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 آمنة



  أ
 

 جديد يعىن تيار معريف، وبالتحديد يف غرب أوروبا املاضي ظهر يف أواخر الستينيات من القرن

بوصفه مبقاربة النصوص األدبية، وغري األدبية من وجهة نظر لسانية تتجاوز مستوى املفردة إىل النص 

، و الذي جاء كردة لسانيات النص أطلق عليه اسم: رهذا التيابنية داللية كربى له وظائف متعددة، 

مناهج اليت قصرت دراستها على اجلملة الواحدة، فتناولتها مفردة معزولة عن سياقها لل خمالفةفعل 

باعتبارها الوحدة الكربى القابلة للتحليل، وتوسعت يف دراسة األجزاء املكونة هلا، وبذلك ركزت على 

 والتداويل منها.،اجلانب الوصفي للغة، وأمهلت كال من اجلانبني الداليل 

 ولسانيات النص كغريها من العلوم اللغوية األخرى حتاول أن تشق طريقها إلثبات أحقيتها يف      

 واخلطابات من خالل مجلة من الوسائل واآلليات، وذلك ، وحتليل النصوص،االعتماد عليها ملعاجلة

بالرتكيز على مبدأين أساسني مها: 

 ومتاسكه من خالل أجزاءه املكونة له. ،أوال: البحث يف كيفية ترابط النص

ثانيا: الكشف عن الوسائل اللغوية اليت ععل من النص وحدة قائمة بذاتا، متميزة عن غريها، 

مرتابطة فيما بينها. 

 فموضوع لسانيات النص بشكل عام هو دراسة النص اللغوي دراسة وصفية حتليلية، يف إطار      

يضمن له الرتابط والتماسك، والتميز واالنتظام، سواء أكان النص املدروس نصا نثريا، أم نصا شعريا. 

 وملعاجلة النصوص وحتليلها وفق لسانيات النص البد من توفر جمموعة من الوسائل اللغوية      

اليت ععل النص الواحد قائما بذاته مستقال عن غريه، وذلك انطالقا من وسائل الربط والتماسك 

 والبىن الكربى اليت تعرف ،السطحي الذي يعرف باالتساق، والعالقات الداللية واملعرفة بعامل النص

باالنسجام، والنظر يف السياق الذي ورد فيه النص ملعرفة إمكانية دراسته دراسة تداولية، ألن حماولة 

التعرف على متاسك النصوص ال تكون إال بإخضاعها إىل هذه املقاربات الثالث: االتساق، 

االنسجام، البعد التداويل. 

، فنجد إىل أخرى ومن مدونة   إىل آخر، وتطبيقاتا ختتلف من باحث، إال أن هذه املقاربات     

سنة  )M.A.k.Hallidayمثال الدراسة الرائدة اليت قدمت من طرف هاليداي ورقية حسن( 

 قد ركزت البحث يف اتساق الوحدات السطحية من خالل الوسائل الشكلية اليت تظهر على 1976



  ب
 

  أما فان دايكاالتساق في اإلنجليزية،: بــــــ مستوى اجلملة ،ويتضح ذلك جليا يف كتابيهما املوسوم 

)Van.Dijk :النص والسياق) فقد قدم آلية جديدة إلثبات متاسك النصوص من خالل كتابه ،

وذلك حني عاوز النظر يف البنية الداخلية، وركز أكثر على العالقات الداللية، يف حني اهتم كل من 

تحليل )بالسياق والبعد التداويل للنص من خالل كتابيهما : G.broun.G.yuleبراون ويول(

الخطاب. 

 ومبا أن املنهج اللساين النصي هو مثرة تقاطع الدراسات األدبية النقدية، مع اللسانيات      

احلديثة، فقد جعلت منه مطية لدراسة مجلة من خطب اإلمام علي رضي اهللا عنه، ألكشف عن 

مدى فصاحتها وبالغتها، وعن الكيفية اليت ضمنت الرتابط والتماسك بني أجزاءها املكونة هلا، 

وسعيا م  أيضا لتوضيح البع  من آليات التحليل النصي هلذا احلقل املعريف اجلديد، واليت حصرتا 

على مدونة بعنوان:  يف آليتني اثنتني فقط مها: االتساق واالنسجام. ومن مثة فقد وقع اختياري

، هذه املدونة مقسمة إىل ثالثة أقسام هي: مستدرك نهج البالغة للهادي كاشف الغطاء

القسم األول: اخلطب واألوامر. 

القسم الثاين: الكتب والوصايا. 

القسم الثالث: احلكم واآلداب. 

 وقد اخرتت هذه املدونة بالتحديد ملا حتتويه من خطب جليلة، ذات فصاحة عالية، تنم عن       

الثراء اللغوي لإلمام علي رضي اهللا عنه،هذا الثراء الذي شكل جماال خصبا لتجسيد مقوالت 

لسانيات النص وإجراءاتا، فارتييت أن أخترب القسم األول منها بذا املنهج ، وهو القسم اخلاص 

باخلطب واألوامر، حيث احتوى على أربع وأربعني خطبة، ومثانية وأربعني أمرا، انتخبت منه اثنيت 

عشرة خطبة رأيت أ�ا كافية ملوضوع البحث، وذلك ملا تتوفر عليه من صور االتساق واالنسجام، 

آليات االنسجام النصي في خطب مختارة  "ـومن هنا جاءت فكرة موضوع هذه املذكرة املوسومة ب

،واليت حاولت من خالهلا الكشف عن النظام " للهادي كاشف الغطاءمن مستدرك نهج البالغة

اللغوي الذي حقق هلا النصية، والكشف أيضا عن الكيفية اليت مت من خالهلا إبراز القيم واملبادئ اليت 

نادى با اإلمام علي رضي اهللا عنه، ألصل يف األخري إىل مدى موافقة األشكال اللغوية للمضامني 



  ج
 

التعبريية، ليبقى البحث يف البعد التداويل هلذه اخلطب مشروع حبث قد يعاجل يف موضع آخر إن شاء 

اهللا تعاىل. 

  انطلقت يف هذا البحث من فرضية مفادها أن خطب هذه املدونة عبارة عن خطبة واحدة     

لكل فبدأت عملي للربهنة على مدى صحة هذه الفرضية  من خالل إثبات متاسك األجزاء املكونة 

، مث مدى ترابط اخلطب كلها فيما بينها، لتبدو يف األخري نسيجا متشابكا متالمحا، خطبة على حده

 وقائمة للمصادر ،وخامتة، وملحق وثالثة فصول، ومن مثة بوبت حبثي هذا إىل:مقدمة، ومدخل،

واملراجع، وفهرس للموضوعات. 

      .تناولت يف املقدمة أمهية املوضوع وأسباب اختياره، والنتائج اليت أهدف إىل حتقيقها

وتعرضت يف املدخل إىل شخصية اإلمام علي كرم اهللا وجهه، من حيث نشيته ومولده، 

ضت أيضا إىل التعريف بفن اخلطابة من ر، كما تع ووفاته خالفته وأدبه،وصفاته ومكانته، وإىل علمه

، وحمسناتا.  وأنواعها مفهومها،حيث

 بوصفهاويف الفصل األول تطرقت إىل أهم املصطلحات واملفاهيم اخلاصة بلسانيات النص،

 وتطرقت إىل اإلرهاصات األوىل اليت ،اإلطار االبستيمولوجي الذي احتضن هذا البحث،  فعرفت با

مهدت لظهورها، كما استعرضت أبرز األسباب الرئيسة اليت كان هلا الدور األساس يف ظهور هذا 

 عن أمهية لسانيات النص وعالقاتا بباقي العلوم اللغوية األخرى، وبعدها حتدثتاحلقل املعريف.مث 

 بعدها املصطلحات األساسية يف هذا احلقل املعريف تطرقت إىل مفهوم النص والنصية واخلطاب

 واخلطاب. ،بني النصالكائن الفرق عن  حلديث، ألختم هذا املدخل بااخلصب

فقد   االتساق النصي في خطب اإلمام علي رضي اهللا عنه املوسوم بـــ:  أما الفصل الثاين     

 ، والتوازي، واحلذف،خصصته آللية االتساق، من خالل البحث فيدور اإلحالة، والوصل

واالستبدال. 

االنسجام النصي في خطب اإلمام علي رضي  الذي جاء حتت عنوان:  أما الفصل الثالث      

عاجلت فيه ظاهرة االنسجام من خالل الرتكيز على العالقات الداللية بني الوحدات النصية  فاهللا عنه



  د
 

واملتمثلة أساسا يف: عالقة اإلمجال والتفصيل، عالقة السببية، وعالقة اجلواب بالشرط، هذا إضافة إىل 

موضوع اخلطاب،و البنية الكربى الشاملة ، والتغري  ودوره يف حتقيق االنسجام. 

 فتضمنت أهم النتائج املتوصل إليها, ،  وأما اخلامتة    

يقتضي التصنيف والتحليل واإلحصاء، حيث الذي  الوصفي املنهج  يف حبثي  وقد اتبعت    

أصف الظواهر مث أقوم بعملية التحليل استنادا إىل اآلليات املعتمدة يف ذلك. 

 واحلديثة ، فقد تنوعت بني القدمية،   أما عن املصادر املراجع اليت اعتمدتا يف هذا البحث  

 الصناعتين البن ج ، الخصائصواملرتمجة، ونذكر منها على سبيل املثال ال احلصر مايلي: 

علم لغة النص: المفاهيم  لألزهر الزناد، نسيج النص ألمحد عفيفي، نحو النصللعسكري، 

  حملمد خطايب،لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب  لسعيد حسن البحريي،واالتجاهات

 لفان علم النص لروبرت دي بوجراند، النص والخطاب واإلجراء لرباون ويول، الخطاب تحليل

دايك...اخل. 

  وعدر اإلشارة إىل أن امللحق ضم جداول ( احلذف والتوازي) اليت حتوي اإلحصاءات اليت    

 اخلاص باالتساق، وهي جداول تعني القارئ على استقراء الظواهر النصية الثاينب  عليها الفصل 

ومعرفة مدى فعاليتها يف كل خطبة من خطب املدونة، وقد أحلقت هذه اجلداول بامللحق ألن الفصل 

 للتمثيل يف منت الفصل،  بعضهامل يتسع لذكرها مفصلة، ولكثرة الشواهد يف كل منهما، فذكر

واختص امللحق بالتفصيالت. 

 بالشكر اجلزيل، واالمتنان العظيم، مبا نصح محمد كراكبيستاذ الفاضل لأل وأخريا، أتقدم 

، فله حسنات  حىت استوى هذا البحث على سوقهووجه وحفز إلجناز هذا العمل، فقد شرفنا برعايته

 جمهودنا وعلينا تبعاته، واحلمد هللا أوال وأخريا.
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   أوال:  شخصية اإلمام علي رضي اهللا عنه:
 ــــ مولده ونشأته:1

 هاشم بن عبد مااف، وأمه فاطمة بات أسد بن ن هو علي بن أيب طالب بن عبد املطلب ب

هاشم بن عبد مااف، صحايب جليل ورابع اخللفاء الراشدين، وابن عم الرسول صلى اهللا عليه وسلم، 

، وقيل إن امسه الذي اختارته له أمه: )1( ق.ه، وهو قرشي من أبوين هامشيني23ولد مبكة عام 

حيدرة، باسم أبيها أسد، واحليدرة هو األسد، لكن والده غريه ومساه عليا وهو الذي عرف به 

 )2 (واشتهر، وكان علي أصغر إخوانه، يكربه ساا كال من جعفر وعقيل وطالب.

 نشأ علي بن أيب طالب رضي اهللا عاه يف بيت الابوة، وعرف العبادة من صالة الايب املصطفى 

ومن زوجته الطاهرة، ومجعت بياه وبني صاحب الدعوة قرابة مضاعفة وسبة أوثق من سبة القرابة، 

حيث تزوج اباته فاطمة، ولبث مقيما إىل جاب الايب صلى اهللا عليه وسلم، جياهد حتت راية اإلسالم 

حىت قيل إن الايب آثره إيثارا ظاهرا، حيث قال للمنلمني يف طريقه إىل حجة الوداع:" من كات 

  )3 (مواله، فعلي مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه."

 

 ــــ صفاته ومكانته:2

من أوصافه رضي اهللا عاه يف طفولته أنه كان طفال مبكر الاماء، سابقا ألنداده يف الفهم 

والقدرة،ألنه أدر  الدعوة الابوية يف النادسة أو النابعة من عمره وال  يصعب استيعابا يف مثل هذه 

النن، ومن أوصافه اخللقية أيضا أنه كان أميل إىل القصر، أشد األدمة، أصلع مبيض الرأس، واللحية 

 طويلها، ثقيل العياني حنن الوجه واضح البشاشة، عريض املاكبني، وكان كبري البطن مييل إىل النماة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .124ياظر: إيليا حاوي، فن اخلطابة وتطوره عاد العرب، دار الثقافة، بريوت، د ط، د ت، ص  )1(
، 1ياظر: عباس سمود العقاد،موسوعة عباس سمود العقاد اإلسالمية، اللد الثاين،دار الكتاب العريب، بريوت، ط  )2(

 .687، ص 1971
 املرجع النابق، ص ن. )3(
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وقد اشُتهر عاه أنه مل يصارع أحًدا إال  .تدل األخبار على قوته اجلندية البالغة يف غري إفراط، و

اهلجرة، وثباته يوم ُأحد  ومن مواقفه الشجاعة نومه يف فراش الايب ليلة، صرعه، ومل يبارز أحًدا إال قتله

للحصن ووقفته يوم اَجلَمل وِصفِّني والاهروان  وُحاَـْني حني فزع الااس وفروا، وبطولته يوم َخْيرب وفتحه

  )1 (. وال سيما يف مواقف الازال، واهليبة، و االعتزاز،صفة الثقة  من املشاهد. وتقرتن بالشجاعةهاوغري

 ــــ علمه وأدبه:3

 كان رضي اهللا عاه من أعلم الصحابة، قال منروق بن األجدع بن مالك يف ذلك:" ياتهي 

فكان أحنن  )2 (علم الصحابة لنتة، ومن ستة إىل اثاني، علي بن أيب طالب، وعبد اهللا بن منعود."

أهل اإلسالم علما وفقها وعبادة وعمال، حيث كانت فتاواه مرجعا للخلفاء والصحابة يف عهود أيب 

  بكر الصديق، وعمر بن اخلطاب، وعثمان بن عفان.

 كما أن املزية ال  امتاز با علي رضي اهللا عاه أنه جعل الدين موضوعا من موضوعات 

التفكري والتأمل، ومل يقصر ذلك على العبادة وإجراء األحكام فقط، بل امتاز أيضا بالفقه الذي يراد 

به الفكر احملض والدراسة اخلالصة، فهو أبو علم الكالم يف الدين اإلسالمي، ألن املتكلمني 

وقد كان رضي اهللا عاه إماما يف اخلطابة، وإماما  )3 ((األشاعرة واملعتزلة) أقاموا مذاهبهم على أساسه.

يف تااول األسلوب العريب، والدليل على ذلك " �ج البالغة" الذي يعد أساسا من أسس البالغة 

العربية بعد القرآن الكرمي، والبالغة الابوية الشريفة، حيث مجع فيه بني روائع البيان اجلاهلي املبين على 

الفطرة النليمة وبني البيان اإلسالمي املبين على املاطق القوي فكان له بذا اجلمع بياهما ما حدا 

 ، كيف ال وقد )4 (ببعض القائلني أن يقول :" كالم علي دون كالم اخلالق، وفوق كالم املخلوقني."

 ترىب يف حجر الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي دانت له أساليب البيان، لذلك جنده يرجتل خطبة 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 688ياظر: عباس سمود العقاد، موسوعة سمود عباس العقاد اإلسالمية،ص  )1(
 .124ياظر:إيليا حاوي، فن اخلطابة ، ص  )2(
 .708،707ياظر:املرجع النابق، ص )3(
كمال الدين ميثم البحراين ، مقدمة شرح �ج البالغة، فن البالغة واخلطابة وفضائل اإلمام علي،ت:عبد القادر حنني،  )4(

 . 7، ص1987، 1دار الشروق، بريوت، ط
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 ويلقيها بداهة دون حتضري منبق، فيخاطب با القلوب قبل العقول.

 فاإلمام كرم اهللا وجهه إذن بلغ من البالغة مبلغا مل يصل إىل أطرافه أحد من الااس، ماعدا 

رسول اهللا ـــ ألن إنشاءه بليغ جيمع فيه بني األلفاظ العذبة واملعاين العميقة ال  ال تبتذل، حيث يعطي 

 )1 (لكل مقام مقاله، ويعطي لكل حال لبوسها، ويوفق يف حالة الرضا كما يوفق يف حالة النخط.

 :)2 ( ولعل من أهم األمور ال  جعلت من اإلمام علي رضي اهللا عاه خطيبا مؤثرا ما يأيت

 أسلم صبيا، فلم تدننه عقائد باطلة مثل أترابه. •

 ترىب يف مازل الوحي رفقة خري األنام. •

 رباه الايب املصطفى بكل ما أويت من جوامع الكلم، وكرمي اخلصال. •

عاش كل أحداث الدعوة، وخاض غمارها إىل حد وضع روحه على كفه ليلة اهلجرة عادما نام  •

 مكان الايب صلى اهللا عليه وسلم.

الظروف ال  عاشها أضفت على حديثه صبغة من اجلدية والصدق، فكل كالمه نابع من  •

 جتارب بكل تفاصيلها.

 يقول أحدهم:" إن الباعث األهم خلطب اإلمام علي رضي اهللا عاه، واملعني األعمق الذي 

يغرتف ماه... ثقافته اإلننانية العميقة اجلذور، ال  أوغل فيها، بتقصي أحوال البشر، وواقع الافس 

 .)3 (ويغذي ذلك ويرفده مبا اطلع عليه من أمر الدين وتعاليمه"

 عن اخلصائ  العامة ال  امتازت با خطبه، فيمكن اختصارها فيما يأيت: أما 

حدة االنفعال الذي يادمج فيه موضوع خطبته مع ذاته، ألن خطبه رضي اهللا عاه مابثقة من  •

 جتارب شخصية خاض غمارها.

 وجود نزعة دياية وسياسية عميقة يف موضوعات خطبه. •
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8ياظر: كمال الدين ميثم البحراين، مقدمة شرح �ج البالغة، ص  )1(
، ص 1997، 1ياظر:سمود سمد عمارة،اخلطابة بني الاظرية والتطبيق، مكتبة اإلميان للاشر والتوزيع، القاهرة،ط )2(

298. 
 .158إيليا حاوي، فن اخلطابة، ص  )3(
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 وجود نغمة خاصة وأداء ساك يف خطبه، حيث تتضافر صيغ اللفظ والعبارة وتآلف احلروف. •

املعاين ال ترتاكب يف خطبه، وإمنا تتواكب يف تنلنل يؤسس النابق فيه لالحق، مبا يهيئ  •

 الفرصة للنامع لتذوق التعبري ومتثل املعىن.

االعتماد على التكرار املقبول، والذي يهدف من ورائه جتنيد املعىن وتقويته، من خالل  •

 )1(التعبري عاه بألفاظ تتلفة يتحقق با تشويق النامع وإثارته لينتوعب ما يقال. 

 ــــ خالفته ووفاته:4

هـ، فقام بعض أكابر 35 عفان ساةبن  عثمان اخلالفة بعد مقتل علي بن أيب طالب ويل 

عائشة رضي اهللا  الفتاة، فرتيث، فغضبت علي الصحابة يطلبون القصاص من قتلة عثمان، وتوقع

هـ 36فكانت وقعة اجلمل ساة  هم طلحة والزبري، وقاتلوا علًيا،تعاها، وقام معها مجع كبري يف مقدم

وخالصة خربها أن علًيا عزل  هـ،37بعد أن كثر قتلى الفريقني. مث كانت وقعة صفني ساة  علي وظفر

فاقتتال مائة وعشرة أيام قُتل فيها من  معاوية عن والية الشام، يوم ويل اخلالفة، فعصاه معاوية،

فاتفقا سرًا على  العاص،  بنوعمرو موسى األشعري أيب الفريقني عدد كبري، وانتهى القتال بتحكيم

فافرتق املنلمون ثالثة أقنام:  ومعاوية، وأعلن أبو موسى ذلك، وخالفه عمرو فأقر معاوية، علي خلع

بيعته لعلي وهم أهل الكوفة، والثالث اعتزهلما  األول بايع ملعاوية وهم أهل الشام، والثاين حافظ على

 علي  هـ بني38وهم فرقة اخلوارج. وكانت وقعة الاهروان ساة  رضاه بالتحكيماإلمام علي  ونقم على

 غيلة يف ملجم بن نعبد الرحمدار اخلالفة) إىل أن قتله ( بالكوفة وأقامفظفر علي وأُباة التحكيم،

 .)2 (.هـ40 ساة  املنجد قبل صالة الصبح وذلك يف رمضان املشهورة،17مؤامرة 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .158، 157، 156، 155ياظر: إيليا حاوي، فن اخلطابة، ص  )1(
ياظر: أبو العباس أمحد بن حنن بن علي بن اخلطيب،كتاب الوفيات حتقيق عادل نويهض، مؤسنة نويهض الثقافية  )2(

 .125. و إيليا حاوي، فن اخلطابة، ص 28 ص1982للتأليف والرتمجة والاشر، بريوت لباان 
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 ثانيا: فن الخطابة:
 ـــ مفهوم الخطابة:1

ذكر ابن ماظور يف مادة( خ ط ب): خطب: خيطب، خطبة، يقال: فالن خطب إىل فالن  أ/ لغة:

 فخطبه وأخطبه، أي: أجابه.

 واخلطاب واملخاطبة: مراجعة الكالم، وقد خاطبه بالكالم تاطبة، وخطابا، ومها يتخاطبان.

واخلطبة مصدر اخلطيب، وخطب اخلاطب على املارب، واختطب: خيطب خطابة، واسم 

 )1 (الكالم اخلطبة، واخلطبة عاد العرب هي الكالم املاثور املنجع وغريه.

 وذكر الزتشري يف ذات املادة: خاطبه فأحنن اخلطاب أي: املواجهة بالكالم، وخطب 

 )2 (اخلطيب خطبة حناة، وخطب اخلاطب خطبة مجيلة وكثر خطابا.

 واخلطبة هي الكالم املاثور خياطب به متكلم فصيح مجعا من الااس إلقااعهم.

يعرفها بعضهم بأ�ا:" صااعة يتكلف فيها اإلقااع املمكن للجمهور فيما يرادوا أن  ب/ اصطالحا:

  على أن اإلقااع يكون على نوعني:)3 (يصدقوا به."

 ــ ماطقي: غايته إذعان العقل لاتيجة مباية على مقدمات ثبتت له صحتها.1

ـــ خطايب: يتوخى إذعان العقل لصحة املقول بأقينة مركبة من املشهورات أو املظاونات مع حتريك 2

  )4 (عواطف القلب إعجابا به واستمالة اإلرادة إليه حبا به.

 

فاخلطابة إذن هي مموعة قوانني يقتدر با على اإلقااع،يف أي موضوع يراد طرحه،واإلقااع هو 

 محل النامع على التنليم بصحة ما يقال،ألن اهلدف ماها هو إقااع مجهور املتلقني والتأثري فيهم بـأي 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .855، ص 2، اللد 1988لنان العرب احمليط، دار اجليل، بريوت، دط،  )1(
 . 114أساس البالغة، ت: عبد الرحيم سمود، دار املعرفة، بريوت، دط، د ت، ص  )2(
 .163كمال الدين ميثم البحراين ، مقدمة شرح �ج البالغة، ص )3(
، ج 1926، 3ياظر: لويس شيخو الينوعي، علم األدب يف علم اخلطابة، مطبعة اآلباء الينوعيني، بريوت، ط  )4(

 .10،ص2
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 )1 (شكل من األشكال فهي:"فن تاطبة اجلماهري بطريقة إلقائية تشتمل على اإلقااع واالستمالة."

يقول أرسطو:"بعض الااس ميارس اخلطابة فطرة وسليقة، وبعضهم ميارسها باملرانة ال  اكتنبها من 

 )2(مقتضيات احلياة."

 ويقول جرير:" رأس اخلطابة الطبع وعمودها الدربة، وجااحها رواية الكالم، وحليتها األعراب، 

 فاخلطابة حنبه ال تقوم إال بذه األمور النت، وال يكون )3 (وباؤها ختري اللفظ، ومتامها اإلشارة."

اإلننان خطيبا مامل حيصل عليها، ولعل أمهها على اإلطالق هو الطبع، ألنه وكما يقال الطبع يغلب 

 التطبع.

 واخلطابة يف اصطالح احلكماء هي "صااعة تتكلف اإلقااع املمكن يف كل مقولة من 

ذلك أل�ا تتحرى يف كل منألة أو قضية تطرحها ما يفيد اإلقااع واالستمالة وإن مل ) 4(املقوالت"

 تتمكن دائما من إدرا  غايتها ألسباب.

 فصااعة اخلطابة حنب رأي ابن سياا" صااعة عظيمة الافع جدا... ألن األحكام الصادقة 

فيما هو حنن وعدل، أفضل نفعا، وأعظم على الااس من أضدادها فائدة" وتكمن أمهية اخلطابة 

 )5 (وفائدتا فيما يأيت:

  كو�ا حاجة نفنية. •

 ظاهرة من ظواهر التمع البشري. •

 بيان من البيان الذي هو نعمة اهللا على اإلننان. •

 سالح من أسلحة الدعوة والتعليم. •

 تفيد يف تقرير القوانني الكلية، كالعقائد اإلهلية والقوانني العملية. •
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6سمود سمد عمارة، اخلطابة بني الاظرية والتطبيق، ص  )1(
 .7ياظر: م ن، ص )2(
، 1ياظر: معروف الرصايف، نفح الطيب يف اخلطابة واخلطيب، مطبعة األوقاف اإلسالمية، دار اخلالفة العلمية،ط  )3(

 .7، ص1917
 .7ياظر: لويس شيخو الينوعي، علم األدب يف علم اخلطابة، ص )4(
 .12ياظر:سمود سمد عمارة، م س،ص  )5(
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 ـــــ أنواعها: 2

 :)1( قنمت اخلطابة أقناما عديدة، فاليونانيون مثال قنموها حبنب الزمن إىل ثالثة أقنام 

  ما خيت  باملاضي: وهي اخلطبة القضائية، وغايتها الدفاع عن الافس.أ ـــ

  ما يتعلق باحلاضر: وهي خطب املدح والذم، وخطب التعزية وغريها مما يتصل بالواقع.بـــــــ ــ

 ما يتعلق باالستعداد للمنتقبل: وهي ال  حتمل النامع على احلرب أو النلم، أو استمالة ج ــ

 اجلمهور ملبدأ من املبادئ.

  وهاا  من قنمها حبنب املوضوعات وماها:

 وهي ال  تعرب عن مكاون الضمائر واملشاعر لدى أمة معياة، فيكون اخلطيب :أ ــ الخطابة السياسية

  أمورها.حبذلك مقوم اعوجاجها ومصل

 وغايتها التحريض على خوض املغامرات، وتوين املوت، وتعتمد على إثارة :بـ ــ الخطابة العسكرية

احلماسة وتوين أمر الدنيا. وميتاز هذا الاوع من اخلطب باإلجياز والبعد عن التجميل والتزويق كما هو 

 احلال يف اخلطب األخرى، ألن املقام الذي ترد فيه ال يقتضي ذلك.

 وهي األوىف مبطالب الااس، كو�ا تعرب عن مشاعرهم ومبادئهم وقيمهم، دون :جـ ــ الخطابة الدينية

كذب وال افرتاء، ألن اخلطيب الديين مع قومه يف النراء والضراء، ال يفرتق عاهم بأي حال من 

 األحوال.

 وفيها يتم الفصل يف اخلصومات، وحل القضايا العالقة، ومعرفة احلق من :د ــ الخطابة القضائية

الباطل، وحتري العدالة احلقيقية. فعن أم سلمة رضي اهللا عاها، عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

قال:"إمنا أنا بشر وإنكم ختتصمون إيل، ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض، فأقضى حنو 

 )2(ما أمسع فمن قضيت له حبق أخيه شيئا فال يأخذه، فإمنا أقطع له قطعة من الاار."

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .244 ، 243سمود سمد عمارة، اخلطابة بني الاظرية والتطبيق، ص  )1(
 .245م ن، ص  )2(
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 )1 (أما عن أقنامها عاد العرب فقد رأى اجلاحظ أ�ا عشرة أنواع وهي:

 _ خطبة اجلمعة.                             _ خطبة املواهب.

 _ خطبة العيد.                               _ خطبة بني النماطني.

 _ خطبة الصلح.                             _ خطبة التأبني.

 _ خطبة احلمالة.                             _ خطبة املوسم.

 _ خطبة يوم احلفل.                          _ خطبة الاكاح.

 للخلفاء واألمراء، ومن ياوب عاهم، والغالب فيها أن تكون سياسية خطب الجمعة والعيد: •

 أو اجتماعية.

 هي ال  ختطب بعد أن تضع احلرب أوزارها، وهي خاصة باحلروب ال  خطب الصلح: •

 كانت تقع بني القبائل العربية وتتم الدعوة فيها للتصاحل والتنامح.

 مبثابة الدية ال  حيملها قوم عن قوم إذا أرادوا محل دية قتيل إىل ذويه، يف خطب الحمالة: •

حني أن خطب املواهب هي ال  ينتوهبون فيها اهلبات ويطلبون األعطيات عاد وفودهم 

 على اخللفاء واألمراء.

 هي ال  ختطب إذا احتشد الااس ألمر أمههم أو نازلة أملت بم، فيوم خطب يوم الحفل: •

 ـــ Metnikاحلفل هو يوم االجتماع ـــ وهذا أشبه شيء مبا ينمى يف اللغة األجابية "متايك"

 حلل أمر خاص من األمور.

 هي ال  خيطبو�ا بني القوم وقد اصطفوا صفني متقابلني،يقال: مشى بني خطب السماطين: •

النماطني أي بني الصفني من القوم، وقيل: النماط هو صف اجلاود الذين يتقدمون بني 

يدي امللك وعليه فإن خطب النماطني هي ال  خيطبو�ا عاد امللو  واألمراء قياما بني 

 صفني من اجلاود.

 ـ التأبني هو الثااء على امليت كما أن التقريض هو الثااء على احلي، ومن مثة خطب التأبين: •
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .118-1/116ياظر: البيان والتبيني، حتقيق وشرح عبد النالم سمد هارون، دار اجليل، بريوت، دط ، دت.  )1(
 .193،135،143، 2/45و
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فخطب التأبني هي ال  يقوم فيها العرب قدميا على قرب من مات فيادبونه ويثاون عليه 

 ويعددون ساساه، فيبكونه، وينتبكون عليه، وكان ذلك من عاداتم وتقاليدهم.

 هي ال  ختطب يف األسواق وغريها من األماكن، وكان حيضرها العرب مبا خطب المواسم: •

عادهم من املآثر، واملفاخر، ويتااشدون، ويلقون اخلطب، ويتحاكمون فيها إىل قضاة نصبوا 

 أنفنهم لاقد الشعر ولعل أشهر سوق تداولت فيها مثل هذه اخلطب سوق عكاظ.

 حيث كانوا إذا خطبوا امرأة واجتمعوا عاد وليها ألجل األمال ، خيطب خطبة النكاح: •

 أحدهم فيتكلم مبا يرغب ويل املرأة يف اخلاطب من مدحه والثااء عليه.

ومن عادتم يف خطبهم كلها أ�م خيطبون وهم قيام إال يف خطبة الاكاح فإن اخلطيب خيطب 

وهو قاعد، وخطب الاكاح ال يقدم عليها إال من كان يف بيانه أبرع وعلى القول يف املقام الضاك 

 أجرأ.

  هي:)1( وتاقنم اخلطابة أيضا حبنب أغراضها إىل ثالثة أقنام

 وهي تاطبة يراد با اإلقااع يف أي أمر يابغي أن يفعل لافعه كاإلقبال على اهللا تعاىل أ ـــ مشاورة:

 برت  الدنيا، واإلعراض عاها، واالستكمال يف الفضائل، وتر  الرذائل، وال يابغي أن يفعل لضرره.  

  ويراد با اإلقااع يف مدح شيء بفضيلته، أو ذمه باقيصته.بـ ـــ منافرة:

  ويراد با اإلقااع يف إشكالية ظلم، أو اعتذار.ج ـــ مشاجرة:

  ـــ محسناتها:3

 مثة ثالثة أمور أساسية تعترب من أهم سناات اخلطابة، ماها ما يتعلق باأللفاظ، وماها ما 

 يتعلق بالرتتيب، وماها ما يتعلق بيئة اخلطيب.

 حتنياها يف البالغة أمر جد مهم، فجزالة املعىن مابثقة عن جزالة األلفاظ، أ ـــ ما يتعلق باأللفاظ:

 )2(وركاكتها تلهله وتذهب ذوقه وبريقه، ومن األمور احملناة لأللفاظ نذكر:

 أن يكون اللفظ فصيحا عذبا. •
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .173)ــ ياظر: كمال الدين ميثم البحراين، مقدمة شرح �ج البالغة، ص 1(

  وما بعدها.184)ــ ياظر: م ن، ص 2(
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 أن يراعى متام الرباطات، وهي احلروف ال  يقتضي ذكرها أن تكرر. •

 أن ال يباعد بني الرباطني حبشو دخيل ياني الوصلة بياهما. •

 أن يراعي حقه ــــ اللفظ ــــ يف التقدمي والتأخري. •

 أن يزين بالتشبيه واالستعارة ألن فائدتما تزويق املعىن الذي ال حيصل له ذلك إال بدو�ما. •

 أن يراعي اخلطيب لفظ املفرد والتثاية واجلمع، والتذكري والتأنيث. •

 فكل األقوال اخلطابية تتضمن: الصدر والوسط واخلامتة، وبالتايل البد من ب ـــ ما يتعلق بالترتيب:

 أن جتري اخلطبة على هذا الاهج وإال فند هيكلها العام.

  ونذكر ماها:ج ـــ ما يتعلق بهيئة الخطيب:

أن يتحكم يف صوته فريفعه يف موضع الرفع، وخيفضه يف موضع اخلفض، فيشرت  األداء املعرب  •

 مع اللفظ يف إحداث التأثري لدى املنتمعني.

أن يتحلى اخلطيب بصفات وأخالق حناة يكنب با قلوب النامعني وينتميلها إىل ما  •

 يقول.

 )1(على أن هاا  من قنم هيئة أو آداب اخلطيب ثالثة أقنام هي:

 أي أصالة العقل وعلمه التام بالقضية ومتييزه لوجوه األمور ومعضالت املشاكل، أ ـــ سداد الرأي:

 وميكاه إثبات ذلك من خالل إيراد قضيته يف صورة قريبة املاال و متكياها يف قلوب النامعني باألدلة.

 وهي صفة البد ماها كي يثبت خلوص نيته للنامعني، وأن يظهر يف أثااء خطابه بـ ـــ صدق اللهجة:

ما انطبع عليه من الصالح وسالمة الاية، فريد الااس عن النيئات ويدعوهم إىل األمور الشريفة، قال 

 أبو العتاهية (البنيط):

 والقول أبلغه ماكان أصدقه       والصدق يف موقف منتنهل عال.

 وهو أن يبني للااس أن قصارى بغيته مصاحلهم، وأنه يؤثر أمورهم اخلاصة على نفنه، ج ـــ التودد:

 كما ينعى إىل ترويج أغراضهم، أي التقرب إليهم بالوقار والوفاء واألمانة والازاهة.

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 48)ـــ ياظر: لويس شيخو الينوعي، علم األدب يف علم اخلطابة، ص 1(
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 الفصل األول
 اإلطار االبنتمولوجي للنانيات الا 

 
  لنانيات الا : املفهوم والاشأة. -1
     مفهومها  -أ

 نشأتا وأسباب ظهورها. -ب

      

  أمهيتها. -2

  عالقاتا بالعلوم األخرى. -3

  الا  والاصية واخلطاب. -4

  بني الا  واخلطاب. -5
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 :: المفهوم والنشأةـــ لسانيات النص 1

سبقت اإلشارة إىل أن أواخر النتيايات كانت مرحلة جديدة لظهور تيار معريف  :تمهيد      

، لسانيات النصجديد جعل من الا  مادته األساسية يف الدراسة والتحليل، اصطلح على تنميته: 

هذا التيار الذي جاء كردة فعل مغايرة على املااهج النابقة ال  كانت تعترب اجلملة هي املوضوع 

األساسي للدراسة اللنانية، كو�ا أكرب وحدة لغوية قابلة للتحليل، ويبدو هذا املوقف للنانيات 

، حني عرف اجلملة F.De.saussureسرياجلملة يف أجلى صوره فيما قدمه فرديااند دي سو

بأ�ا: "عبارة عن تتابع من الرموز، وأن كل رمز ينهم بشيء من معىن الكل؛ هلذا فكل رمز داخل 

اجلملة يرتبط مبا قبله ومبا بعده، وأطلق على تتابع الرموز وارتباطها يف داخل اجلملة مصطلح 

"syntagmatique)1( فهذا االنتقال املعريف من لنانيات اجلملة إىل لنانيات الا  هو ،

 وأهدافه، حيث استطاعت لنانيات الا  بلوغ سطات متقدمة ، وإجراءاته، وأدواته،انتقال يف املاهج

مل تنتطع لنانيات اجلملة الوصول إليها، إذ متكات من حتديد العالقات ال  تربط الكلمات واجلمل 

وفقرات الاصوص على منتويات عدة، فهذه الاقلة الاوعية يف الدراسة اللغوية مل تكن مرد تعديل 

بنيط يف الشكل واملضمون، وإمنا حدثت يف املاهج كله من خالل مقوالته املعرفية وأدواته اإلجرائية. 

 ولتداخل هذا العلم مع علوم لغوية كثرية فإنه يصعب حتديد البدايات األوىل لظهوره، كونه مل 

 أو مدرسة بعياها، أو ارتبط باجتاه سدد، ومل ياشأ يف كاف عامل بذاته دون غريه، ،يكن وليد بلد معني

 بل ظهر نتيجة تضافر جهود مموعة من الباحثني تتلفي االجتاهات كان هدفهم األساس ومههم

الوحيد هو البحث عن بديل آخر للدراسة اللنانية يتجاوز منتوى املفردة بل اجلملة الواحدة إىل 

الا  كوحدة كربى، غري أنه ميكااا اإلشارة إىل بعض احملاوالت ال  عدها الباحثون الاواة األوىل ال   

 من أصحابا:انبثقت ماها لنانيات الا  و

 ودعوته إىل وجوب االهتمام بالا ،حيث رأى أن الدراسات M.Bakhtineباختين  -1

 اللنانية مل تكشف عن خفايا األشكال اللغوية الكربى كاخلطابات واحلوارات ...، أل�ا ركزت على

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .30،ص2004)- سعيد حنن البحريي، علم لغة الا  :املفاهيم واالجتاهات، مؤسنة املختار للاشر والتوزيع، القاهرة،1 (
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 .)1 (اجلملة دون أن تتجاوزها إىل الا 

 حيث علق م1887 ساة H.weil أشار إىل العمل الذي قام به  Dresslerدريسلر  -2

تتابع اللفظ على تتابع األفكار فاصال ذلك التتابع عن الاحو، ومقرتحا معايري وظيفية للجملة 

 .)2(ومفهوما خاصا ألسلوب األفكار

 I.Nye بشكل عام- ترجع إىل رسالة  شري إىل أن بداية البحث –ي حيريسعيد حسن ب  -3

، أين حبثت فيها عالمات عدم م1912وهي باحثة أمريكية قدمت أطروحتها للدكتوراه ستة 

االكتمال- وهي حجة منطية يف علم لغة الا - والتكرار بااء على أسس نصية، بوصفها 

 )3 ( سددة للعالقات الداخلية بني اجلمل وفقرات الا  الواحد.عالمات

مبثابة اإلرهاصات األوىل لتحليل اخلطاب، حيث تعد أعماله  Z.Harris زليخ هاريس  -4

حاول أن ياقل املااهج البايوية التوزيعية يف التحليل من منتوى اجلملة إىل منتوى الا ، وأن 

 .)4 (ياظم متتالياته املتحققة يف حتويالت موضحة.

 Bulletin De Linguistique إىل إحصاء ضبطته ملةيشري  محمد الشاوش  -5

األعمال املصافة حتت عاوان: لنانيات الا  وحتليل اخلطاب، وال  نشرت بني عامي  مشل

 )5(، وقد وردت يف اللة كما يلي: عمال298و 24،تراوح عددها بني م1990م و1978

 عمال. 92 أي: 2491إىل  2401م: من 1978 •

 عمال. 103 أي: 2416 إىل 2314م: من 1979 •

  عمال.112 أي: 3266 إىل 3155م: من 1980 •

  عمال. 113  أي: 2815 إىل 2702م: من 1982 •

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ياظر:  سمد الشاوش، أصول حتليل اخلطاب يف الاظرية الاحوية العربية؛تأسيس حنو الا ، جامعة ماوبة ، كلية اآلداب،  )1(
.   75م 2001، 1ط تونس،

.  29ياظر: البحريي،علم لغة الا  ، ص )2(
. 76ياظر: م ن، ص ن، والشاوش، م س، ص )3(
ياظر:الشاوش، م س، ص ن.  )4(
 . 77-76، ص  م نياظر: )5(
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  عمال.138 أي: 2482 إىل 2355م: من 1983 •

 عمال. 298 أي: 3384 إىل 3086م: من 1984 •

 عمال. 140 أي: 2431 إىل 2292م: من 1985 •

 عمال. 126 أي: 2659 إىل 2534م: من 1986 •

عمال. 124 أي: 2949 إىل 2826م: من 1987 •

 عمال. 85 أي: 2481 إىل 2397م: من 1988 •

  عمال.94 أي: 3384 إىل 3291م: من 1990 •

 كانت احلد األقصى لالهتمام م1984فاملتأمل هلذا اجلدول التصايفي يالحظ بأن ساة 

، ومن مثة دعا الشاوش إىل املزيد من  عمال298بلنانيات الا ، أين وصل عدد األعمال إىل 

التصايف للكشف عن هذه الاقلة الاوعية يف الدراسة اللنانية. 
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 - مفهوم لسانيات النص:أ

 فرعا استوى إذ  استقر املفهوم احلديث للنانيات الا  يف أواخر النتيايات من هذا القرن،    

 من فروع علم اللغة، وهو أمر يشهد عليه تاريخ نشر األعمال املؤسنة هلذا العلم بني سا  اأساس

 )1(، أين أصبح الا  مادة ختص  له املؤلفات واألعمال اجلماعية الضخمة.م1970م-1965

لنانيات الا . بوقد آن األوان لضرورة جتاوز املاوال الذي وضع لاحو اجلملة واالهتمام 

 فمن تعريفات الباحثني العرب هلذا احلقل املعريف جند سعد مصلوح يعرفه بقوله: "منط من     

التحليل ذو وسائل حبثية مركبة، متتد قدرتا الشخصية إىل منتوى ما وراء اجلملة، باإلضافة إىل 

فحصها لعالقة املكونات الرتكيبية داخل اجلملة، وتشمل عالقات ما وراء اجلملة منتويات ذات 

 )2(طابع تدرجيي، يبدأ من عالقات ما بني اجلمل، مث الفقرة، مث الا  أو اخلطاب بتمامه".

باية   بأن اللنانيات الاصية: "عبارة عن ماهج يتكفل بدراسةاألخضر الصبيحي       ويرى سمد 

مرد تتابع  الاصوص وكيفيات اشتغاهلا، وذلك من ماطلق منلمة ماطقية تقضي بأن الا  ليس

 Une unité linguistiqueمموعة من اجلمل، وإمنا هو وحدة لغوية نوعية

spécifique،"3( ميزتا األساسية االتناق(. 

 فياطلق يف حتديده ملفهوم لنانيات الا  من أ�ا: "فرع من فروع علم ،صبحي إبراهيم الفقي   أما 

اللغة، مادتا األساسية هي الا  ماطوقا كان أو مكتوبا، وذلك من خالل دراسة جوانب عديدة 

 )4(أمهها الرتابط ووسائله، واإلحالة املرجعية وأنواعها، وسياق الا  ودور املشاركني يف إنتاجه".

 أن لنانيات الا  هي ذلك التحول األساس الذي جتاوز خولة طالب اإلبراهيمي    وترى 

 أساسية بكو�ا وحدة لغوية مغلقة، واجلملة  بكو�ا وحدةالدراسات اللنانية القائمة على دراسة الباية

  اللغوي إىل اعتماد الا  مبختلف أنواعه وحدة سورية هلذا التحليل، مع االهتمامـيف التحليل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 79، صأصول حتليل اخلطابياظر:سمد الشاوش،  )1(
. 56-55،ص1،2001عفيفي،حنو الا ؛اجتاه جديد يف الدرس اللغوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر،ط أمحد )2(
. 59، ص01،2008 وماالت تطبيقه، ماشورات االختالف، الدار العربية للعلوم، اجلزائر، طمدخل إىل علم الا  )3(
 36علم اللغة الاصي بني الاظرية والتطبيق،دراسة تطبيقية على النور املكية دار غريب للاشر والتوزيع،القاهرة،دت،ص  )4(
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 )1(.التواصلية، ال  تنهم يف خلق  االتصال بني أفراد الموعة اللغويةبالوظيفة 

ختت  بدراسة   فرع من فروع علم اللغة:أ�ابفقد عرفها   J. Richardأما جا  ريتشارد 

هذه الاصوص  الاصوص املكتوبة واملاطوقة على حد سواء، تأكيدا للطريقة ال  انتظمت با أجزاء

 )2 (وارتبطت فيما بياها، لتخرب عن الكل املفيد.

بأ�ا تتم بدراسة األدوات اللغوية الكفيلة بتحقيق التماسك  Nils نيلزيف حني يعرفها      

 )3(حتليل الا .  والداليل مع مراعاة النياق واخللفية املعرفية الواجب توفرها لدى املتلقي أثااء،الاصي

 يف  ورقية حسنHallidayهاليداي  كما جند تعريفا آخر للنانيات الا  لدى     

 أين عرضا فيه منوذجا إلقامة لنانيات الا  تاطلق من )1976االتساق في اإلنجليزية(كتابما: 

فكرة مفادها أن هذا العلم احلديث ال بعين سوى دراسة الوسائل اللغوية ال  تربط بني متتالية من 

 وتالمحه. ،أي أن ساولة حتليل ن  معني تقتضي البحث يف سبل متاسكه) 4(اجلمل.

 من خالل الاظر يف التعريفات النالفة الذكر يتبني لاا أن هذا املاهج هو فرع من فروع علم     

التداويل، بواسطة مجلة من و الداليل،  و منتويات: الاحوي،ةاللغة، يهتم بدراسة الا  عرب ثالث

الوسائل ال  متكاه من حتديد البىن الاصية، والكشف عن األباية اللغوية وطرق متاسكها من حيث 

هي وحدات لنانية.  

 

 
 

 

 

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 179، ص2000ياظر: مبادىء يف اللنانيات، دار القصبة للاشر، اجلزائر، دط،  )1(

. 35ياظر: صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة الاصي بني الاظرية والتطبيق، ص )2(

ياظر: م ن ، ص ن.  )3(

. 81،ص 2006، 1ياظر:عمر أبو خرمة، حنو الا ، نقد الاظرية وبااء أخرى، عامل الكتب احلديث،إربد، األردن، ط )4(
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 أسباب ظهورها: نشأتها، و-  ب

تعد اللغة املاطوقة و املكتوبة من أهم وسائل االتصال اإلنناين، لذلك حظيت باصيب وافر 

من الدراسة ماذ القدم ومن أحدث األطروحات ال  عايت بتوصيف وسائل االتصال اللناين ، 

 زليخ هاريسوالريادة يف ذلك تعود إىل ) 1(األطروحة الاصية يف حتليالتا الاقدية املختلفة.

Z.Harris الذي قدم ماهجا لتحليل اخلطاب املرتابط معتمدا يف ذلك اللنانيات الوصفية قصد ،

، وقصر اهتمامه على اجلمل والعالقات Structure De Texteاكتشاف باية الا  

الاحوية القائمة بياها، وذلك ضمن مفهوم جذري يف اللنانيات الشكلية.  

وعلى هذا األساس اعتمد ماهجه يف حتليل اخلطاب على دعامتني أساسيتني مها: العالقات 

التوزيعية بني اجلمل، والربط بني اللغة والنياق. 

 أن اللنانيات مربة على متابعة الاشاط D.Baugrandدي بوجراند رى يويف ذات النياق 

اإلنناين يف التخاطب باعتباره جوهر اللغة الطبيعية حىت يكون واضحا مفهوما من قبل املتلقي يف  

 من خالل ما تقدم ذكره تطالعاا عدة أسباب كان هلا الدور الرئيس يف )2 (إطار تواصلي مزدوج.

: يأيتظهور لنانيات الا  جنملها فيما 

ضيق مال الدراسة اللنانية، والذي دفع بالدارسني إىل ضرورة البحث عن مال أوسع هلا   -1

وبالتايل اخلروج عن قيود حنو اجلملة ، والاحو الذي يهتم بدراسة اللغة يف ذاتا ومن أجل 

ذاتا، وإقصاء املعىن والداللة والنياق الشيء الذي جعل من اللغة عبارة عن هيكل 

 .)3(شكلي ماطقي مرد.

أزمة االجتاهات الاقدية كون اللغة هلا صلة وطيدة بنائر العلوم، إال أن صلتها باألدب  -2

 دور األداة فقط يف العلوم يحني تؤدتتلفة نوعا ما، فهي تكون األداة الغاية، يف 

 األخرى.
ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتظر: نعمان بوقرة، املصطلح اللناين الاصي، قراءة سياقية تأصيلية، أعمال ملتقى : اللغة العربية واملصطلح، يومي  )1(
 .231.ص2006، ماشورات ترب اللنانيات واللغة العربية، جامعة عاابة ، اجلزائر، 2002 مايو19/20

. ن، ص م نياظر:  )2(
. 80ياظر: سمد الشاوش،أصول حتليل اخلطاب، ص )3(
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ونظرا لتلك التغريات ال  شهدتا التيارات الاقدية يف أواسط النتيايات، فإن اللنانيات     

كانت املخرج الوحيد لتلك األزمة، إال أ�ا مل تكن قادرة على االستجابة آلمال رجال الاقد واألدب، 

وملا كان عماد هذين التوجهني الاصوص ال اجلمل، فإ�م وجدوا يف ذلك املطية الشرعية للدعوة إىل 

 واخلطاب باعتبارمها باية أكرب ،توسيع مال الدراسة اللنانية، بتجاوز حدود اجلملة الواحدة إىل الا 

 )1(ماها. 

مة ءمة يف الدراسة اللغوية،ومتثلت هذه الازعة يف الدعوة إىل مالءاحلرص على توفري املال-3       

الدراسة اللغوية للواقع اللغوي، حيث قويت هذه الرغبة عاد بداية الشك يف نظرية أ نعوم 

 أن أدخل تعديال على نظريته وذلك بالتمييز بني ها، وكان من نتائجChomskyتشومسكي

،معتربا األوىل من مال  Acceptabilité، واملقبوليةGrammaticalitéالاحوية 

، والثانية من مال اإلجناز الذي ضم الظواهر التابعة إليه حلدود الذاكرة،والتاغيم واألسلوب، القدرة

  قدChomsky، وفضال عن هذا التمييز فإن تشومنكي وبعد إقصائها من مال القدرة والاحو

) 2(أشار إىل إمكانية تااول الاحوية واملقبولية يف إطار نظرية منتقلة.

 يذكرنا مبا اقرتحه Chomskyتشومسكيإال أن هذا املاهج الذي سلكه 

 عادما قال بوجوب التمييز بني اللغة، و الكالم، فهما بذين التمييزين Saussureسوسير

يشرتكان يف اعتبار ما تعلق بالكالم واإلجناز من قبيل علم من الدرجة الثانية، ال يصل إىل منتوى 

 اإلجرائية إىل الدراسة املالئمةعلم اللغة، إال أن بعض الباحثني رأوا يف هذا العلم ما ميكن أن تعود به 

 .)3(اآلخر ماهم وجوب جتاوز اجلملة والقدرة إىل االهتمام بالا  واإلجناز. اللنانية، يف حني رأى

واحلقيقة أن االجتاه من حنو اجلملة إىل لنانيات الا  مل يفرض وجوده إال حياما نشر 

 رـــــــــــــيعتب م، فهو أول لناين1952 تحليل الخطاب سنة دراستني يف كتابه:  Harris Zهاريس 
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .80ياظر: سمد الشاوش أصول حتليل اخلطاب. ص  )1(

. 81ص ،م ن )2(

 .82، صم ن )3(
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اخلطاب موضوعا شرعيا للدرس اللناين، حيث قدم ماهجا لتحليل اخلطاب املرتابط املتماسك واهتم 

بتوزيع العااصر اللغوية يف الاصوص، والروابط الكائاة بني الا  والنياق االجتماعي، ومن مثة أصبح 

 اخلطاب هو األساس األول الذي تقوم عليه عملية التحليل اللناين.

ال  تعترب   Bloum Feild بلومفيلد وبااء على ذلك مت تكنري القاعدة ال  وضعها    

اجلملة هي الوحدة اللغوية الكربى القابلة للتحليل، وأ�ا املوضوع الشرعي والوحيد للنانيات على  

اعتبار األشكال اللغوية األخرى ال ميكن حتديدها يف إطار ميكن من دراستها على أحنن وجه، وأن 

 )1(الا  ليس إال مظهرا من مظاهر االستعمال اللغوي.

 الا  متنائلني  ولنانياتمن خالل ما تقدم حقيق باا أن نشري إىل العالقة بني لنانيات اجلملة    

 على اقتحام ميدان مهام بنيئالقا يف ذلك أهي عالقة اتصال أم عالقة انفصال؟وهل كان للتاازع

 لإلجابة عن هذا نقول:الدراسة اللنانية حظ وافر ألحدمها على اآلخر الكتناح أرضية هذا امليدان؟

إذ يرى بعض الدارسني أن الا  واجلملة ياتميان إىل أصااف شكلية متباياة، وقد أ-عالقة انفصال:

 ينن متقابلي  وجوب الفصل بني لنانيات اجلملة ولنانيات الا ، باعتبارمها أمر Gopnikأكد

، إال يف بعض الظواهر العامة، وبالتايل ال ميكن ألحدمها أن يتولد مباشرة من اآلخر، ينمافصل

 .)2(ومبقتضى هذا التخصي  يكون الا  مموعة ، والا  عاصرا مفردا.

 أن لنانيات الا  مشتملة على لنانيات اجلملة، محال  دارسون آخرون يرىب-عالقة اشتمال:

على اشتمال الاصوص على اجلمل، فكل ماهو موضوع للنانيات اجلملة هو بالضرورة داخل يف 

 إىل اعتبار حنو اجلملة Winerموضوع لنانيات الا ، والعكس ليس صحيحا، فقد ذهب ويار 

، فالعالقة بياهما إذن هي عالقة احتواء الكل للجزء. )3(جزءا من حنو الا ، وال ياعكس األمر

ن إمكانية استيعاب اجلملة للا ، ماطلقه تقدير أفعال يف الباية إوهاا  رأي ثالث يقول 

ي  ــــــول فــــــل القــــــالعميقة با ميثل مكونات عملية القول،وبالتايل فهي عملية تاطلق أساسا من تقدير فع
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .30 حبريي، علم لغة الا  ،ص سعيد حننياظر: )1(

 .100ياظر: سمد الشاوش، أصول حتليل اخلطاب، ص )2(

 .ياظر: م ن، ص ن )3(
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) 1(بداية كل مجلة أو ن ، فيصبح الا  بذلك قائما يف اجلملة ويتحكم فيه فعل القول.

ن لنانيات الا  لينت مكملة للنانيات اجلملة، وال موسعة لاهلا إ ميكن أن نقول أخريا

اإلجرائي، وإمنا هي إعادة بااء اللنانيات من ماطلق جديد موضوعه األساس هو الا ، الذي يعترب 

الوحدة الطبيعية للتواصل اللغوي بني مجاعة املتكلمني، على أن املقصود من الا  هاا هو كل فعل 

 Tout acte de communication شفويامكان كتابيا أأتواصلي لغوي، سواء 

linguistique oral ou écrit)2(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .101ياظر: سمد الشاوش، أصول حتليل اخلطاب، ص )1(
 .59ياظر:سمد األخضر الصبيحي، مدخل إىل علم الا  وماالت تطبيقه، ص )2(
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/أهميتها: 2

 إن االهتمام بلنانيات الا  يف الدراسات اللغوية احلديثة بدل االهتمام بلنانيات اجلملة ال     

 أو التشكيك يف صحتها، ألن التواصل والتفاعل بني املتكلمني ال يتم ،يعين أبدا التقليل ماها

باستعمال كلمات أو عبارات ، وإمنا يتأتى ذلك من خالل إجنازات كالمية أوسع وأكرب تكون ممثلة 

  )1(وبشكل واضح فيما ينمى بالا  أو اخلطاب.

 إىل  ومن مثة أصبحت هاا  ضرورة ملحة لالنتقال بالبحث اللغوي من منتويات اجلملة

دراسة ظواهر لغوية أكرب ممثلة أساسا يف الاصوص جبميع أنواعها. 

    فاالنتقال من اجلملة إىل الا  مل يكن مرد نقلة كمية، من وحدة أصغر إىل وحدة أكرب،بل 

كان  نقلة نوعية من نظام إىل نظام تتلف يقتضي مقاربة من نوع تتلف، تراعي خصوصياته 

ومتطلباته، ويتمثل هذا الاظام يف لنانيات الا  الذي أوىل اهتماما بالغا باجلانب الداليل واهتم 

:"يف كل األحناء T.V.dijkباملعىن اهتماما كبريا، ويتضح ذلك جليا من خالل قول فان ديك

النابقة لاحو الا  وصف لألباية اللغوية، ولكاه مل يعن باجلوانب الداللية عااية كافية مما جعل 

علماء الا  يرون أن البحث الشكلي لألباية اللغوية ما يزال مقتصرا على وصف اجلملة، يف حني 

يتضح من يوم إىل آخر أن جوانب كثرية هلذه األباية –وخباصة اجلوانب الداللية- ال ميكن أن توصف 

. فتوقف اللنانيات سابقا عاد حدود اجلملة )2(إال يف إطار أوسع لاحو اخلطاب أو حنو الا "

باعتبارها أكرب وحدة قابلة للتحليل، وباعتبارها أيضا موضوعا أساسيا للبحث،أمر البد فيه من نظر، 

يقول سعد مصلوح يف ذلك:"أدر  علماء اللنان أن اجتزاء اجلمل حييل اللغة احلية فتاتا وتفاريق بني 

 وهذه إشارة ماه إىل انعدام الواقعية يف هذا الاوع من البحث )3(اجلمل املصاوعة الففة أو المدة".

مازوعة من سياقها، ألن تفنري النلو  اإلنناين ال يتم إال من خالل  اللغوي،باعتباره يدرس ظواهر

 ن  مرتبط بنياق تواصلي وليس من خالل مجلة واحدة. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .64صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة الاصي، ص :ياظر )1(
 .120سعيد حنن حبريي، علم لغة الا ،ص  )2(
من حنو اجلملة إىل حنو الا ،الكتاب التذكاري بقنم اللغة العربية،إعداد وديعة طه جنم،عبده  )3(

 .410،ص1990بدوي،الكويت،
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 ومتكااا لنانيات الا  أيضا من إعادة الاظر يف بعض املفاهيم اللغوية التقليدية النائدة 

 : يأيت وذلك بغية تعديلها ومثال ذلك ما

األغراض فيها ، ولكن د - افتقار قصيدة العصر اجلاهلي إىل الوحدة العضوية، وسبب ذلك هو تعد1

 وذلك، ووسائل متكاا من دراسة أية قصيدة جاهلية،بفضل لنانيات الا  وما تتوفر عليه من آليات

بإجياد صور الرتابط املفهومي امللحوظ الذي يشري إىل وجود وحدة عضوية كاملة، وقد قدم سعد 

(بات عجالن) وال  جعل ماها مطية المرقش األصغرمصلوح منوذجا لتلك الدراسة يف قصيدة 

إلرساء قواعد هذا املاهج اللناين الاصي، وذلك باالنتقال بالاحو العريب بعامة من طور ظل فيه 

حبيس أسوار اجلملة، إىل طور يكون فيه الاحو قادرا بوسائله على ساصرة الا  وصفا وحتليال، 

مكتفية بافنها   بايةا ذا مركبا تواصلياوالكشف عن عالقاته ال  تتحقق با نصية الا ، كونه حدث

استطاع من خالل جتربته هذه أن يلمس مدى إحكام سعد مصلوح ـ ف)1(قادرة على اإلفصاح والتأثري.

 . وباطاه ،الانيج يف التشكيل اللغوي للا ، والكشف عن  الصلة القائمة بني ظاهر الا 

-الاظر يف مفهوم التضمني، بوصفه عيبا من عيوب القافية، فهو عاد البالغيني القدماء ذلك 2

االرتباط الداليل املباشر، أو التعالق الاحوي بني األبيات املختلفة ،يقول أبو هالل العنكري عن 

 )2(التضمني: "هو أن يكون الفصل األول مفتقرا إىل الفصل الثاين، والبيت األول ستاجا إىل األخري".

  )    من الوافركقول الشاعر:(

   بليلى العامرية أو يراح      أن القلب ليلة قيل يغدى ــــــــــ 

جتاذبه وقد علق اجلااح     ت      ـــــــــا شر  فباتـــــــــــــقطاة غره

 صالح  علقوقد عد البالغيون ذلك قبحا،وأن مثل هذا االرتباط من العيوب الواجب تفاديها،حيث

فضل على ذلك بقوله:"من الواضح أن الصورة الشائقة يف هذه األبيات الغزلية العذبة مل تشفع 
 ـــ

ـــ 

 

ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ يوليو ،2 ، 1 ، عدد10سعد مصلوح، حنو أجرومية للا  الشعري، قراءة يف قصيدة جاهلية، ملة فصول، م  ياظر: )1(
 .153، ص1991 أغنطس،

، 2004، 1صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم الا ، دار الكتاب املصري/مصر، ودار الكتاب اللبااين/لباان، ط )2(
 .315ص
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شكل  للشاعر عاد البالغي الصارم الذي يرى يف البيت  وحدة حنوية ال يابغي أن تظل مفتوحة بأي

   )1(على البيت الاور هلا".

كما ميكن أيضا للنانيات الا  أن تفيد الباحث يف مال الرتمجة من لغة إىل أخرى، وهذا 

 ويلح عليه، على عكس اللنانيات التقليدية R.D. Baugrand روبرت دي بوجراندما يقره 

، )2(فالرتمجة من أمور األداء، ولينت من امتال  الاحو واملعجم فقط ال  تعىن بالاظم االفرتاضية،

وألن الطبيعة اللغوية تفرض علياا مثل هذه التداخالت فالبد من اإلفادة من لنانيات الا  يف هذا 

الال، بغية االطالع أكثر على كاه وخصوصيات اللغات األخرى. 

  ومن الضرورات ال  استدعت اللجوء إىل لنانيات الا ، إضافة مهام جديدة لينت من 

  يف ذلك:"ال بد صياغة القواعد ال  متكاااT.V.Dijk فان ديك. يقول )3(اختصاص حنو اجلملة

من حصر كل الاصوص الاحوية يف لغة ما، ومن تزويدنا بوصف لألباية، وجيب أن يعد مثل ذلك 

الاحو الاصي إعادة بااء شكلية للثروة اللغوية لدى منتخدم اللغة و إنتاج عدد ال �ائي من 

. فلنانيات الا  تنعى للبحث عن كفاية نصية على غرار الكفاية )4(الاصوص بصورة ستملة"

اللغوية، ألن االنتقال من مال إىل مال أكثر اتناعا ومشولية مع وجود بعض االختالفات بياهما 

ة، ألن الكفاية اللغوية ال  حتدث عاها ـــــــــــــــيتطلب ماا دراسة تلك التصورات يف إطار نظرية كلي

، جتعل من منتخدم اللغة حبينا لقواعد معياة خاصة بإنتاج اجلمل، وال T.V.Dijkان ديكـــــــــف

جتعله يتجاوزها إىل معرفة قواعد أكثر اتناعا من سابقتها، حبيث متكاه من إنتاج الاصوص، وهي ما 

اصطلح على تنميته بالقواعد الاصية. كما أن لنانيات الا  تنعى إىل حتقيق هدف جديد مل 

حتققه لنانيات اجلملة من قبل، وهو الرتكيز أكثر على اجلانب الداليل، واالهتمام باملعىن أثااء عملية 

التحليل اللغوي، ألن غياب اجلانبني الداليل والتواصلي دفع باللنانيني الاصيني إىل البحث عن 

 من اجلمع بني اجلوانب املهملة آنفا.  موصف آخر ميكاه
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 43، وأمحد عفيفي، حنو الا ، ص315صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم الا  ص )1(
 .41 حنو الا ، ص ياظر: أمحد عفيفي، )2(
 ياظر: م ن ، ص ن. )3(
 .135حبريي، علم لغة الا ،ص سعيد حنن  )4(
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أن املهمة Dresler دريسلرو  De Beaugrand دي بوجراندكما يرى كل من 

 املاوطة بلنانيات الا  هي االضطالع با واالعتماد عليها للتمييز بني أمناط الاصوص" فماها ماهو

خباري وما هو علمي، وما هو قصيدة وغري ذلك مما يبدو معقوال أ�ا تتطلب علم الاصوص الذي إ

جيب أن يكون قادرا على  شرح كل اخلصائ  والعالمات الفارقة بني هذه الاصوص أو أمناط 

ومعىن ذلك أن لنانيات الا  تتوفر على مجلة من اآلليات ال  تؤهلها ألن تكشف لاا ) 1(الا ".

 عن هوية أي ن  مهما كان نوعه.
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مجيل عبد اليد، البديع بني البالغة العربية واللنانيات الاصية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، د ط،  )1(
 . 68،ص 1998
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/عالقاتها بالعلوم األخرى: 3
  تشرت  لنانيات الا  يف الكثري من أسنها ومبادئها مع علوم متعددة، سواء كانت هذه    

 غري لنانية كعلم الافس مالعلوم لنانية كاللنانيات العامة والبالغة وحتليل اخلطاب واألسلوبية، أ

العلم المتداخل  وعلم احلاسوب ، مما جعل العديد من العلماء يطلق عليها اسم: ،وعلم االجتماع

،أل�ا اتنمت بقدرة فائقة على استيعاب كم هائل من اخلليط املعريف املتباين، االختصاصات

واتنمت أيضا بتشكيل باية قادرة على احلفاظ على ذلك التداخل من جهة وإبراز جوانب 

 )1(االختالف بياها وبني العلوم األخرى من جهة ثانية.

الرغم من االختالفات الطفيفة على فالبالغة العربية على عالقة وطيدة بلنانيات الا  

املوجودة بياهما وخباصة يف املاهج واألدوات، وكيفية التحليل واألهداف املرجوة، وغري ذلك، إال أن 

عدها  النابقة التارخيية هلا،يقول موضحا: "إن البالغة هي النابقة   T. V. dijkفان ديك

التارخيية لعلم الا ، إذا حنن أخذنا يف االعتبار توجهها العام املتمثل يف وصف الاصوص، وحتديد 

وظائفها املتعددة، لكااا نؤثر مصطلح علم الا  ألن كلمة البالغة ترتبط حاليا بأشكال أسلوبية 

خاصة كما كانت ترتبط بوظائف االتصال العام ووسائل اإلقااع، وإذا كانت البالغة قد أخذت تثري 

االهتمام مددا يف األوساط اللغوية واألدبية ، فإن علم الا  هو الذي يقدم اإلطار العامل لتلك 

 )2 (البحوث، مما يشتمل على املظاهر التقاية ال  ال تزال تنمى بالغية".

املتلقي قصد   وبالدرجة األوىل على فالبالغة تبحث يف كيفية اإلنتاج اخلالق للاصوص، مركزة يف ذل

التأثري فيه،وإقااعه وجلب انتباهه، فهي تناعده على معرفة املرسل من خالل مموعة من اخلصائ  

الكالمية، مع مراعاة املوقف الكالمي تبعا ملااسبة املقام ملقتضى املقال، فمهمة البالغة إذن هي 

 ساولة توفري القواعد واألسس ال  متكن املتكلم من استمالة منتمعيه إلقااعهم مبا يدعو إليه.

 

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 23 البحريي،علم لغة الا ،ص  سعيد حنن)-ياظر:1(
)-صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم الا ، نقال عن: 2(

Van dijk. Teun A.la ciencia DEL texto. Trad. Barcelona. 1984. p19. 



27 
 

فعدم كفاية املشروعات التخطيطية واالجتاهات الشكلية للبالغة اجلديدة يف العقود األخرية، 

جعلها متضي يف تكوين مشروع للبالغة الاصية الذي يعمل بدوره على التوحيد بياها وبني علم 

. )1(الا 

ويذهب صالح فضل إىل أن الطرح الاصي للبالغة ضرورة ملحة متليها عوامل عدة نذكر      

: )2(ماها

-إمجاع الباحثني على أن البالغة هي األفق املاشود وامللتقى الضروري للتداولية وعلم الا  1

 إىل ىوالنيميولوجيا، وهي الاموذج املؤمل عليه للعلم اإلنناين يف إطاره الشامل اجلديد، وقد اهتد

ذلك بعد انفتاح العلوم اإلننانية بعضها على بعض، وتداخل اختصاصاتا وتشعبها، وخباصة بعد 

انتشار التصور الفلنفي لعالقة اللغة بالفكر لدى املااطقة اجلدد، والذي بلغ ذروته عاد مموعة 

 االجتماعية. ، و واللغوية،أحباث األنثروبولوجيا األدبية

-التطور احلاصل يف الدراسات اللغوية مؤخرا، والقاضي بانتقاله من لنانيات اجلملة إىل لنانيات  2

اللنانيني إىل العودة  الكالم، وظهور العالقة بني املرسل واملتلقي يف مال التداولية، دفع بالكثري من

 يف حبوثه اللغوية الاصية ، وقد تبعه يف ذلك  T.V  dijkفان ديكإىل البالغة، وهذا ما بشر به 

. سبلنريف مقدمتهم مموعة من الباحثني األملان و

-قدرة البالغة على تكوين منوذج جديد إلنتاج الا  أو اخلطاب مهما كان نوعه، مؤشر واضح 3

ينتدعي الاظر، فهاا  من عدها علما قائما بذاته منتقال عن غريه، وهاا  من جعل ماها علما 

توليديا له الكفاءة والقدرة على اإلنتاج اخلالق للاصوص، ومن مثة فهي جزء ال يتجزأ من علم الا . 

فهذا التداخل احلاصل بني لنانيات الا  ومقوالت البالغة، ال يعين بشكل من األشكال ذوبان 

أحدمها يف اآلخر، وطمس خصوصية كل علم، وإن دل هذا التداخل على شيء إمنا يدل على مشولية 

العلوم اإلننانية وتداخل بعضها يف بعض. 
 

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 296)-ياظر: صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم الا ، ص 1(
. 298-296)-ياظر:م ن، ص 2(
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وإذا كان تداخل لنانيات الا  مع العلوم اللغوية بذا الشكل،فإن مقوالتا وإجراءاتا اتنعت        

وتشعبت لتنتوعب مقوالت أخرى غري لغوية،وهو ما ذهب إليه البحريي قائال:"قد اتنع علم لغة 

 وجتاوزها إىل إمكانات ،الا  يف األساس بضمه تلك القواعد والاماذج واإلسرتاتيجيات املتاحة

أخرى،توفرت له من خالل االمتداد املعريف واتناع األفق والتداخل التصوري،ومكاته نظرته الشمولية 

 وإحيائية تنتعصى على الاظر ، وإحالية، وإشارية،من ختطي االمتداد األفقي إىل أبعاد داللية

حيث وضع يف االعتبار منتويات  احملدود،بل استعانت مبا يدور فيما وراء اللغة يف التحليل والتفنري،

 ودرجات الفهم واالستيعاب، القراء وأحواهلم الافنية واالجتماعية و تعدد القراءة وأشكال التواصل،

وغري ذلك من أدوات  وكيفيات الرتابط الذهين، وإمكانات التأليف، وطرق التذكر واالستعادة،

 . )1(الا "كما أتيح لعلم لغة  وإجراءات وعمليات مل يتح لعلم من قبل أن ياظم بياها ويفيد ماها،

  وألن اللنانيات العامة انطلقت يف حتليالتا من اجلملة وجعلتها أكرب وحدة لغوية ، فإ�ا    

جعلت من  تعد األساس األول واملاطلق الرئيس الذي بايت عليه لنانيات الا ، كون هذه األخرية

. )2( من مموعة مجلاالا  الوحدة األكرب القابلة للتحليل بصفته مؤلف

فهي تشمل املنتوى الداليل ،أن لنانيات الا  تتعدى اللنانيات العامة يف تطبيقاتا    إال   

ن العالقة القائمة بني علم الا  أ: جميل عبد المجيد يذكرواألفعال الكالمية، ويف هذا الصدد 

 )3(وعلم اللغة هي عالقة احتواء، مبعىن أن علم اللغة هو القاعدة األساسية لعلم الا .

 وباقي العلوم اللغوية األخرى ناتج عن اتناع ،    فالتداخل الشديد احلاصل بني لنانيات الا 

 وما هو غري نصي، فكل ،مال البحث اللناين الاصي،ما أدى إىل صعوبة التمييز بني ماهو نصي

، وهذا ما جعل حبريي  )4(هذه العلوم تعىن باملضمون كمطلب أويل ولكاها تصل إليه بطرق متباياة
 

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 23)- علم لغة الا ، ص 1(
، أكتوبر/دينمرب، 32، اللد02علم الا : أسنه املعرفية وجتلياته الاقدية، عامل الفكر، عددمجيل عبد اليد، )-ياظر: 2(

.        145،ص 2003
)- م ن، ص ن. 3(
. 25حبريي، م س، صسعيد حنن )-ياظر: 4(
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 ساولة املقابلة بني لنانيات الا  واألسلوبية وعلم اللغة غري مدية، أل�ا تشرت  يف املادة ـ أنيدر 

. )1(وختتلف يف املوضوع

/الا  والاصية والخطاب: 4
 :صــــــــــأوال: الن

يعد الا  الركيزة األساسية ال  تقوم عليها الدراسات اللنانية احلديثة، فهو ميثل الوحدة      

 وعبارات ، أو مجل،الطبيعية للتواصل اللغوي، بني املتكلمني، ألن عملية التواصل ال تتم بكلمات

معزولة، وإمنا حتصل عن طريق إجنازات كالمية أوسع وأمشل، تتمثل بالدرجة األوىل يف الاصوص، هذه 

األخرية ال  تعد املادة األساسية ال  تبىن عليها عملية التحليل اللغوي، كما تعد أيضا املادة املشرتكة 

بني مجيع العلوم. مع وجود اختالفات طفيفة يف كيفية الاظر إليها، وطريقة حتليلها، واستخالص 

الاتائج ماها. 

 من أن نبدأ بتعريفه أوال على املنتوى اللغوي -وحنن نشري إىل أمهية الا -فال مااص لاا      

عنى أن ننتمد ماه املالمح ال  ميكن أن �تدي من خالهلا إىل تعريفه على املنتوى االصطالحي. 

-المفهوم اللغوي لكلمة نص: 1

في المعاجم العربية: أ ـــــ 

 تعين الظهور ن ص ص) للمعجم العريب يالحظ أن أغلب معاين كلمة (تصفح  إن امل   

 ماظور أن الا : رفعك الشيء، ن  احلديث نصه نصا: رفعه، وكل ما أظهر ورد عن ابنواالرتفاع، 

فقد ن ، ونصت الظبية جيدها: رفعته، وقال عمرو بن دياار: ما رأيت رجال ن  احلديث من 

) 2(الزهري.أي: أرفع له وأساد، يقال: ن  احلديث إىل فالن: أي رفعه.

 ) مايلي: نص : املاشطة تا  العروس ن ص صورد يف أساس البالغة للزتشري يف مادة ( و 

 

 

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 27علم لغة الا ، ص  )1(
. 97ص مادة: (ن ص ص)، لنان العرب، ياظر: )2(
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  . على املاصة، وهي تا  عليها، أي: ترفعهافتقعدها 

: ( من املتقارب)ومن الاز: ن  احلديث إىل صاحبه فقال

 .ون  احلديث إىل أهله      فإن الوثيقة يف نصه

 )1(وبلغ الشيء نصه:بلغ ماتهاه.

    فاملعىن اللغوي لكلمة ن  يف املعجم العريب يدور حول الرفع واإلظهار، اللذين يلجأ إليهما 

 ويظهره حىت يرقى إىل منتوى التلقي النليم. ،املتكلم حني تاطبة منتمعيه فريفع كالمه

 في المعاجم الغربية: ب ــــ 

، مشتق من كلمة  texteإن املتصفح للمعاجم الغربية جيد أن األصل الالتيين لكلمة      

textusمبعىن الانيج tissu والا  بذلك عبارة عن ننيج من العالقات اللغوية املركبة يف إطار ،

 فاألصل الالتيين حييل على الانيج، وداللة هذه املادة )2(سلنلة من اجلمل املانوجة باويا ودالليا.

 شدة التاظيم وبراعة الصاع.بتوحي 

شكل الذي ميثل املادة  مبعىن فقد أورد مصطلح الا ، Oxford  أما معجم أكنفورد   

 )3( أو مقالة.، أو منرحية،املكتوبة، أو الشكل املكتوب خلطاب

 والالتياية جيد نوعا من االتفاق بياهما، فاألصل  ،والباحث املتأمل ألصل االشتقاقني يف اللغتني العربية

باجلهد والقصد   يعين ضم الشيء إىل الشيء، أما األصل الالتيين فيوحي)ن ص ص(العريب ملادة 

كال االشتقاقني يؤدي معىن بلوغ الغاية.  و، )4(ويوحي أيضا باالكتمال واالستواء
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 636، 635الزتشري، أساس البالغة، ص )1(
 Le grand dictionnaire encyclopédique du XXI siècle édition Philipe ياظر: )2(

Auzou.Paris 2001.P 1106. 
 Oxferd advanced learnerS dictionary of current English Ahruky. Sixth ياظر: )3(

edition.p1343. 
، 01 حبث فيما يكون به امللفوظ نصا، املركز الثقايف العريب، بريوت، لباان، طياظر:األزهر الزناد، ننيج الا ، )4(

.   17 ص،1993
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-المفهوم االصطالحي: 2

بعد أن تطرقاا إىل املفهوم اللغوي لكلمة ن ، جتدر اإلشارة اآلن إىل حتديد مفهومه      

الرغم من الصعوبة ال  حتيل دون ذلك نتيجة اختالف علماء اللغة وعدم اتفاقهم على االصطالحي 

على مفهوم موحد له، تبعا للتعدد والتباين يف املدارس ال  ياتمون إليها، وكذا اختالف مواقعهم ماه 

ففريق من العلماء اعترب اجلملة هي أكرب الوحدات اللغوية ومل يثر منألة جتاوزها ملا هو أكرب ماها 

 بنفنست أن إالوفريق آخر أثار املنألة وذهب إىل اعتبار اجلملة اكرب الوحدات اللغوية على اإلطالق 

Benvinist   انفرد برأي ذهب فيه إىل إخراج اجلملة من وحدات اللغة واعتبارها من وحدات

الدارسني إىل نفي بياما ذهب بعض اخلطاب متجاوزا بذلك من اعترب اجلملة أعلى درجات الرتكيب، 

منلمة يف حني عده آخرون مسة الكيان اللغوي عن الا  واعتربوه وحدة استعمال ال وحدة نظام، 

 )1(من املنلمات وجعلوه متتالية من اجلمل.

وعلى الرغم من أن الا  أصبح احلجر األساس الذي تقوم عليه العديد من العلوم اللغوية إال 

أن إمكانية الظفر مبفهوم جامع مانع له يعد ضربا من املنتحيل يف خضم هذا العدد اهلائل من 

التعريفات، لذلك ساتعرض جلملة من هذه التعريفات عنى أن تقرباا من مفهومه االصطالحي أكثر  
 .أكثرف ـ

  فمفهوم الا  يف الفكر العريب املعاصر مفهوم حديث، ولكاه ليس وليده، وإمنا هو وافد عليه من 

احلضارة الغربية ، وهذا ما جعل البحث عن أصله يف الرتاث العريب أمرا منتعصيا، قد ال ترجى ماه 

فائدة، خاصة إذا أردنا الربط بني ذلك املفهوم الرتاثي وما يدل عليه يف العصر احلايل، يقول عبد 

امللك مرتاض: "وقد حاولاا أن نعثر على ذكر اللفظ يف الرتاث العريب الاقدي فأعجزنا البحث ومل 

، من أمر الكتابة مبفهوم الحيوانيفض باا إىل شيء ، إال ما ذكر أبو عثمان اجلاحظ يف مقدمة كتابه:

 )2(التنجيل والتقييد والتدوين والتخليد ال باملفهوم احلديث للا ".

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 15نظر:سمد الشاوش، أصول حتليل اخلطاب، صي )1(
. 18سمد األخضر الصبيحي، مدخل إىل علم الا ، صياظر  )2(
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سعد مصلوح مثال يعرف فهذا ال مياعاا من التطرق إىل بعض التعريفات لدى علمائاا العرب، 

الا  بقوله: "أما الا  فليس إال سلنلة من اجلمل، كل ماها يفيد النامع إفادة حينن النكوت 

التعريف خيلو متاما ف، )1 (عليها، وهو مرد حاصل مجع للجمل أو لاماذج اجلمل الداخلة يف تشكيله"

 . والرتابط، ألن اجلمل الواردة فيه بذا الشكل تكون معزولة عن النياق ،من ميزيت االتصال

 فريى أن للباوية الدور الفعال يف وضع حد فاصل بني مرحلتني اثاتني يف سعيد يقطين  أما    

 للتصور التقليدي الذي كان سائدا من قبل، افهم الا ، فقد وضعت له تصورا جديدا، مغاير

: أيتويتجلى ذلك بوضوح يف ماي

 )2( ساد االعتقاد أن الا  يقوم على مايلي: -التصور ما قبل البنوي:1

 فلكل ن  بداية و�اية، وبالتايل فهو مكتمل وماغلق على ذاته. االنغالق: •

 و مميزة. وتقوم على منتويات متعددة،  وأمهها الداللة ألن لكل ن  داللة سددة األحادية: •

وله النلطة العليا على الا ، وما القارئ إال مرد منتهلك له.  المؤلف:  •

أعطت الباوية للا  بعده اللناين، مركزة اهتمامها على الداخل، فانطلقت من -التصور البنوي: 2

مبدأ أن قيمة الا  ال تكمن فيما يعرب عاه، ولكن يف طريقة التعبري، وهي تعاين الا  من خالل 

النمات اآلتية: 

 فالا  عبارة عن عملية إنتاجية يتم الرتكيز فيها على الدال بدل املدلول، ذلك ما االنفتاح: •

فتح آفاقا جديدة  للاظر إىل الا  يف ضوء الاصوص األخرى. 

 مسح القول بانفتاح الا  بالكشف عن تعدد دالالته بتاوع قراءاته، وهذا التعدد التعدد: •

جعل من القراءة إعادة إنتاج للا  وليس فقط استهالكا له. 

أدى الوقوف على انفتاح الا ، وتعدد قراءاته إىل تفاعله مع غريه من الاصوص التناص:  •

األخرى، وبذلك ميكااا القول بأن كل ن  هو تااص. 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 24)-أمحد عفيفي، حنو الا ، ص1(
، 2006 ، 1)-ياظر: من الا  إىل الا  املرتابط؛ مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي،املركز الثقايف العريب، املغرب،ط2(
 .119ص
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وقد اتنعت دائرة الا  ليتعدى العالمات اللغوية إىل أخرى غري لغوية، فصار بذلك ملفوظا 

، وعلى هذا األساس فال ميكن ألي قراءة أن تنتافذه ألنه  و ال�ائيمتعدد ومنموعا، فهو إذن

  )1(مفتوح، كما ال ميكن االكتفاء مباهج واحد للكشف عن معانيه ودالالته.

 فقد ركز على خاصية التماسك والرتابط يف تعريفه للا  بقوله: "إنه ننيج ،الزناداألزهر  أما

 )2(من الكلمات يرتابط بعضها ببعض خبيوط جتمع أجزاءه املتباياة يف كل موحد".

 يف الا  أن يكون رسالة لغوية تشغل حيزا من الفراغ محمد حماسة عبد اللطيف واشرتط   

إضافة إىل البعد  وحتتوي على مجلة من املفردات ال  تؤلف سياقا خاصا بالا  يابث يف املرسلة كلها

 .)3(التواصلي والنياق الكالمي اللذين يضفيان على الا  ميزيت التالحم والتواشج 

 ياطلق يف حتديده ملفهوم الا ، من أصغر وحدة دالة فيه، أال المنصف عاشور يف حني جند     

وهي العالمة النيميائية، فالا  عاده نظام من العالمات النيميائية مادته األساسية هي التبليغ 

 )4(باللغة، وهو ممثل بنلنلة من الوحدات اللنانية النيميائية األساس فيها هي العالمة.

 أما عن مفهوم الا  يف الدراسات الغربية، فهو تتلف ومتباين تبعا الختالف املذاهب     

 يعرفانه بأنه التوصيل اللغوي ،Chort شورت و J.Litch ليتشوالرؤى، فاجد مثال جيفري 

إال ) 5( مكتوبا على اعتبار أنه مرسلة ذات شفرات يف صورة منموعة أو مرئية.مسواء أكان ماطوقا أ

أن املتأمل هلذا التعريف يلمس الكثري من الغموض ألنه ركز أكثر على البعد االتصايل للا  الشيء 

الذي جعل ماه مرد وسيلة لاقل األفكار دون حتديد واضح لاوع هذه الشفرات ال  تاقل األفكار. 

 

 يرى  R.Harwegهارفيج وباعتبار الا  مادة لنانية له وظيفة تواصلية وتبليغية، فإن    
ــ 

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .119ياظر: سعيد يقطني، من الا  إىل الا  املرتابط، ص  )1(
.   12ص ننيج الا ، )2(
.  15، ص 2001اإلبداع املوازي، التحليل الاصي للشعر، دار غريب للاشر والتوزيع، مصر،  ياظر: )3(
. 241ياظر: نعمان بوقرة، املصطلح اللناين،ص  )4(
. 20ياظر: أمحد عفيفي، حنو الا ،ص  )5(
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.معىن ذلك أن )1(بأنه  ترابط منتمر االستبداالت الناتجميمية ال  تظهر الرتابط الاحوي يف الا  

للا  خاصية الرتابط األفقي للمكونات اللنانية من خالل وسائل لغوية معياة. 

،فقد حظي باهتمام خاص أل�ا مل  J.Kristivaجوليا كريستيفا أما تعريف البلغارية 

تكتف بالاظر إىل سطح الا ، وإمنا جتاوزته حني أدخلت اجلانب الداليل يف تعريفها، حيث عدتــه 

شبكة من العالقات ، وموضوع العديد من املمارسات النيميولوجية املكونة من اللغة، والا  

عادها: "عبارة عن عملية إنتاجية عالقته باللغة ال  يتموقع فيها هي عالقة إعادة التوزيع من طريق 

 الشيء الذي جيعله قابال للتحليل باملقوالت الفلنفية أكثر من املقوالت )2(التفكيك وإعادة البااء".

اللغوية، فالا  ليس سردا حلقائق اللغة فحنب، وإمنا هو سور استبدال ونقطة تقاطع مع نصوص 

 ) تتداخل فيما بياها لتاتج ن  متكامال ومرتابطا.Intertextualitéأخرى( عملية تااص 

  باالعتماد على املكونات اآلتية: Y.M. Lotmanلوتمان  وحيدد لاا صالح فضل الا  عاد 

 يتمثل الا  يف عالقات سددة، ختتلف عن األباية القائمة خارج الا ، فإذا كان التعبير: •

هذا الا  أدبيا فإن التعبري يتم فيه أوال من خالل عالمات اللغة الطبيعية، باالعتماد على 

ال  تضع الكالم مقابل اللغة،فإن الا  ياتمي دائما إىل مال  Saussureسوسيرثاائية 

الكالم التافيذي الفردي. 

 فلكل ن  مموعة من النمات ال  متيزه من غريه، كأن يكون قصة أو مقطوعة :التحديد •

شعرية، فيحقق وظيفة ثقافية سددة، وياقل داللتها كاملة باعتبار الا  حيتوي على داللة غري 

للتجزئة، وعلى القارئ معرفة نوعيته باالستااد إىل تلك النمات، وهلذا النبب فإن نقل  قابلة

مسة إىل ن  آخر يعد وسيلة جوهرية لتكوين دالالت جديدة، ويؤدي تراتب الا  وانقنام 

نظامه إىل نظم فرعية مركبة إىل قيام مموعة من العااصر ال  تاتمي إىل بايته الداخلية بالربوز 

  كحدود واضحة لاظم فرعية من أمناط متباياة.
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .99البحريي، علم لغة الا ،ص سعيد حنن )-ياظر: 1(
 .21، ص 1997، 2)ــــ علم الا ، ت: فريد الناعي، دار توبقال للاشر، املغرب، ط2(
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فالا  ليس مرد تتابع للعالمات احملصورة بني حدين فاصلني، وإمنا هو  الخاصية البنوية: •

باية ذات نظام داخلي هذا الاظام الذي حييل إىل منتوى مرتاكب أفقيا يف كل بايوي موحد 

 )1(الزم للا ، لذلك فإن بروز الباية يعد شرطا أساسيا لتكوين الا .

االتساق في  يف كتابما: ورقية حسن Halliday هاليداي وقد أشار كل من     

تنتخدم يف علم اللغويات لتشري إىل أي Texte، إىل الا  بقوهلما:" إن كلمة ن  اإلنجليزية

، يف إشارة ماهما إىل أن الا  يشتمل )2 (فقرة مكتوبة مهما كان طوهلا، شريطة أن تكون متكاملة"

على املاطوق واملكتوب بغض الاظر عن طوله أو قصره، على أن يكون وحدة داللية متكاملة، أي أنه 

وحدة معىن ال وحدة شكل. 

 يتقدمه  ومثة فريق آخر من اللنانيني يعتمد يف حتديده ملفهوم الا  على اجلملة،    

الذي يعرف الا  بأنه عبارة عن تتابع من اجلمل، واجلملة جزء ال يتجزأ من Brinkerبرنكر

 )3(الا ، وميكن حدها بوضع نقطة أو عالمة استفهام أو عالمة تعجب.

فريكز يف حتديده للا  على اتصاله مبؤلفه ، Roland Barthesروالن بارت أما     

ومتلقيه، وما الا  عاده إال مموعة من الاصوص املقتبنة من نصوص أخرى، تشرت  فيما بياها 

على دالالت  لتشكل نصا مانجما، أما كونه قوة متحولة فهذا يعين أنه ليس ماغلقا، وأنه مافتح

 .)4(تتلفة ختتلف باختالف القراء ومرجعياتم
ـ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 275-274ياظر: بالغة اخلطاب وعلم الا ، ص  )1(
. 22أمحد عفيفي، حنو الا ، ص )2(
 شبلار،علم اللغة والدراسات األدبية،دراسة األسلوب، البالغة، علم اللغة الاصي، ت:سمود جاد الرب،  برندياظر: )3(

. 188،ص1998، 1الدار الفاية للاشر والتوزيع، ط
املغرب،  ياظر: التحليل الاصي(تطبيقات على نصوص من التوراة واإلجنيل)،ت: عبد الكرمي الشرقاوي، ماشورات الزين، )4(

  .14، ص2001د ط، 
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 :ةـــــــــــا: النصيـــــــــثاني

نه: إ قيل فيهصطلح الاصية، حيث مب ويعرفارتبط الا  مبصطلح آخر ال يقل أمهية عاه،      

حدث تواصلي يلزم لكونه نصا أن تتوفر له سبعة معايري للاصية متمعة، ويزول عاه هذا الوصف إذا "

 )1(ختلف واحد من هذه املعايري".

فيعتمد على سبعة معايري لتحديد الاصية ، R.D.Baugrandدي بوجراندأما 

 )2 (فيقول:" وأنا أقرتح املعايري التالية جلعل الاصية (...) أساسا مشروعا إلجياد الاصوص واستعماهلا"

  )3 (: املعايري يف مايلي وتتمثل هذه

 ويتمثل يف الوسائل واآلليات ال  تناهم يف حتقيق الرتابط بني :Cohésionاالتساق •

العااصر الشكلية للاصوص بصورة يؤدي فيها النابق إىل الالحق، ويتعلق فيها الالحق 

بالنابق ما ينمح باستمرارية الا  . 

خيت  االننجام بتحقيق االستمرارية يف باطن الا ( الباية  :Cohérenceاالنسجام •

العميقة)، ونعين با االستمرارية الداللية، على عكس االتناق الذي خيت  برصد االستمرارية 

 املتحققة يف ظاهر الا .

 وتتضمن موقف ماتج الا  ألنه الفاعل يف اللغة :Intentionnalitéالقصدية  •

أول من قال بأن اللغة نشاط ياجزه Austinوالقادر على تشكيلها وتركيبها، ويعد أوستني 

فلكل ناص غاية وقصد يود إيصاله للمتلقي عرب ، )4( يريد حتقيقهااملتكلم مدعما باية وقصد

 نصه.

 واملقصود من ذلك هو مدى استحنان القارئ للا  :Acceptabilitéالمقبولية  •

الذي تلقاه، باعتباره شريكا يف العملية اإلنتاجية للا ، وبالتايل فقراءته تعد عملية إبداعية 

ثانية. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 154ص  ،د مصلوح، حنو أجرومية للا  الشعريسع)-1(
. 103،ص 1998، 1)-ياظر: الا  واخلطاب واإلجراء، ت: متام حنان، عامل الكتب، القاهرة، مصر، ط2(
. 105-103)-ياظر: م ن، ص 3(
   .161)-ياظر: خولة طالب اإلبراهيمي، مبادىء يف اللنانيات، ص 4(
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 وتشمل مجيع العوامل ال  جتعل نصا معياا مرتبطا مبوقف :Situationaliteالموقفية  •

معني ميكن اسرتجاعه، كما ميكن مراقبته وتغيريه. 

ويتضمن العالقات ال  تربط بني ن  ما ونصوص أخرى : Intertextualitéالتناص  •

وقعت يف حدود جتربة سابقة. 

  أول من قدم مفهوما سددا للتااص يف ماتصفJ.Kristiva جوليا كريستيفا وتعد     

النتيايات من القرن العشرين وقالت بأن الا  الواحد ماهو إال ساورة جلملة من نصوص أخرى 

أن الا  ال يظهر إال يف عامل مليء بالاصوص النابقة له  A.Barth بارتسبقته، يف حني يرى 

 )1(أو ال  حتضر فيه. 

  اإلعالميةInformativite:  وهي العوامل املؤثرة بالانبة لعدم اجلزم يف احلكم على

الوقائع الاصية يف مقابل البدائل املمكاة، واإلعالمية ترتبط مبدى توقع املتلقي للمعلومات 

الواردة يف الا  من عدمها، إذ ميكن أن تقود إىل رفض الا  إذا كان ال يتوفر على الكم 

 )2( وميكن أيضا تصايف هذه املعايري على الاحو اآليت:  املااسب من املعلومات.

 ما يتعلق بالا  يف حد ذاته ومها: االتناق واالننجام. -1

ما يتعلق باملرسل واملتلقي ومها: القصدية واملقبولية.  -2

ما يتعلق بالنياقني املادي والثقايف احمليطني بالا  : املوقفية والتااص واإلعالمية.  -3

 :ابـــــا: الخطـــــــــثالث

 يعد اخلطاب من املصطلحات املثرية للجدل يف لنانيات الا ، حيث تعددت الرؤى     

واختلفت يف حتديد مفهومه، وذلك لتداخله مع مصطلح الا  إىل حد يصعب التفريق بياهما. 

    وانطالقا من هذا اإلشكال املعريف، ساحاول الاظر يف مفهومه يف الرتاث اللغوي العريب، لاعرج بعد 

ذلك وننلط الضوء على مفهومه يف الدرس اللناين احلديث. 
ـــ 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          املغرب الدار البيضاء، إفريقيا الشرق، أو مغامرة الكتابة لدى بارت، لذة الا  عاد بارت، عمر أوكان، ياظر: )1(
 .  30د ط،دت، ص

. 154ياظر: سعد مصلوح، حنو أجرومية للا  الشعري، ص  )2(
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  :الخطاب في التراث اللغوي

ملصطلح اخلطاب حضور معتمد يف الرتاث العريب، هذا على غرار استعماله يف ن  القرآن 
   ما يأيت:الكرمي، حيث ورد بصيغة املصدر والفعل يف عدة آيات قرآنية، نذكر ماها على سبيل املثال

  )1 (﴾ واصاع الفلك بأعيااا ووحياا وال ختاطبين يف الذين ظلموا إ�م مغرقون﴿ •
 أن اصاع الفلك بأعيااا ووحياا فإذا جاء أمرنا وفار التاور فاسلك فيها من كل زوجني اثاني ,,,﴿ •

 )2 (﴾وأهلك إال من سبق عليه القول ماهم و ال ختاطبين يف الذين ظلموا إ�م مغرقون
 .)3 (﴾وعباد الرمحن الذين ميشون على األرض هونا وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما ﴿ •
 .)4 (﴾إن هذا أخي له تنع وتنعون نعجة ويل نعجة واحدة فقال أكفلايها وعزين يف اخلطاب﴿ •
  )5 (﴾رب النموات واألرض وما بياهما الرمحـن ال ميلكون ماه خطابا﴿ •

 : اخلطاب، هو مراجعة الكالم، واملخاطبة على (خ ط ب)وجاء يف لنان العرب يف مادة 

وزن مفاعلة، هذه الصيغة ال  تفيد معىن املشاركة، واخلطبة: الكالم الذي يقوله اخلطيب، واخلطاب: 

ومبا أن اخلطاب يتضمن معىن املشاركة فينتوجب لقيامه مجلة من الشروط ، )6(املواجهة بالكالم.

 فاملخاطب هو الذي يؤلف اخلطاب تبعا ألهوائه وميوالته، أما )7(أمهها: املخاطب واملتلقي واخلطاب.

كرسالة  املتلقي فمهمته األساسية هي فك شفرات ما التقطته أمساعه، وبالتايل البد أن تكون هاا

ياتجها املتكلم ليتلقاها النامع ويفهمها. 

ه) يربط مصطلح اخلطاب باللغة 392ت أما من الااحية االصطالحية فاجد ابن جين(

 ففي هذا التعريف قاسم لغوي  يرتبط  )8(قائال: "أما حدها فأصوات يعرب با كل قوم عن أغراضهم".
 ـــ

 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .37سورة هود اآلية:  )1(
 .27سورة املؤماون من اآلية:  )2(
 .63سورة الفرقان اآلية:  )3(
 .22سورة ص اآلية:  )4(
 .37سورة الابأ اآلية:  )5(
.  167، والزتشري، أساس البالغة، ص 1/360ياظر: ابن ماظور، لنان العرب، )6(
. 235ياظر: نعمان بوقرة، املصطلح اللناين الاصي،ص  )7(
. 1/33، 1988، 3اخلصائ ، ت:سمد علي الاجار، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، ط )8(
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والتصور احلديث ملفهوم اخلطاب، إذ طرحت فيه أربعة عااصر أساسية متثل يف الوقت ذاته 

أربع قضايا رئينية تتااوهلا اللنانيات احلديثة بالدراسة والتحليل، هذه العااصر هي: 

بيعة اللغة من حيث هي أصوات. ط •

الوظيفة التعبريية للغة.  •

اللغة ذات طبيعة اجتماعية سضة، فهي مرتبطة باجلماعة اللغوية.  •

العالقة القائمة بني اللغة والفكر.  •

 من حتديد مصطلح اخلطاب بتوضيحه لعالقة  -من خالل تعريفه للغة - ابن جين اقرتب  

اللفظ باملعىن، وعالقة اللفظ باللفظ، وعالقة احلروف بعضها ببعض، حيث قدم طرقا تتم بكيفية 

عااية الاحاة بأساليب الكالم، واهتمامهم باأللفاظ دون إغفال املعاين، فيكون اخلطاب مفهوما.  

  :الخطاب في الدرس اللساني الحديث

ولينت له عالقة مباشرة مبصطلح  Discours sus هو Discoursاألصل الالتيين لكلمة 

احملادثة  ، وقد دل أيضا على معىن)1(اخلطاب، إال أنه محل معااه واشتق ماه ماذ القرن النابع عشر

وتعود جذور اخلطاب االصطالحية يف الدرس .)2(والتواصل، وتشكيل صيغ لغوية ماطوقة ومكتوبة 

قال بثاائية اللغة/الكالم، فتولد مصطلح اخلطاب حين D.Saussureدي سوسيراللناين إىل 

 ـــ)3(الذي يعين به الرسالة اللغوية ال  ينتقبلها املتلقي من طرف املرسل فيفك رموزها ، ساوال قراءتا. 

  أما عن احملاوالت الفعلية األوىل ال  جاحت إىل حتديد ماهية اخلطاب، فتعترب ساولة    

تحليل هي الرائدة يف هذا الال، ويظهر ذلك من خالل كتابه املوسوم:Z.Harrisهاريس 

، أين نادى فيه بضرورة جتاوز اجلملة يف التحليل اللناين، إىل وحدة أكرب ماها وأمشل أال الخطاب

  حيث جنده يعرف اخلطاب Benvenisteبنفنيست هذا التوجه يفوهي اخلطاب، وقد تبعه 

،  )4(قائال: "هو كل تلفظ يفرتض متكلما ومنتمعا وعاد األول هدف التأثري على الثاين بطريقة ما" 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 12،ص 2006شورات إحتاد الكتاب العرب،سوريا، د ط، من)ياظر:عبد القادر شرشار،حتليل اخلطاب األديب وقضايا الا ،1(
 Le grand dictionnaire encyclopédique du XXI siècle. p372)ياظر:2(
. 11)ياظر: عبد القادر شرشار، م س،ص 3(
. 19ص ، 2005، 4 املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، طحتليل اخلطاب الروائي،  سعيد يقطني،ياظر)4(
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وانطالقا من هذا التعريف فإن اخلطاب ينتدعي وجود طرفني اثاني مها: املاتج واملتلقي، على أن 

تكون بياهما مرسلة مفهومة حتمل دالالت معياة من شأ�ا أن تؤثر يف املتلقي وتنرتعي اهتمامه.  

فيعرف اخلطاب من خالل ساضراته: نظام اخلطاب M. Foucaultميشال فوكو أما 

بقوله: "هو شبكة معقدة من الاظم االجتماعية والنياسية والثقافية ال  تربز فيها الكيفية ال  ياتج 

 )1(فيها الكالم كخطاب".

 فإن اخلطاب هو تواصل لناين إجرائي Chort وشورتLitchليتش   وعلى حد قول 

  )2(يتم بني املنتمع واملتكلم، من خالل الوحدة التواصلية اإلبالغية.

 بأنه سكوم بوحدة كلية  Stuk وستوكHrtmanهارتمان يف حني يعرفه كل من    

 )3(واضحة ومتكون من صيغ تعبريية متوالية تصدر عن متحدث يبلغ رسالة ما.

فاخلطاب إذن هو متوالية من اجلمل، ذو باية لغوية ختضع لانق معني ونظام سدد من 

التأليف، وهو أيضا مجلة من الرتاكيب املكتوبة أو املاطوقة ال  متثل سلنلة لفظية متجاننة ومؤثرة، 

وهو يف اعتبار لنانيات اجلملة يكون نتيجة لعملية تنلنل ماطقي ملتواليات كالمية، أما يف لنانيات 

اخلطاب فهو كلية داللية ال تكون اجلمل فيها إال أجزاء من امللفوظ أو املتلفظ به، وهذا التصور ال 

)، وإمنا يتعامل معها باعتبارها Les signesيتعامل مع اللغة باعتبارها فقط ننق  من العالمات(

 رومان جاكوبسون، فهذه اخلاصية التواصلية للخطاب أكد عليها )4(أداة للتبليغ والتواصل 

R.Jacobsson يف إطار نظرية التواصل أين ميز بني نوعني ماهما (التواصل) ، فاألول يكون 

، أما الثاين فيؤكد فيه  التواصل الداخليفيه املتلقي واملرسل شخصا واحدا، وهو ما أطلق عليه اسم:

على أمهية إيصال األفكار إىل اآلخرين والكيفية ال  يتم من خالهلا التعامل معهم وقد مساه: التواصل 

 )5(اخلارجي، والذي يكون فيه اخلطاب موجها من املرسل إىل املتلقي. 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 234ياظر: نعمان بوقرة، املصطلح اللناين الاصي،ص  )1(
. 235ياظر: م ن، ص )2(
 .108، ص1999، 1ياظر: عبد اهللا إبراهيم، الثقافة العربية واملرجعيات املنتعارة، املركز الثقايف العريب، املغرب، ط )3(
 .85،ص 38،عدد1995ياظر:سمد خرماش،املرجعية االجتماعية يف تكوين اخلطاب األديب،حوليات اجلامعة التوننية،تونس، )4(

. 235، ص املصطلح اللناين الاصي)-ياظر: نعمان بوقرة، 5(
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 وبااء على ما سبق فإن اللنانيني احملدثني تااولوا اخلطاب وماهيته من وجهات نظر تتلفة

 أمجلت لاا تلك Deborahديبورا شيفرنه ومال ختصصه، إال أن الباحثة ئكل حنب انتما

استراتيجيات الشهريي يف كتابه:  احملاوالت يف ثالثة اجتاهات كبرية نقلها عبد اهلادي بن ظافر

 )1(، على الاحو اآليت:الخطاب

 دعا بضرورة جتاوز اجلملة إىل وحدة أكرب ماها تتمثل أساسا يف اخلطاباالتجاه األول:  •

                          العااية بعااصر تركيبه يف إطار الباية املاجزة، ومن مثة فرؤية أصحاب هذا االجتاه تتعلق 

 بالشكل.

  أكد على وظيفة اخلطاب باعتباره جتنيدا للغة، حيث أولوا عااية فائقةاالتجاه الثاني: •

بالظروف املصاحبة للعملية التواصلية، كالعالقة القائمة بني املرسل واملتلقي، والنياق الذي 

ورد فيه اخلطاب، بوصفه مهزة وصل متكن املرسل من التعبري عن مقاصده وتبليغ رسالته على 

أكمل وجه إىل املتلقي, 

أصحاب هذا االجتاه موقفا وسطا من االجتاهني النابقني، حيث مل وقف االتجاه الثالث:  •

يهملوا اجلملة إطالقا وإمنا عدوها جزءا ال يتجزأ من اخلطاب، ليكون هو بذلك مموعة من 

 الوحدات اللنانية( متتالية من اجلمل) ذات سياقات تلفظية خاصة.

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .38-37، ص 2004، 1ن، طاياظر: اسرتاتيجيات اخلطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب اجلديد، لنب )1(
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 / بين النص والخطاب:5
 بني مصطلحي الا  واخلطاب، فماهي ا  جيمع أكثر الدارسني على أن هاا  تداخال شديد   

 العالقة الكائاة بياهما ياترى ؟ وأيهما أعم وأمشل؟.

  هاا  من يرى بأن الا  له دميومة الكتابة يقرأ يف كل زمان ومكان، بياما اخلطاب ال    

 الزناد :" وبعضهم يفرق بني  األزهريتجاوز سامعه إىل غريه، أي أنه مرتبط بلحظة إنتاجه، يقول

الا  من حيث هو كائن فيزيائي ماجز، وبني اخلطاب الذي هو موطن التفاعل والوجه املتحر  فيه، 

ن  عادما يتم تثبيته بفعل الكتابة، وهذا  ، أي أن اخلطاب يتحول إىل)1(ويتمثل يف التعبري والتأويل."

يف قوله:" لاطلق كلمة ن  على كل خطاب مت تثبيته P.Ricoeurبول ريكورما أكد عليه 

وعلى هذا األساس ميكااا القول بأن الفرق بني اخلطاب و الا  ينتاد إىل ،)2(بواسطة الكتابة."

 )3(معيار الكتابة، ومن مثة التواصل، فاخلطاب هو كل ملفوظ قبل أن يدون.

 نوجـ: وجند فريقا آخر من الدارسني يفرق بني اخلطاب والا  ويفصل بياهما فصال تاما، ف    

 يعترب اخلطاب وحدة لغوية أمشل من الا ، ويلخ  لاا توجهه هذا J.M.Adamمبشال آدم

 )4(من خالل املخطط اآليت:

اخلطاب= الا +ظروف اإلنتاج. 

الا = اخلطاب- ظروف اإلنتاج. 

  فاخلطاب هو ذلك الفعل الكالمي الذي ينتلزم إنتاجه توفر املرسل واملتلقي، فيهدف األول    

إىل تبليغ الثاين رسالة معياة بطريقة ما، كما ينتلزم أيضا سياقا سددا يرد فيه. 

وعلى الرغم من كل املفارقات املوجودة بني الا  واخلطاب، إال أن هاا  من الباحثني من       
 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 15ننيج الا ،ص  )1(
. 278،ص  وعلم الا  صالح فضل، بالغة اخلطابياظر  )2(
ياظر: م ن، ص ن.  )3(
 J.M.Adam; Linguistique textuelle des genres des discours aux textesياظر: )4(

,éditions Nathan, Paris.1999.p2 
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 T.V.DIJKن ديكافينوي بياهما تنوية خالصة، وجيعلهما وجهان لعملة واحدة، يقول 

:"...ويف بعض احلاالت يهتم املرء قبل كل شيء بأباية الا  املختلفة؛ يف حني تكون العالقات بني 

معىن ذلك أن البعد التواصلي ) 1(وظائف الاصوص وتأثرياتا من ناحية أخرى غالبا موضوع البحث."

ليس غائبا يف الاصوص املكتوبة، فعلى الرغم من غياب املتلقي ظاهريا، فإن الا  مكتوب أساسا 

ألجله، وهو ال خيلو حتما من الظروف واملالبنات ووسائل التأثري والقصد املشكلة مجيعها للنياق. 

حيث يرى R.D. BAUGRANDروبرت دي بوجراندٌ وذات التوجه ياادي به          

بأن احلكم على نصية أي ن  ال تتم إال بالرجوع إىل النياق الذي وردت فيه يقول موضحا:" يابغي 

للا  أن يتصل مبوقف معني، تتفاعل فيه مموعة من املرتكزات والتوقعات واملعارف، وهذه البيئة 

 )2(الشاسعة تنمى سياق املوقف."

  ى وميكااا القول يف األخري أنه ال توجد فروق كبرية بني الا  واخلطاب، ألن كال ماهما ستو    

يف اآلخر ومكمل له، وإن وجد فرق فإنه سرعان ما يتالشى على منتوى الدراسة والتحليل، ألن 

دراسة الا  البد أن تشمل الباية الاصية والنياق الذي وردت فيه.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 10،ص 1،2001:سعيد حنن البحريي،دار القاهرة للكتاب، مصر،طـــعلم الا ؛ مدخل متداخل االختصاصات،ت )1(
. 91-90الا  واخلطاب واإلجراء، ص  )2(
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الفصل الثاني 
االتساق النصي عند اإلمام علي رضي اهللا عنه 

 

: -اإلحالة1

أ-الضمائر. 

ب-أمساء اإلشارة. 

ج-األمساء املوصولة. 

 الوصل: -2

دور الوصل يف االتناق. 

الحذف: -3

دور احلذف يف االتناق. 

- التوازي: 4

دور التوازي يف االتناق. 

 -االستبدال:5

 دور االستبدال يف االتناق.
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االتساق: 

 تمهيد:
ظاهرة االتناق، ملا هلا من أمهية قصوى يف إبراز الاصية، كو�ا مقوم ل يف هذا الفصل نتطرق     

من مقوماتا األساسية، وهي من الكلمات املفاتيح ال  ارتكزت عليها الدراسة اللنانية الاصية وذلك 

التناق هو مموع العالقات الاحوية واملعجمية ال  تربط اجلمل فيما ، فانظرا لعالقتها املباشرة بالا 

بياها، أو تربط بني أجزاء تتلفة من اجلملة الواحدة، ومبعىن أدق يعىن االتناق بالوسائل ال  حتقق 

الرتابط على منتوى ظاهر الا (الباية النطحية)؛ أي أنه يرتتب عن إجراءات تبدو با العااصر 

النطحية على صورة وقائع يؤدي النابق ماها إىل الالحق، وياتظم بعضها مع بعض تبعا للمباين 

الاحوية املختلفة يف معانيها ووظائفها. 

     يتحقق االتناق عرب وسائل وآليات جتعل من الا  الواحد كال متكامال، وجتمع هذه 

الوسائل يف مصطلح عام هو: االعتماد الاحوي، الذي يتجلى يف اجلملة الواحدة، أو يف مموعة من 

، ويكون االتناق على نوعني اثاني مها: )1(اجلمل، أو يف فقرة، أو يف مقطوعة، أو يف الا  برمته

إحالة عاصر لغوي إىل عاصر آخر ب  ت ويتم بواسطة اختيار املفردااالتساق المعجمي: •

فيحدث الربط بني أجزاء اجلملة، أو بني متتالية من اجلمل، من خالل استمرار املعىن النابق 

 )2(يف الالحق مبا يعطي للا  صفة الاصية.

 ويقتصر على الوسائل اللغوية املتحققة يف الباية النطحية، فتوايل اجلمل االتساق النحوي: •

ال  من  يشري إىل مموعة من احلقائق البد من الكشف عاها، وذلك بدراسة تلك الوسائل

شأ�ا أن تعرف القارئ مباهية الا ، ولو جبزء بنيط. 

 إجراءات تبدو با العااصر النطحية على صورة وقائع يؤدي النابق ىل واالتناق يرتتب ع

ماها إىل الالحق، وياتظم بعضها مع بعض تبعا للمباين الاحوية ، ويتحقق ذلك بتوفر مجلة من  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 301)-ياظر: روبرت دي بوجراند، الا  واخلطاب واإلجراء، ص 1(
،ص 1999)-ياظر: عزة شبل سمد، علم لغة الا ؛ الاظرية والتطبيق، املقامات اللزومية للنرقنطي، مكتبة اآلداب، مصر، 2(

105 .
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الوسائل املختلفة يف معانيها ووظائفها، ومرد هذا االختالف هو تاوع العالقات الداخلية للا  وهذه 
 الوسائل هي:  

/اإلحالة:: 1

 عالقة داللية ختضع لقيد داليل، وهو وجوب تطابق اخلصائ  الداللية بني العاصر احمليل 

والعاصر احملال عليه، ذلك أن عاصرا معياا يف الا  يعتمد على عاصر آخر إلبراز املعىن أكثر فأكثر 

 )1 (والعااصر احمليلة مهما كان نوعها تقتضي العودة إىل ما حتيل عليه بغية فهمه وتفنريه.

 ويعرفها سمد الشاوش بأ�ا"العملية ال  مبقتضاها حتيل اللفظة املنتعملة على الشيء املوجود 

 )2(يف العامل أي ما كان ينميه القدامى اخلارج، وتعين أيضا إحالة اللفظة على لفظة متقدمة عليها".

فريى بأ�ا" العالقة الرابطة بني العبارات وما تشري R.D Beaugrandدي بوجراند أما 

 )3 (إليه من مواقف يف العامل اخلارجي".

 مفهومه لإلحالة بأ�ا Straussستراوس عن Brown&Yule براون ويولوياقل 

) 4(شيء حييل عليه شخ  ما باستعماله تعبريا معياا. 

 فاإلحالة إذن عالقة تتم بواسطة تعبريات معياة ختضع لقيد داليل واحد، وهي ضرورة تطابق 

العااصر احمليلة والعااصر احملال عليها، ألن انعدام التطابق يبطل حتما خاصية الرتابط. 

، النصية واإلحالة  المقاميةواإلحالة تاقنم باعتبار موقعها إىل قنمني رئينيني مها: اإلحالة
  فاألوىل تشري إىل خارج الا ، والثانية تشري إىل داخله و تتفرع إىل : إحالة قبلية وإحالة بعدية، ومن

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  118ياظر: األزهر الزناد،ننيج الا ،ص  )1(
. 125أصول حتليل اخلطاب،ص  )2(
. 172واخلطاب واإلجراء، ص  الا  )3(
 ترمجة سمد لطفي الزليطي وماري الرتيكي، جامعة امللك سعود، اململكة العربية النعودية، ياظر:حتليل اخلطاب، )4(

. 36ص ،1997
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  )1(مثة يكون تقنيمها كما يلي:

                                       إحالة 

                                             

 

   إحالة إىل داخل الا (نصية)    إحالة إىل خارج الا (مقامية)                            

 

                                                           

  إحالة إىل الحق           إحالة إىل سابق                                                          

 فيقرتح تقنيما آخر لإلحالة وذلك باعتبار ما حتيل عليه، فاجد اإلحالة ،األزهر الزناد أما 

، فاألوىل متثل كل املبهمات احمليلة على مفردة واحدة، والثانية حتيل على المقطعيةواإلحالة المعجمية 

ه اإلحالة يف متاسك الاصوص وترابطها يقول ذات  ؤدي، وعن الدور الذي ت )2 (مجلة أو ن  أو تركيب

الباحث:"يكتمل امللفوظ نصا عادما ترتابط أجزاؤه باعتماد الروابط اإلحالية وهذه الروابط ختتلف من 

حيث مداها وماهلا، فبعضها يقف عاد حدود اجلملة الواحدة، وبعضها اآلخر يتجاوز اجلملة 

الواحدة إىل سائر اجلمل يف الا ، فريبط بني عااصر مافصلة ومتباعدة من حيث الرتكيب الاحوي 

ولكن الواحد ماها متصل مبا يااسبه أشد االتصال من حيث الداللة واملعىن، فاإلحالة عامل حيكم 

 )3(الا  كامال يف تواز مع العامل الرتكييب والعامل الزمين".

 واإلحالة كما سبق الذكر تفيد الربط بني أجزاء الا ، ولتجنيد ذلك البد من توفر عااصر 

إحالية تتمثل يف املبهمات ال  تكتنب معااها بالعودة إىل ما حتيل عليه، وتتمثل هذه العااصر فيما 

يلي: 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1 سمد خطايب، لنانيات الا ، مدخل إىل اننجام اخلطاب، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، طياظر: )1(
 .17،ص 1997

. 119ياظر: ننيج الا ، ص  )2(
. 124م ن، ص  )3(
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 أ/الضمائر:

 يشري متام حنان إىل أن مصطلح الضمري يعين كل ما دل على حضور أو غياب مبا يف ذلك 

 )1(األمساء املوصولة وأمساء اإلشارة.

ونقل سمد الشاوش تصايف هاليداي ورقية حنن للضمائر حبنب دورمها يف عملية 

 : )2(التخاطب إىل

ضمائر هلا دور يف عملية التخاطب، وخاصة باملتكلم واملخاطب،وبالتايل فهي ذات إحالة مقامية   •

 ال دور هلا يف حتقيق متاسك الا ، وقد تكون ـ عرضا ـ ذات إحالة مقالية تناهم بشكل كبري يف

  والتماسك.حتقيق الرتابط

ضمائر الغائب ال دور هلا يف عملية التخاطب، وهي عااصر ذات إحالة مقالية تناهم يف حتقيق  •

الرتابط، وقد تكون ذات إحالة مقامية ، وبالتايل يبطل دورها يف حتقيق االتناق الاصي. 

ب/أسماء اإلشارة: 

 إىل تقنيمات عدة، وذلك رقية حسن وM.K.Hallidayهاليداييقنمها الباحثان 

حبنب الظرفية الزماية أو املكانية، أو حنب االنتقاء مثل: هذا، هؤالء،...، أو باعتبار القرب والبعد 

) 3 (مثل: ذا ، ذلك...

فأمساء اإلشارة تقوم بالربط القبلي والبعدي، أل�ا تكون معوضة ملا ينبقها أو ممتدة فيما 

يلحقها، وهي يف كلتا احلالتني رابطة بني أجزاء الكالم الواقعة فيه، إذ تناعد املتكلم على اختصار 

كالمه وتؤمن استمراريته دون تكرار ممل لبعض الكلمات واأللفاظ ال  تاوب عن بعض اجلمل 

واملقاطع واملفاهيم النابقة وبذلك تتجلى للقارئ فاعليتها القصوى يف اتناق الاصوص.  

 وتاقنم أمساء اإلشارة إىل قنمني رئينني مها: 

 باعتبار املشار إليه من حيث اإلفراد والتثاية واجلمع، مع مراعاة التذكري والتأنيث  القسم األول:
 ــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 91، ص 2006، 2)ـ ياظر: متام حنان، اخلالصة الاحوية، عامل الكتب، القاهرة، مصر، ط1(

.  126)ـ ياظر: أصول حتليل اخلطاب، ص 2(

 . 19)ـ ياظر : سمد خطايب ، لنانيات الا  ،ص 3(
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 ملثااها. (تان)(تين) للمفرد املؤنث، و(ذي) ملثااه، و(ذان) للمذكر املفرد، و(أنا)فجعلت 

 للمتوسط (ذاك) للقريب و( ذا) باعتبار قرب أو بعد أو توسط املشار إليه، فاقوللقسم الثاني:ا

 فاقول : هذا وهذان ،  كاف الخطاب وهاء التنبيه للبعيد،كما أن أمساء اإلشارة تلحق با (ذلك)و

) 1 (ذلكم وذا  ...إخل.

ج/األسماء الموصولة : 

 هي حلقة وصل بني مجلتني اثاتني،وتعد من أهم وسائل اتناق الاصوص،أل�ا حتيل على 

أكثر من مفردة ،وتعوض وحدات معجمية سابقة هلا فتماع تكرارها بلفظها وحتافظ على استمرارها يف 

الاصوص مشكلة بذلك متاسك أجزاء الا  النابقة بالالحقة، وذلك كأن يذكر شخ  يف أول 

 فعل كذا وكذا . الذيالكالم مث يعاد ذكره موصوال فيقال : ذلك 

  حيتاج إىل صلة بل ال يتم بافنه أي أن معااهاوعرفها ابن يعيش بأ�ا ضرب من املبهمات

)  2 (. فإذا مت مبا بعده كان حكمه حكم سائر األمساء التامةم امساليت بعده

 في اتساق الخطب : بأنواعهادور اإلحالة  
توزعت اإلحالة جبميع أنواعها يف اخلطب املختارة على الاحو اآليت : 

ننبتها تكرارها اإلحالة 

اإلحالة الضمريية القبلية 

اإلحالة الضمريية البعدية  

اإلحالة املوصولية 

اإلحالة اإلشارية 

1029 

151 

90 

09 

80.45 % 

11.80 % 

07.03 % 

00.70 % 

 1279الموع 
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .181، 180، ص2003، 1ياظر: الزتشري، املفصل يف علم العربية،ت:سعيد سمود عقيل، دار اجليل لباان،ط )1(

. 03/138، 01شرح املفصل، عامل الكتب، بريوت، لباان، د ط،د ت،مج/ياظر :  )2(



50 
 

 الضمائر: أوال:

 ضمريا 1180ها على ؤ يف اتناق اخلطب، حيث أسفر إحصاا بارزات الضمائر دورأد 

اجلدول اآليت:  تبايات بني متكلم وتاطب وغائب، وميكن متثيل ورودها بصورة أوضح من خالل

ننبتها تكرارها الضمائر 

املتكلم 

املخاطب 

الغائب 

110 

145 

925 

09.32 % 

12.28 % 

78.38 % 

 

 ذلك مل فإنالرغم من قلة ورود ضمائر املتكلم يف املدونة مقارنة بضمائر املخاطب والغائب،  على

يؤثر سلبا على الباية اللغوية للخطب، بل على العكس من ذلك فقد زادها متاسكا وتالمحا، ال 

لشيء سوى ألن اإلمام علي رضي اهللا عاه أراد أن يصور لاا معجزات اخلالق تبار  وتعاىل يف كونه، 

 إزاء املواقف ال  يتعرض إليها.   بآرائهوأن ياقل لاا األحداث ويااقشها ساوال إقااع مجهور املتلقني 

نا للخطب قيد الدراسة تبني لاا وبشكل واضح بروز األنا يف الا  الدعائي ـ إن صح ئفبعد استقرا

، َوَسْيِبَك الَواِسِع، َأْسأَلَك َأْن ُتَصِلي اللهم فبدرجتك الرفيعة وفضلك البالغ:"قولهالتعبري ـ ومن ذلك 

ل سمد كما دان لك...، اللهم فاجعله أجزل من جعلت له نصيبا من رمحتك، آ وَ مدَعَلى مح

 )1(...اللهم خرجاا إليك حني فاجأتاا املضايق الوعرة، وأجلأتاا احملابس العنرة،..."

وقوله أيضا:"اللهم عذب كفرة أهل الكتاب واملشركني الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون 

) 2 (رسلك... اللهم اغفر للمؤماني واملؤماات واجعل التقوى زادهم، واجلاة مآبم..."

يتوجه رضي اهللا عاه ومبا أن وجود املتكلم يتطلب متلقيا يوجه إليه اخلطاب، فإن اإلمام علي 

 يقول:" حنمده جبميع سامده كلها، ،ببعض خطبه إىل البارئ سبحانه وتعاىل حيمده فيها على نعمه

على مجيع نعمائه كلها، وننتهديه ملراشد أمورنا، ونعوذ به من سيئات أعمالاا، وننتغفره للذنوب ال   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 75، 74)ـ املدونة، ص 1(
. 96، ص املصدر نفنه)ـ 2(
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 ويقول يف موضع آخر: "احلمد هللا )1(سبقت ماا، ونشهد أن ال إله إال اهللا وأن سمدا عبده ورسوله"

الويل احلميد، احلكيم اليد...، الذي مينك النماء أن تقع على األرض إال بإذنه وأن حيدث شيء 

إال بعلمه، حنمده على ماكان وننتعياه من أمرنا على ما يكون، وننتغفره وننتهديه، وأشهد أن ال 

 )2 (إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن سمدا عبده ورسوله".

 كما تربز األنا أيضا وبشكل الفت لالنتباه حني يوجه  كالمه إىل الرجال الذين غمرتم 

الدنيا، وحتولوا عن الفضائل الذاتية إىل فضائل احلياة الفانية من بااء وتشييد وجند وتأثيث، ساوال 

إرجاعهم إىل جادة الصواب والتمنك باملبادئ والقيم الابيلة يقول تاطبا:" ...فإن من استقبل 

قبلتاا، وأكل ذبيحتاا، وآمن بابياا، وشهد شهادتاا، ودخل يف ديااا، أجرياا عليه حكم القرآن، 

وحدود اإلسالم، ليس ألحد على أحد فضل إال بالتقوى، أال وإن للمتقني عاد اهللا أفضل الثواب، 

 )3(وأحنن اجلزاء واملآب، وما عاد اهللا خري لألبرار..." 

 فمن خالل هذه األمثلة يتبني لاا بأن ضمائر املتكلم واملخاطب الواردة فيها حتيل على اإلمام 

واهللا سبحانه وتعاىل، وورودها بذه الانب املتقاربة يف ثاايا اخلطب كلها ميثل رضي اهللا عاه علي 

ملمحا مهما يف حتقيق االتناق، ما جعل اخلطب واقعة بني ثاائية األنا واآلخر، ألن اإلمام يتوجه يف 

إىل املوىل عزوجل فتارة حيمده ويشكره، وتارة ثانية ينتعياه وينتهديه  بعض كالمه إن مل نقل يف جله

 ى.وثالثة يتضرع إليه بالدعاء والشكو

 فقد احتلت صدارة الرتتيب، وسامهت بشكل فعال يف اتناق اخلطب، ، أما ضمائر الغائب

وذلك بالاظر ملا أحالت إليه وحافظت على استمراره، وماعت تكراره، فرتابط اجلمل املكونة لا  

اخلطبة من طريق الضمائر واضح، فاجد أغلب ضمائر الفقرة الواحدة يعود على مرجع واحد، ومن  
   أمثلة ذلك قوله: "أوصيكم عباد اهللا ونفني بتقوى اهللا العظيم، فإن اهللا  قد جعل للمتقني املخرجـ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 73املدونة،ص  )1(
. 95 ص املصدر نفنه، )2(
. 40 ص املصدر نفنه، )3(
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يكرهون، والرزق من حيث ال حيتنبون ، فتاجزوا من اهللا موعوده، واطلبوا ما عاده بطاعته والعمل  مما

مبحابه، فإنه ال يدر  اخلري إال به، وال ياال ما عاده إال بطاعته، وال تكالن فيما هو كائن إال عليه 

 )1 (وال حول وال قوة إال به."

وقوله أيضا:" ... مث إن اهللا تبار  وتعاىل خلق اخللق بعلمه، واختار من خيار صفوته أمااء وحيه، 

 وخزنة على أمره، إليهم تاتهي رسله، وعليهم يتازل وحيه... كلما مضى ماهم سلف انبعث ماهم

 )2(ألمره خلف، حىت انتهت نبوة اهللا وأفضت كرامته." 

 على مرجع واحد، وهو اهللا - يف معظمها - فالضمائر املوجودة يف هذين املقطعني حتيل 

تعاىل، الذي ظهر يف بداية الكالم مث اختفى فعربت عاه الضمائر وجعلته حاضرا حضورا معاويا، دون 

أن يعاد ذكره بلفظه، ما أحدث متاسكا وتالمحا بني أجزاء الكالم وأصبح بذلك ننيجا سكم البااء، 

 ألن اهللا عزوجل موجود يف كل مجلة  من مجل الفقرة إن مل نقل موجود يف كل كلمة من كلماتا. 

دم آوجرت ضمائر الفقرة اآلتية على هذا الاحو إذ يقول اإلمام علي ـ ض ـ :" وملا خلق اهللا  

أبان فضله للمالئكة وأراهم ما خصه به من سابق العلم، ومعرفة األمساء، وجعله سرابا وكعبة، وبابا 

 )3(وقبلة، أسجد هلا األبرار، والروحانيني األنوار، مث نبهه على ما استودعه لديه، وأمتاه عليه."

) ضمائر حتيل كلها على آدم عليه 9فعلى الرغم من قصر هذه الفقرة إال أ�ا احتوت على تنعة(

النالم، الذي ذكر صراحة يف بداية الكالم مث اختفى بعد ذلك، فأحدثت الضمائر احمليلة عليه نوعا 

 من الرتابط والتماسك .

 فأخرجه من أفضل املعادن ستدا ىل اهللا عليه وسلم ويقول يف موضع آخر:" إىل سمد ص

وأكرم املغارس مابتا، وأماعها ذروة، وأعزها أرومة، من الشجرة ال  ماها خلق أنبياءه، وانتخب أمااءه 

 الغصون، اليانعة الثمار،الكرمية التىن،يف كرم غرست، ويف حرم  الااضرةالطيبة العود، الباسقة الفروع ، 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 104املدونة، ص  )1(
 .22 ص املصدر نفنه، )2(
. 38 ص املصدر نفنه، )3(
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 )1 (بنقت، وأمثرت وعزت به وامتاعت." وفيه أنبتت،

فالعاصر احملال إليه بقوة يف هذه الفقرة هي الشجرة، حيث أشارت إليها أغلب الضمائر، 

فقدرت بنبعة ضمائر، مث تلتها بعد ذلك كل من: املغارس، اهللا، احلرم، مبعدل ضمريين لكل ماها، 

أما سمد ـ ص ـ فأحال عليه ضمري واحد فقط. 

 ومن أمثلة تعدد اإلحاالت وتاوعها قوله أيضا:"...أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك 

له، وأن سمدا عبده املصطفى، ورسوله التىب، وأمياه املرتضى، أرسله باحلق بشريا،ونذيرا، وداعيا إليه 

وعبد اهللا حىت أتاه اليقني، فصلى اهللا ، بإذنه، وسراجا ماريا، فبلغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة

 )2 (عليه يف األولني، وصلى عليه يف اآلخرين، وصلى عليه يوم الدين."

 ماها حتيل على اهللا سبحانه )08(  مثانيةضمريا،)17(  سبعة عشر احتوت هذه الفقرة على

األخرى حتيل على سيدنا سمد صلى اهللا عليه وسلم، وقد جاءت الضمائر متقاربة واملتبقية وتعاىل، 

يف الورود لعظمة العالقة الروحية ال  تربط خري الربية باهللا عزوجل، فاإلمام تعمد ذكرمها وفق هذا 

األسلوب ليربهن للااس كافة بأن اهللا تبار  وتعاىل اختار سمد ـ ص ـ ليكون خامت األنبياء واملرسلني  

وداعيا إىل دين احلق وسبيل الرشاد. 

 ويقول أيضا:" أما بعد: فال يقولن رجال غمرتم الدنيا فاختذوا العقار وفجروا األ�ار، وركبوا 

أفره الدواب، ولبنوا ألني الثياب، إذا ماعتهم مما كانوا فيه خيوضون، وصريتم إىل ما ينتوجبون، قالوا: 

 )3 (ظلماا بن أيب طالب، وماعاا حقوقاا."

 فالعاصر اإلشاري البالغ األمهية يف هذا املقطع هو الرجال، حبث أحالت عليه أغلب 

ضمريا، فاإلمام جعل هؤالء الرجال سور حديثه ) 14 أربعة عشر (الضمائر كلها، وقد بلغ عددها

مبياا بذلك حياة البذخ ال  يعيشو�ا غري مبالني باحلياة اآلخرة. 
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كما جند أيضا توزع الضمائر على العااصر اإلشارية وفق النلمية اإلحالية، ومن أمثلة ذلك 

:" إن اهللا تبار  وتعاىل خلق اخللق بعلمه، واختار من خيار صفوته أمااء وحيه، وخزنة على أمره هقول

 يتازل وحيه، استودعهم يف خري منتودع، وأقرهم يف خري منتقر تااسخهم مإليهم تاتهي رسله، وعليه

أكارم األصالب إىل مطهرات األرحام، كلما مضى ماهم سلف انبعث ماهم ألمره خلف...، إىل 

بالروح األمني، والاور املبني، وسخر له الرباق، وصافحته  أكرمه اهللا صلى اهللا عليه وسلم سمد

املالئكة، وأرعب به األبالنة، وهدم به األصاام واآلهلة، شهاب سطع نوره، فاستضاءت به العباد، 

 )1(واستاارت به البالد، ساته الرشد، وسريته العدل، وحكمه احلق..."

  أربعةيف هذه الفقرة، حيث أحالت عليهلفظ اجلاللة (اهللا) العاصر اإلشاري األكثر أمهية  ميثل 

، مما جعله منتمر احلضور على امتداد مناحة الكالم كلها، مث يليه بعد ذلك يراضم )14عشر (

، مع التناوي ) ضمائر07) ضمريا وأمااء وحيه بنبعة (11ليه وسلم بأحد عشر(اهللا عسمد صلى 

يف درجة األمهية. 

 وأغلب اإلحاالت الواردة يف املدونة قيد الدراسة هي إحاالت قبلية أكثر ماها بعدية ـ كما 

سبق الذكر ـ حيث يذكر العاصر اإلشاري صراحة يف بداية الكالم، مث تأيت الضمائر بعد ذلك معربة 

:" أنصب أهل بيتك أعالما للهداية، وحججا على الربية هعاه وحاملة ملعانيه، ومن أمثلة ذلك قول

وأدالء على القدرة والوحدانية، واماحهم من مكاون العلم ما ال يعييهم معه خفي، وال يشكل عليهم 

دقيق، مث أخفى اخلليقة يف غيبه، وغيبها يف مكاون علمه، مث نصب العوامل وبنط الرمال، وموج املاء، 

وأثار الزبد، وأهاج الدخان، مث أنشأ اهللا املالئكة من أنوار أبدعها، وأرواح اخرتعها، وقرن توحيده 

 )2 (له فشهرت يف النماء قبل بعثته يف األرض."آبابوة سمد صلى اهللا عليه و

  

 
ـ 
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فاإلحاالت الواردة يف هذا املقطع كلها قبلية، واجلدول التايل حيمل تفاصيل أوىف: 

اإلحاالت الضمريية العاصر اإلشاري 

اهللا عزوجل 

 

اهللا عزوجل 

 

أهل البيت 

مكاون العلم 

أنوار/أرواح 

اخلليقة 

 صلى اهللا عليه                  سمد

 وسلم

أخفى(هو)،  غيبه(اهلاء)، علمه(اهلاء)، نصب(هو). 

 

بنط(هو)، موج(هو)، أثار(هو)، أهاج(هو)، أنشأ(هو)، أبدع(هو)، 

اخرتع(هو)، قرن(هو)، توحيده(اهلاء)، غيب(هو). 

اماحهم(هم)، يعييهم(هم)، عليهم(هم). 

معه(اهلاء)، ال يشكل(هو). 

أبدعها(اهلاء)، اخرتعها(اهلاء). 

غيبها(اهلاء). 

له(اهلاء). آبعثته(اهلاء)، عليه(اهلاء)، 

 

ومن اإلحاالت البعدية الواردة يف املدونة قول اإلمام يف إحدى اخلطب:" أنت املختار 

املاتخب، عاد  منتودع نوري، وكاوز هداي ، من أجلك أسطح البطحاء، وأموج املاء، وأرفع 

 فالضمري"أنت" مل ينبقه أي مرجع، وإمنا )1 (النماء، وأجعل الثواب والعقاب، واجلاة والاار..."

فنرته اجلمل ال  أتت بعده، حيث أن اإلمام صدر كالمه بضمري عظم به خربه، ومهد له وشوق 

إليه.  

 وقال أيضا يف موضع آخر:" احلمد هللا أول سمود، وآخر معبود، وأقرب موجود...، علات 

فتاء التأنيث يف كال الفعلني "علات"،"ضلت" حتيل ) 2(عاده الغيوب، وضلت يف عظمته القلوب." 

إحالة بعدية إىل الغيوب والقلوب على الرتتيب. 
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 ومما ورد على هذا الاحو قوله:" أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا الذي هو ويل ثوابكم، وإليه 

 )1 (، فبادروا لذلك قبل املوت الذي ال ياجيكم ماه حصن مايع، وال هرب سريع."ومآبكممردكم 

فالضمري املتصل بالفعل "أوصيكم"حييل إحالة بعدية على "عباد اهللا"، فهو حيثهم على تقوى املوىل 

عزوجل، والتقرب إليه باألعمال الصاحلة ألنه ويل الاعمة والثواب. 

: ين أما إذا نظرنا إىل الضمائر باعتبار ما حتيل عليه، فاجدها على وجه

وهي ال  يذكر مرجعها يف الا ، وذلك يف مثل قوله:" سيدي صاحت جبالاا  / إحالة نصية:1

 واغربت أرضاا، وهامت دواباا، وقاط أناس ماا، وتاهت البهائم، وحتريت يف مراتعها، وعجت عجيج

 الثكلى على أوالدها، وملت الذودان يف مراعيها، حني حبنت عاها قطر النماء، فدق لذلك

عظمها، وذهب حلمها، وانقطع درها، اللهم ارحم أنني اآلنة، وحاني احلانة، ارحم حتريها يف مراتعها 

  )2 (وأنياها يف مرابطها."

 فاإلحاالت الضمريية بعدية كانت أم قبلية وردت كلها نصية، وجاءت على الاحو التايل: 

 / البهائمها/ البهائم، مراتعت/ البهائم، حتريت/ دواباا، تاهت/ أرضاا، هامت /جبالاا، اغربتصاح

/ اهللا...إخل. ت/ الذودان، حبسها/ الذودان، مراعيت/ البهائم، ملهاأوالد

أفضل هو  وقوله أيضا:" أال وإن هذا اليوم يوم جعله اهللا لكم عيدا، وهو سيد أيامكم، و

أعيادكم وقد أمركم اهللا يف كتابه بالنعي فيه إىل ذكره، فلتعظم فيه رغبتكم، ولتخل  نيتكم، وأكثروا 

فيه من التضرع إىل اهللا، ومنألة الرمحة والغفران، وإن فيه لناعة مباركة ال ينأل اهللا فيها عبد مؤمن 

 فاملرجعيات الواردة يف هذه الفقرة هي: )3 (إال أعطاه."

. ه، يفه، يفه، يفه يف هو،،ه: جعلاليوم

: جعل( اهلاء)، أمركم(هو)، كتابه( اهلاء)، ذكره( اهلاء)، أعطاه( هو). اهللا

 ها.يفاعة مباركة: س
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وتتعلق مبرجعيات خارجية غري موجودة يف الا ، حيث يتم التعرف عليها من  / إحالة مقامية:2

:" احلمد هللا الذي دنا يف علوه، وعال يف هالنياق الكالمي ـ وهي قليلة يف املدونةـ ومن أمثلتها قول

دنوه، وتواضع كل شيء لعزته، وخضع كل شيء لقدرته، أمحده مقصرا عن كاه شكره، وأومن به 

إذعانا لربوبيته، وأستعياه طالبا لعصمته، وأتوكل عليه مفوضا إليه، وأشهد أن ال إله  

 فالضمائر املوجودة يف هذا املقطع هي )1 (إال اهللا وحده ال شريك له، وأن سمدا عبده املصطفى"

 الذي كان يتم ذكره فقط بضمري املتكلم أو رضي اهللا عاهضمائر املتكلم ال  حتيل على اإلمام علي 

 اجلمع، خاصة يف املواضع ال  يكثر فيها من ذكر الشهادتني، والتضرع إىل اهللا تبار  وتعاىل بالدعاء.

من يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ونال ثوابا جزيال، ومن يع  اهللا   وقوله أيضا:"

ورسوله فقد خنر خنرانا مبياا، واستحق عذابا أليما، فاجنوا مبا حيق عليكم من النمع والطاعة... 

  )2(وتعاطوا احلق بياكم وتعاونوا به، وخذوا على يد الظامل النفيه، وأمروا باملعروف وا�وا عن املاكر." 

 ضمائر )08( مثانيةحيث توفر يف هذا املقطع عدد ال بأس به من ضمائر املخاطب ال  وصلت إىل

ألن اإلمام هاا خياطب مجهور املتلقني، دون ذكرهم صراحة يف كالمه بلفظ معني، وإمنا خاطبهم 

بضمري املخاطب"أنتم" ساوال بذلك نصحهم وتوجيههم إىل طريق اخلري واالبتعاد قدر املنتطاع عن 

الشر ودواعيه. 

 وعلى هذا الاحو وردت كل الضمائر احمليلة إحالة قبيلة وإحالة بعدية، وتاوعت بني اإلحالتني 

الاصية واملقامية، وال  يغين ما ذكر ماها عما مل يذكر وذلك جتابا للتكرار املفضي لإلطالة. 

 أسماء اإلشارة:  ثانيا:
 وبشكل أسهمت�ا فإ) أمساء إشارة فقط، وعلى الرغم من قلتها 10 (ة ورد يف املدونة عشر

فعال يف ربط أجزاء الكالم بعضه ببعض، ومن أمثلة ذلك قوله:" شيع  ـ يا نوف ـ الذبل الشفاه، 

اخلم  البطون، رهبان يف الليل، أسد يف الاهار.إن شهدوا مل يعرفوا، وإن غابوا مل يفتقدوا، ال يهرون 
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هرير الكالب، واليطمعون طمع الغراب..شرورهم مأمونة، وقلوبم سزونة، وحوائجهم خفيفة، 

 )1 ( واهللا ـ يا نوف ـ شيع ."هؤالءوأنفنهم عفيفة، اختلفت ماهم األبدان، ومل ختتلف القلوب، 

فاسم اإلشارة "هؤالء" ناب عن اخلطبة كلها، واملمتدة من قوله:" شيع  يانوف" إىل "ختتلف 

القلوب"، وذلك بعدما تاله مقطع جتاوز النبعة أسطر فغيب املشار إليه وهو ( شيع ) عن الذهن 

فجاء اسم اإلشارة ليذكر به ،وينتحضره يف الكالم ثانية. 

 ومن ذلك أيضا قوله:" مث أنشأ اهللا املالئكة من أنوار أبدعها، وأرواح اخرتعها، وقرن توحيده 

بابوة سمد صلى اهللا عليه وآله، فشهرت يف النماء قبل بعثته يف األرض، وملا خلق اهللا آدم أبان 

 الاور ذلكفضله للمالئكة، وأراهم ما خصه به من سابق العلم، ومعرفة األمساء... ومل يزل اهللا خيبأ 

 فاسم )2(حىت وصل سمد يف ظاهر الفرتات، فدعا الااس ظاهرا وباطاا، وندبم سرا وإعالنا." 

 الوارد يف هذا املقطع حييل على الاور الذي حيل على املنلمني كلما جعل اهللا هلم هاديا ذلكاإلشارة 

ومرشدا ألمور دياهم ودنياهم، فقد عرب عاه ( الاور )اإلمام حني خلق اهللا آدم عليه النالم، وحني 

بعث باملصطفى صلى اهللا عليه وسلم هلداية البشرية. 

 وكذلك قوله:" فنارعوا إىل ماازلكم ال  أمرمت بعمارتا، فإ�ا العامرة ال  ال خترب، والباقية 

ال  ال تافد، ال  دعاكم اهللا إليها، وحضكم عليها، ورغبكم فيها، واستتموا نعم اهللا بالتنليم 

 فليس ماا وال إلياا، وإن احلاكم ال خشية عليه وال هذاـلقضائه، والشكر على نعمائه، فمن مل يرض ب

و "هذا"   حيث ورد يف هذا املقطع امسا إشارة)3 ( ال خوف عليهم وال هم حيزنون."أولئكوحشة، و

يل على الصفات والنلوكات الواجب التحلي با، كالتنليم لقضاء اهللا وقدره يح"أولئك"، األول 

يل على عباد اهللا املؤماني الذين ال خوف عليهم أل�م يحوشكره على نعمه ومحده واستغفاره، والثاين 

متمنكون بدياهم أشد التمنك، فاجلمع بني هاتني املفارقتني من طريق امسي اإلشارة زاد من متاسك 

 املقطع وتالحم بعضه ببعض.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 50)ـ املدونة، ص 1(
. 38 ص املصدر نفنه،)ـ 2(
. 41 ـ 40 ص املصدر نفنه،)ـ 3(



59 
 

ن مل تكونوا حتبون تركها، واملبلية إ الدنيا التاركة لكم وذهومن حنو ذلك أيضا قوله:" وآمركم بالرفض له

ألجنادكم وإن أحببتم جتديدها، فإمنا مثلكم ومثلها كركب سلكوا سبيال، فكأ�م قطعوه وأفضوا إىل 

،فأحال )1 (علم فكأ�م قد بلغوه... فال تاافنوا يف عز الدنيا وفخرها، وال تعجبوا بزياتها ونعيمها..."

إحالة بعدية على الدنيا ومغرياتا، وما تفعله باإلننان الضعيف الذي جيري وراء هذه اسم اإلشارة 

رغباته وغرائزه، فاإلمام رضي اهللا عاه يف هذا املقام ياصح الااس ويرشدهم إىل الصراط املنتقيم. 

 إال أن هذا الاوع من اإلحاالت ال يناهم بشكل كبري يف اتناق الاصوص، ألن اسم اإلشارة 

العالقة بني املشري  فيه يذكر أوال مبهما، مث يأيت يف أجزاء الا  الالحقة ما يزيل إبامه، ومن مثة فإن

واملشار إليه يف هذه احلالة هي عالقة إبدالية تدخل يف باب التوابع، أي أن التابع ومتبوعه مبثابة 

 اليوم يوم جعله  هذاالكلمة الواحدة ومعااه ال يتم إال مبا يصاحبه، وذلك يف مثل قوله أيضا:" أال وإن 

 )2 (اهللا لكم عيدا، وهو سيد أيامكم، وأفضل أعيادكم، وقد أمركم يف كتابه بالنعي فيه إىل ذكره."

 األسماء الموصولة: ثالثا:
 بشكل مكثف أسهمت) امسا، 90 أسفر إحصاء األمساء املوصولة يف املدونة على تنعني (

يف حتقيق االتناق الاصي، فماها ما حييل على مفردة واحدة حنو قوله:" احلمد هللا الواحد األحد، 

فالذي الواردة هاا حتيل على اهللا ) 3(ال من شيء كان، وال من شيء خلق، إال وهو خاضع له." الذي

مل تناهم  عزوجل، على أن املوصول صفة ملا سبقه، والصفة واملوصوف مبثابة الكلمة الواحدة، والذي

يف اتناق الكالم بقدر ما أسهمت يف وصف الكلمة النابقة هلا (اهللا عزوجل). 

 ال  التي أمرمت بعمارتا، فإ�ا العامرة التي وقال يف موضع آخر:" ... فنارعوا إىل ماازلكم 

 وصول سم املاالحيث ورد ) 4( دعاكم اهللا إليها، وحضكم عليها..." التي ال تافد،التيخترب، والباقية 

ــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 95)ـ املدونة، ص 1(

. 96 ص املصدر نفنه،)ـ 2(

.  21 ص املصدر نفنه،)ـ 3(

. 41 ـ 40 ص املصدر نفنه،)ـ 4(
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 مرات، أحال فيها على عاصر إشاري واحد وهو "املاازل"، فكثفت من معانيه ودالالته أربع التي
 دون إعادة ذكره بلفظه.

 التي ومن أمثلة ما جاء على منط هذا الاوع اإلحايل قوله يف إحدى خطبه:" ... من الشجرة 

   )1 (ماها خلق أنبياءه، وانتخب أمااءه، الطيبة العود، الباسقة الفروع..."
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. 22)ـ املدونة، ص 1 (
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 ل :ـــــ/ الوص2

بعض، عرب منتوى أفقي ب هو مموع الوسائل اللغوية ال  تعمل على ربط اجلمل بعضها 

 ومبعىن آخر هو حتديد للطريقة ال  يرتابط با الالحق مع النابق )1(لتشكل عالقات ماتظمة بياها

فالاصوص عبارة عن متتاليات من اجلمل املرتابطة ترابطا سطحيا وفق ماهجية معياة.  )2(بشكل ماتظم 

 أمناط هي: مخنةوقد صافت العالقات الرابطة بني اجلمل إىل 

"، وتادرج ضمن أو"/"الواو "ــــــــ ، ويتم التعبري عاه ب)3(أو ما ينمى بالعطفالوصل اإلضافي:  •

 املتحقق يف الربط بني اجلمل التماثل الداللياملقولة العامة للوصل اإلضايف عالقات أخرى مثل: 

ال  تتم بواسطة أعين، بتعبري عالقة الشرح والتفسير بواسطة تعبري من نوع: باملثل ...، و

 )4(املتجندة يف تعابري مثل: مثال، حنو...إخلالتمثيل آخر...، وعالقة 

على الرغم من ، مع ذلك، إال أن،  لكن يتم الربط فيه بواسطة أدوات مثل:الوصل العكسي: •

.  )6( ، وقد ترمجه البعض باملقابلة، والبعض اآلخر باالستدرا )5(هذا...

 وهو الذي ميكااا من إدرا  العالقة املاطقية بني مجلتني أو أكثر، كعالق  النبب الوصل السببي: •

والاتيجة، والشرط وجوابه، ويتم التعبري عاه بواسطة: بااء على ذلك، نتيجة لذلك، هكذا...إخل. 

متتابعتني زمايا ـ وهو آخر أنواع الوصل، إذ يعرب عن العالقة الرابطة بني مجلتني الوصل الزمني: •

 بواسطة "الفاء"/"مث".

 وهو الذي تعرب عاه أدوات الشرط: "إذا" و "لو" و "إن" و "من" ويعمل على الوصل الشرطي: •

 ربط مجلتني أو أكثر على أن ال تتحقق الثانية ماها إال بشرط من األوىل.

 فالوصل إذن يتحقق بأدوات شكلية تربط بني اجلمل املكونة للاصوص،وتكمن أمهيته يف جعل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 302، 301)ـ ياظر: روبرت دي بوجراند، الا  واخلطاب واإلجراء،ص 1(
. 23)ـ سمد خطايب، لنانيات الا ،ص 2(
. 229)ـ ياظر: براون ويول، حتليل اخلطاب، ص 3(
. 23)ـ ياظر: سمد خطايب، م س، ص 4(
)ـ ياظر: م ن، ص ن. 5(
)ـ ياظر: م ن، ص ن. 6(
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 باية متماسكة، وهذه الوسيلة االتناقية ظهرت عاد العرب القدامى على اكال متكامال ذ الا 
: )1(أشكال ثالثة هي

 وحتققه العالقة القائمة بني عاصري اإلسااد كالرتابط القائم بني املبتدأ أ/ ترابط العناصر اإلسنادية:

وخربه. 

 كرتابط التابع مع متبوعه، وترابط مقيدات الفعل، وترابط عااصر ب/ ترابط العناصر الغير إسنادية:

املركب االمسي. 

وهو ماكان فيه جزء اجلملة الثاين مرتبطا جبزئها األول كجملة الشرط. ج/ ترابط الترتب: 

لرغم من متاثل هذه األنواع املختلفة من الوصل وتشابها، تبقى الوظيفة األساسة على ا ف

املاوطة به هي تقوية األسباب بني اجلمل وجعلها مرتابطة متماسكة ليكون بذلك عالقة اتناق 

.  )2(أساسة يف الا 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. 95/234، ص 2003)ـ  ياظر: سمد محاسة عبد اللطيف، بااء اجلملة العربية، دار غريب للطباعة، مصر، 1(
. 24)ـ ياظر  سمد خطايب، لنانيات الا ، ص 2(
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 : دور الوصل في اتساق الخطب 
منثل لتواتر أدوات العطف يف اخلطب املختارة على الاحو األيت: 

الانبة املئوية العدد اإلمجايل أدوات الربط 

الواو 

الفاء 

مث 

روابط أخرى 

الموع 

601 

86 

08 

134 

829 

%72.49 

%10.37 

%0.96 

%16.16 

ــــــــــــــــــ 

 

 يالحظ من هذا اجلدول اإلحصائي أن الوصل بواسطة "الواو" استأثر حبصة األسد من ممل 

.وبعد الروابط األخرى، وكان حضوره قويا يف املدونة قيد الدراسة، إذ ساهم يف حتقيق الاصية للخطب

 االطالع على العياة املدروسة نبني أنواع الوصل اآلتية:

 يتبني لاا هذا الاوع من الوصل بواسطة "الواو"،"أو"،"مث"، فهذه األدوات تعمل ـ الوصل اإلضافي:1

على الربط بني الكلمات واجلمل وذلك بإضافة معاين جديدة مل تذكر سابقا.    
إال أن حضور "الواو" ـ يف أغلب األحيان ـ كان على سبيل اجلمع غري املقيد، أي دون مراعاة  

الرتتيب يف الذكر وال الرتتيب يف الزمن، وإمنا الغرض ماه حصول املعىن العام يف ذهن القارئ، بغض 

الاظر عن ماهية العالقة املوجودة بني املعطوفات، ومن أمثلة ذلك قوله:" ...احلمد هللا الويل احلميد، 

احلكيم اليد،الفعال ملا يريد، خالق اخللق، ومازل القطر، ومدبر األمر، رب النماء واألرض، تواضع 

مل تكن هاا فالواو )1(كل شيء لعظمته، واستنلم كل شيء لقدرته، وقركل شيء قراره هليبته..." ،

لغرض الرتتيب، ومل تكن هاا  عالقة وطيدة بني املعطوفات،إذ ميكااا التقدمي والتأخري دون أن حيدث 

خلل يف املعىن العام، فاإلمام أراد حصوهلا على هذا الاحو يف ذهن املتلقي متمعة غري مقيدة برتتيب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 94)ـ املدونة، ص 1 (
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مل يقتصر عملها فقط على اجلمع غري املقيد، وإمنا تعداه إىل االستئااف، هذا األخري الذي  ومعني.

يعمد إليه املرسل حني طرح مجلة من القضايا، أو حني االنتقال من خرب إىل خرب آخر، فيجعل 

"الواو" بذلك مطية لبلوغ مبتغاه، ومن أمثلة ذلك قوله:" مث إن اهللا تبار  وتعاىل خلق اخللق بعلمه، 

واختار من خيار صفوته أمااء وحيه، وخزنة على أمره، إليهم تاتهي رسله، وعليهم يتازل وحيه، 

 ىل اهللا عليه وسلمص استودعهم يف خري منتودع...، حىت انتهت نبوة اهللا وأفضت كرامته، إىل سمد

فأخرجه من أفضل املعادن ستدا، وأكرم املغارس مابتا...، من الشجرة ال  ماها انتخب أمااءه، 

  ففي هذا املقطع انتقل حديث اإلمام علي)1(الطيبة العود، الباسقة الفروع، الااضرة الغصون..." 

 من خرب إىل آخر بواسطة "الواو"، فجمع بني تقدير اخلليقة، واختيار الرسل واألنبياء رضي اهللا عاه

 خامتهم أمجعني، لياقل لاا يف األخري صورة صلى اهللا عليه وسلم امن صفوة اخللق، وجعل سمد

الشجرة ال  ماها انتخب اهللا أنبياءه. 

 يف حتقيق الوصل اإلضايف "أو" هذا احلرف الذي يربط أسهمت ومن احلروف األخرى ال  

بني اجلمل عرب التخيري بإضافة معىن جديد إىل املعىن النابق ذكره، ومن ذلك:" متثل يف القلوب بغري 

 ...يوم ابتدع النماء :" ، وقال أيضا يف موضع آخر)2 (مثال حتده األوهام، أو تدركه األحالم..."

 ، فالربط بني اجلمل بواسطة )3 (وهي دخان فقال هلا ولألرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتياا طائعني."

"الواو" يناهم يف تراكم الداللة ومن مثة بااء معىن الا  وجعله أكثر إمياء وإحياء. 

 وجتدر اإلشارة ـ يف معرض حديثاا ـ إىل أن "الواو" ال تعمل فقط على ربط الكلمات واجلمل 

بعضها ببعض، وإمنا تعمل على تكثيف اخلطاب عن طريق االختزال وجعله متماسكا بعيدا عن 

 يف أحد املواضع:" ... الذي جعل لكرسيه عمادا هالتهلهل واحلشو، وإلدرا  ذلك منثل له بقول

واألرض لعباده مهادا، واجلبال أوتادا، وأقام بعزته أركان العرش، وأشرق باوره شعاع الشمس وفجر 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.  23)ـ املدونة، ص 1(
. 50 ص املصدر نفنه،)ـ 2(
. 67 ص املصدر نفنه،)ـ 3(
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، فلو )1 (األرض عيونا، والقمر نورا، والاجوم بورا، مث جتلى فتمكن، وخلق وأتقن وأقام فهيمن."

حذفت "الواو" لصار الكالم كاأليت: الذي جعل لكرسيه عمادا، األرض لعباده مهادا، اجلبال أوتادا، 

أقام بعزته أركان العرش، أشرق باوره شعاع الشمس، فجر األرض عيونا، القمر نورا، الاجوم بورا، مث 

جتلى فتمكن، خلق أتقن أقام فهيمن. فلوال "الواو" ملا كان للكالم معىن، وبالتايل فإن وجودها أضفى 

عليه رونقا ساعد يف اتناقه ومتاسكه، وكانت بذلك(الواو) وسيلة جلعل اخلطاب أكثر أناقة من خالل 

) 2 (إلغاء التعابري املعربة عن فكرة واحدة.

 وقد جتند يف حرفني اثاني مها: "الفاء"،"لـ"، إال أن لألول نصيب وافر من التواتر ـ الوصل السببي:2

يف املدونة مقارنة بالثاين، فهذان احلرفان يعمالن على الربط بني مجلتني أو أكثر من خالل عالقة 

النبب بالاتيجة، فيكون خرب اجلملة الثانية سببا يف خرب األوىل، وقد تكون األوىل ناجتة عن الثانية، 

استقبل قبلتاا، وأكل ذبيحتاا، وآمن  ومن ذلك قوله:"ظلماا ابن أيب طالب وماعاا حقوقاا، فإن من

   ولتوضيح الصورة أكثر منثل هلا كما يلي:)3(بابياا... أجرياا عليه حكم القرآن وحدود اإلسالم."

فإن من استقبل قبلتاا ــــــــــــــــــــــ أجرياا عليه حكم القرآن, 

                            وحدود اإلسالم. 

 وجتند الوصل النبيب أيضا عرب "الفاء"و" الالم" متمعني يف مقطع واحد يف قوله:" ... 

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن سمدا نيب اهلدى، وموضع التقوى، ورسول الرب 

األعلى، جاء باحلق من احلق، لياذر بالقرآن املبني، والربهان املنتاري، فصدع بالكتاب، ومضى على 

 ، فارتبطت اجلملتان " جاء باحلق من احلق"و"لياذر بالقرآن املبني" )4 (ما مضى عليه الرسل األولون."

ارتباطا سببيا تعليليا من طريق "الالم" حيث كان خرب اجلملة الثانية سببا يف خرب اجلملة األوىل. 

كما أن "الفاء" يف الفعل" صدع" ربطت ما بعدها كونه نتيجة ملا قبلها ربطا سكما، فاجلمل النابقة 

 صلى اهللا عليه وسلم مبلغا للرسالة ومؤديا لألمانة. امتضماة األسباب ال  جعلت سيدنا سمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.  74)ـ املدونة، ص 1(
. 229)ـ سمد خطايب،لنانيات الا ، ص 2(
 .40  صاملصدر النابق،)ـ 3(
. ص ن املصدر نفنه،)ـ 4(
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 كما يذكر لاا اإلمام علي كرم اهللا وجهه بعض األسباب ال  جعلت من املوىل تبار  وتعاىل 

 ال شريك له:"... الذي مل يلد فيكون يف العز مشاركا، ومل يولد فيكون موروثا هالكا، ومل تقع اواحد

عليه األوهام فتقدره شبحا ماثال، ومل تدركه األبصار فيكون بعد انتقاهلا حائال... مل ينبقه وقت، ومل  

 ، فالفاء ربطت ما )1 (التدبري..." يتقدمه زمان... فظهر يف العقول مبا يرى يف خلقه من عالمات

بعدها من مجل مبا قبلها ربطا سكما كو�ا منببات هلا، وناجتة عاها. 

، املدروسة وعلى هذا الاحو جند العديد من أدوات الربط النببية املبثوثة يف كامل اخلطب 

والعاملة على متاسك أجزائها بعضها ببعض. 

وقد جندته أداة الربط "مث" ال  حتمل معىن الرتتيب الزمين، من ذلك قوله:" إن  ـ الوصل الزمني:3

اهلباء قبل دحو األرض ورفع النماء،... مث أخفى اخلليقة يف غيبه، وغيبها  اهللا نصب اخللق يف صور 

يف مكاون علمه، مث نصب العوامل وبنط الرمال، وموج املاء...مث أنشأ اهللا املالئكة ... وملا خلق اهللا 

دم أبان فضله للمالئكة، وأراهم ما خصه به من سابق العلم ... مث نبهه على ما استودعه لديه، آ

،  فاصب العوامل وبنط الرمال كان بعد إخفاء اخلليقة، وإنشاء املالئكة من أنوار )2(متاه عليه."أو

وأرواح كان بعد نصب العوامل وتابيه اهللا عزوجل آلدم كان بعد إنشاء املالئكة، فكل هذه األحداث 

سامهت "مث" يف ترتيبها ترتيبا ماطقيا وتنلنلها تنلنال تعاقبيا.  

وقد جتند يف املدونة عرب ثالث أدوات هي: إذا، من، إن.  ـ الوصل الشرطي:4

اتزروا   الذبل الشفاه... إذا جاهم الليل نوف-يا- ورد قول اإلمام يف إحدى اخلطب:"شيع  

إن رأوا .غابوا مل يفتقدوا.. وإن يعرفوا، إن شهدوا مل...على األوساط، وإذا جتلى الاهار فحلماء علماء

:" من يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ونال  وقال) 3( ..".مؤماا أكرموه، وإن رأوا فاسقا هجروه

 .)4 ( واستحق عذابا أليما" ومن يع  اهللا ورسوله فقد خنر خنرانا مبياا، ثوابا جزيال،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  72املدونة، ص  )1(

 .38 صاملصدر نفنه، )2(

 .50 صاملصدر نفنه، )3(

 .74ص  املصدر نفنه، )4(
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فأدوات الشرط يف هذه األمثلة حققت االتناق من خالل ربط مجلة الشرط جبملة اجلواب، 

فكانت وسيلة تشويق للقارئ حيث جتعله فضوليا ملعرفة العواقب املرتتبة عن فعل الشرط، فمثال لو 

قال اإلمام: من يطع اهللا ورسوله، أو من يع  اهللا ورسوله هكذا ويصمت، فإن القارئ سيصبح يف 

حرية من أمره ويتشوق أكثر ملعرفة ما حيدث ملن يفعل ذا  أو ذلك، ومن مثة وجب على املرسل أن 

 يتم كالمه  جبملة جواب الشرط.
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ذف : ـــــــــــــ/ الح3

ظاهرة نصية كغريها من الظواهر، هلا دور فعال يف اتناق الا  وترابط عااصره، احلذف  

 بأ�ا:" عالقة داخل الا ، ويف معظم ورقية حسن M.K.Halliday هاليداييعرفها كل من 

 )1 (األمثلة يوجد العاصر املفرتض يف الا  النابق، وهذا يعين أن احلذف عادة هو عالقة قبلية."

بقوله:" استبعاد العبارات النطحية ال  R.D.Beaugrand  دي بوجراند وعرفها 

فاجلمل والكلمات احملذوفة تناهم يف الربط بني أجزاء  )2(ميكن حملتواها املفهومي أن يقوم يف الذهن." 

الا  ال سيما إذا كانت حتمل ذات احملتوى الداليل، ألن احملذوف من الكالم لو بقي( أعيد ذكره 

ها، وألن ئمرارا وتكرارا) سيحدث خلال يف الا ، وجيعله مليئا باحلشو والزيادات ال  ال طائل من ورا

العربية أجازت حذف أحد العااصر من الرتكيب عاد استخدامها" وذلك ال يتم إال إذا كان الباقي يف 

بااء اجلملة بعد احلذف مغايا يف الداللة، كافيا يف أداء املعىن، وقد حيذف أحد العااصر لوجود قرائن 

 )3 (معاوية ومقالية تومئ إليه وتدل عليه، ويكون يف حذفه معىن اليوجد يف ذكره."

،ال  يلجأ إليها املتكلم لتبليغ داللة معياة ، وهو نوعان: )4(فاحلذف هو أحد املطالب االستعمالية 

: )5((البنيط)ومثاله حذف خرب "لوال" االمتااعية، كما يف قول املتايب / الحذف الواجب:1

لوال املشقة ساد الااس كلهم       اجلود يفقر واإلقدام قتال. 

حذف اخلرب يف الشطر األول من البيت ألن تقدير الكالم يكون كما يلي: لوال املشقة موجودة. 

وإن أحد من املشركني استجار  فأجره ﴿:، حنو قوله تبار  وتعاىل)6(وماه أيضا حذف الفعل وجوبا
 .)7(﴾ حىت ينمع كالم اهللا مث أبلغه مأماه ذلك بأ�م قوم ال يعلمون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 21سمد خطايب، لنانيات الا ، ص  )1(
. 301دي بوجراند، الا  واخلطاب واإلجراء، ص روبرت  )2(
. 259سمد محاسة عبد اللطيف، بااء اجلملة العربية، ص  )3(
. 269ياظر: م ن، ص  )4(
 شارعكامل صدقي 2ديوانه: حتقيق عبد املاعم خفاجي وسعيد جودت النحار وعبد العزيز شرف، مكتبة مصر  )5(

 76الفجالة ص
 .270، ص  نياظر: م )6(
 .06سورة التوبة اآلية:  )7(
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فاحلذف هاا سكوم بقاعدة جزئية هي أن أداة الشرط ال يليها إال فعل، فيكون تقدير 

 املشركني.  منالكالم: وإن استجار  أحد

 كحذف الفعل من اجلملة الفعلية يف بعض املواقف، وذلك إذا كان يف جواب / الحذف الجائز:2
ولئن سألتهم من خلق النموات واألرض وسخر الشمس  ﴿:سؤال حقيقي،  حنو قول اهللا عزوجل
 )2( فتقدير الكالم: خلقهن اهللا .)1(﴾ والقمر ليقولن اهللا فأىن يؤفكون

 فإن للحذف أقنام ثالثة هي: ورقية حسنM.K.Hallidayهاليداي وحبنب 

 ويتمثل يف حذف اسم داخل املركب االمسي، ومثاله: أي قبعة ستلبس؟ الحذف االسمي: •

 هي األحنن. القبعةهذه هي األحنن، وتقدير الكالم: هذه 

 ويكون احملذوف فيه عاصرا فعليا، مثال ذلك: ماذا تكتب؟ قصة قصرية، الحذف الفعلي: •

قصة قصرية. أكتب والتقدير: 

صل : مثاه مخنة األ حنو قولاا: كم مثاه؟ مخنة جايهات، والحذف داخل شبه الجملة: •

 جايهات.

وجدير بالذكر أن ظاهرة احلذف ترجى بكثرة يف اللغة املاطوقة، ألن الكثري مما حييل عليه  

   )3(الكالم موجود يف سيط املتكلمني.

وعلى هذا األساس فاملتلقي له دوره يف تقدير احملذوف والكشف عن إسهامه يف االتناق الاصي، 

احملذوف وتقديره.  فبقدر معرفته بعامل الا  وسياقاته احمليطة به تتحقق قدرته على اكتشاف

 ومن مثة يصبح أثر احلذف هو توسيع النيطرة الداللية جلملة معياة إىل مجلة أو مجل أخرى 

تليها،وتتقاطع معها يف املعىن ذاته ما يناهم يف حتقيق الاصية ألن احملذوف يعامل من ناحية الداللة 

) 4(معاملة املذكور.

ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .61سورة العاكبوت اآلية:  )1(
. 260،259ياظر :سمد محاسة عبد اللطيف،بااء اجلملة العربية،ص )2(
  .93 الصبيحي ،علم الا  ص  األخضرياظر: سمد )3(
 . 246،ص 2ياظر: صبحي إبراهيم الفقي ،علم اللغة الاصي،ج  )4(
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  : دور الحذف في اتساق الخطب
سامهت ظاهرة احلذف وبشكل كبري يف اتناق اخلطب بعضها ببعض سواء كان ذلك على 

 حالة 133منتوى احلروف،أو األمساء،أواألفعال،أو اجلمل، حيث وصل عدد حاالت احلذف إىل 

توزعت على أربعة أمناط هي : 

 % 32.33بانبة     حالة 43 حذف احلرف : 

 %38.34بانبة    حالة 51حذف االســــم :  

 %23.30 حالة   بانبة 31حذف الفعـــل : 

 %06.01 حاالت بانبة 08حذف اجلملـة : 

 وفيما يلي نتطرق إىل مااقشة وحتليل كل منط على حده وذلك بغية الكشف عن مدى 

عليته يف حتقيق الاصية، على أن تكون املااقشة سصورة على بعض الاماذج فقط تفاديا للتكرار اف

املفضي لإلطالة ؛أي أن التحليل سيكون على سبيل املثال ال احلصر. 

:" إىل سمد صلى اهللا عليه وسلم فأخرجه هيف قول"من"وماه حذف حرف اجلر  /حذف الحرف :1

من أفضل املعادن ستدا،وأكرم املغارس مابتا، وأماعها ذروة، وأعزها أرومة، من الشجرة ال  ماها خلق 

  )1(أنبياءه وانتخب أمااءه، الطيبة العود..." 

 معااه قائم يف ذهن القارئ، فإنالرغم من حذف حرف اجلر وغيابه من هذا املقطع على ف

الشيء الذي عمل على حتقيق التماسك والرتابط بني اجلمل، ألن أصل الكالم: من أفضل املعادن 

ستدا، ومن أكرم املغارس مابتا، ومن أماعها ذروة، ومن أعزها أرومة، من الشجرة ال  ماها خلق 

 أنبياءه، وماها انتخب أمااءه.

كما جند أيضا حذفا آخر حلرفني من حروف اجلر مها "الباء"،"يف" يف قوله:" ... يف كرم 

غرست، ويف حرم أنبتت، وفيه بنقت وأمثرت، وعزت به وامتاعت، أكرمه اهللا بالروح األمني، والاور 

  )2 (املبني..."
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 22املدونة، ص  )1(
 ص ن. املصدر نفنه، )2(
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إذ األصل يف الكالم أن يكون كاآليت: يف كرم غرست، ويف حرم أنبتت، وفيه بنقت وفيه 

 كما يوجد يف هذا املقطع نوع .أمثرت، وعزت به، وامتاعت به، أكرمه اهللا بالروح األمني، وبالاور املبني

 يف قوله:" أكرمه اهللا بالروح األمني، والاور  ومفعولهآخر من احلذف، وهو حذف الفعل وفاعله

من اجلملة الثانية ألن األصل يف الكالم كما يلي: أكرمه اهللا بالروح األمني، ذلك  حذف )1 (املبني."

 وأكرمه بالاور املبني.

باإلضافة إىل حذف حروف املعاين يف املدونة، جند يف مقابل ذلك منطا آخر من احلذف وهو 

 يف قوله:" ... صدع مبا "حتى"الذي خيت  باألدوات، ومن األمثلة الدالة عليه حذف أداة الاصب 

أمر، وبلغ ما محل، حىت فصح بالتوحيد دعوته، وأظهر يف اخللق كلمته، وخلصت له الوحدانية، 

 )2(وصفت له الربوبية."

فأداة الاصب حاضرة بغيابا يف هذا املقطع، ألن القارئ سرعان ما ينتدركها يف ذهاه 

وينرتجعها بني العبارة واألخرى، إذ األصل يف الكالم أن يكون على هذا الاحو: ... حىت أفصح 

 .بالتوحيد دعوته، وحىت أظهر يف اخللق كلمته، وحىت خلصت له الوحدانية، وحىت صفت له الربوبية

منادا  يتألف الكالم ـ كما هو معروف ـ من اسم وفعل وحرف، واالسم يكون / حذف االسم:2

أو منادا إليه أو فضلة، على عكس الفعل الذي ال يكون إال منادا، ومن مثة فإن احلذف جيوز 

لالسم يف صوره الثالثة لغرض معني، ألن األصل يف ذلك الذكر ال احلذف، وذلك من باب اجلواز 

ال الوجوب، ومن أمثلة احلذف يف املدونة قوله:" ...منتشهد حبدوث األشياء على أزليته، ومبا 

ومسها به من العجز على قدرته، ومبا اضطرها إليه من الفااء على دوامه...، خضعت له الصعاب، 

 فإذا )3(واذعات له رواصن األسباب، منتشهد بعجز األشياء على قدرته، وبزواهلا على بقاءه".

" الذي حضر يف اجلملة األوىل  " منتشهد أنعماا الاظر يف هذه اجلمل وجدنا الرابط بياها هو اخلرب
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .22)ـ املدونة، ص 1(
. 23  صاملصدر نفنه،)ـ 2(
 .24- 23ص  )ـ املصدر نفنه،3(
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مث غاب يف الباقيات، فدل عليه املذكور األول، فكلمة "منتشهد" خرب ملبتدأ سذوف تقديره: هو 

واألصل يف الكالم ما يلي: ... منتشهد حبدوث األشياء على أزليته، ومنتشهد مبا ومسها به من 

العجز على قدرته، ومنتشهد مبا اضطرها إليه من الفااء على دوامه، ...خضعت له الصعاب، 

ه. ئواذعات له األسباب، منتشهد بعجز األشياء على قدرته، ومنتشهد بزواهلا على  بقا

فاملذكور األول "منتشهد" دل على احملذوفات من بعده، الشيء الذي أحدث التماسك 

 والرتابط بني اجلمل، وما على القارئ سوى ملء الفراغات وتعويضها باحملذوفات املااسبة. 

وقال يف موضع آخر عن اهللا تبار  وتعاىل:" الذي لينت ألوليته �اية، وال آلخريته حد وال 

 )1 (غاية، الذي مل ينبقه وقت، ومل يتقدمه زمان، ومل تتعاوره زيادة وال نقصان، وال يوصف مبكان."

 األخرية، وبتقديره يصري الكالم كما يلي: الذي ثالثةأين حذف االسم املوصول "الذي" من اجلمل ال

مل ينبقه وقت، والذي مل يتقدمه زمان، والذي مل تتعاوره زيادة وال نقصان، والذي ال يوصف مبكان. 

فاالسم املوصول "الذي" ورد يف أول الكالم مث غاب عاه يف ما بقي إال أنه حافظ على متاسكه 

واتناقه، فاجلمل كلها تشرت  يف املناد إليه وهو املوىل عزوجل الذي متت اإلحالة إليه بواسطة 

"الذي" إحالة قبلية تفنرها مرجعية سابقة، يدركها القارئ من سياق الكالم. 

 ويف وصفه لشيعته، قال أمري املؤماني:" شيع  ـ يانوف ـ الذبل الشفاه، اخلم  البطون، 

 أين ذكر املبتدأ يف اجلملة األوىل امسا ظاهرا (شيع )، مث أضمر )2 (رهبان يف الليل، أسد يف الاهار."

يف اجلمل الباقية، إال أن تقديره ال ينهم كثريا يف اتناق الا ، ألن القارئ ال جيد اهلوة واسعة بني  

سابق احملذوف والحقه، وبتقديره له يتمكن من ربط عااصر اجلملة بعضها ببعض، ويف اتناق عااصر 

اجلملة الواحدة أوىل درجات اتناق الا  برمته. 

ن متعاقبتني، أو بني مموعة من اجلمل املتوالية ــط بني مجل ــــــل الربــ فاحلذف وسيلة من وسائ

   لــــــــذف، وذلك يف مثـــن احلــة مـــــــنتج عاها سالسل متتايلتا، هذه املتوالية اجلملية ـــــــــــــة لا  مــــــــــواملكون
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. 72)ـ املدونة، ص 1(
.  50، 49 ص املصدر نفنه،)ـ 2(
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 فحني وقع احلذف بني مجلتني )1 (قوله:"... احلمد هللا ذي القدرة والنلطان، والرأفة واالمتاان."

متعاقبتني، سامهت أداة العطف "الواو" يف فهم احملذوف وتقديره، وبوجود قرياة احلذف يف اجلملة 

يلي: احلمد هللا ذي كما األوىل ينتطيع القارئ وبنهولة تامة إدراكها، فيصبح تقدير الكالم 

(صاحب) القدرة والنلطان، وذي الرأفة واالمتاان. 

إذا كان االسم منادا أو منادا إليه أو فضلة، فإن الفعل ال يكون إال منادا، به  / حذف الفعل:3

يتم الكالم ويكتمل، إال أنه يف بعض األحيان حيذف من الكالم ويبقي على قرياة تدل عليه، ومن 

:" اللهم عذب كفرة أهل الكتاب واملشركني الذين يصدون عن هأمثلة حذف الفعل يف املدونة قول

سبيلك، ويكذبون رسلك، وخالف بني كلمتهم، وألق الرعب يف قلوبم، وأنزل عليهم رجز  وبأسك 

الذي ال ترده عن القوم الرمني، اللهم انصر جيوش املنلمني وسراياهم ومرابطيهم حيث كانوا من 

مشارق األرض ومغاربا، اللهم واغفر للمؤماني واملؤماات، واجعل التقوى زادهم، واجلاة مآبم 

،فهذا املقطع حذفت ماه مجلة من )2( يف قلوبم، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك." ن واحلكمةواإلميا

األفعال إىل جانب مجلة من احلروف واألمساء، إال أن تقديرنا للكالم سيقتصر فقط على األفعال 

فيكون كما يلي: اللهم عذب كفرة أهل الكتاب وعذب املشركني الذين يصدون عن سبيلك، 

ويكذبون رسلك...، وأنزل عليهم رجز  وأنزل عليهم بأسك الذي ال ترده عن القوم الرمني...، 

اللهم انصر جيوش املنلمني وانصر سراياهم، وانصر مرابطيهم...، اللهم واغفر للمؤماني واغفر 

بم، واجعل اإلميان واحلكمة يف قلوبم، وأوزعهم أن آللمؤماات، واجعل التقوى زادهم واجعل اجلاة م

يشكروا نعمتك. فاألفعال احملذوفة: عذب، انصر، أنزل، اغفر، اجعل، دلت عليها األفعال املذكورة 

يف بداية كل مجلة الشيء الذي أحدث اتناقا شديدا بياها، فهي حاضرة يف ذهن املتلقي على الرغم 

من غيابا من جهة، وإحالتها إحالة قبلية من جهة ثانية، ألن مرجعية األفعال تكمن يف سياق 

الكالم. 
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وجاء يف موضع آخر قوله رضي اهللا عاه :" أوصيكم عباد اهللا ونفني بتقوى اهللا العظيم، فإن 

 حيث حذف )1 (اهللا عزوجل قد جعل للمتقني املخرج مما يكرهون والرزق من حيث ال حيتنبون."

الفعل من الكالم والتقدير يكون كاأليت: أوصيكم عباد اهللا ونفني بتقوى اهللا العظيم، فإن اهللا 

عزوجل قد جعل للمتقني املخرج مما يكرهون وجعل الرزق من حيث ال حيتنبون. 

، والفعل وفاعله  ومن احلاالت املالحظة أيضا يف حذف األفعال، أن حيذف الفعل وفاعله

 وذلك حنو قوله:" أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن سمدا عبده ورسوله، ومفعوله

واملفعول به والفاعل، والفعل والفاعل  حيث حذف الفعل )2 (أرسله داعيا إىل احلق، وشاهدا عليه."

أرسله أشهد أن ال إله إال اله وحده ال شريك له وأشهد أن سمدا عبده ورسوله،ألن أصل الكالم: 

داعيا إىل احلق، وأرسله شاهدا عليه. حيث اتنقت اجلملتان من خالل ذكر الفعل يف اجلملة األوىل، 

 الذي )اهلاء(وحذفه يف الثانية، فلم مياع ذلك من حضوره يف ذهن القارئ، زيادة عليه فإن الضمري ـ 

يعود على الرسول صلى اهللا عليه وسلم واملتصل بالفعل احملذوف هو ذاته املذكور يف الفعل األول، 

فإحالة الفعل والضمري املتصل به إىل ذات املرجع حيقق االتناق بني اجلملتني ال سالة. 

، إال أن حذف الفعل هاا مقرتن )3 ( وقال أيضا:" ...فكات رجاء املبتئس، وثقة امللتمس."

، والتقدير هو: فكات رجاء املبتئس، وكات ثقة امللتمس.  امسهحبذف

تاوع احلذف بني حذف للجملة االمسية، وحذف للجملة الفعلية، ومن أمثلة / حذف الجملة: 4

هذه األخرية قوله:" اللهم خرجاا إليك حني فاجأتاا املضايق الوعرة، وأجلأتاا احملابس العنرة، وعضتاا 

وأخلفتاا تايل اجلود،  عاليق الشني، وتأثلت علياا لواحق املني، واعتكرت علياا حدابري الناني،

 حيث حذفت مجلة مكونة من: فعل + فاعل+ جار ومرور+ ظرف )4 (مأنا لصوارخ القود."ظواست

زمان، وبتقدير احملذوفات يصري الكالم على هذا الاحو: اللهم خرجاا إليك حني فاجأتاا املضايق 

الوعرة، وخرجاا إليك حني أجلأتاا احملابس العنرة، وخرجاا إليك حني عضتاا عاليق الشني، وخرجاا  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.   104)ـ املدونة، ص 1(
. 95 ص املصدر نفنه،)ـ 2(
 .75  صاملصدر نفنه،)ـ 3(
 ن. ص )ـ  املصدر نفنه،4(
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إليك حني تأثلت علياا لواحق املني، وخرجاا إليك حني اعتكرت علياا حدابري الناني، وخرجاا إليك 

مأنا لصوارخ القود. ظحني أخلفتاا تايل اجلود، وخرجاا إليك حني است

نا نشهد أنه بلغ الرسالة، وأدى األمانة، واجتهد إ وقال عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:" ف

 أين مت حذف  )1 (لألمة، وجاهد يف سبيلك، ومل خيف لومة الئم يف دياك، وعبد  حىت أتاه اليقني."

نا نشهد أنه إمجلة فعلية مؤلفة من : فعل+ فاعل منترت(حنن)+ إن+ امسها، واألصل يف الكالم هو: ف

بلغ الرسالة، ونشهد أنه أدى األمانة، ونشهد أنه اجتهد لألمة، ونشهد أنه جاهد يف سبيلك، ونشهد 

أنه مل خيف لومة الئم يف دياك، ونشهد أنه عبد  حىت أتاه اليقني. 

 )2( أما عن أمثلة حذف اجلملة االمسية فاجد قوله:" احلمد هللا ويل احلمد، وماتهى الكرم."'

 ، ففي املثال )3 (وقوله أيضا:" احلمد هللا الذي ال من شيء كان، وال من شيء كون ماقد كان."

، وبتقديرمها يكون الكالم كما يلي: احلمد هللا ويل )الجار والمجرور الخبر (+ المبتدأاألول حذف 

 أما يف املثال الثاين فقد حذف املبتدأ+ اجلار والرور+ االسم ،الكرمماتهى احلمد، واحلمد هللا 

الذي ال من شيء كان،  املوصول ، وبتقدير احملذوفات يصري الكالم على هذا الاحو: احلمد هللا

واحلمد هللا الذي ال من شيء كون ما قد كان. 

 فاجلملة احملذوفة يف كال املثالني قد متت اإلشارة إليها يف أول الكالم، لذا عمد صاحبها إىل 

التخلي عاها أل�ا أحالت إحالة بعدية، حالت دون ذكرها مرة أخرى. 

 فاحلذف إذن يعمل وبشكل كبري على االقتصاد اللغوي، من خالل جتاب التكرار الذي ال 

ه، إضافة إىل دوره البارز يف حتقيق اإلجياز مع احملافظة طبعا على استمرار املعىن، ألن ئطائل من ورا

املذكور ياوب عن احملذوف ويشري إليه. 

إيراد للجداول اإلحصائية اخلاصة برصد ظاهرة احلذف، ومواقع ورودها يف حلق املرفق ويف امل

اخلطب املختارة، مع تقدير للمحذوفات و ذكر أنواعها، وهي جداول تعني على قراءة املدونة دون 

 اللجوء إىل الشروح، ال  أغين ما ذكر ماها عما مل يذكر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .23املدونة، ص  )1(
. 40 ص املصدر نفنه، )2(
. 23 ص املصدر نفنه، )3(
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 / التوازي:4
يعترب التوازي واحدا من أهم الوسائل ال  تنهم يف اتناق الا  ومتاسكه، من خالل ما  

حيدثه من تكرار لاظم اجلمل، فهو إعادة تكرار الوزن واجلرس الصويت دون إعادة اللفظ ذاته، مشكال 

بذلك نغمة معياة بني اجلمل املكونة للا . 

 وظاهرة التوازي موجودة بكثرة يف الشعر، ألنه يقوم أساسا على املقاطع ومتاثل أوزا�ا واملقصود 

باجلمل املتوازية هي اجلمل ال  يقوم الشاعر بتقطيعها تقطيعا متناويا، حبيث تتفق يف البااء الاحوي 

، وشرط اجلمل املتوازية أن تكون متتالية يف )1(اتفاقا تاما، بغض الاظر عن اتفاقها يف املنتوى الداليل.

البااء الاصي ال فاصل بياها، وإال خرجت عن دائرة هذه الظاهرة. 

وللتوازي حضور ملحوظ يف القرآن الكرمي، واحلديث الابوي الشريف، وكالم العرب القدماء 

 .)2(﴾ و آتياامها الكتاب املنتبني وهدياامها الصراط املنتقيم﴿شعره ونثره، فمن ذلك قوله عزوجل:

 وقوله صلى اهللا عليه وسلم:" من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن 

باهللا واليوم اآلخر فليصل رمحه، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت." 

 )3 (: (البنيط)وقال املتايب

 الليل يشفع يل        وأنثين وبياض الصبح يغري يب سوادأزوركم و

وقال أحد احلكماء: إذا أراد اهللا بعبده خريا أهلمه الطاعة، وألزمه القااعة، وفقهه يف الدين، وعضده  

ماه اآلمال،  باليقني، فاكتفى بالكفاف، واكتنى بالعفاف، وإذا أراد به شرا حبب إليه املال، وبنط

 ، فظاهرة التوازي مندة يف الكالم )4 (وشغله بدنياه، ووكله إىل هواه، فركب الفناد، وظلم العباد.

 العريب شعره ونثره، بغض الاظر عن بروزها يف القرآن الكرمي واحلديث الابوي الشريف، وقد اعتىن با 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 03ياظر: رجب عبد اجلواد،مقال اجلمل املتوازية عاد طه حنني، دراسة يف أحالم شهرزاد، ملة علوم اللغة، اللد )1(
. 231،ص 2000، دار غريب للطباعة والاشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 04العدد

 .118-117سورة الصافات اآليتان:  )2(
 .66ديوانه: ص  )3(
شهاب الدين سمد بن أمحد أبو الفتح األبشيهي، املنتطرف من كل فن منتظرف، شرحه ووضح هوامشه: مفيد سمد  )4(

 .  06،ص 1993، 1قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت، لباان، ط
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العرب القدماء بالغيني ونقادا عااية فائقة، إال أ�م اختلفوا يف مصطلحاتم الدالة عليها. 

وأكثر املصطلحات ال  وردت لديهم واملتفقة مع ما نقصده باجلمل املتوازية يف هذا البحث 

ه) ومثل له بقول الرسول صلى 337 الذي أورده قدامة بن جعفر (ت "اتساق البناء"هو مصطلح 

اهللا عليه وسلم جلرير بن عبد اهللا :" خري املاء الشبم، وخري املال الغام، وخري املرعى األرا  والنلم، 

 )1 (إذا سقط كان جلياا، وإذا لبس كان درياا، وإذا أكل كان لياا."

للداللة على ظاهرة التوازي، "التشطير" ه) مصطلح 395 وأورد أبو هالل العنكري (ت 

وقد عرفه قائال:" أن يتوازى املصرعان أو اجلزءان، وتتعادل أقنامهما، مع قيام كل واحد ماهما 

  )2 (ه عن صاحبه."ئبافنه، واستغاا

:" أن  بقوله وعرفها"الموازنة"ه) على هذه الظاهرة مصطلح 739كما أطلق القزويين (ت 

، يف حني أطلق عليها ابن أيب األصبع املصري )3 ( يف الوزن دون القافية."ينتكون الفاصلتان متناويت

 )4 (وحدها بقوله:" أن تتماثل ألفاظ الكالم، أو بعضها يف الرنة دون القافية.""المماثلة"مصطلح 

 أما صالح فضل فيعرف التوازي قائال:" هو من أشكال الاحو الذي يتمثل يف تقنيم

الفقرات بشكل متماثل يف الطول والاغمة والتكوين الاحوي، حبيث تربز عااصر متماثلة يف مواقع 

 )5 (متقابلة يف اخلطاب، وقد ينمى التشاكل."

فظاهرة التوازي موجودة يف األمناط التعبريية العربية الشعرية والاثرية على حد سواء، والعرب القدماء     

 كانوا على وعي تام بأن التوازي مل يكن مقتصرا فقط على الامط التعبريي املألوف، ابالغيني ونقاد

) 6 (وإمنا تعداه إىل األمناط التعبريية األخرى ال  اصطلح على تنميتها باألمناط االحنرافية أو االحنيازية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. 03ن، ص 1932ي الدين عبد احلميد، القاهرة، مصر، د ط، محجواهر األلفاظ، حتقيق: سمد  )1(
 464، 463،ص1952الصااعتني، حتقيق: علي سمد البجاوي، سمد أبو الفضل إبراهيم،مصر، )2(
. 522اإليضاح يف علوم البالغة، حتقيق مجاعة من علماء األزهر الشريف، مصر، د ط، د ت، ص  )3(
 .297،ص 1963حترير التعبري يف صااعة الشعر والاثر وبيان إعجاز القرآن،حتقيق:سمد شرف،مصر، )4(
. 252، ص  وعلم الا بالغة اخلطاب )5(
 للغة )2الثاين(سمود سمد سليمان اجلعيدي، اجلمل املتوازية يف ديوان أيب القاسم الشايب، دراسة حنوية نصية، املؤمتر )6(

. 11، ص 2003 ، يوليو16/17واألدب، 
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  :دور التوازي في اتساق الخطب
على الرغم من أن ظاهرة التوازي تتصة أكثر بالشعر، دون غريه من األجااس األدبية 

 خطب هذه املدونة ال تكاد ختلو فقرة من فقراتا بل مجلة من مجلها من هذه الظاهرة، فإناألخرى، 

وقد وصل عدد ،نظرا ملا حتدثه من تااغم وتآلف بني األلفاظ من خالل التوافق الاغمي بني احلروف 

) عبارة، تاوعت بني صافني من التوازي ، 220العبارات املتوازية يف املدونة إىل مائتني وعشرين (

 63والتوازي الغري تام املتمثل  يف % 3671. عبارة بانبة   157التوازي التام الذي جتند يف 

:" احلمد هللا العزيز اجلبار، احلليم الغفار، ه قول الصاف األولمن أمثلةف. % 28.63ة عبارة بانب

الواحد القهار، الكبري املتعال، سواء ماكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو منتخف بالليل، 

 حيث جند يف هذه )1 (وسارب بالاهار، أمحده وأستعياه، وأومن به وأتوكل عليه، وكفى باهللا وكيال."

الفقرة أربعة أمناط من التوازي التام ، يوضحها اجلدول التايل: 

 خرب + جار ومرور. .2+صفة 1صفة 

ـ العزيز اجلبار. 

ـ احلليم الغفار, 

ـ الواحد القهار. 

 ـ الكبري املتعال.

ـ منتخف بالليل. 

 ـ سارب بالاهار.

 فعل+ فاعل منترت + جار ومرور. فعل+ فاعل منترت تقديره أنا+ مفعول به.

ـ أمحده. 

 ـ أستعياه.

ـ أومن به. 

 ـ أتوكل عليه

 فالتوازي يف هذه الفقرة حقق االتناق الاصي عن طريق تكرار الباية الرتكيبية لموعة من 

اجلمل، على اختالفها طبعا يف احملتوى الداليل، الشيء الذي أحدث تزاوجا بني اإليقاع واللفظ وخلق 

ألفة موسيقية لدى املتلقي. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. 66)ـ املدونة، ص 1(
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وجاء يف موضع آخر من املدونة قوله:" أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا ويل الاعمة والرمحة، له 
احلمد مفردا، والثااء تلصا، خالق ما أعوز، ومذل ما استصعب، ومنهل ما استوعر، ...فقضاهن 

 أين تاوعت أمناط )1 (سبع مسوات يف يومني، ال يعوزه شريك، وال ينبقه هارب، وال يفوته مزايل."
 التوازي وتبايات كما يلي:

 أشكاهلا العبارات املتوازية

ـ احلمد مفردا. 

 ـ الثااء تلصا.

ـ مبتدأ + حال. 

 ـ مبتدأ + حال.

ـ خالق ما أعوز. 

ـ مذل ما استصعب. 

 ـ منهل ما استوعر.

ـ خرب + اسم موصول + فعل. 

ـ خرب + اسم موصول + فعل. 

 ـ خرب + اسم موصول + فعل.

ـ ال يعوزه شريك. 

ـ ال ينبقه هارب. 

 ـ ال يفوته مزايل.

ـ أداة نفي + فعل+ مفعول به مقدم + فاعل. 

 ـ أداة نفي + فعل+ مفعول به مقدم + فاعل. 

 ـ أداة نفي + فعل+ مفعول به مقدم + فاعل.

  

متنقة فيما املالحظ من هذا اجلدول أن كل مجلة فيه جاءت على وزن خاص با، مما جعلها 

 خالهلا، ألن ن غريها، إال أن ذلك ال يعين أبدا اختالف الدالالت املكونة للا  منممتميزة بياها 

وإن مت التعبري عاه بعدة كلمات .  املعىن يف اجلمل املتوازية واحد

وجاء قوله أيضا:" احلمد هللا سابغ الاعم، وبارئ الانم، الذي جعل النموات لكرسيه عمادا، 

واألرض لعباده مهادا، واجلبال أوتادا، وأقام بعزته أركان العرش، وأشرق باوره شعاع الشمس، وفجر 

األرض عيونا، والقمر نورا، والاجوم بورا، مث جتلى فتمكن، وخلق وأتقن وأقام فهيمن، فخضعت له 

) 2 (خنوة املنتكرب، وطلبت إليه خلة املتمكن..."

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .67)ـ املدونة، ص1(

  .74 ص املصدر نفنه،)ـ 2(
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املتأمل هلذا اجلدول يالحظ بأن هذه الفقرة تكاد تكون يف طابع شعري أكثر ماها يف طابع نثري، 

لكثرة توازي مجلها، فبالرغم من استقاللية كل مجلة مبعىن خاص إال أ�ا تلتحم يف فكرة أساسية 

واحدة وهي قدرة اخلالق تبار  وتعاىل وعظمته يف هذا الكون، إذ أن الصياغة اللفظية احملكمة تعمل 

على إضفاء نغمة موسيقية تناعد على حتقيق االتناق بني األلفاظ والعبارات، ومن مثة يتحول الا  

من مرد كالم عادي ماثور، إىل كالم شعري موزون، يصاع ألفة لدى املتلقي على منتوى الشكل. 

 كانت هذه بعض األمثلة عن التوازي التام، الذي من شأنه أن يربط أجزاء الكالم بعضها  

ـ سابغ الاعم. 

 ـ بارئ الانم.

ـ خرب+ مضاف إليه. 

 ـ خرب+ مضاف إليه.

ـ النموات لكرسيه عمادا. 

 ـ األرض لعباده مهادا.

. 2+ جار ومرور+ مفعول به 1ـ مفعول به 

 .2+ جار ومرور+ مفعول به 1ـ مفعول به 

ـ أقام بعزته أركان العرش. 

 ـ أشرق باوره شعاع الشمس.

 مفعول به+ مضاف إليه.  مضاف إليه+ـ فعل+ جار ومرور+

  مفعول به+ مضاف إليه.مضاف إليه+ـ فعل+ جار ومرور+

ـ األرض عيونا. 

ـالقمر نورا. 

 ـ الاجوم بورا.

. متييزـ مفعول به+ 

. متييزـ مفعول به+ 

 .متييزـ مفعول به+

ـ فخضعت له خنوة املنتكرب. 

 

ــ وطلبت إليه خلة املتمكن. 

 

+ جار ومرور+ فاعل+ مضاف تاء التأنيثـ حرف عطف+ فعل+ 

إليه. 

+ جار ومرور+ فاعل+ مضاف تاء التأنيثـ حرف عطف+ فعل+ 

إليه. 
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، وذلك من )1(ينهم يف منو الا  وتوليد معانيه ودالالته والذي –أما عن التوازي غري التام  .ببعض

من أمثلته ف   -خالل إضافة أو تكرار عااصر لغوية جديدة على الرتكيب، ما يناهم يف إثراء املعىن

 حيث جند اجلملتني تتكونان من: )2 (قوله:"ال جتعل ظله علياا مسوما، وبرده حنوما."

+ مضاف إليه+ جار  أولحرف نفي+ فعل+ فاعل منترت+ مفعول به الجملة األولى: •

عااصر) 07.(مفعول به ثانومرور+ 

 عااصر) 04( ثانمفعول به مفعول به أول + مضاف إليه+ + حرف عطف الجملة الثانية: •

على الرغم من تباين العااصر اللغوية يف كلتا اجلملتني، إال أن ذلك مل حيدث خلال يف املعىن، 

ومل يفند الاغم املوسيقي، بل على العكس من ذلك فقد وصل املعىن إىل ذهن املتلقي، ألن اجلملة 

تكرارها. ي لاألوىل مشبعة بالدالالت ال  يود املرسل إيصاهلا، ومن مثة ال داع

 )3 (وقال:"وسخر له الرباق، وصافحته املالئكة، وأرعب به األبالنة، وهدم به األصاام واآلهلة."       

يظهر التوازي الغري تام يف هذا املقطع من خالل:  

حرف عطف+ فعل+ فاعل منترت+ جار ومرور+ مفعول به.           وأرعب به األبالنة ـــــــــــ 

حرف عطف+ فعل+ فاعل منترت+ جار ومرور+ مفعول به+          وهدم به األصاام واآلهلة

 عطوف.حرف عطف+ م

 يف األوىل، ا مل يذكر(حرف عطف+معطوف) ين إضايفينفاجلملة الثانية احتوت على عاصر

تام ينهم الويف هذا منو وتزايد يف املعىن للفقرة ومن مثة للا  برمته، فالتوازي باوعيه التام، وغري 

بشكل أو بآخر يف حتقيق االتناق الاصي، فاألول يؤدي وظيفة الربط بني أجزاء الا ، فيضفي عليه 

 ه تنتنيغها أذن القارئ، يف حني ينهم الثاين يف منو الا  وتوليد معاينةوفنحة مجايلنغمة موسيقية 

  ه.ودالالت

ويف امللحق املرفق رصد ألهم ما ورد من التوازي يف هذه املدونة مرفق مبواضعه من كل خطبة فيها.       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 230)ـ ياظر: سمد خطايب، لنانيات الا ، ص 1(
 . 75)ـ املدونة،ص 2(
 . 23،22 ص املصدر نفنه،)ـ 3(
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 / االستبدال:5

 هو وسيلة من وسائل االتناق الاصية، يتم بواسطة تعويض كلمة بكلمة أخرى تتقاطع معها 

 .)2 (، وهو:" إحالل كلمة سل كلمة أخرى، وهذه الكلمة ال تكون ضمريا شخصيا.")1(يف املعىن

 فاالستبدال يكون بني عاصرين لغويني، يذكر أحدمها أوال مث ينتبدل بآخر حيل مكانه يف 

 )3(أحد أجزاء الا  الالحقة، وهو بذلك يتم يف املنتوى الاحوي املعجمي بني الكلمات والعبارات

 ما يعين أن معظم حاالت االستبدال تكون قبلية.

 إىل العالقة الكائاة بني االستبدال  ورقية حسن)Halliday M.K(هاليداي  يشري 

واحلذف بوصفها عالقة تضمني، كون االستبدال يتضمن احلذف ، وهذا األخري ال ميكن تفنريه إال 

. )4(باعتباره شكال من أشكال االستبدال

 والفرق الكائن بني اإلحالة واالستبدال يعود إىل املنتوى الذي تتم فيه كل ظاهرة، إذ ياتمي 

االستبدال إىل املنتوى املعجمي الاحوي، ألنه عالقة ماهلا الصيغ اللغوية من قبيل املفردات 

: )5(والعبارات، أما اإلحالة فتتم يف املنتوى الداليل أل�ا عالقة معاوية، والرسم التايل يوضح ذلك 

 

 

إال أن الفصل بني هاتني الظاهرتني فصل يشوبه نوع من االضطراب حيث ال موجب له 

ة                      ـــــــــــة معاويـــــفاإلحالة هلا عماد لغوي وإن كانت ظاهرة تتعلق بالداللة، واالستبدال سكوم بقواعد داليل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 19)ـ ياظر: سمد خطايب،لنانيات الا ،ص1(
. 113)ـ عزة شبل، علم لغة الا ، ص 2(
. 19)ـ  م س، ص 3(
. 113)ـ ياظر: عزة شبل، م س، ص 4(
 .132)ـ ياظر: سمد الشاوش، أصول حتليل اخلطاب، ص 5(

 المستوى الذي تتم فيه نوع العالقة االتساقية

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلحال
 دالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالستب

ي ـــــــــــــــــــالمستوى الدالل
 ويــــــــــــــــــــالمستوى النح
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. )1(وإن كان ظاهرة تتعلق بالاحو والوحدات املعجمية

 ياقنم االستبدال إىل ثالثة أنواع هي: 

 يتم بتعويض اسم السم آخر، وتعرب عاه كلمات مثل: واحد، نفس، ذات ـ االستبدال االسمي:1

. )One .Ones.Same)2أما يف اإلجنليزية فيتم بواسطة: 

(يفعل)، حيث يأيت إضمارا لفعل معني فيحافظ Todo يعرب عاه بالفعل :ـ االستبدال الفعلي2

 )3(على استمرارية ستوى ذلك الفعل، مثل قولاا: األطفال يعملون جبدية يف احلديقة. جيب أن يفعلوا.

وجتدر اإلشارة إىل أن االستبدال الفعلي ينتخدم بصورة أكثر يف احملادثة عاه يف اخلطاب 

املكتوب. 

 وخيت  باستبدال كلمة واحدة جلملة كاملة، وتعرب عاه يف العربية كلمات ـ االستبدال القولي:3

 )4 (  ، مثل: هل سيكون هاا  زلزال؟ هي قالت هذاSo.Suchمثل: هذا، ذلك، ويف اإلجنليزية  

بااء على ما سبق ذكره يتضح لاا جليا بأن االستبدال يناهم بشكل أو بآخر يف حتقيق الاصية، كون 

العالقة القائمة بني العاصر املنتبدل واملنتبدل هي عالقة قبلية بني عاصر سابق وآخر الحق يف 

. )5(الا ، ومن مثة تتحقق االستمرارية يف املعىن
 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 132ياظر: سمد الشاوش، أصول حتليل اخلطاب، ص  )1(
. 20، وسمد خطايب، لنانيات الا ، ص 133ياظر: م ن، ص  )2(
. 114ياظر: عزة شبل، علم لغة الا ، ص  )3(
ياظر:م ن، ص ن.  )4(
. 20 ص م س،ياظر: سمد خطايب،  )5(
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 االستبدال في اتساق الخطب: ردو 

      ميثل  االستبدال ملمحا مهما من مالمح اتناق اخلطب املختارة، حيث يلجأ إليه اإلمام يف 

مواضع تتلفة وباستعمال صيغ متاوعة ومتباياة، فيكون تارة استبداال فعليا وتارة ثانية استبداال امسيا 

وتارة ثالثة استبداال قوليا، وقد أدى هذا التاوع إىل ربط أجزاء الكالم بعضه ببعض، على الرغم من 

قلة حاالت االستبدال موازاة بباقي الظواهر االتناقية األخرى، حيث وصل عددها إىل مثانني حالة 

 . %71,42فقط يف ممل اخلطب، وقد احتل االستبدال االمسي الصدارة يف ذلك بانبة 

ومن االستبدال الذي ساهم بشكل كبري يف اتناق إحدى اخلطب هو استبدال كلمة 

حيث يقول اإلمام علي رضي اهللا عاه فيها:" احلمد هللا، العزيز اجلبار، احلليم الغفار، الواحد "اهللا"

 يالحظ يف هذه اجلمل ذكر كلمة "اهللا" يف األول، مث استبداهلا بأمساء )1 (القهار، الكبري املتعال."

ه احلنىن تبار  وتعاىل، ال لشيء سوى لإلبقاء على ذهن القارئ فطاا.  ئأخرى من أمسا

  عز وجل"اهللا مها اثاتان،حيث هيمات عليها كلمتان رضي اهللا عاهكذلك األمر يف خطبة له

"، فاستبدلت كل واحدة ماهما بالقدر الذي جعل املقطع كله يدور محمد صلى اهللا عليه وسلم"و

حول هذه الثاائية وال حييد عاها، وكلما طال عهد القارئ با جاءت واحدة ماها أو أكثر لتاشط 

وال حيد  ذاكرته السرتجاعها، وذلك يف قوله:" احلمد هللا ويل احلمد، وماتهى الكرم، ال تدركه الصفات

باللغات، وال يعرف بالغايات، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن سمدا نيب اهلدى، 

بالقرآن املاري، والربهان املنتاري، فصدع بالكتاب، ومضى  وموضع التقوى، جاء باحلق من احلق، لياذر

 )2(على ما مضى عليه الرسل األولون." 

       ومن أمثلة استبدال كلمة واحدة جبملة كاملة ما ورد يف خطبة له عليه النالم حيث قال:" 

احلمد هللا أول سمود، وآخر معبود، وأقرب موجود، الكائن قبل الكون بال كيان، واملوجود يف كل  

  ) 3 (عيان، والقريب من كل جنوى بغري تدان." مكان بغري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     .66املدونة،ص  )1(
 .40  صاملصدر نفنه، )2(
.  50  صاملصدر نفنه، )3(
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فاإلمام علي رضي اهللا عاه استبدل كلمة اهللا تبار  وتعاىل جبمل كاملة، وذلك لتعظيمه 

عزوجل وتبجيله، وقد استهل خطبته على هذا الاحو ليبني للقارئ أن اهللا سبحانه وتعاىل واحد أحد 

ال شريك له، وأنه مل حيجب معرفته الواجبة على اإلننان حجبا تاما، وإمنا هو موجود يف كل مكان 

وقريب من أي كان. 

 فاالستبدال إذن حقق خاصية اإلجياز، وساهم يف ربط أجزاء الا  ومتاسك بعضها ببعض مما 

 خلق استمرارية املعىن النابق يف الالحق، دون تكرار للوحدات اللغوية.
 يف أغلب احلاالت إن مل - ىل أن االستبدال الوارد يف اخلطب مقتصر فقط إ جتدر اإلشارة       

على عاصر واحد هو : اهللا عزوجل ، ما يدل على أنه العاصر املنيطر على موضوعات - نقل كلها 

املدونة، مما يوحي بأن اخلطب كلها تدور يف فلك قدسية الوجود اإلهلي، وهو ما يعود باا إىل ما 

توصلت إليه الدراسة يف باب الضمائر ال  تبني فيها أن أغلب الضمائر حتيل على ذات اهللا تبار  

وتعاىل أو إىل صفة من صفاته، أو إىل ما ميت له بصلة من الصالت أو عالقة من العالقات مما يدل 

على أن الوجود اإلهلي هو املوضوع املشرت  بني مجيع الاصوص، لذلك اكتفيت فقط بذه األمثلة 

 جتابا للتكرار. 
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الفصل الثالث 
االنسجام النصي عند اإلمام علي رضي اهللا عنه 

 

العالقات الداللية:  -1
         أ-اإلمجال/التفصيل. 

         بـ -النبب/الاتيجة. 

 اجلواب. /        ج-الشرط

 

 موضوع الخطاب. – 2

 

 البنية الكبرى الشاملة.-3

 .الباية الكربى الشاملة للمدونة 

 

 _ التغريض. 4
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 تمهيد:     

 من هذا البحث إىل االتناق ودوره الفعال يف خلق الاصية، من خالل الثاين تطرقاا يف الفصل 

رصد االستمرارية املتحققة يف ظاهر الا ، واملتمثلة أساسا يف أدوات الربط مبختلف أنواعها، ويف 

 من ذات البحث ساتطرق إىل معيار آخر ال يقل أمهية عن سابقه يف حتقيق الاصية، أال لث الثافصلال

.ألن البحث عن الكيفية ال  يتماسك با Cohérence :أو ما يطلق عليه اسمالنسجام،وهو ا

الا  ال تقتصر فقط على أدوات الربط النطحية، وإمنا تتعداها إىل البحث يف منتويات أعلى من 

 التحليل كاملنتوى الداليل مثال.

: Cohérenceاالنسجام 

هو معيار خيت  باالستمرارية املتحققة يف باطن الا ، واملقصود من ذلك االستمرارية 

،ألن الا "يتألف من عدد من )1(الداللية الندة يف ماظومة املفاهيم والعالقات الرابطة بياها

العااصر ال  تقيم فيما بياها شبكة من العالقات الداخلية ال  تعمل على إجياد نوع من االننجام 

 )2(والروابط الزماية والروابط اإلحالية يف حتقيقها" والتماسك بني تلك العااصر،وتنهم الروابط الرتكيبية

فالا  بذا املفهوم ليس تتابعا عشوائيا، وال رصفا اعتباطيا لموعة من الكلمات والعبارات 

فقط وإمنا هو نتاج مرتابط ومتماسك، ذو باية مركبة ذات وحدة داللية كلية شاملة جتندها العالقات 

الاحوية الرتكيبية الكائاة بني مجله وقضاياه، فاالننجام أو التماسك املعاوي كما ينميه سمد لطفي 

كن القارئ من  متالزليطي وماري الرتيكي، أو احلبك والرتابط املفهومي عاد متام حنان هو الكيفية ال 

.فاالننجام )3(إدرا  تدفق املعىن الااتج عن تاظيم الا ، ومعها يصبح الا  وحدة اتصالية متجاننة

إذن يرتكز أساسا على العالقات الداللية الكائاة بني أجزاء الا ، و يتحقق من طريق إجراءات 

قوم على العااصر ي الذي تاشط عااصر املعرفة للوصول إىل الرتابط املفهومي،هذا على عكس االتناق

 الشكلية فقط.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .154أجرومية للا  الشعري،ص  ياظر: سعد مصلوح،حنو )1(
. 78ص، 1،2005 يف العالقة بني الباية والداللة،مكتبة اآلداب،القاهرة،مصر،طتطبيقية حنن حبريي،دراسات لغوية سعيد )2(
. 184ياظر: عزة شبل سمد، علم لغة الا ، ص  )3(
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 البحث يف وسائل االننجام وآلياته الوقوف عاد ساور أساسية هي: طلبويت

 العالقات الداللية:أوال: 
 بأ�ا:" حلقات االتصال بني املفاهيم، وحتمل كل حلقة اتصال نوعا من سعد مصلوح يعرفها 

حكما، أو حتدد له هيئة أو شكال، وقد  التعيني للمفهوم الذي ترتبط به بأن حتمل عليه وصفا أو

تتجلى يف شكل روابط لغوية، واضحة يف ظاهر الا ، كما تكون أحيانا عالقات ضماية يضفيها 

املتلقي على الا ، وبا ينتطيع أن يوجد له مغزى بطريق االستاباط، وهاا يكون الا  موضوعا 

 )1 (الختالف التأويل."

  فالعالقات الداللية تعمل على مجع أطراف الا  وربط متوالياته اجلملية بعضها ببعض، دون 

. )2(ظهور وسائل شكلية يف ظاهره

 أوجين نايدا استاادا إىل دراسة  - العالقات الدالليةجميل عبد المجيد وقد صاف 

EugéneNaida  "3 ( كما يلي: - أطلق عليها اسم:"العالقات الداللية بني البايات الاووية( 

  وتربط بني مفهومني ذوي داللة واحدة، غري أ�ما يف أشكالالعالقات اإلضافية المتكافئة: •

 سطحية تتلفة.

 الفحوى، إال أن يف القضية الثانية يت متماثلقضيتني تربط بني العالقات اإلضافية المختلفة: •

إضافة داللية ختتلف عن القضية األوىل وترتبط با. 

 تكون بني قضيتني إحدامها بديلة عن األخرى. العالقة اإلبدالية: •

 وتكون بني قضيتني متقابلتني أو متضاربتني. العالقة التقابلية: •

 ويقارن فيها بني قضيتني أو حدثني أو فعلني...إخل. عالقة المقارنة: •

  تشتمل على خرب مكمل خلرب آخر.عالقة المحتوى: •

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 154سعد مصلوح، حنو أجرومية للا  الشعري، ص  )1(
. 268نظر: سمد خطايب، لنانيات الا ، ص ي )2(
 .142ياظر: البديع بني البالغة العربية واللنانيات الاصية،ص )3(
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 كأن تكون القضية األوىل عامة، وتطرقت إليها القضية الثانية باوع من عالقة العام بالخاص: •

اخلصوصية، أو العكس. 

 تشتمل فيها القضية األوىل على دالالت ومعاين كثرية، تتطرق عالقة اإلجمال والتفصيل: •

إليها القضية الثانية بشيء من التفصيل الواحدة تلو األخرى. 

 كأن جتند القضية الثانية موضوعا معياا ال يتجزأ عن املوضوع األساس عالقة الكل بالجزء: •

الذي حتمله القضية األوىل. 

  وتتم عرب وصف حدث ما من طريق آخر مماثل له.عالقة الكيفية: •

 تتم بوصف اإلطارين الزماين واملكاين حلدث معني. عالقة المحيط أو اإلطار: •

 وجتندها العالقات النببية باختالف أشكاهلا: العالقات المنطقية: •

  .املنبب/ األثر

  .النبب/ الاتيجة

  .الوسيلة/ الاتيجة

  .الوسيلة/ الغرض

  .الشرط/ اجلواب

 ألساس/ التحقق. ا

  .املفرتض/ الاتيجة

 كانت هذه أبرز العالقات الداللية ال  ميكن أن ترد يف أي ن ، وفيما يلي حبث عن دور 

بعضها يف حتقيق االننجام يف اخلطب املاتقاة. 

هي عالقة وطيدة الصلة بتحقيق الاصية، فهي تقوم على ذكر قضية / عالقة اإلجمال والتفصيل:1

مملة يف بداية أي ن ، مث يتم بعد ذلك طرح قضايا أخرى مفصلة هلا حتمل دالالت ومعاين مكثفة 

تناعد القارئ على الفهم واالستيعاب. 

 فالعاوان مثال يعترب ممال لقضايا الا  أو ألكثرها، ألن املؤلف حياول اختصار معاين الا  

 كلها يف قضية يدل با-ما أمكاه ذلك-على ستوى نصه،لذا فالعاوان يعد إمجاال للا ،وهذا األخري
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يقوم بتفصيل ذلك اإلمجال. 

 والنؤال املطروح هاا هو: كيف أسهمت عالقة اإلمجال والتفصيل يف إضفاء منحة مجالية 

على اخلطب العلوية؟ وكيف ميكن اعتبار هذه العالقة من املقومات األساسية ال  ترتكز عليها الباية 

الداللية؟ 

 متكاا من إدرا  أناا نزعم فإناا على الرغم من غياب عااوين الاصوص املختارة للدراسة، 

القضية العامة املتحدث عاها يف كل ن  من خالل اجلملة االستهاللية واملوضوع العام الذي تدور يف 

تباع سري افلكه كل خطبة، فاحلب اإلهلي وذم الدنيا والتافري عن الرذائل، والدعوة إىل الفضائل و

األنبياء والرسل والصاحلني قضايا عديدة شغلت مناحة غري قليلة من خطب اإلمام علي كرم اهللا 

وجهه. 

 يتحدث عن املوىل تبار  وتعاىل وعن -يتعذر نقلها كاملة للتمثيل له - ففي خطبة طويلة

عظمته يف خلقه، ويشري فيها إىل الوجود اإلهلي املقدس فيقول:"احلمد هللا الذي ال من شيء كان، وال 

من شيء كون ما قد كان، منتشهد حبدوث األشياء على أزليته، ومبا ومسها به من العجز على 

قدرته، ومبا اضطرها إليه من الفااء على دوامه، مل خيل ماه مكان فيدر  بأيايه، وال له شبه وال مثال 

 فذكر اهللا سبحانه وتعاىل يف بداية الكالم مث عرج بعد ذلك للحديث عن )1 (فيوصف بكيفيه..."

صفاته ومميزاته بشيء من التفصيل وميكن التمثيل هلذه العالقة التفصيلية على هذا الاحو: 

 
 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.            23)ـ املدونة،ص 1(
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                                           ـ ال من شيء كان. 

                                   ـ ال من شيء كون ما قد كان.  

   ـ منتشهد حبدوث األشياء على أزليته.    

مل خيل ماه مكان فيدر  بأيايه.   ـ                                          

 ـ ال له شبه وال مثال فيوصف بكيفيه.     احلمد هللا الذي                       

                                           ـ مل يغب عن شيء فياعت حبيثيه. 

                                           ـ مباين جلمع ما أحدث من الصفات. 

                                           ـ ممتاع عن اإلدرا  مبا ابتدع من تصريف الذوات. 

                                           ـ سرم على بوارع الفطن حتديده...إخل. 

وقال أيضا عن عظمة اخلالق جل وعال:" احلمد هللا أول سمود، وآخر معبود، وأقرب موجود، الكائن 

) 1 (جنوى بغري تدان..." قبل الكون بال كيان، واملوجود يف كل مكان بغري عيان، والقريب من كل
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 .50)ـ املدونة، ص 1(
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                                                 ـ أول سمود، وآخر معبود، وأقرب موجود.  

                                                 ـ الكائن قبل الكون بال كيان. 

                                                 ـ املوجود يف كل مكان بغري عيان. 

                                                 ـ القريب من كل جنوى بغري تدان. 

                                                 ـ علات عاده الغيوب. 

 احلمد هللا                                      ـ ضلت يف عظمته القلوب. 

                                                 ـ ال األبصار تدر  عظمته. 

                                                 ـ ال القلوب على احتجابه تاكر معرفته. 

                                                 ـ متثل يف القلوب بغري مثال حتده األوهام. 

                                                 ـ ال يضره باملعصية املتكربون. 

                                                 ـ ال يافعه بالطاعة املتعبدون. 

 فاإلمام علي رضي اهللا عاه، وبااء على هذين املثالني بدأ كالمه باالستهالل التعبدي وذلك 

من خالل قوله: احلمد هللا، مث استدعى بعد ذلك صفات هذا احلمد اإلهلي، فكان الرتكيب 

اللفظي(احلمد هللا) مبثابة اجلذر الكالمي الذي انبثقت ماه كل التفرعات الكالمية مبا ياشئ تشجريا 

نصيا يقود إىل تشجري داليل واستداليل يف ذات الوقت، ألن اجلمل والعبارات الواردة بعد هذا اجلذر 

اللفظي تعترب تفصيالت وتفنريات له، إذ أ�ا تكتني شرعية وجودها يف شجرة الا  من خالله، 

وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على قدرة اخلطيب على التوالد اجلملي الذي ميثل بدوره دليال آخر 

على الثراء الاصي، فالاصان النابقان يذكران بأن اهللا واحد ال شريك له، وهو خالق هذا الكون دون 

سواه. 
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 ويقول أيضا يف وصفه لشيعته ملواله نوف الشامي:" شيع  ـ يانوف ـ الذبل الشفاه، اخلم  

 ، فمركز الثقل وأساس الكالم هاا هو شيعة اإلمام )1 (البطون، رهبان يف الليل، أسد يف الاهار..."

كرم اهللا وجهه، أين ذكرها يف بداية كالمه، مث فصل بعد ذلك يف احلديث عاها باوع من اإلطااب، 

مبياا صفاتا ومميزاتا، وهذا مايدل على أن الشيعة هي مبثابة العاوان األساسي هلذه اخلطبة، أل�ا 

 كانت احملور الرئيني املتحدث عاه، وميكن التمثيل لذلك على الاحو اآليت:

                                                          ـ الذبل الشفاه 

                                                          ـ اخلم  البطون. 

                                                          ـ رهبان يف الليل. 

                                                          ـ أسد يف الاهار. 

 ـ إذا جاهم الليل اتزروا على األوساط.     شيع                                                

                                                         ـ إذا جتلى الاهار فحلماء علماء. 

ـ إن شهدوا مل يعرفوا. ــ                                                         

                                                         ـ إن غابوا مل يفتقدوا. 

                                                         ـ ال يهرون هرير الكالب.... 

ويف حديث له عن قدسية اهللا عزوجل وعظمته يقرن كالمه باحلديث عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

وعن خصاله احلميدة، فيقول بعد محد املوىل تعاىل:" احلمد هللا الواحد األحد، املتفرد الصمد، الذي 

 فأخرجه  صلى اهللا عليه سلم ال من شيء كان، وال من شيء خلق إال وهو خاضع له ...، إىل سمد

 املعادن ستدا وأكرم املغارس مابتا، وأكرمه اهللا بالروح األمني، والاور املبني، وسخر له الرباق  من أفضل

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.  50ـ49)ـ املدونة، ص 1(
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 فيبدو الا  ظاهريا ماقطعا بعضه عن بعض، ولكن )1 (املالئكة، وأرعب به األبالنة." وصافحته

ضمايا هو عكس ذلك،إذ أن القارئ اجليد يدر  حقيقة ما ذهباا إليه، ألن بااء الا  جاء وفقا 

حملددات وصفية تفصيلية تارة عن اهللا تبار  وتعاىل،وتارة أخرى عن رسوله املصطفى مبا يانجم مع 

املقام اإلهلي والابوي يف اقرتا�ما القدسي، الشيء الذي أسهم بفعالية كربى يف حتقيق التماسك 

 للا .الانيجي 

تقوم عالقة النببية على الربط بني قضيتني، تكون إحدامها بنبب من النتيجة: ب/ عالقة السبب 2

األخرى، وتناهم هذه العالقة يف التحام أجزاء اجلملة الواحدة، أو مموعة من اجلمل. 

لبحثاا ال تكاد ختلو من هذا الرتابط املفهومي جند ذلك على سبيل اخرتناها  واخلطب ال  

املثال ال احلصر يف قوله رضي اهللا عاه:" فتبار  اهللا الذي ال يبلغه بعد اهلمم، وال يااله غوص الفطن، 

وتعاىل الذي ليس له نعت سدود، وال وقت ممدود، وال أجل معدود، وسبحان الذي ليس له أول 

حيث أقام النبب )2 (يبتدئ، وال غاية إليها ياتهى، هو كما وصف نفنه وال يبلغ الواصفون نعته."

على الاتيجة عرب الثاائيات اآلتية: 

ة  ـــــــــــــــــــــــــــــالنتيجب  ـــــــــــــبـالس

اليبلغه بعد اهلمم، وال يااله غوص الفطن. 

ليس له نعت سدود، وال وقت ممدود.... 

، وال غاية إليها ياتهى. ىءليس له أول يبتد

تبار  اهللا عن كل شيء . 

تعاىل عن كل شيء . 

حبان اهللا وحده. س

وقال يف موضع آخر عن عظمة اخلالق ووحدانيته يف هذا الكون:" احلمد هللا الذي ال ميوت، وال 

تاقضي عجائبه كل يوم هو يف شأن: من إحداث بديع مل يكن، الذي مل يلد فيكون يف العز مشاركا، 

ومل يولد فيكون موروثا هالكا، ومل تقع عليه األوهام فتقدره شبحا هائال، ومل تدركه األبصار  
 فتتجلى لاا عالقة النببية من خالل: )3 (فيكون بعد انتقاهلا حائال."ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. 22،21)ـ املدونة، ص 1(
. 21 ص املصدر نفنه،)ـ 2(
  .72 ص املصدر نفنه،)ـ 3(
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النتيجة السبب 

  .ال يكون له مشار  يف العز

  .لن يكون موروثا هالكا

  .ال يقدر بالشبح املاثل

  .ال يكون بعدها حائال

 يلد. مل 

 يولد. مل 

 تقع عليه األوهام. مل 

 تدركه األبصار. مل 

ين أقام اإلمام علي رضي اهللا عاه النبب على الاتيجة، دون أن حيدث خلل يف قولن اليف هذي

يف حرف النفي(ال) املعىن الذي حيتويه الا ، يف أثااء العالقة الرابطة بني الكلمات، فمثال تكرار 

يدل على وهذا مثل لاا مهزة وصل البد ماها إلدرا  املعىن املراد وفهمه فهما صحيحا،  قول األولال

ظاهرة النببية بصفة  أمهية هذا احلرف يف حتقيق االننجام الداليل بعامة، واملنامهة الفعالة يف جتنيد

 واألمر نفنه مع تكرار خاصة، هذا فضال عن ننقيته الاحوية ال  تعد الزما عالئقيا يف الكالم.

 وتنهم عالقة النبب بالاتيجة يف ربط ن  اخلطبة بعضه ببعض بالنياق  يف القول الثاين.(لم)

 يف خطبة االستنقاء مثال ينتهل كالمه حبمد اهللا عزوجل رضي اهللا عاهالذي أنتجت فيه، فاإلمام 

  صلى اهللا عليه وسلموالثااء عليه، واإلشادة بقدرته وعظمته، مث يصلي وينلم على سيدنا سمد

ليتكلم بعد ذلك عن األحوال ال  أملت بم بعد اجلفاف فيقول:" اللهم خرجاا إليك حني فاجأتاا 

 )1 (املضايق الوعرة، وأجلأتاا احملابس العنرة، وعضتاا عاليق الشني، وتأثلت علياا لواحق املني..."

ت على سبب عكني، فذكرت الاتيجة أوال مث ئ فتنلنل الوحدات اللغوية يف هذا الا  أنش

 أيت:ا يمبتلتها األسباب، وللتوضيح أكثر منثل لذلك 

ة ـــــــــــــــــــــــــــالنتيجاب ـــــــــــــــــــــــألسبا

 فاجأتاا املضايق الوعرة. 

  .أجلأتاا احملابس العنرة

  .عضتاا عاليق الشني

  .تأثلت علياا لواحق املني

 

  خرجاا إليك( الدعاء)، فكات رجاء

املبتئس وثقة امللتمس. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.    75)ـ املدونة، ص 1( 
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 أين مت )1(ام، وماع الغمام، وهلك النوام." ناصل كالمه قائال:" ندعو  حني قاط األمث يو
ام. نالتوجه بالدعاء هللا سبحانه وتعاىل وطلب االستغاثة ماه بعد قاط األ

 فعالقة النببية قد ترد بشكل عكني ـ كما أشرنا سابقا ـ ، أي تذكر الاتائج قبل أن تنتظهر 

األسباب، واألمر هاا يكون متعلقا باخلطيب وعالقته مبنتقبل الا ، الذي حياول من خالله استمالة 

املتلقي بشىت الطرق حىت يبقيه مشدودا ألحداث الا ، ومتابعا لتفاصيله، حىت يبني األسباب ال  

ترتبت عاها تلك الاتائج، وملزيد من التوضيح نتأمل املثال اآليت: 

يقول اإلمام كرم اهللا وجهه:" سيدي صاحت جبالاا، واغربت أرضاا، وهامت دواباا، وقاط 

 ولتعذر نقل الا  كامال نظرا لطوله الانيب، منثل له كما يلي: )2 (أناس ماا، وتاهت البهائم..."

 :السبب :النتائج

  .صاحت جبالاا واغربت أرضاا

 امت دواباا. ه

  .قاط أناس ماا

  .تاهت البهائم

  .حتريت يف مراتعها

  .عجت عجيج الثكلى على أوالدها

 .ملت الذودان يف مراعيها 

 

 

 

  النماءحني حبنت عاها قطر 

 

 سبب) ينتاد ال / نتيجة أو نتيجة /من أمر فإن هذا الرابط املفهومي (سبب ومهما يكن 

سالة إىل األسلوب املاطقي املتدرج من فكرة إىل أخرى، فيلجأ بذلك صاحب الا  إىل هذا 

األسلوب يف أكثر من مااسبة بغية استمالة املعاين الذهاية بااء على ثاائية تولد اجلملة الالحقة من 

   النابقة أو العكس، تولدا عقليا واقعيا من خالل اعتماد القارئ على األسلوب التفكريي احملض.

على سبيل املثال ال احلصر، بغية حتليل الظاهرة ودورها يف حتقيق  األمثلة  ارتأياا أن نأخذ عياة منوقد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. 75)ـ املدونة، ص 1(
. 76 ص املصدر نفنه،)ـ 2(
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 ألن هذا األخري يبدأ من تكوين الا  ذهايا، إذ يوجد مثة ننيج فكري يتخلل الرتاكيب االننجام،

 بياها مكونة بذلك تتابعا متماسكا من األفكار واملفاهيم  فيماالاصية، مما جيعل اجلمل مرتابطة

 ليكون ئواملعاين، هذا التتابع املعاوي مرتبط ال سالة بالنطح اللغوي للا ، هذا الا  الذي أنش

 ضرورة  إىلمرتبطا بقصد معني، وهذا ما ميكن مالحظته يف نصوصاا املختارة ال  عمد فيها صاحبها

التنلنل املاطقي للرتاكيب اللغوية غري متجاهل التنلنل الداليل واملعاوي هلا. 

هي من العالقات الثانوية، ال  تنهم يف بااء اخلطبة، إال أ�ا ال توجد  / عالقة الشرط بالجواب:3

ويعلن عن وجود هذه العالقة أدوات .بشكل أساسي، ألن تواردها يقل ننبيا عن باقي العالقات

الربط الاحوية مثل: لو ـ لوال ـ إذا ـ إن ـ من ـ إذ...، هذه األدوات ال  تعمل على ربط مجلة الشرط 

  اآلتية توضح لاا ذلك:قوالجبملة اجلواب، واأل

 لبنته الغفلة استحق النخط،وركب من وافقه اهتدى إىل سريه، واستبان واضح أمره، ومن"ف 

 )1 (الشطط."

 (...)ماعتهم مما كانوا فيه خيوضون، وصريتم إىل ما إذا" فال يقولن رجال غمرتم الدنيا 

 )2 (ينتوجبون قالوا: ظلماا ابن أيب طالب، وماعاا حقوقاا."

  (...) 3 ( غابوا مل يفتقدوا."إنشهدوا مل يعرفوا، وإن " شيع( 

 فهذه العالقة الداللية تفيد يف بااء موضوع اخلطبة من خالل الربط بني سلنلة من اجلمل مما 

) 4( .يشكل عااقيد من الدالالت، كما أ�ا تعترب وسيلة ألداء الوظيفة التعليمية بإظهار الفصاحة

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. 39ـ 38)ـ املدونة، ص 1 (
. 40 ص املصدر نفنه،)ـ 2(
. 50 ص املصدر نفنه،)ـ 3(
                                                 .212)ـ ياظر: عزة شبل سمد، علم لغة الا ، ص 4(



98 
 

 موضوع الخطاب:ثانيـــــــــا: 

فهو ، )1(هن طريق رصد مموعة من اجلمل ال  خت مطاب اخل ميكن استخالص موضوع 

حيدد باعتباره "بؤرة اخلطاب ال  توحده و تكون الفكرة العامة له، أو هو ما يدور حوله اخلطاب، أو 

، فاملعلومات أو العااصر العالقة يف ذهن املتلقي بعد قراءته لا  معني هي )2(ما يقوله، أو ما يقدمه" 

  )3 ( دورين أساسني مها:ؤديذاتا ال  متثل موضوع اخلطاب، و من مثة فهو ي العااصر

  .يناهم بشكل فعال يف تاظيم أفكار اخلطاب، ألنه املرتكز األساسي لدمها

  .يعترب مؤشرا إىل معرفة العامل املتصلة باملوضوع بالانبة إىل املتلقي

      فعمليات فهم اخلطاب تتعلق بتحديد عالقته بالعامل اخلارجي، هذا األخري الذي جتنده 

و تتخيله من طريق عامل الا  و حناول الربط بياهما لتقريب الصورة أكر فأكثر، لذلك اعتربت 

الرتمجة و إعادة الصياغة من أفضل الوسائل الندة للعالقة الكائاة بني اخلطاب و العامل، كما ميكن 

 القارئ و ذلك حني االنتقال من املعىن احلر اأيضا متثيل موضوع اخلطاب بعملية االستاتاج ال  يتواله

ا هو مكتوب إىل قصد  الكاتب من وراء هذا اخلطاب، من خالل ملء الفراغات و اكتشاف ميف 

احللقات املفقودة، إال أن أهم ركيزة تناعد القارئ على فهم موضوع اخلطاب هي: العاوان فهو مبثابة 

حلقة وصل بني املبدع و املتلقي ألنه يقدم وضيفة إدراكية تناهم يف بااء الا  و تفنريه، كما أن هلا 

ألن هذه األخرية تقتضي ) 4(بعض التأثري على بااء هيكل املعلومات لدى القارئ أثااء عملية القراءة 

تفاعال حيويا مع القارئ فهو الذي حييي فعال القراءة و ياشطها، و ذلك حىت ينتخرج من الا  ما 

ال يقوله الا  و أن يعيد جبدية ملء الفضاءات الفارغة و إن كانت ظاهرة، إنه يتكفل بعملية بااء 

رة  ـــــــــــــــــدالالت موازية للا  األصلي فينهم بذلك يف إثراء و إخصاب مضامني الاصوص و توسيع دائ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.. 277ياظر: سمد خطايب، لنانيات الا ، ص  )1(
 . 191عزة شبل سمد، علم لغة الا ، ص  )2(
.. 192م ن، ص  )3(
. 193، 192ياظر: م ن، ص  )4(
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  )1(املعلومات ال  يتضماها.

ي تاضوي ننخته هذه ذبااء على ما سبق ذكره ،جتدر باا اإلشارة إىل اجلاس األديب ال

اخلطب املختارة ،و املوضوع األساس و املركزي الذي تدور حوله اخلطب ليتنىن لاا معرفة موضوع 

اخلطاب الذي حتدثاا عاه آنفا يف أكمل صورة . 

تاتمي املدونة قيد الدراسة إىل جاس أديب قدمي ،أال و هو فن اخلطابة الذي يهدف إىل التأثري 

و اإلقااع ساولة ماه للتعبري عن مبادئ و معتقدات اخلطيب، فهو إذن أشد األجااس األدبية التزاما . 

    أما عن املوضوع العام الذي تدور يف فلكه خطب هذه املدونة فهو تقديس الذات اإلهلية 

تعظيم شأن اخلالق و ذلك من خالل دعوة املؤماني للتخلي عن متاع الدنيا، و أن ال يغرهم با و

الغرور، و ال خيادعهم طيفها و سرابا، فهي زائلة و قد استهل اإلمام علي رضي اهللا عاه معظم 

خطبه حبمد اهللا عز و جل بتعظيمه و بالصالة و النالم على نبيه املصطفى، فهي تتخذ من القرآن 

ه فكشف عما تكنتال هلا من جهة، و هي متارس كذلك منؤولية أالكرمي و الناة الابوية الشريفة متك

من إحاطة معرفية شاملة باحلياة البشرية األخرى، فتنتجيب بشكل جلي لطموحات اإلننان يف 

      اد حييد عن ماحى الوعظ و اإلرشاد ـــــــــب املدروسة ال يكــــــــــالرتبية و األخالق.كما أن فحوى اخلط

و التذكري باملصري الذي سيؤول إليه اإلننان عاجال أم آجال، يقول يف إحدى خطبه:" أال و إن 

للمتقني عاد اهللا أفضل و أحنن اجلزاء و املآب، و ما عاد اهللا خري لألبرار. فنارعوا إىل ماازلكم 

كم ضال  أمرمت بعمارتا، فإ�ا العامرة ال  ال خترب، و الباقية ال  ال تافذ،ال  دعاكم اهللا إليها و ح

عليها و رغبكم فيها، و استتموا نعم اهللا بالتنليم لقضائه، و الشكر على نعمائه، فمن مل يرض بذا 

 ال خشية عليه و ال وحشة و أولئك ال خوف -حيكم حبكم اهللا -فليس ماا و ال إلياا، و إن احلاكم

،فاملعاين البارزة يف هذا املقطع تصور لاا إميان اإلمام علي كرم اهللا وجهه )2(عليهم و ال هم حيزون"

ثل لاا نزعته الزهدية يف الدنيا حيث ياصرف فيها كما أشرنا آنفا إىل الدعوة و متبدياه و عقيدته و 

  .الاصح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                                  .8ـ 7،ص2000، 01،دار توبقال للاشر،الدار البيضاء،املغرب،طشعرية حديثة القراءة التفاعلية،دراسات لاصوص )ـ ياظر: إدريس بلمليح،1(
.  41ـ 40)ـ املدونة، ص 2(
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التخلي عن  واملتصفح للخطب املدروسة يلمس مثة صوت املتزهد املصلح الذي يدعو إىل

 الاخوة و التكرب، و صوت اإلمام الذي حيض املنلمني على التقيد بتعاليم الدين و مبادئه النمحة.

وقد أشار اإلمام علي رضي اهللا عاه يف مواضع عديدة يف خطبه إىل عظمة اخلالق جل و عال 

خبلقه و إىل وجوب معرفة املؤمن باهللا و التصديق به، و أن معرفة اهللا لينت املعرفة الشائعة ال  تامي 

الرهبة بل هي معرفة حقيقته و قدرته و التصديق بما، و بأنه خلق العامل وحده دون شريك شاركه، 

و اإلمام يف هذا الصدد يشدد على الوحدانية و اإلخالص، متأثرا بواقع الدين اإلسالمي الذي يرى 

حلكمة ايف التوحيد الركن األمسى من أركانه، كونه باعث الاظام املتوحد املتكامل يف الوجود و رمز 

العاقلة ال  تنري الكون دون ردة أو تااقض، فإذا آمن املؤمن به فكأنه أقر بالعااية اإلهلية و حكمة 

 ماازع، لذلك تشدد اإلمام فيه، إذ ال إميان دون توحيد و ال توحيد دون  فيهااخلالق ال  ال ياازعه

إقرار حبكمة اخلالق و وحدة إرادته يقول يف هذا الصدد:"احلمد هللا املخت  بالتوحيد، املتقدم 

بالوعيد، الفعال ملا يريد، احملتجب بالاور دون خلقه، ذي األفق الطامح،و العز الشامخ، و امللك 

 )1 (الباذخ، املعبود باآلالء، رب األرض و النماء."

ن اخلطب املختارة للدراسة امتازت بالوحدة الوثيقة ال  ربطت بني أجزائها إخالصة القول  و

و معانيها حول موضوع واحد و هو تعظيم اهللا عز و جل يف ذاته و يف خلقه. 

 

 

 

 

 

 
 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.  103)ـ املدونة، ص 1( 



101 
 

 البنية الكبرى الشاملة:ثالثـــــــــا: 
مفهومه للباية الكربى بأ�ا باية تصورية تاظم باية  T.Van Dijkفان ديك حيدد 

أي أن الباية الكربى هي متثيل داليل إما لقضية ما أو لموعة  )1(مفهومية أخرى متوالية تاظيما تراتبيا.

ويذهب صالح فضل إىل أن الباية الكربى الشاملة للا  مرتبطة )2 (من القضايا، أو خلطاب بأكمله.

مبوضوعه الكلي حيث تتجلى على أساسها كفاءة املتكلم والنامع لالحتفاظ بالعااصر املهمة يف 

 )3(الا .

صغرى باية كربى، الباية ال على أن املفهوم العام للباية الكربى هو مفهوم ننيب، فقد تكون 

كما ميكن أن تصري الباية الكربى باية صغرى، باإلضافة إىل أن هاا  منتويات عديدة لألباية 

الكربى يف الا  الواحد، مما جيعل املنتوى الذي يشملها مجيعا ويقع يف أعلى املراتب هو الذي يعد 

 .)4(باية كربى بالانبة إىل ما دونه، لذلك فمصطلح الباية الكربى يطلق عادة على الا  األكثر مشوال

:"ومن مثة فمفهوم الباية الكربى يبدو ننبيا، فهو مييز باية ذات طبيعة Van Dijkفان ديكيقول 

 فالا  إذن حيتوي على بايات )5 (عامة ننبيا بالاظر إىل أباية خاصة على منتوى أدىن آخر."

صغرى تكون شديدة االننجام مع القضية األساسية ال  يدور يف فلكها الا  العام.   

  على املتلقي أن يتوقف عملياتوبغية الوصول إىل بااء الباية الكربى لا  ما البد من أربع

 :)6 (عادها لتحقيق ذلك

وذلك من خالل االستغااء عن املعلومات الغري مهمة،وال  ال تؤدي وظيفة أساسية يف الحذف: -1

الا ،سيما إذا مت ذكرها آنفا، كما تادرج حتت هذه العملية قاعدة عدم إمكان حذف قضية  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل والتداويل، ترمجة عبد القادر قايين، إفريقيا الشرق، املغرب، ياظر: الا  والنياق، )1(
. 188ص ،2000

. 44ياظر:سمد خطايب، لنانيات الا ، ص )2(
. 310ياظر: بالغة اخلطاب وعلم الا ، ص )3(
ياظر: م ن،ص ن.  )4(
. 75علم الا ، مدخل متداخل االختصاصات، ص )5(
. 85،81ياظر: م ن،ص  )6(
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تفرتضها قضية الحقة، وهي قاعدة تتضمن اإلنشاء الداليل اجليد للباية الكربى، فيمكن للمعلومات 

. )1(خيلف ذلك خلال دالليا يف الباية الكربى  العرضية أن حتذف شريطة أن ال

: ويتعلق حبذف املعلومات األساسية دون الثانوية، فهذه العملية ترتبط بالوصول إىل  التعميم -2

، فهي تعمل على جتريد الاصوص، من خالل حذف القضايا اجلوهرية )2( من اخلاصانطالقاالعام 

ذلك لثل منعلى عكس القاعدة األوىل ال  تعمل على حذف القضايا العرضية أو الثانوية، و 

: باآليت

  .اشرتيت اخلشب واحلجر

  .وضعت األساس

  .أقمت اجلدار

 ميكن أن جنمل هذه القضايا الثالث يف قضية أساسية واحدة وهي: أنا بايت مازال.فاألقوال 

ومن هاا فإناا يف  النابقة تتضمن من الااحية التصورية أو املفهومية القول الوارد يف اجلملة األخرية.

.  )3(التعميم نضع التصور الكلي موضع اجلزئيات احملذوفة، وهو الشامل هلا 

 تتضمن هذه القاعدة حذف املعلومات املمكن اسرتجاعها يف جزء معني من أجزاء االختيار: -3

الا  املتبقية، فهي ختتار من القضايا ما ميكن أن يوصف به احلدث بشكل عام، لتحذف 

 اآلخر هااملتعلقات األخرى اخلاصة باإلطار، فاالختيار هو حذف بعض املعلومات وإبقاء بعض

 مثال: فقولاا ،)4(مع مراعاة وضوح العالقة بني احملذوف واملرتو  

 االمتحان.  يف زيد جنح

 واجتهد.  ثابر

 جائزة.  على حتصل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. 44)ـ ياظر: سمد خطايب، لنانيات الا ، ص1(
. 45)ـ ياظر: م ن، ص2(
  .308 وعلم الا ،صبـ ياظر: صالح فضل،بالغة اخلطا)3(
 .م ن، ص ن)ـ ياظر: 4(
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 جندمها القول لشروط فطبقا ين،ياألخر القضيتني على للداللة اجلائزة" على زيد "حتصل القضية فاختار

 باالجتهاد إال يكون ال اجلائزة على احلصول األخرية.ألن القضية وهو سذوف غري لقول مكملني فرضني

للا .  املعريف العامل تشكل ال  املعلومات من سدد حذف هو فاالختيار واملثابرة،

 فيها فالقضايا عقليا، عليها ينتدل وإمنا لالختيار، وال للحذف وجود ال العملية هذه يف اإلدماج: -4

املثال:  سبيل على فقولاا وماطقيا، لزوميا ارتباطا اجلديدة بالقضية  ترتبط

 البيت.  من خرجت

 الطريق.  يف مشيت

 الدكان.  إىل دخلت

 األلعاب.  مثن دفعت

  األلعاب اشرتاء ألعابا.ألن اشرتيت فاقول: ذكرها النابق القضايا إىل جديدة قضية ندمج أن ميكن 

 من ليس األلعاب اشرتاء مفهوم أن يف تكمن القاعدة هذه وأمهية النابقة، املمكاة العااصر يقتضي

 حىت له املكونة العااصر من عدد يوجد أن يكفي بل بكلماته، الا  يف حاضرا يكون أن الضروري

. )1(ذاته الا  من انطالقا بياها الرابط ننتاتج

 يف الواردة املعلومات باختزال تقوم الكربى القواعد أو العمليات هذه أن إىل األخري يف خنل          

 ماها يتكون ال  األجزاء إىل بالاظر املهم وحيدد املقطع"، يف ننبيا همم ماهو "حتدد أ�ا مبعىن اخلطاب،

 الشاملة الكربى الباية يف الكربى العمليات عمل يكون ال أن على )2(عاها باالستقالل وليس اخلطاب

 الاصية وأما الا ، بعامل املعرفة وفق فتكون املقامية فأما ومقامية، نصية خلفيات وفق يتم عشوائيا،وإمنا

 )3 (الاصوص. يف املبثوثة واإلحاالت كالعاوان تغريضية آليات من الا  يف ما كل فهي

) 4 (مايلي: يف فتتمثل الكربى بالباية املاوطة الوظائف عن أما        

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. 309ياظر:صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم الا ،ص) 1(
. 45ياظر: سمد خطايب،لنانيات الا ، ص) 2(
. 86ياظر: فان ديك، علم الا ،مدخل متداخل االختصاصات،ص) 3(
 . 80-78ياظر: م ن، ص ) 4(
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 املكونة الصغرى البايات اننجام خالل من الاصوص فقرات بني أو الواحد، الا  أجزاء بني الربط-1

به.  الصغرى القضايا ارتباط اتضح كلما الرئيني املوضوع عموم درجة زادت فكلما هلا،

تعمل الباية الكربى الشاملة على تقدمي تتصرات وتلخيصات للاصوص، من خالل عملي  -2

 احلذف واالستبدال ، وذلك يف إطار تصايف املعلومات من املهم إىل األهم، فتبقي على الضروري

الذي ميكن من إدرا  املعلومات إدراكا مفهوما. 

ساعد الباية الكربى القارئ على إنتاج ن  جديد حيتوي على عالقات خاصة بالا  األصلي، ت-3

فيشكل له موضوعا معياا وفقا لفهمه اخلاص، وذلك من خالل ممارسته لعمليات استداللية 

 مما هو موجود يف الا  األصلي.  انطالقاله(للا )، فيعيد بااء معلومات جديدة 

) 1(فالباية الكربى إذن هي"افرتاض حيتاج إىل وسيلة  توضحه وجتعله مقبوال كمفهوم".

 ا: ـــــــــة العليــــالبني

"اهلياكل العرفية ال  تقدم الشكل العام ا: قدمت العديد من التعريفات للباية العليا، ماها أنه 

حملتوى الباية الكربى للخطاب"،أو هي"نوع من املخطط الرد الذي حيدد الاظام الكلي لا  ما 

"اهليكل  ويرتكز على قواعد عرفية"، أو هي" الاماذج األعم لتاظيم املعلومات يف باية الا "، أو هي

 )2(العام الذي تاتظم فيه أجزاء الا "، أو هي" الباية التاظيمية للا ".

 فمن خالل هذه التعريفات املوجزة للباية العليا يتبني لاا أ�ا تتم على املنتوى النطحي للا  

دون املنتوى العميق له، فهي تتعامل مع الشكل الذي حيتويه الا ، مبعىن أن األباية العليا ظاهرة 

 )3 (شكلية، شأ�ا يف ذلك شأن األباية الاحوية ال  ترتكز على قواعد عرفية.

 ومن مثة فاألباية العليا تتشكل من طريق القدرة االتصالية واللغوية للفرد، شريطة أن يتواضع  

) 4(عليها املتكلمون يف مجاعة لغوية معياة، وللتعرف على الباية العليا ألي ن  كان البد من :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. 46)ـ سمد خطايب، لنانيات الا ،ص 1(
. 243)ـ عزة شبل، علم لغة الا ،2(
. 244)ـ ياظر: م ن،ص3(
. 245،244)ـ ياظر: م ن، ص 4(
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حتيل القارئ إىل نوع الا ، مثل: العااوين الرئينية  ؤشرات نصيةمـ وجود إشارات منبقة أو 1

والفرعية والبياية، والعبارات الضماية...ال  تكون مبثابة الالفتة أو اإلعالن بالانبة إىل املتلقي. 

 وجود عالقات تربط بني أجزاء الا ، ال سيما يف الا  الشفهي الذي يعتمد على تعاون  ــــ2

املشرتكني يف احملادثة، ليتنىن للقارئ إدرا  الباية العليا للا  فتكون إما قائمة على املقارنة أو التقابل 

أو التفصيل أو الطلب أو االستجابة...اخل. 

  :بين البنية العليا والبنية الكبرى

اصة يف كيفية حتديدمها بخ على الرغم من وجود أوجه تشابه بني البايتني العليا والكربى، و

نه توجد فإوذلك بالاظر إليهما بالانبة للا  بوصفه كال متكامال، أو بالانبة لقطع سددة ماه،  

فروق طفيفية بياهما، وتتمثل يف أن الباية الكربى تتعامل مع ستوى أو مضمون الا ، ما يدل على 

أ�ا ذات طبيعة داللية، ال ميكن االستغااء عاها إلجناز أوجه الربط األفقية بني اجلمل، يف حني أن 

الباية العليا تتعامل مع الشكل الذي تاتظم فيه أجزاء الا ، فهي بذلك تعترب باية عامة شأ�ا يف 

 )1 (شأن األباية الاحوية، وبتعبري آخر الباية العليا هي منط من شكل الا .ذلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .244 )ـ ياظر: عزة شبل، علم لغة الا ،ص1 (
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   مدونة:للالبنية الكبرى الشاملة 

 الباية الكربى القواعد الكربى القضايا الكربى اخلطب

ـ سرد وصفي للذات اإلهلية.  01

ـ احلديث عن اخللق وأمااء الوحي. 

ـ وصف املعدن الافيس الذي ماه خرج 

الرسول الكرمي. 

 ـ وصف الايب صلى اهللا عليه وسلم.

ـ التأكيد على الوجود  ـ اختيار.

 اإلهلي املقدس.

ه. ئـ محد اهللا عزوجل على نعمه وآال 02

ـ استدعاء صفات هذا احلمد. 

ـ عجز العقل البشري عن تصور الذات 

املقدسة. 

 

ـ إدماج. 

 ـ اختيار.

ـ اهللا واحد ال شريك له، 

 وال مثيل له.

ـ خلق الكون وإبداع املبدعات.  03

ـ خلق املالئكة. 

ـ اإلشادة الربانية خبلق آدم عليه النالم. 

 ـ النبيل إىل هدى الايب املصطفى.

ـ إدماج. 

 ـ حذف.

ـ اهللا تبار  وتعاىل هو رب 

 الكون كله.

ـ اإلشارة إىل وحدانية اخلالق تعاىل  04

وعظمته، والتاويه مبكانة الرسول الكرمي. 

تباع الفضائل الذاتية اـ احلث على 

 والتأثيث للحياة اآلخرة.

ـ جزاء من رضي باهللا ربا،  ـ تعميم.

وباإلسالم دياا، ومبحمد 

صلى اهللا عليه وسلم نبيا 

 ورسوال.

ـ سرد وصفي لشيعته رضي اهللا عاه ملواله  05

نوف الشامي. 

 

 ـ وصف الشيعة. ـ حذف.
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ـ تصوير لعظمة اخلالق جل وعال.  06

ـ الصالة والنالم على الايب الكرمي بعد 

 ذكر خصاله احلميدة.

ـ اهللا تبار  وتعاىل عامل  ـ حذف.

 لغيب والشهادة.ا

ـ اإلميان باهللا والتوكل عليه سبيل اهلدى  07

والرشاد. 

ـ سمد صلى اهللا عليه وسلم رسول احلق 

 ونيب اهلدى وموضع التقوى.

ـ اختيار. 

 ـ إدماج.

ـ الوصاية بتقوى اهللا ويل 

تباع االاعمة والرمحة، و

 ساة نبيه املصطفى.

ـ احلمد والشكر للخالق جل شأنه.  08

ـ التقرب إىل اهللا عزوجل باألعمال الصاحلة 

قبل املوت الذي يأيت على حني غفلة. 

ـ اإلشارة إىل هول العقاب والعذاب ملن 

ضل الضاللة الكربى، وإىل سر الاعيم ملن 

اتبع الصراط املنتقيم. 

ـ اإلشادة بنرية الايب عليه الصالة 

 والنالم.

ـ تعميم. 

 ـ حذف.

ـ العمل الصاحل سر 

الاجاة من مالذ الدنيا 

 وشهواتا.

ـ القلوب املؤماة ال تدر  املوىل تبار   09

وتعاىل إال من طريق التأمل الروحي. 

 ـ اهللا عزوجل خالق هذا الكون برمته.

ـ إنصهار الذات البشرية  ـ إدماج.

يف بوتقة الشعور بالفااء 

 يف التأمل الوجودي.

ـ الدعاء لنيدنا سمد صلى اهللا عليه  10

وسلم بأن يتواله اهللا برمحته الواسعة كما 

دعا لعبادته، ووىف بعهوده، ونفذ أوامره 

وأحكامه. 

ـ اخلروج إىل االستنقاء، والتوجه إىل اهللا 

ـ حذف. 

 ـ تعميم.

ـ اخلروج إىل االستنقاء 

بعد وصف احلال 

 واألحوال.
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تعاىل بالطلب والدعاء ألن يفرج كربم، 

ويرزقهم غيثا مغيثا يرحم به من هلك من 

 الدواب والبهائم.

ـ اهللا تبار  وتعاىل هو املهيمن على هذا  11

الكون، كيف ال وهو رب النموات 

واألرض وما بياهما. 

ـ التقوى والورع مها عاوان االنضباط 

النلوكي يف احلياة الدنيا. 

ـ الاهي عن اللهث وراء ماال يافع كمثل 

التاافس يف عز الدنيا وفخرها. 

ـ اإلشارة إىل عظمة وفضائل يوم اجلمعة ، 

كيف ال وقد جعله اهللا عيدا أسبوعيا 

للمنلمني. 

ـ الدعاء على املشركني وكفرة أهل الكتاب 

بالعذاب الشديد، والدعاء للمؤماني 

 وجيوش املنلمني بالاصر واملفازة.

ـ إدماج. 

 ـ اختيار.

ـالتقوى رياضة نفنية 

ميارسها العبد يف حياته 

اليومية بغية التقرب أكثر 

إىل البارئ عزوجل 

 واحليازة على مرضاته.  

ـ اإلشارة إىل سرية سمد صلى اهللا عليه  12

وسلم مع ذكر بعض صفاته وخصاله. 

 ـ حث املنلم على طاعة اهللا ورسوله.

ـ االلتزام مببادئ الدين  ـ اختيار.

اإلسالمي سر الوصول 

 إىل بر األمان.

  

بااء على ما توصل إليه البحث يف دراسة كل باية على حده تبني لاا وأن الباية الكربى   

 تعظيم الذات اإلهلية وتقدينها، كيف ال وأن اهللا سبحانه وتعاىل واحد أحد ال يالشاملة يف املدونة ه
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جيوز جتزئته إىل أجزاء وال تشبيهه بذي أجزاء، وال سبيل ملعرفته إال مبا بعث به من الرسل من حجج 

وآيات تدل عليه. 

فاإلمام علي كرم اهللا وجهه ويف كل خطبة من خطبه يؤكد توحيد اهللا يف الذات والصفات، 

ونفي الكيفية عاه، وأنه ليس جبنم وال عرض وغري متبعض، وأنه ال يرى وال يدر ، يقول يف ذلك:" 

احلمد هللا أول سمود، وآخر معبود... ضلت يف عظمته القلوب، فال األبصار تدر  عظمته، وال 

أي أن الذات البشرية ال ميكاها بأي حال من األحوال أن )1 (القلوب على احتجابه تاكر معرفته."

تدر  الذات اإلهلية ال باجلزئيات وال ببعض آثارها، أل�ا تتجاوز كل ذلك وخترج به خارج دائرة 

التوهم، ومن مثة تذهب به إىل اهلباء والرياء،فاهللا سبحانه وتعاىل واحد يف القدم وواحد يف األلوهية ال 

جيوز أن يكون معه إله آخر، وال جيوز تشبيهه بغريه، ألنه واحد يف صفاته،ليس كمثله شيء. 

متكاا من إدرا  املوضوع الرئيس نزعم أناا  فإناا على الرغم من أن اخلطب املختارة غري معاونة 

الذي تاطوي حتته كل خطبة، فتارة تكون ذات طابع فقهي، وتارة أخرى تكون ذات طابع أخالقي 

تربوي، وتارة ثالثة تكون ذات طابع نفني، إال أ�ا اتنمت يف أغلبها بالورع والتقوى ومااجاة اهللا 

تبار  وتعاىل والتضرع إليه، الشيء الذي ساهم يف تشكيل ننيج نصي زاد من شحاة الرتابط 

واالننجام، كيف ال وأن املصدر الذي تنتمد ماه هذه اخلطب شرعيتها ومصداقيتها هو كتاب اهللا 

العظيم وساة نبيه سمد صلى اهللا عليه وسلم. 

 وبااء على ما سبق ذكره، فإن اخلطبة األوىل ال  اعتمدناها يف هذه املدونة تعترب الا  الاواة 

لباقي اخلطب، أل�ا توجز قدسية اهللا سبحانه وتعاىل ووحدانيته، حيث يقول فيها اإلمام علي رضي 

اهللا عاه وأرضاه:" احلمد هللا الواحد األحد، املتفرد الصمد، الذي ال من شيء كان، وال من شيء 

،وتامو هذه الفكرة أو الاواة فيما حلق من خطب، مكونة بذلك )2 (خلق إال وهو خاضع له..."

نصوصها الرئينية، ماعدا اخلطبة الرابعة ال  حتدث فيها عن مآل الرجال الذين غمرتم الدنيا وأعمت 

 اخلطبة اخلامنة ال   و قلوبم، فتحولوا عن الفضائل الذاتية إىل فضائل املظهر والتأثيث للحياة الدنيا،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 50)ـاملدونة،ص1(
. 21 ص  املصدر نفنه،)2(
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 واله ــــــــــــحادت بعض الشيء عن موضوع الذات اإلهلية وعظمتها، إذ حتدث فيها اإلمام عن شيعته مل

 وبذلك ميكن تصايفها إىل نصوص فرعية على درجة أقل من األمهية بالانبة للاصوص ,نوف الشامي

األخرى، وقد أشار اإلمام علي رضي اهللا عاه إىل عدة مرتكزات يف خطبه املاتقاة، لعل أوهلا وأبرزها 

توحيد اهللا عزوجل واإلميان به وحده دون سواه، مث اإلشارة واإلشادة بالنرية العطرة للايب املصطفى 

تباع ساته الرشيدة يقول يف ذلك:"أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا والعمل بطاعته، اواحلث على 

واجتااب معصيته، فإنه من يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يع  اهللا ورسوله فقد ضل 

 كما أشار أيضا إىل مرتكز آخر وهو منألة اخللق الذي )1(ضالال بعيدا، وخنر خنرانا مبياا." 

ابتدأه بالنماوات واألرض وما حوتا من تلوقات عجيبة تدل على عظمته جل وعال يقول:" احلمد 

هللا سابغ الاعم، وبارئ الانم، الذي جعل النماوات لكرسيه عمادا، واألرض لعباده مهادا، واجلبال 

أوتادا، وأقام بعزته أركان العرش، وأشرق باوره شعاع الشمس، وفجر األرض عيونا، والقمر نورا، 

 )2(والاجوم بورا، مث جتلى فتمكن، وخلق وأتقن وأقام فهيمن." 

 وميكن متثيل الباية الكربى الشاملة للمدونة يف الشكل اآليت: 
 

  الا  الاواة. اخلطبة األوىل 

 

الاصوص األساسية.          :الثانية والنادسة والثاماة والتاسعة والثانية عشرة        اخلطب

 

 الاصوص الفرعية.            : الثالثة والنابعة والعاشرة واحلادية عشرة    اخلطب

 

. ان ثانويانن           بتان: الرابعة واخلامنة            اخلط
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 68املدونة،ص )1(
. 74 ص املصدر نفنه، )2(
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ض: ـــــــــــــ التغريرابعا:
 للتغريض عالقة وطيدة مع موضوع اخلطاب وعاوان الا ، كون هذا األخري تعبري ممكن عن 

، إال أن الطريقة املثلى حنب وجهة نظر الدارسني هي"اعتباره وسيلة قوية للتغريض، ألناا )1(املوضوع

حني جند اسم شخ  ما مغرضا يف عاوان الا  نتوقع أن يكون ذلك الشخ  هو املوضوع، إن 

هذا التوقع اخلالق ملظهر التغريض، وحتديدا على شكل عاوان، يعين أن العااصر املغرضة تيئ ليس 

فقط نقطة بداية يتبني حوهلا الالحق يف اخلطاب، بل إ�ا تيئ أيضا نقطة بداية تقيد تأويلاا ملا 

فالعاوان يقدم وظيفة إدراكية هامة تيئ املتلقي لبااء تفنري للا ، أو ما خيرب به ، )2 (سيلحق."

، فهو يناعد على تاشيط )3(الا ، ومن هذا املاطلق ميكن أن يعد العاوان جزءا من الباية الكربى

الذاكرة وحتفيزها، ومياح القارئ فرصة تذكر مضمون الا ، واستحضار املعارف املتصلة به. 

 إال أن خطب املدونة ال  بني أيدياا ختتلف بعض الشيء عن باقي املدونات األخرى، أل�ا 

لينت معاونة، لذا يصعب على القارئ أن يدر  املوضوع العام هلا ألول وهلة، كما يصعب عليه 

أيضا إدرا  العااصر املغرضة فيها، وال يتأتى له ذلك إال بعد القراءة املتأنية . 

أن الذات اإلهلية هي العاصر األساس املغرض يف  لاا  لكن وبعد استقرائاا هلذه اخلطب تبني

مجيع اخلطب، الشيء الذي ساعد على تشكيل االننجام الداليل ـ ألن املتتبع ملوضوعاتا يدر  بأ�ا  

تشرت  يف الذات املتكلم عاها واملقصودة أساسا ماها ـ هذا باإلضافة إىل عااصر ثانوية أخرى مغرضة 

يف ثاايا اخلطب تتقدمها ذات الرسول صلى اهللا عليه وسلم، يقول اإلمام رضي اهللا عاه عن املوىل 

القدير:"هو الذي أخفى اخلليقة يف غيبه، وغيبها يف مكاون علمه، مث نصب العوامل وبنط الرمال، 

) 4 (وموج املاء، وأثار الزبد، وأهاج الدخان، وأنشأ اهللا املالئكة من أنوار أبدعها، وأرواح اخرتعها..."

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 293)ـياظر: سمد خطايب، لنانيات الا ،ص 1 (
)ـ م ن،ص ن. 2(
. 88)ـ ياظر: فان ديك، علم الا ، ص 3(
. 38)ـ املدونة،ص 4(
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كذلك اهللا تبار  وتعاىل" أتقن ما أراد من خلقه بال مثال سبق إليه، وال لغوب دخل عليه، 

يف خلق ما خلق لديه، ابتدأ ما أراد ابتداءه، وأنشأ ما أراد إنشاءه، من الثقلني اجلن واإلنس، ليعرفوا 

، وهو الذي" جعل للمتقني املخرج مما يكرهون، والرزق من حيث ال حيتنبون، )1(بذلك ربوبيته."

فتاجزوا من اهللا موعوده، واطلبوا ما عاده بطاعته والعمل مبحابه، فإنه ال يدر  اخلري إال به، وال ياال 

فجميع ما ذكر ) 2 (ما عاده إال بطاعته، وال تكالن فيما هو كائن إال عليه، وال حول وال قوة إال به."

يف األمثلة الثالثة مقصود به اهللا تعاىل ومانوب إليه، فتشكل هاا ذات اهللا املوضوع األساسي هلا، 

وحلقة الوصل ال  جتمع بياها، معىن ذلك أن تطابق الذوات يف هذه األمثلة هو ما أسهم يف ترابط 

دالالتا، وسوغ تتايل قضاياها على هذا الاحو. 

 كذلك األمر جنده عادما حتدث اإلمام علي عن املصطفى صلى اهللا عليه وسلم يف مواضع 

متفرقة من املدونة فيقول:"أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله، دليال عليه، وداعيا إليه،  

فالرسول الكرمي هو الذي دعا إىل عبادة اهللا عزوجل ) 3(فهدم أركان الكفر، وأنار مصابيح اإلميان."

واإلميان به، وهو الذي وىف بعهوده، وأنفذ أحكامه،"فاللهم اجعله أجزل من جعلت له نصيبا من 

األنبياء زلفة عاد ، وأوفرهم حظا من  رمحتك، وأنضر من أشرق وجهه بنجال عطيتك، وأقرب

 ، كيف ال يتوجه اإلمام رضي اهللا عاه بذا الدعاء الروحاين إىل املوىل عزوجل بأن جيعل )4(رضوانك."

الرسول الكرمي يف الدرجات العال، وهو الذي أرسله رباا" باحلق بشريا ونذيرا، وداعيا إليه بإذنه وسراجا 

فموضوعات هذه ) 5(ماريا، فبلغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة، وعبد اهللا حىت أتاه اليقني."

املقتطفات من اخلطب تتعلق بذات واحدة وهي شخصية سيدنا سمد صلى اهللا عليه وسلم، ال  أمت 

اهللا با الابوة، هذه األخرية ال  تعد من األهداف الرئينة يف احلياة الدنيا، فضال عن كو�ا متمما ملا  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.. 73املدونة،ص  )1(
. 104 ص املصدر نفنه، )2(
. 66 ص املصدر نفنه، )3(
. 38 ص املصدر نفنه، )4(
. 73 ص املصدر نفنه، )5(
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 صلى اهللا عليه سبقها من الابوات ال  كانت تبشر با على لنان األنبياء الذين سبقوا سيدنا سمد

 وسلم. 

: أيت ما ي املدروسة يفوقد مت التغريض يف اخلطب

  .اإلحالة املنتمرة إىل الذات اإلهلية سواء بالضمائر املتصلة أو املافصلة

 إلحالة إىل اهللا تبار  وتعاىل بأمسائه احلنىن وصفاته العظمى. ا

  إسااد األفعال اخلارقة إليه ـ اهللا ـ

 إلشارة إىل إدرا  الوجود اإلهلي من خالل التأمل الروحي. ا

  ،مجيع املواضيع ال  تشري إليها اخلطب ترمي إىل قدسية اهللا عزوجل، وعظمته يف هذا الكون

 النديدة. ةكما تدف أيضا وبدرجة أقل إىل نصح الااس وتوجيههم الوجه

  اإلحالة إىل شخصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم وبانبة أقل، ألنه مل يكن الشخصية

احملورية املتحدث عاها يف اخلطب. 

مل يكن   وإذا كان تغريض ذات معياة قد يربط بني فقرات متجاورة فقط، فإنه يف هذه املدونة

متباعدة كل البعد، حىت أنه ربط  يف غاية وظيفته وماتهاها، ألن تغريض اهللا عزوجل ربط بني خطب

بني أول وآخر خطبة ماها،فكانت وحدة الغاية املقصودة، ووحدة الذات املتحدث عاها مها أكرب 

 .ا، يف اننجامية مميزةاتهعورابط جيمع شتات هذه املدونة، ويانق بني موض

فالتغريض إذن عامل من عوامل اننجام الاصوص، وهو ما برهات عليه الاماذج املذكورة، 

على أنه توجد مناذج أخرى ميكن استقراؤها يف مواضعها. 
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كانت هذه الدراسة ساولة ملقاربة اخلطب العلوية يف ضوء لنانيات الا ، أردت من خالهلا 

 يف اتناقها واننجامها أسهمتالكشف عن اآلليات ال  حققت هلا الاصية، والبحث يف النبل ال  

بالدرجة األوىل،وقد توصلت يف األخري إىل مجلة من الاتائج أوضحها يف الاقاط اآلتية ويف شقني اثاني 

 مها:

 االتناق وبصورة واضحة يف حتقيق مبتغاه، أسهم االتساق ودوره في تحقيق النصية:الشق األول:

، والوصل  األسماء الموصولة) واإلشارة أسماء و(الضمائرة: من طريق اإلحالة بأنواعها الثالث

واحلذف والتوازي واالستبدال، وميكن توضيح ذلك أكثر فيما يلي: 

  بروز اإلحالة الضمرييةـ وبشكل الفت لالنتباه ـ ساهم يف حتقيق االتناق، سيما وأ�ا حتيل يف

معظمها على الذات اإلهلية، الشيء الذي جعلها تربط بني خطب املدونة من أوهلا إىل 

 آخرها.

  يعد الوصل من أهم الوسائل ال  خدمت اتناق املدونة، حيث استأثر الوصل اإلضايف حبصة

ها األسد ماه، وساهم منامهة فعالة يف وصل اجلمل بعضها ببعض، بل يف وصل اخلطب بعض

 أيضا، فوظيفة الواو مثال مل تقتصر على الوصل فحنب، وإمنا قامت باختزال ببعض

املعلومات ال  يؤدي تكرارها إىل امللل، هذا بغض الاظر عن الدور الذي قام به كل من 

الوصل النبيب والزمين ولو بدرجة أقل ننبيا عن الاوع األول يف حتقيق االتناق. 

  أسهم احلذف بأنواعه( االمسي، الفعلي، القويل)يف اتناق اخلطب املختارة، وذلك من خالل

 الفراغات بالرجوع إىل ما قبلها، أو ءاستدراج القارئ وتابيهه إىل ما حذف، فيحاول مل

بالتطلع إىل ما سيلحقها، ليتمكن من ربط الالحق بالنابق. 

  يف تشكيل نغمة أسهمتام ـ وقد ورد بكثرة ـ مما التاوع التوازي يف هذه املدونة بني التام وغري 

موسيقية من خالل تكرار الوزن دون إعادة اللفظ، فتآلف الاغم واللفظ واملعىن مجيعا. 

  تبايات وسائل االتناق يف ننب ورودها يف الا ، فبياما زاد بعضها كاإلحالة والوصل

نه فإواحلذف والتوازي، قل بعضها اآلخر ال سيما االستبدال، لكن على الرغم من قلة وروده 

كان حاضرا ولو بشكل ننيب فقط، حيث عمل على ربط بعض أجزاء املدونة ربطا متاوعا، 
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وقد برهات األمثلة املذكورة على أن اهللا تبار  وتعاىل هو املوضوع األساس يف املدونة لكثرة 

التعبري عاه بصور لفظية تتلفة. 

توفر الا  على وسائل االتناق غري كاف لتحقيق الاصية، إذ البد من وجود آليات و 

االننجام ال  تعمل على تشكيل الباية الداللية للا . 

 اننجمت خطب املدونة من طريق العالقات االنسجام ودوره في تحقيق النصية:الشق الثاني: 

وموضوع اخلطاب والباية الكربى  الشرط واجلوابوالنبب والاتيجة واإلمجال والتفصيل  واملاطقية

الشاملة، إضافة إىل التغريض، الشيء الذي أقام للمدونة كيانا سكم البااء، وذلك من خالل ما يلي:  

  عملت العالقات الداللية على الربط بني أجزاء املدونة، وقد تاوعت هذه العالقات فيما بياها

وتبايات، فكانت لعالق  اإلمجال والتفصيل، والنبب والاتيجة الريادة يف حتقيق االننجام، 

على العكس من عالقة الشرط واجلواب ال  سامهت يف ذلك ولكن بدرجة أقل، إال أنه جتدر 

اإلشارة إىل أن قلة ورود هذه العالقة ال يقاس مبعيار كمي، بل يقاس مبعيار كيفي وذلك من 

 خالل حتقيقها الرتابط بني عااصر الا ، والتعبري عن مقاصد املؤلف.

  من خالل البحث يف سبل االننجام تبني وأن مفهومي موضوع اخلطاب، والباية الكربى

الشاملة متباياان من حيث إجراءات الوصول إليهما، لكاهما متماثالن من حيث الاتيجة 

املتوصل إليها. 

  .وجوب وجود معرفة خلفية بعامل الا  للتمكن من فهم دالالت الاصوص ومعانيها

  برهات الباية الكربى الشاملة للمدونة على أ�ا تدور يف موضوع واحد، وهو قدسية اهللا

عزوجل وعظمته يف خلقه،وبالتايل فإن الباية الكربى هي مموع البايات الصغرى لكل خطبة 

على حدة. 

  هم يف حتقيق االننجام، والرتابط الشديد للا ، من خالل الرتكيز على م كان للتغريض دور

عاصر سدد وهو الذات اإلهلية من أول خطبة إىل آخر خطبة يف املدونة، ما ميكن اعتباره 

موضوعا، وبقية الا  سموالت عليه. 
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يضم هذا امللحق اجلداول ال  حتوي اإلحصاءات ال  بين عليها الفصل الثاين من البحث 

، وهي جداول توضيحية تنهل االتساق النصي في خطب اإلمام علي رضي اهللا عنهواملوسوم بـ : 

على القارئ استقراء الظواهر الاصية يف كل خطبة من خطب املدونة، وهي جداول خاصة بظاهريت 

احلذف والتوازي، وقد مت إفرادمها يف امللحق لكثرة ورودمها ولعدم استيعاب الفصل هلما بشكل مفصل 

وكذلك العتمادمها على العمل اإلحصائي احملض، وكثرة الشواهد فيهما ، فارتأيت أن أذكر البعض 

 فقط ماهما يف الفصل على سبيل املثال ال احلصر، وأن أخص  امللحق لباقي التفصيالت األخرى.

 وجتدر اإلشارة إىل عدم االعتماد على اجلداول يف اإلحالة والوصل ألن مجيع الاتائج املتوصل 

إليها استوعبها الفصل بشكل مفصل، على أن ظاهرة االستبدال مل تصاف يف جداول لقلة ورودها، 

فلم تدع احلاجة إىل إيرادها.  

 كما ضم هذا امللحق مدونة البحث ال  تشمل يف مملها اثا  عشرة خطبة. 
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جداول الحذف أوال:
منط   التقدير ما وقع فيه احلذف

 احلذف
رقم 
 الصفحة
 يف املدونة

الذي ال من شيء كان، وال من شيء 
 خلق إال وهو خاضع له.

ن شيء  المالذيالذي ال من...،و
 .خلق إال وهو خاضع له.

ح.اسم 
 موصول.

21 

قدرة بان با من األشياء،وبانت 
 األشياء با ماه.

قدرة وقدرة بان با من األشياء، و
 بانت با ماه.

 21 ح.اسم.

فتبار  اهللا الذي ال يبلغه بعد اهلمم، 
 وال يااله غوص الفطن.

 ال يااله الذيفتبار  اهللا الذي...،و
 غوص الفطن.

ح.اسم 
 موصول.

21 

تعاىل الذي ليس له نعت سدود، وال 
 وقت ممدود، وال أجل معدود.

له  وقت...،وال لهتعاىل الذي...،وال 
 أجل معدود.

ح.جار 
 ومرور

21 

و سبحان الذي ليس له أول يبتدئ 
 وال غاية إليها ياتهى.

 غاية إليها  لهو سبحان الذي...،وال
 ياتهى.

ح.جار 
 ومرور

21 

فهو بكل شيء ماها سيط،ولكل 
 شيء ماها حافظ ورقيب.

 لكل شيء... هوفهو بكل...،و
 رقيب.

 21 ضمريح.

هو الذي مل تغريه صروف الزمان،وال 
 يتكأده صاع شيء كان.

 ال الذيهو الذي مل...،و
 يتكأده...كان.

ح.اسم 
 موصول

21 

من خوف وال خوف من زوال وال  وال خوف من زوال وال نقصان.
 نقصان.

ح.اسم 
 ـــــــــــــــــ

21 

ال بالتفكري يف حادث أصاب ما 
خلق، وال دخلت عليه شبهة فيما 

 أراد.

بالتفكير ال بالتفكري...،وال 
 دخلت....أراد.

ح.جار 
 ومرور

22 

إىل سمد-ص- فأخرجه من أفضل 
املعادن ستدا،وأكرم املغارس مابتاا و 

 اماعها ذروة،واعزها أرومة.

إىل سمد-ص- فأخرجه من 
 من أكرم...،ومنأفضل...،و
  أعزها أرومة.مناماعها...،و

ح.حرف 
 اجلر

22 
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 وفيه بنقت وأمثرت،وعزت به
 وامتاعت.

 أمثرت وعزت به فيهوفيه بنقت و
 .بهوامتاعت 

ح.جار 
 ومرور

22 

 
أكرمه اهللا بالروح األمني، والاور 

 املبني.
لاور باأكرمه اهللا بالروح األمني، و

 املبني.
ح.حرف 
 اجلر

22 

ح.حرف  ما محل.ـبصدع مبا أمر ،وبلغ  صدع مبا أمر،وبلغ ما محل.
 اجلر

23 

حىت أفصح بالتوحيد دعوته،وأظهر يف 
 كلمته،وخلصت... وصفت...اخللق 

أظهر  حتىحىت أفصح بالتوحيد...
 صفت... حتىخلصت...وحتى ..و

ح.أداة 
 نصب

23 

اللهم فخصه بالذكر احملمود، واحلوض 
 املورود.

خصه اللهم فخصه بالذكر احملمود ،و 
 احلوض املورود.ـب

مجلة ح.
 +فعلية

 حرف جر

23 

وامجع بيااا وبياه يف ظل العيش، وبرد 
الروح وقرة األعني، ونضرة النرور، 

 وبجة الاعيم.

 برد فيوامجع بيااا وبياه يف ظل ...و
 في نضرة...،وفي قرة ...،وفي...،و

 بجة الاعيم.

ح.حرف 
 جر

23 

نا نشهد أنه بلغ الرسالة،وأدى إف
األمانة واجتهد لألمة،وجاهد يف 
سبيلك،ومل خيف لومة الئم يف 
 دياك،وعبد  حق أتاه اليقني.

...وأنه أدىنا نشهد أنه بلغ...وأنه إف
...وأنه مل  اجتهد...وأنه جاهد

 خيف...وأنه عبد ....اليقني.

إن مع ح.
 امسها

23 

احلمد هللا الذي ال من شيء كان، وال 
 من شيء كون ما قد كان.

ال الذي احلمد هللا الذي ال من....،و
 من شيء...كان.

ح.اسم 
 موصول 

23 

منتشهد حبدوث األشياء على 
أزليته،ومبا ومسها به من العجز على 

قدرته،ومبا اضطرها إليه من الفااء على 
 دوامه.

 مبا مستشهدمنتشهد حبدوث...، و
 مبا مستشهدومسها...،و

 اضطرها...دوامه.

 23 ح.اسم

خارج بالكربياء والعظمة من مجيع 
 تصرف احلاالت.

ح.حرف العظمة بخارج بالكربياء و 
 جر

23 
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 من...احلاالت.
سرم على بوارع الفطن حتديده،وعلى 

 غوائ  الفكر تصويره.
 على محرمسرم على بوارع...،و

 غوائ  الفكر تصويره.
 23 ح.اسم

ممتاع عن األوهام أن تكتاهه،وعن 
األفهام أن تنتغرقه،وعن األذهان أن 

 متثله.

 عن ممتنعممتاع عن األوهام...،و
  عن األذهان...ممتنعاألفهام...، و

 23 ح.اسم

قد يئنت من اإلحاطة به طوامح 
العقول،و نبضت عن اإلشارة إليه 

 تااه حبار العلوم. باال

قد قد يئنت من...،و
 نبضت....جبار العلوم.

ح.أداة 
 التحقيق

23 
- 

24 
 منتشهد بعجز األشياء على قدرته 

 و بزواهلا على بقائه.
 مستشهدمنتشهد بعجز...،و

 بزواهلا...
 24 ح.اسم

كفى بإتقان الصاع هلا آية،و بإحكام 
 الصاعة هلا عربة.

 كفىكفى بإتقان...،و
 بإحكام...عربة.

 24 ح.فعل

           تعاىل عن األمثال املضروبة،
 و الصفات املخلوقة علوا كبريا.

 عن تعالىتعاىل عن األمثال...،و
 الصفات...كبريا.

 24 ح.فعل

حني شاء تقدير اخلليقة،وذرء 
 الربية،وإبداع املبدعات.

حين شاء حني شاء تقدير...،و
 إبداع...حين شاء ذرء....،و

. ظرف ح
 زمان+ فعل

38 

نصب اخللق يف صور كاهلباء قبل 
 دحو األرض و رفع النماء.

رفع قبل نصب...قبل دحو األرض،و
 النماء.

ح.ظرف 
 زمان

38 

 توحد فيوهو يف انفراد ...،و وهو يف انفراد ملكوته،وتوحد جربوته.
 جربوته.

ح.حرف 
 اجلر

38 

 كاوز عندكعاد  منتودع نوري ،و  عاد  منتودع نوري،وكاوز هداي .
 هداي .

. ظرف ح
 مكان

38 

من أجلك أسطح البطحاء، وأموج 
 املاء وارفع النماء.

من أجلك من أجلك أسطح....،و
 ارفع...من أجلك أموج ...،و

ح.شبه 
 (جار مجلة

 ومرور)

38 
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و اجعل الثواب والعقاب، واجلاة 
 والاار.

 اجعلو اجعل الثواب والعقاب،و
 اجلاة والاار.

 38 ح.فعل

و اماحهم من مكاون العلم ما ال 
يعييهم معه خفي،وال يشكل عليهم 

 دقيق.

واماحهم من مكاون ...ما ال يعييهم 
 ال يشكل عليهم دقيق.ما ...،و

ح.اسم 
 موصول

38 

مث أنشا اهللا املالئكة من أنوار أبدعها، 
 وأرواح اخرتعها.

أرواح من مث أنشا....من أنوار...،و
 اخرتعها.

ح.حرف 
 اجلر

38 

راهم ما خصه به من سابق العلم أو
 ومعرفة األمساء.

و أراهم ما خصه به من 
  معرفة األمساء.منسابق...،و

ح.حرف 
 اجلر

38 

مث نبهه على ما استودعه لديه، وأمتاه 
 عليه.

 ما علىمث نبهه على ما استودعه،و
 أمتاه عليه

ح.حرف 
 اجلر

38 

مث انتقل الاور إىل غرائزنا،وملع يف 
 أئمتاا.

 يف النورمث انتقل الاور ...،وملع 
 أئمتاا.

 39 ح.اسم

 أنوار نحنفاحن أنوار النماء،و فاحن أنوار النماء،وأنوار األرض.
 األرض.

ح.اسم 
 (ضمري)

39 

وحنن أفضل املخلوقني، وحجج رب 
 العاملني.

 حجج نحنوحنن أفضل املخلوقني،و
 رب العاملني.

ح.اسم 
 (ضمري)

39 

وأشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال 
 شريك له، وان سمدا نيب اهلدى.

 أن أشهدواشهد أن ال اله...،و
 سمدا....

 40 ح.فعل

أن سمدا نيب اهلدى، وموضع التقوى، 
 ورسول الرب األعلى.

 أن محمدا أن سمدا نيب اهلدى، و
رسول أن محمدا موضع التقوى، و

 الرب األعلى.

إن مع ح.
 امسها

40 

جاء باحلق من احلق،لياذر بالقران 
 املبني،وبالربهان املنتاري.

جاء باحلق...،لياذر بالقران 
  بالربهان املنتاري.لينذر...،و

أداة ح.
 نصب+فعل

40 

     إذا ماعتهم مما كانوا فيه خيوضون 
 و صريتم إىل ما ينتوجبون.

 صريتم إىل إذاإذا ماعتهم مما....،و
 ما ينتوجبون.

ح.أداة 
 الشرط

40 
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فإن من استقبل قبلتاا،وأكل 
ذبيحتاا،وآمن بابياا،وشهد 

 شهادتاا،ودخل يف ديااا.

من فإن من استقبل...،و
من  آمن...،ومنأكل...،و
  دخل يف ديااا.منشهد...،و

ح.اسم 
 موصول

40 

أجرياا عليه حكم القران، وحدود 
 اإلسالم

 أجريناأجرياا عليه حكم القران، و
 عليه حدود اإلسالم.

ح.مجلة 
+ جار فعلية
 ومرور

40 

فإ�ا العامرة ال  ال خترب،والباقية ال  
 التافذ.

إن+ ح. الباقية...إنها فإ�ا العامرة...،و
 امسها

41 

ال  دعاكم اهللا إليها، وحضكم 
 عليها، و رغبكم فيها.

 حضكم...، التيال  دعاكم...،و
 رغبكم فيها.التي و

ح.اسم 
 موصول

41 

واستتموا نعم اهللا بالتنليم 
 ه،والشكر على نعمائه.ئلقضا

واستتموا نعم اهللا بالتنليم 
 لشكر على نعمائه.باه،وئلقضا

مجلة ح.
فعلية + 
 حرف اجلر

41 

وإن احلاكم- حبكم اهللا -ال خشية 
 عليه،وال وحشة.

وان احلاكم....ال خشية عليه،وال 
 .عليهوحشة 

ح.جار 
 ومرور

41 

 شيع - يا نوف –الذبل الشفاه
أسد  رهبان يف الليل، اخلم  البطون،

 يف الاهار.

شيعتي شيع - يا نوف –الذبل...،
 شيعتيرهبان...،شيعتي اخلم ...،

 أسد يف الاهار.

 49 ح.اسم

اختذوا األرض بناطا، واملاء طيبا، 
 والقران شعارا.

 اتخذوااختذوا األرض...،و
  القران شعارا.اتخذوااملاء...،و

+ ح.فعل
 فاعل

50 

اختلفت ماهم األبدان ،ومل ختتلف 
 القلوب.

اختلفت ماهم األبدان،ومل ختتلف 
  القلوب.منهم

ح.جار 
 ومرور

50 

عامل ما أكاته النرائر،و أخفته 
 الضمائر.

 أخفته ماعامل ما أكاته النرائر، و
 الضمائر.

ح.اسم 
 موصول

50 

صلى اهللا عليه وآله وأصحابه، وعلى 
 الابيني و املرسلني.

ح.حرف على  آله وعلىصلى اهللا عليه و
 اجلر

51 
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 على الابيني وعلىأصحابه و 
 المرسلين

 

من يطع اهللا ورسوله يكن سبيل 
 الرشاد سبيله.

الرسول من يطع من يطع اهللا، و
 يكن...

سم اح.
+ موصول
 صلته

67 

يكن سبيل الرشاد سبيله،ونور التقوى 
 نوره.

 نور يكنيكن سبيل الرشاد سبيله،و
 التقوى نوره.

 67 ح.فعل

ومن يع  اهللا ورسوله خيط النداد 
 كله.

رسوله من يعص ومن يع  اهللا و
 خيط...

اسم  ح.
+ موصول
 صلته

67 

أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا ويل 
 الاعمة والرمحة.

 وليأوصيكم عباد....ويل الاعمة،و
 الرمحة.

 67 ح.اسم

  ح.جار  الثااء تلصاله له احلمد مفردا و له احلمد مفردا، والثااء تلصا.
 و مرور

67 

فقال هلا و لألرض ائتيا طوعا أو 
 كرها.

 طوعا أو  لألرض ائتياقالفقال هلا، و
 كرها.

 67 ح.فعل

احلمد هللا ذي القدرة والنلطان، و 
 الرأفة واالمتاان.

ذي احلمد هللا ذي القدرة والنلطان، و
 الرأفة واالمتاان.

 67 ح.اسم

أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا الذي 
 ليه مردكم ومآبكم.إهو ويل ثوابكم،و

أوصيكم...،الذي هو ويل 
  إليه مردكم ومآبكم.الذيثوابكم،و

ح.اسم 
 موصول

67 

إن ح. . واقع عاجلنهإنه وارد نازل، وإف .نه وارد نازل، وواقع عاجلإف
 وامسها

67 

ح.أداة  امتد املهل.ن إن تطاول األجل،وإو ن تطاول األجل، وامتد املهل.إو
 الشرط

67 

ح.أداة  ليم.أ عذابه نإن عقاب اهللا عظيم،وإف ليم.أن عقاب اهللا عظيم، وعذابه إف
 الاصب

68 
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أعاذنا اهللا وإياكم من الاار، ورزقاا 
 مرافقة األبرار.

 اهللاأعاذنا اهللا وإياكم من الاار، ورزقاا 
  مرافقة األبرار.وإياكم

فاعل+ ح.
 مفعول به

68 

ح.أداة  بلغ املوعظةأ نإإن أحنن احلديث ،و بلغ املوعظة.أإن أحنن احلديث و
 الاصب

68 

جعلاا اهللا وإياكم ممن تنعهم رمحته، 
 مشلهم عفوه ورأفته.يو

 ممنجعلاا اهللا...ممن تنعهم...،و
  عفوه ورأفته.يشملهم

جار ح.
 ومرور

68 

احلمد هللا الذي دنا يف علوه،وعال يف 
 دنوه.

 الذياحلمد هللا الذي دنا يف علوه،و
 عال يف دنوه.

ح.اسم 
 موصول

68 

له إال اهللا وحده ال إشهد أن ال أ
 ن سمدا عبده ورسوله.أشريك له،و

ا  أن سمدشهدأله....،وإشهد أن ال أ
 عبده ورسوله.

مجلة ح.
 فعلية

68 

أرسله باحلق بشريا ونذيرا،وداعيا إليه 
 بإذنه وسراجا ماريا.

  داعيا إليهأرسلهأرسله باحلق...،و
 ماريا.بإذنه وسراجا 

 68 ح.فعل

فصلى اهللا عليه يف األولني، وصلى 
اهللا عليه يف اآلخرين، وصلى عليه 

 يوم الدين.

فصلى اهللا عليه...، وصلى اهللا عليه 
عليه يوم اهللا يف اآلخرين، وصلى 

 الدين.

 68 ح.اسم

مجلة ح.  رسوله...يطعمن  نه من يطع اهللا وإف نه من يطع اهللا ورسوله...إف
 موصولة

68 – 
74 

ومن يع  اهللا ورسوله فقد ظل 
 ظالال بعيدا.

ه فقد  رسوليعصمن ومن يع  اهللا و
 بعيدا.ظل ظالال 

 مجلة ح.
 موصولة

 68 - 
74 

احلمد هللا الذي ال ميوت وال تاقضي 
 عجائبه.

ال الذي احلمد هللا الذي ال ميوت، و
 تاقضي عجائبه.

ح.اسم 
 موصول

73 

الذي مل يلد فيكون يف العز 
مشاركا،ومل يولد فيكون موروثا 

 هالكا.

 مل يولد الذيالذي مل يلد ...،و
 هالكا. موروثا فيكون

ح.اسم 
 موصول

73 

الذي مل ينبقه وقت،ومل يتقدمه 
 زمان،ومل تتعاوره زيادة وال نقصان.

الذي مل ينبقه...،والذي مل 
 يتقدمه...،والذي مل تتعاوره...

ح.اسم 
 موصول

73 
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الذي سئلت األنبياء عاه...،ومل 
 تنتطع عقول املتفكرين جحده.

الذي سئلت األنبياء...،والذي مل 
  جحده. عقول املتفكرينتنتطع

ح.اسم 
 موصول

73 

تواضعت األشياء لعظمته،وانقادت 
 لنلطانه وعزته.

تواضعت األشياء لعظمته، وانقادت 
 األشياء لنلطانه وعزته.

 73 فاعلح.

هو الذي يف النماء إله وهو يف 
 األرض إله وهو احلكيم العليم.

هو الذي يف النماء إله، وهو الذي يف 
 األرض إله وهو احلكيم العليم.

 ح.اسم
 موصول

73 

ثال سبق مبأتقن ما أراد من خلقه ال 
 إليه،وال لغوب دخل عليه.

ثال...،وال بـلغوب دخل مبأتقن ...ال 
 عليه.

ح.حرف 
 اجلر

73 

نشهد أن ال إله إال اهللا و أن سمدا 
 عبده ورسوله.

نشهد أن ال إله إال اهللا،ونشهد أن 
 سمدا عبده ورسوله.

 73 ح.فعل

فاجنوا مبا حيق عليكم من النمع 
والطاعة، وإخالص الاصيحة، وحنن 

 املؤازرة.

فاجنوا مبا حيق عليكم من النمع  74 
والطاعة،ومن إخالص الاصيحة،ومن 

 حنن املؤازرة.

ح.حرف 
 اجلر

وأعياوا على أنفنكم بلزوم الطريقة 
 املنتقيمة،وهجر األمور الكريهة.

لزوم الطريقة ـوأعياوا على أنفنكم ب
 املنتقيمة،وبـهجر األمور الكريهة.

ح.حرف 
 اجلر

74 

الذي جعل النموات لكرسيه 
عمادا.واألرض لعباده مهادا، واجلبال 

 أوتادا.

،وجعل  لكرسيه الذي جعل النموات
 األرض...،وجعل اجلبال أوتادا.

 74 ح.فعل

وفجر األرض عيونا ،والقمر 
 نورا،والاجوم بورا.

وفجر األرض...،وفجر 
 القمر...،وفجر الاجوم بورا.

 74 ح.فعل

اللهم فبدرجتك الرفيعة، وفضلك 
 البالغ، وسيبك الواسع.

اللهم فبدرجتك...،وبـفضلك...،و 
 بـنيبك الواسع.

ح.حرف 
 اجلر

74 

أسألك أن تصلي على سمد وآل 
سمد كما دان لك،ودعا إىل 
عبادتك،ووىف بعهود ،وأنفذ 

 أحكامك،واتبع أعالمك.

أسألك أن تصلي على سمد وعلى آل 
سمد، كما دان...،وكما دعا...،وكما 

ذ أحكامك، واتبع وىف....،وكما أنف
 أعالمك.

مجلة ح.
 حرففعلية،
+ أداة  جلرا

 التشبيه

74 
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للهم فاجعله أجزل من جعلت له ا
نصيبا من رمحتك،وأنضر من أشرق 
وجهه بنجال عطيتك،وأقرب األنبياء 

زلفة عاد ،وأوفرهم حظا من 
رضوانك،وأكثرهم صفوف أمة يف 

 جااتك.

اجعله اللهم فاجعله أجزل من...،و
 أقرب اجعلهأنضر من...،و
اجعله األنبياء...،و
 أكثرهم.... اجعلهأوفرهم...،و

 جااتك.

مجلة ح.
فعلية 

فعل+ (
+ فاعل

مفعول به 
 أول)

74 
75 

كما مل ينجد لألحجار،ومل يعتكف 
 لألشجار.

مل يعتكف كما كما مل ينجد...،و
 لألشجار.

ح.أداة 
 التشبيه

75 

اللهم خرجاا إليك حني فاجأتاا 
املضايق الوعرة،وأجلأتاا احملابس 

العنرة،وعضتاا عاليق الشني،وتأصلت 
علياا لواحق املني،واعرتكت علياا 
حدابري الناني،وأخافتاا تايل 

 اجلود،واستظمأنا لصوارخ القود.

اللهم خرجاا إليك حني 
حني خرجنا إليك فاجأتاا...،و
حني خرجنا إليك أجلأتاا ...،و
حني خرجنا إليك عضتاا...،و
حني خرجنا إليك تأثلت...،و
حني خرجنا إليك اعتكرت...،و
حني خرجنا إليك أخلفتاا...،و

 استظمأنا لصوارخ القود.

ح.مجلة 
 فعلية

75 

 ثقة كنتفكات رجاء املبتئس و فكات رجاء املبتئس وثقة امللتمس.
 امللتمس.

فعل ح.
ناق + 
 امسه

75 

ام،وماع الغمام نندعو  حني قاط األ
 وهلك النوام.

 حني ندعوكندعو  حني قاط ...،و
  النوام.ماع...،وندعو  حني هلك

ح.مجلة 
 فعلية

75 

أن تاشر علياا رمحتك بالنحاب 
 ق.ناملتأق،والابات املو

لنحاب باأن تاشر...
 ق.نلابات املوبااملتأق،و

ح.حرف 
 اجلر

75 

ال جتعل ظله علياا مسوما،و برده 
حنوما،وضوءه رجوما،وماءه 

 أجاجا،ونباته رمادا.

 وال تجعلال جتعل ظله علياا مسوما،
 ضوءه التجعلحنوما،وعلينا برده 
  علينا ماءه وال تجعل رجوما،علينا

 الالااهية ح.
 وفاعله فعل

 جار ومرور

75 
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         اللهم إنا نعوذ بك من الشر  
     والفقر  والظلم ودواهيه، و هواديه،
 و دواعيه.

ونعوذ  ، الشر اللهم إنا نعوذ بك من
 من ونعوذ بك من الظلم...،بك

 الفقر ودواعيه.

ح.مجلة 
 فعلية

75 

حىت خيصب إلمراعها الدبون،وحيىي 
ون،وترتع بالقيعان تبربكتها املنن

 ورق بذرى اآلكام شجرها.يا،ونهغدرا

 حيىي حتىها ...،وئحىت خيصب إلمر
 ترتع حتىبربكتها...،و

 ورق...يبالقيعان...،وحىت 

ح.أداة 
 الاصب

76 

على بريتك املرملة،وبالد  
املعزية،وبائمك املعملة،ووحشك 

 املهملة.

 علىعلى بريتك...،و
على  بائمك...،وعلىبالد ...،و

 وحشك املهملة.

ح.حرف 
 اجلر

76 

 حاني ارحماللهم ارحم أنني اآلنة، و اللهم ارحم أنني اآلنة، وحاني احلانة.
 احلانة.

 76 ح.فعل

 94 ح.اسم  األرض.ربرب النماء، و رب النماء واألرض.
أشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال 

 شريك له وأن سمدا عبده ورسوله.
 أن سمدا عبده أشهدأشهد أن...،و

 ورسوله.
 95 ح.فعل

أرسله داعيا إىل احلق،وشاهدا على 
 اخللق.

 شاهدا على أرسلهأرسله داعيا...،و
 اخللق.

 مجلة ح.
  فعلية

95 

وقبضه اهللا إليه وقد رضي عمله،وتقبل 
 سعيه،وغفر ذنبه.

 تقبل قدوقبضه...وقد رضي عمله، و
  غفر ذنبه.قدسعيه، و

 ح.أداة
 حتقيق

95 

أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا واغتاام 
 طاعته.

أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا، 
 غتاام طاعته.باو

ح.حرف 
 اجلر

95 

فإن عزها إىل انقطاع،ونعيمها إىل 
 ارجتاع،وبؤسها إىل نفاذ.

إن نعيمها...وإن فإن عزها ...، و
 بؤسها إىل نفاذ.

ح.أداة 
 نصب

95 

أو ليس لكم يف آثار األولني ويف 
 أبائكم املاضني بصرية وعربة.

أو ليس لكم يف آثار األولني،ويف 
  أبائكم...وعربة.آثار

 سمالح.ا
 الرور

95 

 فمن ميت يبكى،وآخر ياشر وياهى،
وطالب للدنيا واملوت يطلبه،وغافل 

من  آخر...ومنو فمن ميت يبكى
 غافل وليس مبغفول منو،  طالب

ح.حرف 
 اجلر

95 
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 عاه. وليس مبغفول عاه.
 أفضل هووهو سيد أيامكم،و وهو سيد أيامكم،وأفضل أعيادكم

 أعيادكم.
 96 ضمريح.

وأكثروا فيه من التضرع إىل اهللا ومنألة 
 الرمحة والغفران.

من وأكثروا فيه من التضرع إىل اهللا،و
 منألة الرمحة والغفران.

ح.حرف 
 اجلر

96 

أبلغ إن إن أحنن احلديث و إن أحنن احلديث و أبلغ املوعظة.
 املوعظة.

ح.أداة 
 الاصب

96 

اللهم عذب كفرة أهل الكتاب   
واملشركني الذين يهدون عن سبيلك 

 ويكذبون رسلك.

 لكتابااللهم عذب كفرة أهل 
 املشركني الذين يهدون عن عذبو

  يكذبون رسلك. الذينسبيلك و

ح.فعل+ 
اسم 
 موصول

96 

اللهم أنصر جيوش املنلمني وسراياهم 
ومرابطيهم حيث كانوا من مشارق 

 األرض ومغاربا.

 انصراللهم أنصر جيوش ...و
 مرابطيهم...،من انصرسراباهم،و

  مغاربا.منمشارق األرض،و

 ح.فعل
ح.حرف 
 اجلر

96 

واجعل التقوى مآبم،واالميان واحلكمة 
يف قلوبم وأوزعهم أن يشكروا 

 نعمتك.

 االميان اجعلواجعل التقوى....،و
 واحلكمة...نعمتك.

 96 ح.فعل

ذي األفق الطامح،والعز الشامخ 
 وامللك الباذخ.

 العز ذيذي األفق الطامح،و
 امللك الباذخ.ذي الشامخ،و

 103 ح.اسم

أمحده على حنن البالء،وفضل 
العطاء،وسوابغ الاعماء.محدا ينتهل له 

 العباد،وتامو به البالد

 فضل علىأمحده على حنن البالء،و
محدا   سوابغ الاعماء.علىالعطاء،و

 به و تامحمداينتهل له العباد،و
 البالد.

ح.حرف 
 + اجلر

مفعول 
 مطلق

103 
 

وأشهد أن سمدا صلى اهللا عليه و آله 
 عبده ورسوله.

وأشهد أن سمدا صلى اهللا عليه 
  آله عبده و رسوله.علىو

ح.حرف 
 اجلر

103 
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فإن اهللا عز وجل قد جعل للمتقني 
املخرج مما يكرهون،والرزق من حيث 

 ال حيتنبون.

ن اهللا.... قد جعل إف
 الرزق من وقد جعلللمتقني....،

 حيث ال حيتنبون.

 ح.أداة
 حتقيق +
 فعل

104 

فإنه ال يدر  اخلري إال به،وال ياال ما 
عاده إال بطاعته ،وال تكالن فيما هو 
  بهكائن إال عليه، وال حول وال قوة إال

 ال إنهنه ال يدر  اخلري...،وإف
ال تكالن....،وال إنه ياال...،و

 حول وال قوة إال به.

 إن+ ح.
 امسها

104 
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 وازيـــــــــــــــجداول التثانيا:

رقم الصفحة يف   منط التوازي العبارات املتوازية
 املدونة

- الواحد األحد. 
 - املتفرد الصمد.

 21 تواز تام.

- ال من شيء كان. 
 - ال من شيء خلق.

 21 تواز تام.

- فلينت له صفة تاال. 
 - و ال حد تضرب فيه األمثال.

 21 تواز غري تام.

-حارت دون ملكوته مذاهب التفكري. 
 - انقطعت دون علمه جوامع التفنري.

 21 تواز تام.

-ال يبلغه بعد اهلمم. 
 - ال يااله غوص الفطن.

 21 تواز تام.

-نعت سدود. 
- وقت ممدود. 
 - أجل معدود.

 21 تواز تام.

- ليس له أول يبتدئ. 
 - وال غاية اليها ياتهى.

 21 تواز غري تام.

-ومل حيلل فيها فيقال:هو فيها كائن. 
 - ومل ياأ عاها فيقال:هو ماها بائن.

 21 تواز تام.

-أحاطها علمه. 
- أتقاها صاعه. 

- ذللها أمره. 
 - أحصاها حفظه.

 21 تواز تام.

- فهو بكل شيء ماها سيط. 
 - ولكل شيء ماها حافظ و رقيب.

 21 تواز غري تام.
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- هو الذي مل تغريه صروف الزمان. 
 - وال يتكأده صاع شيء كان.

 21 تواز غري تام.

- وال تعب وال نصب. 
 - وال عااء وال لغب.

 21 تواز تام.

- خالئق مربوبون. 
 - عباد داخرون.

 22 تواز تام.

- علم ما خلق. 
 - خلق ما أراد.

 22 تواز تام.

-علم سكم. 
 -أمر مربم.

 22 تواز تام.

- توحد فيه بالربوبية. 
 - وخ  نفنه بالوحدانية.

 22 تواز غري تام.

- ليس العز والكربياء. 
 - استخل  الد والثااء.

 22 تواز تام.

- تعاىل عن اختاذ األبااء. 
- تقدس عن مالمنة الاناء. 

 - عز عن ساورة الشركاء.

 22 تواز تام.

- ليس له فيما خلق ند. 
 - ال له فيما ملك ضد.

 22 تواز تام.

- قبل بدء الدهور. 
 - بعد تصرف األمور.

 22 تواز تام.

- خلق اخللق بعلمه. 
- واختار من خيار صفوته أمااء وحيه. 

 - وخزنه عن أمره.

 22 تواز غري تام.

 رسله. يليهم تاتهإ- 
 - عليهم يتازل وحيه.

 22 تواز تام.
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- استودعهم يف خري منتودع. 
 - أقرهم يف خري منتقر.

 22 تواز تام.

- كلما مضى ماهم سلف. 
 - انبعث ماهم ألمره خلف.

 22 تواز غري تام.

- أفضل املعادن ستدا. 
 - أكرم املغارس مابتا.

 22 تواز تام.

- أماعها ذروة. 
 - أعزها أرومة.

 22 تواز تام.

- خلق أنبياءه. 
 - انتخب أمااءه.

 22 تواز تام.

- الطيبة العود. 
- الباسقة الفروع. 

- الااضرة الغصون. 
- اليانعة الثمار. 
 - الكرمية التىن.

 22 تواز تام.

- يف كرم غرست. 
 - يف حرم أنبتت.

 22 تواز تام.

- الروح األمني. 
 - الاور املبني.

 22 تواز تام.

-أرعب به األبالنة. 
 - هدم به األصاام واآلهلة.

 22 تواز غري تام.

- فاستضاءت به العباد. 
 - و استاارت به البالد.

 23 تواز تام.

- ساته الرشد. 
- سريته العدل. 
 - حكمه احلق.

تواز تام. 
 

23 
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- أفصح بالتوحيد دعوته. 
 - أظهر يف اخللق كلمته.

 23 تواز تام.

- وخلصت له الوحدانية. 
 - وصفت له الربوبية.

 23 تواز تام.

- اللهم فخصه بالذكر احملمود. 
 - واحلوض املورود.

 23 تواز غري تام.

- ظل العيش. 
- برد الروح. 

- قرة األعني. 
- نضرة النرور. 

 - بجة الاعيم.

 23 تواز تام.

- بلغ الرسالة. 
 - أدى األمانة.

 23 تواز تام.

- وجاهد يف سبيلك. 
 - ومل خيف لومة الئم يف دياك.

 23 تواز غري تام.

- ال من شيء كان. 
 - وال من شيء كٌون ما قد كان.

 23 تواز غري تام.

- منتشهد حبدوث األشياء على أزليته. 
 - ومبا ومسها به من العجز على قدرته.

 23 تواز غري تام.

- مل خيل ماه مكان فيدر  بأيايه. 
- وال له شبه وال مثال فيوصف بكيفيه. 

 - ومل يغب عن شيء فياعت حبيثيه.

 23 تواز غري تام.

- سرم على بوارع الفطن حتديده. 
 - وعلى غوائ  الفكر تصويره.

 23 تواز غري تام.

- ال حتويه األماكن. 
- ال تدركه املقادير. 

تواز تام. 
 

23 
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 23 تواز تام - ال تقطعه املقاييس
- عن األوهام أن تكتاهه. 
 - وعن األفهام أن تنتغرقه.

 23 تواز تام.

- قد يئنت من اإلحاطة به طوامح العقول. 
 - ونبضت عن اإلشارة إليه باال كتااه جبار العلوم.

 24 - 23 تواز غري تام.

- واحد ال من عدد. 
- دائم ال بأمد. 
 - قائم ال بعمد.

 24 تواز تام.

- ليس جباس فتعادله األجااس. 
 - ال بشبح فتضارعه األشباح.

 24 تواز تام.

- مقتدر باآلالء. 
- ممتاع بالكربياء. 

 - متملك على األشياء.

 24 تواز تام.

دهر خيلقه.  - ال
 - ال وصف حييط به.

 24 تواز غري تام.

- خضعت له الصعاب. 
 - اذعات له رواصن األسباب.

 24 تواز غري تام.

- منتشهد بعجز األشياء على قدرته. 
 ه.ئ- و بزواهلا على بقا

 24 تواز غري تام.

-ال احتجاب عن إحصائه هلا. 
 - ال امتااع من قدرته عليها.

 24 تواز تام.

ية. آ- كفى بإتقان الصاع هلا 
 - وبإحكام الصاعة هلا عربة.

 24 تواز غري تام.

- ليس له مثل مضروب. 
- وال شيء عاه سجوب. 

 

 24 تواز غري تام.
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- تقدير اخلليقة. 
- ذرء الربية. 

 

تواز تام. 
 

38 
 

- انفراد ملكوته. 
 - توحد جربوته.

 38 تواز تام.

- فأتاح نورا من نوره فلمع. 
  فنطع.ئه- ونزع قبنا من ضيا

 38 تواز تام.

- عاد  منتودع نوري. 
 - وكاوز هداي .

 38 تواز غري تام.

- أسطح البطحاء. 
- أموج املاء. 

 - أرفع النماء.

 38 تواز تام.

- أجعل الثواب والعقاب. 
 - واجلاة والاار.

 38 تواز غري تام.

- أعالما للهداية. 
- حججا على الربية. 

 - أدالء على القدرة و الوحدانية.

 38 تواز غري تام.

-نصب العوامل. 
- بنط الرمال. 

- موج املاء. 
 - أثار الزبد.

 38 تواز تام.

- أنوار أبدعها. 
 - أرواح اخرتعها.

 38 تواز تام.

- سرابا وكعبة. 
- بابا وقبلة. 

 

 38 تواز تام.
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- دعا الااس ظاهرا وباطاا. 
 .وإعالنا- ندبم سرا 

 38 تواز تام.
38 

- اهتدى إىل سريه. 
- استبان واضح أمره. 

 

 39 تواز غري تام.

- استحق النخط. 
 - ركب الشطط.

 39 تواز تام.

- مث انتقل الاور إىل غرائزنا. 
 - وملع يف أئمتاا.

 39 تواز غري تام.

- أنوار النماء 
 - أنوار األرض.

 39 تواز تام.

- فباا الاجاة. 
- وماا مكاون العلم. 
 - وإلياا مصري األمور.

 39 تواز غري تام.

- خامت األئمة. 
- ماقذ األمة. 
- غاية الاور. 

 - مصدر األمور.

 39 تواز تام.

- ويل احلمد. 
 - ماتهى الكرم.

 40 توا تام.

- وال حيد باللغات. 
 - وال يعرف بالغايات.

 40 تواز تام.

- نيب اهلدى. 
 - موضع التقوى.

 40 تواز غري تام.

- لياذر بالقرآن املبني. 
 - والربهان املنتاري.

 40 تواز غري تام.
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- فاختذوا العقار. 
  - وفجروا األ�ار.

 40 تواز تام.
40 

- وركبوا أفره الدواب. 
- ولبنوا ألني الثياب. 

 

 40 تواز تام.

- استقبل قبلتاا. 
- أكل ذبيحتاا. 
 -شهد شهادتاا.

 40 تواز تام.

- أمن بابياا. 
 - دخل يف ديااا.

 40 تواز تام.

- حكم القرآن. 
 - حدود اإلسالم.

 40 تواز تام.

- العامرة ال  ال خترب. 
 - الباقية ال  ال تافذ.

 41 تواز تام.

- ال  دعاكم اهللا اليها. 
- وحضكم عليها. 

 -ورغبكم فيها.

 41 تواز غري تام.

- الذبل الشفاه. 
 - اخلم  البطون.

 49 تواز تام.

- رهبان يف الليل. 
 - أسد يف الاهار.

 50- 49 تواز تام.

- اتزروا على األوساط. 
 - ارتدوا على األطراف.

 50 تواز تام.

- وصفوا األقدام. 
- و افرتشوا اجلباه. 

 

 50 تواز تام.
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- حلماء علماء. 
 - أبرار أتقياء.

تواز تام. 
 

 

50 

- األرض بناطا.  
- املاء طيبا. 

 -القرآن شعارا.

 50 توازي تام.
 

 
- إن شهدوا مل يعرفوا. 
 - إن غابوا مل يفتقدوا.

 50 تواز تام.

-ال يهرون هرير الكالب. 
 - ال يطمعون طمع الغراب.

 50 تواز تام.

- إن رأوا مؤماا أكرموه. 
 - إن رأوا فاسقا هجروه.

 50 تواز تام.

- شرورهم مأمونة. 
- قلوبم سزونة. 

- حوائجهم خفيفة. 
 -أنفنهم عفيفة.

 50 تواز تام.

- أول سمود. 
- أخر معبود. 
 -أقرب موجود.

 50 تواز تام.

- املوجود يف كل مكان بغري عيان. 
 - القريب من كل جنوى بغري تدان.

 50 تواز تام.

- علات عاده الغيوب. 
 - ضلت يف عظمته القلوب.

 50 تواز غري تام.

- فال األبصار تدر  عظمته. 
- و ال القلوب على احتجابه تاكر معرفته. 

 

 50 تواز غري تام.
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- حتده األوهام. 
 - تدركه األحالم.

تواز تام. 
 

50 
 

- ال يضره باملعصية املتكربون. 
 - ال يافعه بالطاعة املتعبدون.

 50 تواز تام.

- الدائم الذي ال يزول. 
 - العدل الذي ال جيور.

 50 تواز تام.

- خالق اخللق ومفايه. 
- ومعيده ومبديه. 
 -ومعافيه ومبتليه.

 50 تواز تام.

- عامل ما أكاته النرائر. 
 - وأخفته الضمائر.

 50 تواز غري تام.

- الدائم يف سلطانه بغري أمد. 
 - الباقي يف ملكه بعد انقضاء األبد

 50 تواز تام.

- املصطفى لوحيه. 
- املتخري لرسالته. 

- املخت  بشفاعته. 
 -القائم حبقه.

 51 تواز تام.

- العزيز اجلبار. 
- احلليم الغفار. 
- الواحد القهار. 

 -الكبري املتعال.

 66 تواز تام.

- منتخف بالليل. 
 -سارب بالاهار.

 66 تواز تام.

- أمحده وأستعياه. 
- أومن به وأتوكل عليه. 

 

 66 تواز غري تام.
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- من يهد اهللا فال مضل له. 
 - من يضلل فال هادي له.

 66 تواز غري تام.

دليال عليه. - 
 - داعيا إليه

 
 تواز تام.

 
66 

- هدم أركان الكفر. 
 - أنار مصابيح اإلميان.

 66 تواز تام.

- سبيل الرشاد سبيله. 
 - نور التقوى نوره.

 67 تواز تام.

- احلمد مفردا. 
 - الثااء تلصا.

 67 تواز تام.

-خالق ما أعوز. 
- مذل ما استصعب. 
 - منهل ما استوعر.

 67 تواز تام.

-ال يعوزه شريك. 
- ال ينبقه هارب. 

 - ال يفوته مزايل.

 67 تواز تام.

- القدرة و النلطان. 
 - الرأفة واالمتاان.

 67 تواز تام.

- أمحده على تتابع الاعم. 
  - أعوذ به من العذاب والاقم.

 67 تواز غري تام.

- تالفة للجاحدين. 
 - معاندة للمبطلني.

 67 تواز تام.

- قفى به املرسلني. 
 - ختم به الابيني.

 67 تواز تام.

- حصن مايع. 
 - هرب سريع.

 67 تواز تام.
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- وارد نازل. 
 - واقع عاجل.

 67 تواز تام.

 تطاول األجل. -
 - امتد املهل.

 
 تواز تام.

 
67 

- نار تلهب. 
 - نفس تعذب.

 68 تواز تام.

- شراب من صديد. 
 - مقامع من حديد.

 68 تواز تام.

- أحنن احلديث. 
 - أبلغ املوعظة.

 68 تواز تام.

- تعمهم رمحته. 
 - يشملهم عفوه و رأفته.

 68 تواز غري تام.

- دنا يف علوه. 
 - عال يف دنوه.

 68 تواز تام.

- تواضع كل شيء لعزته. 
 - خضع كل شيء لقدرته.

 68 تواز تام.

- أومن به اذعانا لربوبيته. 
 - أستعياه طالبا لعممته.

 68 تواز غري تام.

- عبده املصطفى. 
- رسوله التىب. 
 - أمياه املرتضى.

 68 تواز تام.

- بلغ الرسالة. 
-أدى األمانة. 
-نصح األمة. 

-عبد اهللا. 
 

 68 تواز تام.
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- صلى اهللا عليه يف األحزين. 
 - صلى اهللا عليه يف األولني.

 68 تواز تام.

- العمل بطاعته. 
 - اجتااب معصيته.

 68 تواز غري تام.

- من يطع اهللا ورسوله فاز فوزا عظيما. 
 - من يع  اهللا ورسوله ضل ضالال بعيدا.

 68 تواز تام.

- مل يلد فيكون يف العز مشاركا. 
 - مل يولد فيكون موروثا هالكا.

 72 تواز غري تام.

- مل ينبقه وقت. 
- مل يتقدمه زمان. 

 - مل تتعاوره زيادة وال نقصان.

 72 تواز غري تام.

- بل وصفته بفعاله. 
 - ودلت عليه بأياته.

 73 تواز غري تام

- هلك من هلك. 
 - جنا من جنا.

 73 تواز تام.

- الالبس الكربياء بال جتنيد. 
  - املرتدي باجلالل بال متثيل.

 73 تواز غري تام.

- ذل من جترب غريه. 
 - صغر من تكرب دونه.

 73 تواز تام.

- األول قبل كل شيء،وال قبل له. 
 - األخر بعد كل شيء،وال بعد له.

 73 تواز تام.

-ال تلمنه المنة. 
 - ال حتنه حاسة.

 73 تواز تام.

-ال مبثال سبق اليه. 
- ال لغوب دخل عليه. 

 

 73 تواز غري تام.
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- ابتدأ ما أراد ابتداءه. 
 .إنشاءه- أنشأ ما أراد 

 73 تواز تام.

 جبميع سامده كلها. -
 - على مجيع نعمائه كلها.

 73 تواز تام.

- ننتهديه ملراشد أمورنا. 
 - نعوذ به من سيئات أعمالاا.

 73 تواز غري تام.

- داال عليه. 
 .إليه- هاديا 

 73 تواز تام.

اللة. ض- هدى به من ال
 - استاقذ به من اجلهالة.

 74 - 73 تواز تام.

- من يطع اهللا و رسوله فقد فاز فوزا عظيما،ونال 
ثوابا جزيال. 

- من يع  اهللا و رسوله فقد خنر خنرانا 
 مبياا،واستحق عذابا أليما.

 74 تواز تام.

 الاصيحة. إخالص- 
 - حنن املؤازرة.

 74 تواز تام.

- لزوم الطريقة املنتقيمة. 
 - هجر األمور الكريهة.

 74 تواز تام.

- أمروا باملعروف. 
 - ا�وا عن املاكر.

 74 تواز تام.

- عصماا اهللا و اياكم باهلدى. 
 - ثبتاا اهللا و اياكم على التقوى.

 74 تواز تام.

- سابغ الاعم. 
 - بارئ الانم.

 74 تواز تام.

. ا- النموات لكرسيه عماد
- األرض لعباده مهادا. 

تواز تام. 
 

74 
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- أقام بعزته أركان العرش. 
 - أشرق باوره شعاع الشمس.

 74 تواز تام.

- األرض عيونا. 
– القمر نورا. 

 – الاجوم بورا.

 74 تواز تام.

- فخضعت له خنوة املنتكرب. 
 - وطلبت إليه خلة املتمكن.

 74 تواز تام.

- اللهم فبدرجتك الرفيعة. 
- وفضلك البالغ. 
 – وسيبك الواسع.

 74 تواز غري تام.

- دعا إىل عبادتك. 
 - وىف بعهود .

 74 تواز تام.

- أنفذ أحكامك. 
 - أتبع أعالمك.

 74 تواز تام.

- أوفرهم حظا من رضوانك. 
 - أكثرهم صفوف أمة يف جااتك.

 75 تواز غري تام.

- مل ينجد لألحجار. 
 - مل يعتكف لألشجار.

 75 تواز تام.

- فاجأتاا املضايق الوعرة. 
 - أجلأتاا احملابس العنرة.

 75 تواز تام.

- عضتاا عاليق الشني. 
- تأثلت علياا لواحق املني. 

  اعتكرت علياا حدابري الناني.–

 75 تواز غري تام.

- أخلقتاا تايل اجلود. 
استظمأنا صوارخ القود.  _ 
 

تواز تام. 
 

75 
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- رجاء املبتئس. 
   ثقة امللتمس._ 

 

 75تواز تام. 

                                       
- قاط األنام. 

ماع الغمام. _ 
 هلك النوام._ 

 75 تواز تام.

- اللهم امنت على عباد  بتاويع الثمرة. 
وأحيي بالد  ببلوغ الزهرة. _ 
 وأشهد مالئكتك النفرة._ 

 75 تواز غري تام.

- دائمة غزرها. 
 واسعا درها._ 

 75 تواز تام.

- سحابا وابال. 
 سريعا عاجال._ 

 75 تواز تام.

- حتي به ما قد مات. 
 تزد به ما قد فات._ 

 75 تواز تام.

- متتابعا خفوقه. 
مابجنة بروقه. _ 
 مرجتنة مهوعه._ 

 75 تواز تام.

- سيبه منتدر. 
 صوبه منيطر._ 

 75 تواز تام.

- برده حنوما. 
ضوءه رجوما. _ 
ماءه أجاجا. _ 
نباته رمادا. _ 
 

 75 تواز تام.
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- معطي اخلريات من أماكاها. 
 مرسل الربكات من معاد�ا._ 

 75 تواز تام.

- دمية مدرارا. 
 واكفا مغزارا._ 

 75 تواز تام.

- يدافع ماه الودق ماه الودق. 
 يتلو القطر ماه القطر._ 

 75 تواز تام.

- غري خلب برقه. 
ال مكذب وعده. _ 
 ال عاصفة جاائبه._ 

 76 تواز تام.

- سيية مروية. 
 سفلة متصلة._ 

 76 تواز تام.

- زاكيا نبتها. 
ناميا زرعها. _ 
ناضرا عودها. _ 
 ممرعة أثارها._ 

 76 تواز تام.

- تاعش با الضعيف من عباد . 
 حتي با امليت من بالد ._ 

 76 تواز تام.

- تاعم با املبنوط من رزقك. 
خترج با املخزون من رمحتك. _ 
 تعم با من تأى من خلقك._ 

 76 تواز غري تام.

- خيصب المراعها الدبون. 
 حيي بربكتها املناتون._ 

 76 تواز تام.

- ترتع بالقيعان غدرائها. 
 يورق بذرى األكام شجرها._ 

 76 تواز غري تام.

- ماة من مااك مللة. 
 نعمة من نعمك مفضلة._ 

 76 تواز تام.
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- صاحت جبالاا. 
اغربت أرضاا. _ 
هامت دواباا. _ 

 - فدق لذلك عظمها .
 - ذهب حلمها.
 - وانقطع درها.

 متواز تا
 
 
 

 تواز غري تام

76 

76 

- أنني األنة. 
 حاني احلانة._ 

 76 تواز تام.

- حتريها يف مراتعها. 
أنياها يف مرابطها. _ 

 تواز تام .
 

76 

   
- الويل احلميد. 

 احلكيم اليد._ 
 94 تواز تام

 

خالق اخللق. _ 
مازل القطر. _ 
مدبر األمر. _ 

 94 تواز تام

- تواضع كل شيء لعظمته. 
استنلم كل شيء لقدرته. _ 
 قر كل شيء قراره هليبته._ 

 94 تواز غري تام.

- حنمده على ما كان. 
 ننتعياه من أمرنا على ما يكون._ 

 95 تواز غري تام.

 احلق. إىل- داعيا 
شاهدا على اخللق. _ 
 

 95 تواز تام.
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- رضي عمله. 
تقبل سعيه. _ 
 غفر ذنبه._ 

 95 تواز تام.

ن مل تكونوا حتبون تركها. إ- التاركة لكم و 
 ن أحبيتم جتديدها.إاملبلية ألجنادكم و _ 

 95 تواز غري تام.

- فكأ�م قد قطعوه. 
 كأ�م قد بلغوه._ 

 95 تواز تام.

- فال تاافنوا يف عز الدنيا وفخرها. 
وال تعجبوا بزياتها ونعيمها. _ 
 وال جتزعوا من ضرائرها و بؤسها._ 

 95 تواز غري تام.

- عزها إىل انقطاع. 
نعيمها إىل ارجتاع. _ 
 بؤسها إىل نفاذ._ 

 95 تواز تام.

- كل مدة فيها إىل ماتهى. 
 كل حي فيها إىل بلى._ 

 95 تواز تام.

- يف أثار األولني. 
  املاضني.آبائكميف _ 

 95 تواز غري تام.

- أمل تروا إىل األموات ال يرجعون. 
 وإىل األخالف ماكم ال خيلدون._ 

 95 تواز غري تام.

- سيد أيامكم. 
 أفضل أعيادكم._ 

 96 تواز تام.

- فلتعظم فيه رغبتكم. 
 _ ولتخل  نيتكم.

 96 تواز غري تام.

- أحنن احلديث. 
أبلغ املوعظة. _ 
 

 96 تواز تام.
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- حنمده وننتعياه. 
 نؤمن به ونتوكل عليه._ 

 96 تواز غري تام.

- التقوى زادهم. 
 .مآبماجلاة _ 

 96 تواز تام.

- أن يشكروا نعمتك. 
 _ أن يوفوا بعهد .

 96 تواز تام.

له احلق. إ- 
 خالق اخللق._ 

 96 تواز تام.

- املخت  بالتوحيد. 
 املتقدم بالوعيد._ 

 103 تواز تام.

- األفق الطامح. 
 _ العز الشامخ.
 _ امللك الباذخ.

 103 تواز تام.

- حنن البالء. 
- فضل العطاء. 

 الاعماء.غ - سواب

 103 تواز تام.

- ينتهل له العباد. 
 - تامو به البالد.

 103 تواز تام.

- مل يكن شيء قبله. 
  يكون شيء بعده.ال- 

 103 تواز تام.

- اصطفاه بالتفضيل. 
 _ هدى به من التضليل.

 103 تواز غري تام.

- اختصه لافنه. 
 بعثه على خلقه._ 

 103 تواز تام.

  عن احلق. ف- صد
جهالة بالرب. _ 

 104  .تواز تام
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 كفر بالبعث._ 

- جاهد يف سبيله. 
 _ نصح ألمته.

 104  .تواز تام

- جعل للمتقني املخرج مما يكرهون. 
 والرزق من حيث ال حيتنبون._ 

 104 تواز غري تام.
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 ثالثا:
 مدونة البحــث
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 الخطبة األولى:
احلمد هللا الواحد األحد، املتفرد الصمد، الذي ال من شيء كان وال من شيء خلق إال وهو  

خاضع له: قدرة بان با من األشياء، وبانت األشياء با ماه، فلينت له صفة تاال، وال حد يضرب 

فيه األمثال، حارت دون ملكوته مذاهب التفكري، وانقطعت دون علمه جوامع التفنري، وحالت دون 

غيبه املكاون حجب من الغيوب، تاهت يف أدانيها طاسات العقول، فتبار  اهللا الذي ال يبلغه بعد 

اهلمم. وال يااله غوص الفطن. وتعاىل الذي ليس له نعت سدود، وال وقت ممدود، وال أجل معدود. 

وسبحان الذي ليس له أول يبتدئ، وال غاية إليها ياتهى، هو كما وصف نفنه، وال يبلغ الواصفون 

نعته، حد األشياء كلها بعلمه، ومل حيلل فيها فيقال: هو فيها كائن، ومل ياأ عاها فيقال: هو ماها 

بائن.أحاط با علمه وأتقاها صاعه، وذللها أمره وأحصاها حفظه، مل تعزب عاه غيوب اهلوا. وال 

مكاون ظلم الدجى، فهو بكل شيء ماها سيط، ولكل شيء ماها حافظ ورقيب، هو الذي مل تغريه 

صروف الزمان، وال يتكأده صاع شيء كان، ابتدع ما خلق، بال مثال سبق، وال تعب وال نصب، وال 

عااء وال لغب. أحاط باألشياء قبل كو�ا علما، ومل يزدد بتجربتها خربا، مل يكو�ا لشدة سلطان، وال 

خوف من زوال وال نقصان، وال استعانة على ضد مااو، وال ند مكار، لكن خالئق مربوبون، وعباد 

داخرون، فنبحان الذي مل يؤده خلق ما ابتدأ، وال تدبري ما برأ، وال من عجز مبا خلق اكتفى، علم 

ما خلق، وخلق ما أراد، ال بالتفكري يف حادث أصاب ما خلق، وال دخلت عليه شبهة فيما أراد، 

لكن علم سكم، وأمر مربم، توحد فيه بالربوبية، وخ  نفنه بالوحدانية، فلبس العز والكربياء، 

واستخل  الد والثااء، وتعاىل عن اختاذ األبااء، وتقدس عن مالمنة الاناء، وعز عن ساورة 

الشركاء، ليس له فيما خلق ند، وال له فيما ملك ضد، مل يزل وال يزال. قبل بدء الدهور، وبعد 

 تصرف األمور.

 ومنها على رواية أخرى:

 مث إن اهللا تبار  وتعاىل خلق اخللق بعلمه، واختار من خيار صفوته أمااء وحيه، وخزنة على 

أمره، إليهم تاتهي رسله، وعليهم يتازل وحيه، استودعهم يف خري منتودع، وأقرهم يف خري منتقر، 

تااسخهم أكارم األصالب، إىل مطهرات األرحام، كلما مضى ماهم سلف انبعث ألمره خلف، حىت 
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انتهت نبوة اهللا وأفضت كرامته، إىل سمد (ص) فأخرجه من أفضل املعادن ستدا، وأكرم املغارس 

مابتا، وأماعها ذروة، وأعزها أرومة، من الشجرة ال  ماها خلق أنبياءه، وانتخب أمااءه، الطيبة العود، 

الباسقة الفروع، الااضرة الغصون، اليانعة الثمار، الكرمية التىن، يف كرم غرست، ويف حرم أنبتت، وفيه 

بنقت، وأمثرت وعزت به وامتاعت، أكرمه اهللا بالروح األمني، والاور املبني، وسخر له الرباق، 

وصافحته املالئكة، وأرعب به األبالنة، وهدم به األصاام واآلهلة، شهاب سطع نوره، فاستضاءت به 

العباد، واستاارت به البالد، ساته الرشد، وسريته العدل، وحكمه احلق، صدع مبا أمر، وبلغ ما محل، 

حىت أفصح بالتوحيد دعوته، وأظهر يف اخللق كلمته، وخلصت له الوحدانية، وصفت له الربوبية، 

اللهم فخصه بالذكر احملمود، واحلوض املورود، وآته الوسيلة والفضيلة، واحشرنا يف زمرته، غري خزايا 

وال ناكئني، وامجع بيااا وبياه، يف ظل العيش، وبرد الروح وقرة األعني، ونضرة النرور، وبجة الاعيم، 

فإنا نشهد أنه بلغ الرسالة، وأدى األمانة، واجتهد لألمة، وجاهد يف سبيلك، ومل خيف لومة الئم يف 

 دياك، وعبد  حىت أتاه اليقني.

 

 الخطبة الثانية:
 يف منجد الكوفة يوم اجلمعة.

 احلمد هللا الذي ال من شيء كان، وال من شيء كون ما قد كان، منتشهد حبدوث األشياء 

على أزليته، ومبا ومسها من العجز على قدرته، ومبا اضطرها إليه من الفااء على دوامه، مل خيل ماه 

مكان فيدر  بأيايه، وال له شبه وال مثال فيوصف بكيفيه، ومل يغب عن شيء فياعت حبيثيه، مباين 

جلمع ما أحدث من الصفات، ممتاع عن اإلدرا  مبا ابتدع من تصريف الذوات، خارج بالكربياء 

والعظمة من مجيع تصرف الذوات احلاالت، سرم على بوارع الفطن حتديده، وعلى غوائ  الفكر 

تصويره، ال حتويه األماكن، وال تدركه املقادير، و ال تقطعه املقاييس، ممتاع عن األوهم أن تكتاه، و 

عن اإلفهام أن تنتغرقه ، و عن األذهان أن متثله ـ قد يئنت من اإلحاطة به طوامح العقول، و 

نبضت عن اإلشارة إليه باإلكتااه جبار العلوم،  واحد ال من عدد ، و دائم ال بأمد ، وقائم بال عمد 

 ، ممتاع بالكربياء، ء، ليس جباس فتعادله األجااس، و ال بشبح فتضارعه األشباح ، مقتدر باآلال
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ممتلك على األشياء، ال دهر خيلقه وال وصف حييط به ـ خضعت له الصعاب، واذعات له رواصن  

األسباب، منتشهد بعجز األشياء على قدرته، و بزواهلا على بقائه، ليس هلا خروج عن احاطته با، 

و ال احتجاب عن إحصائه هلا، و ال امتااع من قدرته عليها، كفى بإتقان الصاع هلا آية، و بإحكام 

الصاعة هلا عربة، ليس له مثل مضروب، و ال شيء عاه سجوب، تعاىل عن األمثال املضروبة، و 

 الصفات املخلوقة علوا كبريا ـ

 

                                                                                            :الخطبة الثالثة

يف بدء اخلليقة)               (

 إن اهللا تعاىل ــــ حني شاء تقدير اخلليقة و ذرء الربية و إبداع املبدعات ــــ نصب اخللق يف صور 

كاهلباء قبل دحو األرض و رفع النماء ـــــ و هو يف انفراد ملكوته و توحد جربوته ــــــ فأتاح نورا من 

فلمع، ونزع قبنا من ضيائه ، فقال له ـــــــ عز من قائل ــــــ: أنت املختار املاتخب، عاد  منتودع نوري 

و كاوز هداي ، من أجلك أسطح البطحاء، و أموج املاء، و أرفع النماء، و أجعل الثواب و 

العقاب، و اجلاة و الاار، وانصب أهل بيتك أعالما للهداية، وحججا على الربية، وأدالء على القدرة 

والوحدانية، واماحهم من مكاون العلم ما ال يعييهم معه خفي، وال يشكل عليهم دقيق، مث أخفى 

اخلليقة يف غيبه، وغيبها يف مكاون علمه، مث نصب العوامل وبنط الرمال، وموج املاء، وأثار الزبد، 

وأهاج الدخان، مث أنشأ اهللا املالئكة من أنوار أبدعها، وأرواح اخرتعها، وقرن توحيده بابوة سمد 

صلى اهللا عليه وآله فشهرت يف النماء يف النماء قبل بعثته يف األرض، وملا خلق اهللا آدم أبان فضله 

للمالئكة، وأراهم ما خصه به من سابق العلم، ومعرفة األمساء، وجعله سرابا وكعبة وبابا وقبلة، أسجد 

هلا األبرار، والروحانيني األنوار، مث نبهه على ما استودعه لديه، وأمتاه عليه، ومل يزل اهللا تعاىل خيبأ ذلك 

الاور، حىت وصل سمدا يف ظاهر الفرتات، فدعا الااس ظاهرا وباطاا، وندبم سرا وإعالنا، واستدعى 

التابيه على ذلك العهد، الذي قدمه إىل الذر، فمن وافقه اهتدى إىل سريه، واستبان واضح أمره، ومن 

لبنته الغفلة استحق النخط وركب الشطط، مث انتقل الاور إىل غرائزنا، وملع يف أئمتاا، فاحن أنوار 

النماء وأنوار األرض، فباا الاجاة، وماا مكاون العلم، وإلياا مصري األمور، ومبهدياا تاقطع احلجج، 
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خامت األئمة، وماقذ األمة، وغاية الاور، ومصدر األمور، وحنن أفضل املخلوقني، وحجج رب العاملني، 

 فليهاأ بالاعمة من متنك بواليتاا.

 

                                                                                                 الخطبة الرابعة:   

 ( وقد أتى إليه مجاعة من أوالد املهاجرين واألنصار)

 احلمد هللا ويل احلمد، وماتهى الكرم، ال تدركه الصفات، وال حيد باللغات، وال يعرف 

بالغايات، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن سمدا نيب اهلدى، وموضع التقوى، 

ورسول الرب األعلى، جاء باحلق من احلق، لياذر بالقرآن املبني، والربهان املنتاري، فصدع بالكتاب، 

 ومضى على ما مضى عليه الرسل األولون.

 أما بعد، فال يقولن رجال غمرتم الدنيا فاختذوا العقار، وفجروا األ�ار، وركبوا أفره الدواب، 

ولبنوا ألني الثياب، إذا ماعتهم مما كانوا فيه خيوضون وصريتم إىل ما ينتوجبون [قالوا]: ظلماا بن 

أيب طالب وماعاا حقوقاا، فإن من استقبل قبلتاا، وأكل ذبيحتاا، وآمن بابياا، وشهد شهادتاا، ودخل 

يف ديااا، أجرياا عليه حكم القرآن، وحدود اإلسالم، ليس ألحد على أحد فضل إال بالتقوى، أال 

وإن للمتقني عاد اهللا أفضل الثواب، وأحنن اجلزاء واملآب، وما عاد اهللا خري لألبرار، فنارعوا إىل 

ماازلكم، ال  أمرمت بعمارتا، فإ�ا العامرة ال  ال خترب، والباقية ال  ال تافد، ال  دعاكم اهللا إليها، 

وحضكم عليها، ورغبكم فيها، واستتموا نعم اهللا بالتنليم لقضائه، والشكر على نعمائه، فمن مل 

يرض بذا فليس ماا وال إلياا، وإن احلاكم ـــ حيكم حبكم اهللا ـــ ال خشية عليه وال وحشة، وأولئك ال 

 خوف عليهم وال هم حيزنون.

 

 الخطبة الخامسة:
 يف صفته شيعته، قاله ملواله نوف الشامي.

 شيع  ـــ يا نوف ـــ الذبل الشفاه، اخلم  البطون، رهبان يف الليل، أسد يف الاهار، إذا جاهم 

الليل اتزروا على األوساط، وارتدوا على األطراف، وصفوا األقدام، وافرتشوا اجلباه، وإذا جتلى الاهار، 
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فحلماء علماء، أبرار أتقياء، اختذوا األرض بناطا، واملاء طيبا، والقرآن شعارا، إن شهدوا مل يعرفوا، 

وإن غابوا مل يفتقدوا، ال يهرون هرير الكالب، وال يطمعون طمع الغراب، إن رأوا مؤماا أكرموه، وإن 

رأوا فاسقا هجروه، شرورهم مأمونة، وقلوبم سزونة، وحوائجهم خفيفة، وأنفنهم عفيفة، اختلفت 

 ماهم األبدان، ومل ختتلف العقول، هؤالء واهللا ـــ يا نوف ـــ شيع . 

 

 الخطبة السادسة:

 احلمد هللا أول سمود و أخر معبود، و أقرب موجود ،الكائن قبل الكون بال كيان،و املوجود 

يف كل مكان بغري عيان،و القريب من كل جنوى بغري تدان علات عاد الغيوب ،و ضلت يف عظمته 

القلوب ،فال األبصار تدر  عظمته ،و ال القلوب احتجابه تاكر معرفته ،متثل يف القلوب بغري مثال 

حتده األوهام ،أو تدركه األحالم ، ال يضريه باملعصية املتكربون ، و ال يافعه بالطاعة املتعبدون ،و مل 

خيل من فضله املقيمون على معصيته ،و مل جياز أصغر نعمه التهدون يف طاعته الدائم الذي ال 

يزول، والعدل الذي ال جيور، خالق اخللق ومفايه، ومعيده ومبديه، ومعافيه ومبتليه، عامل ما أكاته 

النرائر، وأخفته الضمائر، الدائم يف سلطانه بغري أمد، والباقي يف ملكه بعد انقضاء األبد، أمحده 

محدا أستزيده يف نعمته، وأستجري من نقمته، وأتقرب إليه بالتصديق لابيه، املصطفى لوحيه، املتخري 

لرسالته، املخت  بشفاعته، القائم حبقه: سمد صلى اهللا عليه وآله وعلى أصحابه وعلى الابيني 

 واملرسلني، وسلم تنليما كثريا. 

 

 الخطبة السابعة:

 احلمد هللا العزيز اجلبار، احلليم الغفار، الواحد القهار، الكبري املتعال، سواء ماكم من أسر 

القول ومن جهر به، ومن هو منتخف بالليل وسارب بالاهار، أمحده وأستعياه، وأومن به وأتوكل 

عليه، وكفى باهللا وكيال، من يهد اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، ولن جتد من دونه وليا 

مرشدا، وأشهد أن سمدا عبده ورسوله، أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله دليال عليه، 

وداعيا إليه، فهدم بأركان الكفر، وأنار مصابيح اإلميان، من يطع اهللا ورسوله يكن سبيل الرشاد 
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سبيله، ونور التقوى نوره، ومن يع  اهللا ورسوله خيط النداد كله، ولن يضر إال نفنه، أوصيكم عباد 

اهللا بتقوى اهللا ويل الاعمة والرمحة، له احلمد مفردا، والثااء تلصا، خالق ما أعوز، ومذل ما 

استصعب، ومنهل ما استوعر، ومبتدئ اخللق بدءا أول، يوم ابتدع النماء وهي دخان فقال هلا 

ولألرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتياا طائعني، فقضاهن سبع مسوات يف يومني، ال يعوزه شريك، وال 

 ينبقه هارب، وال يفوته مزايل.

 

 الخطبة الثامنة:
 احلمد هللا ذي القدرة والنلطان، والرأفة واالمتاان، أمحده على تتابع الاعم، وأعوذ به من 

العذاب والاقم، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، تالفة للجاحدين، ومعاندة للمبطلني، 

وإقرارا بأنه رب العاملني، وأشهد أن سمدا عبده ورسوله قفى به املرسلني، وختم به الابيني، وبعثه رمحة 

للعاملني، أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا الذي هو ويل ثوابكم، وإليه مردكم ومآبكم، فبادروا لذلك قبل 

املوت الذي ال ياجيكم ماه حصن مايع، وال هرب سريع، فإنه وارد نازل، وواقع عاجل، وإن تطاول 

األجل، وامتد املهل، فكل ما هو آت قريب، ومن مهد لافنه فهو املصيب، فتزودوا رمحكم اهللا اليوم 

ليوم املمات، واحذروا أليم هول البيات، فإن عقاب اهللا عظيم، وعذابه أليم، نار تلهب، ونفس 

تعذب، وشراب من صديد، ومقامع من حديد، أعاذنا اهللا وإياكم من الاار، ورزقاا مرافقة األبرار، إن 

أحنن احلديث وأبلغ املوعظة كتاب اهللا( مث تعوذ وقرأ سورة العصر مث قال): جعلاا اهللا وإياكم ممن 

 تنعهم رمحته، ويشملهم عفوه ورأفته، وأستغفر اهللا يل ولكم،( مث جلس ينريا وقام فقال):

 احلمد هللا الذي دنا يف علوه، وعال يف دنوه، وتواضع كل شيء لعزته، وخضع كل شيء 

لقدرته، أمحده مقصرا عن كاه شكره، وأومن به إذعانا لربوبيته، وأستعياه طالبا لعصمته، وأتوكل عليه 

مفوضا إليه وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن سمدا عبده املصطفى، ورسوله التىب، 

وأمياه املرتضى، أرسله باحلق بشريا ونذيرا، وداعيا إليه بإذنه وسراجا ماريا، فبلغ الرسالة، وأدى األمانة 

ونصح األمة، وعبد اهللا حىت أتاه اليقني، فصلى اهللا عليه يف األولني وصلى اهللا عليه يف اآلخرين 

 وصلى عليه يوم الدين.
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 أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا والعمل بطاعته، واجتااب معصيته، فإنه من يطع اهللا ورسوله 

 فقد فاز فوزا عظيما، ومن يع  اهللا ورسوله فقد ضل ضالال بعيدا، وخنر خنرانا مبياا.

 

 الخطبة التاسعة:
احلمد هللا الذي ال تاقضي عجائبه ، كل يوم هو يف شأن : من إحداث بديع مل يكن . الذي 

مل يلد فيكون يف العز مشاركا ، ومل يولد فيكون موروثا هالكا ، ومل تقع عليه األوهام فتقدره شبحا 

 هماثال ، ومل تدركه األبصار فيكون بعد انتقاهلا حائال ، و الذي لينت ألولويته �اية ، وال آلخر يت

حد وال غاية ، الذي مل ينبقه وقت ، ومل يتقدمه زمان ، ومل تتعاوره زيادة وال نقصان ، وال يوصف 

باين وال مبكان ، الذي بطن من خفيات االمور ، فظهر يف العقول مبا يرى يف خلقه من عالمات 

التدبري ، الذي سئلت األنبياء عاه ، فلم تصفه حبد ، بل وصفته بفاعله ، ودلت عليه بآياته ، ومل 

تنتطع عقول املتفكرين جحده ، و الذي خلق خلقه لعبادته ، وأقدرهم على طاعته ، مبا جعل فيهم 

وقطع عذرهم باحلجج ، فمن بياة هلك من هلك ، ومباه جنا من جنا ، وهللا الفضل مبدءا ومعيدا ، مث 

إن اهللا وله احلمد افتتح احلمد لافنه ، وختم أمر الدنيا وحكم اآلخرة باحلمد لافنه فقال : وقضى 

 بياهم باحلق وقيل احلمد هللا رب العاملني 

احلمد هللا الالبس الكربياء بال جتنيد ، و املرتدي باجلالل بال متثيل ، و املنتوي على العرش 

بغري زوال ، و املتعايل على اخللق بال تباعد عاهم ، وال مالمنة ماه هلم ، ليس له حد ياتهي إىل 

حده ، وال له مثل يعرف مبثله ، ذل من جترب غريه ، وصفر من تكرب دونه ، وتواضعت األشياء 

لعظمته ، وانقادت لنلطانه وعزته ، وكلت عن إدراكه العيون ، وقصرت دون بلوغ صفته األوهام 

األول قبل كل شيء ، وال قبل له ، واآلخر بعد كل شيء ، وال بعد له ، و الظاهر على كل شيء 

بالقهر له ، و املشاهدة جلميع األماكن بال انتقال ، التلمنه المنة ، والحتنه حاسة ، وهو الذي 

 يف النماء إله ويف األرض إله وهو احلكيم العليم. 

أتقن ما أراد خلقه ال مبثال سبق إليه ، وال لغوب دخل عليه ، ويف خلق ما خلق لديه ، ابتدأ 

ما أراد ابتداءه ، وانشأ ما أراد إنشاءه ، من الثقلني اإلنس و اجلن ، ليعرفوا بذلك ربوبيته ، وميكن 
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فيهم طاعته حنمده جبميع سامده كلها ، على مجيع نعمائه كلها ، وننتهديه ملراشد أمورنا ، ونعوذ به 

من سيئات أعمالاا ، وننتغفره للذنوب ال  سبقت ماا ، ونشهد أن ال إله إال اهللا و أن سمدا عبده 

 ورسوله ، بعثه باحلق نبيا ، داال عليه ، وهاديا إليه ، فهدى به من الضاللة ، واستافذ به من اجلهالة. 

ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ، ونال ثوابا جزيال ، ومن يع  اهللا ورسوله فقد 

خنر خنرانا مبياا ، واستحق عذابا أليما ، فاجنوا مبا حيق عليكم من النمع و الطاعة و إخالص 

الاصيحة ، وحنن املؤازرة ، وأعياوا على أنفنكم بلزوم الطريقة املنتقيمة ، وهجر االمور الكريهة ، 

 على يد الظامل النفيه ، وأمروا باملعروف وا�وا عن املاكر ، اوتعاطوا احلق بياكم وتعاونوا به ، وخذو

واعرفوا لذوي الفضل فضلهم ، عصماا اهللا وإياكم باهلدى ، وثبتاا اهللا وإياكم على التقوى ، واستغفر 

 اهللا يل ولكم. 

 

 الخطبة العاشرة:
 (يف االستنقاء )

احلمد هللا سابغ الاعم ، وبارئ الانم ، الذي جعل النماوات لكرسيه عمادا ، واألرض 

لعباده مهادا ، واجلبال أوتادا ، وأقام بعزته أركان العرش ، وأشرق باوره شعاع الشمس ،وفجر األرض 

عيونا ، والقمر نورا . و الاجوم بورا . مث جتلى فتمكن ، وخلق وأتقن و أقام فهيمن ، فخضعت له 

خنوة املنتكرب ، وطلبت إليه خلة املتمكن ، اللهم فبدرجتك الرفيعة . وفضلك البالغ . وسيبك 

الواسع  أسالك أن تصلي على سمد وعلى آل سمد كما دان لك . ودعا إىل عبادتك , ووىف 

بعهود  وأنقذ أحكامك . واتبع أعالمك عبد  ونبيك و أمياك على عهد  ، و القائم بأحكامك 

و القاطع عذر من عصا  ، اللهم فاجعله أجزل من جعلت له نصيبا من رمحتك ، وانظر من أشرق 

وجهه بنجال عطيتك ، وأقرب األنبياء زلفة عاد  ، وأوفرهم حظا من رضوانك وأكثرهم صفوف 

امة يف جااتك كما مل ينجد لألحجار ، ومل يعتكف لألشجار ، اللهم خرجاا إليك حني فاجأتاا 

املضايق الوعرة ، وأجلأتاا احملابس العنرة ، وعضتاا عاليق الشني ، وتأثلت علياا لواحق املني . 

واعتكرت علياا حدابري النني . و أخلفتاا تايل اجلود ، واستظمأنا لصوارخ القود ، فكات رجاء 
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املبتئس و ثقة امللتمس ، ندعو  حني قاط األنام وماع الغمام ، وهلك النوام ، ياحي يا قيوم . عدد 

الشجر و الاجوم ، أن ال تردنا خائبني ، وان تاشر علياا رمحتك بالنحاب املتأق ،و الابات املونق 

،اللهم و امان على عباد  بتاويع الثمرة، و احي بالد  ببلوغ الزهرة ،و اشهد مالئكتك النفرة 

،سقيا ماك نافعة،دائمة غزرها، واسعا درها سحابا وابال ،سريعا عاجال ،حتي به ما قد مات ،وترد به 

ما قد فات ،و حترج به ما هو آت .اللهم اسقاا غيثا مغثيا ملجال.متتابعا خفوقه .مابجنة بروقه        

مرجتنة مهوعه .سيبه منتدر.و صوبه منبطر .ال جتعل ظله علياا مسوما .و برده حنوما و ضوئه 

رجوما،و مائه أجاجا ،و نباته رمادا اللهم انا نعوذ بك من الشر  و هودايه ،و الظلم و دواهيه ،و 

الفقر و دواعيه ،يا معطي اخلريات من اماكاها ،و مرسل الربكات من معاد�ا .ماك الغيث و أنت 

الغياث و املنتغاث وجنحن اخلاطئون من أهل الذنوب ،ننتغفر  للجهاالت من ذنوباا .و نتوب 

إليك من عوام خطايانا .فأرسل اللهم علياا دمية مدرارا ،و اسقاا الغيث و اكف مغزارا ،غيثا واسعا 

.و بركة من الوابل نافعة يدافع الودق من الودق ،و يتلو القطر ماه القطر غري خلب برقه، وال مكذب 

وعده، وال عاصفة جاائبه، سقيا ماك سيية مروية، سفلة متصلة، زاكيا نبتها، ناميا زرعها، ناظرا 

عودها، ممرعة آثارها، جارية باخلصب على أهلها، تاعش با الضعيف من عباد ، وحتي با امليت من 

بالد ، وتاعم با املبنوط من رزقك، وخترج با املخزون من رمحتك، وتعم با من نأى من خلقك، 

حىت خيصب إلمراعها الدوبون، وحيي بربكتها املناتون، وترتع بالقيعان غدرا�ا، ويورق بذرى اآلكام 

شجرها، ماة من مااك مللة، ونعمة من نعمك مفضلة، على بريتك املرملة، وبالد  املعزبة، وبائمك 

املعملة، ووحشك املهملة، اللهم ال تؤاخذنا مبا فعل النفهاء ماا، فإنك تازل الغيث من بعد ما قاطوا 

وتاشر رمحتك وأنت الويل احلميد( مث بكى عليه النالم وقال): سيدي صاحت جبالاا، واغربت 

أرضاا، وهامت دواباا، وقاط أناس ماا، وتاهت البهائم، وحتريت يف مراتعها، وعجت عجيج الثكلى 

على أوالدها، وملت الذودان يف مراعيها، حني حبنت عاها قطر النماء، فدق لذلك عظمها، 

وذهب حلمها، وانقطع درها، اللهم ارحم أنني اآلنة، وحاني احلانة ارحم حتريها يف مراتعها، وأنياها يف 

 مرابطها، يا كرمي.
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 الخطبة الحادية عشرة:
 (ذكر النيد مجال ماها وحنن نضيف إليها من الرواية ال  وقفاا عليها مجال أخرى)

 احلمد هللا الويل احلميد، احلكيم اليد، الفعال ملا يريد، خالق اخللق، ومازل القطر، ومدبر 

األمر، رب النماء واألرض، تواضع كل شيء لعظمته، واستنلم كل شيء لقدرته، وقر كل شيء 

قراره هليبته، الذي مينك النماء أن تقع على األرض إال بإذنه، وأن حيدث شيء إال بعلمه، حنمده 

على ما كان، وننتعياه من أمرنا على ما يكون، وننتغفره وننتهديه، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده 

ال شريك له، وأن سمدا عبده ورسوله، ألرسله داعيا إىل احلق، وشاهدا على اخللق، بلغ رساالت ربه 

كما أمره، ال متعديا وال مقصرا، وجاهد يف اهللا أعداءه، ال وانيا وال ناكال، ونصح له يف عباده صابرا 

ستنبا، وقبضه اهللا إليه وقد رضي عمله، وتقبل سعيه وغفر ذنبه، أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا 

واغتاام طاعته، ما استطعتم يف هذه األيام الفانية، وأعداد العمل الصاحل ما يشفي به عليكم املوت، 

وآمركم بالرفض هلذه الدنيا التاركة لكم وإن مل تكونوا حتبون تركها، واملبلية ألجنادكم وإن أحببتم 

جتديدها، فإمنا مثلكم ومثلها كركب سلكوا سبيال، فكأ�م قد قطعوه وأفضوا إىل علم فكأ�م قد 

بلغوه، وكم عنى الرى إىل الغاية أن جيري إليها حىت يبلغها، وكم عنى أن يكون بقاء من له يوم ال 

يعدوه، وطالب حثيث من املوت حيدوه، فال تاافنوا يف عز الدنيا وفخرها، وال تعجبوا بزياتها 

ونعيمها، وال جتزعوا من ضرائها وبؤسها، فإن عزها إىل انقطاع، ونعيمها إىل ارجتاع، وبؤسها إىل نفاد، 

وكل مدة فيها إىل ماتهى، وكل حي فيها إىل بلى، أوليس لكم يف آثار األولني ويف آباءكم املاضني 

بصرية وعربة، أمل تروا إىل األموات ال يرجعون، وإىل األخالف ماكم ال خيلدون، أو لنتم ترون أعل 

الدنيا على أحوال شىت، فمن ميت يبكى، وآخر يبشر وياهى، وطالب للدنيا واملوت يطلبه، وغافل 

 وليس مبغفول عاه، وعلى أثر املاضي ما ميضي الباقي؟

 وماها:

 أال وإن هذا اليوم يوم جعله اهللا لكم عيدا، وهو سيد أيامكم، وأفضل أعيادكم، وقد أمركم 

اهللا يف كتابه بالنعي فيه إىل ذكره، فلتعظم فيه رغبتكم، ولتخل  نيتكم، وأكثروا فيه من التضرع إىل 

 اهللا، ومنألة الرمحة والغفران، وإن فيه لناعة مباركة ال ينأل اهللا فيها عبد مؤمن خريا إال أعطاه.
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 وماها:

 إن أحنن احلديث وأبلغ املوعظة كتاب اهللا، مث تعوذ عليه النالم وقرأ سورا من القرآن مث 

 جلس جلنة "كال وال "مث قام وكان مما قال:

 احلمد هللا، حنمده وننتعياه، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك 

له وأن سمدا عبده ورسوله، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب واملشركني الذين يصدون عن سبيلك 

ويكذبون رسلك، وخالف بني كلمتهم وألق الرعب يف قلوبم، وأنزل عليه رجز ، وبأسك الذي ال 

ترده عن القوم الرمني، اللهم انصر جيوش املنلمني وسراياهم ومرابطيهم، حيث كانوا من مشارق 

األرض ومغاربا، اللهم واغفر للمؤماني واملؤماات واجعل التقوى زادهم واجلاة مئابم، واإلميان 

واحلكمة يف قلوبم وأوزعهم أن يشكروا نعمتك، وأن يوفوا بعهد ، إله احلق وخالق اخللق، آمني، إن 

اهللا يأمر بالعدل واإلحنان وإيتاء ذي القرىب وياهى عن الفحشاء واملاكر والبغي يعظكم لعلكم 

 تذكرون، اذكروا اهللا فإنه ذاكر ملن ذكره وسلوه فإنه ال خييب من دعاه.

 

 

 الخطبة الثانية عشرة: 
احلمد هللا املخت  بالتوحيد، املتقدم بالوعيد، الفعال ملا يريد، احملتجب بالاور دون خلقه، ذي  

 األفق الطامح، والعز الشامخ، وامللك الباذخ، املعبود باآلالء، رب األرض والنماء.

 أمحده على حنن البالء، وفضل العطاء، وسوابغ الاعماء، وعلى ما يدفع من البالء، محدا 

 ينتهل له العباد، وتامو به البالد.

 وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، مل يكن شيء قبله، وال يكون شيء بعده، 

وأشهد أن سمدا صلى اهللا عليه وآله عبده ورسوله، اصطفاه بالتفضيل، وهدى به من التضليل، 

واختصه لافنه، وبعثه إىل خلقه، يدعوهم إىل توحيده وعبادته، واإلقرار بربوبيته، والتصديق بابيه، بعثه 

على حني فرتة من الرسل، وصدف عن احلق وجهالة بالرب وكفر بالبعث، فبلغ رساالته، وجاهد يف 

 سبيله، ونصح ألمته، وعبده حىت أتاه اليقني.
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 أوصيكم عباد اهللا ونفني بتقوى اهللا العظيم، فإن اهللا عزوجل قد جعل للمتقني املخرج مما 

يكرهون، والرزق من حيث ال حيتنبون، فتاجزوا من اهللا موعوده، واطلبوا ما عاده بطاعته، والعمل 

مبحابه، فإنه ال يدر  اخلري إال به، وال ياال ما عاده إال بطاعته، وال تكالن فيما هو كائن إال عليه، 

 وال حول وال قوة إال به.
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 قائمة املصادر واملراجع
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  برواية حف  عن عاصم، ممع امللك فهد لطباعة املصحف المصحف الشريف

 ه.1409الشريف، املدياة املاورة، اململكة العربية النعودية، 

 :اهلادي كاشف الغطاء: منتدر  �ج البالغة، ماشورات مكتبة األندلس، المدونة

 بريوت، لباان، دط، دت.  

 أوال/ المصادر:

 (شهاب الدين محمد بن أحمد أبو الفتح )األبشيهي 

.املنتطرف يف كل فن منتظرف، شرحه ووضع هوامشه مفيد سمد قميحة، دار الكتب العلمية، 01

 .1993، 01بريوت، لباان، ط

  ه)654ابن أبي األصبع المصري (ت 
حترير التعبري يف صااعة الشعر والاثر وبيان إعجاز القرآن، حتقيق سمد شرف، القاهرة، دط، .02

1963. 

  ه)255الجاحظ(أبو عثمان عمر بن بحر ت حوالي 

 .البيان والتبيني، حتقيق وشرح عبد النالم سمد هارون، دار اجليل، بريوت، دط، دت.03

  ه)392ابن جني( أبو الفتح عثمان ت 
، 03.اخلصائ ، حتقيق سمد علي الاجار، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، ط 04

1988. 

  ه)538الزمخشري( أبو القاسم جار اهللا محمد بن عمرو ت  

 .أساس البالغة، حتقيق عبد الرحيم سمود، دار املعرفة، بريوت، لباان، دط، دت.05

  أبو العباس(أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب الشهير بابن قنفذ

 القسنطيني)

.كتاب الوفيات، حتقيق عادل نويهض، مؤسنة نويهض الثقافية للتأليف والرتمجة والاشر، بريوت، 06

 .1982لباان، دط،
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  ه)395العسكري( أبو هالل ت 

 .1989، 02.كتاب الصااعتني، حتقيق مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت، لباان، ط07

  ه)337قدامة بن جعفر( ت 

 .1932.جواهر األلفاظ، حتقيق سمد عبد احلميد، القاهرة، دط، 08

  ه)739القزويني( جالل الدين محمد بن عبد اهللا ت 

.اإليضاح يف علوم البالغة، حققه وعلق عليه وفهرسه عبد احلميد هاداوي، مؤسنة املختار 09

 .2007، 03للاشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط

  ه) 354المتنبي( أبو الطيب أحمد بن الحسين ت 

.ديوانه، حتقيق عبد املاعم خفاجي وسعيد جودت النحار وعبد العزيز شرف، الااشر مكتبة 10

  شارع كامل صدقي، الفجالة، القاهرة، دط، دت.02مصر، 

  ابن منظور( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم اإلفريقي المصري

 ه)711ت

 .1988.لنان العرب احمليط، قدم له عبد اهللا العاليلي، دار اجليل، بريوت، لباان، دط، 11

  ه):643ابن يعيش( موفق الدين ت 

 .شرح املفصل، عامل الكتب، بريوت، لباان، دط، دت.12

 ثانيا: المراجع:
 أ/ العربية:

 أحمد عفيفي 

، 01.حنو الا ، اجتاه جديد يف الدرس اللغوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر، ط13

2001. 

 إدريس بلمليح 

.القراءة التفاعلية دراسات لاصوص شعرية حديثة، دار توبقال للاشر، الدار البيضاء، املغرب، 14

 .2000، 01ط
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 األزهر الزناد 

، 01.ننيج الا ، حبث فيما يكون به امللفوظ نصا، املركز الثقايف العريب، بريوت، لباان، ط15

1993. 

 إيليا حاوي 

 .فن اخلطابة وتطوره عاد العرب، دار الثقافة، بريوت، لباان، دط، دت.16

 تمام حسان 

 .2006، 02.اخلالصة الاحوية، عامل الكتب، القاهرة، مصر، ط17

 جميل عبد المجيد 

 .1998.البديع بني البالغة العربية واللنانيات الاصية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 18

، أكتوبر/ 32، اللد 02.علم الا ، أسنه املعرفية وجتلياته الاقدية، ملة عامل الفكر، عدد 19

 .2003دينمرب، 

 خولة طالب اإلبراهيمي 

 .2000.مبادئ يف اللنانيات، دار القصبة للاشر، اجلزائر، دط، 20

 رجب عبد الجواد 

، ملة علوم 04، العدد 03.اجلمل املتوازية عاد طه حنني، دراسة يف أحالم شهرزاد، اللد 21

 .2000اللغة، دار غريب للطباعة والاشر، القاهرة، 
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هذه املذكرة عبارة عن قراءة لنانية نصية جلملة من خطب اإلمام علي رضي اهللا عاه، وغوص 

يف متاهاتا للقبض _ قدر املنتطاع _على بايتها الاصية، و تباين رؤيتها بفعالية ماهجية ،تتجاوز 

األشكال النطحية لتصل إىل املضامني التعبريية و تكشف لاا عن مدى ترابطها و تالمحها بعضها 

ببعض وذلك من خالل تلمس األدوات اإلجرائية ال  أفرزتا اللنانيات الاصية _ و ال  حصرتا _ 

 عرب ثاائية االننجام و االتناق.
وقد توزع العمل يف حبثاا هذا على مقدمة و مدخل و ثالثة فصول،  وخامتة، وملحق، و 

 قائمة  للمصادر و املراجع ،و فهرس للموضوعات ـ

       وقفت يف املقدمة عاد أمهية املوضوع و أسباب اختياره ،و الاتائج املوجودة ماه،و الصعوبات و 

 العوائق ال  كانت حائال أمامه. 

 ، أهم شخصية اإلمام علي رضي اهللا عنه و فن الخطابةتااولت يف املدخل املوسوم بـــــــ:

 من حيث مفهومها و ةمراحل حياة اإلمام من والدته حىت �اية حياته ،و حتدثت أيضا عن اخلطاب

 أنواعها و سنااتا.

 للنانيات الا ،أين مت يتركز العمل يف الفصل األول على البحث يف اإلطار االبنتيمولوج

احلديث عن اإلرهاصات األوىل لظهورها و مفهومها لدى مجلة من اللنانيني ،و عالقاتا بباقي العلوم 

و أمهيتها ،كمتم التعريف ببعض املصطلحات على غرار الا  ،و اخلطاب و الاصية ،ليختتم يف 

 األخري بالتفريق بني الا  و اخلطاب .

 ، فبحث االتساق النصي في خطب اإلمام علي رضي اهللا عنهأما الفصل الثاين املوسوم بـ:

يف مدى الرتابط الاصي بني اخلطب  من الااحية الشكلية من خالل أدوات االتناق املتمثلة يف 

 اإلحالة جبميع أنواعها، والوصل، واحلذف، والتوازي، واالستبدال.

االنسجام النصي في خطب اإلمام علي رضي اهللا أما الفصل الثالث واألخري املوسوم بـ: 

، فاخت  يف البحث عن أهم العالقات الداللية ال  ربطت بني نصوص املدونة، وكان ملوضوع عنه

اخلطاب والباية الكربى الشاملة والتغريض الدليل القاطع على أن اخلطب املختارة عبارة عن ن  

 واحد موضوعه األساس هو تقديس اهللا عز وجل وتعظيمه يف خلقه.     
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Résumé 
   

 
Cette thèse est une lecture linguistique textuelle dune variété de 

sermons de  l’Imam Ali qu’Allah satisfait de lui ,et s’approfondir autant 
que possible pour aboutir a sa structure textuelle ,et la dissemblance de sa 
vision par une éfficacité méthodologique qui dépasse les forme de la 
surface pour atteindre les contenus expressifs ,et nous révéler l’ampleur de 
leur interdépendance et leur cohérence ,et cela grâce a des outils pratiques 
que la linguistique textuelle a produit, et que j’ai limité dans l’accord et la 
cohérence. 
 Le travail est distribue dans cette thèse sur une introduction, une 
marquise, et trois chapitres (un chapitre théorique et deux chapitres 
pratiques), une conclusion, une annexe, et une liste de ressources et de 
références, et un répertoire de themes. 
 L’introduction, est une exposition de l’importance du thème de la 
thèse et les raisons du choix, ainsi que les résultats désires, et les difficultés 
de la recherche dans ce domaine. 
 J’ ai traité dans la marquise la personne d’el imam Ali qu’ Allah soit 
satisfait de lui, et l’art du sermon, les importantes étapes dans la vie d’EL  
Imam Ali de sa naissance jusqu'à sa mort comme j’ai traité le sermon dans 
son concept et ses types, tandis que la recherche dans son cadre 
épistémologique, s’est dans le premier chapitre sur la linguistique textuelle 
les premiers précurseurs de son apparition, son concept chez de nombreux 
linguistes, ses relations avec les autres sciences et son importance comme 
j’ai définit quelque termes tels que : le texte, le discours et la texture, tout 
en terminant par différencier entre le texte et le discours, 
 Alors que la recherche s’est basé dans le deuxième chapitre qui a 
pour intitulé : la cohérence textuelle dans les sermons d’El Imam Ali-
qu’Allah soit satisfait de lui-, sur l’ampleur de l’interdépendance textuelle 
des sermons du coté formaliste, à travers des outils de cohérence présentés 
dans le renvoi (et ses différents types) , le lien, la séparation l’ellipse, le 
parallélisme et la substruction 

Le troisième chapitre qui a pour intitulé :  l’accord textuel dans les 
sermons de l’Imam Ali – qu’Allah soit satisfait de lui, la recherche se base 
sur les importantes relations sémantique qui unit les textes du corpus : le 
thème du sermon et de la structure sont la preuve que les sermons choisies 
ne sont qu’un seul texte qui a pour thème de base la sanctification et la 
grandiose du lieu entre ses creatures. 
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