً  ٍنسىاًف بىٍضعىةه ىذى
حوؿ ٢نتلف التغًنات ا هكلٌ ٓنـو  ىي نقطة بداية الٌنص كمنطلقو، كما جاء بعده من ٗنل  105اٜنكمة 

 اٜنكمة بػػ:كالتناقضات اليت تنتابو إٍذ مت التغريض لئلنساف يف ىذه 

، ملكو، أىلكو ،بو، وذل  أ، لو)كىي كثًنة:  ،يف الوحدات اآلتية الضمائر اٞنٌتصلة اليت تعود عليو -أ 
 ، أصابتو، استلبتو، اتسع لو، شغلو، غالو، أسعده، اشتد بو، عرض لو، قتلو ،ملكو ،شتد بوا، لو، قتلو

على قٌوة التغريض يف ىذه  إٍذ تدؿٌ  ،(لو، بو، كظٌتو،  أفرط بو، بو، جهده، شغلو، عٌضتو، أطغاه، فضحو

                                                           

 .11ص ،اٜنسيين الشًنازم تعليق: ١نمدهنج الببلغة،  علي بن أيب طالب، ((1
 .15، ص1998مصر، دط،  -القاىرة العنواف كسيميوطيقا االتصاؿ األديب، اٟنيئة اٞنصريٌة العامة للكتاب، ،١نٌمد فكرم اٛنزٌار ((2
 .10ص ،اٞنصدر السابق( (3
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 لىوي مىوىاد  ذىًلكى أف  كى ...]: 105من بقية اٜنكمة  َنزيئات ترتبط دائما ّنذكور سابق كىو اإلنساف. اٜنكمة
اد ًة كىأىٍضدى ، ًمٍن ًخبلىًفهىا، فىًإٍف سىنىحى لىوي  ان ًمنى اٜنًٍٍكمى  الر جىاءي أىذىل وي الط مىعي، كىًإٍف ىىاجى بًًو الط مىعي أىٍىلىكىوي اٜنًٍٍرصي

هي الر ضىى نىًسيى مىلىكىوي اٍليىٍأسي قػىتػىلىوي األى ًإٍف كى  ، كًإٍف عىرىضى لىوي اٍلغىضىبي اشتىد  بًًو اٍلغىٍيظي، كىًإٍف أىٍسعىدى سىفي
، كىًإف ات سىعى لىوي األى كى  الت حىف ظى، ميًصيبىةه فىضىحىوي اٍستػىلىبىٍتوي اٍلًغر ةي، كىًإف أىصىابىتوي  ٍمني ًإٍف غىالىوي اٝنٍىٍوؼي شىغىلىوي اٜنٍىذىري

، كىًإٍف عىض ٍتوي اٍلفىاقىةي  اٛنٍىزىعي، كىًإٍف أىفىادى مىاالن  هي  أىٍطغىاهي الًغىنى ،  شىغىلىوي اٍلبىبلىءي، كىًإٍف جىهىدى اٛنٍيوعي قػىعىدى بًًو الض ٍعفي
 [.لىوي ميٍفًسده  ل  ًإفٍػرىاطو اٍلًبٍطنىةي، فىكيل  تػىٍقًصًن بًًو ميًضرٌّ، كىكي  كًإٍف أىفٍػرىطى بًًو الش بىعي كىظ ٍتوي 

 دة إليو.سناٞنذكورة السابقة م كل األفعاؿ -ب 

( -ج   .ضمًن الغائب )ىو( الذم يعود على اإلنساف يف الفعل )نىًسيى

ا ااٍلٍنسىافً : "ٗنلةأٌف  كما    ا ااٍلٍنسىاًف يػىٍنظيري ًبشىٍحمو ]: 08 يف اٜنكمة "اٍعجىبيوا ًٟنذى ، اٍعجىبيوا ًٟنذى
ٍرـو ، كىيىٍسمىعي ًبعىٍظمو بًلىٍحمو كىيػىتىكىل مي   ،ىي مركز اٛنذب، كعاداىا من أفعاؿ )ينظر [، كىيػىتػىنػىف  ي ًمٍن خى
، (ىو): اٞنقٌدر بػػك ضمائر الغائب بمٌت التغريض لو أيضا  الذم تعٌلق باإلنسافتيتنف ( ، يسمع، يتكلم

افى، كى٩نيىد دي اآلالد ىري ٫نيًٍلقي األى ]: 70كمثلو اٜنكمة  ًني ةى، كيػيبىاًعدي األي ٍبدى ، كىيػيقىر بي اٍلمى ٍمًني ةى، مىٍن ظىًفرى بًًو مىاؿى
، كمىٍن فىاتىوي تىًعبى  إٍذ شٌكلت لفظة الٌدىر بؤرة اٞنوضوع فتٌم التغريض ٟنا ّنختلف اٛنزيئات  ،[.نىًصبى

٫نلق )ىو( األبداف، ٩نٌدد )ىو( اآلماؿ، يقٌرب  :البٌلحقة اليت ٓنيل كٌلها إُف نقطة انطبلؽ الٌنص
 تعب. وــــػػػػػػػػنصب، من فات وــــــػػػػػػػػػ)ىو( اٞننٌية، يباعد )ىو( األمنية، من ظفر ب

 موضوع الخطاب:. 5

، إُف قراءة -عجمية للربىنة على ٕناسك اٜنكماٞننحوية ك الدراسة ال يف رغم ما اختربناه- نظل نفتقد
ْنمع شتات ىذه الٌنصوص اٞنتفرٌقة إل٩ناد ىذا اٝنيط الذم يربط بينها، رغم تعٌددىا كاختبلفها، فهل  ةاملش

 ىذه اٜنكم اٞنبثوثة يف ثنايا هنج الببلغة؟. كل    تأكم٬نكن اٜنديث عن موضوع كاحد، إليو 
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              الٌنصعٌينة بناء شاملة ٔنٌص احملتول كاٞنوضوع ٣نا ٬نٌ  تكوين  «: إٌف موضوع اٝنطاب ىو
يٍرسىل إليو. كبناء احملتول ينشأ من العمليات الذىنية اٜناصلة لدل (1)» بكاملو

يف فك شفرات الٌنص  اٞن
ٍرًسلكقراءتو، انطبلقنا من فرضية بدىٌية من 
ي
يٍرسىل إليوبأٌف  ،اٞن

 .(2)كحده لو القدرة على ذلك اٞن

موضوع اٝنطاب يف إطار اٜنكمة الواحدة، مث موضوع كٞنواجهة ىذا الٌتحدم، علينا أف نتعامل مع 
 .هااٝنطاب يف اٜنكم كل

 موضوع الخطاب في إطار الحكمة الواحدة: 1.5

يرتبط كٌل منها ببيئتو اليت أنشئ فيها، إٌف مفهـو الٌنص  مة الواحدة يف هنج الببلغة نصًّاتشك ل اٜنك
طالت أـ قصيرت تقد ـ معىن، كىذا اٞنعىن ىو غاية الدرس  نٌو قطعة لغويٌةإ ،بشكلو كال د بكم ود  ال ٪ني 

الٌنصي الذم يتشٌكل من خبلؿ شبكة عبلقات بٌن الٌنص ككحداتو الٌصغرل، لبلورة النحوم الٌلساين 
الفكرة األساسٌية أك الرٌئيسٌية يف الٌنص كاليت تتضٌمن معلومة احملتول اٟنامة احملٌددة للبناء يف   «ىو  موضوعو 
 .(3)»الٌنص بشكل مرٌكز ك٠نٌردكامل 

ما  ؛الٌسؤاؿ بىعدىىا قٌ ، كلنا حكاحدا أٌف كٌل حكمة تعاًف موضوعنا ٩ند، علي حكم اإلماـيف كاٞنتأمل 
 ىي اٞنواضيع اليت تعاٛنها تلك اٜنكم؟ كما احملتول الذم تدكر حولو كٌل حكمة؟.

باٞنوضوع منذ البداية، كيأيت ىذا التصريح ملتزمنا باإل٩ناز، الذم ىو من ٚنات  تصر ح بعض اٜنكم
اليت أنذت من اٞنسند إليو كىو )أفضل الزىد(  [ أىٍفضىلي الز ٍىًد ًإٍخفىاءي الز ٍىدً  ]: 28اٜنكمة، كمثالو اٜنكمة 
ت ٍم مىعىهىا بىكىٍوا خىاًلطيوا الن اسى ٢نيىالىطىةن ًإٍف مي ]ها: كنوعاليٌت تتحٌدث عن ٢نالطة الٌناس  10موضوعنا ٟنا، كاٜنكمة 

، فىًإف  ًمٍنكى جىعىلى اهللي مىا كىافى ]: 41، كاٜنكمة [عىلىٍيكيٍم، كىًإٍف ًعٍشتيٍم حىن وا إًلىٍيكيمٍ  ًمٍن شىٍكوىاؾى حطٌان ًلسىي ئىاًتكى
ٍجري يف اٍلقىٍوًؿ بًالٌلسىاًف، كىاٍلعىمىًل ٍكرىاًؽ، كىًإ٧ن ىا األى األى  ، كى٪نىيتػ هىا حىت  اٍلمىرىضى الى أىٍجرى ًفيًو، كىلًكن وي ٪نىيط  الس ي ئىاتً 

، كىًإف  اهللى سيٍبحىانىوي ييٍدًخلي ًبًصٍدًؽ النػ ي ًة كىالس رًيرىًة الص اٜنًىًة مىٍن يىشىاءي ًمٍن عىبىاًدًه اٛنٍى ٍيًدم كىاألى بًاألى  اـً اليت  [ن ةى ٍقدى

                                                           

 .50، صديرت فيفهيجر مدخل إُف علم اللغة النصي ،فولفجانج ىاينو من ((1
 ،       4مصر، ط-دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرةترٗنة: أ٘ند دركيش، (، بناء لغة الشعرالنظرية الشعرية ) ،ينجوف كو ( (2
 .195ص، 2000     

 .50، صاٞنرجع السابق ((3
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خيًذ اٜنًٍٍكمىةى أىىن  كىانىٍت، فىًإف  اٜنًٍٍكمىةى تىكيوفي يف صىٍدًر ]: 77عن فلسفة األجر كحقيقتو، كاٜنكمة تتحٌدث 
يف  اليت تتحٌدث عن اٜنكمة [اٍلمينىاًفًق فػىتىتػىلىٍجلىجي يف صىٍدرًًه حىّت  ٔنىٍريجى فػىتىٍسكينى ًإُفى صىوىاًحًبهىا يف صىٍدًر اٍلميٍؤًمنً 

افى، كى٩نيىد دي اآلالد ىري ٫نيًٍلقي األى ]: 70، كاٜنكمة حٌد ذاهتا ًني ةى، كيػيبىاًعدي األي ٍبدى ، كىيػيقىر بي اٍلمى ٍمًني ةى، مىٍن ظىًفرى بًًو مىاؿى
، كمىٍن فىاتىوي تىًعبى  اليت تتحٌدث عن الٌدىر، كأخرل عن اللساف، كالعقل، كالفتنة، كالٌصبلة، كالٌدنيا، [نىًصبى

كىي بعدد  هبا، بئاليت تن وعاترب، كالعلم، كالٌنفاؽ، كاٛنهاد، كالذنوب، كما أكثر اٞنوضكاآلخرة، كالصٌ 
 مئة حكمة.أربعي ك  ٌنكٖنان ثمافب ري د  قى اٜنكم على كجو التقريب، كتػي 

ا لئلخبار عنو، فإٌف حكمنا كثًنة أيضنا، تتعٌدد فيها  كإذا كانت أغلب اٜنكم تتخذ موضوعنا كاحدن
، ًمٍنوي  ال ًذم اٍلفىٍقرى  يىٍستػىٍعًجلي  لًٍلبىًخيلً  عىًجٍبتي  ]: 121اٞنواضيع يف اٜنكمة الواحدة، كلنأخذ مثبلن اٜنكمة   ىىرىبى

، إًي اهي  ال ًذل اٍلًغىنى  كىيػىفيوتيوي  نٍػيىا يف  فػىيىًعيشي  طىلىبى . األىٍغًنيىاءً  ًحسىابى  اآلًخرىةً  يف  كى٪نيىاسىبي  اٍلفيقىرىاًء، عىٍيشى  الد 
 خىٍلقى  يػىرىل كىىيوى  اهلًل، يف  شىك   ًلمىنٍ  كىعىًجٍبتي  .ًجيفىةن  غىدان  كىيىكيوفي  نيٍطفىةن، بًاألىٍم ً  كىافى  ال ًذم لًٍلميتىكىرب ً  كىعىًجٍبتي 
، نىًسيى  ًلمىنٍ  كىعىًجٍبتي . اهللً  ٍوتىى يػىرىل كىيوى  اٍلمىٍوتى  الن ٍشأىةى  يػىرىل كىىيوى  األيٍخرىل، الن ٍشأىةى  أىٍنكىرى  ًلمىن كىعىًجٍبتي . اٍلمى

 .[اٍلبػىقىاءً  دىارى  كىتىارًؾً  اٍلفىنىاًء، دىارى  لًعىاًمر كىعىًجٍبتي . األيكُفى 

البخيل الذم يهرب من الفقر بالوقوع فيو، فبل تطالعنا ىذه اٜنكمة ّنوضوع البخل، فتخرب عن 
زنا كًمٍلحنا، فقاؿ: ًَفى تفعل ىذا؟ مثرأل رجيبلن ي  « ركل أٌف حكيمنايي   يأخذي حظٌوي من الٌدارين، ك رينا يأكلي خيبػٍ

كما ٔنرًبي عن اٞنتكرٌب كالٌشاؾ يف اهلل، كمن نسي اٞنوت، كمن   ،(1)» وتى لقاؿ أخاؼ الفقر، قاؿ: فقد تعجٌ 
ىو الٌتعج ب من حاؿ كل  ىؤالء،  استمسك بالٌدنيا، كترؾ اآلخرة، كلعٌل اٝنيط اٛنامع لكل ىذه اٞنواضيع

عد عن دار الفناء، كمن نىًسي اٞنوت كشٌك يف اهلل، ٗنيعهم يف دائرة كاحدة، كىي الب فالبخيل كاٞنتكرٌب كعاًمري 
ىو أهنا كلها صفات أىل النار أك صفات غًن ، كلعل اٛنامع بينها أيضا حقيقة اإل٬ناف كحٌب الٌدنيا

  حق  ُّ  قاؿ اهلل تعاُف: الٌن،قا للض  لي البخل مثبل َف يرد يف القرآف إال خي  أفٌ كالدليل على ذلك منٌن، اٞنؤ 

 مه جه هن من خن جنحن مم خم حم هلجم  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق

 مح ُّ  كقولو تعاُف: ،[180]آؿ عمراف:َّ  هت مت هب مب هئ هيمئ مي خي حي  ٰهجي

                                                           

 .9/18/451 هنج الببلغة،شرح ابن أيب اٜنديد،  ((1
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 حط مض خض جضحض مص  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ

 فبل غرابة من ْنميع تلك الصفات بعضها بعضا .، [37] النساء:َّ  جع مظ

، كىًلكيل  شىٍيء زىكىاةه، كىاٜنٍىج  ًجهىادي كيل  ضىًعيفو ، الص بلىةي قػيٍربىافي كيل  تىًقيٍّ ]: 132كمثالو أيضا اٜنكمة 
ٍرأىًة حيٍسني الت بػىع لً  ـي، كىًجهىادي اٍلمى ًف الص يىا كالزكاة كلها من مقومات الدين   لٌصبلة كاٜنٌج كالٌصـوفا ،[كىزىكىاةي اٍلبىدى

حسن الٌتبعل، الذم أخرب أنٌو  اإلسبلـ، فكيف ٗنع أمًن اٞنؤمنٌن موضوعاليت يقـو عليها من األساسيات ك 
 اٛنمع اٜناصل بٌن تلك اٞنواضيع اٞنختلفةإٌف ىذا  كمقوماتو ؟ من جهاد اٞنرأة، ّنواضيع تعد من أركاف الدين

ل كأنٌو جهاد خاص ال ينبغي احتقارهي ببو تعظيم موضوع حسن الٌتبع  لي  من باب العشوائية، كإ٧ٌنا كاف س
 كال االنتقاص منو.

، اليت ؼكششيكلو  لفسكيتتميٌػزي اٜنكم بتعٌدد اٞنواضيع اليت جرل بناؤىا، كفقى فرضٌية جو ىكذا إذنا، 
ييبىن فيها تعريف الٌنص كٍفقى اٞنعادلة اآلتية:

 . الٌنص = موضوع الٌنص + توٌسع موضوع الٌنص.(1)

اٞنواضيع بتعٌدد  ك٫نتلف الٌتوسع يف موضوع اٝنطاب، ُنسب نوع الٌنص الذم يتمٌيز يف اٜنكمة
اٛنٍيودي ]: 207قػىٌلت ألفاظو كعظمت معانيو، يقوؿ اإلماـ يف اٜنكمة  اكإ٩ناز التوٌسع فيها، فهي من باب م

ـي حىاًرسي األى  ا ، كىااٍلٍسًتشىارىةي عىٌٍني  الس ًفيًو، كىاٍلعىٍفوي زىكىاةي الظ فىًر، كىالس ليو   ٍعرىاًض، كىاٍٜنًٍلمي ًفدى ًعوىضيكى ٣ن ٍن غىدىرى
ايىًة   .[...اٟنًٍدى

كٓنتاج اٜنكمة إُف قراءة شاملة، كربط األٌكؿ باآلخر حٌّت ٪نصل الفهم كيتبلور اٞنوضوع، ففي 
، كىالى تىشىبػ هيوا بًاٍليػىهيودً  :كسٌلم صل ى اهللي عىلىٍيًو  الر سيوؿً عن قوؿ  لى ئً كسي ]: مثبل 18اٜنكمة   فػىقىاؿ .غىيػ ريكا الش ٍيبى
فى كىقىًد ات سىعى ًنطىاقيوي، كىضىرىبى ًَنًرىانًًو، فىاٍمريؤه كىمىا ذًلكى كىالد يني قيلٌّ، فىأىٌما اآل كسٌلمصلى اهلل عليو  : ًإ٧ن ىا قىاؿى 
ثنا  «: من األحاديث الصحيحة اٞنركية عن رجاؿ تيقات كٔنر٩نو كما يأيت كاليت تستمد معناىا ،[.اٍختىارى  حد 

                                                           

 .51ي، صمدخل إُف علم اللغة النص ،ديرت فيفهيجرك  فولفجانج ىاينو من ((1
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ثنا ـي ٍبن عيٍركىة، عن عثماف بن عيٍركىة عن أبيو، عن الز بػىًٍنً قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صٌلى  ١نٌمد بٍن كينىاسىة، حد  ًىشىا
كا الشيب كال تشبػ هيوا باليهيودً اهلل عليو كسل م:   . (1)» غًنٌٍ

تفسًن قوؿ الٌرسوؿ صٌلى اهلل عليو كسٌلم، حكمة اإلماـ علي كعملو كىو إٍذ تظهر يف ىذا اٞنوضوع 
ّنقاصد الٌتشريع، كقدرتو اٞنتمٌيزة على تعليل األحكاـ اليت يربز فيها الفقو اٞنقاصدم اٜني الذم ييساير 

بأف  الن هي كاف سببو ًقل ةي أىل حدكد اللفظ، فإجابتو كتعليلو  ندالٌزماف دكف الفقو الظاىرم الذم يقف ع
 ـ( 1905 – 1849)  الٌدين، أٌما كقد اٌتسع نطاقو كأعزٌه اهلل فانتشر، فاٜنكم على اإلباحة، يقوؿ ١نٌمد عبده

 .(2)» أم بعد قٌوة اإلسبلـ، اإلنساف مع اختياره إف شاء خضب، كإف شاء ترؾ «يف شرحو :

 للسائل لو كبلـ كمن ]:اليت تتحٌدث عن القضاء كالقدر كىذا نص ها  76كمن اٜنكم أيضنا، اٜنكمة 
 ظىنػىٍنتى  لىعىل كى ! كى٪ٍنىكى : ٢نتاره ىذا طويل كبلـ بعد كقدر؟ اهلل من بقضاء الشاـ ًإُف مسًننا أىكاف: سألو ٞنا

ران  الىزًمان، قىضىاءن  ، الثػ وىابي  لىبىطىلى  كىذًلكى  ذًلكى  كىافى  لىوٍ !   حىإنان  كىقىدى  اهللى  ًإف  . كىاٍلوىًعيدي  اٍلوىٍعدي  كىسىقىطى  كاٍلًعقىابي
 كىَفىٍ  كىًثًنان، اٍلقىًليلً  عىلىى كىأىٍعطىى عىًسًنان، ييكىل فٍ  كىَفىٍ  يىًسًنان، كىكىل فى  ٓنىًٍذيران، كىنػىهىاىيمٍ  ٔنىًٍيًنان، ًعبىادىهي  أىمىرى  سيٍبحىانىوي 
 الس ماكىاتً  خىلىقى  كىالى  عىبىثان، لًٍلًعبىادً  الكيتيبى  يػيٍنزًؿً  كىَفىٍ  لىًعبان، األىنًٍبيىاءى  يػيٍرًسلً  كىَفىٍ  ميٍكرًىان، ييطىعٍ  كىَفىٍ  مىٍغليوبان، يػيٍعصى 
نػىهيمىا كىمىا كىاألىٍرضى   .[.الن ارً  ًمنى  كىفىريكا لًل ًذينى  فػىوىٍيله  كىفىريكا ال ًذينى  ظىن   ذًلكى  بىاًطبلن، بػىيػٍ

 ه، أم يف زمنبعدك إٌف موضوع ىذه اٜنكمة من اٞنواضيع اليت شغلت العقل اٞنسلم يف زمن اإلماـ علي، 
ة كجربيٌة كمعتزلة كقدرية، كاليت تكلمت يف مسائل القضاء كالقدر، كتفيد ئمن مرج ؛الفرؽ العقدية نشأة

إشارتو الٌدقيقة بتصحيح اٞنفاىيم ، بل كقت ذاؾتصديٌو النشغاالت الٌناس  كقدرتو عن إجابة اإلماـ علي، 
  :(3) شعرا قوؿ ىذا السائل يف آخر الٌنص عليو كىو ما يدؿٌ ، اٞنغلوطة

                                                           

لبناف،  -ٓنقيق: شعيب األرنؤكط كعادؿ مرشد كآخركف، مؤسسة الرسالة، بًنكتابن حنبل، مسند اإلماـ أ٘ند بن حنبل،  ((1
 .3/32، 2001، 1ط

 .5ىامش تفسًنم رقم ، 6-4/5، ١نٌمد عبده، شرح هنج الببلغةعلي بن أيب طالب،  ((2
 .4/65، 1985، 3لبناف، ط-ة كأسانيده، دار األضواء، بًنكتمصادر هنج الببلغ ،اٝنطيب عبد الزىراء اٜنسيين (3)

 .2/58ـ، 2009، 1لبناف، ط –احملاضرات كاللغة، ضبط كتصحيح: خالد عبد الغين ١نفوظ، دار الكتب العلمية، بًنكت      
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ـي مى اإلً  تى نٍ أى   رًٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىانا نً ٘نٍ الر   نى مً  ورً شي الن   ـى وٍ يػى  وً تً ػػػػػػػػػػػػػػاعى طى و بً جي رٍ م نػى ذً ال   ا

.انىاسى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحٍ إً  يوً ن ا فً ب كى عى رى  اؾى زى جى        اسى بً تى لٍ مي  افى ا كى ا مى نى ينً دً  نٍ مً  تى حٍ ضى كٍ أى 
() 

فكيف يثيب اهللي كيعاقب  ؟فكيف يكوف القضاء الزمنا كجربيًّا، كرٌب العزٌة ربط الًفعلى بالثواب كالعقاب
يف أفعالو، متأٌمبلن كمكتشفنا عظمة  اترؾ اإلنساف ٢نًنٌ أف فمن عدلو عٌز كجل   ؟عبادىهي على أٍمرو حتمو عليهم

ـ اٞنفهـو الٌصحيح للقضاء كالقدر، كالذم يعٌلق عليو اإلماـ  اٝنالق من خبلؿ خلقو. إف ىذه اٜنكمة تقد 
القضاء علم اهلل الٌسابق ُنصوؿ األشياء على أحواٟنا يف  «: بقولوـ (  1905 – 1849) الشيخ ١نٌمد عبده 

د لفعل من أفعالو، فالعبد كما عبند كجود أسباهبا، كال شيء منهما يضطر العأكضاعها، كالقدر: إ٩ناده ٟنا 
إاٌل أٌف اختياره دافعو ٞنا يعمل، كاهللي يعلميو فاعبلن  ا٩ند لنفسو من باعث على اٝنًن كالشٌر، كال ٩ند شخص

ابا  .(1)» ختياره إٌما شقيا بو كإٌما سعيدن

يػىٍلحىقي هًبىا الت اِف، كىإًلىيػٍهىا  ال يًت  ٍمريقىةي اٍلويٍسطىى،ن  ٥نىٍني ال] اليت يقوؿ فيها: 106كمن حكمو أيضا اٜنكمة 
الٌنمرقة . فهذه اٜنكمة ٓنتاج إُف بياف كتفسًن لفهم ١نتواىا كاإلحاطة ّنوضوعها، فمن ىم [يػىٍرًجعي اٍلغىاِف 

 أصحاب عند عدة ّنعاف ٧نرقة ٗنع ٧نارؽ  كلمة كردت لقد الوسطى، كٞناذا جرل كصفهم هبذا الوصًف؟
 ،[15:الغاشية]َّ جس مخ جخ ُّ  :تعاُف قولو األكُف :التالية اآليات تفسًن يف كخاصة كاٞنفسرين  اٞنعاجم
 قولو يف كالثالثة .[76:الر٘ناف ]سورةَّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ  :تعاُف قولو كالثانية
 مفرد  صغًنة كسادة أك كسادة أهنا فيها الغالب ، كلكن[31:يوسف ]سورةَّ مم خم حم ُّ  تعاُف:
  مساند أك ٠نال  يف إليو يستند ما ك عليو أي كى ت  يػي  ما كىو هبا يرتبط آخر ّنعىن أيضا كردت كلكن كسائد

 

 

                                                           

()  راجع عن تلك النسبة فكاف ىو للشيخ الذم سأؿ، كَف تزد بقية اٞن ابى سً كرد ىذاف البيتاف يف هنج الببلغة يف قسم اٜنكم، كني  
  كما يف اٜنكم. ينظر ابن منظور، ٢نتصر تاريخ دمشق،   اٜنادثة اٞنشهورة  البيتٌن ذيكرا ضمن ٗنيعا؛ كالدليل أفٌ اٞنصدر ٟنا      
  كفنوف  ، كابن الشيخ، ألف باء يف أنواع اآلداب18/73، ـ1989، 1سوريا، ط -ٓنقيق: ركحية الٌنحاس، دار الفكر، دمشق     

 .2 ىامش رقم، 4/62، ة كأسانيدهمصادر هنج الببلغ ،اٝنطيب عبد الزىراء اٜنسيين(  (1
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إف أحسن  .(1)ارتباطا أبٌن كالنعيم اٝناصة كالوالئم الطعاـ ّنجال  كىي الرجا أك نسوة القـو ةً يى لٍ كعً  اٞنرتفٌن
ـ (  1905 – 1849)  للشيخ ١نٌمد عبده ـ ( 1940 – 1863)  تفسًن ٟنا، كما يقوؿ الشيخ ابن مغنية

 جخ ُّ  كرد اٞنعىن يف القرآف الكرًن:، النيٍمريقىةي بضم  فسكوف، فضىمٌّ فػىفىتحه، الوسادة «: الذم قاؿ يف إ٩ناز

كآؿ البيت أشبو هبا لبلستناد إليهم يف أمور الٌدين، كما  ،[16-15:الغاشية]َّ مس خس حس جس مخ
طمئناف األعضاء، ككصفها بالوسطى الٌتصاؿ سائر النمارؽ هبا، فكأٌف اإُف الوسادة، لراحة الظهر ك  دي نى تػى سٍ يي 

م هبالبيت على الٌصراط الوسط العدؿ، كيلحق  كآؿالكيٌل يعتمد عليها، إٌما مباشرة كإٌما بواسطة ما َنانبو، 
 .(2)» من قص ر كيرجع إليهم من غبل كْناكز

كآؿ بيت ىم آؿ النيب صٌلى اهلل عليو كسٌلم، جرل كصفهم هبذا الوصف ٜناجة الٌناس إُف علمهم 
الدين،  كحكمتهم، يعود إليهم كل من أراد أف يكوف على الصراط اٞنستقيم، كأف يتزٌكد ٞنعرفة حقيقة ىذا

فهم ٣نٌن كصفهم اإلماـ علي يف موضع آخر بأهٌنم عيش العلم، كموت اٛنهل، ٫نربكم حلمهم عن علمهم، 
عقل  كظاىرىم عن باطنهم، كصمتهم عن حكم منطقهم.. كىم ٣ٌنن عقل الدين عقل كعاية كرعاية، ال

الدين أك  أمور معرفةك  ،هبماالقتداء ىو كوف غاية اإلماـ علي من ذكر آؿ البيت ت. كبذلك (3)ٚناع كركاية
 
ى
 كتدبًن شؤكف يف ضوء ما عىرىفيوا كعىًلميوا،  ادً عى اٞن

ى
 .كاٍختيص وا وابي ىً من خبلؿ ما كي  أك اٜنياة اشً عى اٞن

 أيب ابن عند كفقو شيرحت كما علي اإلماـ حكمة يف كرد كما ذكره سبق فيما معناىا بٌن كالعبلقة
 ،الوسطى لفظ خبلؿ منالنيٍمريقىة  رفسٌ  لكونو ؛عسفالتٌ  من شيء فيو يبدك ق ( 656 – 586)  اٜنديد
 الوسطى األمة من الوسطى ركفسٌ  ،مكسلٌ  عليو اهلل ىصلٌ  سوؿالرٌ  حديث من الوسطى باألمة الوسطى ركفسٌ 
 عليو اهلل صٌلى سوؿالرٌ  ةبأمٌ  الرتباطها إال ةلى يضً فى ( األمة) للموصوؼ الوسطى صفة تكن كَف ى،لى ضٍ بالفي 

                                                           

  يل كلطائف األخبار، مطبعة ٠نل  دائرة اٞنعارؼ العثمانية، نز غرائب الت يفٗناؿ الدين الكجرايت، ٠نمع ُنار األنوار  ((1
  -يون  اٝنطيب، التفسًن القرآين للقرآف، دار الفكر العريب، القاىرة . كعبد الكرًن4/786، ـ1967-ق1387، 3ط     
  . ك١نمد الطاىر بن عاشور، التحرير كالتنوير )ٓنرير اٞنعىن السديد كتنوير العقل اٛنديد من تفسًن 16/1541، دت، دطمصر،     
 .12/262، ـ1984، دطتون ، -تون  ،الكتاب اجمليد(، الدار التونسية للنشر     

 ٓنقيق: مؤسسة   ،(شرح الكلمات القصار ألمًن اٞنؤمنٌن)أنوار اٜنكم ك١ناسن الكلم  ،ا٤نيب  حسن السيد علي القي  ((2
 .3/590، 2011، 1لبناف، ط-للمطبوعات، بًنكت ىمشركة األعل الرتاث الشيعي،     

 .3/591، اٞنرجع نفسو ((3
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 بٌن يأيت خلق أك رذيلتٌن، بٌن كسط الفضيلة أف مفاده ()أرسطو للفيلسوؼ برأم ذلك كل كربط ،كسٌلم
. ثانية جهة من كاٛنْب كاإلحجاـ ،جهة من كالتهور اإلقداـ بٌن كسط ،كالشجاعة(1)نقيضٌن أك طرفٌن
 يف ال الشراح ذىن يف اٜنر التداعي ٚنتها اليت اٞنعاين بٌن الربط حلقات من سلسلة ذلك كل يف ترل ككما
 :يتكاآل كىو اٞنفسرين كعند  اٞنعاجم يف دالالهتا ضوء يف تفسًنىا اٞنفيد من ككاف كلغة، استعماؿ ىو ما
 اجملال  يف األفراد مراتب كعبلقة جهة، من كالنعيم الرتؼ ّنجال  ثانيا كصغرىا أكال الوسائد بٌن العبلقة إفٌ 
 يف الوسطى الوسادة أف كىو ببلغي لغوم بتفسًن ٬ندنا ثانية؛ جهة من كالدكلة اجملتمع يف ّنراتبهم تلك
 أك احملل عبلقتو مرسبل ا٠ناز  الوسطى النمرقة تكوف كعليو كأ٨نية، مرتبة اٛنالسٌن ألرقى متكأ ىي اجملال 
 أغراض بياف يف أكضح التخريج ىذاك  ،السياسية أك االجتماعية كاأل٨نية الرتبة لىع كناية أك كاحملاذاة، اجملاكرة
 .  الببلغية اٜنكمة

حٌدث عن عظمة اٝنالق عٌز كجٌل، فمعرفتو حٌق اٞنعرفة هتو ف كتصغ ر ما دكنوي تكمن اٜنكم أيضنا ما ي
، إٍذ رٌّنا تكوف ىذه  [ًعظىمي اٝناًلًق ًعٍندىؾى ييصىغ ري الٍػمىٍخليوؽى يف عىٍيًنكى  ]: 125ففي اٜنكمة  ،من ٢نلوقات

إٌف معرفة عظمة اهلل حق  اٞنعرفة توجبي عدـ تعظيمك لكل ما ىو  ،اٜنكم ٗنيعنالكلمات القليلة رأس ا
فبلف زاىد، فقاؿ: يف ماذا؟ فقيل: يف الٌدنيا، فقاؿ:  «: يل لبعضهمكشهواهتا، كق ٢نلوؽ، كمنو الٌدنيا ّناٟنا

يكوف يف الشيء، كالٌدنيا عندم ال  الٌزىدي فيها، كالٌزىد إ٧ٌناري بػى تى عٍ الٌدنيا ال تزف عند اهلل جناح بعيوضةو فكيف يػي 
فالعارؼ بعظمة اٝنالق كقدرتو اليت ال حدكد ٟنا، كىو  ،(2)» ُف، كذلك ٞنا كجد من عظمة اهلل تعاشيء

٣نٌن يتعجب منو غًنه، كال يتفاجأ بشيء ٣نٌا خلقو اهلل، كما  بي ج  عى تػى يػى الذم يقوؿ للشيء )كن فيكوف(، ال 
أٌما الٌصفوة،  «: يف قولوـ (  1940 – 1863) يتفاجأ بو أقلهم معرفة بو سبحانو، كىو ما يؤكده ابن مغنية 

                                                           

()  الفضيلة عند أرسطو كسط عدؿ، كىي يف تعريفو ٟنا كسط بٌن حٌدين. ينظر ٛننة العلـو الفلسفية كاالجتماعية، اٞنعجم  
 .213، 117ـ، ص 1983مصر، دط،  -الفلسفي، ٠نمع اللغة العربية ّنصر، اٟنيئة العامة لشؤكف اٞنطابع األمًنية، القاىرة     

  .9/18/417، الببلغةابن أيب اٜنديد، شرح هنج  ((1
 كماؿ الدين ميثم البحراين، اختبار مصباح السالكٌن )شرح هنج الببلغة الوسيط(، ٓنقيق: ١نمد ىادم األميين، ٠نمع   ((2
 .610.ش، صق1366.ؽ، ق1408، 1إيراف، ط-البحوث اإلسبلمية، مشهد     
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كأىل اٞنعرفة باهلل كعظمتو، فإهٌنم ال يعجبوف من أم  جديد، يظهر من غرائب الكوف، أك يكتشفو اإلنساف 
  .(1)» مهما كرب، ألهٌنم يعلموف بأٌف قيدرةى اهلًل تعاُف ال حد  ٟنا كال هناية

، لكميل بن لعلم، كضركرة اكتسابو يف كبلـ لو، اليت تنب و إُف قيمة ا143كمن حكمو أيضا اٜنكمة 
يػٍره  اٍلًعٍلمي  كيمىٍيلي، ...يىا]:زياد، كمقارنتو باكتساب اٞناؿ،  ، ٓنىٍريسي  كىأىٍنتى  ٪نىٍريسيكى  اٍلًعٍلمي : اٍلمىاؿً  ًمنى  خى ىاؿى

 اٞن
 الىًعٍلمً  مىٍعرًفىةي  زًيىاد، ٍبن كيمىٍيل يىا .ًبزىكىالًوً  يػىزيكؿي  اٍلمىاؿً  كىصىًنيعي  اإًلنٍػفىاًؽ، عىلىى يػىزٍكيو كىاٍلًعٍلمي  النػ فىقىةي، تػيٍنًقصيوي  كىاٍلمىاؿي 
افي  ًدينه  يلى  حىيىاتًًو، يف  الط اعىةى  اإًلٍنسىافي  يىٍكًسبي  بًوً  بًًو، ييدى  كىاٍلمىاؿي  حىاًكمه، كىاٍلًعٍلمي  كىفىاتًًو، بػىٍعدى  األيٍحديكثىةً  كىٗنًى
 .[...عىلىٍيوً  ١نىٍكيوـه 

دي مواضيعها، فمن حكم تتحٌدث عن قيمة الٌصرب، كأخرل عن اٞنرأة، كأخرل عن د  عى تػى تتنوٌعي اٜنكم كتػى 
 كاٜنلم، كالتقول كالعفو...القتاؿ، كغًنىا عن اٝنيلق، كاٞنخالطة، 

 فكل  حكمة تنبئي ّنوضوع أك أكثر، ينسجم أٌكٟنا بآخرىا، كتتوٌحد جزئياهتا لئلخبار عن احملتول العاـ
إاٌل أٌف ىذا َف يؤثر سلبنا على  «من نصوص أخرل،  ةأغلب ىذه اٜنكم مقتطع من أفٌ  رغمكعلى ال، ٟنا

ك تأديتو لو بشكل ال ٫نٌل يف بنية الٌنص، ألٌف تبلور ٕناسك الٌنص أك اٝنطاب من حيث ٘نلو للمعىن أ
صرة كقٌوة، جعلت منو مرتابطا عضويا يف بنياتو آة أعطى ىذا الٌتماسك يالرتاكيب الٌنصية يف كيفيات كظيف

 .(2)» الكربل كالٌصغرل

 :موضوع الخطاب في الحكم 2.5

اٜنقيقة أننا ال نقف ىنا عند نص  ىل ٩نوز اٜنديث يف اٜنكم كيٌلها عن موضوع كاحد للخطاب؟ 
 :، ٓنت عنواف مستقلق ( 406 – 359)  كاحد فقط، بل أماـ ٠نموع نصوص، أدرجها الٌشريف الٌرضي

، كاٜنديث عن موضوع كاحد رٌّنا يتعارض مع كصفنا ٟنا سابقنا بالتنوٌع كالٌتعدد الٌناجم "اٜنكم كاٞنواعظ"
 متلق يها.عن اختبلؼ مقامات إنتاج النصوص كاختبلؼ 

                                                           

 .456، ص(الكلمات القصار ألمًن اٞنؤمنٌنشرح ) لمكأنوار اٜنكم ك١ناسن ال ،ا٤نيب  القي حسن السيد علي ( (1
 .128-126ص ،)بنيتو كأ٧ناطو كمستوياتو( اٝنطاب يف هنج الببلغة ،حسٌن العمرم ((2
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بيد أننا سوؼ نبحث عن خيوط خفية تربط بٌن بعض حكم اإلماـ علي، فالكثًن من ىذه اٜنكم 
 ٬نكن أف ييصٌنف ضمن موضوع كاحد، كسأضرب فيما يأيت ٧ناذج على ىذا.

 الفتنة: 1.2.5

، كىالى ] : 01اٜنكمة  نىًة كىاٍبًن الل بيوًف، الى ظىٍهره فػىيػيرٍكىبى  .[ضىرٍعه فػىييٍحلىبى كيٍن يف اٍلًفتػٍ

 .[لى اطً كا البى ري صي نٍ يػى  َفىٍ كى  ق  وا اٜنى لي ذى خى ] : 13اٜنكمة 

 .[يػيعىاتىبي  مىا كيل  مىٍفتيوفو ] : 16 اٜنكمة

أم  ؛جعل نٍفسىكى كابن اللبوفا : فإذا قرأنا اٜنكمة األكُف الٌداعية إُف اعتزاؿ الفتنة، كاليت يقوؿ فيها
الفتنة كأنصارىا من الطرفٌن أك األطراؼ اٞنتنازعة على  ع فيك رؤكسي مً ييطٍ أف ال يىظهر منك أك أف تيظهر ما 

 
ي
 مو كٍ اٞنتخاصمٌن يف طلب حي غ جذبك إُف أحد و  سى أك اٝنبلفة. أك أف ال يكوف منك أك فيك ضعف يي  كً لٍ اٞن

 أك إمامة.

 َفىٍ كى  ق  وا اٜنى لي ذى خى  ]:لذين اعتزلوا القتاؿمن ا، 13موقفو يف اٜنكمة  على مً كٍ نضطرب يف اٜني إننا باٞنقابل 
كل اإلماـ علي الذم دعا إُف اعتزاؿ   يف أقواؿتناقض ال ذلك أننا نتلم  شيئا من. [لى اطً كا البى ري صي نٍ يػى 

، 16يف مرحلة ما، مٌث رأل أنٌو خذالف للحق  يف مرحلة أخرل، كىو ما عرٌب عنو يف اٜنكمة األطراؼ اٞنتقاتلة 
كسعد بن أيب  عمر،سلمة، كعبد اهلل بن مكيقصد بذلك ١نٌمد بن   ؛[يػيعىاتىبي  مىا كيل  مىٍفتيوفو  ]حٌن قاؿ:
 .(1)ا من اٝنركج معو ٜنرب أصحاب اٛنملو حينما امتنعكقاص، 

قصد بو الفنت اليت كالذم ٩نعلنا ٥نكم بانسجاـ ىذه اٜنكم أف  رأم اإلماـ يف اٜنكمة األكُف كاف يي 
صاحب الباطل كمريده،  ًمنٍ فيها صاحب اٜنٌق كطالبو  حي كال يػيرىج  صحابي اٜنٌق من الباطل ال يظهر فيها أ

اؿ معو فقد كاف اإلماـ فهناؾ يستوجب على اٞنؤمن أف يعتزؿ الفريقٌن، على عك  دعوة أصحابو للقت
 ، كأف  الًفرىؽى الباغيىةى ىي اليت تقاتل عىًليًّا.صاحبى حقٍّ 

 

                                                           

 .9/18/296ابن أيب اٜنديد، شرح هنج الببلغة،  ((1
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 الص بر: 2.2.5

ري  ]: 53 اٜنكمة ب  الص بػٍ رىاًف: صىبػٍره عىلىى مىا تىٍكرىهي، كىصىبػٍره عىم ا ٓنًي  .[صىبػٍ

يػٍرى يف جىسىدو ...]: 79 اٜنكمة رى ًمنى اإل٬نىاًف كىالر ٍأًس ًمنى اٛنٍىسىًد، كىالى خى بًالص رٍبً، فىًإف  الص بػٍ   الى  عليك ى

 .[الى صىبػٍرى مىعىوي  رٍأسى مىعىوي، كىالى يف ًإ٬نىافو                

هي عىلىى فىًخًذًه ًعٍندى ميًصيبىًتًو حىًبطى  ]: 140 اٜنكمة    يػىٍنزًؿي الص بػٍري عىلىى قىٍدًر اٍلميًصيبىًة، كىمىٍن ضىرىبى يىدى

 .[أٍجريهي                

ـي الص بيوري الظ فىرى كىًإٍف طىاؿى بًًو الز مىافي  ]: 150 اٜنكمة  .[الى يػىٍعدى

، كىيػىٍوـه عىلىٍيكى الد ٍىري ]: 406 اٜنكمة   فىإذىا كىافى لىكى فىبلى تػىٍبطىٍر، كىًإذىا كىافى عىلىٍيكى  ؛يػىٍومىاًف: يػىٍوـه لىكى

 .[فىاٍصربٍ                 

رى األى  ]: 421 اٜنكمة  .[ٍغمىارً سيليو  األى  ٍحرىاًر، كىًإال  سىبلى مىٍن صىبػىرى صىبػٍ

من خبلؿ الٌدعوة إُف الٌتحلي بالٌصرب، الذم اعتربه  تتفق ىذه اٜنكم رغم تباعدىا، كتنسجم معنويًّا
اإلماـ علي من اإل٬ناف كالرٌأس من اٛنسد، خاٌصة الٌصرب على قدر اٞنصيبة كعند نزكؿ الشدائد، يـو يكوف 

اإلسبلمي الذم حث  عليها  من تعاليم الديناليت ىي ٍرًس ىذه الفضيلة الٌدىر عليك ال لك، كتأيت قيمة غى 

 وتناب، كىو ما أ[10:الزمر]َّ  مس هث مث هت مت هب مب ُّ :ى هبا باألجر كالثوابككعد من ٓنلٌ 
هي عىلىى فىًخًذًه ًعٍندى ميًصيبىًتًو حىًبطى أٍجريهي ...]: علي قوؿ اإلماـ من 140اٜنكمة  ككذلك  ،[مىٍن ضىرىبى يىدى
ـي الص بيوري الظ فىرى كىًإٍف طىاؿى بًًو الز مىافي ] : 150اٜنكمة   .[الى يػىٍعدى

 القلوب: 3.2.5

   هى رً كٍ ا أي ذى إً  بى لٍ قى الٍ  ف  إً ا، فى ًٟنى ابى قػٍ إً ا كى هًتى وى هٍ ًإف  لًٍلقيليوًب شىٍهوىةن كىًإقٍػبىاالن كىًإٍدبىاران، فىٍأتيوىىا ًمٍن ًقبىًل شى  ]: 189 اٜنكمة
 .[يى مً عى                

افي، فىابٍػتػىغيوا ٟنىىا طىرىاًئفى اٜنًٍٍكمىةً ًإف  ىًذًه اٍلقيليوبى ٕنىىل  كىمىا ٕنىىل  األى  ]: 193 اٜنكمة  .[ٍبدى
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ليوىىا عىلىى النػ وىاًفًل، كىإذىا أىٍدبػىرىٍت فىاقٍػتىًصريك  ]: 318 اٜنكمة  ا هًبىا ًإف  لًٍلقيليوًب إقٍػبىاالن كىًإٍدبىاران، فىًإذىا أىقٍػبػىلىٍت فىا٘نًٍ
 .[عىلىى اٍلفىرىاًئضً 

 ل  بو كي  ءي بً نٍ كاحدةن، من خبلؿ كحدة اٞنوضوع الذم تػي إٍذ تكاد تكوف ىذه اٜنكم الثبلث حكمة 
األبداف، كيضعف إ٬ناف اٞنرء أحياننا، كيف حالة الفتور تقتصر على  ل  ٕنىى حكمة، كىو أٌف القيلوب ٕنٌل كما 

 :(1)الفرائض دكف الٌنوافل، كيف ىذا اٞنعىن يقوؿ الٌشاعر

 بػٍعى ًفٍد طى أى 
ى
ى  نى مً  ءو يٍ ػػػػػػػػشى ٍلوي بً ػػ  لػػػػػػػػػػعى كى  م  ٩نيً         احىةن اًٛند  رى ديكدى بً كٍ كى اٞن

 زٍحً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٞن
ىزٍحى وي تى يٍ طى عٍ ا أى ذى إً  نٍ كً كلى 

ارً  نٍ كي ػػػػػػػػيى لٍ فػى  اٞن ـى عى الط   يطً عٍ تػي ا مى  ّنًٍقدى حً ٞنًلٍ ا نى مً  ا
(2). 

نيا: 4.2.5  الد 

نٍػيىا كىرىٍكبو  ]: 62 اٜنكمة ـه  أىٍىلي الد   .[ييسىاري هًبًٍم كىىيٍم نًيىا
، أىيب تػىعىر ٍضًت؟ أىـٍ ًإِفى  تىشىو ٍقًت؟ الى حىافى ًحينيكً  ]: 75 اٜنكمة   ىيػٍهىات!  !يىا دينٍػيىا يىا دينٍػيىا، إًلىٍيًك عىين 

  فػىعىٍيشيًك قىًصًنه،  !ًفيهىاغير م غىًٍنًم، الى حاجىةى ِف فًيًك، قىٍد طىل ٍقتيًك ثىبلىثان الى رىٍجعىةى                
  آًه ًمٍن ًقل ًة الز اًد، كىطيوًؿ الط رًيًق، كىبػيٍعًد الس فىًر، كىعىًظيًم  .كىخىطىريًؾ يىًسًنه، كىأىمىليًك حىًقًنه                
ٍورًدً                   .[اٍلمى

ه مىس هىا، كىالس م  الن اًقعي يف جىٍوًفهىا، يػىٍهًوم إًلىيػٍهىا اٍلًغر   ]: 115 اٜنكمة ثىًل اٜنٍىي ًة: لىٌن  نٍػيىا كىمى   مىثىلي الد 
 .[اٛنٍىاًىلي، كى٪نىٍذىريىىا ذيك الل ب  اٍلعىاًقلي                

نٍػيىا دىاري ٣نىىرٍّ  ]: 129 اٜنكمة ، كىالن اسي ًفيهىا رىجيبلىًف: رىجيله بىاعى نػىٍفسىوي فىأىٍكبػىقىهىا، كىرىجيله  دىاري  الى  ،الد   مىقىرٍّ
 .[فىأىٍعتػىقىهىا ابٍػتىاعى نػىٍفسىوي               

نٍػيىا حىبلىكىةي اآل ]:)مكر ر( 247 اٜنكمة نٍػيىا مىرىارىةي اآلمىرىارىةي الد   .[ًخرىةً ًخرىًة، كىحىبلىكىةي الد 

                                                           

  سوريا،  -ٓنقيق: دريٌة اٝنطيب كلطفي الٌصٌقاؿ، ٠نمع اللغة العربية بدمشق، دمشق ،ديوافالأيب الفتح البسيت، للشاعر  بيتاف  (1)
 .59ـ، ص1989دط،       

   –١نمد أبو الفضل إبراىيم، دار اٛنيل، بًنكت  :، ٓنقيقلعلي بن أيب طالب نهج الببلغة،من شرح ١نمد أيب الفضل إبراىيم ل ((2
 .193متعلق باٜنكمة رقم ، 351ص، من حاشية 3، ىامش1996، 2ط لبناف،     
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نٍػيىا عىاًمبلىفً  ]: 275 اٜنكمة نٍػيىا، قىٍد شىغىلىٍتوي دينٍػيىاهي عىٍن آًخرىتًًو،  :الن اسي يف الد  نٍػيىا لًلد   ...عىاًمله يف الد 
نٍػيىا بًغىًٍنً عىمىلو  ا بػىٍعدىىىا، فىجىاءىهي ال ًذم لىوي ًمنى الد  نٍػيىا ًلمى كىمىلىكى ، فىأىٍحرىزى اٜنٍىظ ٌٍنً مىعان، كىعىاًمله عىًملى يف الد 

يعان، فىأىٍصبىحى كىًجيهان  ارىٍيًن ٗنًى  .[اهلًل، الى يىٍسأىؿي اهللى حىاجىةن فػىيىٍمنػىعىوي  ًعٍندى  الد 

غرتار هبا، فهي  إُف عدـ اال تدعوك خذ من الٌدنيا موضوعنا ٟنا كثًنة، تنف ري من الٌدنيا اٜنكم اليت تتٌ إٌف 
أٌما الٌدنيا فغرٌارة ضر ارةه، حائلة  «: اٌفصٌ الكاٜنٌية ناعمة اٞنلم  كيف جوفها الس مي القاتل، يقوؿ صبحي 

تػىعىبنا، كال ٬نسي منها  نوائبهاتو من قىر رهتا رىغىبنا إال أامن غض ال يناؿ امرؤزائلة، نافذةه بائدةه، أكالىةه غو الىةه 
، إهٌنا غركر حائل، كضوء آفل كظلٌّ زايف جناح أٍمًن إاٌل  . كما (1)» ل، كسناءه مائلئأٍصبىحى على قوادـ خوؼو

ٟنا ملكى الٌدارين  لى مً كالٌدكاـ، من عى  من دعوة لعدـ االغرتار بالٌدنيا إالٌ كيقابلها العمل لآلخرة، فهي دار اٞنقرٌ 
 معنا، كناؿ اٛنٌنة كفاز الفوز العظيم.

عمل اال ْنعل الٌدنيا مبلغ ٨ٌنك، ك : "كتآلفت يف الٌدعوة إُف فكرة كاحدة كىيلقد انسجمت ىذه اٜنكم 
 ، إٍذ ال تتناقض معها، ما ال يقل عن عشرين حكمة أك أكثر مبثوثة بٌن ثنايا اٜنكم."لدار البقاء

 المرأة: 5.2.5

ٍرأىةي عىٍقرىبه حيٍلوىةي الل ٍسبىةً  ]: 59 اٜنكمة  .[اٍلمى

رىةي  ]: 119 اٜنكمة ، كىٍغيػٍرىةي الر جيًل إ٬نىافه غىيػٍ ٍرأىًة كيٍفره  .[اٍلمى

ٍرأىةي شىرٌّ كيل هىا، كىشىر  مىا ًفيهىا أىن وي الى بيد  ًمنػٍهىا ]: 235 اٜنكمة  .[اٍلمى

 .[عىًن الن سىاًء مىا اٍستىطىٍعتيمٍ  بيوازي اعٍ  ]: 264 اٜنكمة

كالعارؼ  ىو ظاىر من اٜنكم اٞنذكورة،ٞنرأة، كما عن ا تشرتؾ اٜنكم الٌسابقة يف تكوين نظرة دكنية
 كفعبلن  ،يف غًن كصاياه كحكمو رؼ عنو قوالن ّنن صدرت عنو ال يشك ٜنظة أف ذلك ٣نا يتعارض مع ما عي 

يف تعاملو مع النساء أك اٞنرأة من اٞننقوؿ عن سًنتو، كما يتعارض ذلك مع نظرة اإلسبلـ إليها، كٟنذا 
كٔنريج اٜنكم اٞنذكورة يف اٞنرأة مذاىب يف تأكيل مقاصده لي  السبب ذىب عدد من  الشراح يف تفسًن 

                                                           

  ، دار مصر - القاىرة ،صبحي الٌصاٌف، دار الكتاب اٞنصرم وكابتكر فهارس وضبط ٌنص، هنج الببلغة ،علي بن أيب طالب ((1
 .14، ص2004، 4، طلبناف -الكتاب اللبناين، بًنكت     



 المعجمي الذالليالتحليل الثالث                                                                          الفصل 
 

-148- 

كنذكر من ذلك نقبل  .، كلي  منها أيضا نفي نسبتها لوق ( 656 – 586)  منها ما ذكره ابن أيب اٜنديد
من أف اٞنرأة شٌر على الرجل  "اٞنرأة شٌر كٌلها"عن فتحية مصطفى عطوم ما ذكره البحراين يف حكمة 

ل ّنؤكنتها، كيصرؼ نفسو عن العبادة كالطاعة إُف االستمتاع هبا، كٞنا كانت ٣نا ال بد غى شٍ ٓنديدا فهو الذم يي 
ألهنا أقول األسباب يف  رٌ من الشٌ  ا، ككانت شرٌ الرجل كقوعو يف شركرىا لمنو ألهنا حاجة طبيعية كاجبة ٓنمٌ 

 
ي
ٍرأىةي عىٍقرىبه حيٍلوىةي الل ٍسبىةً  "اٞنراد من حكمة اإلماـ علي  رى كً ، كما ذي أك النتيجة( بب  سى البعد عن اهلل )اٞن  " اٍلمى

اٛنرب اٞنشوب بلذة زيادة حك اٛنلد  لمع ذلك، كشٌبهو بأذ    ٪نيى لٌذة كال من من أف أذاىا مشوب ّنا فيو 
كالدليل ىو شهرة اإلماـ يف  كذكر الشيخ مغنية أف اٜنكمة َف تكن يف شأف السيدة عائشة .اٞنصاب

اٞنسا١نة، كلٌن اٛنانب حّت مع معارضيو يف أشد األكقات كأقسى احملن. كاستدٌؿ بقصة ىندككية تربىن 
ك٫نلص منها إُف أف اٞنرأة شٌر ال بد منو منذ آدـ إُف يـو البعث، أم أف ما ذكره  حاجة الرجل إُف اٞنرأة
كذلك ال يتعارض مع كوهنا صورة رائعة نسجتها ٢نيلة اٞنرأة، بلت عليها ا بل حقيقة جي اإلماـ لي  موقفن 

سرع يف غضبها من الرجل  أاٜنكماء، كذكر يف حكمة اٞنرأة العقرب من أف اٞنقصود أف اٞنرأة كالعقرب ألهنا 
كببل سبب  كما ْنحد معركفو ألمر تافو، كقد يصدر منها ما يؤذيو يف نفسو بكلمات موجعة كحركات نابية

معقوؿ، كقولو ذلك أعين اإلماـ علي َف يكن إال كصية للرجل لكي يصرب عليها كيتحملها كما ىي، ألهنا 
كٔنلص الكاتبة  من العقرب اٜنقيقية اليت يستحيل العيش معها. امهما بدر منها لن تكوف إال أخف كخًن 

فهم من سطح النص مها كما يي بعد عرض الشركح كنقدىا إُف أف اٜنكمتٌن ٨نا يف مدحها كلي  يف ذ
                   فقد ذكر ١نمد عبده   264دعوة اإلماـ إُف اعتزاؿ النساء يف اٜنكمة كبعض شركحو. أما 

من أف تلك مأخوذة من كصية يوصي فيها الرجاؿ من القعود إُف النساء كاالنشغاؿ ( ـ  1905 – 1849) 
باٞنلذات اٞنتصلة هبن عن اإلعداد للغزك ك ترقب العدك الغادر اٞنرتبص على ثغور اٞنسلمٌن، كمن الواضح 

اؿ اٜنرب طلبهن كالقعود ٟنن فيو مضرٌة كأذية طبعا يف حكالذم ال ٪نتاج إُف الكثًن من إعماؿ العقل أف 
   . (1)كاٞنكيدة

 :كيف ضوء اٜنكم من جهة كشركحها من جهة ثانية كيف ضوء اٞنذكور منها قد نصًن إُف أحد أمرين

                                                           

  .162 -153ـ، ص1992، 1لبناف، ط -بًنكت فتحية مصطفى عطوم، مع اٞنرأة يف هنج الببلغة، الدار اإلسبلمية،  (1)
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كىذا األمر ال يصح ألٌف التشكيك أىوف  ،التشكيك يف نسبة ىذه اٜنكم بالذات لئلماـ علي :أو لهما
اٛنهدين يف طلب اٜنقيقة، كأبعد ما يكوف عن االجتهاد لكونو أقرب للكسل كاٛنْب اٞنعريف كاإلدعاء الذم 

 أف ما قالو اإلماـ علي يف ضوء اٞننطوؽ كخارج سياقاتو ىو موقف بشرم يصيب كماال يقـو على دليل،  
كال يصٌح األمر كذلك من حيث أف التشكيك ىنا )اٜنكم يف شأف  ،، كلي  شريعة تلزمنائك٫نط صاحبو

اٞنرأة( يفتح بابا على التشكيك يف غًنىا؛ ألف ىناؾ من اٜنكم ما يطرح النزاع كالصراع السياسي يف عهد 
، فضبل عن ذلك أف الكثًن من اٜنكم يف ظاىرىا اإلماـ علي يف قلب الصراع السياسي يف الوقت الراىن

 ستحداث لغًن مألوؼ، فهل ننكر ىذا بإنكارنا لذلك. خرؽ لعوائد كا

كفصل  .يف فهم اٞنعىن الٌدقيق مي هً سٍ يي كشرحها يف ضوء ذلك ، إنتاجها سياؽباٜنكم  ربط :ثانيهما
كمن جهة أخرل  كاختل بو اٞنقصود. أفسد اٞنعىن ىو ما رٌّنا كغًن اللغوماٜنكمة عن سياقها اللغوم 
 لكونو من مقتضيات التحليل النحوم النٌصي.كجوب األخذ باألمر الثاين 

كيف اٜنكم كصايا اإلماـ علي االجتماعٌية، كىي تىٍصليح أف تكوف الوصايا االجتماعية لكل إنساف 
ت ٍم مىعىهىا بىكىٍوا خىاًلطيوا الن اسى ٢نيىالىطىةن ًإٍف مي  ]: 10 اٜنكمة إٍذ يدعو إُف حسن اٞنخالطة يف عرب الٌزماف كاٞنكاف،

أىٍعجىزي الن اًس مىٍن عىجىزى  ]: 12 اٜنكمةيف  يدعو إُف اكتساب اإلخوافك ، [عىلىٍيكيٍم، كىًإٍف ًعٍشتيٍم حىن وا إًلىٍيكيمٍ 
 ]: 33 اٜنكمةيف ، ك٪نٌذر من آفة التبذير [ٍخوىاًف، كىأىٍعجىزي ًمٍنوي مىٍن ضىي عى مىٍن ظىًفرى بًًو ًمنػٍهيمٍ عىًن اٍكًتسىاًب اإلً 

ان كيٍن  كىالى فػىٍقرى   ... ]: 52 اٜنكمةيف اٛنهل  ينٌفر من، ك  [ٚنىىحان كىالى تىكيٍن ميبىذ ران، كىكيٍن ميقىد ران، كىالى تىكيٍن ميقىرت 
                كيبٌٌن قيمة اإلنساف ، [ٍكبػىري اٍلفىٍقري اٍلمىٍوتي األى  ]: 165 اٜنكمةيف الفقر من ك٫نٌوؼ  ،[...كىاٛنٍىٍهلً 
يىًضيقي  كيل  ًكعىاءو ] : 201 اٜنكمةيف   ، كيرغ ب يف طلب العلم[ًقيمىةي كيل  اٍمرًلء مىا ٪نيًٍسنيوي ]: 78 اٜنكمةيف 

  .[بًوً  ّنىا جيًعلى ًفيًو ًإال  ًكعىاءى اٍلًعٍلًم، فىًإن وي يػىت ًسعي 

إشارة إُف  [...مىٍن غىر كيمٍ بػيٍؤسان لىكيٍم، لىقىٍد ضىر كيٍم ] : 329 اٜنكمةتظهرىا كيف اٜنكم ٨نـو سياسٌية 
. إشارة إُف [لى اطً كا البى ري صي نٍ يػى  َفىٍ كى  ،ق  وا اٜنى لي ذى خى ] : 13 اٜنكمة كأخرل تربزىااف، ك قتلى اٝنوارج يـو النهر 

أصحابو الذين َف ٫نىٍريجوا معو للقتاؿ، فواقع اإلماـ علي كما عاشو من ظركؼ سياسية، كظهور الفرؽ 
ككأف  اٜنكمة كانت  ،ٗنلة من اٜنكم معاٛنىةن ٟنذا الواقع كمقد رة لتحركاتو اٝنارجة عنو، فرض أف تكوف

 لسانا صادقنا، كصيورةن حي ة ٞنا حدث كقتذاؾ.
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            66 اٜنكمةيف كيف اٜنكم ما يشحذ أخبلؽ اٞنسلم، كيدعو إُف مكاـر األخبلؽ، كأٌكٟنا شكر اهلل 

 اٜنكمة ؛الٌصدؽ، الذم ىو من أخص  أخبلؽ اٞنسلم كعبلمة إ٬نانو ، كثانيهما [لغىنكالش كري زينةي ا ... ]:
إنٌو ملك األخبلؽ  [...٬نىاًف أىٍف تيؤثًرى الص ٍدؽى حىٍيثي يىضير ؾى عىلىى اٍلكىًذًب حىٍيثي يػىنػٍفىعيكى ةي اإلً مى عىبلى ] : 467

. كالتقول رئي  األخبلؽ (1)» الواعية وي ني ذي ركح الكبلـ كحياتو الٌسارية، كعينيو الباصرة، كأي  « ٗنيعنا، فهو
 كغًنىا.

اٜني  الذم ال ٬نوت، فإف  الكثًن من اٜنكم أيضا ارتكزت  كلػٌما كاف أساسي كجود اإلنساف عبادةى 
 [...كىاٛنٍىهىادً ٬نىافي عىلىى أىٍربىًع دىعىاًئمى: عىلىى الص رٍبً، كاٍليىًقًٌن، كىاٍلعىٍدًؿ، اإلً  ]: 31 اٜنكمةحوؿ مفهـو اإل٬ناف 
ٍسبلىـي ىيوى الت ٍسًليمي، كىالت ٍسًليمي ىيوى اٍليىًقٌني، كىاٍليىًقٌني ىيوى الت ٍصًديقي، اإلً ...]: 120 اٜنكمةكمفهـو اإلسبلـ 
، كى اإلً كىالت ٍصًديقي ىيوى اإلً   اٜنكمة، كدعت إُف معرفة اهلل كتوحيده  [دىاءي ىىوى اٍلعىمىلي دىاءي، كى األى قٍػرىاري ىيوى األى قٍػرىاري

، كنف رت من الكفر كالٌشرؾ، كدعت إُف االستغفار كما  [التػ ٍوًحيدي أٍف ال تػىتػىوى٨ن ىوي، كىاٍلعىٍدؿي أىال  تػىت ًهمىوي  ]: 479
 .هسوا

إنٌو ٬نكن بعد ىذا تصنيف اٜنكمة يف هنج الببلغة، على ما صٌنفو جواد آملي إُف صنفٌن: حكمة 
البحث يف مسائل التوحيد كالٌنبو ةى كاٞنعاد كسائر اٞنسائل النظرية اليت ال تأثًن لوجود اإلنساف  « نظريٌة، كىي

يف كيجيودىا موجودنا أـ َف يكن، فإف  كيجيودىىا ١نفوظ يف ١نل و، كال يبليغ اإلنساف الكامل إال ّنعرفتو ٟنا 
اٞنتعٌلقة  « بوجود اإلنساف كمدل ٓنقيقو ٟنا يف حياتو، كىيفهي حكمة عملية، ترتبط  .(2)» كالتدقيق فيها

 . (3)» باألخبلؽ كهتذيب الٌنف  كتربية الٌركح كتدبًن اٞننزؿ كإدارة اجملتمع كمثيبلهتا

                                                           

 .3/120)شرح الكلمات القصار ألمًن اٞنؤمنٌن(،  أنوار اٜنكم ك١ناسن الكلم ، ا٤نيب  حسن السيد علي القي  ((1
 .15، ص1992، 1لبناف، ط-علي يف هنجو، دار اٟنادم، بًنكت اٜنكمة عند اإلماـ ،جواد آملي ((2
 .16-15صاٞنرجع نفسو، ( (3
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اإلماـ علي، فكانت لساننا  يف زمن خبلفةيف النهج كانت كليدة إنساف العراؽ  اٜنكمعددا من ٌف إ
تحذير جملٌرد التحذير ٣نٌا كاف الصادقنا جملتمعو، فلم تكن تدعو إُف أناذ اٞنواقف السلبٌية من اٜنياة الٌدنيا، أك 

أٌكٟنا الٌنف  كأىواؤىا كقمع مصدر األمر بالٌسوء كٓنقيق اإلٍصبلح ك يراه كيعانيو اإلماـ علي مرىارنا كتكرارنا، 
 إُف جانب ٓنقيقو بقٌوة الٌسيف. ،بقوة الكلمة كسبلح الٌلغة

الذم أك٨نتو اٞنطامع يف  « فإٌف اٞنقصدية األكُف لئلماـ علي رضي اهلل عنو، ىو صناعة ىذا اإلنسا
تع كالٌثراء اللذين ال يستحٌقهما 

ي
اٝنبلفة، كٔنل ى عن كاجباتو يف جهاد الٌنف ، كجهاد العدٌك، متله فنا على اٞن

 يكنوكضعو األمين كالسياسي، كقطع دابر الطٌامعٌن فيو، اٞنتآمرين عليو، كىذا َف  مى ك  حى  ٠نتمع مستقره  إالٌ 
 .(1)»٠نتمع العراؽ يف عهد اإلماـ علي 

                                                           

  ، 1997، 4لبناف، ط –عند اإلماـ علي، اٞنؤسسة الدكلية للدراسات كالنشر، بًنكت  حركة التٌاريخ ١نمد مهدم مش  الدين،( (1
 .48ص     

 اٜنكم كاٞنواعظ

 النظرية اٜنكمة العملية اٜنكمة

 األخبلؽ-
 هتذيب النف -
 إدارة اجملتمع-

 التوحيد-

 النبوة-

 اٞنعاد-

 

 اإلنساف  
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تنسجم كل ىذه كتتآلف يف صناعة معاَف الشخصٌية اإلسبلمية، كىي الٌصادرة من خليفة رسوؿ اهلل، 
صٌلى اهلل عليو كسٌلم، من خبلؿ أناذ اإلنساف احملور كالغاية، إنٌو ٬نكن اإلقراري بعد ىذا، أٌف نيصوصى النهج 

تو دىي سعاك . لغاية أساسة، (1)» لقدرًة اٝنالق، كتأٌدب طىٍوعنا يف عبادتو أذعنأيٌها اٞنخلوؽي  «: ٨ن ها القوؿ
 ،يف الٌدنيا كاآلخرة، كىي نقطة التقاء ٢نتلف مقامات التقريع كالٌنصح كاإلخبار كالوعظ كالتحذير يف اٜنكم

تداكيليا كربطها بسياقاهتا، لينكشف كئ على مقاربة الٌنصوص على أٌف ىذه اٞنقاربة تظل قاصرةن ما ٍَف تتٌ 
  كتتحٌقق الغاية من انتقاء ىذه النصوص كىي استعماٟنا كتداكليتها. اٞنعىن كتتجٌلى الوظائف

 

 

 

 

 

 

                                                           

  هنج الببلغة كالفكر اإلنساين أعماؿ مؤٕنر  اٞنعيارية اإلسبلمية يف األدب على ضوء هنج الببلغة، ،١نمد توفيق أبو علي( (1
 .152، صاٞنعاصر     



 

 

 
 

 الفصل الر ابع       
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ذاتو بدرس على أهٌنا نظاـ عبلمي مغلق، يي  Pragmaticsنظر إُف الٌلغة يف الٌلسانيات الٌتداكلٌية عد يي يَف 
سوسًن، بل تغًٌنت النظرة كلٌيا بالٌنظر إُف الوظيفة التواصلية  دم فردينافبذلك كمن أجل ذاتو، كما أقر 

أٌف قيمتها اٜنقيقية تكمن يف تداكٟنا أك استعماٟنا يف سياقات تفاعلية بٌن أطراؼ العملية ذلك للغة، 
تتطرؽ إُف اللغة «   Pragmaticsمن أف الٌتداكلٌية  Francis Jacque التخاطبية، كىو ما يعلنو فرانسي  جاؾ

٠ناالن لسانيا خاصنا ٪نيل « كتعترب التداكلية  ،(1)» حيث ىي ظاىرة خطابية كتواصلية كاجتماعية معنا من
 . (2)» على أحد أىم مكونات اللغة اليت هتتم بالعبلقات القائمة بٌن األدلة كمستعمليها كاستعماٟنا كآثارىا

اٝنطاب ك٢نتلف أطراؼ العملية استيعاب خصوصيات ىذا التواصل، يتأٌتى من خبلؿ البحث يف إف 
اٞنعرفة العميقة بداللة « إُف اعتبار التداكلية ّنثابة  Ecoسياقو، كىو ما دعىا إيكو  لي الٌتواصلية ٣نٌا يشك  

الكلمات كاٞنفاىيم، كمعرفة عميقة باٞناضي كاٜناضر، كمعرفة عميقة بالعبلقات القائمة بٌن األشياء 
 . (3)» قائعكالظواىر كاألفكار كاألحداث كالو 

كالكتماؿ فهم اٜنكمة أردنا مقاربتها تداكليًّا من خبلؿ معرفة أعمق بالسياقات الواردة فيها، ككشف 
 ٢نتلف كظائفها الٌتواصلية كتصنيف أفعاٟنا الكبلمٌية.

 السيِّاق وخصائصو:. 1

باإلطار الٌداخلي لٌلغة )بنية الٌنص( كما « يفر ؽ اللسانيوف بٌن نوعٌن من الس ياؽ، أكٟنما لغوم يتعٌلق   
              ٪نتويو من قرائن تساعد على سيبل كشف داللة الوحدة الٌلغوية الوظيفية، كىي تسبح يف نطاًؽ 

٠نموعة الظٌركؼ اليت « . كاآلخر يسم ى بالسياؽ العاـ، أك اٞنقاـ، أك السياؽ اٝنارجي، كىو (4)» الرٌتكيب
 . (5)» الكبلمي ابتداءن من اٞنرسل كالوسط حٌّت اٞنرسل إليوٓنيط باٜندث 

                                                           

 .8ص ،1987، 1لبناف، ط-، بًنكتاٞنقاربة الٌتداكلٌية للخطاب، ترٗنة: سعيد عٌلوش، مركز اإل٧ناء العريب ،فرانسواز أرمينكو( (1
  لبناف، -، الدار العربية للعلـو ناشركف، بًنكتتندكمينيك منغنو، اٞنصطلحات اٞنفاتيح لتحليل اٝنطاب، ترٗنة: ١نمد ٪نيا ((2
 .101-100، ص2008، 1اٛنزائر، ط -االختبلؼ، اٛنزائرمنشورات      

 الدار  -أفريقيا الشرؽ، اٞنغرب، )مقاربة تداكلية معرفية آلليات التواصل كاٜنجاج( عندما نتواصل نغًٌن  ،عبد الٌسبلـ عشًن ((3
 .63ص، 2006البيضاء، دط،      

 .213، ص2002، 1ط ،األردف-عمافاألسلوبية كثبلثية الدكائر الببلغية، دار صفاء للنشر كالتوزيع،  ،عبد القادر عبد اٛنليل ((4
 .214اٞنرجع نفسو، ص ((5
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يشمل اٞنكاف كالزماف بل ، فقطالناحية اللسانيةفيو ب ىنى عٍ أك ىو السياؽ الشامل أك الثنائي الذم ال يػي   
يٍرسىل كالتجربة اٞنعاشة، كما يشمل كل اٝنصائص النفسية كاالجتماعية للمرسل ك  (*)أين يتم فعل التلفظ

اٞن
يٍرسىل إليوككبل الٌنوعٌن يعضد ، (1)على حد سواء إليو

يف فهم معىن اٝنطاب ككشف مقاصد القوؿ، كما  اٞن
ٍرًسلأرادىا 
ي
، سواء بالٌنظر إُف كظيفة الوحدة الٌلغوية كاتساقها مع كحدات الٌنص األخرل، أك ربط القوؿ اٞن

يٍرسىل إليو عبلقة الٌنص باٞنرسل كّنبلبسات اإلنتاج كظركفو. كقد كاف ىارٕناف ٣نٌن شٌدد على 
، كعلى فهم اٞن

 .(2)معىن السياؽ على أنٌو سياؽ الوركد

اٞنشاركٌن  «:ػػػػ بػ D.Hymes كيتشٌكل سياؽ اٝنطاب العاـ من عٌدة عناصر، حٌددىا ديل ىا٬نز
التداكؿ على كالقواعد اليت ٓنكم ة اٞنستعملة، هجكاللٌ كنوع اٝنطاب، كالقناة، كالغاية، كاٞنكاف، كالٌزماف، 

 .(3)» الكبلـ يف صلب ٗناعة معينة

كما يذكر   -على األقل-اختزؿ عناصر السٌياؽ  Gillian Brown & George Yule على أٌف براكف كيوؿ
 .(4)ىو إُف معرفة من يتكٌلم، كإُف من يتكٌلم، كزماف كمكاف اٜندث الٌلغوم

 ق ( 656 – 586)  اٜنكم كاٞنواعظ اليت أكردىا ابن أيب اٜنديدلنا أف نتساءؿ عن سياؽ  كمن ىنا،
ٓنت عنواف: اٞنختار من حكم أمًن اٞنؤمنٌن كمواعظو، كعن ظركؼ إنتاج ىذه الٌنصوص، كاٞنشاركٌن يف 
 صناعة اٜندث الٌلغوم يف اٜنكمة، كزماف كمكاف عملٌية الٌتلفظ، كدكافع إنتاجو، لئلحاطة بعمق مقاصد 

 

 

                                                           

() التلفظ ىو الفعل الفردم الستعماؿ اللساف . 
       Ece korkut-Irem Onursal, pour comprendre et analyser les textes et les discours (théories et applications),     

       L'Harmattan 2009, l'ecole-polytechnique, Paris, université Hacettepe d'Ankara (Turquie), p 19.  

(1) Gilles Siouffi, Dan Van Raemdonck, 100 fiches pour comprendre la linguistique, Breal, juin 2009,                

       p 150-151. 

 .22ص، مدخل إُف علم اللغة النصي ،ديرت فيفهيجرك  فولفجانج ىاينو من ((2
 .28-27ص دكمينيك منغنو، اٞنصطلحات اٞنفاتيح لتحليل اٝنطاب، ((3
 .35ٓنليل اٝنطاب، ص ،ج. يوؿ ج.ب. براكف، ك ((4
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ٍرًسل
ي
من معلومات  أتيح لنابعض اٜنكم بالتحليل كالٌتأكيل، كفق ما  صكفهم الر سالة، كلذلك سوؼ ٦ن اٞن

 .(1)عن السياؽ

 من كصيتو ٞنالك األشرت. 02اٜنكمة  ،[...الط مىعى  بًنػىٍفًسًو مىًن اٍستىٍشعىرى  أىٍزرىل ]:

 من كصيتو ٞنالك األشرت. 03اٜنكمة ، [...كىاٍلبيٍخلي عىاره  ]:

 من كصيتو ٞنالك األشرت. 04اٜنكمة  [،...كىاٍلعىٍجزي آفىةه  ]:

 من كصيتو ٞنالك األشرت. 05اٜنكمة  [،...اٍلًعٍلمي ًكرىاثىوه كىر٬نىةه  ]:

 من كصيتو ٞنالك األشرت. 06اٜنكمة  [،...كىصىٍدري اٍلعىاًقًل صيٍنديكؽي ًسر هً  ]:

قىةي دىكىاءه ميٍنًجحه كىمىٍن رىًضيى عىٍن نػىٍفًسًو كىثػيرى الس اًخطي  ]:   من كصيتو ٞنالك  07اٜنكمة  ،[...عىلىٍيًو، كىالص دى

 األشرت.  

للحكم كاٞنواعظ كغًنه، ترتبط ىذه اٜنكم من خبلؿ ق (  656 – 586) ففي شرح ابن أيب حديد 
ا ينسجم مع  ت  اٜنكمة، لكن َف يكن بوسعنا البى حرؼ الواك الظاىر يف بداية  يف أهٌنا تشك ل نصًّا كاحدن

 تلكأٌف مع النص اآليت من تؤكٌد  اللفظي )الواك يف بداية اٜنكم( معلومات السياؽغًن أف ، ابعضو بعض
 ينٌ يا مالك احفظ ع« : الوصية–اٜنكمة  كأٌكؿ من أمًن اٞنؤمنٌن ٞنالك األشرتكاحدة كصٌية  ةاٜنكم الست
ِنىى  مركءتو من ضعف يقينو، كأزرل بنفسو من استٍشعىرى الٌطمع، كرىًضيى بالٌذؿ ، يا مالك وٍ عً ىذا الكبلـ كى 

اري ز  طلع على سر ه، كأىلكها من أم ر عليو ًلسانىوي، الٌشرىهي جى من كشف عن ضر ه، كىانت عليو نفسيو من أى 
  ثػىٍركىةه، ش ٍكري كىال كىاٍلوىرىعي جين ةه،قىصىةه، اٍلبيٍخلي عىاره، كىاٛنٍيٍْبي مىنػٍ ، اٝنىطىر، من أىول إُف متفاكت خذلتوي الٌرغبةي 

 

 

 

                                                           

           ، 1لبناف، ط-كالطباعة كالنشر كالتوزيع، بًنكتاٞندخل إُف علـو هنج الببلغة، دار العلـو للتحقيق ، ١نسن باقر اٞنوسوم ((1
 .357، ص2002     
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   (1)» اٍلمىوىد ةً  فىخ  كىاٍلبىشىاشىةي ...كىالص بػٍري شىجىاعىةه 

 إنٌو ٬نكن أف ٧نثل لعناصر العملٌية التخاطبية يف ىذه اٜنكم كفق اٞنخٌطط اآليت:

     

 2اٜنكمة 
 3اٜنكمة 
 4اٜنكمة 

 اٞنرسل إليو  )مالك األشرت(                5اٞنرسل )اإلماـ علي(              اٜنكمة        
 6اٜنكمة 
 7اٜنكمة 

من ذا ك  ،أٌما اٞنرسل، فهو أمًن اٞنؤمنٌن علي رضي اهلل عنو، خليفة رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كسٌلمف
مكانتو يف عهد رسوؿ اهلل كعلمو كحكمتو، فهو ابن عٌمو صٌلى اهلل عليو كسٌلم، ٗنعهم بيت كاحد  ٩نحد

كانو مأف ٬نوت  غًن مباؿو  بدموصلى اهلل عليو كسلم ٌمد حمل ءهىو كخد٩نة أـ اٞنؤمنٌن، كمن ذا ٩نحدي فدا
دًّا من قبوٟنا بعد مبايعة اٞنهاجرين بي ٩نٍد لكن أحداثنا كثًنة عصفت بزمن خبلفتو اليت َف  (2) .ليلة اٟنجرة

لو فيها اٜناؿ يومنا  في صٍ ىػ. كاليت دامت قرابة ٙن  سنٌن، كَف يى  35من ذم اٜنٌجة سنة  25كاألنصار لو يف 
ا  .(3)كاحدن

قل عنو من كتاب هنج الببلغة من خطب أك حكم كمواعظ كما طيبعى من كبلـ اإلماـ، كخاٌصة ما ني 
ب أصحابو عليو، فأصبح لئلماـ عدك  ظاىر ل  أى للواقع الذم عصفت بو رياح الفتنة، كتى أك رسائل كاف صورة 

                                                           

 أف اٜنكم اليت ذكرت مفرقة عند الرضي، كردت ضمن حكمة كاحد قبلو عند ابن شعبة يف   عبد الٌزىراء اٜنسيين اٝنطيبكذكر  ((1
   .10-4/9مصادر هنج الببلغة كأسانيده، ينظر  يف باب ما ركم عنو من قصار كلمو. 201صٓنفة العقوؿ      
  كال اٞنكاف الذم نبتت منو،  ،ألف اٜنكمة ليست بزمنها الذم قيلت فيو ؛ يف األمركمع ذلك لي  يف اٛنمع أك التفريق ما يغًٌن       
  إف اٜنكمة بالذات كلي  الوصية ّنعناىا الشائع عابر للزماف كاٞنكاف كالثقافات، كلي  من ضًن أف ٓنتوم الوصية الواحدة      
 كانت داخل الوصية أـ خارجها.  أعلى أكثر من حكمة. كاٜنكمة تبقى حكمة سواء     

  ، دار مصر - القاىرة ،اٞنصرم فهارس: صبحي الٌصاٌف، دار الكتابضبط النص كابتكار ال علي بن أيب طالب، هنج الببلغة،  (2)
 .7ص مقدمة احملقق، ،2004، 1، طلبناف -الكتاب اللبناين، بًنكت      

 .9ص مقدمة احملقق،، فهارس: صبحي الٌصاٌفكابتكار الضبط النص  علي بن أيب طالب، هنج الببلغة،  ((3
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مثل معاكية، كصديق ظاىر أيضنا مثل اٜنسن كاٜنسٌن ككميل كعمار بن ياسر كمالك األشرت ٣نٌن ذكركا يف 
 ن القياـ بواجباتو.كاٞنتخاذؿ ٣ٌنن قعد ع ،منت اٜنكم، كما ظهر احملايدي الذم ينصر اٜنق  كَف يقهر الباطل

يٍرسىل إليوأٌما ك 
األشرت بي، عيًرؼ عً خى فهو مالك األشرت، كىو مالك بن اٜنارث بن عبد يغوث الن   اٞن
يف حرب الًنموؾ، كىو من أصحاب علي الذين ثبتوا معو، ككاف من الشجعاف األجواد  او ذىبتيألٌف عين

 .(1)العلماء الفصحاء

ٞنالك الذم كالٌه على مصر، فمن البدىي أف  توىي ٗنلة من كصيكىذه الٌنصوص اليت بٌن أيدينا، 
يعر فو فيها مبادئى من سار على ىديها ٤نح يف إمارة الببلد كالعباد، ٪نذ ره البخل فوصفو بالعار، كيعر فو 
اٛنْب الذم لي  من ًشيم الٌرجاؿ، كالعجز الذم كصفو باآلفة، كيأمره بالعلم كالبشاشة كالٌصدقة... كمن 

، كىاذٍكيٍر قػىبػٍرىؾى  ]: 400اٜنكم األخرل أيضا، كصٌية ٞنالك األشرت كىي اٜنكمة  ، كىاٍحطيٍط ًكبػٍرىؾى  ،[ضىٍع فىٍخرىؾى
اٞنأخوذة من -كٞنٌا كاف األشرت كاِف مصر يف عهد اإلماـ، فقد أراد أف يريب  فيو من خبلؿ ىذه اٜنكم 

الصفات، كاالبتعاد عن الٌطمع كالٌضعف كاٛنْب ا أكصاه هبذه فيمصفات الٌرجاؿ، فأٍكصاه  -كصايا لو
 كالٌرذيلة.

من خبلؿ كصايا ال  ،علي يف اٜنرب كالسلم ؛يدتنسجم ٗنيع الٌنصوص اٞنوٌجهة إُف مالك األشرت ك 
تكوف عادةن إال  من أبو البنو، ٪نذ ره فيها مزالق اٜنياة، ك٫ناؼ عليو تكالب الٌدىر، فيقد ـ لو خبلصة ْنربة 

مىٍن ضىيػ عىوي  ]: 15القريب، كىو ما أخرب بو اإلماـ يف اٜنكمة  األبعد الذم أتيح لو، فكاف نًعم كىو صادقة
فػىيػيٍقتىلي مىالك، كيصل اٝنرب  ،كرد يف القرآف الكرًنلكٌن الفتنة أشد  من القتل كما  ، [ األقٍػرىبي أيتًيحى ٟنىيا األبٍػعىدي 

! كىاهلًل لىٍو كىافى جىبىبلن لىكىافى ًفٍندان،  مىالكه  ]: 452مسامع علي، فيقوؿ قولو الٌشهًن يف اٜنكمة    أكٍ كىمىا مىاًلكه
، كىالى ييويف عىلىٍيوً  كقد قاؿ عليٌّ: رًحمى اهلل مالكنا، فلقد كاف  ،[الط ائًري  كىافى حىجىران لىكىافى صىٍلدان، الى يػىٍرتىًقيًو اٜنٍىاًفري

 .(2)ِف كما كيٍنتي لرسوؿ اهلل

                                                           

 .5/259، 1986، 7لبناف، ط-عبلـ، دار العلم للمبليٌن، بًنكتاأل ،الٌزركلي ((1
 .5/259، اٞنرجع نفسو ((2
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، فهذه اٜنكمة ال ييفهم مقصديىا،  [لىٍو أىحىب يًن جىبىله لىتػىهىافىتى  ]: 108كيقوؿ اإلماـ علي يف اٜنكمة 
تويف سهل بن حنيف األنصارم، كىو من أحب  الٌناس  اإاٌل ّنعرفة سياؽ القوؿ كظركفو، إٍذ قاٟنا اإلماـ ٞن

أٌف احملنة تغليظي عليو، فتيسرعي  «: بقولو اٜنكمةى ىذه علق (  406 – 359) الٌرضي الشريف إليو، كيعل ق 
 .(1)» اٞنصائب إليو، كال يػيٍفعىلي ذلك إالٌ باألتقياء األبرار، اٞنصطفٌنى األخيار

كىو  -كىو من الٌصحابة الٌسابقٌن، الذين شهدكا بدرنا كثبتوا يـو أحد-موت سهل بن حنيف كاف ك 
 .بعليٍّ ة نزلت مصيب(2)٣نن استخلفهم علي على البصرة

ادنا ق إُف ( تشًن ينً ب  حى النسبة يف الفعل )أى  فياء ،يًّا لبلبتبلءو إٍذ ترسم اٜنكمة صورة قإنة للموت كاستعدى
اٜنكمة إُف حادثة مهٌمة  ٓنيلكما   ،كٌل من أحٌب عليًّا حٌّت لو كاف جىبىبلن موت  ، كتشًن إُف إمكانية عليٌ 

ىػ يف صفر، ٞنٌا رفض معاكية مبايعة  37نو، كىي معركة صف ٌن اليت كانت سنة عيف خبلفة علٌي رضي اهلل 
 .(3)علي ُنٌجة القصاص لدـ عثماف

، بٌن اإلماـ علي كأحد أصحابو قٌوة التفاعل مع اٞنوقف، كىو يـو 329كتصٌور احملادثة يف اٜنكمة 
بػيٍؤسان لىكيٍم، لىقىٍد ضىر كيٍم  ]:ىػ( ٞنٌا مٌر اإلماـ رضي اهلل عنو بقتلى اٝنوارج، كتفيد عبارة  38)من سنة النهركاف 
شٌدة غيظو من اٝنوارج، الذين قتلوا الٌصحايب  اٛنليل عبد اهلل بن خىٌباب كما قتلوا زكجتو،  [...مىٍن غىر كيمٍ 

غضبو أكثر أنٌو عندما سأٟنم من قتلو؟ قالوا قتلناه ها كىي حامل يف الشهر الٌتاسع، كما أثار طنركا بقكب
ٗنيعنا

. فكاف ىذا ٣نٌا أشعل فتيل معركة الٌنهركاف اليت قاتل فيها عليٌّ اٝنوارج كمن كاف معهم. كتصٌور (4)
ر ىٍم لي  عليًّا، كال غفمن  -كإف كانت حقيقة على يده-اٜنكمة أٌف هناية اٝنوارج َف تكن بيد علٌي، 

مىاين ، كىفىسىحىٍت ٟنىيٍم يف م ارىةي بًالس وًء، غىر تٍػهيٍم باألى  ي األى فٍ الش ٍيطىافي اٍلميًضل ، كىالنػ   ... ]: وىأصحابو، بل 
ىعىاًصًي، 

تٍػهيمي اإلً كى اٞن ، فىاقٍػتىحىمىٍت هًبًمي الن ارى كىعىدى  ٞنا فعلوه بعبد اهلل بن خىٌباب كزكجتو.، كذلك إشارة  [ٍظهىارى

                                                           

 .9/18/419هنج الببلغة، شرح  ،ابن أيب اٜنديد ((1
 .3/142األعبلـ،  ،الٌزركلي ((2

 .184، ص2006، 3ط مصر، -القاىرة  من التاريخ، دار الكتب كالوثائق القومٌية،حقبة عثماف بن ١نٌمد اٝنمي ،  (3)
 .193ص ،اٞنرجع نفسو ((4
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. فهي رسالة كاضحة من علي [ريب  عىاًَف قىٍد قػىتػىلىوي جىٍهليوي، كىًعٍلميوي مىعىوي الى يػىنػٍفىعيوي  ]: 104أٌما اٜنكمة 
رضي اهلل عنو، ٞنٌا سارى طلحة كالز بًن كمعهما عائشة إُف البصرة

. مطالبٌن بدـ عثماف، من كاليها يومئذ (1)
شهر معركة يركيها الٌتاريخ، كىي معركة اٛنمل نيف، لقد تسٌببى ىذا اٞنسًن فيما بعد ألكىو عثماف بن حي 

ىػ( اليت أسفرت عن مقتل عشرة آالؼ، نصفهم من أصحاب علي، كنصفهم من أصحاب عائشة،  36)
. كقد كاف اإلماـ علي يرل أنٌو من غًن (2)لقرآفل قارئكقد قيتل من بين عدم  يومئذ سبعوف شيخنا، كل هم 
كمن عدـ الٌصواب أف يسًن طلحة كالزبًن، كمعهما ، اٜنكمة اٞنطالبة بدـ عثماف يف ظٌل تلك الظٌركؼ 

ة من عائشة كمن تابعهم إُف البصرة، فقاؿ ىذه اٜنكمة عنهم يف مقاـ الت حس ر كعدـ الر ضا، كىي مستلٌ 
سار طلحة كالز بًن كمعهما عائشة  اإٌف عليًّا خطب ٞن   «: ب )اٛنمل( قاؿ، ذكرىا أبو ١ننف يف كتاخطبة لو

ليعلماف أهٌنما ٢نطئاف، كرب  عاَف  -يعين طلحة كالز بًن–يريدكف البصرة، كذكر اٝنطبة كيف آخرىا... كأهٌنما 
 .(3)» قتلو جهلو كعلمو معو َف ينفعو. كحسبنا اهلل كنعم الوكيل

اؤيؾى ثىبلىثىةه  ]:كاليٌت يقوؿ فيها  301عة، اٜنكمة ائكمن حكمو الرٌ  :  :أىٍصًدقىاؤيؾى ثىبلىثىةه، كىأىٍعدى فىأىٍصًدقىاؤيؾى
، كىعىديك  عىديك ؾى  ، كىصىًديقي صىًديًقكى ، كىصىًديقي عىديك ؾى  .صىًديقيكى ، كىعىديك  صىًديًقكى : عىديك ؾى اؤؾى  . [كىأىٍعدى

)أنت(،  ؾم ييعرب  عنو بكاؼ اٞنخاطبة )أصدقاؤ ذالك يا ترل؟ يف ىذه اٜنكمة  من ىو اٞنخاطبف
كيطربو يف ٠نلسو  بن أيب طالبعدٌك علي  ؛الكليب الذم ما زاؿ يذكري معاكيةحية دإنٌو ؟ أٍعداكؾ )أنت(ك 

 :(4)حٌّت قاؿ

 

 

 

 
                                                           

 .363ص علـو هنج الببلغة،اٞندخل إُف  ،١نسن باقر اٞنوسوم ((1
 .4/539دت، ، 2، طمصر - القاىرة ،رسل كاٞنلوؾ(، دار اٞنعارؼتاريخ الٌطربم )تاريخ ال ،الٌطربم( (2
 .4/99عبد الٌزىراء اٜنسيين اٝنطيب، مصادر هنج الببلغة كأسانيده، ( (3
 .4/234، اٞنرجع نفسو ((4
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 كىديكدي  قى ػػػػػػػػػػالص ًدي د  ٍن كى مى كًإين  لً  م دىاًخله يف عىدىاكىيت ك  صىًديقي عىدي 
  (1) يدي ػػػػػػػػػقيليوًب بىعف  الذ م بػىٌٍنى الفىإً  وي ػػػػػػػػػػػػٍنتى صىًديقي فىبلى تػىٍقرىبىن  ًمين  كىأى 

، كىالى ضىرٍعه فػىييٍحلىبى  ]: لو كىي األكُف كمةاٜنأٌما  نىًة كىاٍبًن الل بيوًف، الى ظىٍهره فػىيػيرٍكىبى فهي  [كيٍن يف اٍلًفتػٍ
كيف ًبكى يا بيين إذا  «:مقتطفة من كصٌية لو أكصى فيها ابنوي اٜنسن يف زمن الفتنة، كىذه مقتطفات منها 
م فاتك، كشيخهم ال يأمر ّنعركؼ، كال ينه عن منكر، خوفهم آجل،  ىًصٍرتى من قـو صبي هم عىادو، كشاهب 

ف إاٌل من يرجيوف نوالو، إف تركتهم َف يرتكوؾ، افوف لسانو، كال يكرميو ٫نكرجاىم عاجله، ال يهابوف إال  من 
ـ  بعضهم تكإف  ابعتهم اغتالوؾ، إخوافي الظٌاىر كأعداء السرائر. يتصاحبوف على غًن تقول، كإذا افرتقوا ذ

وف، ال ظهره فًنكٍب، كال ضرعه بالبدع، فكين يابين عند ذلك كابن الل   يػػػػى فيهم، كٓنني نى بعضنا، ٕنوت فيهم الس  
نا عابيوؾ، كإف كنت جاىبلن َف يػيٍرًشديكؾ...حفيي 

، فما ًطبلىبيك لقـو إف كنت عىاٞن  كذكر أيضا أفٌ ، »لبي
 عىٍيبً  يف  نىظىرى  مىنٍ  «: (2)آخر ما احتوتو الوصية اٞنذكورة ىييف ترتيب الشريف الرضي اآلتية  355اٜنكمة 
 بًًو، قيًتلى  اٍلبػىٍغيً  سىٍيفى  سىل   كىمىنٍ  فىاتىوي، مىا عىلىى ٪نىٍزىفٍ  َفىٍ  اهللً  برًٍزؽً  رىًضيى  كىمىنٍ  غىًٍنًه، عىٍيبً  عىنٍ  اٍشتػىغىلى  نػىٍفًسوً 
، األيميورى  كىابىدى  كىمىنٍ  ، الل جىجى  اقٍػتىحىمى  كىمىنً  عىًطبى اًخلى  دىخىلى  كىمىنٍ  غىرًؽى مى  الس وءً  مىدى ىذه ىي اٜنكمة،  .» اهتً 

يعل ل  ىو ماضٌمها إُف ٗنلة الكبلـ السابق كالبٌلحق، ك ب أكثرىا معناكىي تسبح يف سياقها الٌلغوم فيتوٌضح 
، كيبتعد عن فنتيتقي أصحاب ال ،(3)وفبابنو اٜنسٌن ألف يكوف كابن اللٌ  بن أيب طالبكيرب ر دعوة علي 

 إخواف الظٌاىر كأعداء الٌسرائر. ؛قـو ال يٌتقوف اهلل، ال يأمركف ّنعركؼ كال ينهوف عن منكر

                                                           

  جملهوؿ كذكر أف أبا العباس اٞنربد  ، كنسبو ابن عبد الرب2/227، نظر ابن عبد ربٌو، العقد الفريدابن عبد ربٌو لئلماـ علي ي وي بى سى نى  (1)
  مكاف  "شقيق"يف البيت األكؿ، كجاء البيت الثاين ٢نتلفا كفيو  "كدكد"مكاف  "صديق"الركم(،ذكر٨نا على قافية القاؼ)حرؼ      
يجىاًل  كشحذ الذاىن كاٟناج ، ٓنقيق: ١نمد مرسي اٝنوِف، دار الكتب "بعيد"     

ىجىاًل  كايٍن  اٞن
  ، ينظر ابن عبد الرب، هبجة اٞن

 .688/ 1 ـ،1981 ،2لبناف، ط-العلمية، بًنكت     
  كىو ما للمرجع ذاتو   7/ 4 من( 4) رقم كاٟنامش .8-4/7مصادر هنج الببلغة كأسانيده،  ،عبد الٌزىراء اٜنسيين اٝنطيبينظر   ((2

مة اٜنٌلي( يف كتاب العدد القوية لدفع اٞنخاكؼ  عٌما ركاه الشيخ رضي الدين علي بن يوسف لى قً ني          بن اٞنطهر )أخو العبل 
 اليومية.       

كابن  )...( الذكر إذا استكمل السنة الثانية كدخل يف الثالثةوف: كلد الناقة بابن الل «يشرحو ابن أيب اٜنديد كييعٌرؼ بو بقولو :  ((3
إذا استكمل كىو مطٌرح ال ينتفع بو  ،اللبوف ال يكوف قد كمل كقىًومى ظهره على أف يركب، كلي  بأنثى ذات ضرع فييحلب

هنج الببلغة،  شرح .» فتيحلب و بعد على ذلك، كال أنثى ذات ضرعألٌف ظهره َف يق ؛ال ٬نكن ركوبو الثانية كالثالثة، فهو
9/18/266. 
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ا ٞن صورة حيةن إٌف االط بلع على سياؽ اٜنكم، يوٌضح الٌصورة أكثر كيعم ق فهم الٌنص الذم كاف 
، كقد عصفت بو رياح الفتنة كطٌوقتو من كل  جانب، فتعٌددت اٜنكم بتعٌدد بن أيب طالبعاشو علي 

بنائو اٜنسن كاٜنسٌن، اٞنواقف كاٞنقامات اليت قاؿ فيها اإلماـ خطبو كمواعظو ككصاياه، كخاٌصة كصاياه أل
م، كعٌمار بن ياسر ر انصك١نٌمد بن اٜننيفة، ككصاياه ألصحابو كمالك، ككميل كسهيل بن حنيف األ

 .مكغًنى

فكاف اختيار البليغ كاٞنوجز منها بسبب ، اٜنكم من مصادرىا كاف لغاية تداكلية ىذه اقتطاع  إفٌ 
 ذلك حٌّت ٪نسن حفظها كاستعماٟنا يف كٌل زماف كمكاف.

يف إصبلح إنساف العراؽ  بن أيب طالبرغبة علي عن  ىذه اٜنكم كاٞنواعظ أغلب أٗنعتلقد 
ع كتب التاريخ على أهٌنا حقبة سفك مً ْنيٍ خاٌصة، بل كل  إنساف أغرتو الٌدنيا، كقادتو شهواهتا يف حقبة 

ات القوؿ كانسجمت ـ النهركاف، كحرب صف ٌن، فتعٌددت مقاميو الد ماء يف معارؾ اشتهرت ّنعركة اٛنمل ك 
 كاف لكل  مقاـ مقاؿ.فمقاالهتا، 

 المعرفة الخلفية:. 2

إضافة إُف ١نٌددات السياؽ، تسهم اٞنعرفة اٝنلفية أك استعماؿ معرفتنا بالعاَف، بشكل فاعل يف فهمنا 
اٞنعلومات عن كتأكيلنا للٌنص أك للخطابات اٞنتوضعة يف مقامىات تواصلية، كيؤٌكد براكؿ كيوؿ على أٌف تلك 

العاَف، ليست أساس فهمنا للخطاب فحسب، بل رٌّنا لكل جوانب خرباتنا اٜنياتية، مستدالن ّنبلحظة دم 
اٌل حالة خاٌصةه من إما ىي  ،كيفية معرفة الٌناس ّنا ٩نرم داخل نصٍّ  «: د يف ىذا الص دد من أفٌ نبوجرا

 .(1)» مسألة كيفية معرفة الٌناس ّنا ٩نرم يف العاَف

تصو ر العاَف اجتماعيا كثقافيا، ٣نٌا ينفي عزلة ىذه األخًنة عن تفاعلو ّنا  ةه ككأٌف الٌنص قطعة لسانيٌ 
 ٪ندث فيو كيف كواليسو.

، ينتمي إُف حقبة  اإلماـ حكم كمواعظالكثًن من تقد ـ  علي رضي اهلل عنو صورةن عن عاَف خاصٍّ
إهٌنا اٜنقبة األصعب على اإلطبلؽ يف ، جرةهلل 40 غاية السنة إُف جرةهلل 35السنة  ة اٞنمتٌدة منتخبلف

                                                           

 .279ص ٓنليل اٝنطاب، ،ج.يوؿ ك ج.ب براكف( (1
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اشتٌدت فيها الفنت كالرٌتاجع عن الٌدين، ككثر إذ التاريخ اإلسبلمي بعد كفاة ١نٌمد صٌلى اهلل عليو كسٌلم، 
الٌنفاؽ كاالقتتاؿ ألغراضو دنيويٌة، فكانت اٜنكمة كاٞنوعظة تصو ر جانب التفاعل مع ىذا الٌزمن ها في
نداء كحث ركحاين، يعلو باإلنساف ٥نو الكماؿ، كيدعوه إُف ترؾ ما عليو « صبلح أىلو كتربيتهم، كٖنرهتا إل

 .(1)» ةً قى لٍ من سوء كغفلة كعدـ اٝنيركج عن الغاية كاٟندؼ من اٝنً 

يٍرسىل إليوأشٌد االرتباط ّنعارؼ  إٌف فهم كتأكيل اٜنكم كاٞنواعظ مرتبطه 
م يف العاَف، ر اٝنلفٌية، عٌما ٩ن اٞن

يٍرسىل إليوفهذه اٞنعرفة ىي اليت ٔنفف كطأة التوتر بٌن 
كالٌنص إٍذ تساىم بشكل فع اؿ يف تكسًن العبلقة  اٞن
 .(2)اٞنتوت رة بينهما، كتشعره بالقدرة على الفهم كالٌتأكيل

كثر من على أٌف فهم كتأكيل ىذه الٌنصوص مرتبط أشٌد االرتباط بسياقات احملادثة اليت كانت يف أ
يٍرسىل إليوبإمكانو أف يٌتخذ موقع  نموقف، مع أصحابو أك أبنائو، أك كٌل م

يف تلك الٌنصوص، كاليٌت   اٞن
شفت تفاعبلن كبًننا مع نصوص أخرل كخاٌصة القرآف الكرًن كأحاديث الٌرسوؿ صٌلى اهلل عليو كسٌلم يف ك

على التناص، كىو اٞنبدأ الذم بو تنشأ الٌنصية اعتماد كبًن « مقامات طغى فيها عنصر الفورية، ٣نٌا أٌدل إُف 
 .(3)» ألم  نصٍّ بعينو من خبلؿ تفاعل ىذا الٌنص كالٌنصوص األخرل

  :()ك٬نكن فيما يأيت تقدًن بعض النماذج من استلهاـ ىذه النصوص كاالستشهاد هبا

 :القرآن الكريممن  1.2

تستمد داللتها أك معناىا من قوؿ اهلل  [...بًأىٍحسىنى ًمنػٍهىاًإذىا حييػ ٍيتى بًتىًحي ة فىحىي   ]: 60 اٜنكمة - 
 .[86:النساء]َّ  هي مي خي حي جي ٰه مه جه منهن خن حن جن  مم خم حم جم ُّ  تعاُف:

نىًة، ألى  :الى يػىقيولىن  أىحىديكيمٍ  ]: 90اٜنكمة  -   ن وي لىٍي ى أىحىده ًإال  كىىيوى ميٍشتىًمله الل هيم  ًإين  أىعيوذي بكى ًمنى اٍلًفتػٍ
ً، فىًإف  اهللى سيٍبحىانىوي يػىقيوؿي   ّٰ ِّ ُّ ُّ :عىلىى ًفتػٍنىة، كىلًكٍن مىًن اٍستػىعىاذى فػىٍليىٍستىًعٍذ ًمٍن ميًضبل ًت اٍلًفنتى

ٍكالىًد ٍموىاًؿ كىاألى ، كىمىٍعىنى ذًلكى أىن وي سيٍبحىانىوي ٫نىٍتىرًبيىيٍم بًاألى َّ زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ
                                                           

 .05، ص2012ط، راؽ، دالع-النجف، العتبة العلوية اٞنقدسةاٞنوعظة يف هنج الببلغة، ، مكتبة الركضة اٜنيدرية ((1
 .326ص )مدخل إُف انسجاـ اٝنطاب(، لسانيات النص ،١نٌمد خطايب ((2
 .491الٌنص كاٝنطاب كاإلجراء، ص ،بوجراندم ركبرت د ((3

( )كٓنديدا من اجمللدين التاسع كالعاشر.هنج الببلغةشرح  ،استفدت يف ىذا العمل من شرح ابن ايب اٜنديد ، 
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ى الس اًخط  كقد تضمنت اٜنكمة  -بصريح اللفظ تستمد داللتها أك معناىا  [...لًرًٍزًقًو كىالر اًضي ًبًقٍسًموً لًيىتىبػىٌن 
 يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ  من قوؿ اهلل تعاُف: -كتفسًنىااآلية ذاهتا 

 .[28:األنفاؿ] َّ زب رب

ان كيٍن ٚنىىحان كىالى تىكيٍن ميبىذ ران، كىكيٍن ميقىد ران، كىالى  ]: 33اٜنكمة  -  تستمد داللتها أك معناىا  [تىكيٍن ميقىرت 
] َّ ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّ  من قوؿ اهلل تعاُف:

 .[29:سورة اإلسراء

! لىعىل كى ظىنػىٍنتى ] : 76اٜنكمة  -  لىٍو كىافى ذًلكى كىذًلكى لىبىطىلى الثػ وىابي  حىإنان! الىزًمان، كىقىدىران  قىضىاءن  كى٪ٍنىكى
 ، ًٍيًنان، كىنػىهىاىيٍم ٓنىًٍذيران، كىكىل فى يىًسًنان، كىَفٍى ييكىل ٍف  .كىسىقىطى اٍلوىٍعدي كىاٍلوىًعيدي كاٍلًعقىابي ًإف  اهللى سيٍبحىانىوي أىمىرى ًعبىادىهي ٔنى

نًٍبيىاءى لىًعبان، كىَفٍى يػيٍنزًًؿ الكيتيبى ًسًل األى عىًسًنان، كىأىٍعطىى عىلىى اٍلقىًليًل كىًثًنان، كىَفٍى يػيٍعصى مىٍغليوبان، كىَفٍى ييطىٍع ميٍكرًىان، كىَفٍى يػيرٍ 
ا بىاًطبلن، ذًلكى ظىن  ال ًذينى كىفىريكا فػىوىٍيله لًل ًذينى كىفىريكا ًمنى لًٍلًعبىاًد عىبىثان، كىالى خىلىقى الس ماكىاًت كىاألى  نػىهيمى ٍرضى كىمىا بػىيػٍ

 [.23]اإلسراء:َّ من زن رن مم ام يل ىل ُّ  تستمد داللتها أك معناىا من قوؿ اهلل تعاُف: [الن ارً 

 مص  خص حص مس ُّ  :نًٍبيىاًء أىٍعلىميهيٍم ّنىا جىاؤيكا بًًو، مثي  تىبلى ًإف  أىٍكُفى الن اًس بًاألى ] : 92اٜنكمة  - 

مىٍن أىطىاعى اهللى كًإٍف  : ًإف  كىِف  ١نيىم دو  مثي  قىاؿى ، َّ جف مغ  جغ مع مظجع حط مض خض حض جض
تيوي، كىًإف  عىديك  ١نيىم دو  مى  -تستمد داللتها أك معناىا بصريح اللفظ  [مىٍن عىصىى اهللى كىًإٍف قػىريبىٍت قػىرىابػىتيوي  بػىعيدىٍت ٜنٍي

 مض خض حض جض مص  خص حص مس ُّ : من قوؿ اهلل تعاُف -كقد تضمنت اٜنكمة اآلية ذاهتا 

 .[68:آؿ عمراف]َّ جف مغ  جغ مع مظجع حط

فىحىق  اٍلوىاًلًد عىلىى اٍلوىلىًد أىٍف  ؛كىًإف  لًٍلوىلىًد عىلىى اٍلوىاًلًد حىٌقان  ًإف  لًٍلوىاًلًد عىلىى اٍلوىلىًد حىٌقان  ]: 407اٜنكمة  - 
 مئ ُّ  تستمد داللتها أك معناىا من قوؿ اهلل تعاُف: [...ييًطيعىوي يف كيل  شىٍيء ًإال  يف مىٍعًصيىًة اهلًل سيٍبحىانىوي 

 مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ

 نن من زن  ممرن ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث

 .[15-14 :لقماف] َّ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ينٰى ىن

                فقاؿ: ًإف  قػىٍولىنا، َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ  :كقد ٚنع رجبلن يقوؿ كقاؿ ]: 95اٜنكمة  - 

تستمد  [ًإقٍػرىاره عىلىى أىنٍػفيًسنىا بًاٍٟنيٍلكً  َّ نئ مئ زئ ُّ  :بًاٍلميٍلًك، كقولىنىاًإقٍػرىاره عىلىى أىنٍػفيًسنىا  َّ رئ ّٰ ُّ 
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بصريح اللفظ )لكوف اٜنكمة كردت تفسًنا أك شرحا يف مقاـ تعقيب على ما ٚنعو من داللتها أك معناىا 
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  من قوؿ اهلل تعاُف:رجل قاؿ ما تضمنتو اآلية الكر٬نة( 

 .[156: البقرة] َّ ىئ  نئ

: ]: 228اٜنكمة  -  ، اٍلعىٍدؿي                  تستمد داللتها أك معناىا من قوؿ [.التػ فىض لي  كىاإًلٍحسىافي: اإًلٍنصىاؼي
 .ذلك أف اٜنكمة تفسًن لآلية الكر٬نة، [50:النحل] َّ يب  ىب نب مب زب رب ُّ اهلل تعاُف: 

نٍػيىا لىتػىٍعًطفىن  : كقاؿ] : 205اٜنكمة  -  نىا الد   بلى تى كى  .كىلىًدىىا عىلىى الض ريكسً  عىٍطفى  مًشىاًسهىا بػىٍعدى  عىلىيػٍ
                   مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص ُّ  :كى لً ذى  يبى قً عى 

 مظ  حط مض خض حض جض مص ُّ  تستمد داللتها أك معناىا من قوؿ اهلل تعاُف: ،[َّ  حف جف

 اٜنكمة.؛ لكوهنا كردت شاىدا على [05: القصص] َّ  حف جف مغ جغ مع جع

اًب اهلًل سيٍبحىانىوي، كىافى يف األى ] : 85اٜنكمة  -  خىرى ريًفعى أىحىدي٨نيىا، فىديكنىكيمي اآلفػى ٍرًض أىمىانىاًف ًمٍن عىذى
مىافي اٍلبىاًقي فىااٍلٍسًتٍغفىاٍر، كىأىم ا األى .سل م صلى اهلل عليو ك  مىافي ال ًذم ريًفعى فػىهيوى رىسيوؿي اهللي أىم ا األى ؛ فػىتىمىس كيوا بًوً 
 [َّ خك حك جك مق حق مف خف جفحف مغ  جغ مع جع مظ ُّ   :تػىعىاُفى قىاؿى اهللي 

 حق مف خف جفحف مغ  جغ مع جع مظ ُّ  تستمد داللتها أك معناىا من قوؿ اهلل تعاُف:

١ناسن االستخراج من  -الرضيالشريف كما عٌلق -؛ لكوهنا [33: األنفاؿ]َّ خك حك جك مق
 . (1)ا اإلماـ عليمأتى هب لذينكلطائف االستنباط ال

ـٍ أىٍربىعان: مىٍن أيٍعًطيى الد عىاءى َفٍى ٪نيٍرىـً اإلً  ]: 131اٜنكمة  -      جىابىةى، كىمىٍن أيٍعًطيى مىٍن أيٍعًطيى أىٍربعان َفٍى ٪نيٍرى
، كىمىٍن أيٍعًطيى اال  اٍلقىبيوؿى

ـً
تستمد  [اٍلمىٍغًفرىةى، كىمىٍن أيٍعًطيى الش ٍكرى َفٍى ٪نيٍرىـً الز يىادىةى ٍسًتٍغفىارى َفٍى ٪نيٍرىـً التػ ٍوبىةى َفٍى ٪نيٍرى

 :منك ، الد عىاءً  يف[60:غافر] َّ  جهمه ين ىن من خن ُّ  :اآلية الكر٬نة  داللتها أك معناىا من
يف  [110:النساء]َّ ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ُّ 
] َّ يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ُّ :من ك  ،ٍسًتٍغفىارً اال

 ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب ُّ :   كمن ،الش ٍكرً يف  [07:إبراىيم

                                                           

 .2/325علي بن أيب طالب، هنج الببلغة،  (1)
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كىو الذم  . التػ ٍوبىةً  يف [17] النساء: َّ يق ىق يف ىف  يث نثىث مث زث رث يت
 أشار إليو الٌرضٌي تعقيبا على اٜنكمة اٞنذكورة.

 :الحديث النبوي الش ريفمن . 2.2

حٌ كىمىٍن رىًضيى عىٍن نػىٍفًسًو كىثػيرى الس اًخطي عىلىٍيًو،  ]: 07 اٜنكمة - ق ُة د و اٌء ُمن ج  ، كىأىٍعمىاؿي و الصَّد 
عن الرسوؿ عليو الص بلة  ابن مسعودا ركاه مستمدة ٣نٌ  ،[اٍلًعبىاًد يف عىاًجًلًهٍم نيٍصبي أىٍعييًنًهٍم يف آًجًلًهمٍ 

قىًة، مىٍرضىاكيمٍ  كىدىاكيكا بًالز كىاًة، أىٍموىالىكيمٍ  حىص نيوا]  :كالس بلـ  .(1) [بًالد عىاءً  اٍلبىبليىا أىنٍػوىاعى  كىاٍستػىٍقًبليوا بًالص دى

ا عىلىى أىٍف يػيٍبًغضىيًن مىاأىبٍػغىضىيًن، كىلىٍو صىبىٍبتي  لىٍو ضىرىٍبتي خىٍيشيوـى ] : 43 اٜنكمة - اٍلميٍؤًمًن ًبسىٍيًفي ىذى
نٍػيىا ًَنىم اهًتىا ب يًن مىا أىحىب يًن  الد   كىذًلكى أىن وي قيًضيى فىانٍػقىضىى عىلىى ًلسىاًف الن يب  ااٍلم ي   :عىلىى اٍلمينىاًفًق عىلىى أىٍف ٪نًي
:   عليو السبلـ بُّك  ُمن اف قٌ »أىن وي قىاؿى ، ال  يـُب غ ُضك  ُمؤ م ٌن، و ال  ُيح  مأخوذة ٣نا ركاه علي ابن  ، [«ي ا ع ل يُّ

 اأٍليم ي   الن يب   لىعىٍهدي  إًن وي  الن سىمىةى، كىبػىرىأى  اٜنٍىب ةى، فػىلىقى  كىال ًذم: أيب طالب ذاتو عن الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم
ب يًن  الى  أىٍنو ] :ًإِفى   كىسىل مى  عىلىٍيوً  اهللي  صىل ى كما أهنا كردت يف  (2) [ مينىاًفقه  ًإال   يػيٍبًغضىيًن  كىالى  ميٍؤًمنه، ًإال   ٪نًي

 .اٜنكمة كشاىد كدليل يف صدؽ دعواه كصحة طريقو

مستمدة من جواب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم  ،[الش ًفيعي جىنىاحي الط اًلبً  ]: 61 اٜنكمة -
 .(3) [ أىحىب   مىا نىًبي وً  ًلسىافً  عىلىى كىجىل   عىز   اهللي  كىٍليػىٍقضً  تػيٍؤجىريكا، اٍشفىعيوا ] :لسائل سألو، فقاؿ

ٍن لىٍي ى هلل يف مىالًوً ] : 123 اٜنكمة - ىريرة  متصلة ّنا ركاه  أبو ،[نػىٍفًسًو نىًصيبه كى  الى حىاجىةى هلل ًفيمى
 قػىٍومنا أىحىب   ًإذىا الل وى  فىًإف   اٍلبىبلًء، ًعظىمً  مىعى  الل وً  ًعٍندى  اٛنٍىزىاءً  ًعظىمى  ًإف   ]: كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  رسوؿ صىل ىال عن

 .(1) [ الس خىطي  فػىلىوي  سىًخطى  كىمىنٍ  الر ضىا، فػىلىوي  رىًضيى  فىمىنٍ  ابٍػتىبلىيٍم،
                                                           

                                     ، 3/388، ػق1356، 1مصر، ط -القاىرة اٞنناكم، فيض القدير شرح اٛنامع الصغًن، اٞنكتبة التجارية الكربل،  ((1
                             السعودية، -الرياض الشافعي، اإلماـ الصغًن، مكتبة اٛنامع بشرح التيسًن: اٞنناكم، ينظر ،6470رقم اٜنديث:      
  .2/2، 1/498، ـ1988، 3ط     

    ، دت، دطابن ماجة، سنن ابن ماجة، ٓنقيق: ١نمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسي البايب اٜنليب،  ((2
  بن حنبل، فضائل الصحابة، ٓنقيق: رضي اهلل ١نمد عٌباس، مؤسسة الر سالة، ا. كينظر: 114، رقم اٜنديث 1/42     
 . 948، رقم اٜنديث 2/563، 1983، 1لبناف، ط-بًنكت      

 . 19584رقم اٜنديث  ،355-32/354بن حنبل، مسند اإلماـ بن حنبل، ا ((3
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قىةً  ]: 133 اٜنكمة - صل سنده إُف أيب ىريرة من أف مأخوذة ٣نٌا اتٌ  ،[ اٍستػىٍنزًليوا الر ٍزؽى بًالص دى
قىةً  الر ٍزؽى  اٍستػىٍنزًليوا]  :قاؿ كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  الرسوؿ صىل ى  .(2) [بًالص دى

من عباس  مستمدة ٣نا ركاه ابن، [ٍعمىاًؿ مىا أىٍكرىٍىتى نػىٍفسىكى عىلىٍيوً أىٍفضىلي األى ] : 246 اٜنكمة -
 أقواىا أم ؛[أىٍ٘نىزيىىا: قاؿ أفضل؟ األعماؿ أم] : حٌن سيئل، كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى جواب الرسوؿ

  .(3)كأشد ىا

ًر بيىًدًه كىًلسىانًًو  كقد قاؿ] : 380 اٜنكمة - يف كبلـ غًن ىذا ٩نرم ىذا اجملرل: فىًمنػٍهيمي اٍلميٍنًكري لٍلميٍنكى
ً كىقػىٍلًبًو فىذىًلكى اٍلميٍستىٍكًملي ًٝنًصىاًؿ اٝنٍىًٍنً، كىًمنػٍهيمي اٍلميٍنًكري بًًلسىانًًو كىقػىٍلبًو  كىالت ارًؾي بًيىًدًه فىذًلكى ميتىمىس كه ًِنىٍصلىتٌنى

كىميضىي عه خىٍصلىةن، كىًمنػٍهيمي اٍلميٍنًكري ًبقىٍلًبًو كىالت ارًؾي بيىًدًه كىًلسىانًًو فىذًلكى ال ًذم ضىي عى أىٍشرىؼى  ًمٍن ًخصىاًؿ اٝنٍىًٍنً 
ة،  اٝنٍىٍصلىتػىٌٍنً   .ٍحيىاءً ٍنكىاًر اٍلمينكىًر بًًلسىانًًو كىقػىٍلًبًو كىيىًدًه فىذًلكى مىي تي األكىًمنػٍهيٍم تىارًؾه إلًمنى الث بلىًث كىٕنىىس كى بوىاًحدى

ًبيًل اهلًل، ًعٍندى األى  ٍعريكًؼ كىالنػ ٍهًي عىًن اٍلمينكىًر، ًإال  كىنػىٍفثىةكىمىا أىٍعمىاؿي اٍلرب  كيل هىا كىاٛنًٍهىادي يف سى يف ُنىٍر  ٍمًر باٍلمى
  ٍمرى باٍلمىٍعركيًؼ كىالنػ ٍهيى عىًن اٍلمينكىًر الى يػيقىر بىاًف ًمٍن أىجىل، كىالى يػىٍنقصىاًف ًمٍن رًٍزؽ، كىأىفضىلي ًمٍن ذًلكى أى ٌي، كىًإف  االٛني  

 صىل ى اهللً  رسوؿى ال عنو من اهللي  رىًضي اٝنيدرم   سعيدو  أىبو مأخوذة ٣نا ٚنعو، [ًعٍندى ًإمىاـ جىائًرو  كيل ًو كىًلمىةي عىٍدؿو 
ٍع مىٍن رىأىل ًمٍنكيٍم ميٍنكىرنا فػىٍليػيٍنًكٍرهي بًيىًدًه، فىمىٍن َفٍى يىٍستىًطٍع فػىٍليػيٍنًكٍرهي بًًلسىانًًو، فىمىٍن َفٍى يىٍستىطً ]: كىسىل مى  عىلىٍيوً  اهللي 

٬نىافً   .(4) [فػىٍليػيٍنًكٍرهي ًبقىٍلًبًو، كىذىاؾى أىٍضعىفي اإٍلً

يٌتضح من اٜنكم الٌسابقة الذٌكر التأثير الواضح بالقرآف الكرًن، كاستحضار آياتو يف بعض اٜنكم دليل 
ٌوة الٌشاىد لبلعتماد عليو، كىو كبلـ اهلل الذم ال يأتيو الباطل، كما أٌف ىذا االستحضار اٞنرتبط عادة قعلى 

                                                                                                                                                                                     

  ابن اٞنلك الكرماين، شرح مصابيح السنة لئلماـ البغوم، ٓنقيق كداسة: ٛننة ٢نتصة من احملقيقٌن، إشراؼ: نور الدين طالب، ( (1
  . 1125 ، رقم اٜنديث2/324، 2012، 1إدارة الثقافة اإلسبلمية، البلد، ط     

  ، 1988، 3لبناف، ط -، بًنكتاإلسبلمي، اٞنكتب )الفتح الكبًن( ناصر الدين األلباين، ضعيف اٛنامع الصغًن كزيادتو ((2
  .831رقم اٜنديث:  .119ص      

 .1/440ابن األثًن، النهاية يف غريب اٜنديث كاألثر،  ((3
                          ، 3/649ـ، 1999، 1مصر، ط –، اٛنيزة مسند أيب داكد الطيالسي، ٓنقيق: ١نمد بن عبد احملسن الرتكي، دار ىجر  ((4
 2310رقم اٜنديث:      
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، بل كحفظها كٕنثيلها الكر٬نة لقرآنيةّنواقف تواصلية شفويٌة، يٌدؿ على مدل استيعاب كفهم الٌنصوص ا
اٞنصدر األٌكؿ للحجاج  كجعل القرآف الكرًن،إُف العلم مث العمل الدعوة رفيتموضع ىذا االستخداـ يف إطا

على اٜنقيقة، كٌلما دعت الضركرة إُف ذلك. على أٌف طريقة التعامل مع ىذه الٌنصوص يف سياؽ اٜنكمة، 
:  كرد بطرؽ ثبلثو

 ٓنديد اآلية يف سياؽ اٜنكمة أم ذكر اآلية كالسورة فيها. :األكُف

 تضمٌن اآلية يف سياؽ اٜنكمة، أم عدـ ٓنديدىا. :الثانية

 .تفسًنا ٟنااعتبار اآلية موضوعنا، كاٜنكمة تأيت  :الثالثة

اًب اهلًل سيٍبحىانىوي، كىافى يف األى   ]: 85ففي اٜنكمة      خىرى أىحىدي٨نيىا، فىديكنىكيمي اآلريًفعى فػى ٍرًض أىمىانىاًف ًمٍن عىذى
                               مىافي اٍلبىاًقي كىأىم ا األى .سل م صلى اهلل عليو ك  مىافي ال ًذم ريًفعى فػىهيوى رىسيوؿي اهللي أىم ا األى ؛ فػىتىمىس كيوا بًوً 
 جك مق حق مف خف جفحف مغ  جغ مع جع مظ ُّ  قاؿ اهلل تعاُف: ،فىااٍلٍسًتٍغفىارٍ 

 .[33:األنفاؿ]َّ  خك حك

إٌف االعتماد على ذكر ىذه اآلية كاالستشهاد هبا، ىو تأكيد للمعىن الذم طرحو اإلماـ علي يف 
اٜنكمة، بل يعترب ّنثابة االختزاؿ ألفكارىا، فاألماف األٌكؿ ىو رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كسٌلم كقد ريفع، أم 

م، أٌما األماف الثاين، فهو أماف غًن زائل كىو كناية عن كفاة الٌرسوؿ صٌلى اهلل عليو كسلٌ كىو   ،زاؿ
االستغفار، كاٜنكمة حث على االستغفار كالٌتمسك بو لقيمتو العظمى، كىي النجاة من عذاب اهلل عٌز 

  كجٌل.

اختتاـ الكبلـ بآية « ستشهاد باآلية السابقة الذكر كختم اٜنكمة هبا، يسم ى التذييل، كىو إف اال
 .(1)» اٞنعركضة قبلها) اٞنعاين( من الكتاب العزيز، ُنيث تكوف اآلية اختزاالن لؤلفكار 

ا للرٌأم كحجة  ، حٌّت ٪نملو على لًٍلميٍرسىل إًلىٍيوً يأيت ىذا الصنف من استحضار الٌنص القرآين، دعمن
 كيكوف الٌتصريح بالٌنص اٞنستشهد بو ،ف الذم آمن بوقبوؿ الفكرة، كلي  أكرب من القرآف حٌجة لئلنسا

                                                           

 .349، ص2011ط، ، دالعراؽ-النجفبة العلوية اٞنقد سة، األثر القرآين يف هنج الببلغة، العت ،الفٌحاـحسٌن عبٌاس علي  ((1
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يٍرسىل إًلىٍيوً إذا كاف كبلميوي يف سياؽ الٌنصح كالوعظ، بغية الٌتأثًن يف نف   عادة
كإصاخة أٚناعو إليو  اٞن

 .(1)كتقب لو

 مص  خص حص مس ُّ  :نًٍبيىاًء أىٍعلىميهيٍم ّنىا جىاؤيكا بًًو، مثي  تىبلى ًإف  أىٍكُفى الن اًس بًاألى  ]: 92كمثلو اٜنكمة 

مىٍن أىطىاعى اهللى كًإٍف  : ًإف  كىِف  ١نيىم دو  مثي  قىاؿى ، َّ جف مغ  جغ مع مظجع حط مض خض حض جض
تيوي، كىًإف  عىديك  ١نيىم دو  مى بٌن كبلـ اإلماـ  يٌ مثاؿ للتفاعل الٌنصٌ فهي  ،[مىٍن عىصىى اهللى كىًإٍف قػىريبىٍت قػىرىابػىتيوي  بػىعيدىٍت ٜنٍي

ٍرًسلكاستحضار الٌنص القرآين الذم ٫ندـ مقصدية  علي
ي
اإلماـ يستشهد هبذه اآلية تذكًننا بأٌف ف ،كأغراضو اٞن

م ّنا جاءكا بو من دين، كمثلو أكُف الٌناس بإبراىيم ٟنباعهم تٌ اأكُف الٌناس باألنبياء أعلمهم ّنا جاءكا بو، أم 
كمنهم صٌلى اهلل عليو كسٌلم، كالذين آمنوا من أصحابو عليو الٌسبلـ، ىم من اتبعوه على دينو ّنا فيهم ١نمد 

ل  كي لً  ف  إً  «: قاؿ صلى اهلل عليو كسلماٞنهاجرين كاألنصار، كعن ابن مسعود رضي اهلل عنو أٌف رسوؿ اهلل 
  خص حص مس ُّ : جل  )أم إبراىيم( مٌث قرأ اآليةًمٍن النبيٌن، كإف  كىلي ي منهم أيب كخليل ريب  عز  ك  ةن كيال   يبٍّ نى 

 .(2)» [68]آؿ عمراف: َّ جف مغ  جغ مع مظجع حط مض خض حض جض مص

ٍرًسلتنسجم اٜنكمة كالٌنص اٞنقتب  من خبلؿ عبلقة الٌتدرج اليت ٔنليص إُف النتيجة اليٌت أراد 
ي
 اٞن

، مث كالية ١نٌمد صٌلى اهلل عليو كسٌلم  تبليغها، فبدأ باٜنديث عن كالية الٌناس لؤلنبياء على سبيل العمـو
كالية الٌناس حملٌمد صٌلى اهلل عليو  األحد أكلئك األنبياءػ، كىو إبراىيم )خليل اهلل( عليو الٌسبلـ، مث كأخًن 

عٌلق بعبلقة الشخص بالشخص أك قرابتو منو، بل كسٌلم، على أٌف الوالية يف ىذه اٜناالت الثبلث ال تت
 وتما جاءكا بو من دين، كالعمل بتعاليمو، كىذه الواليات ٗنيعنا تنضوم ٓنت كالية كاحدة، كىي كالي  اتٌباعب

 .(3)» كقولو كاهللي كىِف  اٞنؤمنٌن، أم ٗنيع اٞنؤمنٌن برسلهم «: عٌز كجلٌ 

تستلهم معاين كدالالت القرآف الكرًن دكف إشارة ماديٌة على سطح ،كما أٌف كثًننا من اٜنكم أيضنا 
الٌنص، فيكوف على القارئ حينها، كاعتمادنا على معارفو اكتشاؼ كيفٌية تفاعل الٌنصوص بعضها ببعض، 

                                                           

 .354األثر القرآين يف هنج الببلغة، ص ،الفٌحاـحسٌن عبٌاس علي  ((1
  ، 1999، 2السعودية، ط-الر ياض يبة للٌنشر كالٌتوزيع،سامي بن ١نٌمد الس بلمة، دار ط :تفسًن القرآف العظيم، ٓنقيق ،بن كثًنا ((2
     2/58. 

 .2/58، اٞنرجع نفسو ((3
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ٍرًسل، يبدأ 60في اٜنكمة فكمدل انسجامها 
ي
من سورة  86َنزء من اآلية  اّنا لو صلة معىن كلفظ كبلمو  اٞن

، [86النساء:]َّ  هي مي خي حي جي ٰه مه جه منهن خن حن جن  مم خم حم جم ُّ  النساء:
ًإذىا حييػ ٍيتى بًتىًحي ة فىحىي  بًأىٍحسىنى ًمنػٍهىا، كًإذىا أيٍسًديىٍت إًلىٍيكى يىده فىكىاًفئػٍهىا ّنىا يػيٍريب عىلىيػٍهىا،  ]: علي يقوؿ اإلماـ

ان  كينٍ  ]: 33. كيف اٜنكمة [كىاٍلفىٍضلي مىعى ذًلكى لًٍلبىاًدلءً  ، [ٚنىىحان كىالى تىكيٍن ميبىذ ران، كىكيٍن ميقىد ران، كىالى تىكيٍن ميقىرت 
ٍرًسليستلهم 
ي
 ين ىن من ُّ  :من قولو تعاُف، ؼمعاين اآلية الكر٬نة يف االقتصاد كعدـ التبذير كاإلسرا اٞن

 . [29:اإلسراء]َّ ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه

ٍرًسلكاٞنبلحظ أٌف 
ي
يف ىذه اٜنكم كغًنىا ٣نٌا ال يسع اٞنقاـ لذكرىا ٗنيعنا، يستلهم معانيو كداللتو يف  اٞن

              الوعظ كالنص ح كالٌتوجيو، من القرآف الكرًن فهو اٞنصدر األٌكؿ للتشريع يف العبادات كاٞنعامبلت،
ال ٫نلو من عقل أك حكمة، تفسًننا بليغنا، شرحا كافيا كيفسرىا أك يتخذ يف بعض اٜنكم آيات ليشرحها 

أه، كما عرض عليو أبو فبل عجب من ذلك كاإلماـ قد عرض القرآف على النيب  صٌلى اهلل عليو كسٌلم كأقرٌ 
              فكيف ال يستلهم نصوصو ،(1)عبد الر٘نن الس ل ًمي ، كأبو األسود الد ؤِف، كعبد الر٘نن بن أيب ليلى

               ثبلثنا حكمو لحدإ بناء جيلو الذين شٌقوا عليو يف الٌدنيا حٌّت طٌلقها يفك يعمل هبا، أك يعل مها ألأ
، أىيب تػىعىر ٍضًت؟ أىـٍ ًإِفى  تىشىو ٍقًت؟ الى حىافى ًحينيكً  ]: ىيػٍهىات! غير م غىًٍنًم، الى  !يىا دينٍػيىا يىا دينٍػيىا، إًلىٍيًك عىين 

 .[...طىل ٍقتيًك ثىبلىثان الى رىٍجعىةى ًفيهىاحاجىةى ِف فًيًك، قىٍد 

كإُف جانب القرآف، كاف يستحضر أحاديث النيب  صل ى اهلل عليو كسٌلم، كينهل من معٌن كبلمو 
ق (  406 – 359) صٌلى اهلل عليو كسٌلم إُف اٜند  الذم ال تفر ؽ فيو بٌن الكبلمٌن. يقوؿ الشريف الرضى 

كمى ما يناسبي ىذا ري . أنٌو قٍد [يف الد اًر رىٍىنه عىلىى خىرىاهًبىا بي اٜنٍىجىري اٍلغىصٍ  ]: 237يف سياؽ شرحو للحكمة 
كمن أشهر األحاديث عبلقة   (2)؛الكبلـ عن النيب  صٌلى اهلل عليو كسٌلم، كال عجبى أف يشتبو الكبلماف

ًشبػٍرنا ًمنى اأٍلىٍرًض ًبغىًٍنً حىق ًو، طيو قىوي مىٍن أىخىذى  «:باٜنكمة اٞنذكورة ما ركم عن الرسوؿ صلى اهلل عليو كسٌلم 
ٍبًع أىرىًضٌنى   .(3)» ًمٍن سى

                                                           

 .2/495ـ، 2006مصر، دط،  -القاىرة ،دار اٜنديث ،سًن أعبلـ النببلء ،الذىيب ((1
 .10/19/69الببلغة، شرح هنج  ،ابن أيب اٜنديد ((2

 .9044، رقم اٜنديث: 15/18، مسند أ٘ند بن حنبل ،بن حنبلا (3)
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ستلهىمى الفكرة يف اٜنكمة من كبلـ رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كسٌلم، كعلي رضي اهلل فبل عجب أٍف تي 
 مض خض حض جض مص خص حص مس خس ُّ  عنو من أىلو كقد ٗنعهما بيت الٌنبٌوة، إٍذ لػم ا نزلت اآلية الكر٬نة:

 خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط

 ىو كفاطمة كاٜنسن كاٜنيسٌن، فقاؿ صلى اهلل عليو كسلم، دعاه رسوؿ اهلل [61:آؿ عمراف]َّ  مك لك
. فبل عجب أف يتكل م االبن على لساف أبيو، كيتأثر بأقوالو كأفعالو، فما بالك  (1)» أىلي الءؤ الل هيم  ى «:

 اٞنختار من بٌن البشرية ٗنيعنا كٟنداية الٌناس أٗنعٌن.كاف رسوؿ اهلل 

تعك  بعض اٜنكم قٌوة التأثر اٜناصلة بٌن كبلـ علي رضي اهلل عنو، كبٌن أحىاديثو صٌلى اهلل عليو 
قىةي دىكىاءه ميٍنًجحه،  ]: 07كسٌلم، فاٜنكمة  كىأىٍعمىاؿي اٍلًعبىاًد يف كىمىٍن رىًضيى عىٍن نػىٍفًسًو كىثػيرى الس اًخطي عىلىٍيًو، كىالص دى

 تتفرع إُف موضوعات ثبلثة كىي: [عىاًجًلًهٍم، نيٍصبي أىٍعييًنًهٍم يف آًجًلًهمٍ 

 الر ضى عن الٌنف . -1
 الٌصدقة. -2
 عملو يف الٌدنيا. ني اإلنسافي رىىٍ  -3

إف  ؛ أٌما الًرضى عن الٌنف  فهو مقد مة كيل  بلي ةو، كمفتاح الس خط، كأم ا أعماؿ اإلنساف يف الٌدنيا 
ازل أك يعاقىبي عليها يف اآلخرة، كىو ما أخربنا بو القرآف الكرًن يف أكثر من كانت خًننا أـ شرًّا، فسوؼ ٩ني 

 جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  سياؽ، كمنو قولو تعاُف:

 .[30عمراف: آؿ]َّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي يهجي ىه مه

فهي مستلهمة من حديث الٌرسوؿ  [...الص دقة دىكىاءه منًجحه ... ]:أٌما اٜنديث عن الص دقة يف قولو 
صٌلى اهلل عليو كسٌلم، الذم أخرجو البيهقي كاٝنطيب من حديث ابن مسعود الطرباين من حديث أيب 

 .(2)[اضى رى عٍ اضى كاألى رى مٍ األى  مٍ كي نٍ عى  عي فى دٍ ا تى هى نػ  إً ، فى ةً قى دى الص  بً  مٍ اكي ضى رٍ كا مى اكي دى ]أمامة كالذم نٌصو: 

                                                           

 .2/498، سًن أعبلـ النببلء ،الذىيب ((1
  امع الصغًن، تقدًن: صاٌف بن ١نٌمد الٌلحيداف، ٓنقيق: ١نٌمد إسحاؽ ١نٌمد إبراىيم، مكتبة دار التنوير شرح اٛن ،الٌصنعاين ((2
 .70ص، 2011، 1، طالسعودية-السبلـ، الرٌياض     
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كمعىن اٜنكمة من معىن ىذا اٜنديث النبوم الشريف الذم ٩نعل الٌصدقة طريقنا للش فاء، من ٥نو 
اٞنصطفى صٌلى اهلل عليو إطعاـ الطعاـ أك القياـ بأم  معركؼ أك إغاثة من يستحٌق اإلغاثة، إذ كرد عن 

أم أٌف الصدقة تنتمي -ي، )كىذا منو( ٟنكسٌلم، أنٌو يعاًف األمراض بثبلث طرؽ: الٌدكاء الطبيعي، كالدكاء اإل
كمنو تأيت اٜنكمةي حثًّا على الفعل كترغيبنا للقياـ بو دفعنا للبىبلًء  ،(1)، كبدكاء ٩نمع بينهما-يٟنإُف الٌدكاء اإل

 قيقنا لبلنتفاع هبذه الٌصدقة لكل من يستحق ها من ناحية أخرل.كاٞنرض من ناحية، كٓن

ا عىلىى أىٍف يػيٍبًغضىيًن  لىٍو ضىرىٍبتي خىٍيشيوـى  ]:، كىذا نص ها 43 ككذلك اٜنكمة اٍلميٍؤًمًن ًبسىٍيًفي ىذى
نٍػيىا ًَنىم اهًتىا ب يًن مىا أىحىب يًن عىلىى اٍلمينىاًفًق عىلىى أىٍف  مىاأىبٍػغىضىيًن، كىلىٍو صىبىٍبتي الد  كىذًلكى أىن وي قيًضيى فىانٍػقىضىى عىلىى  :٪نًي

:   عليو السبلـ ًلسىاًف الن يب  ااٍلم ي   ب كى مينىاًفقه »أىن وي قىاؿى ٍرًسلفواضح أف  ،[«يىا عىًلي ، الى يػيٍبًغضيكى ميٍؤًمنه، كىالى ٪نًي
ي
 اٞن

تقويةن للحج ة كتربيرنا ٞنا سبق كأف ذكره، كىو حٌب اٞنؤمن لو كلو . (2)استشهد بقولو صل ى اهلل عليو كسل م
قوؿ  مدعلى حد  الٌسيف ما أبغضو، كبغض اٞننافق لو، كلو بوىبو كٌل خًنات الٌدنيا ما أحٌبو، كعلى ى

ٍرًسلرسوؿ اهلل كاف 
ي
ا إُف ف كيل  من لقيو، ك٨نا اثناف: مؤمن عرؼ اٜنق  فأحب  علي ا، كمنافقه دعى نيص اٞن
 الباطل فبغضو.

، كىي من معاين  [ٍعمىاًؿ مىا أىٍكرىٍىتى نػىٍفسىكى عىلىٍيوً أىٍفضىلي األى  ]: 246كمن اٜنكم أيضنا اٜنكمة 
                 أىٍمتىنها كأىقواىا كأىشٌدىا، كىًقيلى: أىمىٌضها  »ىا ز كمعىن أ٘ن ،[ىاز أٍفضىلي الًعبىادىًة أ٘ن]اٜنديث الشريف 

. ذلك أٌف الٌنف  ٕنيل إُف اٝنموؿ كإُف األعماؿ اليسًنة، لكن  أفضل األعماؿ ىو ما أكرىت (3)« كأىشىٌقها
، كصوف الل ساف، كغًنىا.  عليو نٍفسىكى كعٌودهتا عليو، كصبلة الفجر، كالٌصـو

                                                           

 .70ص ،امع الصغًنالتنوير شرح اٛن ،الٌصنعاين ((1
،  ًن٧ني يعه، كأبو معاكية، كعبد اهلل بن قاؿ حٌدثنا ككً  ١نٌمد نحٌدثنا علي  ب ((2   عن األعمش عن عًدم  بن ثابت، عن زًر  بن حيبىيشو

ب ين إالٌ ميؤًمنه، كال يػيٍبًغضيين إالٌ منافق.عىًهدى ًإِفى  الٌنيًب  األيم ي   عن علي قاؿ:         ابن نن س ،ابن ماجة ثٌلى اهلل عليو كسٌلك أنٌو ال ٪نًي
 .114، حديث رقم: 1/42 ،ماجة      

 .5/339 اٞنهملة، اٜناء فصل العرب، لساف منظور، ابن ((3
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ٍرًسلا يتلم   انعكاس الواقع الذم كاف يعيشو هبيد أٌف اٞنتأمل ٟنذه النصوص، كاٞنستقرئ لكنه
ي
 اٞن

. كسعيو (1)» اَفعمادة تعبًنية تصو ر مفهمة اٞنتكل م لل« بكل ٠نرياتو، إذ ليست اٜنكم بذلك سول 
 الٌدؤكب من خبلؿ ذلك إُف فرض ناموس اإلصبلح ّنا ترَب  عليو من القرآف كالس نة.

 الحكمة في ضوء األفعال الكالمي ة:. 3

تغيػ ري نظرة اللسانيٌن إُف اللغة على أهٌنا استعماؿ الباب كاسعنا لنشوء نظرية األفعاؿ الٌلغويٌة، اٞنتأثرة  حتف
             عن األلعاب الٌلغوية، فاستعماؿ الٌلغة كما يقوؿ ىذا األخًن Wittgenstein أصبلن بنظرية فتجشتاين

. ٣نٌا أخرج الٌلغة عن اٞنفهـو الوصفي إُف (2)» الٌلعبة ذاهتاأشبو بلعبة، علينا أف نتعٌلم قواعدىا ّنمارسة  «:
 فعل اٞنمارسة الذم ٫نتلف باختبلؼ سياقات الٌتلفظ.

، 1970سنة  J.L.Austin كستٌنأ ٤نليزم جوف النغشاكلقد كانت البوادر األكُف ٟنذه النظرية مع اإل
 P.Grice  غراي  النظرية كعٌدٟنا، مٌث بوؿ، الذم طٌور ىذه J.R.Searl 1972 سًنؿ كاألمريكي جوف ركجر

ليست ٠نٌرد أداة لئلخبار فقط، بل ىي زيادة على « ، إٍذ ٓنٌددت الفكرة اٛنوىرية يف كوف اللغة 1979سنة 
 .(3)» ذلك، أداة لتحقيق أفعاؿ ٔنتلف باختبلؼ اٞنقامات الٌتواصلٌية

 :Speech Actمفهوم الفعل الكالمي  1.3

٤نليزم كأفكاره اٞننبثقة من اٞنثل اإل١ناضراتو  Austin ،"Quand dire c’est faire ضٌم كتاب أكستٌن
 .(4))كيف نصنع األشياء بالكلمات( كاٞنستوحاة بدكرىا من اٞنقولة الشعبٌية )كيف نبين مسكننا بأنفسنا(

ٍرًسلإٌف 
ي
عندما يتلٌفظ ّنلفوظ يف سياؽ تواصلي ما، أك عندما ينتج قوالن، فهو يف اٜنقيقة يقـو  اٞن

يٍرسىل إليوبفعل، أك يرمي إُف إ٤ناز عمل من قبل 
فقوؿ اٞندير  ،، كلذلك تسٌمى باألفعاؿ اإل٤نازية أيضنااٞن

                                                           

 أفريقيا الشرؽ، الدار                    ،)دراسة تطبيقية يف اللسانيات التداكلية( التواصلي اٜنوار كخصائص التفاعل ،١نٌمد نظيف ((1
 .47ص، 2010اٞنغرب، دط،  -البيضاء     

   ،2010، 1سوريا، ط-البلذقيةدار اٜنوار،  ،)األسلوبية كالتلفظ كالتداكلية( لسانيات اٝنطاب ،صابر حباشةنقبل عن  ((2
 201ص     

 .155-154، ص2012، 1طاألردف،  -إربد عاَف الكتب اٜنديث،  ،احملاكرة )مقاربة تداكلٌية( ،حسن بدكح ((3
 .65، ص)مقاربة تداكلية معرفية آلليات التواصل كاٜنجاج( عندما نتواصل نغًٌن  ،عبد السبلـ عشًن( (4
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.أك ٗنل (1)هناء التوظيفمثبلن لك: أنت مطركد، يفوؽ معىن اإلخبار ىنا إُف استعماؿ الٌلفظ إل٤ناز فعل إ
فاٜنقيقة أهٌنا أقواؿ إل٤ناز ضرب ،من قبيل، أٚني ىذه الباخرة اٜنرية أك أٍنصىحيكى باإلقبلع عن الٌتدخٌن

ل ػػػػوؿ )أٚن ي ىذه الباخرة اٜنريٌة( فأنا أقـو بعمػػػػػػػػػػففي الوقت الذم أتلٌفظ فيو بالق ،(2)٢نصوص من العمل
إ٤ناز على سبيل اٜنقيقة، أك قوِف يف اٛنملة األخرل أنصحيكى باإلقبلع عن الٌتدخٌن، ىو طلب من أك 
ٍرًسل
ي
 بنقيض ذلك. كااللتزاـ٤ناز فعل، كىو اإلقبلع عن الٌتدخٌن إل اٞن

فإف تتلٌفظ يعين أٌنك تفعل، « يرتٌكز جوىر ىذه النظريٌة على مبدأ القصد من الكبلـ أك الغاية منو، 
شيء، فإننا كذلك ال نتلٌفظ ألجل ال شيء، إنٌنا نتلٌفظ ألجل غايات كأىداؼ ال نٌنا ال نفعل ألجل ككما أ

. كما يتحك م السياؽ أيضنا يف تفسًن الفعل الكبلمي كٓنديد (3)» إٍفد...عً أك نسأؿ أك نى ٦نيٍرب ١نٌددة كأف 
تنطبق ىذه اٞنصطلحات الوصفية  «: معناه، بل كتصنيفو أيضنا، كىو ما أٌكده جوف سًنؿ نفسو بقولو

ٍرًسل (قصد)ألنواع أفعاؿ الكبلـ اٞنختلفة على نٌية 
ي
ٍرًسلالٌتواصلٌية يف إنشاء الٌلفظ، حيث يتوق ع  اٞن

ي
عادةن  اٞن

أف يتعٌرؼ اٞنستمع على نٌيتو التواصلية، كتساعد الظ ركؼي احمليطة بالٌلفظ أحياننا كيبلًّ من اٞنتكٌلم كاٞنستمع يف 
 .Event  Speech «(4)عملية، تسٌمى ىذه الظركؼ ّنا فيها ألفاظ أخرل مقاـ الكبلـ ىذه ال

أصغر كحدة مكتملة «  الواحد منها )الفعل التمريرم( إل٤نازية أك التمريرية، على أفٌ كتعٌرؼ األفعاؿ ا
. الذم يؤٌدل من خبلؿ الكبلـ عادة، كالكتابة أيضا، كما يشًن إُف ذلك جوف (5)» يف االٌتصاؿ الٌلغوم

 ستٌن.أك التكشو 

                                                           

                         ،1، طاٞنغرب-األماف، الرباطدار ، لبناف-، بًنكتناشركف قصي العتايب، الدار العربية للعلـو :التداكلية، ترٗنة ،جورج يوؿ ((1
 .81، ص2010     
 .200، ص)األسلوبية كالتلفظ كالتداكلية( لسانيات اٝنطاب ،صابر حباشة ((2
 .156احملاكرة )مقاربة تداكلية(، ص ،حسن بدكح ((3
 . 82جورج يوؿ ، التداكلية، ص( (4
   ترٗنة سعيد الغا٧ني، نشر مشرتؾ الدار العربية للعلـو ناشركف، ،)الفلسفة يف العاَف الواقعي( كاجملتمعاللغة ك العقل  ،جوف سًنؿ ((5
 اٞنغرب،   –لبناف، كالدار البيضاء  –اٛنزائر، اٞنركز الثقايف العريب، بًنكت  -لبناف، منشورات االختبلؼ، اٛنزائر –بًنكت      
 .202، ص2006، 1ط      
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يٍرسىل إليوعن ما ٬نكن أف تيسفر عنو األفعاؿ اإل٤نازية يف  سًنؿكيتحٌدث 
ّنعىن، التأثًن الذم ٬نكن  اٞن

دفعك إُف أف تقـو بو، كمن من خبلؿ أٍمرًؾ بأف تفعل شيئنا، أ «: أف ٓندثو فيو، كيضرب اٞنثاؿ لذلك بقولو
، كمن خبلؿ ركاية ًقص ة قد  ا قىٍد أيٍقًنعيكى خبلؿ اجملادلة مىعىكى قد إٔنٌكن من حث ك، كحٌنى أٍصًدري حيٍكمن

. كبذلك ٪نتوم الفعل اإل٤نازم على األثر الذم يرتتب عنو، كلعل  ىذه الفكرة مستوحاة من (1)» أذىلكى 
 ثبلثة أفعاؿ كىي: الفعل الكبلمي، كالفعل اإل٤نازم، كالفعل التأثًنم.لفعل الٌلغوم إُف لتقسيم أكستٌن 

 :الكالميأنواع الفعل  2.3

ردًّا على اٞنوقف الفلسفي التقليدم الذم حصر دكر اٛنمل فقط يف كصف حالة األشياء أك إقرار 
اليت ال معىن حدث ما، توصف من خبلؿ الٌصدؽ أك الكذب، أٌما باقي اٛنمل، فتعىد  من باب العبارات 

. مقس مًّا األقواؿ إُف خربيٌة، تتمٌثل مهٌمتها (3)ردًّا على ما ٚنٌاه اٞنغالطة الوصفٌية أكسنت. جاء موقف (2)ٟنا
كصف الٌظواىر كاٞنسارات أك حالة األشياء يف الكوف، كٟنذه األقواؿ خاصٌية تتمٌثل يف كوهنا ٬نكن أف « يف 

فلي  ٟنا قيمة اٜنقيقية، إٍذ نستعملها « كإنشائية ال تكوف صادقة أك كاذبة،  ،(4)» تكوف صادقة أك كاذبة
. كيدخل يف ىذا اإلطار كٌل ما تعٌلق َنمل (5)» لنصنع شيئنا ما، ال أف نقوؿ إف  شيئنا ما صادؽ أك كاذب
 الٌتعجب مثبل أك االستفهاـ، أك األمر أك الوعد كغًنىا.

من مفهـو اإلنشاء، كنظر إُف ما ٬نكن ّنقتضاه أف يصًن القوؿ ككقف عند ىذه النقطة بالٌذات، أم 
فعبلن، ٣نيػ زنا بٌن ثبلثة أصناؼ من األفعاؿ كىي:

(6) 

                                                           

 .202، ص)الفلسفة يف العاَف الواقعي( اللغة كاجملتمعك العقل  ،جوف سًنؿ ((1
 اٞنغرب،  -اٛنزائر، دار األماف، الرباط-منشورات االختبلؼ، اٛنزائر، يف التداكؿ اللساين االستلزاـ اٜنوارم ،العياشي أدراكم ((2
 .77ص، 2011، 1ط     

 .43، ص2002 مصر، دط،-اإلسكندرية آفاؽ جديدة يف البحث الٌلغوم اٞنعاصر، دار اٞنعرفة اٛنامعية، ،١نمود أ٘ند ٥نلة ((3
 .199، ص)األسلوبية كالتلفظ كالتداكلية( لسانيات اٝنطاب ،صابر حباشة ((4
 .199ص اٞنرجع نفسو،( (5
 ،     1سوريا، ط-دار اٜنوار للنشر كالتوزيع، البلذقية ترٗنة: صابر اٜنباشة،التداكلية )من أكستٌن إُف غوفماف(،  ،فيليب ببلنشيو ((6
 .158-157، احملاكرة )مقاربة تداكلية(، صبدكح. كينظر أيضا: حسن 59ص، 2007     
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كىو إصدار إشارات صوتية حسب  un acte locutoireأيضا الفعل الكبلمي  كيسمىالعمل القوِف:  -
 سنن اللغة الٌداخلي.

 كىو الفعل األىم يف ىذه النظرية، يسمي و  un acte illocutoire العمل البلقوِف: أك الفعل اإل٤نازم -
ٍرًسل، كىو الذم يسعى Spécifiqueأكستٌن بالفعل احملٌدد 

ي
إُف إ٤نازه يف مقاـ  اٞن

 .un acte perlocutoireاالستفهاـ أك اإلخبار أك الوعد كتداكِف  

مثل حثهم على ؛ ًنات يف اٞنخاطبٌنعمل الٌتأثًن بالقوؿ أك الفعل الٌتأثًنم، كيتمثل يف إحداث تأث -
 القياـ بفعل أك ٘نلهم على اٝنوؼ أك الضحك أك اٜنزف.

 الفعل الكالمي المباشر وغير المباشر: 1.2.3

أشار جورج يوؿ إُف القاعدة بشكل كاضح بشأف العبلقة بٌن اٞنستكشف كالناتج بقولو                  
، Direct Speech Actكل ما كىجىٍدتى عبلقةن مباشرة بٌن البنية كالوظيفة، ٥نصل على فعل كبلـ مباشر  «:

 Indirectبينما كيٌلما كجدت عبلقة غًن مباشرة بٌن البنية كالوظيفة، ٥نصلي على فعل كبلـ غًن مباشر 
Speech Act «(1)بٌن األفعاؿ الكبلمية اٞنباشرة،  . كىذه ىي القاعدة العاٌمة اليت ضبطها جورج يوؿ للتمييز

 كغًن اٞنباشرة، فقولنا مثبل يف:

 تنح  جانبا. -
 أيتوج بي عليك الوقوؼ أماـ الٌتلفاز؟ -
 أنت كاقف أماـ الٌتلفاز. -

إٌف ىذه البىن اٞنختلفة يف األمثلة السالفة الذكر؛ البنية األمريٌة يف )أ(، كالبنية االستفهامية يف )ب(، 
كالبنية اٝنربية يف )جػ(. كمع اختبلؼ صيغها، إاٌل أهٌنا تشرتؾ ٗنيعها يف القٌوة اإل٤نازية الوظيفية ٟنا، كىي 

ىو اٞنثاؿ )أ(، كبذلك فهو ٬نثل فعبلن كبلميًّا مباًشرنا  طلب الت نحي من أماـ التلفاز. كما كافق ىذه الوظيفة
)عبلقة مباشرة بٌن البنية كالوظيفة(، بينما تتسرٌت اللغة بثوب االستفهاـ كبثوب اٝنرب يف اٞنثالٌن )ب( ك)جػ( 

                                                           

 .92الٌتداكلية، ص ،ج يوؿور ج ((1
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تفهاـ سم ى الفعل ىنا فعبل كبلميا غًن مباشر، ألف  االسبغرض طلب التنحي أيضنا من أماـ الت لفاز. لذلك يي 
 .(1)ال يتوٌقف عند حدكد االستفهاـ، كال اٝنرب يتوٌقف عند حدكد اٝنرب

ٍرًسليز ٫نضع ٞنراد يبٌن الفعلٌن، فإف ىذا الٌتم سًنؿكلئن مٌيز 
ي
كقصده أثناء الٌتلٌفظ، فاألفعاؿ  اٞن

ٍرًسلتوافق فيها القوة اإل٤نازية كقصد تاإل٤نازية اٞنباشرة بذلك ىي اليت 
ي
، كغًن اٞنباشرة ما خالفت فيها اٞن

باشرة ىو الٌتأدب اٞنبواعث استعمالنا لؤلفعاؿ اللغوية غًن  ٤نازية القصد. كقد الحظ ىذا األخًن أفٌ اإلالقوة 
 . ٣نٌا يسمح بأداء العملية الٌتواصلية يف أحسن حاؿ، كيضمن ٤ناحها.(2)يف اٜنديث

 :سيرل في الحكم وفق نظرية تصنيف األفعال الكالمية 3.3

كيصف تصنيف أكستٌن لؤلفعاؿ الكبلمية بالتصنيف الضعيف كاٞنضظرب من كجوه كثًنة، أبرزىا: 
جوف  . كلعٌل أكستٌن نفسو أقر  هبذا األمر، ٣نٌا دفع باألمريكي(3)عدـ كجود مبادئ متماسكة ككاضحة فيو

 :(4)إُف تبين تصنيف بديل، يقـو على ثبلثة أس  منهجٌية أساس كىيسورؿ  ركجز

 .Illocutionary Point  الغرض اإل٤نازم -
 .Direction of Fit   اْناه اٞنطابقة -
 .Sincerity Condition   شرط اإلخبلص -

كقد صنف ىذه األفعاؿ إُف ٙنسة أصناؼ، مشًننا إُف أٌف العقل ىو الذم ٪نٌددىا، ما داـ ىو 
كاإلفصاحيات،  كالتوجيهيات، كالوعديات. كىذه األصناؼ ىي: اٝنربيات (5)اٞنسؤكؿ عن حدكد اٞنعىن

 كاإليقاعيات.

ٍرًسلف 
ي
 قد ٫نرب اآلخرين عن حالة األشياء يف الكوف )اٝنربيٌات(. اٞن
ٍرًسلك 
ي
 قد يسعى إُف جعل اآلخرين يفعلوف شيئنا ما )التوجيهيات(. اٞن

                                                           

 .93-91ص،  الٌتداكلية ،ج يوؿور ج ((1
 .51-50آفاؽ جديدة يف البحث الٌلغوم اٞنعاصر، ص ،١نمود أ٘ند ٥نلة ((2
 .89، ص2008 ،1تون ، ط -زغوافيلياين للنشر كالتوزيع، نظرية األعماؿ اللغوية، مسك ،شكرم اٞنبخوت ((3
 .49، صاٞنرجع السابق ((4
 .217ص)الفلسفة يف العاَف الواقعي(،  اللغة كاجملتمعك العقل  ،جوف سًنؿ ((5
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ٍرًسلك 
ي
 قد يلتـز بفعل شيء ما )الوعديات(. اٞن
ٍرًسلك 
ي
 مواقفو )اإلفصاحيات(.قد يعرب  عن مشاعره ك  اٞن
ٍرًسلك 
ي
 .(1)قد يغًٌن حالة األشياء يف الكوف بواسطة قولو )اإليقاعيات( اٞن

 الواردة يف اٜنكم كاٞنواعظ: األفعاؿ الكبلميةٓنديد أىم  ،كفيما يأيت
 :Assertives الخبريات 1.3.3

أك ىي  ،(2)» بوصف اٞنتكٌلم كاقعة معيٌنة من خبلؿ قضية« كيتعٌلق الغرض اإل٤نازم فيها 
ييقد ـ اٝنرب بوصفو ٕنثيبل ٜنالة موجودة يف العاَف، كمن أمثلتها األحكاـ التقريريٌة «                     أف

كتنطوم ٗنيع اإلثباتات )اٝنربيات( على اْناه مبلءمة من  ،كاألكصاؼ الطبٌية كالتصنيفات كالٌتفسًنات
الكلمة إُف العاَف، كشرط الٌصدؽ فيما ىو دائمنا االعتقاد، فكٌل إثبات ىو تعبًن عن اعتقادو، كأبسط اختبار 

 .(3)» لتحديد ىيوًي ة اإلثبات ىو أف نسأؿ ما إذا كاف اٞننطوؽ صادقنا أك زائفنا باٞنعىن اٜنريف

 يأيت ٗنلةن من اًٜنكىًم اليٌت ٬نكن إدراجها ضمن ىذا الص نف:كفيما 
،الط مىعى، كىرىًضيى بًالذ ؿ  مىٍن كىشىفى  أىٍزرىل ]: 02اٜنكمة  -1 ، كىىىانىٍت عىلىٍيًو هً ضير  عىٍن بًنػىٍفًسًو مىًن اٍستىٍشعىرى

  .[نػىٍفسيوي مىٍن أىم رى عىلىيػٍهىا ًلسىانىوي 
  غىرًيبه يف  كىاٍلبيٍخلي عىاره، كىاٛنٍيٍْبي مىنػٍقىصىةه، كىالفىٍقري ٫نيًٍرسي اٍلفىًطنى عىٍن حيج ًتًو، كىاٍلميًقل   ]: 03اٜنكمة  -2

تًوً                     .[بػىٍلدى
 .[بي حيلىله ٠نيىد دىةه، كىاٍلًفٍكري ًمٍرآةه صىاًفيىةه ادى اٍلًعٍلمي ًكرىاثىوه كىر٬نىةه، كىاآل ]: 05اٜنكمة  -3
 .[أىٍفضىلي الز ٍىًد ًإٍخفىاءي الز ٍىدً  ]: 28اٜنكمة  -4
، كىمىٍن شىاكىرى الر جىاؿى شىارىكىهىا يف عيقيوًٟنىا ]: 163اٜنكمة  -5  .[مىًن اٍستىبىد  ًبرىأٍيًًو ىىلىكى
 .[لىٍي ى لىوي  الى يػيعىابي اٍلمىٍرءي بًتىٍأًخًًن حىق ًو، ًإ٧ن ىا يػيعىابي مىٍن أىخىذى مىا ]: 168اٜنكمة  -6
 .[اٍلعىفىاؼي زًينىةي اٍلفىٍقًر، كالش ٍكري زًينىةي الًغىنى  ]: 66اٜنكمة  -7

                                                           

 .96-95نظرية األعماؿ اللغوية، ص ،شكرم اٞنبخوت ((1
 .49أ٘ند ٥نلة ،آفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اٞنعاصر، ص١نمود  ((2
 .218-217، ص)الفلسفة يف العاَف الواقعي( اللغة كاجملتمعك العقل  ،جوف سًنؿ ((3
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  .[بًوً  يىًضيقي ّنىا جيًعلى ًفيًو ًإال  ًكعىاءى اٍلًعٍلًم، فىًإن وي يػىت ًسعي  كيل  ًكعىاءو  ]: 201اٜنكمة  -8
،مىٍن حىاسىبى نػىٍفسىوي رىًبحى، كىمىٍن  ]: 204اٜنكمة  -9 ، كىمىٍن خىاؼى أىًمنى، كىمىًن اٍعتىبػىرى أىٍبصىرى    غىفىلى عىنػٍهىا خىًسرى

  .[مىٍن أىٍبصىرى فىًهمى، كىمىٍن فىًهمى عىًلمى كى                     
  ٬نىافى تىٍطًهًنان ًمنى الش ٍرًؾ، كىالص بلىةى تػىٍنزًيهان عىًن اٍلًكرٍبً، كىالز كىاةى تىٍسًبيبان فػىرىضى اهللي اإلً  ]: 249اٜنكمة  -10

ـى ابًٍتبلىءن إلً                        يًن، كىاٛنًٍهىادى ًعزٌان ًلئلً وًيى ٍخبلىًص اٝنٍىٍلًق، كىاٜنٍىج  تػىقٍ لًلر ٍزًؽ، كىالص يىا ، ةن لًلد   ٍسبلىـً
ـ ، كىالنػ ٍهيى عىًن اٍلميٍنكىًر رىٍدعان لًلس فىهىاًء، كىًصلىةى الكىاألى                         ٍعريكًؼ مىٍصلىحىةن لًٍلعىوىا    ر ًحمً ٍمرى بًاٍلمى
مىاءً  اةن مىٍنمى                       ٍقنان لًلد  ًد، كىاٍلًقصىاصى حى   .[...لًٍلعىدى

ري كىيفٍّ ًإف   ]: 281 اٜنكمة -11    شىاًربي اٍلمىاًء قػىٍبلى رًي ًو، . كىريّن ىا شىرًؽى الط مىعى ميورًده غىيػٍري ميٍصًدر، كىضىاًمنه غىيػٍ
ى كيل مىا عىظيمى قىٍدري الش ٍيًء اٍلميتػىنىافىً  ًفيًو عىظيمىًت الر زًي ةي لًفىٍقًدًه، كىاألى كى                           مىاين  تػيٍعًمي أىٍعٌني
  .[اٍلبىصىائًًر، كىاٜنٍىظ  يىأيت مىٍن الى يىٍأتًيوً                       

 .[ًإف  اٍلًمٍسًكٌنى رىسيوؿي اهلًل، فىمىٍن مىنػىعىوي فػىقىٍد مىنىعى اهللى، كىمىٍن أىٍعطىاهي فػىقىٍد أىٍعطىى اهللى  ]: 310 اٜنكمة -12
   فىحىق  اٍلوىاًلًد عىلىى اٍلوىلىًد أىٍف  ؛كىًإف  لًٍلوىلىًد عىلىى اٍلوىاًلًد حىٌقان  لًٍلوىاًلًد عىلىى اٍلوىلىًد حىٌقان ًإف   ]: 407 اٜنكمة -13

   نى ٪نيٍسً ييًطيعىوي يف كيل  شىٍيء ًإال  يف مىٍعًصيىًة اهلًل سيٍبحىانىوي، كىحىق  اٍلوىلىًد عىلىى اٍلوىاًلًد أىٍف                      
 .[أىدىبىوي كىيػيعىل مىوي اٍلقيٍرآفى  ٪نيًٍسنى اٍٚنىوي كى                      

نٍػيىا خيًلقىٍت لًغىًٍنًىىا، كَفىٍ ٔنيٍلىٍق لًنػىٍفًسهىا ]: 482 اٜنكمة  -14  .[الد 
ىذه ٗنلة من اٝنربيات اٞنوجودة يف باب اٜنكم كاٞنواعظ، يتعٌلق ٗنيعيها بإقرار حقيقة أك كصف 

،الط مىعى، كىرىًضيى  أىٍزرىل ]: 02قضٌية أك إثبات كتأكيد قوؿ: ففي اٞنثاؿ األٌكؿ من اٜنكمة  بًنػىٍفًسًو مىًن اٍستىٍشعىرى
، قٌوة إ٤نازية مباشرة ٕنثلت يف  [عىلىٍيًو نػىٍفسيوي مىٍن أىم رى عىلىيػٍهىا ًلسىانىوي ، كىىىانىٍت هً ضير  عىٍن بًالذ ؿ  مىٍن كىشىفى 

ٍرًسلاإلخبار كالتقرير، فقد أقٌر 
ي
عاقبة من أنذ من الٌطمع شعارنا كمن كشف عن ضر ه لغًن اهلل، كمن جعل  اٞن

( الٌدالة على الزمن اٞناضي كاليت ال  ا لو، مستعيننا باألفعاؿ )أزرل، رضي، كشف، ىانت، أٌمرى لسانو قائدن
يٍرسىل إليويتوقف عندىا اٜندث، ما داـ 
ضنا قٌوة إ٤نازيٌة مستمرنا يف الفعل، كما ٓنمل ىذه اٛنمل الفعلٌية أي اٞن

ٍرًسلقصد  بل يعلن عنهاغًن مباشرة، ال تعلن عنها البنية اٝنربية، 
ي
، كىي الرتىيب من ىذه الصفات وتكني اٞن

كاالبتعاد عنها، ك٣نٌا دٌعم ىذه القٌوة الوظيفٌية ىو تقدًن العاقبة قبل الفعل، إذ َف يقٍل مثبل )من استشعر 
 ه رضي الٌذؿ...(، كىناؾ فرؽ بٌن القولٌن.الٌطمع أزرل بنفسو، كمن كشف عن ضر  
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كىاٍلبيٍخلي عىاره، كىاٛنٍيٍْبي مىنػٍقىصىةه، كىالفىٍقري ٫نيًٍرسي اٍلفىًطنى  ]: 03من اٜنكمة  كاألمر ذاتو يتعٌلق باٞنثاؿ الثاين
تًوً  عىٍن حيج ًتًو، كىاٍلميًقل   إليو+مسند(، يلتـز فيها ، فهذه اٛنمل اٝنربية اٞنكٌونة من )مسند  [غىرًيبه يف بػىٍلدى

تقوؿ شيئنا ما عن شيء ما، كأهٌنا «  بوظيفة اإلخبار، إذ ىي خاصية اٛنمل اٝنربية أهٌنا Predicate اٞنسند
. فالبخل جرل اإلخبار عنو ككصفو بالعار كاٛنْب باٞننقصة، كىكذا، كٓنمل ىذه (1)» إخبارنا ٓنٌقق

تتجٌلى يف الٌنهي عن ىذه الصفات، كعدـ التحلي هبا، ك٬نكن اإلخباريات أيضا قٌوة إ٤نازية غًن مباشرة، 
 ٕنثيلها كما يلي:

 ( يرر اإلخبار كالتق قوة إ٤نازية مباشرة )   

 البخل عار، كاٛنْب منقصة

 ( النهي كالرتىيب قوة إ٤نازية غًن مباشرة )                                   

بي حيلىله ادى اٍلًعٍلمي ًكرىاثىوه كىر٬نىةه، كىاآل ]: 05من اٜنكمة كباٞنقابل، كيف اٞنثالٌن الثالث كالسابع مثبلن: 
ٓنمل ىذه  [اٍلعىفىاؼي زًينىةي اٍلفىٍقًر، كالش ٍكري زًينىةي الًغىنى  ]: 66كمن اٜنكمة ،  [٠نيىد دىةه، كىاٍلًفٍكري ًمٍرآةه صىاًفيىةه 

ير، كقٌوة إ٤نازية غًن ر اٞنكٌونة من )مسند إليو+مسند( قٌوة إ٤نازية مباشرة ٕنثلت يف الوصف كالتقاٞننطوقات 
مباشرة ٕنثلت يف اٜنث  على طلب العلم، ألنٌو الوراثة الكر٬نة اليت ىي خًن من كراثة اٞناؿ، كالتحٌلي بالعفاؼ 

ٍرًسلزينة الغىن يف سياؽ تواصلي ينصح فيو  ألنورغم الفقر، كالتزاـ الشكر 
ي
مالك األشرت كيرشده إُف طريق  اٞن

 النجاح يف تسيًنه لشؤكف الببلد كتعامبلتو مع العباد.

يىًضيقي ّنىا جيًعلى ًفيًو ًإال   كيل  ًكعىاءو  ]: 201من اٜنكمة كمن أشهر اٜنكم، ما كرد يف اٞنثاؿ الثامن 
ٍرًسل، فهذا القوؿ الذم يقر فيو  [بًوً  ًكعىاءى اٍلًعٍلًم، فىًإن وي يػىت ًسعي 

ي
ُنقيقة العلم الذم يتسع كعاؤه دكف بقية  اٞن

األكعية األخرل، ٪نمل قٌوة إ٤نازية غًن مباشرة أيضنا إُف جانب الوصف كالتقرير، كىي اٜنث على طلب 
ال بطريقة يستنتجها معناه  إرادة اٞنتكٌلم«  رتغيب فيو، كىذه القوة الوظيفٌية تنشأ بالدرجة األكُف منالعلم كال

                                                           

  الباحثٌن من اٛنامعات التونسية، دار األساتذة : ٠نموعة من ٗنةتر ، القاموس اٞنوسوعي للٌتداكلية، آف ربوؿ كجاؾ موشبلر ((1
 .54ص، 2010دط، يناترا، تون ، س     
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، الذم يسعى إُف تغيًن صورة اجملتمع، بتوجيهو إُف مفاتيح القٌوة كىي العلم، (1)» اٜنريف بشكل صاـر
 أقٌر بذلك الٌرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ.كالذم بدكره يعترب طريق خشية اهلل، كرأس اٜنكمة ٢نافة اهلل، كما 

بصيغة الٌتأكيد، من خبلؿ اٜنرؼ اٞنشبو بالفعل  الثالث عشرك  الثاين عشركتأيت اٝنربيات يف اٞنثالٌن 
أىٍعطىاهي ًإف  اٍلًمٍسًكٌنى رىسيوؿي اهلًل، فىمىٍن مىنػىعىوي فػىقىٍد مىنىعى اهللى، كىمىٍن  ]: 310من اٜنكمة )إٌف(، ففي اٞنثاؿ األٌكؿ 

قٌوة إ٤نازية مباشرة تتمثل يف تقرير حقيقة كإثباهتا، بل كالٌتأكيد عليها، كىي أٌف اٞنسكٌن  [فػىقىٍد أىٍعطىى اهللى 
رسوؿه من اهلل إُف الغيٌن، فالتصدؽ عليو أك منعو الٌصدقة كمن أعطى أك منع اهلل، كيف ىذا القوؿ قٌوة إ٤نازية 

لى الٌصدقة كالرٌتغيب فيها، كدفع اٞنؤمن إليها، من خبلؿ التخويف غًن مباشرة، مضمنة فيو، كىي اٜنث ع
، يقوؿ ١نٌمد أبو  [فىمىٍن مىنػىعىوي فػىقىٍد مىنىعى اهللى، كىمىٍن أىٍعطىاهي فػىقىٍد أىٍعطىى اهللى ...]: ةاٜنكم الذم تٌدؿ عليو عبارة

اتقوا « : على الٌصدقة، كيف اٜنديث اٞنرفوع ضٌّ : يف ىذا الكبلـ حى ـ (  1980 – 1900)  الفضل إبراىيم
 .(2)» اهللى كلو بشق ٕنرةو، فإف َف ْندكا فبكلمة طي بة

فىحىق  اٍلوىاًلًد  ؛كىًإف  لًٍلوىلىًد عىلىى اٍلوىاًلًد حىٌقان  ًإف  لًٍلوىاًلًد عىلىى اٍلوىلىًد حىٌقان  ]: 407من اٜنكمة أٌما اٞنثاؿ الثاين 
 ٪نيًٍسنى اٍٚنىوي كى  ٪نيًٍسنى ٍف عىلىى اٍلوىلىًد أىٍف ييًطيعىوي يف كيل  شىٍيء ًإال  يف مىٍعًصيىًة اهلًل سيٍبحىانىوي، كىحىق  اٍلوىلىًد عىلىى اٍلوىالًًد أى 

ٍرًسلفقد رسم فيو  [أىدىبىوي كىيػيعىل مىوي اٍلقيٍرآفى 
ي
كسنا بذلك اعتقاده ا الولد ككالده، عحدكد اٜنٌق كالواجب بٌن  اٞن
ا ىذا اٜنٌق سواء أكاف من الولد ْناه الوالد، أك العك ، كيأيت ؤكً مك اٞنستلهم أساسنا من القرآف الكرًن،  دن

تفسًني ىذا اٜنق بتفصيل طبيعتو بعد اإلٗناؿ، كىو الطاعة إاٌل يف معصية اهلل، كمن جهة أخرل أف ٪نسن 
القرآف. كبذلك فقد تضٌمن ىذا القوؿ قٌوة إ٤نازيٌة مباشرة، ٕنثٌلت يف اإلخبار اٚنو، ك٪نسن أدبو، كيعٌلمو 

ٍرًسلن اعتقاد مالٌنابع أساسنا 
ي
 ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّ  :و من العقيدة اإلسبلميةركحى  كاٞنستمد   اٞن

 مي زي ري ينٰى ىن نن من زن  ممرن ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك  يق

 .[15:لقماف]َّ حئ جئ يي ىي  ني

ة اليت ىي حٌق ويٌ بية السٌ رتٌ صوؿ الأأٌما القٌوة اإل٤نازية غًن اٞنباشرة ٟنذه اٜنكمة، فتتمثل يف التوجيو إُف 
على كالده، بل األمر إُف اتباعها كقد جاءت بصيغة اٝنرب على سبيل الٌتهذيب كالتأدب يف اٜنديث،   الولد 

                                                           

 .  59فيليب ببلنشيو، التداكلية )من أكستٌن إُف غوفماف(، ص ((1
  .هنج الببلغة علي بن أيب طالب، ، 2/378، 2 رقم : ،ىامش تفسًنم للمحقق كالشارح ١نمد أيب الفضل إبراىيم ((2
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 طع كالدؾ إاٌل يف معصية اهلل،أة اآلتية: إٍذ كاف ٬نكن أف تكوف بالٌصيغ سًنؿكما أشار إُف ذلك جوف 
 عٌلمو القرآف.ك بو يأدكأحسن تابنك كأحسن تسمية 

ا من « أٌف  F.Gardiner يبلحظ غاردنر األىداؼ اليت تيساؽ ألجلها اٛنمل اٝنربيٌة، ىي أعسري ٓنديدن
ألٌف أ٧ناط ىذه األخًنة تكشف أىدافها للوىلة األكُف، على غرار اٛنمل اٝنربية اليت  ،(1)» بقٌية أ٧ناط اٛنمل

ء، كالتقريع، اتتعٌلق قٌوهتا اإل٤نازية غًن اٞنباشرة مقاميا بعٌدة أغراض منها اٞندح كالٌذـ كالتعظيم، كالثن
  .(2)ىاكالتعريض، كالوعد كالوعيد، كالٌدعاء كالٌتميٌن، كاإلباحة، كاألمر كالنهي كغًن 

تنطوم اٝنربيات على اْناه مبلءمة من الكلمة إُف العاَف، ّنعىن جعل احملتول الذم تعرٌب عنو األقواؿ 
ٍرًسلبلئم عاَف االعتقاد اٝناص بي

ي
كن أف يصٌنف داخل دائرة ىذه اٜنكم اٞنذكورة كغًنىا، ٣نٌا ٬نكيف  (3) اٞن

تثبت إذ كاضحة، تعك  فكره كاعتقاداتو ْناه قضايا اجملتمع، كالرتبية كطلب العلم،  ك اٝنربيات، صورة حٌية
ٍرًسلىتماـ اكثًن منها 

ي
لى عبتأصيل أخبلقيات ىي من أصوؿ الدين، بل كٓنملو يف كثًن من األحياف  اٞن

القضايا، كبالعودة إُف العمل هبا، كلعٌل ىذا اٞنبدأ اٞنستخلص من فعل القراءة، ٩نعلنا ٤نـز بعدـ زيف ىذه 
ٍرًسلأيضنا بإخبلص  ر، نقكمقامات إنتاجها السياؽ اٝنارجي ٟنذه النصوص

ي
 كصدقو فيها. اٞن

 :Directivesالتوجيهي ات  2.3.3

ٍرًسلىذا الٌصنفي من األفعاؿ الكبلمٌية يتعٌلق بتحقيق إرادة 
ي
يٍرسىل إًلىٍيوً من خبلؿ  اٞن

إهٌنا ْنعل « ، اٞن
بشيء ما، كىي تعرٌب عٌما يريده اٞنتكٌلم، كتتخذ أشكاؿ أكامر كتعليمات كطلبات كنواهو شخصنا آخر يقـو 

. كاْناه اٞنطابقة أك اٞنبلءمة فيها ىو جىٍعلي العاَف يبلئم الكلمات(4)» كمقرتحات
. كال ٬نكن اٜنكم على (5) 

ىذا الصنف من األفعاؿ الكبلمٌية بالٌصدؽ أك الكذب، ألهٌنا من قبيل األكامر كالطلبات اليت ٬نكن أف تنٌفذ 

                                                           

 .54، القاموس اٞنوسوعي للٌتداكلية، صآف ربوؿ كجاؾ موشبلر ((1
 ،  2014-2013أطركحة دكتوراه نوقشت سنة  ،دراسة تداكلية( سورة البقرةيف القرآف الكرًن )األفعاؿ الكبلمٌية  ١نمد مدكر، ((2
 .67صباتنة، اٛنزائر،  قسم اللغة العربية كآداهبا، كلية اآلداب كاللغة، جامعة اٜناج ٝنضر     

 .90الٌتداكلية، ص ،جورج يوؿ( (3
 .90الٌتداكلية ، ص ،جورج يوؿ ((4
 .90، صاٞنرجع نفسو ((5
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ٍرًسلفيها ىو رغبة  النفسيأك ال تنٌفذ، كشرط الٌصدؽ 
ي
كإقامتو  بأف يقـو كل من كيج و لو الكبلـ بتحقيقو اٞن

 .(1)على أرض الواقع

 ات:يلة من اٜنكم اليت ٬نكن تصنيفها يف دائرة التوجيهكفيما يأيت ٗن

 .[كيٍن ٚنىٍحنا كال تكن مبذ رنا، ككٍن مقد رنا كال تكٍن مقتػ رنا ]: 33اٜنكمة  -1

 .[ات ًق اهللى بػىٍعضى التػ قىى كىًإٍف قىل ، كىاٍجعىٍل بػىيػٍنىكى كىبػىٌٍنى اهلًل ًسرٍتان كىًإٍف رىؽ   ]: 239اٜنكمة  -2

ًبيبىكى ىىٍونان  ]: 274اٜنكمة   -3   مىا عىسىى أىٍف يىكيوفى بىًغيضىكى يػىٍومان مىا، كىأىٍبًغٍض بىًغيضىكى ىىٍونان مىا  أىٍحًبٍب حى

ًبيبىكى يػىٍومان مىا                       .[عىسىى أىٍف يىكيوفى حى

اًئقى  ]: 299اٜنكمة  -4  .[ًفٍعلىوي، كىيػىوىد  أىٍف تىكيوفى ًمثٍػلىوي فىًإن وي يػيزىي ني لىكى  الى تىٍصحىًب اٍلمى

ٍرمتيٍ عىًلمى، كىبىاًدريكا اٍلمىٍوتى ال ًذم  ]: 199اٜنكمة  -5 ، اتٌػقيوا اهللى ال ًذم ًإٍف قػيٍلتيٍم ًٚنعى، كىًإٍف أىٍضمى   أىيػ هىا الن اسي

 .[أىخىذىكيٍم، كىًإٍف نىًسيتيميوهي ذىكىرىكيمٍ ًإٍف ىىرىبٍػتيٍم أىٍدرىكىكيٍم، كىًإٍف أىقىٍمتيٍم                     

ٍر أىٍف يػىرىاؾى اهللي ًعٍندى مىٍعًصيىًتًو، كىيػىٍفًقدىؾى ًعٍندى طىاعىًتًو، فػىتىكيوفى ًمنى اٝنٍىاًسرًينى، كىًإذىا  ]: 389 اٜنكمة -6   اٍحذى

 .[فاٍضعيٍف عىٍن مىٍعًصيىًة اهللً قىوًيتى فىاقٍػوى عىلىى طىاعىًة اهلًل، كىًإذىا ضىعيٍفتى                    

 .[اٍحصيًد الش ر  ًمٍن صىٍدًر غىًٍنًؾى ًبقىٍلًعًو ًمٍن صىٍدرًؾى  ]: 180اٜنكمة  -7

نٍػيىا، اٍلميٍغتػىر  ًبغيريرًىىا، الٍػمىٍخديكعي بًأىبىاًطيًلهىا ]: 127اٜنكمة  -8 ـ  للد  ا نٍػيىا مثي  تىذيم هىا؟ أىأىٍنتى  !أىيػ هىا الذ    تػىٍغتػىر  بًالد 

ـي                       ؟ أىّنىصىارًًع  اٍلميتىجىر  ، أىـٍ مىّت غىر ٍتكى ؟ مىّتى اٍستػىٍهوىٍتكى   عىلىيػٍهىا، أىـٍ ًىيى اٍلميتىجىر مىةي عىلىٍيكى

، كىكىٍم  أيم هىاًتكى ٓنىٍتى الثػ رىل؟ كىٍم عىل ٍلتى  ًمنى اٍلًبلىى، أىـٍ ّنىضىاًجعً  آبىاًئكى                          ًبكىف ٍيكى

 .[...ًطب اءى تػىٍبًغي ٟنىيمي الش فىاءى، كىتىٍستػىٍوًصفي ٟنىيمي األى  !دايكمىر ٍضتى بًيى                      

   .فقاؿ: كىمىا يػىٍرزيقػيهيٍم عىلىى كىثٍػرىهًتًمٍ  ؟مٍ هتًً ى كىثٍػرى لى عى  قى لٍ اٝنى  اهللي  بي اسً ٪نيى  فى يٍ كى :  لى ئً سي كى  ]: 306اٜنكمة  -9

اًسبػيهيم كال يػىرىٍكنىوي؟ فى يٍ : كى يلى فىقً                       ا يػىٍرزيقػيهيٍم كىالى يػىرىٍكنىوي اؿى قى ، فػى ٪ني  .[: كىمى
                                                           

 .218، ص)الفلسفة يف العاَف الواقعي( اللغة كاجملتمعك العقل  ،سًنؿجوف  ((1
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 .[الى تىٍستىًح ًمٍن ًإٍعطىاًء اٍلقىًليًل، فىًإف  اٍٜنًٍرمىافى أىقىل  ًمٍنوي  ]: 65اٜنكمة  -10

  افٍػتػىرىضى عىلىٍيكيمي فػىرىاًئضى فىبلى تيضىيػ عيوىىا، كىحىد  لىكيٍم حيديكدان فىبلى تػىعىاُفى ًإف  اهللى  ]: 102اٜنكمة  -11

ٍعهىا                          تػىٍعتىديكىىا، كىنػىهىاكيٍم عىٍن أىٍشيىاءى فىبلى تػىٍنتىًهكيوىىا، كىسىكىتى لىكيٍم عىٍن أىٍشيىاءى كىَفٍى يىدى

 .[ًنٍسيىانان فىبلى تػىتىكىل فيوىىا                      

ٔنرج اللغة عن مسار الوصف كالتقرير كاإلخبار، ك٢نتلف أغراضو اٞنستلزمة مقاميا، إُف مسار الطلب 
اٞنباشر كاإللزاـ، من خبلؿ استخداـ األساليب اإلنشائية الدالة على األمر كالنهي، مث االستفهاـ بدرجة أقل 

ٍرًسلكتتعلق األفعاؿ الكبلمية اٝناصة بالتوجيهيات برغبة 
ي
  ة يف أف ٪نققاٛنا١ن اٞن

ي
ما يرغب ىو يف  ٍرسىل إًلىٍيوً اٞن

ٓنقيقو، كتغيًن ما كجب تغيًنه، يف ٠نتمع اتسمت أحوالو بالقلق كاالضطراب، إذ ٬نكن أف نوازف ىذه 
األفعاؿ على طرفٌن متناقضٌن؛ أحد٨نا النهي عن فعل ما، كاآلخر طلب فعل ما ك٬نكن ٕنثيل بعضها كما 

 يأيت: 

  ال تفعل       فعلا

 بٍ حى صٍ تى  الى       قً ات  

 نٍ كي تى  الى      بٍ بً حٍ أى 

 حً تى سٍ تى  الى      دٍ صي حٍ ا

 ا وىى عي يػ  ضى تي  الى      ضٍ غً بٍ أى 

 ا وىى كي هً تى نٍ تػى  الى      لٍ عى اجٍ 

   رٍ ذى احٍ 

فعلٌن   [كىًإٍف رىؽ  ات ًق اهللى بػىٍعضى التػ قىى كىًإٍف قىل ، كىاٍجعىٍل بػىيػٍنىكى كىبػىٌٍنى اهلًل ًسرٍتان  ]: 239تتضمن اٜنكمة 
ٍرًسلكبلميٌن بصيغيت األمر، ك٨نا )اتق، كاجعل( يرتٗناف قوة إ٤نازية مباشرة كتوجيها طلبيا من 
ي
يٍرسىل إُف  اٞن

اٞن
 : يف ىذا السياؽق (  656 – 586) ، يقوؿ ابن أيب اٜنديد تٍ ل  قػى  ، كىي دعوة لتقول اهلل كإفٍ إليو
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بأٗنعها أف يتقي اهلل يف البعض، كأف ٩نعل بينو كبٌن اهلل سرتا كإف  ت عليو التقول رى سي فالواجب على من عى «
 .(1)» كاف رقيقا

ًبيبىكى ىىٍونان  ]: 274 كيف اٜنكمة مىا عىسىى أىٍف يىكيوفى بىًغيضىكى يػىٍومان مىا، كىأىٍبًغٍض بىًغيضىكى ىىٍونان  أىٍحًبٍب حى
ًبيبىكى يػىٍومان مىا  .[مىا عىسىى أىٍف يىكيوفى حى

يرتجم طلبا  (أحبب ) فالفعل مباشر يرتٗنو الفعل )أحبب( يف مقابلة الفعل )أبغض(، فعل كبلمي
ٍرًسلمن 
ي
للقياـ بفعل ما، فإف مقاـ اٜنكمة يطلب التهوين من فعل اٜنب، عسى أف ينقلب إُف النقيض  اٞن

كالضد، كالتهوين من فعل البغض عسى أف ينقلب البغيض حبيبا يوما ما، إف ىذه اٜنكمة ىي دعوة للنهي 
ٟنذه اٜنكمة يف شرحو ق (  656 – 586) عن اإلسراؼ يف اٞنودة كالبغض، كىو ما يوضحو ابن أيب اٜنديد 

ود فصار عدكا، كرّنا ، فرّنا انقلب من تي ةضى غٍ خبلصة ىذه الكلمة النهي عن اإلسراؼ يف اٞنودة كالبً  «: بقولو
 .(2)» انقلب من تعاديو فصار صديقا

اعلم أف األمر أحد أقساـ الكبلـ، كىو ّننزلة اٝنرب  «: بقولو "األمر" الغزاِف ؼ أبو حامدعرٌ يي 
، غًن أف اٞنبلحظ من خبلؿ اٜنكم اٞنذكورة (3)» أىل اللساف قوؿ اٞنرء لغًنه افعل كاالستخبار، كىو عند

إُف أغراض تذيع عنها اٜنكمة يف ،خركج صيغة )افعل( عن طلب أك توجيو قابل للتنفيذ بالضركرة ،آنفا
مثبل يرتجم الفعل )أحبب(، كىو فعل يف صيغة األمر، ككذلك  274قالب إنشائي، ففي اٜنكمة السالفة 

ٍرًسل)أبغض( توجيها من 
ي
غرضو التحذير كلفت االنتباه إُف حدكد العبلقة بٌن احملب كاحملبوب، كاٞنبغض  اٞن

 تنعك  ىذه العبلقة يوما ما إُف نقيضها. أفٍ  خشيةكاٞنبغوض، 

ٍر أىٍف يػىرىاؾى  ]: 389ل )احذر( يف اٜنكمة ىذا التحذير الذم يتضح ٕناـ الوضوح من خبلؿ الفع اٍحذى
اهلًل، كىًإذىا ضىعيٍفتى  اهللي ًعٍندى مىٍعًصيىًتًو، كىيػىٍفًقدىؾى ًعٍندى طىاعىًتًو، فػىتىكيوفى ًمنى اٝنٍىاًسرًينى، كىًإذىا قىوًيتى فىاقٍػوى عىلىى طىاعىةً 

)إذ قويت فاقو(، ك )إذا ضعفت فاضعف(، كىي كلها كذلك األمر يف عبارة ك ، [فاٍضعيٍف عىٍن مىٍعًصيىًة اهللً 

                                                           

 .10/19/71ابن أيب اٜنديد، شرح هنج الببلغة،  ((1
 .10/19/132، اٞنرجع نفسو ((2
  -اٞنعارؼ، نشر ٛننة إحياء اٞنعارؼ النعمانية، الرياضأصوؿ السرخسي، تح: أبو الوفا األفغاين، توزيع مكتبة السرخسي،  ((3
 . 1/11اٟنند، دط، دت. -نكباد الد آالسعودية، كحيدر      
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ق(  739 – 666) أفعاؿ كبلمية تظهر بثوب الطلب، كتفيد النصح كاإلرشاد كالتوجيو، كىو ما يراه القزكيين 
مناسبة اٞنقاـ  ُنسبتستعمل يف غًن طلب الفعل، قد  -صيغة األمرأعين  -مٌث إهٌنا  « : صيغة األمر يف

 .(1)»من اٞنعاين إلرادة معىنن 

ٍرًسلة ٟنذه اٜنكم، كاليت تعك  رؤيا ٕنلؤىا الفوضى يف كاقع ىذه اٞنقامات اٞنتعددٌ  إفٌ 
ي
، كالذم أنذ اٞن

اٍحصيًد الش ر  ًمٍن  ]:ة تغيًن اإلنساف كنزع الشر منو، يى غٍ كسيلتو للتعبًن عن ذلك الواقع، اللغة كالكلمة، بػي 
  ! ، فما حدكد قوة الكلمة عند اإلماـ، كما مدل مقبوليتها؟ [ صىٍدرًؾى صىٍدًر غىًٍنًؾى ًبقىٍلًعًو ًمٍن 

قوهتا  تكتسبكقد ا أما التوجيهيات اليت تتخذ من النهي كسيلة، فهي كثًنة يف باب اٜنكم كاٞنواعظ 
ٍرًسلالوظيفية من قوة 
ي
حو أك ىو كما كضٌ  ،(2) "ال تفعل"قولك أك قوؿ القائل ٞنن دكنو  :، فإذا كاف النهياٞن

الناىي كمرتبتو،  ف، فإف ىذا يقتضي علو شأ(3)» ترؾ الفعل يالقوؿ اٞنقتض «: يف قولو الغزاِف أبو حامد
يٍرسىل إليو أك مقارنة ّنرتبة السامع

 ، حّت يذعن للملفوظ كيتحقق ٤ناح الفعل من الكبلـ.اٞن

ٍرًسلكاٞنتأمل يف ىذه النصوص، كٞنعادلة التخاطب فيها، يلحظ قوة 
ي
مثلة يف شخص اإلماـ علي اٞنت اٞن

صلى اهلل عليو كسلم أخبلؽ اإلسبلـ، كغرس فيو حب تعاليمو، كىو  وي مى ل  يف أحضاف النبوة كعى  الذم ترَب  
تعلموف موضعي من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، بالقرابة القريبة كاٞننزلة اٝنصيصة،  «: من قاؿ لقومو

صدره، كيكنفين فراشو ك٬نسين جسده، كيشمين عرقو، كما كجد ِف  كضعين يف حجره، كأنا كليد يضمين إُف 
كذبة يف قوؿ كال خطبل يف فعل، ككنت أتبعو اتباع الفصيل أثر أمو، يرفع ِف يف كل يـو من أخبلقو علما، 

 .(4)» كيأمرين هبذا االقتداء

                                                           

 .116صاٝنطيب القزكيين، اإليضاح يف علـو الببلغة،  ((1
   ،1،1984ط ،مطابع الدكحة اٜنديثة، قطر ،١نمد زكي عبد الرب، ٓنقيق: ميزاف األصوؿ يف نتائج العقوؿ ،السمرقندم ((2
 .137ص     

 .1/411من علم األصوؿ،  أبو حامد الغزاِف، اٞنستصفى ((3
 .13دط، دت، ص ،مصر -القاىرة عبد الر٘نن الشرقاكم، علي إماـ اٞنتقٌن، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع،  ((4
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لو، أك حاكما  كىذا الشخص عينو ىو الذم يريب كيوجو كيرشد يف ىذه اٜنكم إما ابنا لو أك مواليا
يتخذ كم يف اٜن و، فيبثو ْناربو كحكمتو، فيأمره حينا، كينهاه حينا أخرل، كاٞنبلحظ أف أسلوب النهينى يػ  عى 

  ٨نا: شكلٌن
 ستأنف بو اٜنكمة.تي  :أحد٨نا 
 الذم يرتبط مع أسلوب األمر. :كثانيهما 

اًئقى  ]: 299كمن أمثلة الشكل األكؿ، اٜنكمة  فىًإن وي يػيزىي ني لىكى ًفٍعلىوي، كىيػىوىد  أىٍف تىكيوفى  الى تىٍصحىًب اٍلمى
الشكل الثاين من أمثلة ك  [الى تىٍستىًح ًمٍن ًإٍعطىاًء اٍلقىًليًل، فىًإف  اٜنًٍٍرمىافى أىقىل  ًمٍنوي  ]: 65ك اٜنكمة أ،  [ًمثٍػلىوي 

نٍػيىا يػيبىٌصٍرؾى اهللي عىٍورىاهًتىا،  ]: 397اٜنكمة  كيٍن  ]: 33ك اٜنكمة أ [كىالى تػىٍغفيٍل فػىلىٍستى ّنىٍغفيوؿ عىٍنكى اٍزىىٍد يف الد 
كغًنىا كثًن، كتعترب ىذه األفعاؿ اإل٤نازية ّنثابة  [ٚنىٍحنا كال تكن مبذ رنا، ككٍن مقد رنا كال تكٍن مقتػ رنا

التوجيهيات اليت ٓنمل قوة إ٤نازية يستلزمها اٞنقاـ، كىي النصح كاإلرشاد، كاٜنث على اتباع سبيل النجاح 
يف الدنيا كاآلخرة، كما ٪نمل حضور أسلوب النداء كارتباطو بأسلويب األمر كالنهي مدلوال كظيفيا، يعرب عنو 

 مة، كلنتأمل اٞنثالٌن التاليٌن: سياؽ اٜنك

ٍرهي  ]: 25اٜنكمة  -1 ـى، ًإذىا رىأىٍيتى رىب كى سيٍبحىانىوي يػيتىاًبعي عىلىٍيكى نًعىمىوي كىأىٍنتى تػىٍعًصيًو فىاٍحذى  .[يىاٍبنى آدى

ٍرمتيٍ عىًلمى، كىبىاًدريكا اٍلمىٍوتى  ]: 199اٜنكمة  -2 ، اتٌػقيوا اهللى ال ًذم ًإٍف قػيٍلتيٍم ًٚنعى، كىًإٍف أىٍضمى   أىيػ هىا الن اسي

 .[ال ًذم ًإٍف ىىرىبٍػتيٍم أىٍدرىكىكيٍم، كىًإٍف أىقىٍمتيٍم أىخىذىكيٍم، كىًإٍف نىًسيتيميوهي ذىكىرىكيمٍ                      

طلب اٞنتكلم إقباؿ اٞنخاطب بواسطة  «: فو ابن عقيلكىو كما يعرٌ  -ؿ األكؿيفتح النداء يف اٞنثا
الباب إلقامة قناة للتخاطب، كإنعاش  - (1)» أحد حركؼ النداء ملفوظا كاف حرؼ النداء أك ملحوظا

ٍرًسلاٜنوار بٌن 
ي
  اٞن

ي
باىو إُف تسواء أكاف حاضرا أـ غائبا، ككذا لفت ان عىٌن  كبٌن ابن آدـ الداؿ على غًن اٞن
ٍرًسلمضموف اٝنطاب، كإُف الفعل الكبلمي الذم يرمي 
ي
 إ٤نازه. اٞن

نبيو كاالستمالة، نو من داللة على الت  ل يف النداء، كما تضم  ٓنمل ىذه اٜنكمة فعبل كبلميا أكليا يتمث  
 .(فاحذره) ة اللفظ الوظيفي، كىو الفعل و  كفعبل كبلميا مباشرا، يدؿ ذكره على قػي 

                                                           

 .1/546ابن عقيل ، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،  (1)
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ر الفعل الكبلمي الطليب اٞنتمثل يف النداء، كلفت انتباه ابن آدـ إُف عاقبة مواالة نعم اهلل كىو ما يرب 
 ٤نز عليو، كىو يف حالة العصياف يتم ٓنذيره من ىذه اٜنالة كٔنويفو منها، كيبدك أف ىذا الفعل التوجيهي، أي 

 .(1)» اإل٤نازم التوجيهي اؿ بذاتو، داللة معجمية صر٪نة على الغرضمن خبلؿ الفعل اٞنعجمي الد  «

ٍر أىٍف يػىرىاؾى اهللي ًعٍندى مىٍعًصيىًتًو، كىيػىٍفًقدىؾى ًعٍندى طىاعىًتًو، فػىتىكيوفى ًمنى اٝنٍىاًسرًينى، كىًإذىا  ]: 389كمثلو اٜنكمة  اٍحذى
 .[قىوًيتى فىاقٍػوى عىلىى طىاعىًة اهلًل، كىًإذىا ضىعيٍفتى فاٍضعيٍف عىٍن مىٍعًصيىًة اهللً 

طريقة بناء اٜنكمة مع أسلوب القرآف الكرًن خاصة ما تعلق بنداء األب لقماف ابنو، كاعظا تتماثل 
  خي حي ُّ  إياه بالتوحيد كالتزاـ طريق االعتداؿ، كاٜنث على الصرب كمكاـر األخبلؽ يف قوؿ اهلل عز كجل:

  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 عزٌ اهلل . أك نداء [14-13]لقماف:َّ زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب
 يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  :نعموباٞنؤمنٌن مذكرا إياىم  كجلٌ 

إذ تستأنف اٜنكمة بالنداء مث  ،(2)[09األحزاب:]َّ ىت نت مت زت  رت يب نبىب مب زب رب
من اٞنعصية  يليو األمر كالنهي كقوة إ٤نازية، تتيح للمتكلم بث رسالتو سواء يف الدعوة إُف التقول، أك اٜندٌ 

لفرائض، كاالبتعاد عن صحبة اٞنائق كعدـ انتهاؾ ما دعانا اهلل لعدـ اأك النهي عن الرذيلة كعدـ تضييع 
 انتهاكو.

يٍرًسلى  أفٌ ٩ند  اٞنبلحظ يف ىذه اٜنكمة بيد أفٌ 
يردؼ أقوالو تلك َنملة من اٜنجج، فيعلل طلبو  اٞن

الى تىٍصحىًب  ]: 299ففي سياؽ اٜنكمة  على ذلك ؛ذاكرا الدليل النهي  ـأ سواء أكاف يف سياؽ األمر
اًئقى  ٍرًسلَف يتوقف ،[فىًإن وي يػيزىي ني لىكى ًفٍعلىوي، كىيػىوىد  أىٍف تىكيوفى ًمثٍػلىوي  اٍلمى

ي
عند حدكد طلبو، كىو النهي عن صحبة  اٞن

فبل تكوف لك قدرة التمييز بٌن  ؛اٞنائق )األ٘نق(، بل عقب كعلل ذلك، بأف اٞنائق ٣نن يزين لك فعلو
د أف تكوف مثلو، كىي العاقبة كالنتيجة من ىذه الصحبة اليت تفقدؾ يصحيح كخطإ ذلك الفعل، كما ير 

 خصوصيتك.

                                                           

 .215، ص2010، 1، طمصر-علي ١نمود حجي الصراؼ، األفعاؿ اإل٤نازية يف العربية اٞنعاصرة، مكتبة اآلداب، القاىرة ((1
  .151، ص1989، 1، طلبناف -للبناين، بًنكتيف اللغة كالقرآف، دار الفكر ا أ٘ند ١نمد فارس، النداء ((2
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كما دٌعم ىذا اٞنعىن، ىو أناذ صيغة اٞنضارعة من الفعلٌن: )يزين، كيود(، الدالٌن على معىن 
كأما   «: يف شرحو ٟنذه اٜنكمة بقولوق (  656 – 586) اٜنديد االستمرارية كاالستقباؿ، كيفيدنا ابن أيب 

تكوف مثلو، فلي  معناه أنو يود أف تكوف أ٘نق مثلو، ككيف كىو ال يعلم من نفسو أنو أ٘نق،  أفٍ  كونو يودٌ 
كلو علم أنو أ٘نق، ٞنا كاف أ٘نق، كإ٧نا معناه أنو ٜنبو لك، كلصحبتو إياؾ يود أف تكوف مثلو، ألف كل أحد 

و كطهارة أخبلقو، كال يود أف يكوف صديقو مثل نفسو يف أخبلقو كأفعالو، إذ كل أحد يعتقد صواب أفعال
                    مستور عن نفسو، كما ٔنفى عن العاشق عيوب يشعر بعيب نفسو ألنو يهول نفسو، فعيب نفسو مطومٌ 

 .(1)» اٞنعشوؽ

ات أيضا من خبلؿ االستفهاـ الوارد بٌن ثنايا اٜنكم؛ إذ تغدك فيو اٜنكمة بنية يكتتحقق التوجيه
، كبذلك (2)» اليت تقدـ سؤاال يتطلب جوابا« مكونة من ٗنلة استفهاـ كجواهبا، كاٛنملة االستفهامية ىي 

ٍرًسليصبح السؤاؿ ىنا، قوة إ٤نازية مباشرة يعلن فيها 
ي
ؿ قضية ما، نية طلب الفهم، أك االستفهاـ حو  اٞن

بٌن ٧نطٌن من االستفهاـ، أحد٨نا: ٬نكن اإلجابة عنو بػ نعم أك ال، كىو الذم يتطلب  غاردنرك٬نيز 
ٍرًسلالتصديق من اٞنخاطب، كثانيهما: يتطلب تصورا، ُنيث ٩نيب فيها عن مسألة أك قضية أثارىا 
ي
 . (3)اٞن

ا يػىٍرزيقػيهيٍم عىلىى   ؟مٍ هتًً ى كىثٍػرى لى عى  قى لٍ اٝنى  اهللي  بي اسً ٪نيى  فى يٍ كى :  لى ئً سي ]: مثاال 306اٜنكمة  كلنضرب فقاؿ: كىمى
اًسبػيهيم كال يػىرىٍكنىوي؟ فى يٍ : كى يلى فىقً  .كىثٍػرىهًتًمٍ  ا يػىٍرزيقػيهيٍم كىالى يػىرىٍكنىوي اؿى قى ، فػى ٪ني ، إذ يعد السؤاؿ ىنا فعبل كبلميا  [: كىمى

ٍرًسلمباشرا يطلب من خبللو 
ي
تصورا عن مسألة اٜنساب، ككيف أف اهلل  ، كىو السائل من اإلماـ علياٞن

لتكوف اإلجابة على قدر السؤاؿ، كبإ٩ناز البليغ يقدـ اٜنجة اليت  ؟رثٍ كىم كي  اٝنلق سببإمكانو أف ٪نا
على أيضااهلل كما كانت لو القدرة على رزؽ العباد كىم كثر، لو القدرة  ترضي السائل كتقنعو، كىي أفٌ 

 .١ناسبتهم كىم كذلك

 يدً حً وٍ التػ   نٍ عى  لى ئً سي كىقىٍد ]: اليت ٕنثل جوابا عن مفهـو التوحيد كالعدؿ ك أيضا 479كمنو اٜنكمة 
، كاليت تصور حدكد اٜنوار بٌن 101، أك اٜنكمة [تػىتػىوى٨ن ىوي، كىاٍلعىٍدؿي أىال  تػىت ًهمىوي  ال  التػ ٍوًحيدي أى  :اؿى قى فػى  ؿً دٍ عى الٍ كى 

                                                           

 .10/19/169شرح هنج الببلغة، ابن أيب اٜنديد،  ((1
 .152، ص1995، 1طلبناف، -سنية، دار الفكر اللبناين، بًنكتمبارؾ اٞنبارؾ، معجم اٞنصطلحات األل ((2
 .54ص آف ربوؿ كجاؾ موشبلر، القاموس اٞنوسوعي للتداكلية، ((3
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، يىا: فقاؿ]:ق (  73 –ؽ ق  10)  اإلماـ علي كبٌن نوؼ البكائي  بىلٍ : قػيٍلتي . رىاًمقه؟ أىـٍ  أىٍنتى  أىرىاًقده  نػىٍوؼي
يٍؤًمًنٌنى  أىًمًنى  يىا رىاًمقه 

 .اٞن

، يىا: فػىقىاؿى  نٍػيىا، يف  لًلز اًىًدينى  طيوَبى  نػىٍوؼي  ًبسىاطان، األىٍرضى  أن ىذيكا قػىٍوـه  أيكلًئكى  اآلًخرىًة، يف  الر اًغًبٌنى  الد 
نٍػيىا قػىرىضوا مثي   ًدثىاران، كىالد عىاءى  ًشعىاران، كىاٍلقيٍرآفى  ًطيبان، كىمىاءىىىا ًفرىاشان، كىتػيرىابػىهىا  .اٍلمىًسيحً  ًمنػٍهىاجً  عىلىى قػىٍرضان  الد 

، يىا ـى  الس بلىـي  عىلىٍيوً  دىاكيدى  ًإف   نػىٍوؼي  ًفيهىا يىٍدعيو الى  لىسىاعىةه  إًنػ هىا: فػىقىاؿى  الل ٍيلً  ًمنى  الس اعىةً  ىًذهً  ًمٍثلً  ىًف  قىا
(  الطنبور كىي ) عىٍرطىبىة صىاًحبى  أىكٍ   شيٍرًطٌيان  أىكٍ   فان ػػػػػػػػػػػػػػعىرًي أىكٍ   عىش اران  وفى ػػػػػػػػػيىكي  أىفٍ  ًإال   لىوي، اٍستيًجيبى  ًإال   ده ػػػػػػػػػػػعىبٍ 
ق(  73 –ؽ ق  10) يالبكائ اإلماـ علي نوؼ، كاليت ٬نثل فيو سؤاؿ [( الطبل كىي ) كىٍوبىة صىاًحبى  أىكٍ 

يتعلق بطلب جواب مناسب، غًن أف االستفهاـ يتحوؿ من   بقولو: أراقد أنت أـ رامق؟ فعبل كبلميا مباشرا
كونو قوة إ٤نازية مباشرة تتمثل يف الطلب كاالستفهاـ اٜنقيقي، إُف قوة إ٤نازية غًن مباشرة مستلزمة مقاميا، 

 .٢نتلفةفيخرج إُف أغراض 

نٍػيىا، اٍلميٍغتػىر  ًبغيريرًىىا، الٍػمىٍخديكعي بًأىبىاًطيًلهىا]: مثاال لذلك 127كلنأخذ اٜنكمة   ـ  للد  ا تػىٍغتػىر   !أىيػ هىا الذ 
ـي  نٍػيىا مثي  تىذيم هىا؟ أىأىٍنتى اٍلميتىجىر  ؟ مىّتى  بًالد  ؟ أىّنىصىارًًع عىلىيػٍهىا، أىـٍ ًىيى اٍلميتىجىر مىةي عىلىٍيكى ، أىـٍ مىّت غىر ٍتكى اٍستػىٍهوىٍتكى

، كىكىٍم مىر ٍضتى بًيى  ًمنى اٍلًبلىى، أىـٍ ّنىضىاًجًع أيم هىاًتكى ٓنىٍتى الثػ رىل؟ كىٍم عىل ٍلتى  آبىاًئكى  تػىٍبًغي ٟنىيمي  !ديكًبكىف ٍيكى
  [....ًطب اءى الش فىاءى، كىتىٍستػىٍوًصفي ٟنىيمي األى 

مّت(، إذ يعك  )ك ( اٟنمزةحملققة بأدايت االستفهاـ )اة سلسلة من األسئلة اٞنتتابعة ك تضم ىذه اٜنكم
 .ىذا التتابع الشحنة االنفعالية من اٞنخاطب لكل من تعلق بالدنيا كافتنت هبا، مث جاء بعد ذلك ذاما إياىا 

ٍرًسلإف 
ي
االستفهاـ ٪نمل معىن  ألفٌ  ،بالضركرة اٞنرسىل إليومن خبلؿ ىذه األسئلة ال ينتظر ردا من  اٞن

كبذلك ٪نمل ىذا  ،العتاب كالتعجب من حاؿ من افتنت بالدنيا كا٦ندع بأباطيلها، مث عمل على ذمها
 مها فليحاسب نفسو أكال.ذاالستفهاـ معىن التوجيو، كىو دعوة لعدـ االغرتار بالدنيا كمن أراد أف ي

كقوة إ٤نازية مباشرة، إُف غرض التوبيخ يف أيضا من السؤاؿ   328 اٜنكمة يف كما ٫نرج االستفهاـ
ٍغًلبيكيٍم ًنسىاؤيكيٍم يػى أى ]: قوؿ اإلماـ علي، البن شرحبيل الشامي، ٞنا ٚنع بكاء نساء الشاميٌن على قتلى صفٌن
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ٍرًسلىي توبيخ كطلب يف الوقت ذاتو من ك البنية استفهامية،  هذهف [!عىلىى مىا أٍٚنىعي؟
ي
بدعوة النساء إُف  اٞن

ا الر ًنٌنً ]:  ده اٛنملة اٞنوالية ٟناىو ما تؤكٌ عن البكاء، ك  الكفٌ  ٍونػىهين  عىٍن ىذى   [.؟ أىالى تػىنػٍهى

كبذلك تتباين األغراض من االستفهاـ، باعتباره قوة إ٤نازية كتتعدد أغراضو بتعدد اٞنقامات اليت ترد 
ٍرًسلفيها اٜنكم، ك٪ناكؿ 
ي
ستمع ٪نقق أفعاال، ترسم ٗنيعها العاَف من خبلؿ التوجيهيات عامة، أف ٩نعل اٞن اٞن

ٍرًسلالذم يعتقده 
ي
 كالذم يسعى بإخبلص من أجل إقامتو.، أف يكوف  اٞن

 :Expressivesالتعبيريات  4.3.3

أنواع أفعاؿ الكبلـ تلك اليت تبٌن ما يشعر بو اٞنتكلم، فهي تعرب عن حاالت نفسية، ك٬نكن «  كىي
. فهذا (1)» أك أَف، أك فرح، أك حزف، أك عما ىو ١نبوب أك ٣نقوتٟنا أف تتخذ شكل ٗنل تعرب عن سركر 

ٍرًسلالصنف يتعلق ُنالة 
ي
، إذ ليست اٛنمل كاٞنلفوظات اٝناصة بو إال انعكاسا ٟنذا الشعور، ةلنفسيا اٞن

ٍرًسلكبذلك ال نستطيع أف ٥نكم أف ٟنذا الصنف اْناه مطابقة، ف
ي
ال ٪ناكؿ أف ٩نعل الكلمات مطابقة «  اٞن

ة اليت ترتجم على شكل توجع ػػػػػػفو النفسيػػػػما يعرب عن مواقبقدر  (2)» اتػػػللعاَف، كال العاَف مطابقا للكلم
 غًنه. كأأك تعزية، أك فرح 

أشكاال من التعبًن ،، أف الناس يستخدموف يف العادة كدكف إرادة ككعي منهم سًنؿ كيرل مؤيدك
 على االنشراح ك داالًّ ػػػػػػػيكونوف عليها يف مناسبة ما، مثل التبسم كالضحة اليت ػػػػػالطبيعي عن اٜنالة النفسي
 على اٜنزف؛ كيف مقابل ذلك يستخدموف العبارات اٞنلفوظة لتأدية الغرض ذاتو، غًن أك البكاء كالتجهم داالًّ 

النفسية ؛ ذلك ٞنتكلم ا الةحر يف الوقت ذاتو يف ذاهتا ما يربر استعماٟنا، كيربٌ  هاملُنتزيد على سابقتها  اأهنٌ 
أف العبارة اليت تعرب عن سركر شخص ما كانشراح حالو، أفضل من ٠نرد تبسمو كضحكو، فهذه األخًنة 

يٍرسىل إليودائما ما تدفع 
أك الطرؼ الثاين يف العملية التواصلية إُف التساؤؿ كاٜنًنة، بل لعلها تدفعو إُف  اٞن

 .(3)ايٌ ل كاضطرابو نفساٞنرسً  لً بى ًِنى  ن  الظ  

                                                           

 .90جورج يوؿ، التداكلية، ص ((1
 .١50نمود أ٘ند ٥نلة، آفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اٞنعاصر، ص ((2
 .213علي ١نمود حجي الصراؼ، األفعاؿ اإل٤نازية يف العربية اٞنعاصر، ص ((3
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ل، كتعرب الكثًن منها عن حاالت نفسية ْناه الوقائع تبٌن ٗنلة من اٜنكم كاٞنواعظ ما يشعر بو اٞنرسً ك 
بن األىرىت اهللي خىب ابى  مى حً رى ]: 42اليت مر هبا، ففي اٜنكمة 

، فػىلىقىٍد أىٍسلىمى رىاًغبان، كىىىاجىرى طىائًعان، كىعىاشى (*)
ٍرًسلم من كقفة ترحٌ  [!طيوَبى ًلمىٍن ذىكىرى اٍلمىعىادى، كىعىًملى لًٍلًحسىاًب، كىقىًنعى بًاٍلكىفىاًؼ، كىرىًضيى عىًن اهللً  ،٠نيىاًىدان 

ي
 اٞن

كغرضها اإل٤نازم التعزية، كذكر مناقب الرجل ،(1)بقربه بظاىر الكوفة ا مرٌ ، ٞنٌ  بن األىرىت خىب ابى يف ذكر 
، فلقد أسلم راغبا يف اإلسبلـ، كىاجر طائعا يف اٟنجرة كعاش عيش خىب ابك١ناسنو، مستذكرا ما كاف عليو 

ما لقيت :، إذ سألو عمر بن اٝنطاب أياـ خبلفتو ! ، أك لي  من اٞنعدكدين الذين عذبوا يف اهلل؟ناجملاىدي
ِف كا دي قى فقاؿ خباب: أكٍ  ! من أىل مكة؟ فقاؿ: انظر إُف ظهرم، فنظر فقاؿ: ما رأيت كاليـو ظهر رجل

 .(2)مرً هٍ ظى  ؾى دى بت عليها، فما أطفأىا إال كى حً نارا كسي 

يف ظهر الكوفة، أيقظ مشاعر اٜنزف لديو، كىو من قتلتو اٝنوارج  خىب ابمركر اإلماـ علي بقرب  إفٌ 
 ، فكانت ٜنظة مؤٞنة أ٤نبتها رياح الفتنة العاصفة، كما أكثرىا.(3)بعدما شهد معو صفٌن كهنركاف

اإل٤نازم إبداء السخط  غرضوتعبًن  [... بػيٍؤسان لىكيٍم، لىقىٍد ضىر كيٍم مىٍن غىر كيمٍ ]: 329كيف اٜنكمة 
فهؤالء القتلى اختاركا مصًنىم عن جهل منهم، منقادين  ،هبم يـو النهركاف كاألسف لقتلى اٝنوارج ٞنا مرٌ 

ٍرًسل، كيتجلى ذلك يف إجابة بًالس وءً  م ارىةً األى   ً فٍ النػ  للشيطاف اٞنضل ك 
ي
عن سؤاؿ من غرىم يا أمًن  اٞن

مىاين ، كىفىسىحىٍت ٟنىيٍم يف م ارىةي بًالس وًء، غىر تٍػهيٍم باألى  ي األى فٍ الش ٍيطىافي اٍلميًضل ، كىالنػ  ... ] فأجاب: !اٞنؤمنٌن؟
ىعىاًصًي، 

تٍػهيمي اإلً كى اٞن ، فىاقٍػتىحىمىٍت هًبًمي الن ارى كىعىدى  .[ٍظهىارى

                                                           

  خباب بن األرٌت بن جندلة بن سعد التميمي، أبو٪نٍن أك أبو عبد اهلل: صحايب، من  «:ىػ(  37ٌت )ت خباب بن األر  (*)
  السابقٌن، قيل أسلم سادس ستة، كىو أكؿ من أظهر إسبلمو. كاف يف اٛناىلية قينا يعمل السيوؼ، ّنكة. كٞنا أسلم     
  استضعفو اٞنشركوف فعذبوه لًنجع عن دينو، فصرب، إُف أف كانت اٟنجرة. مث شهد اٞنشاىد كلها، كنزؿ الكوفة فمات فيها كىو      
  صفٌن مٌر بقربه، فقاؿ: رحم اهلل خبابا أسلم راغبا كىاجر طائعا كعاش ٠ناىدا. ركل لو  سنة. كٞنا رجع علي من 73ابن      
   ـ،2002 ،15ط لبناف، – بًنكت للمبليٌن، العلم دار األعبلـ، الزركلي،ينظر  .»حديثا  32البخارم كمسلم كغًن٨نا      
     2/301. 

 .١359نسن باقر اٞنوسوم، اٞندخل إُف علـو هنج الببلغة، ص ((1
 .9/18/338الببلغة، شرح هنج  ،ابن أيب اٜنديد ((2
 .9/18/338، اٞنرجع نفسو ((3
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كٞنا كانت حقبة إمامة علي رضي اهلل عنو دموية سيطر عليها اٞنوت كاٜنزف، جاءت كثًن من اٜنكم 
ٍرًسلعاكسة ٟنذا الواقع، معربة عن شعور 
ي
ًإف  حيٍزنػىنىا ]: 331من موت أحبائو كأقربائو، إذ قاؿ يف اٜنكمة  اٞن
ًبيبان قً صيوا بىًغيضان، كىني قً عىلىٍيًو عىلىى قىٍدًر سيريكرًًىٍم بًًو، ًإال  أىنػ هيٍم ني  قتل ١نمد بن أيب ميف سياؽ بلوغو خرب  [ٍصنىا حى

 يفبكر رضي اهلل عنو، كيف الوقت الذم يؤكد فيو شدة حزف أىل العراؽ على موت حبيب ٟنم، يساكم 
أصحاهبم، بل من  فالنقص لي  من عدد «: قدر اٜنزف كقدر السركر الذم لقيو أىل الشاـ ّنوتوبٌن ذلك 
صوف هبم الدكائر، كيتمنوف ٟنم اٝنطوب كاألحداث، كأنو يقوؿ: اسرتاحوا من أعدائهم الذين كانوا يرتب  عدد 

 . (1)» كاحد من ٗنلة ٗناعة كانوا ينتظركف موهتم

كإقرار بالغربة  ى، تعبًن غرضو اإل٤نازم اإلفصاح عن حالة األسى [ًحب ًة غيٍربىةه فػىٍقدي األى  ]: 63اٜنكمة  كيف
ٍرًسلضمن التعبًنيات النفسية اليت تتعلق بوجداف  في ن  صى بفقد كل حبيب، كىذه اٜنكمة تي 

ي
، كتعك  اٞن

يٍرسىل إليوشعوره الذايت إزاء األحداث كالقضايا، كما ال تقتضي إشراؾ 
 .(2)يف صلب العملية التواصلية اٞن

عليها باٞنقابل ال ٬نكن بأم حاؿ من األحواؿ اٜنكم على ىذه التعبًنيات بالكذب ك٬نكن أف ٥نكم  إنو
ٍرًسلصادقة ذلك أف  ابأهن

ي
يشعر فعبل بأَف اٜنزف، كيعيش فعبل ىذه الغربة بفقد أحبتو الواحد تلو اآلخر،  اٞن

قد انتقضت  نورضي اهلل عكاف أمًن اٞنؤمنٌن  «: اٞنوترغب يف كقت الشدة حّت عنو كبتخلي أىلو 
)تنغصت( عليو األمور، كاضطربت عليو األحواؿ، كخالفو جيشو من أىل العراؽ كغًنىم، كنكلوا عن القياـ 

ككلما ازداد أىل الشاـ قوة، ضعف جأش أىل العراؽ ككىنوا، ىذا كأمًنىم علي بن أيب طالب ( ...) معو
كأعلمهم، كأخشاىم هلل عز كجل، كمع ىذا كلو  ًن أىل األرض يف ذلك الزماف، فهو أعبدىم كأزىدىمخ

أهبم معو حّت كره اٜنياة دزاؿ ىذا  خذلوه كٔنلوا عنو، كقد كاف يعطيهم العطاء الكثًن كاٞناؿ اٛنزيل، فبل
 .(3)»  كٕنىن اٞنوت؛ كذلك لكثرة الفنت كظهور احملن

                                                           

 .10/19/204، ابن أيب اٜنديد، شرح هنج الببلغة ((1
 .214علي ١نمود حجي الصراؼ، األفعاؿ اإل٤نازية يف العربية اٞنعاصرة، ص ((2
  ، مصر-، البداية كالنهاية، ٓنقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، ىجر، للطباعة كالنشر كالتوزيع كاإلعبلف، اٛنيزةكثًنبن  ا ((3
 .6-11/5، 1998، 1ط     
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ٍرًسلكعن ىذه اٜناؿ، يتعجب 
ي
 من حاؿ اٝنبلفة اليت تكوف بالصحابة كال تكوف بالصحابة كالقرابة اٞن

كما يتعجب يف سياؽ   [كىاٍلقىرىابىًة؟ بًالص حىابىًة كىالىتىكيوفي بًالص حىابةً  كىاعىجىبىا! أىتىكيوفي اٝنًٍبلىفىةي ]: 185يف اٜنكمة 
                 118 يف اٜنكمة يع الرجل الذم ٚنعو يضحك عندما تبع جنازة قائبلصنآخر باديا سخطو من 

، كىكىأىف  ال ًذم نػىرىل مً ]:  ، كىكىأىف  اٜنٍىق  ًفيهىا عىلىى غىًٍنًنىا كىجىبى ٍموىاًت نى األى كىأىف  اٍلمىٍوتى ًفيهىا عىلىى غىًٍنًنىا كيًتبى
نىا رىاًجعيوفى! نػيبػىو ئػيهيمٍ  عىم ا قىًليلو  سىٍفره  اثػىهيٍم، إًلىيػٍ ، كىكىاًعظىةو  نىٍأكيلي تػيرىاثػىهيٍم، كىأىن ا ٢نيىل ديكفى، قىٍد نىًسينىا كيل  كىاًعظو كى  أىٍجدى

الرجل يف مقاـ ال يقتضي الضحك، ّنثابة اٜنافز ٟنذا القوؿ، ذلك كاف ضحك ،إذ   [!كىريًمينىا ًبكيل  جىاًئحىةو 
يٍرسىل إليوع ٣نقوت صدر من يصنالذم ٬نكن تصنيفو ضمن التعبًنيات اليت غرضها اإل٤نازم التوبيخ إزاء 

 .اٞن

    إما خربيات مي كى ٠ناالت كربل، فاٜنً  ةكمن قراءتنا للحكم كاٞنواعظ، تبٌن أنو ٬نكن تفريعها إُف ثبلث
أك توجيهيات أك تعبًنيات ٢نتلفة األشكاؿ كالبىن، ٓنمل يف ذاهتا طاقة داللية تعرب يف غالب األحياف عن 

ٍرًسلمواقف 
ي
كانفعاالتو، تبث إرشاداتو ككجهات نظره ْناه ما ٪ندث يف العاَف، إذ تتجاكز يف كثًن من  اٞن

 .(1)كثًنا من ىذه األفعاؿ تستعمل لتغيًن الواقع  ف  أل ،األحياف الوصف كالتقرير إُف طلب اإل٤ناز كالتغيًن

لفوظات م فاٜنكمذلك بكلئن أسقطنا الوعديات كاإلعبلنيات، ذلك أف نوع النص ىو اٞنتحكم 
ىي مقتبسة من كصايا )كصايا لولده اٜنسن ككصايا ٞنالك األشرت،  تغيًن يف اْناىها العاـ ،ك توجيو كطلب

من خطب متناثرة )كخطبة ة كصايا البنو ١نمد بن اٜنفنية، أك كصايا ألصحابو األربعمائة( أك ىي مقتطع
 .(2)ٛنمعة، كما بعد النهركاف( كغًنىاالوسيلة، أك خطبة الديباج أك خطبتو يف التوحيد، أك خطب يـو ا

 ك٬نكن ٕنثيل تلك اجملاالت الكربل كما يأيت:

 

 

 

                                                           

  : سيف الدين دغفوس، ك١نمد الشيباين، دار الطليعة ٗنةآف ربوؿ كجاؾ موشبلر، التداكلية اليـو )علم جديد للتواصل(، تر  ((1
 .30، ص2001، 1للطباعة كالنشر كالتوزيع، بًنكت، ط     

 .390-357، صالثالثينظر: ١نسن باقر اٞنوسوم، اٞندخل إُف علـو هنج الببلغة، يف شأف إيراد اٜنكم كاٞنواعظ، اٞنبحث  ((2

 الحكم والمواعظ

خبارايت  تعبريايت توجهييات اإ
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ٍرًسلع قد طوٌ ك  
ي
ع ٢نتلف اللغة لبلوغ ىذه الغاية، كىي صنع اإلنساف عرب الزماف كاٞنكاف، كطوٌ  اٞن

فوردت عدة  لوصف أك التقرير، أك طلب إ٤ناز فعل أك النهي عنو،لاألزمنة )اٞناضي، كاٞنضارع كاألمر(، 
يف  ػػػػػػػةمواد ضركرية يف تكوين اٛنمل كاألساليب، كىي أحداث تتضمن أزمنة ٢نتلفأفعاؿ ٬نكن اعتبارىا 

ٍرًسل ػػدىايقصك  ،يناألعم األغلب تناسب اٞنعا
ي
 .(1)االستقباؿ أكاؿ ػػػػػػػػػػًن عن اٞناضي أك اٜنػػػػػػػػػػػػػعند التعب اٞن

 : وظائف الخطاب عند جاكبسون في ضوء الحكمة. 4

باللغة إُف ىدؼ أك كظيفة يتضمنها الكبلـ، كيسعى إليها اٞنرسل، كعلى  قو ق  ١نيى يهدؼ كل تواصل  
يٍرسىل إليو

 فك شفرات الرسائل كاستيعاهبا، إذ يعتمد التواصل اٞنذكور آنفا على عمليتٌن:  اٞن

العملية اليت تتم على احملور االستبداِف، كىي تتعلق ببناء الرسالة، كتعتمد على اختيار الكلمات  -1
 من اٞنخزكف العاـ للمتكلم للتعبًن عن الغرض الذم يريده.

كتعتمد على نظم أك كضع الكلمات بعضها إُف جنب على احملور النظمي،  مٌ تالعملية اليت ت -2
يٍرسىل إليول إُف سى رٍ بعض، كفق قواعد اللغة اٞنتعارؼ عليها، لتؤلف منها ٗنبل تػي 

 .(2) اٞن

النموذج التواصلي اٝناص بو يف كتابو الشعرية  Roman Jakobson  قد طرح ركماف جاكبسوفك 
 ر الوظائف اللغوية يف ثبلث كظائفػصحالذم  Buhlerكىو اٞنطور أصبل عن ٧نوذج بوىلر  (3)كاللسانيات

 فواعل:  ةمو، كال يكوف التواصل إال هبا، كىي ٠نموعة يف ستٌ ظٌ تن، كيعتمد ىذا النموذج على فواعل (4)فقط

اٞنرسل: أك اٞنتكلم، كىو مصدر الرسالة، ك٬نكن أف يكوف ذاتا أك جهازا، مثبل الراديو، الذم يعد  -
 .مصدر اإلشارات الصوتية

 اٞنرسل إليو: ىو من ترسل إليو الرسالة، فيستقبلها كيفك رموزىا كيفهمها. -

                                                           

 -عٌمافكالتوزيع، الدار العلمية الدكلية، دار الثقافة للنشر باالشرتاؾ علي جابر اٞننصورم، الداللة الزمنية يف اٛنملة العربية،  ((1
 .36، ص2002، 1، طاألردف

   لبناف،-جاكوبسوف، اٞنؤسسة اٛنامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، بًنكتفاطمة الطباؿ بركة، النظرية األلسنية عند ركماف  ((2
 .69، ص1993 ،1ط     

 .48ص ،2001لبناف، دط،  -اٞنغرب، بًنكت -أفريقيا الشرؽ، الدار البيضاء عمر أككاف، اللغة كاٝنطاب، ((3
 .66-65، ص اٞنرجع نفسو ((4
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 ذ إال ضمن سياؽ ترد فيو.ف  نػى اٞنرجع: ىو ما نتحدث عنو من موضوعات العاَف كاليت ال تػي  -

 ٌن اٞنرسل كاٞنرسل إليو، أك نسق القواعد اٞنشرتؾ بينهما.بالسنن: كىو النظاـ اٞنشرتؾ  -

اٞنرسل كاٞنرسل إليو، إلقامة التواصل كعربىا تصل الرسالة من نقطة إُف  القناة: ىي الواصل بٌن -
 أخرل.

 .(1)الرسالة: كىي اٞنرتكزة على اٞنخزكف اللغوم الذم ينتقي منو اٞنرسل ما ٪نتاجو للتعبًن -

إف ىذه الفواعل ىي أساس العملية التواصلية، ككل فاعل منها يعك  أك يولد كظيفة خاصة، فيصبح 
الوظيفة األساسية للغة لدل جاكبسوف ىي التواصل، غًن أف ىناؾ « عدد الوظائف ستا بعدد الفواعل 

كل   كظائف أخرل تتفاعل فيما بينها أك هتيمن إحداىا على األخرل حسب خصوصيات اٝنطاب فيصدر
 .(2)» كاحد من فواعل التواصل كظيفة خاصة بو

هامية، كاٞنرجعية، كاالنتباىية، كاللسانية الواصفة، فكىذه الوظائف ىي: الوظيفة التعبًنية، كاإل
 :(3)التواصل، ككظائف اٝنطاب على النحو اآليت لأم بٌن فواع ؛كالشعرية، كىذا اٞنخطط ٩نمع بٌن االثنٌن

   

  

 

 

 

 

 

                                                           

 .65، صبسوفو كفاطمة الطباؿ بركة، النظرية األلسنية عند ركماف جاك ،49-48اللغة كاٝنطاب، ص ،عمر أككاف ((1
 .49اب، صاللغة كاٝنط ،عمر أككاف  ((2
 .55، صاربة تداكلية()مقحسن بدكح، احملاكرة   ((3

 الرسالة 
 ( الوظيفة الشعرية) 

 السياق

  ( اٞنرجعيةالوظيفة  )

         قناة االتصال
 ( الوظيفة االنتباىية )

 السنن
 ( اللسانية الواصفة الوظيفة )

 لالمرس   
 ( الوظيفة التعبًنية )

 الُمر س ل إليو
 ( الوظيفة اإلفهامية )
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 Roman Jakobson كمواعظ اإلماـ علي يف ضوء نظرية ركماف جاكبسوفكم حكفيما يأيت، معاٛنة لبعض 
 التواصلية.

 وظائف الخطاب في حكم نهج البالغة: 1.4

 Roman إف معاٛنة اٜنكم كٓنليل لغتها باعتبارىا أدكات كظيفية يف ضوء مقرتح ركماف جاكبسوف

Jakobson الوظائف اٞننسوبة ٛناكبسوف  كما أف ىذه،، ٬نكن أف تتناكؿ البعض من حيث ىو ٕنثيل للكل
ال تظهر بالدرجة ذاهتا يف كل النصوص كاٝنطابات، بل تتفاكت شيوعا كىيمنة من نص آلخر أك من 
خطاب إُف غًنه، إف طبيعة األغراض التواصلية كاختبلفها مع اختبلؼ بنية النصوص تبعا لذلك، ىي ما 

لكن ذلك ال يعدـ ظهور غًنىا، كعلى الدارس أف  ،(1)٩نعل كظيفة بعينها، كدكف غًنىا ٟنا أكلوية اٟنيمنة
منها، كأف يسلم بغياب بعضها كفق معايًن جاكبسوف كضوابطو، ذلك  ىيبذؿ اٛنهد يف إبراز ما يكاد ٫نف

راؽ يف تفتيت القوؿ كالتمحل يف استنطاؽ النصوص، ال يفضي إُف مأموؿ جاكبسوف من كظائفو، غأف اإل
 طلبها أىن كاف إليها كسيلة.من  كلكن ذلك احملذكر ال ٬ننع

 :Expression functionالوظيفة التعبيرية  1.1.4

. (2)كتشًن إُف حالة اٞنرسل الفكرية كالعاطفية، كتكشف عن مشاعره كانفعاالتو إزاء اٞنرسلة اللغوية
أك فهذه الوظيفة تتضح يف كل ما ٬نكن أف يشًن إليو اٝنطاب من قرائن لفظية أك غًن لفظية، تربز غضبا 

 .(3)(سركرا أك تعجبا يف موقف تواصلي، أك حّت عن طريق كيفية النطق )النرب كالتنغيم

)كن يف الفتنة كابن البوف، ال ظهر ]: 01 ذكر يف كتاب مصادر هنج الببلغة كأسانيده، أف اٜنكمة
ه ، كلمة من مشهورات كبلـ اإلماـ علي، كأهنا من كصية لو كصى هبا كلد [فًنكب، كال ضرع فيحلب(

، كأهنا يف الوقت ذاتو تشي بأف الوصية ليست مرادفا للحكمة، كال اٜنكمة مرادفا للوصية، كما (4)اٜنسن
يعين أف ٠نموع اٜنكم يف نص كاحد ال ٩نعلها كصية، كما أنو من غًن الضركرة أف تكوف الوصية ىي ٠نموع 

                                                           

 .49، كعمر أككاف، اللغة كاٝنطاب، ص68بسوف، صو فاطمة الطباؿ بركة، النظرية األلسنية عند ركماف جاك ((1
 .66بسوف، صو فاطمة الطباؿ بركة، النظرية األلسنية عند ركماف جاك ((2
 . 50-49عمر أككاف، اللغة كاٝنطاب، ص ((3
 .4/7، مصادر هنج الببلغة كأسانيدهيب، عبد الزىراء اٜنسيين اٝنط ((4
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اٜنكم، كإ٧نا الوصية الواحدة قد تكوف يف صورة أك قالب حكمة، كقد يكوف ٠نموع نوع أك شكل من 
 ذلك أف الوصية مضموف سياقي قد يتجلى يف شكل حكمة أك ٠نموعة حكم.؛ اٜنكم كصية 

كاٞنتأمل ٟنذه اٜنكمة كما ىي معركضة، يصًن إُف حكم ٠نانب للصواب بناء على خلفية اٞنعرفة 
فاٝنضوع كاالستسبلـ كاالستكانة لئلكراه لي  من شيمتو، فالعدك كاٝنصم كاحد  ؛صوموماـ ِنلعبلقة اإل

 ك  كلي  منو أنصاره كقومو.
ي
نص الوصية كامبل، يعرؼ أف الفتنة اليت حذر منها اٞنرسل )اإلماـ  على علً ط  اٞن

رد أك اٞنواطن كقومو اليت علي( اٞنرسل إليو )كلده اٜنسن( تتعلق باختبلؿ مفهـو القيم كالعبلقة بٌن الف
اكر كالقبوؿ يف حاؿ الزعامة، كعلى احملبة شيفرتض هبا أف تكوف قائمة على اٞنؤازرة كالتعاكف كاالنقياد كالت

ال يهابوف إال من ٫نافوف  (...) كيف بك يا بين، إذا صرت من قـو «:كصدؽ اٞنيل كتلطف العبارة 
لسانو، كال يكرموف إال من يرجوف نوالو إف تركتهم َف يرتكوؾ، كإف تابعتهم اغتالوؾ، إخواف الظاىر أعداء 

كإف كنت جاىبل َف يرشدكؾ، كإف طلبت العلم،  ،لقـو إف كنت عاٞنا عابوؾ كى بي بلى فما طً  (...) السرائر
 . (1)»(...)قالوا: عاجز غيبقالوا: متكلف متعمق، كإف تركت طلب العلم 

، كىو ٪نذر منهم، كىم ال يركف يف ك رب عن موقف اٞنرسل اٞنتذمر من ىؤ عإف ىذه اٜنكمة ت الء القـو
قائدىم أك إمامهم )اٜنسن( إال ما يسوؤه، كلفظ الفتنة ىنا كرد مرادفا للخذالف كالنفاؽ االجتماعي الذم 

صرت من قـو صبيهم عاد كشاهبم فاتك، كشيخهم ال يأمر كيف بك يا بين إذا  «: عم ٗنيع أفراد اجملتمع
 .(2)» ّنعركؼ كال ينهى عن منكر

يف حكم كمواعظ اإلماـ بدرجات متفاكتة، كتعرب عن موقفو إزاء قضايا عصره،  ثإف ىذه الوظيفة تنب
قىةي دىكىاءه ميٍنًجحه، كىأىٍعمىاؿي اٍلًعبىاًد يف كىمىٍن رىًضيى عىٍن نػىٍفًسًو كىثػيرى الس اًخطي عىلىٍيًو، ]:مثبل  07ففي اٜنكمة  كىالص دى

، كصية أكصى هبا مالك األشرت، كاٞنبلحظ أف ىذه اٜنكمة مأخوذة  [عىاًجًلًهٍم، نيٍصبي أىٍعييًنًهٍم يف آًجًلًهمٍ 
،الط مىعى، كىرىًضيى بًالذ ؿ  مىٍن كىشىفى  أىٍزرىل]: 02من كصية كاحدة ىي كاٜنكمة  ، هً ضير  عىٍن بًنػىٍفًسًو مىًن اٍستىٍشعىرى

كىاٍلبيٍخلي عىاره، كىاٛنٍيٍْبي مىنػٍقىصىةه، كىالفىٍقري ٫نيًٍرسي اٍلفىًطنى ]: 03كاٜنكمة  [كىىىانىٍت عىلىٍيًو نػىٍفسيوي مىٍن أىم رى عىلىيػٍهىا ًلسىانىوي 
تًوً  ًقل  عىٍن حيج ًتًو، كىاٍلمي   كىاٍلوىرىعي  ثػىٍركىةه، كىالز ٍىدي  شىجىاعىةه، كىالص بػٍري  آفىةه، كىاٍلعىٍجزي  ]: 04 كاٜنكمة [غىرًيبه يف بػىٍلدى

                                                           

 .4/8، مصادر هنج الببلغة كأسانيده،  عبد الزىراء اٜنسيين اٝنطيبنقبل عن  ((1
 .4/8، اٞنرجع نفسوعن نقبل  ((2



 الت ذاوليحليل الت  الرابع                                                                                    الفصل 
 

-199- 

 [صىاًفيىةه، ًمٍرآةه  كىاٍلًفٍكري  ٠نيىد دىةه، حيلىله  كىاآلدىابي  كىر٬نىةه، ًكرىاثىوه  اٍلًعٍلمي  ]: 05كاٜنكمة  [الر ضىى اٍلقىرًيني  كىنًٍعمى  جين ةه،
ة شيئا. من كصف الوصيٌ  ٟنا عمق الصدؽ فيها، ٞنا كاف الأيضا، فالوصية من طبيعتها أف تكوف صادقة، كلو 

كىي إُف جانب ذلك ال تكوف إلغازا يف اٞنعىن، كال تعقيدا يف اللفظ، كنتيجة لذلك تكوف ىذه اٜنكمة 
شك ك٥نن يف ىذا نا كاضحا، إذ ال فيضا صر٪نا برغبات اٞنرسل، كتكشف عن كجهة نظره كتعرضها عرضه

اٞنقاـ، بأف اإلماـ علي ينصح اٞنرسل إليو، بأف الصدقة دكاء كىو ال يعتقد بذلك، كالدليل اآلخر يؤخذ من 
النسيج اٞندمج يف اٜنكمة، كىو عبارة عن تناص تشكل من نص حديث ينسب للرسوؿ صلى اهلل عليو 

قىةً  مٍ اكي ضى مىرٍ  كااكي دى  ]:مكرد حديث الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلإذ كسلم،  بإسنادين ضعيف كحسن  [ بًالص دى
من قوؿ  ذى خي أٍ يى  ل أفٍ قى عٍ كال يػي  .(1)كال مشاحة يف ذلك طاٞنا أف لو بقوؿ الرسوؿ سببا كصلة بوجو من الوجوه

 كحيا كيقوؿ بو مث ال يعتقد بو، كىذا أشنع من ذاؾ. الرسوؿ )ص( ما يعدٌ 

قىةي ... ]:إف عبارة  خرب ّنضموف طلب، فاٞنرسل يأمر اٞنرسل إليو بالصدقة من  [...دىكىاءه ميٍنًجحه  كىالص دى
ذلك الوصف ٞنا كانت اٜنكمة سول  الخبلؿ ربطها بوصف اٝنرب كىو الدكاء كالنجاة أك النجاح، كلو 

              مثل الصدقةيف إخبارا، كىو ما ينطبق على باقي اٜنكم اليت تسبح يف فضائها، كاليت تتضمن ترغيبا 
قىةي دىكىاءه ميٍنًجحه ... ]:  كىاٍلبىشىاشىةي ًحبىالىةي ... ]:، كالبشاشة  [كىر٬نىةه... كًرىاثىوه  اٍلًعٍلمي  ]:كالعلم  [...كىالص دى

من  أك ترىيبا ،[ثػىٍركىةه... ...كىالز ٍىدي  ]:كالزىد  [شىجىاعىةه... ...كىالص بػٍري  ]:كالصرب  ،06من اٜنكمة  [...اٍلمىوىد ةً 
كمن   ،[...كىمىٍن رىًضيى عىٍن نػىٍفًسًو كىثػيرى الس اًخطي عىلىٍيوً  ]: كالرضى عن النف  ،[...كىاٍلعىٍجزي آفىةه  ]:مثل العجز
 كغًنىا من اٜنكم. ،[...كىاٍلبيٍخلي عىاره، كىاٛنٍيٍْبي مىنػٍقىصىةه  ]:البخل كاٛنْب

 

 

 

 

                                                           

                             ،3/388، الصغًن اٛنامع شرح القدير فيض كاٞنناكم،، 2/2، 1/498اٞنناكم، التيسًن بشرح اٛنامع الصغًن،  ((1
  .6470رقم اٜنديث:      
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 :Cognitive Function الوظيفة اإلفهامية 2.1.4

نتباىو، كطلب اثارة إلكىي كظيفة تتوجو إُف اٞنرسل إليو  Conativeكيطلق عليها أيضا الوظيفة الندائية 
 .(2)، كالرسالة اليت هتيمن عليها الوظيفة اإلفهامية ٔنضع ألمرين(1) قيامو بفعل ما

  ارتكازىا على األمر كالنداء، كىو ما يربر تسميتها بالندائية. :أكٟنما

 مية مثل الصدؽ كالكذب كوهنا ترد يف صورة أسلوب إنشائي.يأف ال ٔنضع ألحكاـ تقي :ثانيهما

قىةي دىكىاءه ميٍنًجحه، كىأىٍعمىاؿي  ]: 07إف اٞنرسل يف اٜنكمة  كىمىٍن رىًضيى عىٍن نػىٍفًسًو كىثػيرى الس اًخطي عىلىٍيًو، كىالص دى
من ثبلث تراكيب معطوفة ٩نمع بينها  فه و  كى صدر منو كبلـ مي  [اٍلًعبىاًد يف عىاًجًلًهٍم، نيٍصبي أىٍعييًنًهٍم يف آًجًلًهمٍ 
اجملاكرة ٟنا كاليت تدكر يف فلكها، ال ٩نمع بينها سول رابط  كمسول اٜنكمة، كىذه اٜنكمة كغًنىا من اٜن

الوصية، كالوصية تقـو على عمق الصدؽ كاإلخبلص، كطلب بآجل من األفعاؿ كاألقواؿ كاالعتقادات، 
ر أف اإلخبار لي  مقصودا لذاتو، كال مرادا من صيغة اللفظ كإ٧نا اٞنقصود: )ال ترض عن كىذا ما يفس  
)تصدؽ(، فضبل عن ذلك أف الصدقة بالنسبة للمسلم، ليست مفهوما بل فعبل كسلوكا، نفسك( ك 

من ماؿ للمحتاج  ىطى عٍ فالصدقة لفظ أك اسم يدؿ على ذات ترتبط باٜندث، فهي فعل كسلوؾ كىي ما يػي 
العقل،  ، كبذلك ٔنرج من كوهنا مفهوما دينيا أك اعتقادا يقـو يف(3) على كجو التقرب إُف اٝنالق أك اٞنعبود

كعليو يصح القوؿ أف كل اسم دؿ على ذات يقـو كجودىا على اٜندث ككقع يف رتبة اٞنبتدأ، يكوف طلبا 
تعلم،  :كن حليما، كالبشاشة: كن بشوشا كالعلم  :كالصبلة: صل، كاٜنلم :تصدؽبالفعل، يف مثل الصدقة

       لنفاؽ، كالسرقة... فالبخل:كن صدكقا، أك طلبا بالرتؾ، يف مثل: البخل كاٛنْب، كالفقر، كا  :كالصدؽ
ال تكن منافقا، كالسرقة: :، كالنفاؽ اٜناؿ فعل ما ٩نعلك ميسورا:ال تكن جبانا، كالفقر :ال تبخل كاٛنْب 

                                                           

 .54، ص1980 ، دط،لبناف-بًنكت دف، كأعبلمها،ميشاؿ زكريا، األلسنية )علم اللغة اٜنديث(، مبادؤىا  ((1
                                                       ،اٛنزائر-اٛنزائر، الطاىر بومزبر، التواصل اللساين كالشعرية )مقاربة ٓنليلية لنظرية ركماف جاكبسوف(، منشورات االختبلؼ ((2
 .39، ص2007، 1لبناف، ط-العربية للعلـو ناشركف، بًنكتالدار      

 .272، 132،صـ1988 ،2طلبناف،  –، بًنكت دار النفائ  ،معجم لغة الفقهاء ،حامد صادؽ قنييبك ١نمد ركاس قلعجي  (3)
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، كاٝنبلصة أف ىذه كالذم يكوف يف رتبة اٞنبتدأ  ال تسرؽ، كما يرد خربا يكوف ترغيبا يف طلب الفعل
اٜنكمة كغًنىا طلب من اٞنرسل كىو اإلماـ علي من اٞنرسل إليو، كىو ىنا ابنو اٜنسن، أك مالك األشرت أك 

إضافة ،حسب. كتصرح الكثًن من اٜنكم يف ىذا اٞنقاـ بطلبها اٞنباشرفغًنه، فعل اٝنًنات ٣نارسة ال اعتقادا 
يٍرسىل إليوإُف طلبها غًن اٞنباشر من 
يف  ُكن   ]: 01 اٜنكمةل أك ترؾ شيء ما، كمثلو اٜنكم اآلتية: فع اٞن

نىًة كىاٍبًن الل بيوفً  ع ل  ًإذىا قىدىٍرتى عىلىى عىديك ؾى ]: 11 اٜنكمة [...اٍلًفتػٍ           [اٍلعىٍفوى عىٍنوي شيٍكران لًٍلقيٍدرىًة عىلىٍيوً  ف اج 
 [فػيرىصى اٝنٍىًٍنً  ف انـ ت ه ُزواقيرًنىًت اٍٟنىٍيبىةي بًاٝنٍىٍيبىًة، كىاٜنٍىيىاءي بًاٜنًٍٍرمىاًف، كىاٍلفيٍرصىةي ٕنىير  مىر  الس حىاًب،  ]: 21اٜنكمة 
ُروا ]: 47كاٜنكمة  ذ  ٍعتيميوهي اٍعًقليوا اٝنٍىبػىرى  ]: 94 اٜنكمة ك [صىٍولىةى اٍلكىرًًًن إذىا جىاعى، كالل ًئيًم ًإذىا شىًبعى  اح  ًإذىا ٚنًى

 .[عىٍقلى رًعىايىة الى عىٍقلى رًكىايىة، فىًإف  ريكىاةى اٍلًعٍلًم كىًثًنه، كىريعىاتىوي قىًليله 

مثبل صر٪نة يف كوهنا تتوسل موقفا أك سلوكا نافذا من اٞنرسل إليو، كالقرائن اليت تكشف  01 اٜنكمةف
ن كغًنه ال يكوف ككأصل الوضع كاالستعماؿ لتلك الصيغة كلفظ   ،(ن)كذلك ىي صيغة األمر يف لفظ 

أمرا بذاتو كإ٧نا بدمغو بإرادة اٞنرسل على ذلك، كىو ما نعرفو من خبلؿ السياؽ، ذلك أف ىذه اٜنكمة 
ترؾ الفعل. ك كردت ضمن كصية أب البنو البكر، كالوصايا يف أساسها ال تقـو على اإلخبار بل على الفعل 

طلب تركو فضبل عن ذلك أف األمر طلب فعلو أك بصيغة هني فيما يي إال بصيغة أمر فيما يي كال يكوف ذلك 
ى، كاألب يف مقابل االبن ي يف مقابل اٞنوصى يكوف من األعلى إُف من دكنو، كىو متحقق بوجهٌن: اٞنوصً 

 وجو الثاين.ى )االبن( من جهة القيمة، كىو الي )األب(، كاٞنوصى من جهة السن عادة كصورة كل من اٞنوصً 

                   كما ٬نكن أف يكوف النداء قرينة أخرل يف إفادة الطلب أك الرتؾ فاٜنكمة أصلها كما يأيت
. كقبل ذلك كرد النداء (1)»... فكن يا بين عند ذلك كابن اللبوف ال ظهر فًنكب، كال ضرع فيحلب...«:

إف النداء كالطلب من حيث اللزـك كالتعاقب  .(2)»كيف بك يا بين إذا صرت... «: يف بداية الوصية يف
أشبو بو يف ٗنلة الشرط كجواهبا فمّت كاف النداء إال كأعقبو طلب بالفعل أك الرتؾ، كالوصف الذم ذكره 

 وءي بل الجتناهبم كالبعد عن التقرب منهم، فالس   ، اٞنرسل لقـو اٞنرسل إليو َف يكن جملرد الوصف اإلخبارم
 يف األصل إلتيانو، كىذه قرينة أخرل يف إفادة الوظيفة اإلفهامية.ر كى ذٍ يي ر يف األصل لرتكو كما اٝنًن كى ذٍ يي 

                                                           

 .4/8، مصادر هنج الببلغة كأسانيده، الزىراء اٜنسيين اٝنطيب عبدنقبل عن  ((1
 .4/8، اٞنرجع نفسو ((2
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من ظواىر اجتماعية  أك حيٍكمو  الفتنة تكشف عن موقف،فالفتنة  ةكمن القرائن األخرل ىنا، لفظ
ة كاؼ ليكوف طلبا من ، كعليو إف ٠نرد كصف تلك الظواىر أك األحداث بأهنا فتنةكاْناىات سياسية سلبي

 اٞنرسل إليو الجتناهبا أك اجتناب اجملتمع )قـو اٞنرسل إليو( الذم ينتمي إليو.

 : Reference Function  الوظيفة المرجعية 3.1.4

، ذلك أف الرسالة اليت هتيمن عليها (1)ىذه الوظيفة بأهنا قاعدة كل تواصلGiroud اعترب غًنك 
، كتسمى أيضا الوظيفة التمثيلية (2)يكوف ١نتواىا ٪نيل إُف اٞنعلومات الواردة فيهاالوظيفة اٞنرجعية، ىي اليت 

 .لًٍلميٍرسىل إًلىٍيوً باعتبار أف عناصر اللغة اٞنستعملة، ىي ٕنثيل أك مراجع لكل ما نريد أف نبلغو ،(3)للغة

نىًة كىاٍبًن  ]:السالفة  01 ففي قوؿ اٞنرسل يف اٜنكمة ، كىالى ضىرٍعه كيٍن يف اٍلًفتػٍ الل بيوًف، الى ظىٍهره فػىيػيرٍكىبى
كما تكشف لنا عن نوع   ،كشف عن تصنيف بعض الظواىر االجتماعية كتسميتها بلفظ الفتنة [فػىييٍحلىبى 

 زن  رن مم ُّ  قاؿ اهلل تعاُف: الصراع بٌن أفراد أك فئات األمة الواحدة، خاص من الفنت، لي  منو

  هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ينٰى ىن نن من

. َف يرد يف اآلية لفظ الفتنة إال أنو [09اٜنجرات:]َّ مح  جح مج حج مث متهت خت حت جت
 من حياف ٠ناىد: تقاتل كاٝنزرج. قاؿ األكس يف اىد: نزلت٠ن ؿكرد يف سبب نزكٟنا ما يفيد ذلك :قا

 عهد على بينهم كاف كاٝنزرج األكس جبًن: أف ابن سعيد عن اآلية. كمثلو فنزلت كالنعاؿ بالعصي األنصار
  .(4)فيهم اآلية ىذه اهلل فأنزؿ ك٥نوه، كالنعاؿ قتاؿ بالسعف كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 ُّ ُّ  :قاؿ اهلل تعاُف كلي  منو ما ٬نيل باإلنساف اٞنسلم عن اٜنق كاٝنًن من األمواؿ كاألكالد،

لبابة حيث   نزلت يف أيب .[28األنفاؿ:]َّ زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
           (فتنة)، ذلك إُف إشارة فهذا مبلينتهم، على ٘نلو الذم كىو: قريظة بين يف كأكالد أمواؿ لو كانت

                                                           

 .50عمر أككاف، اللغة كاٝنطاب، ص  ((1
 .45الطاىر بومزبر، التواصل اللساين كالشعرية )مقاربة ٓنليلية لنظرية ركماف جاكبسوف(، ص  ((2
 .50، ص اٞنرجع السابق ((3
                       ،ـ1964، 2مصر، ط-القاىرة اٞنصرية، أطفيش، دارالكتب كإبراىيم الربدكين أ٘ند: قيقالقرآف، ٓن ألحكاـ القرطيب، اٛنامع ((4
     16/315-316. 
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 نن ُّ  كقولو تعاُف:  .حقكم على حقو فآثركا (عظيم أجر عنده اهلل كأف. )هبا امتحنهم اختبار، أم

 على ٪نملكم كاختبار ببلء أم ؛[15:التغابن]َّ يي ىي ني مي زي ٰىري  ين ىن
  .(1)اهلل معصية يف مىتطيعو  فبل تعاُف اهلل حق كمنع احملـر كسب

  من  ُّ قاؿ اهلل تعاُف: ة يف الدنيا كملذاهتا كصدا عن اآلخرة كأعماٟنا،كلي  منو ما يكوف رغبة جا١ن

، [131طو:]َّمب خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
. لنبتليهم أم(: فيو لنفتنهم)....زىرهتا حاؿ يف أم زىرة الدنيا اٜنياة إُف عينيك ٕندف كال: التقدير فيكوف
 .(2) ٟنا بقاء ال فإنو كزنا، الدنيا لزىرة ١نمد يا ْنعل ال: اآلية كمعىن كضبلال، ٟنم فتنة ذلك لنجعل: كقيل

خاص من  كما تفيد أف األمر قد يكوف لطلب اٞناىية، كالوجود بػ كن كلي  خاصا يف طلب ما ىو
ىو مقدكر عليها، كأف اٜنكمة  ااألفعاؿ اٞنقدكر عليها مثل كل كاجل  ك قل، كقد مت األمر بلفظو، كىو ٣ن

وف(، كأداة التشبيو )الكاؼ( ككجو باٞنشبو )اٜنسن(، كاٞنشبو بو )ابن الل ، كأركانو ىي:أيضا قد تكوف تشبيها
ككظف ابن اللبوف كىو ابن الناقة الذم بلغ  ،(الشبو )عدـ االستغبلؿ: ال ظهر فًنكب كال ضرع فيحلب

الذم بلغ السنة كٟنذا يسمى البعًن  ؛وثة، كىو السن الذم يأيت قبل استحقاؽ اٜنمل كالقدرة عليلالسنة الثا
 .(3)الرابعة حقٌ 

للداللة على كسيلة النقل يف  فى ظ  الظهر كي  أما كجو الشبو فيو فهو تفصيلو كبيانو، كما نبلحظ ىنا أفٌ 
ذلك الزمن، مع أنو عضو من اٛنسد أك فرع من اٛنذع، كالقرينة اليت أفادت ذلك ىو لفظ الوظيفة كىو 
الركوب )فًنكب(، كأف الضرع يفيد عضوا كظيفيا يف اإلطعاـ اٜنيواين الطبيعي، كَف يقل مثبل ثندؤة ألهنا غًن 

، كحّت ال يكوف ىناؾ تضارب بٌن أركاف التشبيو، (4)ة باإلنسافخاصة باإلطعاـ كَف يقل ثديا ألهنا خاص
قد وف حيواف، كىو غًن عاقل، فمّت في باختار أف يكوف كجو الشبو ما ىو متعلق باٜنيواف ال غًن، ألف ابن الل

                                                           

 .18/142،  7/396، القرآف ألحكاـ ، اٛنامعالقرطيب  (1)

 .11/262، اٞنرجع نفسو  ((2

 .62صلبناف، دط، دت، -أبو منصور الثعاليب، فقو اللغة كأسرار العربية، دار مكتبة اٜنياة، بًنكت  ((3

. كيقاؿ: ًخٍلفي الناقة 74ص  ، اٞنرجع نفسويقاؿ: ثػىٍنديؤىةي الرجل. ثدم اٞنرأة. ًخٍلفي الناقة. ضرع الشاة كالبقرة. طيب الكلبة.  ((4
 .19ص ،نفسواٞنرجع ّنرتلة ضرع البقرة كثدم اٞنرأة. 
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اج إُف إعماؿ العقل تى ٪نىٍ العقل سقط التكليف، فمن العبث أف ٕنيل بغًن العاقل )ابن اللبوف( إُف ما تريد ٣نا 
 الفكر. كأ

أٜنق لفظ الضرع بلفظ فيحلب كأنو كإف كاف اإلرضاع كاٜنلب كسيلتٌن يف ،كما أنو كّنقتضيات فنية 
يد فطلب الغذاء، فإف اٞنعىن الذم يف اإلرضاع من الضرع ٫نتلف عن معىن اٜنلب، ذلك أف ىذه األخًنة، ت

د الفعل الثقايف ال الطبيعي أك الغريزم الذم تفيده األكُف، اٞنادة اٞنستخرجة من الضرع كىي اٜنليب كما تفي
ففي اٜنلب تتدخل أعضاء أخرل من اإلنساف، كأغراض أخرل زائدة عن إطعاـ اٜنيواف للحيواف إُف إطعاـ 

فضبل عن مغًن ألشياء الطبيعة من اٞنعادف أك اٝنشب أك اٜنجارة لصناعة أكاين كالقدكر  ،اٜنيواف لئلنساف
كاإلرضاع ، اٜنلب يفيد خركج اٜنليب من الضرعف ؛ًنىا يوضع فيها اٜنليب أثناء اٜنلب كبعدهالء كغدكال

اٜنلب ك ، )إُف الفم ( فيد دخوؿ اٜنليبتكبقية الصيغ اليت تأخذ الوحدات الصوتية للمادة ذاهتا )ر.ض.ع( 
يتحقق إال بعمل إخراج ١نض كاإلرضاع إدخاؿ للمادة ذاهتا بغرض أكؿ؛ أم أف اإلرضاع ال يكوف كال 

 اإلخراج ... (

 Semantic إف التوظيف الدقيق كاحملكم لؤللفاظ يف ىذه اٜنكمة، يظهر فيما يسمى اٜنقوؿ الداللية

Fields  مثل حقل اٜنيواف )ابن اللبوف( كأعضائو )الظهر كالضرع( كحقل السن اٜنيواين )ابن اللبوف( السنة ،
ى اٜنمل كالنقل، كعدـ اإلطعاـ كالغذاء( كحقل العضو كمتعلقاتو كالوظائف السالبة )عدـ القدرة عل ةالثالث

 كاٜنلب كاٜنليب. ،الضرع كرضع )اإلرضاع( ،فيحلب( عه ٍر الوظيفية يف )ال ضى 

قىةي دىكىاءه ميٍنًجحه، كىأىٍعمىاؿي اٍلًعبىاًد يف  ]: 07كيف اٜنكمة    كىمىٍن رىًضيى عىٍن نػىٍفًسًو كىثػيرى الس اًخطي عىلىٍيًو، كىالص دى
 .[عىاًجًلًهٍم، نيٍصبي أىٍعييًنًهٍم يف آًجًلًهمٍ                  

ل إليو، كقد كردت يف شكل إف ىذه اٜنكمة تتضمن بعضا من األخبلؽ اليت أكصى هبا اٞنرسل  اٞنرسى 
مقاطع متشاهبة بعضها ببعض، فاٞنقطع األكؿ ٗنلة الشرط كجوابو، كالثاين: مبتدأ كخرب من الشكل البسيط 

 أم اٞنبتدأ اسم مفرد كاٝنرب أيضا اسم مفرد ك٬نكن ٕنثيلها كاآليت: 
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  عاجلهم يف العباد أعماؿ        +                 الٌصدقة    +  نفسو  عن رضي من
 ومجرور جار + إليو مضاف مبتدأ      +               مبتدأ           الشرط جملة   

 
 ومجرور جار +إليو  مضاف +خبره               خبره            جوابها     
 عاجلهم يف أعينهم نصب             منجح دكاء      عليو الساخط كثر

 

يا مالك  «: ب حفظو كالوعي بولى طٍ كركد ىذه اٞنقاطع يف سلسلة أك ترتيب رباطو اٛنامع ما يي  إفٌ 
، كاٞنوجودات أك العناصر اليت ٕنؤل فضاء اٜنكمة ىي: الرضى (1)»...ىذا الكبلـ كعو، يا مالك عينحفظ ا

اهلل، كالدنيا )عاجلهم(،  كالسخط كالصدقة كالدكاء كالنجاح أك النفع، كاألعماؿ البشرية اليت يقصد هبا كجو
اسة اليت تتم هبا ٜنكاآلخرة )آجلهم( كاإلنساف كالرؤية أك اٞنشاىدة )نصب أعينهم(، كيستدعي فعل الرؤية ا

، إذ ال ٬نكن تصور الرؤية اٜنسية دكف العضو الذم تتحقق من  كىي العٌن، كالعبلقة بينهما عبلقة لزـك
 .الفعلية للمراجع أك عناصر اٝنطاب  التخـوغًن أف السياقات اللغوية كغًن اللغوية ىي اليت تعطي  ،خبللو

يتعلق اٞنقطع األكؿ بسبب لو نتيجة طبيعية، فالرضى عن النف  بداية للكف عن الفعل كالعمل، 
 االصطبلح ىو كىو بداية الداء، كالصدقة يف اٞنقطع الثاين كردت مطلقة، كما يكوف بو فعل ما صدقة يف

احملدد كمنو أف يكوف سلوكا ال نظرا أك اعتقادا، كأف يكوف من موسر إُف ١نتاج كأف تكوف اٜناجة ّنقدار ما 
إطبلقو  ىقصد بالفعل )التصدؽ( كجو اهلل، كما دكف ىذه اٜندكد يبقى علي الدافع للبذؿ كالعطاء، كأف يي ى

ؽ بو غًن ١ندد، كالصدقة ال تكوف  جة القرابة كاٞنتصد  الزمن كاٞنكاف كالشخصية كدر ك إُف حد ما، فاٞنقدار 
كذلك إال إذا كانت دكاء نافعا؛ إذ قد يكوف أكال دكاء للداء األكؿ كىو الرضى عن النف ، كىو يدخل 

 ضمن األدكاء الكثًنة اليت ٬نكن أف تعاٛنها.

                                                           

 . 4/9عبد الزىراء اٜنسيين اٝنطيب، مصادر هنج الببلغة كأسانيده،  (1)
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وف عليها، إف عمل ، فهو مطلق غًن مقيد بالطبيعة اليت يكله مى أما مرجع األعماؿ كالذم مفرده عى 
الفكر عمل، ك٠نالو االعتقاد كالنية كعمل القلب عمل ك٠نالو النية اٜنسنة كالسيئة، كتشمل ٗنيع اٞنقاصد 

، فاإل٬ناف (1)، كأيضنا التفكًن عمل القلب ك العبادة عمل اٛنوارح، كفعل اٛنوارح عملحق فعل اٛنوار اليت تسب
كاألعماؿ  ،(2)مع ٢نلوقات اهلل كالتدبر فيها عمل العقل عمل القلب، كاإلصبلح عمل اٛنوارح، كالتفاعل

لم يذكر اٞنرسل أهنا فمقيدة باٞنصدر ىنا كىم العباد، كىو تركيب إضافة، يعطي اٜند الفاصل ٞنفهـو العمل 
أعماؿ بشر أك إنساف أك كائن عاقل أك أعماؿ اٞنرء، كإ٧نا ذكر مصطلح )العباد( كىو مشتق من عبد، كىو 

د إذا كاف قاؿ: كمعىن العبادة يف اللغة: الطاعة مع اٝنضوع. كيقاؿ طريق معب   « اد كاٝنضوعيفيد االنقي
، فهو عمل عبادة (4)» ، كأصلو اٝنضوع كالذؿرٌ ؼ اٜني بلى : خً دي بٍ : العى ده بٍ عى  « ك ،(3)» مذلبل بكثرة الوطء

ملكو كال قدرتو كما لي  يف ٔناذلو اٞنعبود الذم من صفتو القوة، كلي  يف عبادة العبد للمعبود ما يزيد من 
فيما  -مصلي اهلل عليو كسل -عن الن يب  -رضي اهلل عنو-عن أيب ذىر  ، نقص من ملكو شيئا)اٞنعبود( ما يي 

نىكيمٍ  كىجىعىٍلتيوي  نػىٍفًسي عىلىى الظ ٍلمى  حىر ٍمتي  ًإين   ًعبىاًدم يىا ]: أن و قاؿ ركل عن اهلل تبارؾ كتعاُف  فىبلى  ١نيىر منا بػىيػٍ
يٍػتيوي  مىنٍ  ًإال   ضىاؿٌّ  كيل كيمٍ  ًعبىاًدم يىا ، تىظىالىميوا  مىنٍ  ًإال   جىاًئعه  كيل كػيمٍ  ًعبػىاًدم يىا ، أىٍىدًكيمٍ  فىاٍستػىٍهديكين  ىىدى
ٍوتيػوي  مىنٍ  ًإال   عىارو  كيل كيمٍ  ًعبىاًدم يىا ، أيٍطًعٍمكيمٍ  فىاٍستىٍطًعميوين  أىٍطعىٍمتيوي   ًعبىاًدم يىا ، أىٍكسيكيمٍ  فىاٍستىٍكسيونًػي كىسى
يعنا الذ نيوبى  أىٍغًفري  كىأىنىا كىالنػ هىارً  بًالل ٍيلً  ٔنيًٍطئيوفى  إًن كيمٍ  ليغيوا لىنٍ  إًن كيمٍ  ًعبىاًدم لىكيٍم يىا أىٍغًفرٍ  فىاٍستػىٍغًفريكين  ٗنًى  ضىر م تػىبػٍ

ليغيوا كىلىنٍ  فػىتىضير كين   أىتٍػقىى عىلىى كىانيوا كىًجن كيمٍ  كىإًٍنسىكيمٍ  كىآًخرىكيمٍ  أىك لىكيمٍ  أىف   لىوٍ  ًعبىاًدم يىا ، فػىتػىنػٍفىعيوين  نػىٍفًعي تػىبػٍ
ٍيئنا ميٍلًكػػي يف  ذىًلكى  زىادى  مىا ًمٍنكيمٍ  كىاًحدو  رىجيلو  قػىٍلبً   كىًجن كيمٍ  كىإًٍنسىكيمٍ  كىآًخرىكيمٍ  أىك لىكيمٍ  أىف   لىوٍ  ًعبىاًدم يىا ، شى
ٍيئنا ميٍلًكي مػًنٍ  ذىًلكى  نػىقىصى  مىا كىاًحدو  رىجيلو  قػىٍلبً  أىٍفجىرً  عىلىى كىانيوا  كىآًخرىكيمٍ  أىك لىكيمٍ  أىف   لىوٍ  ًعبىاًدم يىا ، شى

 ًإال   ًعٍنًدم ٣ن ا ذىًلكى  نػىقىصى  مىا مىٍسأىلىتىوي  إًٍنسىافو  كيػػل   فىأىٍعطىٍيتي  فىسىأىليوين  كىاًحدو  صىًعيدو  يف  قىاميوا كىًجن كيمٍ  كىإًٍنسىكيمٍ 
ا اليكيمٍ  ًىػيى  ًإ٧ن ىا ًعبىاًدم يىا ، اٍلبىٍحرى  أيٍدًخلى  ًإذىا اٍلًمٍخيىطي  يػىنػٍقيصي  كىمى  فىمىنٍ  إًي اىىا أيكىف يكيمٍ  مثي   لىكيمٍ  أيٍحًصيهىا أىٍعمى

                                                           

  لبناف، -ئب الفرقاف، ٓنقيق: الشيخ زكريا عمًنات، دار الكتب العلمية، بًنكترغاظاـ الدين النيسابورم، غرائب القرآف ك ن ((1
 . 233، صق1416، 1ط     

، القاىرة-١نمد متوِف الشعراكم، تفسًن الشعراكم ((2  .6/3630، ـ1997مصر، دط، -اٝنواطر، مطابع أخبار اليـو
 . 2/138هتذيب اللغة،  األزىرم، ((3
   .1/642ابن فارس، ٠نمل اللغة، ( (4
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يػٍرنا كىجىدى  قاؿ سعيد كاف أبو إدري  اٝنٍوالين  إذا   [نػىٍفسىوي  ًإال   يػىليومىن   فىبلى  ذىًلكى  غىيػٍرى  كىجىدى  كىمىنٍ  الل وى  فػىٍليىٍحمىدٍ  خى
 .(1) (حد ث هبذا اٜنديث جثىا على ريكبتيوً 

جل من اجململ ذلك لكاف معىن اآل كلوالجل إف مرجع أعماؿ العباد ىو الذم ٪ندد مرجع داللة اآل
عدـ داللتو، كما أف مرجع أعماؿ العباد تستدعي تشكيبل مناسبا للمرجع اآلجل حّت يتحقق الذم تي 

ليست معطى ىي بذلك االنسجاـ، كبذلك تكوف اٞنراجع داخل اٜنكمة قد قامت على تشكلها الدالِف 
كىو  مرجع األعماؿ تشكلت خارج اٜنكمة بالفعل، فإف مرجع أعماؿ العبادك سابقا، فإذا كاف مرجع العباد 

فضبل عن أف اٞنرجعٌن أعماؿ العباد كآجاٟنم بينهما عبلقة جدؿ كنوع من  ،داخلها لى ك  شى اٞنركب منهما تى 
ىذا  جل، كمندا ىو اآلجل شرط يف أعماؿ العباد، كأعماؿ العباد تستدعي مرجعا ١ندٌ الدكر، فمفهـو اآل

حدكدىا كتبلورت مضامينها داخل اٜنكمة، كليست اٞنراجع اليت  تٍ لى ك  شى فاٞنراجع اليت تعنينا ىنا ىي اليت تى 
كمع ذلك ال نعدـ ٟنا أثرا يف اٞنراجع اٞنتشكلة ،تستند إُف مدلوالهتا اٞنعجمية كاليت تأيت من خارج اٜنكمة 

  .داخلها

نٍػيىا مىعى مىا تػيعىاًيني  ]: 390كما تتضمن اٜنكمة  التػ ٍقًصًني يف حيٍسًن اٍلعىمىًل ًمنػٍهىا جىٍهله، كى  الر كيوفي ًإُفى الد 
ٍأنًينىةي ًإُفى كيل  أىحىد قػىٍبلى اال ثبلثة مراجع غاية يف األ٨نية  [عىٍجزه  ٍخًتبىارً إذىا كىثًٍقتى بًالثػ وىاًب عىلىٍيًو غىٍْبه، كىالط مى

الذم مضموهنا من خبلؿ النسيج اللغوم ك ١نتواىا  دى د  ْب كالعجز، كىي مصطلحات حي كىي اٛنهل كالغي 
دىا مبتدأ + جارك٠نركر+ مضاؼ ك تنتمي إليو، فاٜنكمة السابقة تضم ثبلثة مقاطع متشاهبة الشكل: )كر 

قػىٍبلى ]ك  [إذىا كىثًٍقتى بًالثػ وىابً ]ك  [ًمنػٍهىا مىعى مىا تػيعىاًيني ] :إليو+ خرب( كقد حددت اٞنراجع اٞنتضمنة فيها كىي
تلك اٞنفاىيم بدقة، فغدت مفاىيم خاصة باٜنكمة يفسر بعضها بعضا،  بٌن كجامعها ىو الشرط [ٍخًتبىارً اال

ل أيضا كىو الركوف إُف الدنيا هفاٛنهل ىنا خرج عن إطار اٞنطلق إُف اإلطار اٝناص، كىو نوع من أنواع اٛن
اٝنديعة ، كالغْب ىنا لي  ّنعىن كاحدة كعدـ دكامها على حاؿ ،ٟناد  بى ب األحواؿ كتػى ل  قى من تػى  افيه مع ما

بل ىي خديعة  ،ّنفهومها الشائع كاليت تكوف خارجية كتقـو على ٓنٌن حاالت اٛنهل كالغفلة لبلنقضاض
، داخلية؛ ذلك أف اٝنادع كاٞنخدكع كاحد -خاصة ك٢نتلفة كبعيدة التوقع أك اٜنصوؿ من حيث ىي ذاتية

                                                           

                       ،6لبناف، ط-اٞننذرم، ٢نتصر صحيح اٞنسلم، ٓنقيق: ١نمد ناصر الدين األلباين، اٞنكتبب اإلسبلمي، بًنكت ((1
 . 1828، رقم اٜنديث: 2/483ـ، 1987    
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 (1)عجز يف الرأم كالعقلق (  656 – 586) األمر بالنسبة ٞنفهـو العجز فهو عند ابن أيب اٜنديد ككذلك 
دعوة للتمحيص بٌن األشخاص كمعرفتهم حق اٞنعرفة قبل  و، كفيكىو يكاد يكوف مرادفا للحمق كالببلدة

كاٛنامع بينها على الرغم من اختبلؼ مراجعها أك تعلقاهتا كاحدة ىو العقل كمراتبو يف  م.يهلإاالطمئناف 
كلي  ىنالك ما ىو  ؛فاٛنهل كسل كٙنوؿ يف العقل، كالغْب خداع العقل كتضليلو ،اٞنعرفة ّنا فيو عدمها

أسوء من الغْب يف حٌد ذاتو كخداع العقل لذاتو، كالعجز ىنا عجز العقل كقصوره عن إدراؾ اٞنواطن اليت 
  ى منها. تى ؤٍ يػي 

 :Phatic Function  الوظيفة االنتباىية 4.1.4

إقامة االتصاؿ كىي تظهر يف اٞنرسبلت اليت تراعي إقامة  كظيفة« تسمى ىذه الوظيفة أيضا، 
 .(2)» االتصاؿ كتأمٌن استمراره، كىي تقـو على تعابًن تتيح للمرسل إقامة االتصاؿ أك قطعو

إف األصل يف ىذه الوظيفة أف يكوف اللفظ خالصا فيها، دكف شرط الداللة أك غياهبا، كلكن ال ٬ننع 
 ،ؤدم أكثر من كظيفة يف اآلف ذاتوتكوف العبارة يف الكبلـ عموما كىذه اٜنكمة كغًنىا خصوصا تذلك أف 

 ف كيعرؼ بلفظ الحق كىو ِنبلؼ األمر يفلي  كغًنه من أفعاؿ األمر، فاٞنأمور بو يتخلٌ " نٍ كي "لفعل اف
مضطلعا " نٍ كي "وف الفعل فصيغة األمر يف ذاهتا تتضمن اٞنأمور بو، كيك " ٍ اجلً "ك "لٍ قي "ك "لٍ كي " األفعاؿ:

بوظيفة انتباىية من الوجهة الصوتية خاصة كأف ىذا الفعل كلمة مستقلة، يشكل بذاتو ٗنلة فعلية 
( كما يكوف تصويتا بعد سكوت )برىة من الصمت( كيضاؼ لذلك أنو +فاعل مسترت تقديره أنت)فعل

غين )انفجارم(كمّت مقطع متوسط )صامت+ صائت قصًن + صامت( كالصامت األخًن صوت ٠نهور 
ٓنقق ذلك يف بعض األلفاظ، كيف سياقات ١نددة كاف للتنبيو إُف البلحق من القوؿ، كلعل الطرؽ التنبيهي 

 اٞنصوت بو. "نٍ كي "يتفق من حيث مادتو كشدتو كزمنو مع ما يف لفظ 

يقبل كاٛنزء الثاين من اٜنكمة ٪نل ١نل خرب فعل األمر )كن( كىو ٬نلك صفتٌن: األكُف: أنو ال 
يف :)االستبداؿ بلفظ اٞنفرد، إذ ال يوجد يف اللغة العربية لفظ لو معىن ما يف اٛنزء الثاين من اٜنكمة كىو

فضبل عن أف التعبًن عن معىن ما بأكثر من لفظ ( ع فيحلب ر كال ض ،وف، ال ظهر فًنكببالفتنة كابن الل
                                                           

 .10/19/279ابن أيب اٜنديد، شرح هنج الببلغة،  (1)
 . 54، صكأعبلمها مبادؤىا ميشاؿ زكريا، األلسنية )علم اللغة اٜنديث( ((2
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 "نٍ كي "كما أف عبارة اٛنار كاجملركر يف الفتنة كاٞنتعلقة بالفعل ،عدـ كجود معىن معجمي كاحد  لىدليل ع
 أك الزائد الذم تكتمل دكنو اٛنملة اٞنقصودة. -بتعبًن النحاة  - ةلى ضٍ ليست من الفى 

ليست طريقة صائبة يف مسلك اٜنياة،   [كابن اللبوف ال ظهر فًنكب، كال ضرع فيحلب ]:إف عبارة 
اٜنكمة لو أهنا كانت  ل  ْنىً عن البلمباالة كعدـ التعاكف كاٞنساعدة بٌن أفراد اجملتمع كالواحد، ك  رب  عى ا تػي كما أهنٌ 

هبذا اٞنعىن، كبذلك ال تكوف اٜنكمة السابقة حكمة إال هبذا اٛنار كاجملركر فبل يكوف اٞنعىن تاما إال بالطرفٌن 
  .ناٞنذكوري

يٍرسىل إليونو ال يقبل التوقع من كالثانية: لو عبلقة بالوظيفة االنتباىية، كىي أ
 :اٞن

 

 العبارة األكلػػػػػػػػى: " شجاعا "                               
 العبارة الثانػػػػػػػػػػػية:" ذا موقف "                                

 بطبل "كن يف الفتنة                                      العبارة الثالػػػػػػػػػػػثة: " 
 العبارة الرابػػػػػػػػعة:  " قائدا "                                                   
 العبارة اٝنامسة: " حكيما "                                                   

 

بسياقات إنتاج ال ٬نكن توقعها حّت مع العلم ( وف ال ظهر فًنكب، كال ضرع فيحلببابن الل)فعبارة 
من أف الوحدات اليت تضاؼ يف درج  Markovكىو فيما يبدك يتعارض مع ما توصل إليو ماركوؼ  النص،

، غًن أف األمر لي  كذلك فيما تعلق ّنا ىو (1)الكبلـ ١نكومة بقوانٌن االحتماؿ أك التوقع اإلحصائي
القواعد القابلة للتحقق يف الشركط أم كل ما ىو ١نكـو باٝنرؽ كاالنفبلت من سلطاف ؛خارج التوقع 

ال ٬نكنها أف ٔنضع لقواعد عملية ماركوؼ   اٞنعتادة، كحكم اإلماـ علي كغًنىا من النصوص اإلبداعية
Markov Process  بشكل مطلق. إف لغة اٜنكم تنتمي لغًن اٞنعتاد أك اٞنتداكؿ كال ٬ننع تلك القواعد من أف

األبواب النحوية كفق مبدأ كبشكل شبو كامل يف ك اٜنقوؿ الداللية أتتحقق على مستول ضيق من الداللة 

                                                           

  كفاء فايد كامل، اجملل  األعلى للثقافة، ك ينظر ميلكا إفيتش، إْناىات البحث اللساين، ترٗنة: سعد عبد العزيز مصلوح  (1)
 .406-405ـ، ص2000 ،2مصر، ط -القاىرة     
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ألف كجو الشبو يتعدد يف  ،كلكن دائرة عدـ التوقع تضيق بعد اختيار اللفظ )ابن اللبوف(؛  اإلحبلؿ كالتوزيع
 كن يف"حدكد األكجو اٞنمكنة، كاٞنمكن من ذلك يتوقف على طريف التشبيو كالسياؽ )الفتنة(، كعليو عبارة 

ال تتضمن يف ذاهتا صيغة  مضطلعة بوظيفة التنبيو كشد االتصاؿ، ألهنا ال تستبطن معرفة بالبلحق أك "الفتنة
 .اهكمعنالتاِف ا بصيغة عن كمعىن ما يفيد توقػٌ 

اللفظ الواحد اٞنفرد ال يستقل بنفسو يف الداللة على ما ال  يف كثًن من حكم اإلماـ أفٌ نلحظ ك 
قىةي دىكىاءه ميٍنًجحه  ... ]: 07يكوف إال ببلحق من اللفظ، ففي قولو يف شطر اٜنكمة  فالصدقة ىنا،  [...كىالص دى

لوحدىا ال تفيد معىن الدكاء اٞننجح، أم أف كوف الدكاء اٞننجح لي  من مكونات تصور مدلوؿ أك مفهـو 
 الصدقة، كما أف اللفظ اٞنفرد ال كجود لو يف لغة االستعماؿ.

كما أنو كمن أجل أف تكوف اٜنكمة حكمة، كيكوف مضموهنا خرقا لقواعد القوؿ العادم، تضطلع 
 ،م على اٞنرسل االنتظار ٜنظة التلفظ بوتالصدقة بوظيفة اللفظ االنتباىية الفتة النظر إُف خربىا الذم ٪ن

             متضمن يف اٞنبتدأ، لكنو ال يستقل ّنعناه عنو فهو )احملموؿ( قائم على جوىر ألف اٝنرب ىنا غًن
 إال يف عبلقتها ّنوضوع من اٞنوضوعات )اٞنبتدأ(. ؾي رى دٍ أك موضوع، أك ىو صفة أك صفات ال تي 

خصوصية اٝنطاب اٜنكمي ىذا، يدرؾ أف ٣نا ىو شائع يف حكم اإلماـ علي يقـو  يف تأملاٞن إفٌ 
ى توليف نادر لقاموس من اٞنفردات كاليت يبدك أهنا شائعة كمألوفة يف كبلـ الناس يف زمنو، كلكنها غًن عل

ذلك بالنظر ٞنعايًن التوقع كاٞنفاجأة اليت ٓندث حاؿ تركيب بعضها ببعض. فأنت تتوقع عبارات من قبيل: 
أف تبذؿ اٛنهد ألجل  الصدقة من أعماؿ اٞنسلم اٜنسنة، الصدقة أف تعطي ماال حملتاج، الصدقة

مستغيث... كيف لفظ الدكاء تتوقع: الدكاء يف اإلسبلـ ال يكوف إال ُنبلؿ، لكل داء دكاء، ال يذىب الداء 
الصدقة دكاء منجح للفظ الصدقة كالدكاء، ككثًن من حكم  :إال الدكاء ...إٍف، لكنك ال تتوقع ىذا التوزيع
ـي أىٍعطىفي ًمنى  ]: 244كاٜنكمة  [الط مىعي رًؽٌّ ميؤىب ده  ]: 182اإلماـ علي من ىذا القبيل مثل اٜنكمة  اٍلكىرى

ٍنىعي ًمنى االٍزًديىادً اإلً  ]: 169كاٜنكمة  [الر ًحمً  اءي مىا جىًهليوا ]: 174 اٜنكمةك  [ٍعجىابي ٬نى  اٜنكمةك  [الن اسي أىٍعدى
  .[ٍكبػىري اٍلفىٍقري اٍلمىٍوتي األى  ]: 165
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اٝنرب فيها يف دائرة غًن اٞنتوقع أك صعب التوقع كاٞنبتدأ أك اٞنوضوع فهذه اٜنكم كغًنىا يدخل 
كمثل ىذا ، ويق لتلقي اٛنزء الثاين )اٝنرب( اٝناضع لتوزيع اٞنرسلشز كالتفيباصطبلح اٞنناطقة يقـو على التح

 .يكوف يف صيغة التفصيل، فما يكوف فيو تفصيل يدخل يف باب غًن اٞنتوقع، كما يصعب التنبؤ بو

 أىٍىلى  يىا ]: 126كيصح ما ذكر يف لفظ النداء الذم تظهر فيو الوظيفة االنتباىية جلية مثل اٜنكمة 
يىارً  ًة، الد  ًة، أ ى ل   ي ا اٍلغيٍربىًة، أ ى ل   ي ا التػ ٍربىًة، أ ى ل   ي ا.اٍلميٍظًلمىةً  كىاٍلقيبيورً  اٍلميٍقًفرىًة، كىالٍػمىحىاؿ   اٍلميوًحشى  أ ى ل   ي ا اٍلوىٍحدى
ًة،  كىأىم ا نيًكحىٍت، فػىقىدٍ  األىٍزكىاجي  كىأىم ا سيًكنىٍت، فػىقىدٍ  الد كري  أىم ا.الىًحقه  تػىبىعه  لىكيمٍ  كى٥نىٍني  سىاًبقه، فػىرىطه  لىنىا أىنٍػتيمٍ  اٍلوىٍحشى
ا. قيًسمىتٍ  فػىقىدٍ  األىٍموىاؿي  نىا، مىا خىبػىري  ىذى ٍرًسلإذ يربط  [ًعٍندىكيٍم؟... مىا خىبػىري  فىمىا ًعٍندى

ي
االتصاؿ من خبلؿ  اٞن

 أسلوب النداء 
ي
مىا كىسىٍبتى فػىٍوؽى  ي اب ن  آد م   ]: 188ز إُف ما ينتظر اٞنرسل إليو ٚناعو. أك يف اٜنكمة ف  حى اٞن

، فىأىٍنتى ًفيًو خىازًفه لًغىًٍنًؾى  ا يػىرىاكيٍم ًمنى ، لًيػىرىكيمي اهللي ًمنى أ يُـّه ا النَّاسُ  ]: 364أك اٜنكمة  [قيوًتكى النػ ٍعمىًة كىًجًلٌنى، كىمى
ًة فىرًًقٌنى  يٍرسىل إليوت شدت رى كً كما يصح يف لفظ التعجب أك صيغتو فمّت ذي  [...النػ ٍقمى

إُف البلحق من  اٞن
يٍرسىل إًلىٍيوً القوؿ، فهذا التعبًن يثًن فضوؿ 
ٍرًسلإُف معرفة ما يتعلق ّنيوؿ  اٞن

ي
، كتكشف عن خصيصة من اٞن

 ]: 185ة مكاٜنك [!ٍعًتبىارى أىٍكثػىرى اٍلًعبػىرى كأىقىل  اإلً  م ا ]: 303 كمةاٜنخصائصو كمتخف من دكاخلو مثل 
فاإلنساف مولع بتقفي األسرار من كبلـ  [كىاٍلقىرىابىًة؟ بًالص حىابىًة كىالىتىكيوفي بًالص حىابةً  كىاعىجىبىا! أىتىكيوفي اٝنًٍبلىفىةي 

يف كل زاكية  تنبش ذكره، أك تعففا بسطو إال ككانت عقوؿ اٞنتلقٌن ماالناس، كمّت تضمن القوؿ ما يفيد ١نر 
من زكايا القوؿ اٞنظلمة، كتفتش يف تقاطيع العبارة لعلها تظفر بشيء ٓناكؿ إخفاءه فتظل مشدكدة، 

فكار أك سر من األسرار من األ فكمتحفزة إُف معرفة ما َف ينطق بو بعد، كقد ذكر أنو بصدد عرض طري
كىو ما ينطبق أيضا على ٗنلة الشركط يف عبلقتها َنواهبا، كحاجة الشرط َنوابو أشد من حاجة اٞنبتدأ ِنربه 

مىٍن أىٍبطىأى بًًو  ]: 23كاٜنكمة  [ًإذىا متى  اٍلعىٍقلي نػىقىصى اٍلكىبلىـي  ]: 69كأمثلتها كثًنة يف اٜنكم من مثل اٜنكمة 
ليوي َفٍى   .[ًإذىا كىثػيرىًت اٍلمىٍقًدرىةي قػىل ًت الش ٍهوىةي  ]: 242كاٜنكمة  [ييٍسرًٍع بًًو حىسىبيوي عىمى

إف معجم اإلماـ علي يف حكمو خاص، كلكوننا نعلم أنو كذلك، يكوف العلم بو من باب الوظيفة 
ما ىو خربىا، فنحن االنتباىية أك ربط االتصاؿ، فإذا قاؿ مثبل الصدقة أك اٞنرأة، كقبل أف يقوؿ من ىي، أك 

يفاجئنا دائما، كيشدنا إُف ا عليٌ  فها أك ٫نرب عنها، ّنثل ما نعرؼ أك ٪نتمل أف نعرؼ، إفٌ نعرؼ أنو ال يعر  
 كن التلفظ بو بعد النداء .يكوف خربا أك كصفا أك جوابا، أك ما ٬ن نتظر أفٍ نبقية ما 
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 :The Meta-Linguistic Functionالوظيفة اللسانية الواصفة  5.1.4

، ّنعىن أهنا ) التمحور ىنا يشبو التمحور يف الوظيفة الشعرية (تتمحور ىذه الوظيفة على اللغة نفسها
كاللغة اٞنعجمية اليت تستخدـ لتعريف اٞنفردات  (1)تتناكؿ اللغة ذاهتا بالوصف، فتشمل عناصر البنية اللغوية

لغة على لغة، ّنعىن لغة تصف لغة، كىو ما يربر  ، كبذلك ٬نكن كصفها على أهنا(2)يف القوامي  كاٞنعاجم 
 سبب تسميتها باللسانية الواصفة.

كوننا ٦نرب عن الشيء، فنحن نصفو كصفا الزما أك كصفا عرضيا مؤقتا، ففي العلم نور تكوف   إفٌ 
واؿ، أما  هبا، كىي صفة ال تفارقو بأم حاؿ من األحعقل العلم إاٌل النورانية الزمة لوجود كتصور العلم، كال يي 

يف قولنا السبورة خضراء مثبل، فالوصف ىنا عرضي، أم أف اللوف األخضر ٓنديدا لي  جزءا من تصور 
بغت باللوف األسود، كىذا النوع من السبورة، فالسبورة تكوف كذلك بأم لوف تكوف عليو، كحّت لو صي 

ى خبلؼ ما يرد عند اإلماـ علي كـر إُف اٞنوضوع )اٞنبتدأ( كىو ىنا عل ، ال ٪نيلايه كونو إضافر اإلخبار يربٌ 
                السالفة الذكر 07اهلل كجهو يف حكمو من أ٧ناط اٛنملة االٚنية اليت تتكوف من مبتدأ كخرب، فاٜنكمة 

قىةي دىكىاءه ميٍنًجحه  ... ]:  ادبوصف منجح، كمّت كرد ىذا األخًن مقيٌ  اد، كرد فيها اٝنرب مقيٌ  [...كىالص دى
بوصف ٞنبتدأ فهو خاص، ٪نيل إليو على كجو اٞنطابقة، كيكوف اٝنرب بذلك عبارة عن شرح أك تعريف 

اٍلقىنىاعىةي  ]: 55ٞندخل معجمي: فاٞندخل اٞنعجمي ىو الصدقة كالدكاء اٞننجح ىو الشرح، كمثلو يف اٜنكمة 
ٍرأىةي عىٍقرىبه حيٍلوىةي الل ٍسبىةً  ]: 59ٜنكمة كا [اٍلمىاؿي مىاد ةي الش هىوىاتً  ]: 56كاٜنكمة  [مىاؿه الى يػىنػٍفىدي  ،  [اٍلمى

 : كمذىب اإلماـ يف الشرح كالتعريف بارز بشدة يف كثًن من اٜنكم خاصة فيما يسمى التعريف بالتقسيم
كىو تعريف الشيء بذكر األقساـ اليت ينقسم إليها، كمعلـو أف أقساـ الشيء خاصة من خواصو...كتعريف 

يم انُ  ]:مثبل  31ففي اٜنكمة  (3)،اسم كفعل كحرؼالكلمة بأهنا   ،الصَّب ر   عىلىى: دىعىاًئمى  أىٍربىعً  عىلىى اإل 
ل   ،وال ي ق ين    فىمىنً : كىالتػ رىق بً  كىالز ٍىًد، كىالش فىًق، الش ٍوًؽ، عىلىى: شيعىب أىربىعً  عىلىى ًمنػٍهىا فىالص بػٍري  :و ال ج ه اد   ،و ال ع د 

                                                           

 .54، ص)علم اللغة اٜنديث( مبادؤىا كأعبلمها ةيميشاؿ زكريا، علم األلسن ((1
 .53حسن بدكح، احملاكرة )مقاربة تداكلية(، ص ((2

  ـ، 1993، 4سوريا، ط -عبد الر٘ناف حسن حبنكة اٞنيداين، ضوابط اٞنعرفة كأصوؿ االستدالؿ كاٞنناظرة، دار القلم، دمشق  (3)
 .67-66ص     
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نٍػيىا يف  زىًىدى  كىمىنٍ  الٍػميحىر مىاًت، اٍجتػىنىبى  الن ارً  ًمنى  أٍشفىقى  كىمىنٍ  الش هىوىاًت، عىنً  سىبلى  اٛنٍىن ةً  ًإُفى  اٍشتىاؽى   اٍستػىهىافى  الد 
 اٍلًفٍطنىًة، تػىٍبًصرىةً  عىلىى: شيعىب أىٍربىعً  عىلىى ًمنػٍهىا كىاٍليىًقٌني . اٝنٍىيػٍرىاتً  يف  سىارىعى  اٍلمىٍوتى  اٍرتػىقىبى  كىمىنً  بًاٍلميًصيبىاًت،

رىًة، كىمىٍوًعظىةً  اٜنًٍٍكمىًة، كىتىأىك ؿً   لىوي  تػىبػىيػ نىتٍ  كىمىنٍ  اٜنًٍٍكمىةي، لىوي  تػىبػىيػ نىتٍ  اٍلًفٍطنىةً  يف  تػىبىص رى  فىمىنٍ : األىك ًلٌنى  كىسين ةً  اٍلًعبػٍ
ةي  عرؼ بعد معرفة دعائمو اإل٬ناف يي  أم أفٌ  ،[األىك ًلٌنى... يف  كىافى  فىكىأى٧ن ىا اٍلًعبػٍرىةى  عىرىؼى  كىمىنٍ  اٍلًعبػٍرىةى، عىرىؼى  اٜنًٍٍكمى

ب دكف اٞنضامٌن كافية ٞنعرفة ما يراد باإل٬ناف، ككثًن غًنىا عى األربعة، كشعبو الستة عشر، فهذه الدعائم كالش  
العرب يف لغتها أك على األقل َف يرد يف   وي تٍ فػى رى عبارة عن مصطلحات أك ألفاظ خاصة، كلي  من معناىا ما عى 

 كبلمها ما يشبو الوارد عند اإلماـ علي يف حكمو.

، كىالى ضىرٍعه فػىييٍحلىبى  ... ]: ٤ند أف عبارة 01كبالعودة إُف اٜنكمة  أدت كظيفة  [الى ظىٍهره فػىيػيرٍكىبى
يٍرسىل إليولواصفة، ىو أف الوصف البن اللبوف، كالذم ٩نعل العبارة اٞنذكورة تؤدم الوظيفة اللسانية ا

 اٞن
الفعلي ىنا ىو )اٜنسن(، كبقية اٞنتلقٌن االفرتاضيٌن )ك٥نن منهم( يتلقوف كجو الشبو على أنو كصف 

فالعبارة السابقة ٬نكن اعتبارىا من السمات الداللية ؛مناسب زاد من استحساهنم لو، أنو ٫نرؽ أفق توقعهم 
جاءت العبارة لتحد من انفتاح ابن اللبوف على أكثر من معىن أك اليت ٕنيز ابن اللبوف عن غًنه، كبذلك 

 مقصود، كٔنصيص اٞنعىن من أدكات البياف، كتوضيح حدكد معىن اللفظ ىو اٞنراد من العبارة.

 : Poetic Function الوظيفة الشعرية 6.1.4

هتا باعتبارىا كتسمى ىذه الوظيفة أيضا باٛنمالية أك الببلغية كىي تقـو على الرسالة يف حد ذا
ّنعىن ما تتميز بو الرسالة عن غًنىا، من حيث العناصر الفنية كاٛنمالية اليت تشكلها، كما تؤديو  ،(1)رسالة

يٍرسىل إليو يفلغتها من تأثًن 
 . اٞن

حدرة من كتاب هنج تكيف كىي اٞن ،ةتنبين اٜنكمة على حسن الصورة، كببلغة القوؿ كٗنيل العبار 
ا قالو اإلماـ علي ٣ن ق ( 406 – 359)  الشريف الرضي ما استخلصو زبدةك فهي باب من أبوابو،  ،الببلغة

 يف سياقات متعددة كمقامات ٢نتلفة. بن أيب طالب

                                                           

 .52عمر أككاف، اللغة كاٝنطاب، ص  ((1
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إف ٗنيل العبارة يتعلق أساسا بلغة اٜنكم الداخلية، كاليت تكتنز بوجوه البياف كالبديع، كىذه اٝناصية 
يٍرسىل إليوَف تكن ىدفا مقصودا لذاتو، إ٧نا طريقا إلقناع 
لصناعة  على اختبلفو كالتأثًن فيو، كتوجيهها اٞن

سم بالفتنة كاٜنركب كالصراعات على اتٌ  اإلنساف الذم يقول على ٠ناهبة صركؼ الدىر، كتغيًن الواقع الذم
 السلطة.

نركز يف ىذه الوظيفة على ظاىرة خاصة تتعلق باللغة الداخلية كىي ظاىرة التوازم، كىي من سك 
 بكن انلي ىو مجًنار الظواىر اليت ركز عليها جاكبسوف نفسو يف كتابو قضايا الشعرية، كيذىب 

G.M.Hopkins حٌن نقوؿ بأف كل زخرؼ يتلخص  ئظيف الشعر، بل كقد ال ٦ن يفإف اٛنانب الزخر  «: قائبل
 .(1)» يف مبدأ التوازم

كاٞنقصود بالتوازم ىو ذلك التأليف الثنائي القائم على أساس اٞنشاهبة أك التضاد، بٌن طرفٌن 
يف  التشابو الذم ىو عبارة عن تكرار بنيوم«  بأنو....( -ـ  1942) ، أك كما يعرفو ١نمد مفتاح (2)لغويٌن

 .(3)» بيت شعرم أك يف ٠نموعة أبيات شعرية
كاٞنقصود بالتكرار البنوم يف بيت أك ٠نموعة أبيات، ىو اإلعادة للصيغ اللغوية بطريقة متماثلة، كقد 

 يتميز ّنجموع ميزات ذكرىا ١نمد مفتاح كىي: 
 التواِف الزمين الذم يؤدم إليو تواِف السلسلة اللغوية اٞنتطابقة أك اٞنتشاهبة. -1
 ضاء.فأنو يشمل العناصر الصوتية كالرتكيبية كالداللية كأشكاؿ الكتابة ككيفية استغبلؿ ال -2
 يفرض عادة أف الطرفٌن متعادالف يف األ٨نية. -3

وازم، كىو ظاىرة مهيمنة بأشكاٟنا اٞنختلفة التٌ  من خبلؿتربز الوظيفة الشعرية يف حكم اإلماـ علي ك 
كثًن من نصوصو اٜنكمية، ففي اٜنكمة األكُف يربز التوازم النحوم( يف  ك  الصريفك  اٞنعجميك )الصويت 

                                                           

  ، 1988، 1اٞنغرب، ط-الوِف كمبارؾ حنوف، دار توبقاؿ للنشر، الدار البيضاء: ١نمد ٗنةاكبسوف، قضايا الشعرية، تر جركماف  ((1
 .105ص     

 ٠نلة جامعة القدس اٞنفتوحة لؤلُناث كالدراسات، خاف  عبد الرحيم ١نمد اٟنبيل، ظاىرة التوازم يف شعر اإلماـ الشافعي،  ((2
 .104ص، 2014، حزيراف (2) 33فلسطٌن، العدد  -يون      

 ،     1لبناف، ط-اٞنغرب، بًنكت-اٞنركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، )٥نو منهاجية مشولية( ١نمد مفتاح، التشابو كاالختبلؼ ((3
 .97ص، 1996     
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طع األكؿ منها أربع مرات، قد صوت النوف يف اٞنيرتدٌ  إذٍ ، الصويت من خبلؿ تردد كتكرار أصوات متماثلة 
، كقد جاء منسجما مع نطق اٞنقطعٌن مرب اٟنواء عند النطق بو عرب اٝنياشيتسكالنوف صوت ٠نهور أغن، ي

التنوين مضفيا داللة بالضعف، كأخرل بالقوة، ضعف ب( / ال ضرعه  شطر اٜنكمة )ال ظهره اٞنتوسطٌن يف 
يفرضو الواقع الذم كصفو اٞنرسل صاحب الرسالة، كقوة بأناذ القرار اٞنناسب كالقاطع بعدـ كوف اٞنرسل إليو 

بلستغبلؿ كىو ما يرتٗنو النفي اٞنتصدر يف اٞنقطعٌن األخًنين كالذم يكشف عن عدـ رضاه حاؿ لعرضة 
يٍرسىل إليوالفتنة عن حاؿ القـو كبضركرة أف يتخذ 
 موقفا صارما ال تردد فيو. اٞن

  :اآلتية اٜنكمالنص متشاهبة الشكل كالصيغة يف فضاء  بىنكمن أمثلة التوازم الصريف، كىو تكرار 

، كىأىٍكرىـى )... ]: 38كمة اٜن - ًة اٍلعيٍجبي    ًإف  أىٍغىنى اٍلًغىنى اٍلعىٍقلي، كىأىٍكبػىرى اٍلفىٍقًر اٜنٍيٍمقي، كىأىكحىشى اٍلوىٍحشى

 [ ...حيٍسني اٍٝنيليقً  اٜنٍىسىبً                   

ةى أىٍكحىشي  الى مىاؿى أىٍعوىدي  ]: 109اٜنكمة  -    كىالى ميظىاىىرىةى أىٍكثىقي ًمن  ...ًمنى اٍلعيٍجبً ًمنى اٍلعىٍقًل، كىالى كىٍحدى

  [ميشىاكىرىةً الٍ                     

( أفضى إُف تشابو يف سلسلة  38إف تكرار صيغة التفضيل يف اٜنكمة  )أغىن، أكرب، أكحش، أكـر
اٜنكمة كما فرض خاصية االشرتاؾ الداللية فيما بينها، من حيث أهنا كلها تنتمي إُف )أفعاؿ( التفضيل، 

ٍرًسلفانقسمت مواقف 
ي
حسن  ترغيب يفك  [أىٍغىنى اٍلًغىنى  ]: بالغىن يف العقلبٌن الرتغيب كالرتىيب، ترغيب  اٞن

 العجبمن ك  [أىٍكبػىرى اٍلفىٍقرً  ]:الفقر ب اٜنمق ، كترىيب باٞنقابل من [أىٍكرىـى اٜنٍىسىبً ]: ٜنسببا اٝنلق
 للتعبًن عن مقاصده. ناجحافكاف اختيار ىذه الصيغة سبيبل  [كىأىكحىشى اٍلوىٍحشىةً  ]: بالوحشة

التوازم النحوم/ الرتكييب يف فضاء اٜنكمة حّت ىيمن على طابع اٜنكمة، فكانت اٜنكمة  ٬نتدكما 
  ىا من جديد، كمن أمثلتو اٜنكمةؤ تفريغ ١نتواىا كمل نسخا لرتاكيب متناسقة الشكل أشبو بالقوالب اليت يتمٌ 

، كىالى ضىرٍعه فػىييٍحلىبى  ]:السابقة الذكر  نة من قالبٌن متفقٌن شكبل ٢نتلفٌن مضمونا، كاٞنكو   [الى ظىٍهره فػىيػيرٍكىبى
ـٍ أىٍربىعان: مىٍن أيٍعًطيى الد عىاءى َفٍى ٪نيٍرىـً اإلً  ]: 131في اٜنكمة ف جىابىةى، كىمىٍن أيٍعًطيى التػ ٍوبىةى َفىٍ مىٍن أيٍعًطيى أىٍربعان َفٍى ٪نيٍرى

، كىمىٍن أيٍعًطيى اال  اٍلقىبيوؿى
ـً
رت الرتاكيب تكرٌ  [اٍلمىٍغًفرىةى، كىمىٍن أيٍعًطيى الش ٍكرى َفٍى ٪نيٍرىـً الز يىادىةى  ٍسًتٍغفىارى َفٍى ٪نيٍرىـً ٪نيٍرى

+ فعل مبين ( من)مكونة من )أداة شرط  اشرط كجواهبا أربع مرات، فكانت متوازية ٥نويالاٞنكونة من ٗنلة 
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للمجهوؿ + نائب فاعل للمجهوؿ + نائب فاعل )ضمًن مسترت تقديره ىو + َف أداة نفي )+ فعل مبين 
 اٍلفىٍقرى  يىٍستػىٍعًجلي  لًٍلبىًخيلً  عىًجٍبتي  ]: 121اٜنكمة  ،بو( كمن األمثلة أيضا ؿو عضمًن مسترت تقديره ىو + مف

، ًمٍنوي  ال ًذم ، إًي اهي  ال ًذل اٍلًغىنى  كىيػىفيوتيوي  ىىرىبى نٍػيىا يف  فػىيىًعيشي  طىلىبى  ًحسىابى  اآلًخرىةً  يف  كى٪نيىاسىبي  اٍلفيقىرىاًء، عىٍيشى  الد 
 كىىيوى  اهلًل، يف  شىك   لًمىنٍ  كىعىًجٍبتي .ًجيفىةن  غىدان  كىيىكيوفي  نيٍطفىةن، بًاألىٍم ً  كىافى  ال ًذم لًٍلميتىكىرب ً  كىعىًجٍبتي . األىٍغًنيىاءً 
، نىًسيى  ًلمىنٍ  كىعىًجٍبتي . اهللً  خىٍلقى  يػىرىل ، مىنٍ  يػىرىل كىيوى  اٍلمىٍوتى  كىىيوى  األيٍخرىل، الن ٍشأىةى  أىٍنكىرى  ًلمىن كىعىًجٍبتي  ٬نىيوتي
 .[اٍلبػىقىاءً  دىارى  كىتىارًؾو  اٍلفىنىاًء، دىارى  لًعىاًمرو  كىعىًجٍبتي . األيكُفى  الن ٍشأىةى  يػىرىل

ىذه الرتاكيب اٞنشكلة لفضاء اٜنكمة تقـو على مبدأ التوازم اٜناصل يف ٕناثل الوحدات اٞنكونة  إفٌ 
، كقد تكٌررت سٌت مرات، إذ يبث اٞنرسل (+ جار ك٠نركرفاعل  فعل +)، إذ تبدأ كل متوالية من : ا٥نوي ٟنا

كاٞنتكرٌب كمن نسي  ب من البخيل بقي على تعٌجبو يف كٌل حالة؛ فيتعجٌ عربىا يف كل مرٌة فكرة جديدة كيي 
دالئل تدحض شٌكو،  ...إٍف؛ كىو يرل مع كل ذلكيف اهلل اٞنوت كمن أنكر النشأة األكُف كمن شك  

 كتذٌكره باٞنوت، كتعٌلمو حقيقة اٜنياة.

                     إٌف الٌتوازم القائم بٌن تراكيب اٜنكمة، كالقائم على الٌتضاد بٌن األلفاظ يف كل مقطع 
، عيش الفقراء ≠الغىن، يعيش ≠يفوتو، الفقر ≠)يستعجل يكوف  ≠حساب األغنياء، كاف باألم ≠٪نيىاسىبي
دار البقاء(، زاد من  ≠تارؾ، دار الفناء  ≠النشأة األكُف، عامر ≠جيفة، النشأة األخرل  ≠فةغدا، نط

ها األلفاظ، كما زاد من ٗناؿ اللغة القائم على عبلقة اٞنقابلة كاليت جعلت من  تتوضيح الٌدالالت اليت تضٌمن
ا مع األخرل يف فضاء اٜنكمة سبلسل لغوية متشاهبة تنسجم مع بعضها بعضا كتتبلحم كٌل كاحدة منه

. كقد عك  التوازم رصانة كتابة ىذه النصوص كصورة كاضحة يف الٌتحٌكم باللغة، كانتقاء األلفاظ النصٌ 
 داء.الذم صنع جودة األ

أضف إُف ذلك ما تتمٌيز بو لغة اإلماـ من بديع كزخرؼ، كما تٌتسم بو اٜنكمة خصوصا من حيٍسن 
، (1)« ىو توافق الفاصلتٌن يف اٜنرؼ األخًن » السجع السبك، كببلغة العبارة كظاىرة السجع خاٌصة، إذ

(، كقولو يف : 01الظواىر يف حكم كمواعظ اإلماـ، كمنو قولو يف اٜنكمة  كىو من أبرز ، فػىيػيرٍكىبي )فػىييٍحلىبي

                                                           

  .247ـ، ص2006، 3لبناف، ط -أ٘ند اٟنامشي، جواىر الببلغة يف اٞنعاين كالبياف كالبديع، دار الكتب العلمية، بًنكت (1)
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(، ك)الفقراء، األغنياء(، ك)نطفة، جيفة(، ك)الفناء، البقاء(، كقولو يف اٜنكمة : 121اٜنكمة  ، طىلىبى )ىىرىبى
؛ فكاف الٌسجع كجها من كجوه البديع الذم اٌتسمت (كيمٍ أىٍدرىكىكيٍم، أىخىذىكيٍم، ذىكىرى ك)، )قػيٍلتيٍم، أىٍضمىٍرمتيٍ(: 199

بو اٜنكمة، كصورة مٌيزت لغة اإلماـ؛ فباتت اٜنكمة رائعة من ركائع النثر؛ اليت اعتدؿ فيها ميزاف اٞنوسيقى، 
  فأطربت الٌسمع، كنٌبهت العقل،كسىهيلى حفظها، كتداكلتها األلسنة عرب الزمن. 
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يف ىذه اٞنقاربة إُف قراءة حكم كمواعظ اإلماـ علي يف هنج الببلغة، بدءنا ّنستول  سعى البحث
 كذا تداكليتها، كقد خلصنا إُف ٠نموعة من النتائج ٬نكن عرضيها فيما يأيت:انسجامها ك اٌتساقها ك 

لرٌبط بالواك خاٌصة كالفاء، ك٨نا من تػينىظ م اٜنكمة بأدكات ربط ٢نتلفة، تظهر على سطح الٌنص، كمنها ا
ٍن، كًإٍف( مسا٨نةن فع الةن يف كصل أدكات الرٌبط األكثر كركدنا، كما سا٨نت أدكات الرٌبط الشرطي )إذا، كمى 

أجزاء اٜنكمة ببعضها ببعض، كباٞنقابل تنديري أدكات الرٌبط الٌزمين كأدكات االستدراؾ، كىو ما يتناسب مع 
ٍرًسلطبيعة اٜنكمة كمقاصد 
ي
 .اٞن

نسجم النص أدكات االتساؽ اٞنختلفة في -ة اٜنكم القصًنة منها كخاصٌ  -تغيب يف بعض اٜنكم  
؛ ٣ناييستنتج منو أف أدكات االتساؽ ليست سبيبل حتميا لبلوغ االنسجاـ كفهم كييفهم رغم ذلك الغياب

 النص .

، كىو ما خيوط خطاباتو ٚنةن بارزة اتكأ عليها اٞنرًسل يف نسج  منو ل االستبداؿ، كخاصة القوِفشكٌ 
يٍرسىل إليودفع 
اٞنستٍبًدؿ كالعنصر اٞنستٍبدىؿ منو، كتأكيل العبارات اعتمادا على العنصر إُف ربط الٌصلة بٌن  اٞن

 حقة كالعك .العناصر الٌسابقة بالبلٌ 

ٍرًسلالبنوية ذاهتا كأغراض ٜنكمة ا صيغةه اٜنذؼ يف اٜنكم، كٔنتلف باختبلؼ و ع كجي تتنوٌ 
ي
 ،اٞن

و منحى اإل٩ناز بغًن اٜنذؼ كىو ما يسمى اإل٩ناز بالقصر، كىو تقليل حكاٞنبلحظ أف الكثًن منها ين
كثر يف ٗنلة جواب االستفهاـ أسقاط عنصر أك إعند األلفاظ كتكثًن اٞنعاين، كيربز اإل٩ناز باٜنذؼ خاصة 

 كجواهبا أك ٗنلة الشرط كجواهبا.

ض توف ر ٢نتلف العناصر اإلحالي ة اٞنفرتى ك  "هنج الببلغة"ع البنية اإلحالية يف حكم تنوٌ عن البحث  بافأ
كجودىا يف أم نٌص يتسم بالرٌتابط الن صي مثل الضمائر الظاىرة كاٞنسترتة كضمائر اٞنخاطب، كاألٚناء 

إُف  يفضيا ٣نليت يػيفىس ر بعضها بعضنا اٞنوصولة كأٚناء اإلشارة، كاليت جعلت من الٌنص شبكة من الوحدات ا
ا، كاليت تتكوٌ  كنهوإدراؾ   ف عادة من كمعانيو، فيما انعدمت باٞنقابل تلك العناصر يف اٜنكم القصًنة جدًّ

 أك من مسند إليو كمسند. موضوع ك١نموؿ
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يدعو لو  ايبٌ تعد  اٞنطابقة كاٞنقابلة، من أىم ركائز بناء اٜنكمة كنسج فضائها اٞننشطر بٌن ما ىو إ٩ن
ك٨نا من الس مات الببلغية اليت إُف جانب مسا٨نتها يف التبلحم  ،عنو عادة ىينه اٞنرسل، كبٌن ما ىو سليبٌ 

.  كالتماسك توض ح اٞنعىن كتبٌن  الداللة، كتضفي على اٜنكمة حسننا كٗناالن

ظاىرة التكرار بأنواعو، من السمات الٌنصية البارزة يف تنظيم اٜنكم كبناء لغتها،  كشف البحث أفٌ 
ا ٞنعىن، كإيضاحا ٞنقصد، كترسيخنا  فغدت نسقا من اٞنتواليات احملكمة الن سج معجمينا أرادىا اٞنرًسلي تأكيدن

 لفكر.

قة السؤاؿ كاٛنواب، أسهمت العبلقات الداللية كمنها عبلقة السبب كاٞنسبب كعبلقة التفسًن كعبل
كخاصة عبلقة اإلٗناؿ كالتفصيل اليت اتكأ عليها اٞنرًسل يف بناء اٝنطاب، ك٧نو ه كارتباط جزئياتو دالليا من 

اإلماـ، كقد أظهر عند ل، كىو خاصية أسلوبية خبلؿ إيراد اجململ مثي  اٞنفص ل، كأحياننا إُف تفصيل اٞنفصى 
 ين كالٌدالالت على الٌرغم من خيليو  الٌركابط الظاىرة بٌن اجململ كاٞنفص ل.اٞنعا تناسقي ةن كانسجامنا يف بثٌ 

ل اٜنكمة الواحدة يف هنج الببلغة نصًّا يرتبط ّنوضوع ٔنرب عنو، كقد تعٌددت اٞنواضيع اليت تشكٌ 
نيا، كمنها  مافمنها  ،تعاٛنها اٜنكم كاختلفت اٞنرأة، كمنها ٫نرب عن  امنها مك  ٫نرب عن العلم، ما٫نرب عن الد 

٫نرب عن الفقر، كما ٬نكن للحكمة الواحدة أف ٔنرب عن أكثر من موضوع أك أف ٔنرب ٠نموعة حكم عن  ام
 .موضوع كاحد فتنسجم فيما بينها لتخرب عن الكلٌ 

 ي إُف ربط جزئيات موضوع أكرب تنضوم ٓنتو كلٌ ضً فٍ تػي  فٍ إٌف قراءة شاملة للحكم كاٞنواعظ، ٬نكن أ
تلك النصوص، رغم شتاهتا كعدـ خضوعها للرتتيب، فهي مقتطعات إٌما من كصٌية أك رسالة أك خطبة، 

جاءت لغاية كىي صناعة  كما ك٨نا التوحيد كاألخبلؽ،  سٌنكقد جاءت كل ها لتخرب عن ١نورين أسا
ت الٌتقريع كالنصح اإلنساف كتعريفو بطريق الٌسعادة يف الٌدنيا كاآلخرة، فكانت نقطة التقاء ٢نتلف مقاما

 خبار كالوعظ كالتحذير.إلكا

كيعٌلل  ق فهم الٌنصٌ إٌف االطبلع على سياؽ اٜنكمة، يزك دنا باٞنعرفة أكثر، كىو يوٌضح الصورة كيعمٌ 
كجوده، كما اٜنكمة يف الٌنهج إال  الل ساف الص ادؽ للمتكل م ٞنا عاشو كعاناه، كما أف  اقتطاع ىذه اٜنكم من 

 العمل هبا.من مثى  ة حّت  ٪نسينى حفظها كاستعماٟنا، ك اف لغاية تداكليٌ مصادرىا ك



 خاتمة
 

-221- 

ن موقف مع أصحابو أك أبنائو أك مترتبط نصوص اٜنكمة بسياقات احملادثة اليت كانت يف أكثر 
اٞنوالٌن لو، فكانت اٜنكمة ىي اٞنقاؿ اٞنرتبط باٞنقاـ، كما كشف ىذا اٞنقاؿ تفاعبلن كبًننا مع نصوص أخرل 

 ريف.الشٌ  ة القرآف الكرًن كاٜنديث الٌنبومٌ صٌ خا

 ةتيعد  اٜنكم كاٞنواعظ يف اْناىها العاـ، ملفوظاتي توجيو كطلب تغيًن من خبلؿ إدراجها ضمن ثبلث
إذ تتجاكز اٜنكمة يف كثًن من  ،أصناؼ من األفعاؿ الكبلمية كىي اإلخباريٌات كالتوجيهات كالتعبًنيات

خبار، إُف طلب القياـ بفعل أك إ٤ناز عمل أك تغيًن سلوؾ أك اٌتصاؼ إلاألحياف الوصف كالتقرير كا
 بفضيلة.

إُف الوظيفة التعبًنية كالوظيفة اإلفهامية من خبلؿ طبيعة اٝنطاب ال ٠نمل اٝنطاب. إٌف  لناتوسٌ لقد 
اٜنكمة من حيث ىي صنف من اٝنطاب من جهة كتدٌخل السياقات الٌداخلية كاٝنارجية من جهة ثانية 

كظائف اٝنطاب ىي نفسها  ٕنسيكجهتنا إُف أف نقف على نوع فريد من الوظائف، كدكهنا ببل شك، 
ظائف أم  خطاب، أم ا الوظيفة اٞنرجعية فظاىرة يف كوهنا ناشئة عن معجم اٜنكم التفصيلي مع ما يرتبط ك 

 بو من سياؽ ٪نٌدد أبعاد اٞنراجع فعليًّا يف عاَف الواقع الد يين كالسياسي ٜنياة اٜنكيم.

لك تقـو على االزدكاج يف الوظيفة االنتباىية أٌف اٜنكم نسيج، كأٌف الوحدات اليت تضطلع بذ ان  يػ  بػى 
يٍرسىل إليوالٌتواصلي، فلي  من الٌضركرم أف تكوف الوحدة خالصةن يف ربط االتصاؿ أك تنبيو 
إُف الحق  اٞن

 اٝنطاب بل تقـو بأمرين يف الٌداللة يف اآلف ذاتو.

رٌكزنا يف الوظيفة الٌلسانية الواصفة على نوع ٢نتلف من الوصف أك الشرح، كىي تظهر يف عدد ال 
ستهاف بو من اٜنكم، كعلى كجو اٝنصوص ما ييعد  تصديقا أك إسنادنا خالصنا لئلماـ، فاإلخبار فيو )اٝنرب ي

 شيئنا من الوصف للمبتدأ أك اٞنوضوع. يم  سى أك احملموؿ( يي 

قد بدا الٌتوازم ملمحا بارزا يف حكم اإلماـ كمواعظو، خاٌصة الٌتوازم الرتكييب، الذم تعٌددت أنساقو ل
كقد اصطبغ بظاىرة السجع كانبىن على اٞنقابلة فكاف الظاىرة اليت صنعت  ،ت باختبلؼ النصوصكاختلف

 شعرية اٜنكمة .
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أف نذكر أف باب اٜنكمة يف كذلك ال يفوتنا   ،ُنق كذلككمع كل ما أحملنا إليو من نتائج ٥نسب أهنا  
كافية عمقا، كُنثنا َف يكن إال سبقا يف تزاؿ غًن   هنج الببلغة ما يزاؿ بكرا، كأف األدكات اليت تعاٛنو ما

 ،أما التفاصيل كاٛنزئيات فلعلها ىي النوافذ على عواَف أخرل من البحث ،جانب اٞنعاٛنة العامة كالشاملة
فمن اٞنمكن أف يكوف موضوع الوظائف أك اإلحالة أك التكرار أك اٜنذؼ ...إٍف يف اٜنكم  تصورات 

ف كذلك اٞنوضوعات اٝناصة يف اٜنكم كالفتنة أك الدنيا أك الصداقة كو تألطركحات دكتوراه، كما ٬نكن أف 
رس بأدكات أخرل ، كإف كاف بعضها دي درس كفق أدكات ٥نو النصكاليت من شأهنا أف تي ، أك اٞنرأة ...إٍف 

 . تتصل باحملتول اٞنعريف حصرا، كخارج دائرة البحث اللساين عموما
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 .  2002دط،       
 محمود توفيق محمد سعد:      

 . 1993، 1مصر، ط -شربا مسالك العطف بٌن اإلنشاء كاٝنرب، مطبعة األمانة،. 95
 :محمود فهمي حجازي      

   - علم اللغة )بٌن الرتاث كاٞنناىج اٜنديثة(، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة. 96
 .، دط، دتمصر      
 :(الحسن بن قاسم)المرادي       

  ك١نمد ندًن فاضل، دار الكتب   الٌداين يف حركؼ اٞنعاين، ٓنقيق: فخر الدين قباكة اٛنىن. 97
 . 1992، 1لبناف، ط-العلمية، بًنكت      
 مصطفى عبد الس الم أبو شادي:      

  ، مصر - القاىرةاٜنذؼ الببلغي يف القرآف الكرًن، مكتبة القرآف للطباعة كالنشر كالتوزيع، . 98
 . 1991 دط،      
 :(محمد) مفتاح      

  ، اٞنغرب - الدرا البيضاءلبناف ،  -، اٞنركز الثقايف العريب، بًنكت(تنظًن كإ٤ناز)دينامية النص . 99
 .1990، 2ط      
  اٞنغرب،  - ، اٞنركز الثقايف العريب، الدار البيضاء(٥نو منهاجية مشولية)التشابو كاالختبلؼ . 111
 .1996 ،1لبناف، ط - بًنكت       
 مكتبة الروضة الحيدرية:       

 . 2012العراؽ، دط ،-اٞنوعظة يف هنج الببلغة، العتبة العلوية اٞنقدسة، النجف. 111
 :(محمد عبد الرؤوف) المناوي        

 .ـ1988، 3السعودية، ط - الرياض التيسًن بشرح اٛنامع الصغًن، مكتبة اإلماـ الشافعي،. 112
 . ىػ1356، 1مصر، ط -القاىرة فيض القدير شرح اٛنامع الصغًن، اٞنكتبة التجارية الكربل،. 113



 قائمة المصادر والمراجع
 

-236- 

 (:زكي الدين) المنذري        
  -مسلم، ٓنقيق: ١نمد ناصر الدين األلباين، اٞنكتبب اإلسبلمي، بًنكت ٢نتصر صحيح. 114
 .1987، 6لبناف، ط        
 :(علي جابر) المنصوري        

  الدار العلمية الدكلية، دار الثقافة للنشر كالتوزيع،  باالشرتاؾالداللة الزمنية يف اٛنملة العربية،. 115
 . 2002، 1األردف، ط        
 (:محمد بن مكرم، جمال الدين، أبو الفضل)ابن منظور        

 .1989، 1سوريا، ط -الفكر، دمشق٢نتصر تاريخ دمشق، ٓنقيق: ركحية الٌنحاس، دار . 116
 :(محسن باقر) الموسوي        

   - اٞندخل إُف علـو هنج الببلغة، دار العلـو للتحقيق كالطباعة كالنشر كالتوزيع، بًنكت. 117
 . 2002، 1لبناف، ط        
 :(محم د) نظيف        

  ، أفريقيا (اللسانيات التداكليةدراسة تطبيقية يف )صلي ااٜنوار كخصائص التفاعل التو . 118
 . 2010 اٞنغرب، دط، - الدار البيضاء الشرؽ،        
 (:نظام الدين) النيسابوري        

  الفرقاف، ٓنقيق: الشيخ زكريا عمًنات، دار الكتب العلمية، رغائب غرائب القرآف ك . 119
 .ق1416، 1ط لبناف،-بًنكت        
 الهاشمي )أحمد(:        

 .2006، 3لبناف، ط -جواىر الببلغة يف اٞنعاين كالبياف كالبديع، دار الكتب العلمية، بًنكت. 111
 (:أبو الحسن نور الدين المال القارئ)الهروي        

 .2002، 1لبناف، ط-مرقاةي اٞنفاتيح شرح مشكاة اٞنصابيح، دار الفكر، بًنكت. 111
 :(جمال الدين)ابن ىشام         

  دار الفكر،  ٓنقيق: مازف اٞنبارؾ ك١نمد علي ٘ند اهلل، يبمغين اللبيب عن كتب األعار . 112
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 .1985 ،6سوريا، ط-دمشق        
 :(الشاذلي) الهيشري       

  منشورات كلية اآلداب، سلسلة  ، جامعة منوبة،(بنيتو كدكره يف اٛنملة)الٌضمًن . 113
 .17اجمللد  ،2003تون ،-منوبة اللسانيات،       
 :(أبو البقاء، موفق الدين األسدي) ابن يعيش       

  لبناف،  –: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بًنكتدًنشرح اٞنفصل للز٢نشرم، تق. 114
 . 2001، 1ط       
 

 المراجع المترجمة: -ثالثا

  (:ميلكا) إفيتش        
  ْناىات البحث اللساين، ترٗنة: سعد عبد العزيز مصلوح ككفاء فايد كامل، اجملل  ا. 115
 .2000، 2مصر، ط -األعلى للثقافة، القاىرة        
 :(فرانسواز) أرمينكو       

                  لبناف،-، بًنكتاٞنقاربة الٌتداكلٌية للخطاب، ترٗنة: سعيد عٌلوش، مركز اإل٧ناء العريب. 116
 .1987، 1ط        
 :(ستيفن) أولمان        

   - : كماؿ بشر، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرةترٗنة دكر الكلمة يف اللغة، . 117
 دت.  ، دط،مصر        
 :(روالن) بارط        

   - : فؤاد صفا كاٜنسٌن سبهاف، دار توبقاؿ للنشر، الدار البيضاء ترٗنة لذة النص،. 118
 . 1988، 1اٞنغرب، ط       

 :(ف.ر) بالمر        
   -القاىرة: صربم إبراىيم السيد، دار اٞنعرفة اٛنامعية،  ، ترٗنة(إطار جديد)علم الداللة . 119
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 . 1999دط،  مصر،       
 :(ج)يول( و ج.ب) براون       

  ٓنليل اٝنطاب، ترٗنة كتعليق: ١نٌمد لطفي الزليطي كمنًن الرتيكي، النشر العلمي للمطابع، . 121
 . 1997 ط، ، دالسعودية - جامعة اٞنلك سعود، الرياض       

 :(كالوس)برينكر        
  : سعيد حسن  ، ترٗنة(مدخل إُف اٞنفاىيم األساسية كاٞنناىج)التحليل اللغوم للنص . 121
 . 2005، 1، طمصر - ُنًنم، مؤسسة اٞنختار للنشر كالتوزيع، القاىرة        
 :(فيليب) بالنشيو        

  ، ترٗنة: صابر اٜنباشة، دار اٜنوار للنشر كالتوزيع، (من أكستٌن إُف غوفماف)التداكلية . 122
 .2007 ،1سوريا، ط - البلذقية        
 :(رومان) جاكبسون        

   - : ١نمد الوِف كمبارؾ حنوف، دار توبقاؿ للنشر، الدار البيضاءٗنة قضايا الشعرية، تر . 123
 . 1988، 1اٞنغرب، ط       

 :(تون أ.فان) يكاد        
  : سعيد حسن ُنًنم، دار القاىرة، ٗنة ، تر (مدخل متداخل االختصاصات)علم النص . 124
 .2005، 2، طمصر - القاىرة       

  : عبد القادر ٗنة ، تر (استقصاء البحث يف اٝنطاب الٌدالِف كالتداكِف)النص كالسي اؽ . 125
                  لبناف،  -اٞنغرب، أفريقيا الشرؽ، بًنكت  - أفريقيا الشرؽ، الدار البيضاء قنيين،        
 . 2000 دط،        
 :(روبرت) دندي بوجرا       

                    ، مصر - : ٕناـ حساف، عاَف الكتب، القاىرةٗنة كاإلجراء، تر النص كاٝنطاب . 126
 . 1998، 1ط       

 :(فردينان)دي سوسير       
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  نصر، منشورات اٞنؤسسة ال: يوسف غازم ك٠نيد ٗنة ١ناضرات يف األلسنية العامة، تر . 127
 . 1986 ، دط ،اٛنزائر -اٛنزائرية للطباعة، اٛنزائر        

 :(جاك) و موشالر( آن)ربول        
  : سيف الدين دغفوس ك١نمد الشيباين، دار ٗنة ، تر (علم جديد للتواصل)التداكلية اليـو . 128
 . 2001، 1، طلبناف - الطليعة للطباعة  كالنشر كالتوزيع، بًنكت        
 :(جون) سيرل        

 نشر مشرتؾ الدار  ، ترٗنة: سعيد الغا٧ني، (العاَف الواقعيالفلسفة يف )العقل كاللغة كاجملتمع . 129
 اٛنزائر، اٞنركز   -لبناف، منشورات االختبلؼ، اٛنزائر –العربية للعلـو ناشركف، بًنكت         
   ،2006، 1اٞنغرب، ط–لبناف، كالدار البيضاء  –الثقايف العريب، بًنكت         
 :(جوليا) كريسطيفا       

  م، دار توبقاؿ للنشر، الدار ظ: عبد اٛنليل نا : فريد الزاىي، مراجعةٗنة النص، تر  علم. 131
 . 1997، 2، ط1991، 1اٞنغرب، ط - البيضاء       
 وآخرون: كلماير       

  : ترٗنة ، (و كمباحثوقمدخل إُف فركضو ك٧ناذجو كعبلقاتو كطرائ)أساسيات علم لغة النص . 131
 . 2009، 1مصر، ط - مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة ُنًنم،سعيد حسن        

 :(جون) كوين        
  ، ترٗنة: أ٘ند دركيش، دار غريب للطباعة كالنشر (بناء لغة الشعر)النظرية الشعرية . 132
 .2000 ،4، طمصر - كالتوزيع، القاىرة       

 :(ديتر) فيفهيجر ( وفولفجانج) ىاينو من        
  : فاٌف بن شبيب العجمي، النشر العلمي للمطابع، ٗنة إُف علم اللغة النصي، تر مدخل . 133
 . 1999 السعودية، دط ، -الرياض جامعة اٞنلك سعود،        
 :(جرىارد) ىلبش        

              م، مكتبة زىراء الشرؽ،ًن : سعيد حسن ُنٗنة ، تر 1970تطور علم اللغة منذ عاـ . 134
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 . 2007، 1، طمصر - القاىرة        
 :(زتسيسالف) واورزنياك        

  ، ترٗنة: سعيد حسن ُنًنم، مؤسسة (مشكبلت بناء النص)مدخل إُف علم النص . 135
 . 2003، 1مصر، ط -رة القاى اٞنختار للنشر كالتوزيع،       
 :(جورج) يول       

  لبناف، األماف، -التداكلية، ترٗنة: قصي العتايب، الدار العربية للعلـو ناشركف، بًنكت. 136
 .1،2010اٞنغرب، ط-الرباط       
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 143. 100 Fiches pour Comprendre la Linguistique, Breal, Juin 2009. 

 

 :الفروق عامة وخاصةوالموسوعات و  المعاجم  -خامسا

 :(أبو منصور ،محمد بن أحمد)األزىري         
          لبناف، - العريب، بًنكتهتذيب اللغة، ٓنقيق: ١نمد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث . 144
 . 2001، 1ط       

 :(أبو البركات، كمال الدين) ابن األنباري        
  األردف،  -مرائي، مكتبة اٞننار، الزرقاءانزىة األلباء يف طبقات األدباء، ٓنقيق: إبراىيم الس. 145
 .  1985، 3ط        
 :(محمد عميم اإلحسان المجددي) البركتي       

 . 2003، 1لبناف، ط-التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، بًنكت. 146
 وآخرون:( محمد الهادي)بوطارن        

  نطبلقا من الرتاث العريب كمن )ااٞنصطلحات اللسانية كالببلغية كاألسلوبية كالشعرية . 147
  -اٜنديث، القاىرة، إشراؼ: ١نمد اٟنادم بوطارف، دار الكتب (الدراسات اٜنديثة       
 . 2010 اٛنزائر، دط ،-الكويت       

 :(أبو منصور) الثعالبي        
 لبناف، دط، دت.  -فقو اللغة كأسرار العربية، دار مكتبة اٜنياة، بًنكت. 148

 )الشريف(:الجرجاني        
 مصر، دط، دت.  -كتاب التعريفات، ٓنقيق: عبد اٞننعم اٜنفين، دار الرشاد، القاىرة. 149

 :(فاطمة محمود) الجوابرة        
 .   2003، 1، طاألردف - موسوعة علي بن أيب طالب، دار صفاء للنشر كالتوزيع، عماف. 151

 :(ياقوت) الحموي        
  ، ٓنقيق: إحساف عباس، دار الغرب (إرشاد األريب إُف معرفة األديب)معجم األدباء . 151
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 . 1993، 1ط لبناف،-بًنكتاإلسبلمي،        
 :(حاجي) خليفة        

١نمد شرؼ الدين تصحيح كتعليق كترتيب:  كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف،. 152
 . دت لبناف، دط،-، بًنكتإحياء الرتاث العريبدار كرفعت بيلكو الكليسى،  يالتقايا

 :(شمس الدين) ىبيذال        
                ، لبناف - ٓنقيق: بشار عواد معركؼ، مؤسسة الرسالة، بًنكتسًن أعبلـ النببلء، . 153
 .  1996، 1ط        
 :(جاك) و موشالر( آن)ربول         

  القاموس اٞنوسوعي للتداكلية، ترٗنة: ٠نموعة من األساتذة كالباحثٌن من اٛنامعات . 154
 .2010 ط، ، دتون  - ، تون يناتراسدار  عز الدين اجملدكب، التونسية، إشراؼ        
 :(خير الدين) الز ركلي       

 . 1986، 7لبناف، ط -األعبلـ، دار العلم للمبليٌن، بًنكت. 155
 :(أبو القاسم محمود بن عمرو، جار اهلل) الزمخشري        

      لبناف، -كتبًن أساس الببلغة، ٓنقيق: ١نمد باسل عيوف الٌسود، دار الكتب العلمية، . 156
   .1998، 1ط       

 :(ابن أبي بكر محم د بن علي) السكاكي        
، ضبط . 157                     لبناف، -دار الكتب العلمية، بًنكت تعليق: نعيم زرزكر ،ك مفتاح العلـو
 . 1987، 2ط        
 :(دومينيك) منغنوو  (باتريك) شارودو        

  عبد القادر اٞنهًنم ك٘نادم صمود، دار سيناترا، اٞنركز  : اٝنطاب، ترٗنةمعجم ٓنليل . 158
 .  2008تون ، دط، -الوطين للرتٗنة، تون        

 (:الحسن) الصغاني        
  التكملة كالذيل كالصلة لكتاب تاج اللغة كصحاح العربية، ٓنقيق: عبد العليم الطٌحاكم، . 159
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 . 1974 مصر، دط، -القاىرةمطبعة دار الكتب،         
 :(رفيق) العجم        

                   لبناف،  -موسوعة مصطلحات التصٌوؼ اإلسبلمي، مكتبة لبناف ناشركف، بًنكت. 161
 .  1999، 1ط        
 :(أبو ىالل الحسن بن عبد اهلل بن سهل) العسكري        

 .  1983، 6، طمصر - سليم، دار العلم، القاىرةالفركؽ اللغوية، ٓنقيق: ١نٌمد إبراىيم . 161
 :)أحمد(ابن فارس        

 سوريا،              -دمشق دار الفكر،: عبد السبلـ ىاركف،  معجم مقايي  اللغة، ٓنقيق. 162
 .1979 دط،       

                لبناف،  - : زىًن عبد احملسن سلطاف، مؤسسة الرسالة، بًنكت ٠نمل اللغة، ٓنقيق. 163
 . 1986، 2ط       
 :(أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد)الفراىيدي        

   -، القاىرةدار كمكتبة اٟنبلؿ ،إبراىيم السامرائيك  : مهدم اٞنخزكميٓنقيقكتاب العٌن، .164
 . مصر، دط، دت،       
 (:حامد صادق) قنيبيو  (محمد رواس) قلعجي       

 .1988، 2لبناف، ط –، بًنكت دار النفائ  ،الفقهاءمعجم لغة . 165
 :(أبو البقاء الحنفي) الكفوي       

   لبناف، دط ، - ك١نمد اٞنصرم ، مؤسسة الرسالة، بًنكت الكليات، ٓنقيق: عدناف دركيش. 166
 دت.        

 :لجنة العلوم الفلسفية واالجتماعية        
   -اٞنعجم الفلسفي، ٠نمع اللغة العربية ّنصر، اٟنيئة العامة لشؤكف اٞنطابع األمًنية، القاىرة. 167
 .1983مصر، دط،         
 :(مبارك) المبارك        
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 . 1995، 1ط لبناف ، - معجم اٞنصطلحات األلسنية، دار الفكر اللبناين، بًنكت. 168
 :(الدين، أبو الفضلمحمد بن مكرم، جمال )ابن منظور        

  ق.ػ 1414 ،3ط لبناف،  –بًنكت   صادر، دار العرب، لساف. 169
 :(دومينيك)منغنو        

  ، الدار العربية للعلـو ناشركف، ن: ١نمد ٪نيات اٞنصطلحات اٞنفاتيح لتحليل اٝنطاب، ترٗنة. 171
 . 2008، 1اٛنزائر، ط -منشورات االختبلؼ، اٛنزائر  لبناف، - بًنكت       
 النجفي )علي أكبر بن محمود(:       

  حيدر أباد  ،التحفة النظامية يف الفركؽ االصطبلحية، مطبعة دائرة اٞنعارؼ النظامية الزاىرة. 171
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  ملخصال

، قسم اٞنواعظ "-دراسة يف ٥نو النص -" اٜنكمة يف هنج الببلغة لئلماـ علي ػػػػػ:عاًف البحث اٞنوسـو بػػ
كاٜنكم اليت تضٌمنها كتاب هنج الببلغة لئلماـ علي معاٛنة ٥نوية نٌصية مٌست اٝنواص الرتكيبية كالداللية 

 :البحث تبعا لذلك إُف مقدمة كأربعة فصوؿ كخإنة  كاالتصالية ٟنذه النصوص . كقد قٌسمنا
نا الفصل األكؿ الذم ٘نل عنواف ٥نو النص اٞنبادئ كاٞنفاىيم كىو فصل نظرم للتعريف باٞننهج صخصٌ 

كما تطرٌقنا فيو إُف توضيح أىم ما أفرزه من ،النحوم النٌصي كمربرات االىتماـ بو، كعبلقتو بنحو اٛنملة، كأىدافو
 ص كاالتساؽ كاالنسجاـ.النٌ  مصطلحات خاٌصةن 

ؿ الفصوؿ التطبيقية كقد حللنا فيو اٜنكم ٓنليبل ٥نويا من التحليل النحوم أكٌ  يى ٚني  كاف الفصل الثاين الذم ك 
خبلؿ البحث يف اتساقها ككيفية ارتباط بعضها ببعض يف مستول سطح النص مثل اإلحالة كالربط كاالستبداؿ 

 كاٜنذؼ.
 كما ىو ظاىر من عنوانوا الفصل الثالث الذم كاف ٓنت عنواف التحليل اٞنعجمي الدالِف كالذم عاًف  أمٌ 

العبلقات الداللية  أىمٌ فضبل عن  كعبلقتها ببناء النص، و،كظاىرة التكرار بأنواع ظاىريت اٞنطابقة كاٞنقابلة،
ي  بً بى كالس   يلً صً فٍ كالتػ   اؿً ٍٗنى يف ارتباط اٜنكمة كاإلً  مي هً سٍ التيتي 

عبلقة ك  عبلقة العاـ كاٝناصك  ًنسً فٍ عبلقة التػ  ك  بب  سى كاٞن
 .يض كموضوع اٝنطابرً غٍ التػ   ليات انسجاـ اٝنطاب اٜنكمي مثلآك  ،السؤاؿ باٛنواب

من خبلؿ  ا فقد عوٛنت فيو اٜنكمة تداكليالو التحليل التداكِف عنوان يى طً عٍ كتناكؿ الفصل الرابع الذم أي 
 سورؿٛنوف األفعاؿ الكبلمٌية  نظرية يف ضوءأك اٞنعرفة بالعاَف، ك  عرفة اٝنلفيةكاٞن النظر يف سياقات إنتاجها،

 ككظائف اٝنطاب كفق تصنيف ركماف جاكبسوف. كمعايًنه، 
أما اٝنإنة فقد تناكلت أىٌم الٌنتائج اٞنرتبطة ِنصوصٌية الٌنص اًٜنكىًمي يف ضوء خصوصٌية اٞننهج الٌنحوم  

الببلغة ما يزاؿ بكرا، كأف األدكات اليت كذكرنا من التوصٌيات أٌف باب اٜنكمة يف هنج  الٌنٌصي الذم ًكفٍػقىهىا عيوًلجى، 
تعاٛنو ماتزاؿ غًن كافية عمقا، كُنثنا َف يكن إال سبقا يف جانب اٞنعاٛنة العامة كالشاملة أما التفاصيل كاٛنزئيات 
         فلعلها ىي النوافذ على عواَف أخرل من البحث فمن اٞنمكن أف يكوف موضوع الوظائف أك اإلحالة أك التكرار

اٜنذؼ ...إٍف يف اٜنكم  تصورات ألطركحات دكتوراه، كما ٬نكن أف يكوف كذلك اٞنوضوعات اٝناصة يف أك 
 س كفق أدكات ٥نو النص.رى دٍ كاليت من شأهنا أف تي  ،اٜنكم كالفتنة أك الدنيا أك الصداقة أك اٞنرأة ...إٍف

 الٌتداكلٌية. –االنسجاـ  –االٌتساؽ  –٥نو الٌنٌص  –هنج الببلغة  –: اٜنكمة الكلمات المفتاحية
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Summary 
The present research paper entitled: “Proverbs in Imam Ali’s ‘The peak of eloquence’: 

atextual grammar study”, is an attempt to deal with the chapter about sermons and proverbs in 
the same book from not only a textual, grammatical, structural, semantic but a communicative 
perspective as well.  

The overall structure ofthis research takes the form of a general introduction, four 
chapters and a general conclusion. Chapter one is theoretical. It covers the basic concepts and 
notions of the text such as cohesion and coherence; introduces the importance and goals of the 
textual grammar approach, and its links with sentential grammar. 

Chapter two is the first practical chapter and is destined to grammatical analysis of the 
sermons and proverbs in terms of its cohesive traits such as reference, substitution, and ellipsis.  

As for chapter three entitled ‘lexical and semantic analysis’, it deals with the antithesis and 
chiasmus; the various types of repetition and its relation to the textual structure. Besides, the 
chapter describes the main semantic relations in proverbs such as: recapitulation and elaboration, 
cause and causative, explanation, generalization and specification, question and reply as well as 
the mechanisms of the coherent proverbial discourse. 

Chapter four addresses the pragmatic analysis of proverbs, their contextual productions, 
and their background or world knowledge in the light of John Searle’sillocutionary verbs, and 
roman Jakobson’s discursive functions. 

The conclusion, however, presents the major results in relation to proverbial texts in the 
light of the grammatical and textual approach. The researcher presented series of 
recommendations in accordance with the core subject of the study. Firstly, the chapter about 
proverbs in Imam Ali’s ‘The peak of eloquence’ remains unexploited and its analyzing tools are 
not deeply sufficient. Secondly, this study is a general and exhaustive attempt whereas the details 
and specificitiessuch as functions, reference, repetition and ellipsis could lead to further doctoral 
theses about sermons and proverbs. Lastly, further subjects like temptation, existence, friendship 
or women could be dealt with according to the tools of textual grammar. 

Keywords: proverbs; eloquence; textual grammar; cohesion; coherence; pragmatics. 
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Résumé 
Le présent travail de recherché intitule : « Le Proverbe dans ‘La voie de l’éloquence ‘ de 

l’imam Ali : une étude dans la grammaire textuelle » est une étude approfondie du chapitre sur 
les sermons et les proverbes dans une perspective textuelle, grammaticale, structurale, 
sémantique et aussi communicative. 

La thèse est constituée d’une introduction générale, quatre chapitres ainsi qu’une 
conclusion. Le premier chapitre est théorique et couvre les notions et concepts de base du texte 
tels que la cohésion et la cohérence. Il introduit les objectifs ainsi que l’importance de 
l’approche grammaticale du texte et ses liens avec la grammaire phrastique. 

Chapitre deux est pratique et discute l’analyse grammaticale des sermons et proverbes 
pour ce qui est des traits cohésifs tels que la référence, la substitution, et l’ellipse. Quant au 
troisième chapitre intitulé : ‘l’analyse lexicale et sémantique’, il décrit l’antithèse et le chiasme, 
les différents types de la répétition et leur relation à la structure textuelle. En plus, ce même 
chapitre étudie les principales relations sémantiques dans les proverbes comme la récapitulation 
et l’élaboration ; la cause et le causatif ; l’explication ; la généralisation et la spécification ; la 
question et la réponse ainsi que les mécanismes de la cohérence du discours proverbial. 

Le quatrième et dernier chapitre examine l’analyse pragmatique des proverbes, le contexte 
de leur production, leur milieu socioculturel dans la lumière des verbes illocutoires de John 
Searle et les fonctions discursives de Roman Jakobson. 

Enfin, la conclusion présente les résultats majeurs en relation avec les textes proverbiaux 
suivant l’approche grammaticale et textuelle. Un nombre de recommandations ont été 
suggérées conformément au sujet principal de cette étude. En premier lieu, le chapitre sur les 
proverbes dans ‘La voie de l’éloquence’ de l’imam Ali reste entièrement inexploité et les outils 
d’analyse sont très insuffisants. Deuxièmement, ce travail est général mais exhaustif, néanmoins, 
des spécificités telles que la fonction discursive, la référence, la répétition et l’ellipse pourraient 
intéresser de futures thèses de doctorat sur les proverbes et les sermons. Aussi,  des sujets comme 
la tentation, l’existence, l’amitié, ou la femme pourraient être traités selon les outils de la 
grammaire textuelle. 

Mots clés : proverbe; éloquence; grammaire textuelle; cohésion; cohérence; pragmatique. 

 


