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ِۢ اهللاِ الرَّمْحَِن الرَِّحيم

اْقَتَتلُوا  الُْمْؤِمنِيَن  ِمْن  َطائَِفَتاِن  ﴿إِْن 
إِْحَداُهَما  َنَغْت  َفإِْن  بَيَْنُهَما  ْصلُِحوا 

َ
َفأ

َحّتَى  َيْبِغي  الَّتِي  َفَقاتِلُوا  ْخَرى 
ُ
األ َعلَى 

ْصلُِحوا 
َ
َفأ َفاَءْت  َفإِْن   ِ اّبَ ْمِر 

َ
أ إِلَى  تَِفيَء 

يُِحّبُ   َ اّبَ ِّنَ  إ ْقِسُطوا 
َ
َوأ بِالَْعْدِل  بَيَْنُهَما 

﴾ لُْمْقِسِطيَن ا

صدق اهللا العيل العظيم
(احلجرات: ٩)





اإلهداء
إىل معلم اكالغة وأمريها

اىل احلاكم باحلكمة وعدهلا   
فنفرت منه نفوس جبلت بل اخلداع   

وتنكبت عن الرصاط باتباع اهلوى�   
فُملئ قلبه قيحا وذلدر دنيا طاملا ذمها  

بعد أن طلقها ثالثا..�.    
ي إىل روح وا  

ه.. ي ذلدرىي وأنا أحوج ما أكون إ ا   
� سأتفقد وجهك احلبيب بني احلضور   

وأعلم أنك موجود ترخ وتدعو يل كما أنت دائما..
أهدي جهدي املتواضع هذا

اكاحثة
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة املؤسسة

احلؿد هلل ظذ ما أكعم وفه افشؽر بام أهلم وافثـاا  باام ؿادم مان ظؿاوم كعام 

ابتدأها وشبوغ آال  أشداها وأؾضل افصالة وأتام افتلاؾقم ظاذ خار ا ؾا  

 حمؿد وآفه افطقبغ افطاهرين.أمجعغ 

 وبعد:

 :حقـام جعل اهلل تعاػ فؽتابه افعزيز افذي

﴾ََل َيْأتِيِه اْلَباطُِل ِمْن َبْْيِ َيَدْيِه َوََل ِمْن َخْلِفِه َتنِْزيٌل ِمْن َحكِيٍم ََحِيدٍ  ﴿
(1)

.

ظدالً يف حرمته وتؼيعه وظصؿته واظجازه وؿقؿومته وديؿومتاه يصاب 

األصاغر مقاداكًا  فؾثؼالمن افبداهة بؿؽاان أن يـادؾا افبااحثون وافدارشاون 

 ثون.حخصبًا ومـفاًل رويًا ؾقام يدرشون ويب

 .24ؾصؾت:  ((1
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إال أن افباحث يف افثؼل األـز )افؼرآن افؽاريم( وإن شابؼه افتوؾقا  هلاذا 

يـافاه افباحاث يف صامون حمؿاد مل من افؾطف اإلهلي ما  افعؿل إال أكه ال حيرز

وظسته صؾوات اهلل ظؾقفم أمجعغ وذفك أن افؼرآن ؽر ـاصف ظن اإلياامن 

وافـػاق ـام يؽشاف حاع ظاع وبغضاه ـاام ورد يف احلاديث افصاحق  ظان 

افـبي صذ اهلل ظؾقه وآفه ؛ ومن ثم ال يـدؾا هلاذا افتوؾقا  إال مان اماتحن اهلل 

 ـام ؿال أمر ادممـغ ظع بن أيب ضافع ظؾقه افلالم: ؿؾبه فإليامن

إن أمرنااا بااست مب الااست َل الملااه إَل  بااد ماا من اماا  ن ا   لبااه »

 «.لإليامن وَل يسي حديثنا إَل بدور أمينة وأحالم رزينة

)أثر القرائن السالئقياة   اتبااا الان   وال صك إن افبحث ادوشوم با

ـاان فؾباحثة ادوؾؼة إيـاس ظبد باراك  (وذجا  هنج البالغة خطت احلروب انم

 ةيف افؽتاباا كشااغالن افقؼااغ باالن االماابحثااًا رصااقـًا وموؾؼااًا ومااا ذاك إال 

وباا   وافدراشة فؾـصوص افؼيػة ظن هارون األماة وؿلاقم افـاار وا ـاة

فطاف إهلقة ترؾرف ؾوق ؿؾع افعامال يف حةاة أديـة ظؾم افـبوة حيتاج إػ م

 افرمحاكقة. هذه افشخوص
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شااغال يف هااذه افـصااوص كباالن االافبحااث ياادرك  احتااى أن افؼااار  هلااذ

ـاام أصاارت افباحثاة افعؾوية حيتاج إػ مؼدمات ال بد من افتـوياه إػ بعضافا 

ؾؼافت يف مؼدماة افؽتاا  )ؾؼاد شاارت هاذه افدراشاة ماا ا طاع احلربقاة 

بحلع ماا فإلمام ظع ظؾقه افلالم موحدة يف خطوهتا ومتـوظة يف اختقارها 

تطؾبه ضبقعة افلقاق افـيص حتى تصال إػ كتاائج ظؾؿقاة مر اقة وملاتـطؼة 

فؽل ما تتضاؿـه تؾاك ا طاع مان دالالت واصاارات مثارة وان جاا  ؾقفاا 

تؼصر او ؽره ؾفاو ماا تػر اه ضبقعاة افاـص  وإن ظاد دون افاـص افؼارآ  

ة واخاالص مرتبة  إال اكه ال يؼل أمهقة وما تطؾبه تؾك افدراشة من صاػا  كقا

 هلل تعاػ ؾافتعامل معفا يؽون ظذ حذر وتلمل(.

بغ يدي افؼار  افؽريم ؾؼد اجادت يف هذه افدراشة افتي أما بخصوص 

ؾصوهلا افثالثة وما تضؿـته من مباحث وملائل يف تؼاديم ماادة ظؾؿقاة ثرياة 

يف ظؾم افؾلااكقات ويف ااهلاا ادعاريف افتخصيصا وـشاػفا مان خاالل ظقـاة 

رو  دوػ ادوحادين وامار اداممـغ ظاع بان أيب ضافاع افدراشة خطع احل

ظؾقااه افلااالم فتؾااك افعالؿااات افتااي تااـظم افااـص افؼاايف تـظااقاًم متلااؼًا 

ومـلااجاًم مااا توطقػفااا أي فؾعالؿااات افلااقاحقة ومااا تتضااؿـه ماان وشااائل 

 ترابطقة.
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شااؾو  اإلمااام ظااع ظؾقااه افلااالم أويؾؿااس افؼااار  تػاظاال افباحثااة يف 

ن تـطاا  بااذفك أا طااايب ؾؽاكاات بحااد ذاهتااا مصااداؿًا دقاادان دراشااتفا دون 

حمؼؼاة معادفااة ؿقااام ظؾاام افؾلااكقات يف مراظاتااه فثضااراف افثالثااة )ادااتؽؾم 

وافـص وادتؾؼي( مما يتض  بلهنا ؿد باذفت جفادها وظاذ اهلل أجرهاا وآخار 

.دظواكا أن احلؿد هلل ر  افعادغ

 

 احلسين قدوري السيد نبيل

رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة
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م من عموم نعمٍ  احلمد هللا عىل ما أنعم، وله الشكر عىل ما أهلم، والثناء بام قدّ
اهلادي  عىل  والسالم  والصالة  أوالها،  مننٍ  ومتام  أسداها،  آالءٍ  وسبوغ  ابتدأها 

األمني حممدٍ وعىل أهلِ بيتهِ الطيبني الطاهرين اهلداة امليامني.
ا بعد... أمّ

علوم  يف  واسعة  علميةً  هنضةً  أحدث  قد  اللساين  العلمِ  هذا  انبثاق  فإنَّ 
قيل:  فإن  آخر،  دون  من  معني  مليدانٍ  ينظر  فلم  الشاملة،  لرؤيتهِ  العربية؛  اللغة 
هو  قيل:  مجيعها؟  ا  وفنوهنِ العربية  اللغة  مليادين  الشامل  العلمي  الفرع  ما 
» وما حيمله من  كزَ منهجها اجلديد فيام بعد حول «النّصّ »، فرتّ «لسانيات النّصِّ
، إذا ما قورن بـ«اجلملة» املراعية حلدود النحو  مكامن؛ حلريتهِ املعطاة وشموليتهِ
 تعود عىل املتكلّم نفسه، عىل حني يُمكن مالحظة مد وقوانينه، وهي األخر
ذلك  غري  إىل  املتلقي»  نفسه+  النّصّ  «املتكلّم+  الثالثة  لألطراف  النّصِّ  مراعاة 

من األمور املستدعية هلذا االختيار.
فأصبح التعامل معه يتضمن نوعاً من املرونةِ واملنهجية، والبحث يف وسائل 
الضميمة؛  املعنويةِ  العالقات  عىل  يلهُ  حتُ وما  اخلاصة،  السياقية  وقرائنه  اتساقه 



................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة ١٦
ربطِها-تلك  عىل  اعتامداً  التأويلية،  القراءة  طريق  من  ية،  النّصِّ الدالالت  إلنتاج 
نظر  وجهة  -من  متيّزت  قد  فهي   ، للنّصِّ العام  السياق  يف  العالئقي  القرائن- 
لِذا  والسياقي؛  الرتكيبي  ها  ألثرِ القرائن؛  من  غريها  من  احلديث-  العريب  النحو 

ان». ه «متام حسّ نالت هذه األمهية يف هذا النحو احلديث والسيام عند رائدِ
بصورةٍ  احلديث  والنحو   « النّصِّ «لسانيات  بني  جامعاً  البحثُ  جاء  وعليه 
النحوي  الفكر  يف  التمييز  مع  املعتمدة  العالئقية»  «القرائن  طريق  من  تطبيقية 

ان». واللساين عند «متام حسّ
التي  العالقات  تلك  كشف  إىل  عملنا  يف  سعينا  املقاربات،  هذه  ضوءِ  ويف 
السياقية  العالقات  تلك  توظيف  فحاولتُ   ، ومنسجامً متسقاً  تنظيامً  النّصَّ  تُنظّم 
من  متخصص  جزءٍ  عىل  تطبيقية  ممارسة  يف  ترابطية  وسائل  من  تتضمنه  وما 
القسم األكرب-اخلطب- لنهج البالغة «خطب احلروب» لإلمام عيل، ومزية 
التحلييل،  الوصفي  لعملِها  قيّدة  مُ بضوابط  الباحثة  تُقيد  مل  ا  أهنّ الدراسة  هذه 
املحبوكة  وسياقاته  التأثريي،  اخلطايب  أسلوبه  مع  التفاعل  يف  احلرية  أعطتْها  إنّام 
الرشيقة، وما حتمله من دالالتٍ منسجمةٍ عميقة، كلُّ ذلك يف اجلزء املختار من 

هنج البالغةِ «خطب احلروب».
غ يل اختيار هذا النوع من اخلطب –خطب احلروب- للتطبيق عليه؛  وما سوّ
نايف ما بقي  ية –وهذا ال يُ هو كون «خطب احلروب» توافرتْ فيها مميزات النّصّ
من القسم األكرب من هنج البالغةِ – كـ«وحدة املوضوع»، فقد تناولتْ موضوعاً 
إالّ  جزئية،  موضوعات  فيها  عتْ  تفرّ وإنْ  القتالـ»،  «موضوع  وهو  أال  واحداً، 
»، فضالً عن ذلك فقد متثّل  ا متركزتْ إلظهار املوضوع األسايس «بؤرة النّصِّ أهنّ
فيها اخلطاب املبارش، فأعطتها مزية التواصل املبارش مع املتلقي من دون وجود 



١٧املقدمة .............................................................................. 
ا طبيعة املوقف، وما فيه من متغريات إحداثية  حاجز روائي أو كتايب، ثمّ مراعاهتِ

يف مجيع اجلوانب املتعلقةِ بكال الطرفني «املتكلّم +املتلقي».
عيلموحدة  لإلمام  احلربية»  «اخلطب  مع  الدراسة  هذه  سارتْ  فقد  لذا 
حتى   ، النّيصّ السياق  طبيعة  تطلبه  ما  بحسب  ها  اختيارِ يف  ومتنوعةً  خطواهتا  يف 
تصل بذلك إىل نتائجَ علميةٍ مرضيةٍ ومستنطقةٍ لكلِّ ما تتضمنه تلك اخلطب من 
طبيعة  تفرضه  ما  فهو  غريه؛  أو  تقصريٌ  فيها  جاء  وإن  مثريةٍ،  وإشاراتٍ  دالالتٍ 
تلك  تطلبه  وما  أمهية،  يقل  ال  أنَّه  إالّ   ، مرتبةً القرآين  النص  دون  دّ  عُ وإن   ، النصٍّ
الدراسة من صفاء نية وإخالص هللا تعاىل، فالتعامل معها يكون عىل حذرٍ وتأمل.
هلا  تضع  مل  علمي-  –بحسب  لكنها  مميّزات  من  به  متيّزتْ  ما  الرغم  وعىل 
عتْ فهي متناثرة  ضِ ية متخصصة مبينة لتعالق وحداهتا اجلزئية، وإن وُ دراسة نصّ

ية، ومنها:  يف أثناء احلديث عن العالقة النّصِّ
، دراسة تطبيقية يف هنج البالغة»  أطروحة الدكتوراه املسامة بـ«التامسك النّيصِّ
وقد  سنة (٢٠٠٥م)،  األردنية  اجلامعة  يف  الوداعي»  عيسى  ها «السيد  أعدّ التي 
يّني  ، واختالف النصّ حتدثت عن أسباب االنتقال من نحو اجلملة إىل نحو النصّ
التامسك،  مصطلح  وحتديدِ   ، النصّ وصفُ  يمكنها  التي  النحوية  القواعد  يف 
والداليل،  والنحوي،  املعجمي،  أربعة:  إىل  التامسك  مستويات  وقسمت 
عىل  احلديث  وركزت  البالغة،  هنج  نصوص  بعض  عىل  وطبّقت  والتداويل، 

التامسك الشكيل والتامسك الداخيل.
يف  دراسة  البالغة،  هنج  يف  بـ«االتساق  املسامة  املاجستري  رسالة  أيضاً  ومنها 
بغداد  جامعة  يف  العكييل»  فياض  كاظم  «رائدة  «أعدهتا  النّصِّ  لسانيات  ضوء 
تْ االتساق عىل غرار مستويات اللغة، فجاء فيها اجلانب  (٢٠١٣م)، فقد قسمّ
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الصويت واجلانب املعجمي واجلانب النحوي.

ومنها أيضا رسالة ماجستري املسامة بـ«القرائن العالئقية وأثرها يف االتساق 
» أعدها «سليامن بوراس»، يف اجلامعة اجلزائرية «جامعة  سورة اإلنعام إنموذجاً
احلاج خلرض باتنة(٢٠٠٩م)، وقد تناول تلك القرائن «التضام والرتبة والربط»، 
إالّ أن دراسته كانت يف إطار اجلملة، فقد مجع يف دراسته بني النحو العريب القديم 

والنحو العريب احلديث.
هنج  يف  النّصِّ  اتساق  يف  العالئقية  القرائن  بـ«أثر  املوسومة  الرسالة  هذه  ا  أمّ
ثالثة  عىل  تكون  أن  هيكليتها  اقتضت  فقد  إنموذجا»  احلروب  –خطب  البالغة 
ثمَّ  ومن  النتائج،  من  بمجموعةٍ  خامتةٌ  وتلحقها  ومتهيد،  مةٌ  قدِ مُ تسبقها  فصولٍ 

قائمة املصادر واملراجع.
باملوضوع،  املتعلقة  واملفاهيم  املصطلحات  ألهم  حتديداً  التمهيد  ن  تضمّ
وقفة  مع  املتنوعة،  اللغوية   الرؤ ضوء  يف  وتعريفاته   « «النّصّ مصطلح  منها 
يف  وأمهيته  بـ«االتساق»  التعريف  ثمَّ  ومن   ،« النّصِّ «لسانيات  ملفهوم  رسيعة 
القرينةِ  بتعريف  ذلك  مردفةً  ية،  النّصّ غري  عن  ومتييزها  ية  النّصّ الوحدة  إظهار 
يف  العالئقي  وأثرها  العالئقية  القرائن  ذلك  يف  مميزة  ووظيفتِها،  ها  وأنواعِ

. النّيصِّ السياق 
التضام»  «قرينة  وهي  أال  القرائن  تلك  أوىل  تناول  فقد  األول  الفصل  ا  أمّ
مبحثني؛  عىل  إياه  مةً  مقسّ التضام»  لـ«قرينة  تعريفية  بـ«توطئة»  ذلك  مستفتحةً 
العنارص  بني  التالزمية  العالقات  النحوي»  «التضام  األول:  املبحث  تناول 
حني  عىل  اجلزئية.  الوحدات  تلك  بني  ثمَّ  ومن  اجلزئية،  الوحدات  يف  اللغوية 



١٩املقدمة .............................................................................. 
معجمية  عالقات  من  حيمله  وما  املعجمي»،  «التضام  الثاين:  املبحث  تناول 
تلك  من  جمموعةٍ  عىل  مشتملةً  ية  النّصّ الوحدة  داخل  اللغوية  العنارص  بني  فيام 
هذه  راعتْ  وقد  وغريها»،  والتكرار...  والرتادف  كـ«التضاد  العالقات، 
إليه  آلتْ  ما   - النّصِّ ولسانيات  احلديث  النحو  بني  جامعةً  –بوصفها  الدراسة 
آلَ  وما  معجمياً،  يكون  – أن  –التضام  فيه  األصل  تْ  عدّ التي  النّصِّ  لسانيات 
إليه النحو احلديث الذي عدّ األصل فيه-التضام- أن يكون نحوياً، وعىل وفق 

. م الفصل عىل مبحثني درسهام، و بنيَّ أثرمها يف اتساق النّصِّ ذلك قسّ
منهام  األول  تناول  مبحثني؛  يف  وجاء  الرتبة»  الثاين: «قرينة  الفصل  ودرس 
املبحث  تناول  حني  عىل  فيها.  العلامء  وآراء  وأنواعها،  الرتبة،  بقرينة  «التعريف 
اآلخر دراسة تطبيقية لتلك القرينة وقد عنون بـ«العدول عن أصل الرتبة وأثره 
ة؛ منها: ضيق  »، وقد تطلّبتْ الدراسة ذلك األمر؛ ألسباب عدّ يف املعنى النّيصّ
أبواب هذه القرينة، وجفاف مادهتا العلمية إذا ما قورنتْ بالقرينتني األُخريني؛ 
إذْ إنّ الرتبة املحفوظة ال خترج عن القواعد النحويةِ وضوابطِها، فاقترص احلديثُ 

يف املبحث الثاين عىل ما تؤول إليه الرتبة غري املحفوظةِ من دالالت.
تناول  مبحثني؛  عىل  مقسامً  جاء  فقد  الربط»  «قرينة  الثالث:  الفصل  ا  أمّ
وإشارية،  ضمريية  إحاالتٍ  من  تتضمنه  وما   « باإلحالةِ «الربط  منهام  األول 
قبلية وبعدية، ومل نغفل احلديث عن احلذف بوصفه إحالة صفرية متعلقة بالبنية 
انتخبتُ  إذ  باألدوات»؛  الثاين: «الربط  املبحث  تناول  حني  عىل   . للنّصِّ العميقة 

فيه جمموعة من األدوات ذات أمهيةٍ ترابطية.
وقد استقتْ الرسالة مادهتا العلمية من املصادر احلديثة املهمة، العربية منها 
املتعلقة  احلديثة  املفهومات  عىل  الضوء  تسليط  يف  الباحثة  أعانت  التي  الغربية  و 
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العريب  الرتاث  كتب  عن  فضال  الرسالة،  يف  ورد  ما  وغريها  والقرينة  بالنص 

النحوية والبالغية، وكتب التفسري ورشوح هنج البالغة.
تنوعتْ  وإن  شخصية،  أو  علمية  صعوباتٍ  من  بحثية  مسريةٍ  أية  ختلو  ال  و 
ما  أقىص  فكان  والقلّة،  الكثرةِ  وبني  والضعف،  القوة  بني  الصعوبةِ  درجة 
عزيزاً  ها  فقدُ هو  البحث  كتابتها  منتصف  يف  ية  نفسِّ انتكاسةٍ  من  الباحثةُ  واجهته 
لَ عائِقاً كبرياً تسبب  عليها كان املخيّمَ املظلَّ هلا، أال وهو والدها الكريم، ما شكّ
بمشكالتٍ متنوعة يف كال اجلانبني «العلمي والشخيص»، وهذه تُغني عن غريها 

من الصعوبات األُخر.
م بشكري اخلالص ملن أمر اهللا بشكرمها؛ إذ قال:  وقبل أن أختم، أتقدّ

يَْك إيَِلَّ الَْمِصرُي﴾ [لقامن: ١٤]. َ ِ ْن اْشُكْر يِل َولَِوا
َ
﴿أ

له  و أتقدم بالشكرِ اجلزيل لـ«ألستاذ الدكتور عبد الكاظم اليارسي»؛ لتفضّ
سن  وحُ املتابعة  يف  صدرٍ  سعة  من  يل  أبداه  وما  البحث،  هذا  عىل  باإلرشاف 
هُ ثوبَ الصحةِ  لبسَ ، فله كلّ الودّ واالمتنان، وأدعو اهللا أن يُ ، وطول رعايةٍ لٍ حتمّ

هُ سميع جميب. والعافية وأنْ حيفظَه من كلِّ مكروهٍ إنّ
Ïmt]e’\
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حقوله  التساع  الشائكة؛  اللسانية  املصطلحات  أهم  من  واحدا  النّصّ  يعد 
حتديده،  يصعب  مما  املتداخلة،  املنهجيات  ع  وتنوّ املختلفة،  والنقدية  املعرفية 
ألنَّه  اإلنتاج؛  «دائمُ  فالنصُّ  ؛  النصِّ ذاتية  إىل  ذلك  عيّايش)  منذر  (د.  ويُرجع 
ريورة؛  ، ودائم التخلّف؛ ألنّه دائامً يف شأن ظهورٍ وبيانٍ ويستمر يف الصَّ مستحدثٌ
النصية،  ذاتيته  من  متولّدة  فاعليته  ألنَّ  ومكان؛  زمان  لكلِّ  وقابلٌ  متحركٌ  ألنَّه 
و  فيه،  الصريورة  يلقي  حتديداً  يعترب  له  تعريفٍ  وضع  فإنَّ  كذلك  كان  إذا  وهو 
ضبط  اإلمكان  قدر  املحاولة  من  بد  وال   ،(  ١ النَّصية»(  فاعليته  النهاية  يف  يعطل 

املجال الذي تدور فيه مصطلحاته يف توضيح معامل الدراسة النصية.
: مأخوذ من اجلذر الثالثي املضعّف (نصص) ومعناه بالعربية  فالنــصُّ لغــةً
ة؛  يل النص أينام ورد يف املعجامت العربية عىل معانٍ ودالالت عدّ مدَّ أو رفع، وحيُ

( ١ ) منذر عيايش، النّصّ جتلياته وممارساته: ٥٥، (بحث) بمجلة الفكر العريب، ع٩٦-٩٧، ١٩٩٢م.
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يدل  صحيح  أصل  والصاد  فـ«النون  ومنتهاه،  اليشء  ومقصد  والظهور  كالرفع 
عىل رفع و ارتفاع وانتهاء يف اليشء. منه قوهلم: نّصُّ احلديث إىل فالن رفعه إليه. 
أيضا  منه  العروس  ومنصة  ونصيص.  نص  وسري  ارفعه «...»  السري  يف  والنَّصُّ 
«...» ونص كل يشء منتهاه. ويف حديث عيل: «إذا بلغ النساء نّصُّ احلقاق 
املحاقة  مصدر  واحلقاق   .(  ١ البلوغ»(  حد  يف  ورصن  الصغر  غاية  بلغن  إذا  أي 
ونصصت الرجل  وهي أن يقول بعض األولياء أنا أحق هبا وبعضهم أنا أحق. 
استقصيت مسألته عن اليشء حتى تستخرج ما عنده. وهو القياس ألنك تبتغي 

بلوغ النهاية»( ٢ ).
ومن داللته عىل غاية األمر ومقصده، ما أورده (ابن منظور) (ت٧١١هـ) 
ومنه  أَقْصاها  بْلغُ  ومَ األَشياء  «منتهى  أَصلُه  النصُّ  العرب):  (لسان  معجمه  يف 
ما  كل  تستخرج  حتى  اليشء  عن  مسأَلته  استقصيت  إِذا  الرجلَ  تُ  صْ نصَ قيل 
عنده وكذلك النصّ يف السري إِنام هو أَقىص ما تقدر عليه الدابة... وانْتَصَّ اليشءُ 

وانتصب إِذا استو واستقام»( ٣ ).
اللساين؛  البحث  يف  للنصِّ  الداليل  املفهوم  تباين  فقد  االصــطــــالح  يف  أما 
فكلُّ  له  تعريفهم  يف  الباحثني   رؤ عتْ  تنوّ ثمَّ  ومن  العلمي،  جماله  التساع 
يف  ينطلق  من  فمنهم  إليه،  ينتمي  الذي  املعريف  النطاق  وفق  عىل  فهُ  عرّ يُ باحث 
تعريفه للنصِّ عىل وفق رؤيته اجلاملية ومد تأثريها يف نفس املتلقي، ومنهم من 

( ١ ) هنج البالغة: ٥١٨.
٩٦١ (مادة  البالغة:  أساس  الزخمرشي،  ظ:  و   ،٣٥٦  /٥ اللغة:  مقاييس  معجم  فارس،  ابن   (  ٢  )

نصص).
( ٣ )ابن منظور، لسان العرب: ٩٧/٧(مادة نصص).
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هذا  وعىل  اإلحساس،  ال  العقل  خياطبون  لكوهنم  حمضة؛  علمية  رؤاهم  تكون 
األساس بدأت «مسألة وجود تعريف جامع مانع للنصِّ مسألة غري منطقية من 
ر اللغوي؛ ويؤكد ذلك االختالف بني علامء اللغة الذين ينتمون إىل  جهة التصوّ
مدارس لغوية خمتلفة حول حدود املصطلحات التي ترتكز عليها بحوثهم»( ١ ).
ويمكن عرض بعض تعريفاهتم بحسب وجهة نظر اجتاه دراستهم، ومنهم 

(برينكر Brinker) يذهب إىل أنَّ النَّصَّ هو«تتابع مرتابط من اجلملـ»( ٢ )
النّصّ  يوضح  أنّه  بمعنى  «دائري  بأنّه  التعريف  هذا  عىل  (شبلنر)  ويعلق 
الرمز  لغموض  العملية  الناحية  من  منهجي  غري  وأنّه   ، النّصّ خالل  من  باجلملة 
وصفه  طريق  عن  ذلك  ناقداً   .(  ٣ الوصفـ«(  واتساع  يتضمنها  التي  والعالقات 
بوضع  ر  املصغّ اجلزء  هذا  ويتحدد   ، النّصِّ إىل  ترمز  صغري  جزء  ا  بأهنّ للجملة 
.( ٤ عالمات توضيحية كـ«عالمة االستفهام، والتعجب، والنقطة... وغريها»( 

الداللة  استنباط  يمكن  فال   ، النصّ يف  جزئية  دالالت  ذات  اجلملة  وإنَّ 
والالحقة  السابقة  الدالالت  بمراعاة  إال   ، النصّ كليّة  داخل  مجلة  لكلّ  احلقيقيّة 
مرتابطة  كليّة  وحدة  نَّه  أَ عىل  حجمه  صغر  مهام  فـالنصّ   ،(  ٥ اجلميل(  التتابع  يف 
بني  التامسك  يتحقق  دالليـاً،  بذاهتا  مكتفية  متشابكة  معقدة  بنية  أو  األجزاء، 
ومنطقية  وداللية  نحوية  عنارص  من  األجزاء  املتنوعة  املضمونية  عنارصها 

( ١ ) سعيد البحريي، علم لغة النص: املفاهيم واالجتاهات: ١٠٧.
( ٢ ) م. ن: ١٠٣.
( ٣ ) م. ن: ١٠٣.

( ٤ ) ظ: م. ن: ١٠٣.

( ٥ ) ظ: م. ن: ١٤٠.
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ية( ١ ). وتداولية متآلفة يف إخراج البنية النّصّ
داللة  يف  البيانية  لرؤيته  سعا  توّ فيه  نجد  لـ(برينكر)  آخر  تعريف  يف  ولكن 
لغوية،  عالمات  من  حمدود  «تتابع  يقول:  التواصيل،  املنظور  فشملتِ  ؛  النّصِّ
فلم   ،(  ٢ مدركة»(  تواصلية  وظيفة  إىل  كالّ  بوصفها  وتُشري  ذاهتا،  يف  متامسكة 
التفاعل  لتحقيق  ؛  النّيصّ االتصال  صفة  عليه  أضفى  وإنّام  اجلميل،  التتابع  هيمل 

واملتلقي. املتكلّم  الطرفني  بني 
ى اإلطار الشكيل مع مراعاته ألثر اجلملة، فقد قابله  وإن كان ذلك قد راعَ
عادته  غري  عىل  نجده  (برينكر)،  فهذا  الداللية،  النّصِّ  لقضية  مراعياً  كان  من 
يقول: «جمموعة  ذلك،  يف  واجلملة  الشكل  حدود  جتاوز  فقد   ، للنّصِّ تعريفه  يف 
أساس  عىل  بعض  مع  بعضها  ترتابط  القضوية،  املركبات  أو  القضايا  من  منظمة 
حموري موضوعي أو مجلة أساس، من عالقات منطقية داللية»( ٣ ). فلم يكتفِ 
وإنَّام   ، النَّصِّ تشكيل  يف  واملعقدة»  «البسيطة  الشكلية  اللغوية  العالمات  بأثر 
يعكسها  الداللية  والقضايا  رات  التصوّ انسجام  هو  ذلك  يف  األساس  جعل 
داللة  يدل  للنّصِّ  املعمق  اإلجيايب  رجه  فتدّ الظاهرة،  اللغوية  العالقات  ترابط 

ية. واضحة عىل اتساع رؤيته النّصِّ
ل النّصُّ عنده من جمموعة بُنى تعمل عىل انسجام  ا (فان دايك) فقد تشكّ أمّ
داللية،  عميقة  بنية  فزها  وحتُ توجهها  سطحية  بنية  «بأنَّه  يقول:  واتساقه،  النّصِّ 
ويتصور البنية العميقة للنَّصِّ «منظامً من التتابعات»؛ فهي تعرض البنية املنطقية 

( ١ ) ظ: م. ن: ١٣٩ -١٤٠.
( ٢ ) كالوس برينكر، التحليل اللغوي، تر: سعيد البحريي: ٣٤.

.١١٠، ١٠٩ : ( ٣ ) سعيد البحريي، علم لغة النّصِّ
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إعادة  من  نوعاً  له  بالنسبة  للنّصِّ  الداللية  العميقة  البنية  وتعدّ   ، للنّصِّ املجردة 
فيام  التفاعل  فهذا   ،( ١  )« للنَّصِّ املوضوعية»  النواة «البنية  يف  تتحد  جمردة  صياغة 

. بني البنى جيعل املتلقي أكثر انجذاباً لتفاعل السياق النّيصِّ
: بأنّه «جهاز عرب[كذا] لغوي يُعيد توزيع  ف (جوليا كريستيفا) النّصَّ وتُعرّ
نظام اللغة، ويكشف العالقة بني الكلامت التواصلية، مشرياً إىل بيانات مبارشة، 
للنّصِّ  تنظر  إذ  )؛   ٢ معها»(  واملتزامنة  السابقة  األقوال  من  خمتلفة  بأنامط  تربطها 
أحداث  جمموعة  من  يتشكل  عندها  فالنّصُّ  والوظيفي»،  «الداليل  جانبني  من 
 ، كالمية سواء سابقة عىل املؤلف أم مزامنة له، فأعطتِ اخلطاب أمهيته يف النّصِّ
رأهيا  عن  وتفصح   . مبارشاً كالماً  تتطلب  قد  املبارشة،  والبيانات  فالتواصل، 
واإليديولوجيا  العلم  وجه  حاليا  خيرتق  خطاب  األديب  «النَّصُّ  قوهلا:  يف  أكثر 

والسياسة»( ٣ ).
الباحثَنيِ (هاليداي)  عند  وذلك   ، النّصِّ مع  اخلطاب  لرتادف  إشارة  ونجد 
كان  مهام  منطوقة  أو  مكتوبة  فقرة  «أية  بأنّه  النّصُّ  فان  يُعرِّ إذ  حسن)؛  (رقية  و 
فيه  ليدخل  النّصَّ  فيوسعان   ،(  ٤ متكاملة»(  وحدة  تكون  أن  رشيطة  طوهلا، 
أم  قصرياً  منطوقاً  أم  مكتوباً  أكان  سواء  للخطاب  مرادف  فالنّصّ  اخلطاب؛ 
طويالً، وكام هو مألوف أنَّ اخلطاب غالباً ما تغلب عليه صفة الكالم املنطوق، 

وصفة الرتادف األخر بينهام هي الوحدة الداللية املتسقة واملنسجمة.

، تر: سعيد البحريي: ٥٦. ( ١ ) زتسيسالف و اورزنياك، مدخل إىل علم النَّصِّ
.٢١٢، ٢١١ : ( ٢ ) صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النّصِّ

( ٣ ) جوليا كريستيفا: علم النص، تر: فريد الزا�ي: ١٣. 
، اجتاه جديد يف دراسة النحو العريب: ٢٢. ( ٤ ) أمحد عفيفي، نحو النّصِّ



................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة ٢٨
ويأيت باحث آخر ليزيد األمر إيضاحاً، فيقول: «الوسائل اللغوية «الشكلية» 
التي تصل بني العنارص املكونة جلزء من خطاب أو خطاب برمته»( ١ )، فاجلامع 
بعض  تربط  واخلارجية  الداخلية  بالتعالقات  حكمهام  هو  واخلطاب  للنَّصِّ 

األجزاء مع بعضها اآلخر، وتقوي عملية التواصل بني الطرفني.
;U]z‚]ΩÂÂ;ÏËëflfi’\ ;3Á]¬∏\

تواصيل،  بأنّه: «حدث  النَّصَّ  دريسلر)  و (ولفجانج  بوجراند)  ف (دي  عرّ
هذا  عنه  ويزول  جمتمعة،  للنصية  معايري  سبعة  له  تتوافر  أن  نصا  لكونه  يلزم 

الوصف إذا ختلف عنه واحد من هذه املعايري»( ٢ ) وهي كاآليت( ٣ ): 
مع  يتفاعل  الذي  النحوي  الرصفي  الرتابط  هو   :«Cohesion» السبك 
، فيعمل عىل ربط السابق بالالحق كـ«اإلحاالت،  املعلومات التي يعرضها النّصِّ
الداللة  معرفة  يسهل  ثمَّ  ومن  كالعطفـ«   أخر وروابط  والتكرار،  واحلذف، 

الضمنية.
كالتعميم  للنص  العميق  املفهومي  الرتابط  هو   :«Coherence» االلتحام

والسببية. والتخصيص 
للمتكلّم؛  بالنسبة  املبتغاة  الصورة  يتضمن   :«Intentionality» القصد 

( ١ ) حممد خطايب، لسانيات النّصِّ مدخل إىل انسجام اخلطاب: ٥، فاملتتبع لكتابه جيده جيمع كلمة 
»، و حتى عنوان كتابه فقد مجع بني النّصِّ واخلطاب، وال سيام يف  «اخلطابـ«مع كلِّ كلمة «نّصِّ
أثناء احلديث عن وسائل اتساقه وانسجامه، ومنها اجلزء املقتطع -الذي أرشنا إليه يف املتن-من 

تعريفه لالتساق، الذي سيأيت بيانه كامال. 
( ٢ ) دي بوجراند، النّصُّ واخلطاب واإلجراء: ١٠٣.

( ٣ ) ظ: م. ن: ١٠٥، ١٠٣.
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وذلك يعتمد عىل الفعل التواصيل والتفاعل اللغوي مع املخاطب.

للصورة  واستحسانه  املتلقي  بموقف  يتعلق   :«Acceptability» القبولـ 
، ومد سبكها والتحامها. الذهنية ملنشئ النّصِّ

اإلعالمية «informatively»: تعتمد عىل ما يتضمنه النص من موضوع 
املتبلور. نقلها  من  للمتلقي  املتكلم  يُفهمها  ومضموهنا،  النّصية  وقائع 

خارج  بام  النص  عالقة   :«Situationality» املوقف)  (سياق  املقامية 
؛ أي بام حييط به من مواقف وأحداث قد تكون مبارشة، ما يُعطي  السياق النّيصِّ

صفة االستمرارية بني الطرفني «املتكلّم واملتلقي».
نصوص  أو  بنص  املقصود  النّصِّ  عالقة   :«intertextuality» التناص 

أخر ترتبط هبا لفظيا أو معنويا أو كالمها معا.
فيقع  مرتابطة،  داللية  ووحدة   ، كالّ النص  جتعل  املعايري  هذه  فمجموع 
والقبول»  «القصد  ا  أمّ  . النّصِّ طبيعة  واحلبك»عىل  «السبك  من  كلّ  تركيز 
 األخر املعايري  وتُكمل   « معاً واملتلقي  «املتكلّم  النَّصِّ  بمستعميل  فيتعلقان 
الثالثة «املتكلّم +النّصّ +املتلقي»،  األجزاء  بني  فيام  تتوزع  إذْ  ية؛  النّصِّ الوحدة 
ن املتلقي  كّ فتوافرها يعطي املتكلّم القدرة عىل إنتاج النص، ويف الوقت نفسه متُ
من استيعاب املقصد الداليل املتبلور، ثمّ احلكم عىل النّصِّ بالقبول أو الرفض.

 :( ١ ، منها(  يضع (برينكر)جمموعة وظائف متعلقة بالنّصِّ
توفري  ثمَّ  ومن  املتلقي،  بإفهام  املتكلّم  يقوم  طريقها  فعن  اإلبالغ:  وظيفة 

املعرفة املبتغاة له، إذا ما أراد إبالغه شيئا ما.

( ١ ) ظ: برينكر، التحليل اللغوي، تر: سعيد البحريي: ١٣٨-١٥٧.
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بني  حوارياً  تواصالً  يتطلّب  املراد  املعنى  عىل  فاحلصول  االتصال:  وظيفة 
كان  شعراً  النّصِّ  ونوع  املناسب  التواصل  أنواع  من  نوع  بأي  واملتلقي،  املتكلّم 
آثاراً  حامالً  تفاعالً  حقق  احلوار  يف  الطرفني  جهد  زاد  فكلام  ذلك،  وغري  نثراً  أم 

مجالية ترسم الصورة احلقيقية بإبداع فني.
وظيفة اإلقناع «االستشارية»: وهذه ترتكز عىل قوة االتصال بني الطرفني، 
فالغرض األسايس يف النّصِّ هو التأثري يف املتلقي، ومن ثمَّ إفهامه. وغريها من 

الوظائف( ١ ).
منهم  القدماء  العرب  أنّ  يعني  ال  ية  نّصِّ ممارسات  من  الغربيني  عند  ورد  فام 
والسيام  القرآنية،  أبحاثهم  هو  القدماء  عند  متيّز  فام  غفلوها،  قد  واملحدثني 
النظريات  أقوم  من  تعد  التي  النظم  فنظرية   ،(  ٢ والبالغيون(  منهم  املفرسون 
ية، و النظم  وأقدمها وأوهلا يف الدراسة، وهي احلجر األساس للدراسات النّصّ
ا  أمّ  (  ٣ بعض»(  من  بسبب  بعضها  وجعل  ببعض  بعضها  الكلم  «تعليق  يعني 
أبحاثهم األخر فتطغى عليها اللغة النفعية أو الفنية، حسب نوع النّصِّ سواء 
ا املحدثون فقد تابعوا الباحثني الغربيني يف الدراسة  ( ٤ ). أمّ أكان جمرداً أو حسياً
الوظائف  هذه  عىل  البحث  ز  ركّ ولكن  تبعه،  ومن  (برينكر)  ذكرها   أخر وظائف  وهناك   (  ١  )
سعيد  تر:  اللغوي،  التحليل  برينكر،  يراجع:  لالستزادة  البحث،  حمل  هي  التي  املذكورة، 

البحريي: ١٣٨-١٥٧.
( ٢ ) لالستزادة أكثر يراجع: الباقالين، إعجاز القرآن تح: أمحد صقر: ٥٤٠، و: عبد القاهر اجلرجاين، 
دالئل اإلعجاز، تح: حممود حممد شاكر: ٣٨، ٣٦، ٣٥. و: الزركيش، الربهان يف علوم القرآن، 

تح: حممد أبو الفضل إبراهيم: ٣٥/١.
( ٣ ) عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز: ٤٠.

( ٤ ) ظ: أبو هالل العسكري، كتاب الصناعتني، تح: حممد عيل البجاوي، وحممد أبو الفضل إبراهيم:= 
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، وخري دليل عىل ذلك (الدكتور صبحي إبراهيم  ية يف ضوء لسانيات النّصِّ النّصّ
ية، واعتمدها يف دراسته  الفقي)، فقد تبنّى تعريف (دي بوجراند) ومعايريه النّصّ
الرتمجة  من  أفادوا  قد  النّصّ  حول  تآليفهم  يف  وأكثرهم  املكية.  للسور  التطبيقية 

الغريب. للجهد 
;U flíflfi’\;k]Ë›]â’;‹Êz‚Ÿ;H⁄]Ë›]l

هناك  نجد  مل  نا  أنّ إالّ   ،(  ١ املصطلح(  هذا  تسميات  تعدد  من  الرغم  عىل 
العالقات  وصف  هو  واحد  فهدفه  وأمهيته،  هدفه  يف  وال  مفهومه،  يف  اختالفاً 

وحتليلها. والعميقة  السطحية 
النصِّ  بدراسة  تُعنى  اللغة  علم  مناهج  من  منهج  وهي   : النّصِّ فلسانيات 
واتّساقه  متاسكه،  وسائل  طريق  عن  وذلك  الكرب؛  اللغوية  الوحدة  بوصفه 
» ودرجة  ، وكذا تُعنى بدراسة أطرافه «املتكلم، واملتلقي، والنّصّ وسياقه النّيصّ
عام  وتكشف   ، للنّصِّ الكلية  بالداللة  إلفادته  واملتلقي-؛  تواصلهام-املتكلم 
لـ«لسانيات  األساسية  والوظيفة   .(  ٢ منطوق(  أو  مكتوب   حمتو من  النّصِّ  يف 

=١٦٧وما بعدها، و: حازم القرطاجي، منهاج البلغاء ورساج األدباء، تح: حممد احلبيب: ٢٨٧.
كريستيفا- جوليا  املجيد،  عبد  ومجيل  البحريي،  وسعيد  فضل،  (صالح  من  كلٌّ  فاستعمل   (  ١  )
ة شبل حممد-مصطلح علم لغة  مصطلح علم النص)، و استعمل كلٌّ من(سعيد البحريي، وعزّ
النص)، واستعمل كلٌّ من(متام حسان وحممد خطايب ونعامن بوقرة وأغلب الباحثني الغربيني- 
 ،( النّصِّ نحو  مصطلح  عفيفي-  وأمحد  خليل،  واستعمل (إبراهيم   ،( النّصِّ لسانيات  مصطلح 
)، فيمكن أن يُقال إنَّ أبواب نحو  واستعمل (صبحي إبراهيم الفقي – مصطلح علم اللغة النّيصّ
النّصِّ ال خترج عام هو نحو، أما علم النصّ فواسع يشمل كلُّ ما يتناوله النّصِّ من عنارص لغوية.

.٣٦/١ : ( ٢ ) ظ: صبحي إبراهيم الفقي: علم اللغة النّيصِّ
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النّيصّ  التحليل  هي  الفقي)  إبراهيم  (صبحي  لها  يُفصّ ما  بحسب   « النّصِّ
واملؤثرات  والداخلية  اخلارجية  والروابط  العالقات  يشمل  وذلك  ووصفه، 
ية مجيعها، وذلك عىل وفق املعايري التي اشرتطها (دي بوجراند)( ١ )، فكلُّ  النّصّ

ذلك يقوم برسم الصورة املعنية بأسلوب فني متسق.
يضيف (سعيد البحريي) إىل ذلك وصف الظواهر الرتكيبية؛ لعدم إعطائها 
يف  يُراعي  النّصِّ  نحو  «إنَّ  يقول:  اجلملة،  إطار  يف  والتفسري  التحليل  من  ها  حقَّ
، ويلجأ يف تفسرياته  وصفه وحتليالته عنارص أخر مل توضع يف االعتبار من قبلُ
العرض  هذا  فبعد   .( ٢ الرتكيبية»(  القواعد  جوار  إىل  ومنطقية  داللية  قواعد  إىل 
الوحدة  لبيان  نأيت  ووظائفه،  ية  النّصّ ومعايريه  وأمهيته  النّصِّ  لتعريفات  املوجز 

ية عن غري النّصيّة من طريق االتساق النّيصّ ووسائله. النّصّ

 : : ٥٦/١، ٥٥، و: سعيد البحريي، علم لغة النّصِّ ( ١ ) ظ: صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النّيصّ
.١٣٤، ١٣٣

تعليل  فهو   ، والنّصِّ اجلملة  بني  املميزات  من  هذه   ،١٣٤  : النّصِّ لغة  علم  البحريي،  سعيد   (  ٢  )
نظام  النّصَّ  بأنّ  بينهام،  بوجراند)  دي  ميّز (روبرت  ويُ اجلملة،  عن  بديال  النص  نحو  لدراسة 
يف  ذلك  نجد  وال  فيه،  يكون  الذي  باملوقف  يتعلق  والنّصّ  افرتايض،  نظام  واجلمل  ال،  فعّ
أن  فحقه  النّصّ  ا  أمّ النحو،   مستو عىل  تتحدد  خالصة  قواعد  من  تتكون  واجلملة  اجلملة، 
نجدها  االجتامعية  واألعراف  النفسية  احلاالت  أنّ  وكذا  الكاملة،  ية  النّصّ للمعايري  خيضع 
 ،٨٩  ،٩٣ واإلجراء:  واخلطاب  النص  بوجراند،  دي  ظ:  اجلملة،  يف  ومفقودة  بالنصِّ  لصيقة 
فيها  البحث  مساحة  وتضييق  لقصورها  نظراً  اجلملة  باستقاللية  النّصِّ  نحو  يعرتف  ال  وهلذا 
ال  املثال  سبيل  عىل  ينظر  أكثر  للتفصل   ، النّصِّ وحدة  إىل  البحث  فاندفع  وسائلها  وحتجيم 

.٦٦ : احلرص: أمحد عفيفي، نحو النّصِّ
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يف  املعنوية  العالقات  عىل  يل  حتُ التي  ية  النّصّ معايري  من  االتساق  يعد 
ية، وهذه األمهية تتطلب من  ( ٢ )؛ فحظي باهتامم الدراسات اللسانية النّصِّ النّصِّ

ه يف التعريف وعدم االكتفاء بالنزر القليل من األسطر. البحث إعطائه حقَّ
إىل  بعضها  اليشء  إىل  اليشء  ضمك  بمعنى  الوسق  من  لغة:  فاالتــــســــاق 
وما  الليل  فيه  دخل  ما  و«الوسوق   ،(  ٣ واالستواء(  االنضامم  واالتساق  بعض 
تَّسق  قُ ويَ ق والطريق يأتَسِ ضم، وقد وسق الليل واتسق، وكلُّ ما انضم فقد اتَّسَ

ق القمر استو ويف التنزيل: أَي ينضم ... واتَّسَ
ََّسَق﴾ [االنشقاق:  َفِق َواللَّْيِل َوَما َوَسَق  َوالَْقَمِر إَِذا ات ْقِسُم بِالشَّ

ُ
﴿َفال أ
.[١٦-١٨

فرتمجها =   ،«Cohesion» ملصطلح وترمجته  تفسريه  حسب  الباحثون «االتساق «كال  يسمي   ( ١  )
منهم  وبعض  بـ(السبك)،  يرتمجها  من  وهناك  (التامسك)،  بـ  العربية-  -يف  الباحثني  بعض   =
كلمة  وبني  بينها  للتفريق  الشكيل)،  النيص  بـ (التامسك  يرتمجوهنا  وآخرون  بـ(الرتابط)،  يرتمجها 
تلك  وملالئمة  املصطلحات؛  من  وغريها  الداليل)،  بـ(التامسك  يرتمجوهنا  إذ   ،(Coherence)
نه املعنى اللغوي لـ «التـّساق» يف العربية أال وهي  املعاين التي حيملها املصطلح املرتجم ملا يتضمّ
-« اجلمع واالنضامم واالمتالء»، كذلك اعتامدا عىل حسب تسمية الباحثني  –كام سبق بيانه أنفاً
 Cohesion in -اإلنكليزية (هاليداي ورقية حسن) يف كتابيهام املسمى بـ«االتساق يف اللغة 
English»، وهذا األقرب واألكثر استعامالً يف سياق الكالم ملا توحيه داللة الكلمة، لالستزادة 

احلديث»،  اللغة  علم  ضوء  يف  دراسة  العربية  يف  الذهبي، «االتساق  سويس  جبار  يراجع:  أكثر 
رسالة ماجستري، جامعة املستنرصية: ٣٨، ٣٩. 

.١٥ : ( ٢ ) ظ: حممد خطايب، لسانيات النّصِّ
( ٣ ) ظ: اخلليل، العني: ٥ /١٩١، مادة (وسق).
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قَ  سَ أَي وما مجع وضم واتَّساقُ القمر امتالؤه واجتامعه واستواؤه... وما وَ

أَي وما مجع»( ١ ).
واجلمع،  «الضم،  حول  تدور  متقاربة  دالالت  تُعطي  مجيعها  املعاين  هذه 
الدالالت  تُعطي  نجدها  االصطالح  يف  أثرها  عن  بحثنا  ما  فإذا  واالنتظام»، 

نفسها أو قريبة منها.
فه (حممد خطايب) «هو ذلك التامسك الشديد  ففي االصـــطــــالح: فقد عرّ
التي  الشكلية  اللغوية  بالوسائل  وهيتم  ما  لنص/خطاب  املشكلّة  األجزاء  بني 

تصل بني العنارص املكونة جلزء من خطاب أو خطاب برمته»( ٢ ).
كيف  ذهنه  يف  مطروحٍ  سؤالٍ  عىل  يب  جيُ خطايب-  –حممد  الباحث  وكأنَّ 
اخلطاب/النّصُّ  اتساق  وصف  أجل  «من   : قائالً فيُجيبُ  االتساق؟  نصف 
«اجلملة  اخلطاب  بداية  من  متدرجاً  خطية،  طريقة  –الواصف  املحلل  يسلك 
قبلية  إحالة  املحيلة  واإلشارات  الضامئر  راصداً  هنايته  حتى   « غالباً منه  الثانية 
واحلذف  واالستبدال  كالعطف  املتنوعة  الربط  بوسائل  أيضاً  مهتامً  بعدية  أو 
/ النّصَّ  أنَّ  عىل  الربهنة  أجل  من  ذلك  كلُّ  ا  جرّ وهلم  واالستدراك  واملقارنة 

.( ٣ )« ً متآخذاً ل كالّ اخلطاب... يشكّ
ورقية  (هاليداي  الباحثان   ير ما  –بحسب  النّصِّ  يف  االتساق  يقع 
إذْ  آخر؛  عنرص  تفسري  عىل  اخلطاب  يف  عنرص  تفسري  يتوقف  عندما  حسن)- 

( ١ ) ابن منظور، لسان العرب: ٣٧٩/١٠، مادة (وسق).
.٥ : ( ٢ ) حممد خطايب، لسانيات النّصِّ

( ٣ ) م. ن: ٥.
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-األول-  شفرته  فكّ  يمكن  ال  أنّه  بمعنى  الثاين،  لتفسري  سلفاً  األول  يُفرتض 
األساس  هذا  وعىل  العنرصان،  يدمج  عندها  للثاين  بالرجوع  إالّ  ال  فعّ بشكل 
يمكن عدُّ االتساق مفهوما دالليا عالئقيا؛ لكونه ال يكمن يف وجود فئة خاصة 
القدرة  له  يتيح  ما  وآخر،  عنرص  بني  العالقة  يمثل  بل  االتساقية،  العنارص  من 
منه  جتعل  التي   ، النّصِّ داخل  يف  املوجودة  املعنوية  العالقات  عىل  اإلحالة  يف 
االتساق  يتضمنها   أخر مستويات  خطايب)  (حممد  عليهام  ويضيف   .(  ١  ) اً نصّ

هي املعجمي والنحوي، فال يقترص عىل املستو الداليل( ٢ ).
الروابط  من  جمموعة  طريق  من  النّصِّ  سطح  عىل  يربز  االتساق  فأثر 
ضمّ  عىل  تعمل  ومعجمية  نحوية  عنارص  من  تتضمنه  وما  اللفظية،  والقرائن 
يؤكد  ما  ومسبوكة،  متسقة  ية  نصّ وحدة  ل  تُشكّ حتى  املرتاتبة  ية  النّصّ األجزاء 
عنه  فينتج  معه،  وتفاعله  تواصله  طريق  عن  املتلقي  يف  التأثري  يف  االتساق  أمهية 

حتمية جتيل الداللة ووضوحها لد املتلقي، ومن ثمَّ فهم النّصِّ وبيان داللته.
الظاهر  وإنَّام  اللفظية،  الوسائل  بعض  فيها  تتوافر  ال  النّصوص  بعض  هناك 

ترمجة  مع  نظرية  دراسة  اإلحالة  بلحوت،  رشيفة  و:   ،١٥  : النّصِّ لسانيات  خطايب،  حممد  ظ:   (  ١  )
الفصلني من كتاب «االتساق يف اإلنكليزية» (هاليداي ورقية حسن): ٨٨، ٧٥، رسالة ماجستري 

يف جامعة اجلزائر، كلية اللغات، ٢٠٠٦م.
، وعىل  : ١٥، إذاً فقرينة التضام تعد جزءاً من االتساق النّيصِّ ( ٢ ) ظ: حممد خطايب، لسانيات النّصِّ
«التضام  والثاين:  النحوي»،  «التضام  األول:  مبحثني  عىل  القرينة  هذه  تُ  قسمّ األساس  هذا 
رأسه  احلديث «عىل  النحو  إليه  آل  وما  اللسانيات  إليه  آلت  ما  بني  مجت  ودراستي  املعجمي»، 
ية جعلت التضام املعجمي» هو األساس، عىل حني جعل النحو  (متام حسان)، فاللسانيات النّصّ

. احلديث «التضام النحوي» هو األساس، وجاء البحث ليجمعهام معاً
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د االتساق. يُعطي  سّ فيها هو جتاور بني اجلمل من دون االهتامم بالروابط التي جتُ
البيع  وإعالنات  احلائطية،  واإلعالنات  «التلغراف،  أمثلة  هلا  خطايب)  (حممد 
والكراء، واخلدمات اإلشهارية يف اجلرائد أو يف الشعر احلديث وغريها»؛ فعىل 
ا متسقة؛ وذلك ملا حتمله  ا توصف بأهنّ الرغم من افتقارها لتلك الروابط، إالّ أهنّ
فيها  املنطقي  فاملعنى   ،(  ١ تواصلية(  ورضورات  ابتكارية،  إبداعية  مقاصد  من 

منسجم ال حيتاج لتلك الروابط.
عن  بـ«الكشف  وذلك  به،  البالغيون  اعتنى  فقد  «االتساق»  وألمهية 
من  أجزاء  جمموعة  أو  الفقرة  املؤلفة  األقوال  سلسلة  بني  القائم  الرتابط 
(ت٦٨٤هـ)  القرطاجني  حازم  كتبه  فيام  واضحاً  هذا  ونجد  األديب،  العمل 
جعله  وقد   ،( ٢ القصيدة»(  ألجزاء  الرتابطية  العالقات  عىل  الضوء  سلّط  الذي 
وجوه  من  الثالث  «الوجه  يقول:  القرآين،  اإلعجاز  أوجه  أحد  (السيوطي) 
آياته  مناسبة  الرابع  والوجه  وفصاحتها.  كلمه  التئام  تأليفه،  حسن  إعجازه 
املعاين  متسقة  الواحدة،  كالكلمة  تكون  حتى  ببعض  بعضها  وارتباط  وسوره 

.(  ٣ البناء»(  منتظمة 
الة  فعّ متميزة  ظاهرة  أنّه  عىل  االتساق  إىل  نظر  يُ أصبح  املنطلق  هذا  ومن 
عالقات  جمموعة  من  مؤلفة  جتدها  حتليلها  عند  نّصية  عالئقية  وحدة  لتشكيلها 
االنسجام  فتعكس  وعميقة»،  وبسيطة  وداخلية،  وخارجية  وباطنية،  «ظاهرية 

. للنّصِّ الداخيل 

.٥ : ( ١ ) ظ: حممد خطايب، لسانيات النصِّ
.١٨٥ : ( ٢ ) إبراهيم خليل، يف اللسانيات ونحو النّصِّ

( ٣ ) السيوطي، معرتك األقران: ٢٣/١، ٤٣.
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إىل  شددته  أي  قرناً  أقرنه  اليشء  رنْتُ  «قَ القرن  من   : لغـــــةً الــقـــــريــــنــة 
يشء... والقرين صاحبك الذي يُقارنك»( ١ )، ير (ابن فارس) أنَّ ملعنى مادة 
ر يشء ينْتَأ  «قرن» اللغوي معنيني؛ «أحدمها: يدلُّ عىل مجعِ يشءٍ إىل يشء، واآلخَ
تُه قِراناً، أي صاحبْته، ومنه القرين  نْ ن اليشءُ بغريه وقارَ ٢ )، واقْرتََ ة»(  دّ ة وشِ وّ بقُ

.( ٣ ) أي املصاحب سواء أكان ذلك يف اخلري أم الرشِّ
تدور دالالت هذه املعاين حول كلٍّ «من االجتامع وشدة املصاحبة والتالزم 
عنه،  تبتعد  نجدها  فال  االصطالحي  املعنى  يف  بحثنا  ما  فإذا  واالزدواج»، 

فصحبتها واجتامعها فيه إعانة عىل إزالة الغموض.
اجلرجاين)  (الرشيف  عند  جتده  هلا  تعريف  أول  االصطالح:  ففي 
(ت٨١٦هـ): «أمرٌ يشريُ إىل املطلوب»( ٤ )، ولكن عند التمعن يف داللته جتد أنّ 
املحدث  التعريف  يف  أخص  ونجدها  لعموميته،  اليشء  بعض  يشوبه  الغموض 
املراد  إىل  وترصفه  املدلول  متحض  التي  املعنوية  أو  اللفظية  الداللة  القائل: «هي 

منه مع منع غريه من الوصول فيه»( ٥ ).
ا يف الظاهر  فـ«القرينة» مثلام يتضح من املعنى اللغوي واالصطالحي معاً أهنّ
صغرية احلجم كبرية املعنى، عىل الرغم من صغرها لكنها قد تسوق سياقاً برمته، 

( ١ ) اخلليل، العني: ٢٤٢/٥، ٢٤١، مادة(فرن)
( ٢ ) ابن فارس، مقاييس اللغة: ٧٦/٥.

( ٣ ) ظ: ابن منظور، لسان العرب: ٣٤٠/٧، مادة (قرن).
( ٤ ) الرشيف اجلرجاين، التعريفات: ١٧٤.

( ٥ ) حممد سمري نجيب، معجم املصطلحات النحوية والرصفية: ١٨٦.
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صيباً يف رميته اهلدف وهو ذهن  جه داللة السياق املراد فتجعله مُ فهي كاملؤرش توّ
فاألوىل  حمسوسة؟  أم  جمردة  أهي  املقصودة  الداللة  عن  اإلفصاح  مع  املتلقي، 
وتكون  للنفس،  إرساهلا  فيكون   األخر ا  أمّ للذهن،  مبارشة  إرساهلا  يكون 

مطعمة بعنارص إبداعية مؤثرة يف املتلقي؛ لذا ال يكون إرساهلا مبارشا.
عملها  طريق  عن  يكون  «القرينة»  تؤدهيام  اللتان  الوظيفتان  وهاتان 
حتى   ،الكرب البنية  داخل   الصغر للبنى  العالئقي  الربط  وهو  األسايس، 
املتكلم  يُدركها  القرائن  هذه  أنَّ  علامً  ومنسجمة،  متسقة  ية  نصّ وحدة  جتعلها 
ية، كي يتسنى له  سليقةً من دون شعورٍ منه، فيستعني هبا يف إفهامه الداللة النّصّ
التعبري عن غرضه، كلُّ ذلك عن طريق هذه القرائن وما حتمله من سامت ومعانٍ 
١ ). وهذه القرائن تؤدي معناه الوظيفي يف القصد من منابع متنوعة  ودالالت( 
تناسق  يف  املطلوب  الغرض  فتحقق  إليه،  تنتمي  الذي  الوظيفي  اجلانب  بحسب 
(متام  تقسيم  بحسب  لفظية،  أو  معنوية  تكون  قد  إذْ  معانيها؛  وتالقي  الداللة 
استقاه  مصطلح  وهو  التعليق»،  «قرائن  عنوان  حتت  مجعها  أن  بعد  هلا،  حسان) 
من كالم (عبد القاهر اجلرجاين)( ٢ )، -فام سبق بيانه- إنّ اجلامع هلا هو عملها 
يف تنشيط حلقة التواصل بني املتكلم واملتلقي، وعليه ينتقل املعنى الداليل بينهام، 
بالتفصيل  النحوي  للتعليق   نتصد «أن  متام-   ير ما  بحسب  ينبغي-  وهلذا 
فإذا  اللفظية  القرائن  هو  والثاين  السياقية...  العالقات  أحدمها:  عنوانني  حتت 
علمنا أن العالقات السياقية التي تربط بني األبواب وتتضح هبا األبواب هي يف 
واللفظية  املعنوية  الناحيتني  من  القرائن  تتناول  فهذه  معنوية»...  احلقيقة «قرائن 

( ١ ) ظ: حممد حممد يونس عيل، املعنى وظالل املعنى: ٣١٨.
( ٢ ) ظ: متام حسان، اللغة العربية معناها و مبناها: ١٨٩.
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ملا  أو  النحوي  للتحليل  الرضوري  اإلطار  هو  فالتعليق  التعليق...  مناط  ومها 
هي  حسان)  (متام  اعتمدها  التي  التعليق  ففكرة   ،(  ١ اإلعراب»(  النحاة  يسميه 
يف احلقيقة ترتكز عىل العالقات السياقية، وما تكمن من قرائن لفظية ومعنوية.

دالالت  ترتيب  التعليق  «إنَّ  بقوله:  التعليق،  محيدة)  (مصطفى  ف  ويُعرّ
مع  هذا  امللفوظة.  اجلملة  يف  نفسها  لأللفاظ  ترتيب  والنظم  العقل،  يف  األلفاظ 
املتكلّم  وإنّ  الصعوبة،  غاية  يف  أمرٌ  العمليتني  هاتني  بني  التمييز  بأنّ  التسليم 
عالقة  هذا  بتعريفه  واصفاً   ،(  ٢ واحدة»(  عملية  جتعلهام  تُكاد  حالٍ  عىل  يؤدهيام 

باملرتادفة. التعليق بالنظم؛ فهي أشبه 
القرائن  األول:  «القسم  قسمني:  عىل  القرائن  تلك  حسان)  (متام  م  يُقسّ
ولفظية»،  «معنوية  عىل  األوىل  م  وتُقسّ احلالية»،  القرائن  الثاين:  القسم  املقالية، 
أصعب  املعنوية»  فـ«القرائن  والتقسيم،  التسمية  طريق  عن  بينهام  الفرق  ويتضح 
إدراكاً من القرائن اللفظية؛ ألنَّ جماهلا عقيل، عىل حني أنَّ اللفظية يمكن إدراكها 

.( ٣ ) عن طريق احلواس، وما يُدرك عقالً يكون أصعب مناالً مما يُدرك حساً
وتشمل  واملادية،  العقلية  القرائن  عليها  يطلق  أن  يمكن  التقسيم  هذا  وعىل 
 ،(  ٤ واملخالفة»(  والتبعية،  والنسبة،  والتخصيص،  «اإلسناد،  قرائن:  األوىل 
«اللفظ  فهي  –اللفظية-   األخر ا  أمّ  .(  ٥ وصحته(  املعنى  داللتها  حيكم  وهذه 

( ١ ) م. ن: ١٨٩.
( ٢ ) مصطفى محيدة، نظام االرتباط والربط: ١١.

( ٣ ) ظ: متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ١٩١، ١٩٠.
( ٤ ) ظ: متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ٩٠، ١٩١.

ح (د. فاضل السامرائي) بوجود=    ( ٥ ) ظ: فاضل السامرائي، اجلملة العربية واملعنى: ٦١، مل يرصّ
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الذي يدل عىل املعنى املقصود ولواله مل يتضح املعنى»( ١ ) فتشمل: «اإلعراب، 
 ،(  ٢ والتضام»(  والرتبة،  والربط،  واألداة،  واملطابقة،  والصيغة،  والتنغيم، 
حقيقةً  أكان  سواء  عامة  بصورة  السياق  عىل  تعتمد  ان)  حسّ عند (متام  فالقرائن 

. أم جمازاً
(مادية  رضبني  عىل  جعلها  إذ  السامرائي)؛  فاضل  (د.  ذلك  يف  تابعه  وقد 

عقلية)، إالّ أنّه قيد من شأهنا وقرصها عىل ملمح املجاز فقط( ٣ ): 
الداللة  مع  الظاهرية  الداللة  لتوافق  قرينة؛  إىل  حيتاج  ال  رضبٌ  األول: 

الباطنية، نحو قوله تعاىل:
يِف  َوَقْوَمَك  َراَك 

َ
أ  ِّ

ِ إ آلَِهًة  ْصَناماً 
َ
أ َيتَِّخُذ 

َ
أ آَزَر  نِيِه 

َ
أل إِبَْراِهيُم  َقاَل  ﴿َوإِْذ 

َضالٍل ُمبنٍِي﴾[األنعام: ٧٤].
وهذه هي الداللة احلقيقية.

 « أسداً «رأيتُ  كقولك:  بقرينة  إالّ  مقصده  يتضح  فال  اآلخر  الرضب  ا  أمّ
» أي جواد، وهذه املعاين تعتمد عىل  بمعنى شجاعاً، وكذلك قولك: «هذا بحرٌ

فيشري  قرائن،  تلك  بوجود  يلمح  جتده  لتطبيقاته  العودة  حني  ولكن  ومعنوية،  لفظية  قرائن   =
 : ضمناً أو إظهاراً إىل وجود قرينة داخل السياق حمدداً نوعها إن كانت لفظية أو معنوية، هاك مثالً
عىل  تدل  قرينة  هي  قبل  فمن   ،[٩١ [البقرة:  َقْبُل﴾  ِمْن   ِ ابَّ نْبَِياَء 

َ
أ َيْقُتلُوَن  ﴿َفلَِم  قوله تعاىل: 

امليض وليس احلال أو االستقبال، لالستزادة يراجع: فاضل السامرائي، اجلملة العربية واملعنى: 
.٥٩- ٦٢
( ١ ) م. ن: ٦٠.

( ٢ ) ظ: متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ٢٠٥.
( ٣ ) ظ: فاضل السامرائي، اجلملة العربية واملعنى: ٥٩.
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عملتْ  فقد  احلقيقي،  املعنى  عن  ورصفها  املجازية  داللتها  إيضاح  يف  القرينة 
عملني، إيضاح الداللة ورصفها، فهي مل ترصفها عن املعنى احلقيقي فقط، وإنّام 
حترصها يف اجلانب املجازي، وبذا قد أعطتِ الداللة املبتغاة، فالقرينة هنا تدخل 

يف باب املجاز فقط.
يف  التطبيقي  البحث  ضمن  تدخل  ما  القرائن  هذه  من  نستخرج  أن  يمكن 
عليها  أطلق  القرائن  هذه  والربط»،  والرتبة  «التضام،  قرائن  وهي  أال  الرسالة، 
القرائن  بقية  عن  يزها  متُ مزيةً  فأعطاها   ،(  ١ «العالئقية»(  مفهوم  حسان)  (متام 
َ سميتْ بالقرائن العالئقية؟ مل يُفصح (د.متام)عن  األخر، فربام يسأل سائل ملِ
القرائن  بقية  دون  ومن  ا  أهنَّ جتد  والدراسة  البحث  عند  ولكن  التسمية،  سبب 
قد  وصغرها  القرينة  مزية  أنَّ  سابقا  ذلك  اتضح  وقد  جداً،  ضخامً  عملها  يكون 
ها. عىل  ها ومؤديةً لغرضِ تسوق داللة سياقية أو تركيبية، وجتعلها مسلكةً لطريقِ
ونغمة  اإلعرابية،  كـ«العالمة  صوتاً،  أو  حرفاً  تكون  قد  القرائن  بقية  أن  حني 
 األخر فاهتامم   (  ٢ واألداة»(  واملطابقة،  رصفية،  كـ«البنية  كلمةً  أو  الكالم» 

مقترص عىل ما تدور حوله من معنى.
تستغني  ال   األخر فهي  املعنوية  القرائن  ا  أمّ اللفظية،  للقرائن  بالنسبة  هذا 
غ الرتابطي يف إطار الداللة  عن هذه القرائن -الرتكيبية العالئقية – بإعطاء املسوّ
القرائن؛  هذه  مع  بتضافرها  إالّ  بذلك  القيام  هلا  يمكن  فال  والسياقية،  الرتكيبية 
أثرها  تؤدي  التي  الوحيدة  فهي  إذاً  إليها،  اإلحالة  طريق  عن  بإبرازها  تقوم  إذْ 

تعليل  دون  من  العالئقية»،  عنوان «القرائن  حتت   ،٨٠ النحوية»:  بكتابه «اخلالصة  مجعها  فقد   ( ١  )
ا واضحة عن طريق عملها. لسبب التسمية؛ ألهنّ

( ٢ ) ظ: متام حسان، اخلالصة: ١٣، ١٢، ١١.
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العالئقي يف إطار السياق ضمن املباحث التخاطبية؛ وذلك عن طريق ارتباطها 
 ،( ١  )ية كرب باملباين الداللية والرتكيبية املتضامة هي األخر ضمن وحدة نّصّ
و«القرائن العالئقية تقع يف املرحلة الثانية من مراحل التضييق، يمكن توضيحها 

وأثرها العالئقي عن طريق املخطط اآليت:

 قرائن
التعليق

القرائن 
القرائن  اللفظية 

العالئقية

لقرائن ا
المعنوية

( ١ ) ظ: حممد حممد يونس عيل، املعنى وظالل املعنى: ٣٢١، وللتعريف بكلِّ قرينة من هذه القرائن 
تعريفة  بتوطئة  ذلك  مستهالً  قرينة  لكلِّ  فصالً  البحث  خصص  فقد  والربط»  والرتبة  «التضام 
أصل  يف  اآلراء  الختالف  الرتبة  قرينة  إالّ  العالئقية،  وأمهيتها  ووظيفتها  منها  كلٍّ  ألصل  مبينة 
عملها بني الربط والرتتيب، وباألصل كام يبدو يل أنَّ الرتتيب هو اتساقٌ وانسجام، وال سيام وإذا 
م فيها الرتتيب الداليل عىل اللفظي، سيأيت بيان كلٍّ منها يف فصلها املحدد، إن شاء اهللا تعاىل. تقدّ
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ÏzzzÒzzö Êh
أثر  من  به  يقوم  ما  نتيجة  وذلك  العالئقية؛  القرائن  أبرز  من  التضام  يعد 
هذا  وفق  وعىل  والضميمة،  السطحية  النّصية  العالقات  بني  جامع  عالئقي 

املضمون يمكن بيان معناه مبتدأ يف ذلك من املعنى اللغوي.
القومُ  وتَضام  وتضام،  فانضم  ضامً  اليشءِ  إىل  اليشءِ  ضمّ  اللغة:  يف  التضام 

.( ١ ) هم إىل بعضٍ إذا انضم بعضُ
كام  فهو-  اللغوي؛  املعنى  عن  االصطالحي  املعنى  يبعد  ال  االصطالح  ويف 
فه متام حسان- «أن يستلزم أحد العنرصين التحليليني النحويني عنرصاً آخر،  عرّ
فيسمى التضام هنا «التالزم»، أو يتناىف معه فال يلتقي به، ويسمى هذا «التنايف»( ٢ ).

بني  الكامنة  الرتكيبية  الداللية  العالقة  تُظهر  تركيبية،  لفظية  قرينة  والتضام 
العنارص اللغوية، كأن تكون مفردات أو تراكيب، وقد تتعد ذلك إىل الوحدات 
ال  وألمهيتها  املسبوكة،  املنسوجة  النصية  للوحدة  العام  املعنى  فتؤدي  النصية، 
وتشمل  اإلجيابية،  بصورتني،  تتمثل  إذ  منها؛  خيلو  النحو  أبواب  من  باب  يكاد 

القاموس  آبادي،  الفريوز  و:  مادة(ضمم)،   ،٣٥٧  ،٣٥٨/١٢ العرب:  لسان  منظور،  ابن  ظ:   ( ١  )
املحيط: ١٠٤٣، باب(امليم).

( ٢ ) متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ٢١٧.
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ا صورته-التضام- السلبية( ١ ) فتشمل  «االفتقار، واالختصاص، والتوارد». أمّ
والتنافر». «التنايف، 

الرتكيبية،  الظواهر  «من  والتنايف  واالختصاص  «االفتقار  أنّ  واملعروف 
ذلك  بيان  ويمكن   ،(  ٢ املعجمية(  الكلامت  ظواهر  من  والتنافر»  «التوارد،  ا  أمّ

ل عىل هذا التقسيم يف بنية السياق بنوعيها املعجمي  ( ١ )التضام السلبي: املتمثّل بـ«التنافر، والتنايف» وال يعوَّ
والرتكيبي، فهذا «التنايف» يفرض استبعاد وجود عالقة تالزمية بني عنرصين متنافيني يف سياق اجلملة، 
وال سيام فيام خيصُّ التعالق املعنوي، ويرتبط بالفكرة األساسية، وارتباطه دائامً يكون بـ«نمطية الرتكيب 
النحوي»، أو امتناع املعاقبة، فقولك: «كتاب زيد»، ال حيلُّ حمله فعل و ال ضمري و ال أداة رشط، وال 
تنفيس، وال حتقيق..إلخ؛ إذ يمتنع أن حتل األلفاظ املذكورة يف هذا املوضع، ظ: متام حسان، التضام 
وقيود التوارد: ١٠٣، (بحث) بمجلة املناهل، ع٦، السنة الثالثة، رجب ١٣٩٦هـ- يوليو١٩٧٦م، 
وليس هذا عمل بحثي فام يعنيني هو وجه التضام اإلجيايب املتمثّل بجانبيه املتضافرين «النحوي، 

ية.  واملعجمي»؛لعملهام الوظيفي العالئقية يف العالقات السياقية النّصّ
ل (متام حسان) القول يف كلِّ ظاهرة من ظواهر التضام بقسميّه: «النحوي، واملعجمي »،  ( ٢ ) فصّ
بعضٍ  مع  بعضها  يتوارد  طوائف  يف  املعجم  مفردات  انتظام  هو  عرفه-  كام  املعجمي-  فالتضام 
 ،أخر، فاألفعال طوائف تتوارد كل طائفة منها مع طائفة من األسامء، وتتنافر مع األسامء األخر
ويؤكد قوله –هذا- بعرضه رأي البالغيني هبذا اجلانب، يقول: «إسناد الفعل إىل من هو له أو 
إىل غري من هو له». متام حسان، البيان يف روائع البيان: ١٥٤. وداللة التضام بوصفه قرينة لفظية 
تركيبية تتحقق غالباً باإلسناد، وذلك «كداللة قولنا: زيد قائم وعمرو خارج، فإنّ ما هذه حاله 
كب، وهو إضافة هذه األحكام ويتحصل من أجلها الفائدة املركبة» العلوي،  دال عىل معنى مرّ
الطراز: ٩/٢.فاإلسناد كام هو مألوف عالقة معنوية؛ ما يدل داللة واضحة عىل أنَّ األساس يف 
التضام هو التعالق املعنوي أكثر مما هو لفظي، وكفى بداللة اسمه عليه؛ فعالقته ضميمة أكثر 
منها سطحية وقد أطلق البالغيون عىل االرتباط املبارش صفة «كامل االتصالـ»، وغالباً ما يتحقق 

 = هذا االرتباط –عالقة املسند باملسند إليه- يف جمموعة من األمور منها:  
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اآليت:  باملخطط 

 

 

 

 

                                                                         

 

  

 

 امــــــــضـــــــــتــال    

     الســـلبـــي التــضــام اإليـجـابـي التـضـام

 التنافي االختصاص

 التضام       
)      التالزم(التركيبي

التضام 
 المعجمي

 االفتقار
 

 التوارد
 التنافر                

التضام 
 التركيبي

املتالزمة  العنارص  بني  للتضام  الرتكيبية  الوظيفية  العالقة  تتحقق  ما  وغالباً 

د واحداً، أي مجل  د واملؤكَّ  =  ١- أن تكون اجلملة الثانية مؤكدة لألوىل؛ ومن ثم يصبح املؤكِّ
متضامة بعضها لبعض، من غري حاجتها إىل عاطف يعطفها.

٢-أن تكون اجلملة الثانية مبينة وموضحة لألوىل.
ظ:  االتصال»  «كامل  بذلك  فيتحقق  األوىل،  اجلملة  من  البدل  بمنزلة  الثانية  اجلملة  تكون  ٣-أن 
البالغة:  علوم  يف  اإليضاح  القزويني،  اخلطيب  و:   ،٢٤٤  ،٢٤٣ اإلعجاز:  دالئل  اجلرجاين، 
١٥٣، أي احتاد اجلملتني احتادا تاما، فال جيوز عطف إحدامها عىل األخر، و «ال يغنى واحد 
منهام عن اآلخر، وال جيد املتكلم منه بدا» سيبويه، الكتاب: ١ /٢٣. ويقسم اإلسناد إىل: إسناد 
معنوي، وآخر لفظي، واملعنوي هو األصل، يتحقق حني تنسب كلمة ما ملعناها، معناه احلقيقي، 
كـ«إسناد اخلرب إىل املبتدأ، نحو «خالد مسافر»، وإسناد الفعل إىل الفاعل، نحو «حرض أخوك». أما 
اللفظي فيتحقق حني يُنسب احلكم إىل اللفظ، نحو قولك: «ال إله إالّ اهللا كلمة اإلخالص»، ظ: 
فاضل السامرائي، اجلملة العربية، أقسامها وتأليفها: ٣٠. وعليه فالتضام -كام يبدو –ال يقترص 
عىل كونه قرينة لفظية فحسب، وإنّام يتسع مداه إىل الربط املعنوي، كام يف اإلسناد، والتضام هو ما 
قصده علامء العربية يف دراساهتم يف قضايا اإلسناد، والعالقة بينهام، أي مل يقترص عىل الدراسات 

احلديثة، لالستزادة يراجع: سيبويه، الكتاب: ٢٣/١، و: واملربد، املقتضب: ١٢٦/٤.
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أحد  حاجة  تشتد  حني  العالئقية  اللغوية  وظيفته  تكمن  إذ  االفتقار؛  حالة  يف 
حيتاج  ال  مبارشاً،  معنوياً  ارتباطا  باآلخر  أحدمها  فريتبط  اآلخر،  إىل  العنرصين 
والتأكيد  واملوصوف،  «الصفة  كحال   – -«األداة»  لفظي  رابط  إىل  حينها  يف 
 ، النّصِّ يف  متتالني  مجلتني  فإنّ «كلَّ  وغريها».  إليه  واملضاف  واملضاف  واملؤكد، 
ثانيتهام بيان لألوىل ترتبطان ارتباطاً مبارشاً بغري أداة»( ١ )، وهذا ارتباطٌ معنوي 
بصفة  اإلسنادية  العالقات  هبذه  النّصّ  ويتصف   ،(  ٢ اإلسنادية(  الرتاكيب  بني 
إىل  تؤدي  املتجاورة–التي  والرتاكيب  الكلامت  رصف  يعكسها  –التي  االنتظام 
ذلك  يف  اجلمل  ألنّ «انتظام  وذلك  ورسوخها؛  املتلقي  ذهن  يف  الفكرة  استقرار 
؛ فاملسند يقتيض املسند إليه،  النّصِّ دليل عىل انتظام العنارص املكونة لعامل النّصِّ
وهذا األخري يقتيض األول، ومها معاً يقتضيان متمامت، فهذه حلقة أوىل تنتهي 
ن عاملاً ممتداً  دون أن تنغلق عىل نفسها... ترصف احللقة إىل جانب األخر لتكوِّ

.( ٣ )« هو عامل النّصِّ
، يف ضوء تعالق الرتاكيب، وتالزمها  وتكمن أمهية التضام يف االتساق النّيصِّ
لتحقيق  يتسع  وإنّام  الشكيل،  اجلانب  عىل  يقترص  ال  وهذا  ية،  النّصّ الوحدة  داخل 
، فإن مل يتحقق ذلك الرتابط واالتساق، «فإنّ  االتساق الداليل يف ترابط مجل النّصّ
لذا  )؛   ٤ واملتلقي»(  املبدع  بني  التواصل  إجياد  عىل  قدرة  بال  يبقى   ، النّيصّ النسيج 

( ١ ) عىل حني أنّ الربط اللفظي «اخلاليف» يكون بوساطة األدوات التي تربط بني «كلّ مجلتني متتاليتني 
.٢٨ : ناد، نسيج النّصِّ ، ثانيتهام ختالف األوىل، ترتبطان بأداة ربط» األزهر الزّ يف النّصِّ

( ٢ ) وهذا ما سيفصله البحث يف املبحث األول: (التضام النحوي).
.٦٧ : ( ٣ ) األزهر الزنّاد، نسيج النّصّ

( ٤ ) خليل أمحد عاميرة، املسافة بني التنظري النحوي والتطبيق اللغوي: ٣٥٠، ٣٤٩.
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فاالتساق الداليل يكمن يف قرينة التضام، الذي يُعد –وكام يبدو- من أبرز القرائن 
اإلسناد  بعالقات  تتمثّل  ضميمة  لعالقاتٍ  عاكسة  مرآة  فهو  االتساقية؛  العالئقية 
ل جرس اتصال ما بني الرتابط الداخيل واخلارجي،  والتخصيص والتبعية؛ إذ يُشكّ

ع بحسب أبواب التضام. ويمكن مالحظة ذلك عن طريق التطبيق املوزّ





٥١
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– اللغوية  العنارص  بني  احلاصل  التالزم  هو  الـــنـــحـــوي:  التــــضــــام 
يؤثر  ما  اآلخر،  بعضها  حصول  يف  سبباً  بعضها  فيكون  املرتابطة-،  الرتاكيب 
والتآلف  الداليل،  االتساق  من  حالٍ  إىل  يصل  حتى  الرتكيبية،  البنية  تصميم  يف 
سبق- –كام  فالتضام  ؛  للنّصِّ العام  املعنى  ألداء  الرتكيبي؛  املضمون  بني  النّيصّ 
أو  آخر،  لفظ  إىل  افتقار  من  اللفظ  حيز  به  يرهص  ما  بحسب  املعنى  عىل  «قرينة 

اختصاص به، أو مناسبة بني هذا اللفظ وغريه، أو مفارقة بني اللفظني»( ١ ).
، والتمييز  وغالباً ما تظهر عالقة التضام بني التابع واملتبوع، واملفرسِّ واملفرسَّ
واالختصاص،  واالفتقار  والوصل،  والفصل  ومرجعه،  والضمري  واملميز، 

واالقرتان، وتقدير اجلملة، والرتكيب وغريها( ٢ ).
;UÍÊzufi’\ ;‹]ïi’\ ;Ö·]æzŸ

بأمهية  يُعنى  إذ  الرتكيبي؛  التضام  مظاهر  أحد  وهو  االخــتـصاص:  أوالً- 
لغوية  عنارص  عىل  بالدخول  منها  نوعٍ  كلّ  باختصاص  واألدوات  احلروف 

( ١ ) متام حسان، اخلالصة النحوية: ٨١.
( ٢ ) ظ: متام حسان، البيان يف روائع القرآن: ١٥٣.
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حمددة، ما يؤكد وظيفتها يف قوة املعنى واالرتباط؛ وذلك ألنّ احلرف ال يمكن 
مع  تضامه  طريق  عن  وإنّام  آخر،  بكالم  ارتباطه  دون  من  أي  ذاته،  يف  إدراكه 
وقد   .(  ١ ية(  النّصّ الوحدات  إىل  األمر   يتعد وقد  مجل،  أو   ،أخر ألفاظ 
له  ذلك  كان  وأن  بعينه  مدخول  عىل  احلرف  يدخل  «أنْ  بـ  حسان)  (متام  عناه 
 ،(  ٣ واألدوات(  باحلروف  خاصة  صفة  فهو   ،(  ٢ معناه»(  بسبب  ال  لفظه  بسبب 
كاختصاص (إنّ وأخواهتا) بالدخول عىل االسامء، واختصاص (حروف اجلر)، 
و(أدوات النداء) بذلك أيضاً، واختصاص (أحرف اجلزم والنصب) بالدخول 
عىل األفعال املضارعة، وغريها من األدوات، وقد علل (السيوطي) اختصاصها 

( ١ ) ير أغلب النحاة –من القدماء واملحدثني -أنّ ليس للحرف داللة عىل معنى يف نفسه، وإنام 
تكمن داللته يف غريه، ومنهم (ابن جني)، إذ يقول «احلرف ما مل حتسن فيه عالمات االسامء وال 
عالمات األفعال، وإنّام جاء ملعنى يف غريه» اللمع يف العربية: ٨، ومن املحدثني (عباس حسن) 
احلرص -الذي قال: «احلرف كلمة ال تدل عىل معنى يف نفسها، وإنام تدل  ال  املثال  سبيل  –عىل 

عىل معنى يف غريها فقط، بعد وضعها يف مجلة.داللتها خالية من الزمن»النحو الوايف: ٦٨/١.
تصلح  خمتصة  غري  واألدوات  احلروف  بعض  وهناك   .٨٠ النحوية:  اخلالصة  حسان،  متام   (  ٢  )
للدخول عىل خمتلف أنواع الكلامت مثل «ما» النافية و«أدوات االستفهام» و «أدوات العطفـ»، 
من  فكان  لإلعراب  تنظريهم  يف  الظاهرة  هذه  من  النحاة  انتفاع   مد إىل  حسان  متام  تنبه  وقد 
». ابن األنباري، يف االنصاف يف مسائل اخلالف:  أصوهلم: «ال يعمل احلرف إالّ إذا كان خمتصاّ
٧٣٠/١، و: البيان يف روائع القرآن: ١٥٤، ١٥٥.وعليه اقترصنا عىل تناول ما كان خمتصاً لقوة 

عمله يف التضام واالتساق الداليل. 
م ابن األنباري احلرف عىل قسمني: معمل ومهمل، فاملعمل هو احلرف املختص، كـ«حرف  ( ٣ ) قسّ
، وحروف اجلزم»، واملهمل غري املختص، كـ«حرف االستفهام وحرف العطف».لالستزادة  اجلرّ

يراجع: أرسار العربية: ٢٨، و: اجلنى الداين: ٩٠.
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وال   ،( ١ يعملـ«(  فأنّه  منه  اجلزء  منزلة  ل  ينزّ ومل  بيشءٍ  اختص  حرفٍ  بقوله: «كلّ 
يف  وبارزاً  واضحاً  أثرها  كان  ما  تناول  عىل  فاقترص  مجيعاً،  لذكرها  للبحث  جمال 

اتساق النّصّ يف خطب احلروب، وهي كاآليت: 
;UÈ4ˆ\;ì]ëi|ˆ\

ألفاظ  من  اسمية  كالمية  خمصوصات  عىل  بالدخول  احلروف  بعض  ختتص 
وتراص  سبك  إىل  يؤدي  ما  مدخوله،  مع  املختص  احلرف  فيتضام  ومركبات، 
»، التي كان  مفردات الرتكيب اللغوي، من ذلك «إنّ وأخواهتا»، و«حروف اجلرِّ
ذلك  كلُّ  احلروب،  خطب  يف  الداليل  واالتساق  التضام  يف  الواضح  األثر  هلا 
هنج  نصوص  طريق  عن  ذلك  سنعرض  و  املتخصص،  عملها  ضوء  يف  نجده 

البالغة: 
األسامء،  عىل  بالدخول  املختصة  احلروف  من  وهي  وأخـــــواتــــهــا:  إنّ 
الثاين  وترفع  هلا،  اسامً  األول  تنصب  االسمية  اجلملة  مع  هذا  تضامها  يف  وهي 
عملها  كان  -«إنّام  ليت»   ، لعلّ  ، لكنَّ  ، كأنّ أنَّ   ، «إنّ احلروف-  وهذه  هلا،  خرباً 
ليت  إالّ  تعمل  أالّ  فينبغي  االختصاص  فارقها  حلقتها «ما»  وإذا  باالختصاص، 
 ا تبقى عىل اختصاصها»( ٢ )، وقد كثر استعامهلا يف خطب احلروب لإلمام فإهنّ

:دة، منه قوله » املؤكِّ والسيام «إنّ
بُونَ  ُمْ لَيَطْلُ إِهنَّ فاً، وَ مْ نِصْ يْنَهُ بَ يْنِي وَ لُوا بَ عَ الَ جَ راً، وَ نْكَ ] مُ َّ يلَ وا [عَ رُ نْكَ ا أَ اهللاِ مَ «وَ

برغم  تليها  التي  الكلامت  يف  تعمل  فلم  التعريف،  والم  وقد  وسوف  السني  بذلك  وخرج   (  ١  )
اختصاصها؛ ألهنا كاجلزء منه، السيوطي، األشباه والنظائر: ٢٤٦/٢.

( ٢ ) ابن عصفور، رشح مجل الزجاج: ٤٣٤/١.
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مْ  يبَهُ نَصِ مْ  هلَُ إِنَّ  فَ فِيهِ  مْ  هُ يكَ ِ رشَ نْتُ  كُ إِنْ  فَ  ، وهُ كُ فَ سَ مْ  هُ ماً  دَ وَ  ، وهُ كُ تَرَ  [ مْ [هُ اً  قّ حَ
ىلَ  عَ مُ  كْ لَلْحُ مْ  هلِِ دْ عَ لَ  أَوَّ إِنَّ  وَ  ، مْ قِبَلَهُ إِالَّ  الطَّلِبَةُ  امَ  فَ وينِ  دُ لُوهُ  وَ انُوا  كَ إِنْ  وَ  ، نْهُ مِ
ا  فِيهَ  ، يَةُ الْبَاغِ ئَةُ  فِ لَلْ َا  إِهنَّ وَ  ، َّ يلَ عَ لُبِّسَ  الَ  وَ تُ  لَبَّسْ ا  مَ  ، يتِ ريَ لَبَصِ عِي  مَ إِنَّ  وَ  ، مْ هِ سِ فُ نْ أَ
 ، ابِهِ نْ نِصَ احَ الْبَاطِلُ عَ دْ زَ قَ ، وَ حٌ اضِ رَ لَوَ إِنَّ األمْ ، وَ ةُ فَ دِ ةُ املُْغْ بْهَ الشُّ ةُ وَ مَ احلُْ مأُ وَ احلَْ

.( ١ )« بِهِ غَ نْ شَ هُ عَ انُ طَعَ لِسَ قَ انْ وَ
دة  املوكِّ  « «إنّ تضام  يف  يتجىلّ  مكثّف،  نيصّ  تعالق  املتقدم  النّصِّ  يف  يُلحظ 
وذلك  العام؛  املعنى  من  املقصود  لبيان  معها؛  وتالزمها  االسمية،  الرتاكيب  مع 
) املكسورة املؤكدة عىل  ؛ لذا غلب عليها سيطرة (إنَّ ألنّ مقام املتكلّم مقام شكٍّ
ا حتتاج إىل تأكيد أقو يف ذلك  ) املفتوحة اهلمزة؛ ألهنّ النّصِّ من دون وجود (أنَّ
الباغية)،  بـ(الفئة  التعريف  هو   اإلمام حديث  معرض  كان  فقد   ،( ٢ السياق( 
مخس   -« –»إنّ تكررت  فقد  املتلقي،  ذهن  يف  متسقاً  املعنى  إيصال  إىل   أد ما 
غريها،  عن  منفصلة  النصية  الرتاكيب  هذه  من  تركيب  كلِّ  يف  تأتِ  ومل  مرات، 
مع  تضافرها  طريق  عن  ومعنى،  مبنى  اآلخر  بعضها  مع  متعالقةً  جاءت  وإنّام 
»؛ أنّ التضام  وهُ كُ رَ ] تَ مْ اً [هُ قّ بُونَ حَ لُ يَطْ ُمْ لَ إِهنَّ القرائن األخر؛ إذ جتد يف قوله: «وَ

اختيار  يف  حتقيقه  عىل  اعتمدت  الصالح،  صبحي  بتحقيق:   ،١٣٧ خطبة:   ،١٩٤ البالغة:  هنج   (  ١  )
اخلطب احلربية من النهج.

ا  أمّ املستمع،  قبل  من  للشكِّ  قابل  غري  وأصبح  تأكد  قد  املعنى  أنَّ  نجد  املكسورة   ( فإضافة (إنّ  ( ٢  )
ا تتطلب «إجياد عنرص لغوي قبلها،  ) املفتوحة املشددة، فهي أقل تأكيداً من املكسورة؛ ألهنّ (أنَّ
غالباً ما يكون فعالً او ما هو من خصوصياته، نحو (لو) وتتحول اجلملة من مجلة قائمة بذاهتا 
أداء  يف  احلرف  دور  راشد،  خليفة  الصادق  سبقه»  ملا  معمول  بمفرد  مؤولة  مجلة  إىل  معنى  ذات 

معنى اجلملة: ١٨٣.
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 وإنام يتعد ،« بُونَ لُ يَطْ » مع املخصوص «هم لَ ال يقترص عىل اقرتان املختص «إنّ
ُمْ إِهنَّ «وَ الرتكيبي  املبنى  بتعالق  وذلك   ، النّصّ إجزاء  بتامسك  االتساق  يف  أثره 

تضافره  طريق  – عن  سبق  بعده، -كام  وما  قبله  بام   « وهُ كُ رَ تَ  [ مْ اً [هُ قّ حَ بُونَ  لُ يَطْ لَ
الباغية،  الفئة  إىل  الضمريية «هم «املحيلة  اإلحالة  ومنها:   ،األخر القرائن  مع 
ُمْ إِهنَّ «وَ املؤكد  النيص  الرتكيب  تعالق  ثم  ومن  النّص،  يف  بكثافة  توافرت  التي 

» مع القسم املستهل به «واهللا»، وما حلقها من تراكيب  وهُ كُ رَ ] تَ مْ اً [هُ قّ بُونَ حَ لُ يَطْ لَ
» إشارة إىل دم اخلليفة عثامن، مستعينة يف تضامها بحرف  وهُ كُ فَ مْ سَ ماً هُ دَ منها «وَ
ما  الباغية)،  هبذه (الفئة  احلقيقية  املعرفة  إىل  املتلقي  إيصال  بغية  العطف «الواو» 
املتلقي،  ذهن  يف  ومعنى  مبنى  الكالم  النسجام  بينها؛  التواصل  عملية  من  يشدّ 

ومن ثم إصغاؤه ملا يقول.
الغلّ  من  حتمله  وما  الباغية)،  (الفئة  معنى  بيان  عن  النّصّ  خيرج  ومل 
الظاهرة  األسامء  بني  االسمية  املدخوالت  يف  التنويع  من  بالرغم  والفساد، 
بُونَ لُ يَطْ لَ ُمْ  إِهنَّ «وَ والضامئر   « حٌ اضِ وَ لَ رَ  االْمْ إِنَّ  «وَ  ،« مُ كْ لْحُ لَ مْ  هلِِ دْ عَ لَ  وَّ أَ إِنَّ  «وَ
ع تنوّ ثم  ومن   ،« يَةُ بَاغِ الْ ئَةُ  فِ لْ لَ َا  إِهنَّ «وَ  ،« مْ يبَهُ نَصِ ُمْ  هلَ إِنَّ  «فَ  ،« وهُ كُ رَ تَ  [ مْ [هُ اً  قّ حَ

األخر، فضال عن تناول املتكلّم ملعانٍ فرعية منها تفريقه بني احلق والباطل، 
بيان  يف  واتسقت  مجيعها،  فتضامّت  الفئة،  هذه  عن  الرشيفة  نفسه  تنزيه  و 
دْ  قَ حٌ وَ اضِ وَ رَ لَ إِنَّ االْمْ املعنى العام، الذي بدا واضحا يف ذهنه ال غبار عليه، «وَ
ال  –هنا-  الرتكيبية  فالبنية   ،« بِهِ غَ شَ نْ  عَ هُ  انُ لِسَ طَعَ  انْقَ وَ  ، ابِهِ نِصَ نْ  عَ بَاطِلُ  الْ احَ  زَ
 ،« حتمل معنى اإلخبار فحسب، إنّام اإلخبار املؤكد بدخول حرف التوكيد «إنّ
ومعروف «أنّ زيادة املبنى تدلّ عىل زيادة املعنى غالباً وتكثري اللفظ يؤدي إىل 

اآليت:  بالشكل  متثيلها  ويمكن  املعنى»،  تقوية 
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التركيبية البنية 
 المؤكدة

  (إّن)      

 أداة التوكيد      

 مختصة لفظية قرينة

  اسمها

)   النصب حالة المبتدأ(

)  األمرَ (              

  خبرها

)    الرفع حالة الخبر(

  جملة=== )الواضحٌ (    

 ناسخة اسمية

إىل  الضم  من  املخصوص،  االسم  حركة  بتغري  املعنوي  تأثريها  ميّزت  وقد 
للتوكيد،   « بـ«إنَّ فجيء  املتلقي،  ذهن  يف  ومنسجمة  واضحة  بدت  حتى  الفتح، 
ا فيزيل هذا احلرف الشكّ  وذلك بزيادة املعنى وتثبيته؛ ألنّه إذا كان املتلقي شاكَّ
عنه وهذا حال اآلمة يف مسألة التشكيك بأحقية اإلمام عيل وهكذا تعالقت 
زيادة  عىل  «الواو»  العطف  حرف  وعمل  اآلخر،  بعضها  مع   األخر اجلمل 
التي  العالمات  وفق  عىل  كان  هذا  أخباره  أنّ  علامً   ، النيصّ واتساقها  تضامها 
أعلمه إياها رسول اهللا«عن تلك الفئة، فهي معلومة سابقاً، وبمجرد حتقق بعض 
»؛  يَةُ بَاغِ الْ ئَةُ  فِ لْ لَ ا  إِهنََّ «وَ  ،(  ١ بـ(ال)(  فة  معرّ جاءت  لذا  األمر؛  انكشف  العالمات 
لتُزيد األمر تأكيداً؛ لكوهنا متثل بؤرة النّصّ األساسية، ما منح النّصَّ قوة التضام 

والتامسك.
» تتعامل يف النّصِّ مع املتلقي الذي يكون عىل ثالث  ويتبنيّ من ذلك أنَّ «إنَّ

حاالت: 
١ ..« خايل الذهن = تركيب من دون «إنَّ
٢ .. املتلقي الشاكّ =إنَّ + الرتكيب إلزالة الشكّ

( ١ ) ظ: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ١٥٦/٣.
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املتلقي منكر = إنَّ وغريها من املؤكدات كالقسم الذي يسبقها؛ إلزالة . ٣

اإلنكار + الرتكيب. وحال األمة (املتلقي) انقسم يف هذه املسألة؛ لذلك 
» يف تركيب املبتدأ واخلرب. أكد اإلمام النّصَّ بتكرار «إنَّ

يف  االسامء  حيز  عن  خترج  ال  كذلك  اجلر  وحروف  الــــجـــر:  حـــروف 
األسامء  تعالق  يف  وضوحاً  أكثر  أثرها  يبدو  ما  وغالباً  التضام،  يف  وظيفتها  تأدية 
متعلق  «يف»  اجلر  فحرف  املسجد»،  يف  «صلّيتُ  قولك:  نحو  وذلك  باألفعال، 
باالسم التايل له «املسجد»؛ الفتقاره إليه، ومن ثَم مع تعلق حرف اجلر مع جمروره 
االختصاص  تداخل  يؤكد  ما  إليه،  الفتقاره  »؛  «صليتُ بالفعل  املسجد»  «يف 
أثر  يقترص  وال   .(  ١ واملجرور)(  (اجلار  منها  اجلوانب،  بعض  يف  االفتقار  مع 
كوظيفة  معنوية  وظائف  هلا  وإنّام  الشكلية،  البنى  عىل  التعليق  يف  اجلر»  «حروف 

االختصار( ٢ ).
دالالته  لتنوع  احلروب؛  خطب  يف  التعالق  من  اللون  هذا  وجود  تنوع  وقد 
ع قوهلم «ال حكم إالّ هللا»: مِ السياقية، ومن ذلك قول اإلمام يف اخلوارج ملا سَ

 : ولُونَ قُ يَ الَءِ  هؤُ ولكِنَّ  هللاِ،  إِالَّ  مَ  كْ حُ ال  هُ  إِنَّ مْ  عَ نَ  ! بَاطِلٌ ا  َ هبِ ادُ  رَ يُ قٍّ  حَ ةُ  لِمَ «كَ
تِعُ  تَمْ سْ يَ ، وَ نُ مِ تِهِ املُْؤْ رَ لُ يفِ إِمْ مَ عْ ر، يَ اجِ وْ فَ رّ أَ نْ أَمِري بَ دَّ لِلنَّاسِ مِ هُ الَبُ إِنَّ ، فَ ةَ رَ الَ إِمْ

( ١ ) أشار متام حسان إشارة رسيعة الفتقارها وافتقار حروف العطف واحلروف املصدرية، ظ: متام 
حسان، اخلالصة النحوية: ٨٠.

(أمسكتُ  قولك:  منها  األمثلة،  هلا  ورضب  القضية-االختصار-  هذه  إىل  جني»  «ابن  أشار   (  ٢  )
وقولك)أكلت  له،  بيدي  ومالصقة  له،  مبارشاً  أمسكته  قولك:  (الباء)عن  نابت  فقد  باحلبل)، 
من الطعام) فقد نابت (من) عن بعض، أي: أكلتُ بعض الطعام، وغري ذلك، لالستزادة أكثر 

يراجع: ابن جني، اخلصائص: ٢٧٤/٢.
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نُ  أْمَ تَ وَ  ، وُّ دُ الْعَ بِهِ  اتَلُ  قَ يُ وَ  ، يءُ الْفَ بِهِ  عُ  ْمَ جيُ وَ  ، لَ االْجَ ا  فِيهَ اهللاُ  غُ  بَلِّ يُ وَ  ، افِرُ الْكَ ا  فِيهَ
نْ  مِ احَ  َ رتَ يُسْ وَ  ، رٌّ بَ يحَ  ِ رتَ يَسْ تَّى  حَ  ، يِّ وِ الْقَ نَ  مِ عِيفِ  لِلضَّ بِهِ  ذُ  خَ ؤْ يُ وَ  ، بُلُ السُّ بِهِ 

ر»( ١ ). اجِ فَ
مجيعها  لتصب  املتنوعة؛  اإلحاالت  –هنا-مع  اجلر  حروف  تضافرت  لقد 
ه  ردّ طريق  عن  للخوارج  تقريعاً  تضمن  الذي  للنصِّ  األسايس  املوضوع  حول 
األسايس  املعنى  عن  النّصُّ  خيرج  ومل  هللا»،  إالّ  حكم  «ال  الشهرية  مقولتهم  عىل 
ح اإلمام بوجوب  املتمثل بحاجة الناس لألمري وما ينبغي عليه( ٢ ). فقد رصّ
عن  اخلروج  حتاول  فال  النصية،  العنارص  حوهلام  تدور  مرجعني  فجعل  اإلمامة، 

 : إطار النصِّ
وهذا   ،- فاجراً أم  باراً  أكان  -سواء  مطلقاً ري»  «أَمِ كلمة  هو  األول:  املرجع 

.« هو املرجع العام، «البؤرة األساسية يف النّصِّ
تابع  جزء  فهو  ثانوي  وهذا  األمري-  –أي  «أمرته  هو  الثاين:  املرجع  ا  أمّ

األول. للمرجع 
فتعالقت هذه الرتاكيب املتتالية أشد التعالق؛ لتتضام مجيعها يف بيان الداللة 
يديرها  التي  الدنيوية  األمور  املتكلم  فيها  اسرتسل  النصية،  للوحدة  العميقة 
سواء  والعباد  البالد  أمور  يدير  أمري  من  فالبد  التصاعدي،  بالرتتيب  «األمري» 
أكان أمريَ برٍ أم فاجر، إذ نجد تالزماً واقرتاناً حلروف اجلر باإلحاالت الضمريية 
ةُ  ربََّ ةُ الْ رَ ا األمْ . وقال: «أَمَّ مْ تَظِرُ فِيكُ مَ اهللاِ أَنْ كْ ( ١ ) ويف رواية أُخر أنّهملّا سمع حتكيمهم قال: حُ
 « نِيَّتُهُ هُ مَ كَ رِ تُدْ ، وَ هُ تُ دَّ طِعَ مُ نْقَ ، إىل أَنْ تَ يُّ قِ ا الشَّ تَّعُ فِيهَ يَتَمَ ةُ فَ اجرَ فَ ةُ الْ رَ ا األمْ أَمَّ ، وَ يُّ لُ فيها التَّقِ مَ يَعْ فَ

هنج البالغة: ٨٣، خطبة: ٤٠.
( ٢ ) ظ: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ١٠٤/٢، ١٠٣.
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، فسجلّت حضوراً مكثفاً؛  املتنوعة منذ بدء حديثه لتؤدي أثرها يف متاسك النصّ
 ، نَ مِ  ، بِهِ  ، بِهِ  ، بِهِ  ، بِهِ ا  فِيهَ ا،  فِيهَ  ، تِهِ رَ إِمْ يفِ  ري،  أَمِ نْ  مرة «مِ عرشة  اثنتي  تكررت  إذ 
تَّى» فال يكاد تركيب يف هذا النّصِّ خيلو من حروف اجلر، فهي، وإن كان  ، حَ نَ مِ
ربطها مقترصاً عىل أركان اجلملة يف أغلب األحيان، إالّ أنّ اقرتاهنا باإلحاالت 
عن  احلديث  عند  فنجد  اإلحايل،  بالعنرص  اتصاهلا  بحسب  وتنوعها  الضمريية، 
عُ  ْمَ جيُ - «وَ األمري كثرة اتصال حرف اجلر «به» بالضامئر املحالة عليه-األمري مطلقاً
 « يِّ وِ قَ الْ نَ  مِ عِيفِ  لِلضَّ بِهِ  ذُ  خَ ؤْ يُ وَ  ، بُلُ السُّ بِهِ  نُ  أْمَ تَ وَ  ، وُّ دُ عَ الْ بِهِ  اتَلُ  قَ يُ وَ  ، يءُ فَ الْ بِهِ 
«األمري»)- الضمريية  اإلحالة   + «الباء»  اجلر  وتالزمهام-(حرف  اقرتاهنام  يدل 

عىل كون األمري هو املعني أو الوسيلة أو الوساطة هلم يف تدبري أمورهم.
عىل حني يُلحظ يف حديثه عن «أمرة األمري» كان الغالب عليها «يف» بالضامئر 
اهللاُ  بَلِّغُ  يُ وَ  ، افِرُ كَ الْ ا  فِيهَ تِعُ  تَمْ سْ يَ وَ  ، نُ مِ املُْؤْ تِهِ  رَ إِمْ يفِ  عىل (األمرة)، «يعمل  املحالة 
لَ «فتضامهام-(حرف اجلر «يف» + اإلحالة الضمريية «األمرة» – جتىلّ  ا االْجَ فِيهَ
اهللا  أوامر  وفق  عىل  عمله  الربّ  أمرة  يف  املؤمن  به «يعمل  واملراد  األمرة،  بوصف 
الف فيها  ونواهيه... واملراد باستمتاع الكافر اهنامكه يف اللذات احلارضة التي خيُ
األجل  بانتهاء  العصاة  فيها  حذر  التبليغ  مجلة  عليها  فرتتبت   ،(  ١ اهللا»(  أوامر 
املتوافق  التنوع  وهذا   ،األخر اجلمل  سارت  وهكذا   ،« لَ االْجَ ا  فِيهَ اهللاُ  بَلِّغُ  يُ «وَ
وسياق النّصِّ عمل عىل ترابط اخلطاب ومتاسكه، وقد زاد وجود حرف العطف 

. «الواو» األمر اتساقاً وانسجاماً
التغيري  إحداث  يف  وأخواهتا»  «إنّ  احلرفية  النواسخ  مع  اجلر  حروف  تتفق 

( ١ ) ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ١٠٣/٢.
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اجلر-االسم  تنقل-حروف  ما  فعادةً  االسمي،  مدخوهلا  عىل   (  ١ احلركي( 
ثّل  متُ لكوهنا  وذلك  (اجلر)؛  إىل  به)  املفعول  حمل  يف  (النصب  من  املخصوص 
حلقة وصل تصل ما قبلها بام بعدها، ومتيز ما بعدها باجلر دون الرفع والنصب، 
اج) بقوله: «حروف اجلر تصل ما قبلها بام بعدها، فتوصل  يوكد ذلك (ابن الرسّ
٢ )؛  األسامء»(  عىل  إالّ  اجلر  حرف  يدخل  وال  باالسم،  والفعل  باالسم،  االسم 
معاين  تؤدي  التي  والرتكيبية  السياقية  العالقات  من  هبا  االختصاص  يعدّ  لذا 
املؤمنني،  أمري  يا  له:  فقيل  اخلوارج،  قتاله  عند   قوله منها  مقصودة،  لغوية 

:هلك القوم بأمجعهم، فقال
مَ نَجَ امَ  لَّ كُ  ، اءِ النِّسَ اتِ  ارَ رَ قَ وَ  ، الِ جَ الرِّ الَبِ  أَصْ يفِ  نُطَفٌ  ُمْ  إِهنَّ اهللا،  وَ الَّ  «كَ

.( ٣ )« الَّبِنيَ وصاً سَ مْ لُصُ هُ رُ ونَ آخِ تَّى يَكُ ، حَ طِعَ نٌ قُ رْ مْ قَ نْهُ مِ
طريق  عن  وذلك  الشكيل؛  عىل  الداليل  االتساق  م  تقدّ املتجيلّ  النّصِّ  يف 
م  قدّ الرتتيب التسلسيل املوجز، فقد استطاع املتكلّم هبذا الرتتيب التدرجي، أن يُ
صورة واضحة عن اخلوارج، مكثفة بالكنايات اللطيفة، بدءاً من أول مرحلة من 

( ١ ) احلركة اإلعرابية: هي قرينة لفظية هلا أثر واضح يف وضوح املعنى؛ وذلك بتضافرها مع القرائن 
يقول:  املعنى،  حتديد  عىل  بمفردها  تعني  ال  اإلعرابية  العالمة  أنّ  حسان)  فري (متام   ،األخر
«هي قرينة يستعيص التمييز بني األبواب بواسطتها حتى يكون يف كلِّ واحدة من هذه احلاالت 
ليست ظاهرة، فيستفاد منها معنى الباب، حتى حني ننظر إىل مطلق العالمة كمطلق الضمة أو 
ا ال تدل عىل باب واحد، وإنّام تدلّ الواحدة منها عىل  مطلق الفتحة أو مطلق الكرسة، فنجد أهنّ

ان، اللغة العربية معناها ومبناها: ٢٠٥. أكثر من باب». متام حسّ
( ٢ ) ابن الرساج، األصول يف النحو: ٤٠٨/١.

( ٣ ) هنج البالغة: ٩٣، خطبة: ٦٠.
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مراحل وجودهم، التي استفتحت بحرف اجلر (يف)، الدال عىل الظرفية املكانية 
»، إىل آخر مرحلة من مراحلهم، ختمها  الِ جَ الَبِ الرِّ ُمْ نُطَفٌ يفِ أَصْ يف قوله: «إِهنَّ
وصاً  لُصُ مْ  هُ رُ آخِ ونَ  يَكُ تَّى  «حَ بقوله:  أمرهم  انتهاء  عىل  للداللة  )؛   ١ بـ(حتى)( 
»، وقد توسط ما بني هاتني املرحلتني مراحل موجزاً إياها؛ منها املرحلة  الَّبِنيَ سَ
اتِ  ارَ رَ قَ «وَ النساء  أرحام  إىل   ،« الِ جَ الرِّ الَبِ  «أَصْ من  بانتقاهلم  املتمثلة  الثانية 
أفاد  الذي  «الواو»  العطف  بحرف  املرحلة  هلذه  انتقاهلم  عن  معرباً   ،« اءِ النِّسَ
صورةً  يرسم  بعض،  عىل  بعضه  املرتتب  املتعالق  النيصّ  التنظيم  فهذا  الرتتيب، 

واضحة منسجمة يف ذهن املتلقي.
لتأكيد  جاء  «الواو»  العطف  وحرف  «يف»،  اجلر  حرف  بني  التضام  وهذا 
االسمي،  مدخوله  عىل  النحوي  التغري  إحداث  يف  «يف»  اجلر  حرف  أمهية 
»–باجلر من دون  » املعجمي «نُطَفٌ » -املتعلق واملبني خلرب «إنَّ الِ جَ الَبِ الرِّ «أَصْ
ما   ،« اءِ النِّسَ اتِ  ارَ رَ قَ «وَ االسمي  معطوفه  يف  تأثريه  واستمرار  والنصب،  الرفع 
هم؛ لذا استبدل حرف اجلر «إىل»، بحرف العطف «الواو»،  يعكس استمرار رشّ

ما يشدّ من عملية التواصل بني املتكلّم واملتلقي.
بقتلهم؛  باإلمخاد  عندهم  ية  الرشِّ الطاقة  مرحلة  انتهاء  عن  املتكلّم  عربّ  وقد 
 + [كـ  بعض  مع  بعضها  وتضام  اللغوية  العنارص  تضافر  طريق  عن  وذلك 
اجلر  حرف  تضمن  الذي   ،« نٌ رْ قَ مْ  نْهُ مِ مَ  «نَجَ الرشط  فعل   + «الرشطية»  ملّا 
» منهم أمري  مَ )+(هم) اإلحالة مقامية عائدة عىل اخلوارج)]، فكلّام طلع «نَجَ نْ (مِ
 « الَّبِنيَ وصاً سَ » حتى أنتهى أمرهم بالتخاذل فأصبحوا «لُصُ نٌ رْ أو رئيس، قُتل «قَ
تُعطي  الداللية  العالقات  فهذه  سبيال،  أظل  بل  الصعاليك  شأن  ذلك  يف  شأهنم 

( ١ ) هذه ناصبة للفعل املضارع.
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مسبوكة  كاملة  الفكرة  وتصور  ببعض،  بعضها  القضايا  ربط  يف  احلرية  املتلقي 

عنهم. مرتاصة 
وال يقترص األمر عىل املبنى الوجودي، وإنّام يتعد ذلك إىل املبنى العدمي، 
ومنه حذف حرف «النداء» يف بعض اخلطب مع بقاء أثره عىل املدخول االسمي 
أيام  بعض  يف  واملقاتلة  احلرب  تعليم  يف   قوله ذلك  ومن  عليه،  دالة  كقرينة 

صفني:
ىلَ  عَ وا  ضُّ عَ وَ  ، كِينَةَ السَّ بَبُوا  لْ َ جتَ وَ  ، يَةَ شْ اخلَْ وا  عِرُ تَشْ اسْ  : نيَ لِمِ املُْسْ  َ عَارشِ «مَ
يفِ  يُوفَ  السُّ لُوا  قِ لْ قَ وَ  ، ةَ الالَّمَ لُوا  مِ أَكْ وَ  ، امِ اهلَْ نِ  عَ يُوفِ  لِلْسُّ بَى  نْ أَ هُ  إِنَّ فَ  ، ذِ اجِ النَّوَ
لُوا  صِ وَ بِالظُّبَا،  وا  افِحُ نَ وَ  ، رَ زْ الشَّ نُوا  عُ اطْ وَ  ، رَ زْ اخلَْ ظُوا  احلَْ وَ ا،  هَ لِّ سَ بْلَ  قَ ا  دِهَ امَ أَغْ
وا  دُ اوِ عَ فَ  ، اهللاِ ولِ  سُ رَ مِّ  عَ ابْنِ  عَ  مَ وَ اهللاِ،   ِ بِعَنيْ مْ  نَّكُ أَ وا  لَمُ اعْ وَ طَا،  بَاخلُْ يُوفَ  السُّ
نْ  طِيبُوا عَ ، وَ ابِ سَ مَ احلِْ وْ ارٌ يَ نَ ، وَ قَابِ ارٌ يفِ االْعْ هُ عَ إِنَّ ، فَ رِّ نَ الْفَ يُوا مِ تَحْ اسْ ، وَ رَّ الْكَ

حاً، ...»( ١ ). جُ ياً سُ شْ تِ مَ وا إِىلَ املَْوْ شُ امْ ساً، وَ فْ مْ نَ كُ سِ فُ نْ أَ
فحذف حرف النداء «يا» –هنا- أوجد متاسكاً داللياً عرب ارتباطه بالسياق 
 املناد مع  املعنوي  وجوده  تداخل  فقد  واحلالية،  املقالية  بالقرائن  املحكوم 
مع  ارتباطه  وكذلك   ،« نيَ لِمِ املُْسْ  َ ارشِ عَ مَ «يا  والتقدير   ،« نيَ لِمِ املُْسْ  َ ارشِ عَ «مَ
باإلحاالت  بعضها  مع  واملرتابطة  املبارشة،  األمرية  اجلمل  هذه  من  عدد  كل 
النّصِّ  خارج  املتلقني  عىل  مجيعها  يف  املحيلة  اجلامعة»  «واو  املتصلة  الضمريية 
بينها،  والرتابط  االتساق  قوة  «الواو»  العطف  حرف  ويزيد  مقامية»،  «إحالة 
ومن ثم يفيض ترابطها اللفظي والداليل املتدرج إىل النتيجة املبتغاة وهي «النرص 

( ١ ) هنج البالغة: ٩٧، خطبة: ٦٦.
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املؤزر يف احلربـ».

لقد سارت هذه األوامر الرتكيبية عرب تدرج خطي، يعكس التدرج املعنوي 
 « كِينَةَ السَّ بَبُوا  لْ َ جتَ وَ  ، يَةَ َشْ اخلْ وا  رُ عِ تَشْ مرحلة «اسْ أول  من  بدءاً  احلربية،  املسرية  يف 
لكون  احلرب؛  عىل  للصرب  والسكينة،  والوقار  اهللا  من  اخلشية  استشعار  هي 
خشية اهللا تستلزم االمتثال ألوامره التالية هلا، ولذلك قدمها( ١ ). وهكذا سارت 
»( ٢ )، الذي مثّل مرحلة  ذِ اجِ ىلَ النَّوَ وا عَ ضُّ عَ : «وَ األوامر املتدرجة، ففي قولهِ
«الفاء»  فعالقة   ،« َامِ اهلْ نِ  عَ يُوفِ  لِلْسُّ نْبَى  أَ هُ  إِنَّ «فَ بقوله:   عللها وقد  مهمة، 
منطقية؛  تعليلية  عالقة  هي  وإنّام  فحسب،  لفظية  ليست  اجلملتني  بني  السببية 
إنَّ  «وهي  النواجذ،  عىل  العض  فائدة  عللتْ  إذ  م؛  املتقدّ والسياق  النسجامها 
رضبة  فيقاوم  بالدماغ  املتصلة  واألعصاب  العضالت  تصلب  يستلزم  العض 
اجلملة  عىل  املحيل  «أنّه»  الضمري  زاد  وقد   .(  ٣ أقلـ«(  نكايته  ويكون  السيف، 
يف  «والضمري  البحراين):  ميثم  (ابن  يقول  بينهام،  العالقة  متاسك  يف  السابقة 
أحسن كان  من  وا»، كقولك:  عليه «عضّ دلّ  الذي  الصدر  إىل  يعود   « هُ قوله «فإنّ

( ١ ) ظ: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ١٨١/٢.
( ٢ ) وعضوا عىل النواجذ: «مجع ناجذ، وهو أقىص األرضاس، ولإلنسان أربعة نواجذ يف كل شق، 
العقل،  وكامل  البلوغ  بعد  ينبت  ألنه  احللم؛  رضس  الناجذ  ويسمى  األرحاء،  بعد  والنواجذ 
ويقال: إن العاض عىل نواجذه ينبو السيف عن هامته نبواً ما، وهذا مما يساعد التعليل الطبيعي 
وزال  بدماغه،  املتصلة  والعضالت  األعصاب  تصلبت  نواجذه  عىل  عض  إذا  أنه  وذلك  عليه، 
أيب  ابن  أقلـ»،  فيها  السيف  تأثري  وكان  أقدر،  السيف  مقاومة  عىل  فكانت  االسرتخاء،  عنها 

احلديد، رشح هنج البالغة: ١٦٩/٥.
( ٣ ) ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ١٨٢/٢، ١٨١.
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فائدة  مبيناً  الوعظية،  األوامر  طرح  يف  اخلطي  التدرج  يف  ويستمر   .( ١ له»(  خرياً 
ا  دِهَ امَ أَغْ يفِ  يُوفَ  السُّ لُوا  قِ لْ قَ وَ  ، ةَ الالَّمَ لُوا  مِ أَكْ «وَ ونتيجته،  عندهم  يتضح  مامل 
يُوفَ  السُّ لُوا  صِ وَ بَا،  بِالظُّ وا  نَافِحُ وَ  ، رَ زْ الشَّ نُوا  اطْعُ وَ  ، رَ َزْ اخلْ َظُوا  احلْ وَ ا،  لِّهَ سَ بْلَ  قَ
 ،« ولِ اهللاِ سُ مِّ رَ عَ ابْنِ عَ مَ نيِْ اهللاِ، وَ مْ بِعَ نَّكُ وا أَ لَمُ اعْ ُطَا»( ٢ ) إىل أنْ قال: «وَ بَاخلْ

هذه األخر تؤكد قربه النّيصّ والفعيل منهم: 

( ١ ) م. ن: ١٨٢/٢.
ح (ابن ميثم البحراين) معنى كلّ منها وفائدهتا، أذكر بإجياز ما اشتمل عليها اجلزء املقتطع  ( ٢ ) وضّ
، كوهنا متثل كيفية االستعداد من خالهلا للحرب املراد هلا النرص ال حمالة، وهي كاآليت:  من النّصّ
١- األمر باستشعار خشية اهللا بام يلزم، سبق بيانه يف متن البحث. ٢- األمر باختاذ السكينة جلباً، 
وطمع  الفشل  يستلزمان  واالضطراب  الطيش  فإنّ  العدو،  وإرهاب  الفشل  طرد  هو  وفائدته 
االمة،  بإكامل  األمر   -٤ وهامشه.  البحث  متن  يف  بيانه  سبق  النواجذ،  عىل  العض   -٣ العدو. 
وإكامل الدرع البيضة والسواعد، وفائدته شدة التحصن. ٥- األمر بقلقلة السيوف يف األغامد، 
وفائدته سهولة جذهبا حال احلاجة، فإنّ طول مكثها يف األغامد يوجب صداها وصعوبة خمرجها 
حال احلاجة. ٦- األمر بلحظ اخلزر: وذلك من هيئات الغضب فإنّ اإلنسان إذا نظر من غضب 
عليه نظر خزراً، وفائدته إمحاء الطبع واستثارة الغضب؛ ألنّ النظر إىل العدو بكلية العني إمارة 
الفشل، ومن عوارضه الطيش واخلوف، وذلك يُطمع العدو. ٧- األمر بالطعن بالشزر؛ وذلك 
وفائدته  السيوف،  بأطراف  الرضب   -٨ الطاعن.  عىل  املجال  يوسع  وشامالً  يميناً  الطعن  أنّ 
السيوف  بوصل  األمر   -٩ رضبه.  من  التمكن  عن  يُشغل  منه  الكثري  رب  والقُ العدو  خمالطة  أنَّ 
باخلطا، ومن فوائده أنَّ السيف ربام يكون قصرياً فال ينال الغرض به، فإذا انضاف إليه مدّ اليد 
، وذلك عند االنحراف عن القتال و االنحياز  واخلطوات بلغ به املراد. ١٠- األمر بمعاودة الكرّ
إىل فئة، سببه عار الدنيا ونار اآلخرة. ١١- طيبوا عن أنفسكم نفساً، وهو تسهيل للموت تسهيالً 
األوامر  هذه  عن  أكثر  ولالستزادة  الفرار...الخ.  رسيع  املتكلّف  فإنَّ  ع،  ختشّ وال  فيه  تكلّف  ال 

احلربية، يراجع: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ١٨١/٢، وما بعدها.
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ذلك  بيان  مر  -كام  إليهم  املوجه  املبارش  باخلطاب  النّيصّ  القرب  فتمثل   -
حرف  أنّ  واملعلوم  األمرية)،  اجلمل  يف  «أنتم»  املخاطب  ضمري  (النداء+   - أنفاً
فاستغنى  املتكلّم،  من  قريب  -هنا-  واملتلقي   ،(  ٣ للبعيد(  يُستعمل  «يا»  النداء 
البنية  يف  معلوم  قائم  فهو  ثم  ومن  املقالية،  ية  النّصّ البنية  يف  الوجودي  ذكره  عن 

. ، وهذا يمنح النّصِّ ترابطاً وقوة يف اتساقهِ العميقة للنّصِّ
ولِ  سُ مِّ رَ عَ ابْنِ عَ مَ ِ اهللاِ، وَ نيْ مْ بِعَ نَّكُ وا أَ لَمُ اعْ - أما القرب الفعيل «املعنوي «وَ
مقصدهم  تُعنيّ  التي  السابقة  احلامسية  األوامر  بإعطائهم  يكتفِ  مل  إذْ   «   اهللاِ
وينظر  يراهم  اهللا  بأنّ   ،« اهللاِ   ِ نيْ بِعَ مْ  نَّكُ «أَ شجعهم  وإنّام  احلرب،  يف  األساس 
هلم  تنبيهاً   اهللا رسول  عم  ابن  مع  خطوة، «بكوهنم  كلِّ  يف  معهم  وأنّه  إليهم، 
عىل فضيلته، وأنّ طاعته كطاعة رسول اهللا، وحربه كحربه كام هو املنقول عنه 
 ،( ٤ )«حربك يا عيل حريب. فيثبتوا عىل قتال عدوهم كام ثبتوا مع رسول اهللا

فتطلبت احلرب منه توجيه خطاب احلاميس جلند متوجهني اىل حرب عدوهم.
بـ«الواو»  العطف  من  انتقل  فقد  املتلقي،  يف  التأثري  املتكلّم  هدف  كان  وملّا 
انتباه  إثارة  عن  فضالً  للملل،  ودفعاً  للرتابة  كرساً  بـ«الفاء»،  العطف  إىل 
وإنْ  فيهم  جمتمعة  توفرها  الالزم  الصفات  مجعت  قد  أنّ «الواو»  ثمّ   ،( ٥ املتلقي( 

( ٣ ) اتفق املفرسون عىل أهنا موضوعة لنداء البعيد، وصوت هيتف به الرجل ملن يناديه، وبني أبو حيّان 
أهنا أعم أدوات هذا األسلوب، وأهنا قد تتجرد للتنبيه، فيليها املبتدأ واألمر والتمني والتعليل، 

ظ: أبو حيان، بحر املحيط: ١/ ٩٣.
( ٤ ) ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ١٨٣/٢.

( ٥ ) ليس هذا فحسب فالعطف بالواو غري العطف بالفاء، فاألوىل جاءت ملطلق اجلمع بينام الثانية 
جاءت للرتتيب والتعقيب، ما يعني أنّ الفاء أخصّ من الواو يف نقل القصد. ظ: ابن الرساج:= 
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يف  الفشل  بتداخل  يسمح  سوف  إحداها  فقد  أنّ  إالّ  تعبريية  مراحل  عرب  كانت 
عىل  فينبغي  مهمة،  مرحلة  يف  جميء «الفاء»  مثّل  فقد  ذلك  عن  فضالً  صفوفهم، 
مصري  متثّل  لكوهنا  »؛  رِّ فَ الْ نَ  مِ يُوا  تَحْ اسْ وَ  ، رَّ كَ الْ وا  دُ اوِ عَ «فَ إليها  االنتباه  املتلقي 
مَ  وْ ارٌ يَ نَ ، وَ ابِ قَ ارٌ يفِ االْعْ هُ عَ إِنَّ : «فَ دنياه وآخرته، فعللها املتكلّم عن طريق قولهِ
»، فحملت داللة اخلرسان يف الدنيا واآلخرة، وهذه من أهم الدالالت  ابِ سَ احلِْ
السببية؛  النصيّة، عن طريق العالقة  البنية  إبرازها يف هذه  إىل  املتكلّم  التي سعى 
فاحلدث  تاله،  آخر  وحدث  حدث  بني  عالقة  إليضاح  السبب  «يُستخدم  إذْ 
هذه  تعد  وبذا   ،(  ١ العكس»(  وعىل  آخر  حدث  حلدوث  الظروف  أتاح  األول 

. العالقة من األدوات الدالّة عىل انسجام النّصِّ وتالمحهِ
;UÈz÷z¬z’\ ;ì]ëiz|ˆ\

أو  األلفاظ  من  فعلية  خمصوصات  عىل  بالدخول  احلروف  بعض  ختتص 
الرتاكيب اللغوية املختلفة؛ لتؤدي معنى لغوياً مقصوداً داخل السياق، ال تستطيع 
تأديته إالّ بتضامها مع هذه املخصوصات الفعلية، ومتيزتْ بقوة عملِها يف ترابط 
السياق؛ الختصاصها بنوعٍ واحدٍ من العملِ ال تنفك عنه، وتشمل هذه احلروف 
«اجلوازم والنواصبـ»، التي ختتص بالدخول عىل الفعل املضارع دون غريه، يمكن 

ية يف خطب احلروب، كاآليت:  توضيح أثرها البارز يف السياقات النصّ
دون  األفعال  عىل  بالدخول  ختتص  التي  احلروف  وهي  الـــجـــوازم: 

= األصول يف النحو: ٥٥/٢، و: اهلروي، األزهية يف علم احلروف: ٢٥٠/٢، ولالستزادة يف 
أدوات العطف يراجع املبحث الثاين من الفصل الثالث يف هذا البحث: ١٦٨، وما بعدها.

( ١ )صالح الدين صالح، الداللة والنحو: ٢٢٨.
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األسامء؛ لتالزمها لألفعال، واقرتاهنا هبا، فيكون عملها يف األفعال نظرياً لعمل 
إالّ  جتزم  ال  اجلزم  حروف  أنّ  «اعلم  «سيبويه»:  قال  األسامء،  يف  اجلر  حروف 
ال  اجلر  أنّ  كام  لألسامء،  املضارعة  األفعال  هذه  يف  إالّ  اجلزم  يكون  وال  األفعال 
لالسم  فليس  األسامء،  يف  اجلر  نظري  األفعال  يف  واجلزم  األسامء،  يف  إالّ  يكون 
مل  كام  اجلازم  يضمروا  مل  ثَم  فمن  نصيب،  اجلر  يف  للفعل  وليس  نصيب  اجلزم  يف 
يضمروا اجلار»( ١ ). ومن حروف اجلزم «ال» الناهية( ٢ ) التي ظهر أثرها واضحاً 

يف الرتابط يف خطب احلروب، من ذلك ما قاله اإلمام يف اخلوارج:
لَبَ  طَ نْ  مَ كَ  ، طَأَهُ أَخْ فَ قَّ  احلَْ لَبَ  طَ نْ  مَ يْسَ  لَ فَ ي،  بَعْدِ جَ  ارِ وَ اخلَْ تُلُوا  قْ تَ «الَ 

.( ٣ )« هُ كَ رَ أَدْ الْبَاطِلَ فَ
يعني: معاوية وأصحابه( ٤ ).

 : بقولهِ أوجزها  ألسباب  بعده  اخلوارج  قتل  عن  أصحابه   اإلمام هنى 
بني  فرق  فقد   ،« هُ كَ رَ أَدْ فَ بَاطِلَ  الْ طَلَبَ  نْ  مَ كَ  ، أَهُ طَ أَخْ فَ َقَّ  احلْ طَلَبَ  نْ  مَ يْسَ  لَ «فَ
لذاته  الباطل  يطلب  من  وبني  الباطل،  صورة  يف  فيظهرهُ  لذاتهِ  احلق  يطلب  من 

فيظهره يف صورة احلق حتى يُدركه( ٥ ).

( ١ ) سيبويه، الكتاب: ٩/٣.
( ٢ ) (ال) حرف هني وجزم، يدخل عىل الفعل املضارع فيجزمه وخيلصه لالستقبال، وهو يدخل عىل 
، فالفعل  ي يا امرأةُ ، وال تقومِ م يا رجلُ م زيد، وال تَقُ قُ فعل احلارض والغائب، وذلك قولك: ال يَ
بعده جمزوم به، ظ: املربد، املقتضب: ٢ / ٤٣، و: املرادي، اجلنى الداين يف حروف املعاين: ٣٠٠، 

و: ابن هشام، مغني اللبيب: ١ / ٢٤٦.
( ٣ ) هنج البالغة: ٩٤، خطبة: ٦٢.

( ٤ ) م. ن: ٩٤.
( ٥ ) ظ: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ١٥٧/٢، ١٥٦.



................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة ٦٨
لضمري  املسند  الفعيل  خمصوصها  مع  الرتابط  اجلازمة  «ال»  حققت  فقد 
تُلُوا  قْ تَ «الَ  النص-  للمتلقني-خارج  مبارشا  خطابا  يمثل  لكونه  اخلطاب؛ 
أجزاء  بني  متسقاً  تاماً  املعنى  وجعلت  املستقبيل،  سياقها  داخل  ي»  دِ بَعْ جَ  ارِ َوَ اخلْ
الرابطة  أمهها «الفاء»   أخر لغوية  أدوات  مع  ةً  متضامّ وظيفتها  وأدت  الكالم، 
نْ  مَ كَ  ، أَهُ طَ أَخْ فَ َقَّ  احلْ طَلَبَ  نْ  مَ يْسَ  لَ جواب (ال)، «فَ مع  واقرتنت  تضامت  التي 
» فجاءت مكررة ثالث مرات لرتتب أمراً عىل آخر، وذلك  هُ كَ رَ أَدْ بَاطِلَ فَ طَلَبَ الْ
فضالل  له،  وموضحاً  مبيناً  اجلواب  فجاء  «قتلهم»،  املوقف  خطورة  يؤكد 
عن  وحماماة  احلق، «...»  يطلبون  وكانوا  عليهم،  دخلت  نتيجة «شبهة  اخلوارج 
وإنام  احلق،  يطلب  يكن  فلم  معاوية  أما  فيها.  أخطأوا  وإن  اعتقدوها،  عقيدة 
كان ذا باطل، ال حيامي عن اعتقاد قد بناه عىل شبهة «...» وكانت أحواله كلها 
التقابيل  التعالق  فهذا   ،( ١ الباطل»(  عىل  وإرصاره  العدالة،  عن  بانسالخه  مؤذيةً 
تركيبني  ضمن  جاء  إذ  وانسجامه؛  النّصِّ  متاسك  يقوي  اللغوية  العنارص  بني 

، وإن توافقا بعض اليشء. متقابلني يف السياق النّيصّ
ومن ذلك قوله أيضاً خماطباً (أهل البرصة) يف إحد املالحم:

وين  تُمُ عْ أَطَ إِنْ  فَ  ، عَلْ يَفْ لْ فَ اهللاِ،  ىلَ  عَ هُ  سَ فْ نَ لَ  تَقِ عْ يَ أَنْ  ذلِكَ  نْدَ  عِ تَطَاعَ  اسْ نِ  مَ «فَ
ة  اقَ ذَ مَ وَ ة  يدَ دِ شَ ة  قَّ شَ مَ ا  ذَ انَ  كَ إِنْ  وَ  ، نَّةِ اجلَْ بِيلِ  سَ ىلَ  عَ اهللاُ  اءَ  شَ إِنْ  مْ  لُكُ امِ حَ إِينِّ  فَ

ة»( ٢ ). يرَ رِ مَ
» الرشطية  يف النّصِّ املتقدم ترابط داليل واضح، وذلك عن طريق دخول «إنْ

( ١ ) ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: ٥/ ٧٨.
( ٢ ) هنج البالغة: ٢١٨، خطبة: ١٥٦.
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إِنْ  مْ  لُكُ امِ حَ إِينِّ  فَ وين  تُمُ أَطَعْ إِنْ  «فَ واحدا،  تركيبا  صريهتام  حتى  مدخوليها،  عىل 
بجواب  نة  املقرتَ الرابطة،  بـ«الفاء»  ذلك  يف  مستعينةً   ،« َنَّةِ اجلْ بِيلِ  سَ ىلَ  عَ اهللاُ  اءَ  شَ

»، فدلّت عىل تعالقهام. مْ لُكُ امِ إِينِّ حَ الرشط، «فَ
مثل  إذْ  رشطني؛  فعلني  بني  الرشطي  اجلواب  بتوسط  اتساقاً  األمر  زاد  وقد 
وجواباً  عليه،  السابق  للرشط  جواباً   « مْ لُكُ امِ حَ إِينِّ  «فَ اللغوي  الرتكيب  هذا 
ة  يدَ دِ شَ ة  قَّ شَ مَ ا  ذَ انَ  كَ إِنْ  «وَ واحد،  آنٍ  يف  له  الالحق  للفعل  فعلهِ  عىل  متقدماً 
اجلنة  فسبيل  النّصيّة»-هنا-،  «البؤرة  مثّل  كونه  ألمهيتهِ  وذلك  ة»؛  يرَ رِ مَ اقَة  ذَ مَ وَ
اهللا  بطاعة  يتبعه  ملن   تعهد ذلك  من  وبالرغم  شديدة،  مشقة  وفيه  صعب 
الرتكيبية  البنية  يف  الداليل  التغري  هلذا  املتكلّم  تعمد  لذا  اجلنة؛  سبيل  عىل  محله 
ية؛ لغرض التأثري يف املتلقي، ومن ثم توافر عنرص املتابعة والتوصيل، وبذا  النّصّ
الرشط  هو  له  األساس  الرابط  وكان   ، النّصِّ يف  اللغوية  العنارص  تضامّت  فقد 

واجلزاء( ١ ).
تتعداه  وال  األفعال،  حيز  عىل  بالدخول  ختتص  التي  ب–الــنــواصـــب: 
لذا  حتديداً؛  املضارع  الفعل  نصب  عىل  عملها  اختصاص  يقترص  غريه،  إىل 
متيّزت بقوة عملها، ونحو ذلك ير (السكاكي) إنّام عملت النصب؛ لتضمنها 
من  وسيلة  فهي  هذا  وبعملها   ،( ٢  ) االلتزام  أو  واللزوم  االختصاص،  داللتني: 
حتقق  يف  واضحاً  أثرها  كان  ما  تناول  عىل  نقترص  كثرية  وهي  الرتابط،  وسائل 

من  الثالث  الفصل  يراجع:   ،األخر االتساق  عنارص  تأثري   ، النّصّ هذا  حتليل  يف  لالستزادة   (  ١  )
هذه الرسالة، ولتفصيل قضية الرشط واجلزاء، يراجع املبحث الثاين من الفصل الثالث يف هذه 

الرسالة: ١٥٨، وما بعدها.
( ٢ ) ظ: السكاكي، مفتاح العلوم: ١٢٣.
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فضل  فيها  بني  التي  الغارات  بعض  يف   قوله منها  الداليل،  واالتساق  التضام 

:البيت أهل 
مْ  وكُ جُ ْرِ خيُ لَنْ  فَ مْ  هُ رَ ثَ أَ وا  بِعُ اتَّ وَ  ، مْ تَهُ مْ سَ وا  مُ الْزَ فَ مْ  بِيِّكُ نَ يْتِ  بَ لَ  أَهْ وا  «انْظُرُ
الَ  وا، وَ َضُ اهنْ وا فَ َضُ إِنْ هنَ وا، وَ الْبُدُ وا فَ إِنْ لَبَدُ ، فَ ًد مْ يفِ رَ وكُ عِيدُ لَنْ يُ ، وَ ًد نْ هُ مِ

.( ١ وا»(  لِكُ تَهْ مْ فَ نْهُ وا عَ رُ تَأَخَّ الَ تَ لُّوا، وَ تَضِ مْ فَ بِقُوهُ تَسْ
أدوات  فجاءت   ،البيت أهل  إتباع  وجوب  عن  املتقدم  النصّ  يتحدث 
كليهام؛  لألمرين  وسطية  نتيجة  لتمثّل  والنواهي؛  األوامر  بني  ما  وسطاً  النصب 
 :أيّ عقدت حلقة اتصال معللة ورابطة لكلٍّ من العالقتني األخريني، فقوله
من  سبقه  ملا  سبيباً  جواباً   « ًد رَ يفِ  مْ  وكُ يدُ عِ يُ نْ  لَ وَ  ، ًد هُ نْ  مِ مْ  وكُ جُ ْرِ خيُ لَنْ  «فَ
بتضام  وذلك  »؛  مْ هُ رَ ثَ أَ وا  بِعُ اتَّ وَ  ، مْ تَهُ مْ سَ وا  مُ زَ الْ فَ مْ  بِيِّكُ نَ يْتِ  بَ لَ  أَهْ وا  أوامر «انْظُرُ
«الفاء» الرابطة من «لن»( ٢ ) الناصبة، فقويتا عىل أداء الداللة املعنوية املنسجمة 
الداللة  لتلك  واملتممة  هلا  التابعة  واجلوازم  األمرية،  الرتاكيب  من  سبقها  ما  مع 
هي األخر قد تطلّبت جواباً قد يكون سابقاً عليها يتضمن هتيئةً سببية؛ التباع 
يف  أسهمتْ  ا  أهنّ إالّ  لفظيا  عملها  كان  وإن  األدوات  فهذه  املمدوحة.  الفئة  هذه 
بعضها  مع  املتعالقة  الفعلية  الرتاكيب  مع  بتضامها  املعنوية  اآلثار  بعض  حدوث 
وا،  بُدُ الْ وا فَ بَدُ إِنْ لَ »، «فَ ًد مْ يفِ رَ وكُ يدُ عِ نْ يُ لَ ، وَ ًد نْ هُ مْ مِ وكُ جُ ْرِ لَنْ خيُ اآلخر»..فَ

( ١ ) هنج البالغة: ١٤٣، خطبة: ٨٨.
» سيبويه،  ( ٢ ) لن: فهي حرف نصب ونفي املستقبل، قال سيبويه: «لن أرضبَ نفي لقوله: سأرضبُ
الزخمرشي  ذلك  يؤكد  املستقبل،  يف  النفي  تؤكد  أداة  تكون  ودائامً   ،١٣٦  ،١٣٥  /  ١ الكتاب 
لن  قلت:  عليك  أنكر  فإن  غدا،  أقيمُ  ال  لصاحبك:  تقول  وتشديدا  توكيدا  يف (لن)  بقوله: «إنّ 

»، الزخمرشي، الكشاف ١/ ١٣١. أقيمَ غدا، كام تفعل يف أنا مقيمٌ وأينّ مقيمٌ
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تسلكون  البيت-  –أهل  باتباعهم  أنّكم  للمتلقني  يؤكد  وا»،  َضُ فَاهنْ وا  َضُ هنَ إِنْ  وَ
طريق اهلد وال خترجون منه، وال يردوهنم إىل رد اجلاهلية والضالل القديم. 
تُنمي  التي  الداللية  احلركة  النّصّ  أعطى  ما  احلال،  وسياق  مناسبةً  جاءت  فقد 
، واستمراره يف الزمن، وهذا يقود املتلقي إىل نتيجة مقنعة مفادها  احلدث النّيصّ

. اتباعهم –أهل البيت- وعدم تركهم، ألنّ يف األخري هالكاً
ساعد  فقد  «انتم»،  الوجودي  املخاطب  للضمري  اإلحايل  التكاثف  ا  أمّ
نحو   ، النصِّ يف  االستمرارية  صفة  اضفاء  يف  الرشطية-   « «إنْ مع  -بتضامه 
لُّوا،  تَضِ فَ مْ  وهُ بِقُ تَسْ الَ  وَ وا،  َضُ فَاهنْ وا  َضُ هنَ إِنْ  وَ وا،  بُدُ الْ فَ وا  بَدُ لَ إِنْ  «فَ  :قوله
وا»، فقد أشار إىل اتباعهم حتى يف لزومهم البيت عن  لِكُ تَهْ مْ فَ نْهُ وا عَ رُ تَأَخَّ الَ تَ وَ
طلب أمر اخلالفة؛ ألنّ يف ذلك مصلحة تغيب عن غريهم، وإنْ هنضوا فاهنضوا 

معهم ( ١ )، فأبقى مديات النصّ مفتوحة أمام املتلقي.
ومن ذلك قولهيذم فيه الناكثني، ويلزمهم دم عثامن، ويتهددهم باحلرب:

 ، انِهِ طَ رُ إِىلَ أَوْ وْ ودَ اجلَ ، لِيَعُ بَهُ لَ لَبَ جَ تَجْ اسْ ، وَ هُ بَ زْ رَ حِ مَّ دْ ذَ يْطَانَ قَ «أَالَ وإِنَّ الشَّ
مْ  يْنَهُ بَ وَ يْنِي  بَ لُوا  عَ جَ الَ  وَ راً،  نْكَ مُ  َّ يلَ عَ وا  رُ نْكَ أَ ا  مَ اهللاِ  وَ  ، ابِهِ نِصَ إِىلَ  البِاطِلُ  عَ  جِ رْ يَ وَ
مْ  طَيْتُهُ ا أَعْ وْ بَ إِنْ أَ ،  «...» فَ وهُ كُ فَ مْ سَ ماً هُ دَ ، وَ وهُ كُ مْ تَرَ اً هُ قّ بُونَ حَ ُمْ لَيَطْلُ إِهنَّ فاً وَ نَصِ
مْ  ثُهُ عْ بَ بِ  العَجَ نَ  مِ وَ  ، قِّ لِلْحَ اً  نَارصَ وَ  ، البَاطِلِ نَ  مِ افِياً  شَ بِهِ  فَى  كَ وَ  ، يْفِ السَّ دَّ  حَ
دُ  دَّ أُهَ ا  مَ وَ نْتُ  كُ دْ  لَقَ  ! بُولُ  اهلَ مُ  تْهُ بِلَ هَ  ! الدِ لِلْجِ  َ ربِ أصْ أَنْ  وَ  ! انِ لِلطِّعَ زَ  رُ بْ أَ أَنْ   َّ إِيلَ
نْ دِيني»( ٢ ). ة مِ بْهَ ِ شُ ريْ غَ ، وَ يبِّ نْ رَ ىلَ يَقِني مِ إِينِّ لَعَ ! وَ بِ ْ بُ بِالرضَّ هَّ الَ أُرَ ، وَ بِ رْ بِاحلَ

( ١ ) ظ: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ٤٢٥/٢.
( ٢ ) هنج البالغة: ٦٤، خطبة: ٢٢.
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لقد ظهر أثر أدوات النصب يف النّصِّ املتجيلّ يف ضوء دخوهلا عىل خمصوصها 
فقد  الناصبة،   « «أنْ و   ، النّصِّ أول  يف  التعليل»  «الم  املضارع»،  «فعل  الفعيل 
عَ  جِ رْ يَ ، وَ طَانِهِ رُ إِىلَ أَوْ ودَ اجلَوْ دخلت «الم» التعليل عىل خمصوصها الفعيل، «لِيَعُ
إىل  الرجوع  يتطلب  سببها  ملعرفة  أي  قبلها،  ما  علة  لتُبني   ،« ابِهِ نِصَ إِىلَ  البِاطِلُ 
دْ  قَ يْطَان  «الشَّ قوله:  وهو  املنسجم،  الداليل  ملعناها  واملسبب  هلا  السابق  اجلزء 
»، فيظهر «أنّ غاية سعي الشيطان من الوسوسة هو  بَهُ لَ لَبَ جَ تَجْ اسْ ، وَ هُ بَ زْ رَ حِ مَّ ذَ
متكنه من اخلداع وعود املذاهب الباطلة التي كانت قبل الرسول «دينه وطريقته، 
١ )، فقد كونت عالقة  وكلُّ ذلك تنفريٌ للسامعني عام له من جذب إىل احلرب»( 
سببية داللية، وذلك بتزويدها «املرء بام يلزم من العالقات الستخراج املعنى من 
تيح للمتكلّم االستمرارية  »( ٢ )، ليزيد يف عملية التواصل بينهام، ومن ثمّ يُ النّصِّ

يف بثّ ما يبتغيه من املعاين املرجوة.
عىل   األخر املختصات  هبا  عملت  التي   األخر اجلمل  سارت  وهكذا 
التضام واالتساق الداليل، سواء أكانت االسمية منها أم الفعلية؛ منها: (القسم 
التوكيد  الم  مع  املتضام   ،« «إنَّ التوكيد  وحرف  بـ«الواو»،  والعطف   ،« اهللاِ «وَ
«الناكثني»،  النّصِّ  خارج  املتلقني  عىل  العائدة  الغائبة  الضمريية  واإلحاالت 
والرتكيب   ،« وهُ كُ فَ سَ مْ  هُ ماً  دَ وَ  ، وهُ كُ رَ تَ مْ  هُ اً  قّ حَ بُونَ  لُ يَطْ لَ ُمْ  إِهنَّ «وَ  :قوله نحو 
خيرج  فلم   ،« يْفِ السَّ دَّ  حَ مْ  يْتُهُ طَ أَعْ ا  وْ بَ أَ إِنْ  «فَ  ،« «إنْ أداتهِ  مع  املتضام  الرشطي 
النّصِّ عن داللتهِ يف التوبيخ عىل الرغم من تنويع األساليب، وذلك منح النّصّ 

قوة التامسك والرتابط.
( ١ ) ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ٤٠٤/١.

.٢٧ : ( ٢ ) اهلام أبو غزالة، وعيل خليل حممد، مدخل إىل علم لغة النّصِّ
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علمهم  مع  له  هتديدهم  من  متعجباً   قوله يف  ذلك  مالحظة  ويمكن 
نَ  مِ ١ )، فقال مستهزئا هبم: «وَ بحاله يف الشجاعة واحلرب والصرب عىل املكاره( 
 « «أنْ أسهمت  فقد   ،«! الدِ لِلْجِ  َ ربِ أصْ أَنْ  وَ  ! انِ لِلطِّعَ زَ  رُ بْ أَ أَنْ   َّ إِيلَ مْ  ثُهُ عْ بَ بِ  جَ العَ
له،  هتديدهم  بني  العالقة  توضيح  الفعيل-يف  مدخوهلا  مع  ة  -املتضامّ الناصبة 
وموقفه املستهزئ من بعثهم هتديدهم هذا، ومن ثمّ أريد اإلشارة الستحقارهم 
وبذا   ،( ٢  )« اهلَبُولُ مُ  تْهُ بِلَ بالثكل: «هَ عليهم  دعا  لذا  للقتال؛  السامعني  واستنفار 

بدت العالقة واضحة جلية؛ النسجامها وتالمحها مع هدف املتكلّم.
;UÑ]zŒi…ˆ\ ;U⁄]Ë›]l

معناه أنّ لفظاً ما ال تتم به الفائدة، وال يؤدي معنى مفيداً يف الكالم، وإنّام يتطلب 
يف حيزه لفظاً آخر؛ الحتياجه إليه( ٣ )، أي يتمثل باحتياج عنرصٍ لغويٍ لعنرصٍ لغويٍ 

ية. آخر، كأن يكون كلمة أو مجلة، و يتعد األمر ليشمل الوحدة النصّ
;UØ⁄âzÕ;Ì÷¡;Ñ]Œi…ˆ\;€âŒÁ

افتقار  وهو  الوضع  أصل  بحسب  ويكون  الـــمــتـــأصـــل:  االفـــتــقـــار 
العنارص التي ال يصلح إفرادها يف االستعامل، وإن صح ذلك عند إرادة الدراسة 
معطوفه،  إىل  العطف  وحرف  جمروره،  إىل  اجلر  افتقار (حرف  مثاله:  والتحليل، 

واملوصول إىل صلته، وبعض الظروف إىل مضاف إليه)( ٤ ).

( ١ ) ظ: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ٤٠٦/١، ٤٠٥.
( ٢ ) تعني: «ثكلتهم الثواكل» وهي من الكلامت التي تدعو هبا العرب، ظ: ابن ميثم البحراين، رشح 

هنج البالغة: ٤٠٨/١.
( ٣ ) ظ: متام حسان، اخلالصة النحوية: ٨٠.

( ٤ ) ظ: متام حسان، البيان يف روائع القرآن: ١٥٤.
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كلمة؛  إىل  منسوب  غري  فيه  واالفتقار  الــمــتــأصــل:  غــيــر  االفـــتــقــار 
تقع  كلمة  فكلّ  للباب،  االفتقار  يعود  وإنّام  األصل،  بحسب  مفتقرة  غري  ألهنا 

هذا املوقع يفرض عليها الباب هذا النوع من االفتقار( ١ ).
ية  النصّ البنية  داخل  املتعالقة  الرتكيبية  األنامط  تضام   مد بيان  ويمكن 
عنارصها  تالزم  مالحظة  طريق  من  احلروب-،  خطب  –يف  املسبوكة  املتسقة 
املخصوصات،  بتلك  متعلقة  مجل  أو  كلامت  أو  تركيبية  خمصوصات  مع  اللغوية 
حتى تصل إىل حالٍ من االتساق والتآلف، وهذا وسيتضح من العالقات اآلتية 

أثر االفتقار، وهي كاآليت: 
;UÈ flëflzfi’\ ;Ä]fià¸\

يف  وتسمى  اجلمل،  عليه  بْنى  تُ الذي  األساس  هي  اإلسنادية  العالقة  إنَّ 

وغري  املتأصل،  –االفتقار  بينهام  الفرق  حاشيته  يف  (الصبان)  وضح  وقد   ،١٥٤ م.ن:  ظ:   (  ١  )
ا االفتقار املتأصل فهو أن يفتقر االسم إىل اجلملة افتقاراً مؤصالً أي الزماً،  املتأصل-بقوله: «أمّ
األشموين:  رشح  عىل  حاشيته  يف  الصبان  االسمية».  حيث «املوصالت  إذا،   ، يف: «إذْ كاحلرف 

.٨١/١، ٨٢
كافتقار «يوم»  الزم،  غري  افتقاراً  مجلة  أو  مفرد  إىل  كلمة «سبحان»  كافتقار  املتأصل،  غري  االفتقار  ا  أمّ
اِدقنَِي ِصْدُقُهْم﴾، [املائدة: ١١٩]؛ وذلك  إىل مجلة بعده، نحو قوله تعاىل:﴿َهَذا يَْوُم يَنَفُع الصَّ
ألنّ افتقار «اليوم» إىل اجلملة بعده ليس لذاته، وإنّام لعارض لكونهِ مضافاً إليها، واملضاف لكونهِ 
مضافاً مفتقرا إىل مضاف إليه، ودليل ذلك أنّ كلمة «يوم» يف سياق آخر مثل «هذا يوم مباركـ«ال 
تفتقر إىل مجلة. ظ: م. ن: ٥٥/١. و: نادية النجار، التضام والتعاقب: ١١٣، (بحث) جملة علوم 
اللغة العربية، ع ١٢، ٢٠٠م، وما بعدها. وسيقترص البحث عىل إبراز عالقات االفتقار املتأصل 
املتأصل-  الشديدة-االفتقار  لصلته  وذلك  احلروب؛  خطب  يف  منها  وجد  ما  تطبيق  طريق  عن 

بتحقيق التضام النحوي واالتساق الداليل.
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املسند  بني  جتمع  النحوية  العالقة  وهذه   ،(  ١ اجلُميل)(  (اإلسناد  احلالة  هذه 
(مهدي  ها  عدّ وقد  الفعل...)،  (اخلرب-  واملسند  (املبتدأ-الفاعل...)،  إليه 
املخزومي): «عملية ذهنية تعمل عىل ربط املسند باملسند إليه»( ٢ )، ومن ثم هي 
وحدة  فتكون   ،( ٣ املتلقي(  ذهن  إىل  املتكلّم  ذهن  يف  جيول  ما  تنقل  التي  الوسيلة 
، سواء أكانت هذه الوحدة اإلسنادية اسمية أم  ثل بؤرة النّصِّ لغوية متامسكة، متُ
فعلية، وهذا يؤكد أنّ التضام ال يقترص عىل اللفظ، وإنّام أساسه الرتابط املعنوي.
الرتاكيب  من  كثري  عرب  اجلمل   مستو اإلسنادية  العالقة  هذه  وتتجاوز 
عالقاته  عىل  والتأكيد   ،( النّيصّ (اإلسناد  لتحقيق  ؛  النّصّ امتداد  عىل  املتوالية 
إليه  املسند  هو  (موضوع)  بني  عالقة  حينئذ  وتكون  اإلسنادية،  الرتابطية 
منهام «املوضوع»-املسند  األول  عىل  النّصِّ  علامء  وأطلق  املسند،  هو  و(حممول) 
فقد   – «املحمولـ«–املسند  الثاين  ا  أمّ  . النّصِّ يف  سلفاً  املذكورة  إليه–املعلومة 
التغيري  يف  يؤثر  ال  التوايل  وهذا   ،(  ٤  ) النّصِّ يف  اجلديدة  املعلومة  عليه  أطلقوا 
النّصِّ  بمركز  متصلة  تكون  املتواليات  هذه  فبعض  اإلسنادية،  للنواة  الوظيفي 
ن  «النواة»، وبعضها منفصلة عنها، فاألوىل يمكن توزيعها بام يطابق توزيع مكوّ

من مكوناهتا املبارشة( ٥ ).

( ١ ) ظ: صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النيص بني النظرية والتطبيق: ٧٢/١.
( ٢ ) مهدي املخزومي، يف النحو العريب، نقد وتوجيه: ٣١.

( ٣ ) ظ: م. ن: ٣١.
علم  الفقي،  إبراهيم  صبحي  عن  نقالً   ،١٨٥ األدبية:  والدراسات  اللغة  علم  شبلنر،  برند  ظ:   ( ٤  )

اللغة النّيصّ بني النظرية والتطبيق: ٧٢/١.
( ٥ ) ظ: املنصف عاشور، بنية اجلملة العربية بني التحليل والنظرية: ٧١.
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واإلسناد  االسمي،  اإلسناد  نوعني:  عىل  يُقسم  اإلسناد  أنّ  آنفاً  ذكرنا  فقد 
الفعيل، وعىل هذا األساس نتناول أثر اإلسناد النّيصّ يف حتقيق التضام واالتساق 

الداليل، عن طريق تطبيق هذا األمر عىل خطب احلروب، وهي كام يأيت: 
عىل  املبتدأ  «املوضوع»  إليه  املسند  م  يتقدّ وفيه  االســمـــي:  اإلسنــــــاد 
تكون  التي  االسمية،  باجلملة  تُسمى  احلالة  هذه  ويف  «املحمولـ«اخلرب،  املسند 
يتصل  وما   ، النّصِّ يف  األساسية  البؤرة  متثل  بل  ية،  النصّ البنية  نسيج  من  جزءاً 
النّصّ  يتشكل  حتى  الثانوية «الفرعية»،  البؤر  تتضمن  تركيبية،  متتاليات  من  هبا 
القضايا  من  منظمة  جمموعة  «هو  بقوله:  (برينكر)  فه  عرّ وهبذا  املسبوك،  املتسق 
واملركبات القضوية، ترتابط بعضها مع بعض عىل أساس حموري موضوعي، أو 
مجلة أساس، عن طريق عالقات منطقية داللية»( ١ ). فالنّصّ وحدة داللية غالباً 
النّساء  ذمّ  يف   اإلمام كقول  اإلسنادية،  العالقات  طريق  عن  داللته  تظهر  ما 

بعد وقعة اجلمل:
 : قُولِ اقِصُ الْعُ ، نَوَ ظُوظِ اقِصُ احلُْ ، نَوَ نِ اقِصُ االْيامَ اءَ نَوَ ، إِنَّ النِّسَ َ النَّاسِ عَارشِ «مَ
انُ  ا نُقْصَ أَمَّ ، وَ نَّ هِ يْضِ امِ حَ يَامِ يفِ أَيَّ الصِّ الةِ وَ نِ الصَّ نَّ عَ هُ عُودُ قُ ِنَّ فَ هنِ انُ إِيامَ ا نُقْصَ أَمَّ فَ
نَّ  ظُوظِهِ حُ انُ  نُقْصَ ا  أَمَّ وَ  ، دِ احِ الْوَ لِ  جُ الرَّ ةِ  ادَ هَ شَ كَ نّ  نْهُ مِ  ِ أَتَنيْ رَ امْ ةُ  ادَ هَ فَشَ نَّ  قُوهلِِ عُ
نْ  ونُوا مِ كُ اءِ، وَ ارَ النِّسَ َ وا رشِ قُ اتَّ ; فَ الِ جَ يثِ الرِّ وارِ نْ مَ افِ مِ ىلَ االْنْصَ نَّ عَ يثُهُ ارِ وَ مَ فَ

.( ٢ )« رِ نَ يفِ املُنكَ عْ طْمَ تَّى الَ يَ وفِ حَ رُ نَّ يفِ املَعْ الَ تُطِيعُوهُ ر، وَ ذَ ىلَ حَ نَّ عَ هِ يَارِ خِ
هو  مثّل   « «إِنَّ احلريف  بالناسخ  داً  مؤكَّ جاء   « اءَ «النِّسَ هو  واحد  إليه  فاملسند 

.١٠٩، ١١٠ : ( ١ ) سعيد بحريي، علم لغة النصِّ
( ٢ ) هنج البالغة: ١٠٥، خطبة: ٨٠. 
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ومنه  املتلقي،  ذهن  يف  والراسخ  النّصِّ  يف  األساسية»  األسايس «البؤرة  املوضوع 
بدأت نقطة االنطالق بالتعريف بام حيمله من معلومات، والتي متثلت باملسندات 
هذه  فـ«إنَّ   ،« ولِ قُ عُ الْ اقِصُ  «نَوَ  ،« ُظُوظِ احلْ اقِصُ  «نَوَ  ،« نِ اإليامَ اقِصُ  «نَوَ متعددة: 
املحموالت تُقدم بصورة حدسية معلومات جديدة باستمرار تُعنى بتوايل احلدث 
املجال  من  أيضاً  األمر  واقع  يف  ترد  أن  جيب  املحموالت  أنَّ  هنا  رشطاً  ويصلح 
إليه»،  بـ«املسند  داللياً  ارتباطاً  املسندات  هذه  ارتبطت  فقد   (  ١ ذاته»(  التصوري 

ومن ثم حققت االتساق الداليل، لعدم استغناء أحدمها عن اآلخر.
فتحولت  التفصيلية،  ا»  «أمّ طريق  عن  السابق  بتفصيل  بدأ  ثمَّ  ومن 
األساسية  للبؤرة  تابعة  ثانوية»  «بؤر  موضوعات  إىل  السابقة  املحموالت 
«النساء»، وتراتب اجلمل قد حتقق عن طريق التدرج استعمله املتكلّم؛ إليصال 
توضيح  ويمكن  مبارشة،  بصورة  املتلقي  ذهن  إىل  متدرجة  واضحة  الفكرة 

صورة الرتاتب باملخطط اآليت:
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 نواقص اإليمان

 )٢(محمول

 نواقص الحظوظ

 )٣(محمول

 نواقص العقول

 الموضوع
    األساس

َساءَ  إِنَّ "   "النِّ

)  أ( الموضوع                     

                              

                       
 ُنْقَصانُ " 

 "إيَمانِهنَّ 

 )ب(الموضوع

                              

  

   

 ُنْقَصانُ "
"   ُحُظوِظهنَّ 

 )ج(الموضوع

 ُعقُولِِهنَّ  ُنْقَصانُ 

 )ج(محمول)   ب(محمول )أ( محمول

 َعنِ  قُُعوُدُهنَّ "
الةِ  َيامِ  الصَّ  َوالصِّ

امِ  فِي  َحْيِضِهنَّ  أَيَّ

   َعلَى َمَواِريُثُهنَّ 
        ْنَصافِ اال
 َمواِريثِ  ِمنْ  َشَهاَدةُ 

َجالِ   الرِّ

 اْمَرأََتْينِ  َفَشَهاَدةُ 
 َكَشَهاَدةِ  ِمْنُهنّ 

ُجلِ   اْلَواِحدِ  الرَّ

( ١ ) فان دايك، علم النّصِّ مدخل متداخل االختصاصات: ٦٤.
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هبذا  ووصفهن  بالنساء  التعريف  يف  وأفقياً  عمودياً  املتسق  التدرج  فهذا 
لتلقي  هتيئهُ  ثم  ومن  بالنساء،  ودراية  علم  عىل  املتلقي  جيعل  الدقيق  الوصف 
نْ  مِ ونُوا  كُ وَ  ، اءِ النِّسَ ارَ  َ رشِ وا  قُ اتَّ «فَ التحذير»،  بـ«مرحلة  املتمثلة  الثالثة  املرحلة 
 « رِ املُنكَ يفِ  نَ  عْ طْمَ يَ الَ  تَّى  حَ وفِ  رُ املَعْ يفِ  نَّ  وهُ تُطِيعُ الَ  وَ ر،  ذَ حَ ىلَ  عَ نَّ  هِ يَارِ خِ
للمتلقي،  مبارش  خطاب  إىل  الداللة  مفتوح  عام  خطابٍ  من  انتقل  فكأنّه 
النّصِّ  أول  يف   باملناد متعلق  وهذا   ،« نَّ وهُ تُطِيعُ الَ  «وَ ونُوا»،  «كُ وا»،  قُ «اتَّ
النّصِّ  جيعل  وآخره  اخلطاب  أول  بني  االسنادي  فالرتابط   ،« النَّاسِ  َ ارشِ عَ «مَ
وحدة واحدة، عىل الرغم من انتقاالت اخلطاب، ومن ثم يشدّ انتباه املتلقي يف 
زمانه نتيجة ما جر يف وقعة اجلمل، وفضالً عن ذلك يوسع -هذا اإلسنادي 
النّصّ  يمنح  وهذا   ، النّصِّ داخل  التضام  عملية  اخلطايب-  والتوازي  النّيصّ 
مزية  هذه  اإلسنادي  النّيص  الرتاتب  هو  وهذا  واالنسجام،  االتساق  صفة 

.( ١ ا جاءت عمودية(  واألخر أهنّ
 : ومن ذلك أيضاً قوله أيضاً يف دعوة الصاحلني من أصحابهِ إىل نرصتهِ

ةُ  الْبِطَانَ ، وَ مَ الْبَأْسِ وْ نَنُ يَ اجلُْ ، وَ ينِ انُ يف الدِّ وَ خُ االِ ، وَ قِّ ىلَ احلَْ ارُ عَ تُمُ االَنْصَ نْ «أَ
لِيَّة  خَ ة  حَ نَاصَ بِمُ ينُوين  أَعِ فَ  ، بِلِ املُْقْ ةَ  اعَ طَ و  جُ أَرْ وَ  ، بِرَ املُْدْ بُ  ِ أَرضْ مْ  بِكُ  ، النَّاسِ ونَ  دُ

.( ٢ )«! ىلَ النَّاسِ بِالنَّاسِ وَ اهللاِ إِينِّ الَوْ ; فَ يْبِ نَ الرَّ ة مِ لِيمَ ، سَ نَ الْغِشِّ مِ
يف  األسايس  املوضوع   « تُمُ نْ «أَ املنفصل  اجلمع  ضمري  إليهِ  املسند  مثّل  لقد 
باملتلقني  متعلق  فهو  اخلطاب،  يف  املبارش  لوجودهِ  ية»؛  النّصّ «البؤرة  النّصّ 
احلال،   ، النّيصّ واإلسناد  اإلحالة،  أمهها:  عدة  عنارص  من  النّصية  الرتاتبية  العملية  تتحقق   (  ١  )

. املوصوف، وغري ذلك، وهذا ما أثبته البحث يف اإلسناد النّيصّ
( ٢ ) هنج البالغة: ١٧٥، خطبة: ١١٨.
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ىلَ  عَ ارُ  «االَنْصَ املتعددة  االسمية  املسندات  انطلقت  ومنه   ، النّصِّ خارج 
 « ونَ النَّاسِ ةُ دُ انَ بِطَ الْ »، «وَ بَأْسِ مَ الْ وْ ُنَنُ يَ اجلْ »، «وَ ينِ انُ يف الدِّ وَ خُ االِ »، «وَ َقِّ احلْ
يستطع  ال  إذ  إليه؛  الفتقارها  إليه،  املسند  مع  ة  املتضامّ املسندات  هذه  وكلّ 
 أد املعنى  أداء  يف  األول  عن  الثاين  استغناء  عدم  ثم  ومن  عنه،  االستغناء 
قولك:  بمجرد  املراد  املعنى  يستقيم  فال  الثاين،  عن  األول  استغناء  عدم  إىل 
ىلَ  عَ ارُ  «االَنْصَ قولك:  بمجرد   ، احلقِّ عىل  األنصار  منهم  يعرف  وال   ،« تُمُ نْ «أَ
معنى   أد النّيصّ  وتراصهام  فتضامهام  اخلطاب،  يف  املمدوح  يعرف  فال   « َقِّ احلْ

. متسقاً تاماً  داللياً 
األوىل  اجلملة  منذ  إليه «املوضوع» +املسند «املحمولـ»)  حتديد (املسند  فأنَّ 
الثانوية  (املوضوعات  اجلديدة  اللغوية  العنارص  بتوظيف  للسياق  يسمح 
فيها  نجد  إذ  »؛  بِلِ املُْقْ ةَ  طَاعَ و  جُ أَرْ «وَ  ،« بِرَ املُْدْ بُ  ِ أَرضْ مْ  «بِكُ واملحموالت) 
م فيها املسند  احلضور املوازي بني ضامئر املتلقي «أنتم» واملتكلّم «أنا» سواء تقدّ
إليه عىل املسندات أو تأخر، اعتامداً عىل املوضوع األول «البؤرة األساسية»؛ ألنّ 
مرحلة اإلعالم تتطلب مقدمة مدحية، للوصول إىل الغاية املبتغاة، فجاءت عىل 
م  الوجه اآليت: أنتم =(األنصار+ أهل الدين +الشجاعة)، ومن ثم أعلمهم بأهنّ
وبعدها  املقبل،  وطاعة  املدبر  رضب  يف  عليهم  يعتمد  الذين  خاصته  أهل  من 
ويمكن   ،(  ١  ) الشكِّ من  سليمة  احلرب  يف  صادقة  بمناصحة  له  إعانتهم  طلب 

تصوير ذلك باملخطط اآليت:

( ١ ) ظ: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ١٠٤/٣. 
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 )األول الموضوع(

 " أنتم" األنصار

 اْلَحقِّ  َعلَى االَْنَصارُ )١( محمول

ين  في َواالُِخَوانُ )٢( محمول    الدِّ

 والجبن يوم البأس) ٣محمول (

 والبطانة دون النَّاس  )٤محمول( 

 )المدح( األولى مرحلة

 )الثاني الموضوع( 
 "أنا" المتكلّم

 )  الثالث الموضوع"(

  اعينوني" االشتراك

 اْلُمْدِبرَ  أَْضربُ  ِبُكمْ )١(محمول

 َطاَعةَ  َوأَْرُجو)٢(محمول
 )اإلعالم( الثانية المرحلة

 اْلِغشِّ  ِمنَ  َخلِيَّة ِبُمَناَصَحة)١( محمول

ْيبِ  ِمنَ  َسلِيَمة) ٢(محمول  الرَّ

 ) اإلعانة طلب( الثالثة مرحلة

حيرك  ية  النّصّ ودالالته  أحداثه  يف  واملرتاتب  املنسجم،  اخلطي  التدرج  فهذا 
التفاعل احلواري بينهام، ومن ثم يزيد من عملية التواصل الذهني لد املتلقي، 

فجاء متعلق املتلقي مقدمة؛ لتعلق األمر به.
هو  إليه  املسند  «الفعلـ«عىل  هو  املسند  م  يتقدّ وفيها   UÈ÷¬’\ ;Ä]fià¸\ ;H⁄]Ë›]l

عىل  م  التقدّ الفعل  يُعطي  ال  التقديم  وهذا  اللفظي،  السبك  لقصد  «الفاعلـ«؛ 
لذا  )؛   ١  ) فعلهِ  وجود  قبل  الذهن  يف  ومستقر  ثابت  االسم  وجود  ألنّ  االسم؛ 
ال يستطيع الفعل االستغناء عن اسمه( ٢ )، ومن ثم ال يستطيع االسم االستغناء 

( ١ ) ظ: ابن يعيش، رشح املفصل: ٣٠/٢، ٣١.
( ٢ ) ظ: السريايف، رشح كتاب سيبويه: ٢٦٥/٢.
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«الفعل  البطليويس):  (السيد  يقول  هذا  ويف  تام،  معنى  أداء  يف  كذلك  عنه 
، وتسمى اجلملة  والفاعل كاليشء الواحد»( ١ ) فال يستغني أحدمها عن صاحبهِ
ية، وتتعلق به  يف هذه احلالة «مجلة فعلية»، التي متثل الفعل املركزي يف البنية النّصّ
الذي  املعنى  ووضوح  ببيان   - تسهم -غالباً التي  الرتكيبية،  اإلسنادية  املتتاليات 
يؤدي  حتى  به،  الداليل  وتعالقها  ارتباطها  طريق  عن  املركزي  الفعل  يتضمنه 
ذلك  تأمل  ويمكن  الداليل،  واالتساق  التضام  حتقيق  يف  أثره  النّيصّ  اإلسناد 
إىل  املسري  عىل  عزم  ملّا  أصحابه  لبعض  قولهِ  يف   عيل لإلمام  اخلطابية  البنية  يف 
اخلوارج، «فقال له: يا أمري املؤمنني إن رست يف هذا الوقت، خشيتُ أالَّ تظفر 

:بمرادك، من طريق علم النجوم، فقال
فُ  وِّ َ ختُ ؟ وَ وءُ نْهُ السُّ فَ عَ ِ ا رصُ ارَ فِيهَ نْ سَ ةِ الَّتِي مَ اعَ ي إِىلَ السَّ ْدِ نَّكَ هتَ مُ أَ عَ زْ تَ «أَ
 ، آنَ رْ بَ الْقُ ذَّ دْ كَ قَ ا فَ ذَ كَ هبِ قَ دَّ نْ صَ مَ ؟ فَ ُّ اقَ بِهِ الرضُّ ا حَ ارَ فِيهَ نْ سَ ةِ الَّتي مَ اعَ نَ السَّ مِ
بْتَغِي يف  تَ وهِ، وَ رُ عِ املَْكْ فْ دَ بُوبِ وَ يْلِ املْحْ ةِ بِاهللاِ عزّ وجلّ يفِ نَ انَ تِعَ سْ نِ االِ نَى عَ تَغْ اسْ وَ
إِىلَ  تَهُ  يْ دَ هَ نْتَ  أَ كَ  مِ عْ بِزَ ألنَّكَ   ، هِ بِّ رَ ونَ  دُ دَ  مْ احلَْ ولِيَكَ  يُ أَنْ  كَ  رِ بِأَمْ لِ  امِ عَ لِلْ لِكَ  قوْ

!! َّ نَ الرضُّ أَمِ ، وَ عَ ا النَّفْ الَ فِيهَ ةِ الَّتِي نَ اعَ السَّ
ثم أقبلعىل الناس فقال:

و  عُ َا تَدْ إِهنَّ ر، فَ وْ بَحْ رٍّ أَ  بِهِ يف بَ تَدَ ْ ا هيُ ، إِالَّ مَ ومِ مَ النُّجُ لُّ عَ تَ مْ وَ اكُ ، إِيَّ َا النَّاسُ أَهيُّ
 ! افِرِ الْكَ كَ رُ  احِ السَّ وَ  ، رِ احِ السَّ كَ نُ  اهِ الْكَ وَ  ، نِ اهِ الْكَ كَ مُ  املُنَجّ [و]   ، ةِ انَ هَ الْكَ إِىلَ 

.( ٢ )« مِ اهللاِ ىلَ اسْ وا عَ ريُ ! سِ افِرُ يف النَّارِ الْكَ وَ

( ١ ) السيد البطليويس، إصالح اخللل الواقع يف اجلمل: ٩٥.
( ٢ ) هنج البالغة: ١٠٥، خطبة: ٧٩.
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لقد بنى املتكلّم هذا النّصّ باعتامده عىل الرتاكيب اإلسنادية الفعلية املكثفة، 
التي جاءت متتابعة للفعل املركزي يف النّصِّ واملتمثل باجلملة االستفهامية، التي 
...؟» فمثّل هذا السؤال اإلنكاري  ةِ اعَ ي إِىلَ السَّ ْدِ مُ أَنَّكَ هتَ عَ زْ افتتح فيها النّصُّ «أَتَ
املتلقي،  ذهن  يف  رسخ  الذي  «املوضوع»  ية  النصّ )القاعدة   ١ للرجل(  املوجه 
، وذلك بإحالته عىل  فالضمري املسترت «أنت» يف «أتزعم» هو املسند إليه يف النّصِّ
 ، ارَ «سَ املكثفة  الفعلية  املسندات  وجاءت  مقامية»،  «إحالة  النّصِّ  خارج  الرجل 
 ، نَالَ  ، ولِيَكَ يُ بْتَغِي،  تَ نَى،  تَغْ اسْ  ، بَ ذَّ كَ  ، قَكَ دَّ صَ  ، اقَ حَ  ، ارَ سَ  ، فُ َوِّ ختُ  ، فَ ِ رصُ
ة معه، ألداء معنى داليل، فأتاحت له تفصيل ظاهرة «علم النجوم»  » متضامّ نَ أَمِ
التدرجي  خط  يف  السؤال،  عىل  املفصلة  اإلجابة  ضوء  يف  جوانبها،  واستقصاء 
فتجاوز  «أتزعم»،  املوضوع  انطالق  نقطة  من  بدءاً  املرتابطة،  الفعلية  للرتاكيب 

، وحافظ عىل متاسك النّصِّ ووحدته. اإلسناد الرتكيبي إىل اإلسناد النّيصّ
باستعامل  النص،  عىل  االستمرارية  صفة  الفعلية  املسندات  أضفت  وقد 
الذي  الرشط)،  و(أسلوب  املضارعة)،  كـ(األفعال  املستقبل  عىل  الدالة  القرائن 
ا  فِيهَ ارَ  سَ نْ  مَ تِي  الَّ ةِ  اعَ السَّ إِىلَ  ي  ْدِ هتَ نَّكَ  أَ مُ  عَ زْ تَ «أَ االستفهام،  مع  متضاماً  جاء 
؟»،  ُّ اقَ بِهِ الرضُّ ا حَ ارَ فِيهَ نْ سَ ةِ الَّتي مَ اعَ نَ السَّ فُ مِ َوِّ ختُ ؟»، «وَ وءُ نْهُ السُّ فَ عَ ِ رصُ
وجلّ  عزّ  بِاهللاِ  ةِ  انَ تِعَ سْ االِ نِ  عَ نَى  تَغْ اسْ وَ  ، آنَ رْ قُ الْ بَ  ذَّ كَ دْ  قَ فَ ا  ذَ هبِ قَكَ  دَّ صَ نْ  «فَمَ

( ١ ) قيل أنّ املشري عليه هو« عفيف بن قيس «أخو« األشعث بن قيس» فقد كان يتعاطى علم النجوم، 
 ،  حممد الرسول  وأكدها  الكريم،  القرآن  ذكرها  «ألسباب  النجوم  «علم  عن   هنيه ا  أمّ
وتعرض هلا األمام عيل ووضحه ووضح أسبابه يف كالمه هذا ويف مواضع أخر، الجمال 
البالغة:  لنهج  رشحه  ظ:  الدقة،  غاية  يف  البحراين  ميثم  ابن  لها  فصّ فقد  هبا،  للتفصيل  للبحث 

٢١٩/٢، وما بعدها.
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لـ«علم  اإلمام  فنفي  األمر،  أمهية  عىل  للتأكيد  »؛  وهِ رُ املَْكْ عِ  فْ دَ وَ بُوبِ  املْحْ يْلِ  نَ يفِ 
الرتاكيب  هذه  طريق  عن  وإنّام  النفي،  أدوات  عىل  معتمداً  يكن  مل  النجوم»، 

الرشطية التي تضامت مع االستفهام، واتسقت معه؛ ألداء املعنى العام.
عليه  أشار  –الذي  للرجل  موجهاً  خاصاً  خطاباً  السابقة  املرحلة  مثلّت  لقد 
هذا األمر يف قتاهلم للخوارج- ومن ينحو منحاه، يف حني املرحلة اآلتية مثّلت 
يف  جاء  الذي   « ومِ النُّجُ لُّمَ  عَ تَ وَ مْ  اكُ إِيَّ  ، النَّاسُ َا  للمتلقي، «أَهيُّ موجهاً  عاماً  خطاباً 
سياق حتذير وترهيب، من أنّ األمر يُفيض بصاحبه إىل النار، ذلك عرب تعالقات 
ا» املحال  داللية، متثّلت هنا باملسندات االسمية املرتبطة باملسند إليه الضمري «أهنّ
مُ  واملُنَجَّ  ، انَةِ هَ كَ الْ إِىلَ  و  عُ تَدْ َا  إِهنَّ «فَ املقال  سياق  يف  سابقاً  كِرت  ذُ النجوم  عىل 
التي   ،«! النَّارِ يف  افِرُ  كَ الْ وَ  ! افِرِ كَ الْ كَ رُ  احِ السَّ وَ  ، رِ احِ السَّ كَ نُ  اهِ كَ الْ وَ  ، نِ اهِ كَ الْ كَ

دلّت عىل ثبات األمر، ورسوخه، وعدم تعرضه للتغري ألي أمرٍ طارئ.
داللية  وحدة  حول  يدور  النّصَّ  أنّ  إالّ  اخلطاب،  تنوع  من  الرغم  وعىل 
متسقة هي (ظاهرة التنجيم وجزاء صاحبها)، بل أنّ التنوع اخلطايب –هنا- شدّ 
مْ  اكُ إِيَّ  ، النَّاسُ َا  قوله: «أَهيُّ يف  والسيام  واملتلقي،  املتكلّم  بني  التواصل  عملية  من 

»؛ النسجام الكالم، ومن ثم إصغاء املتلقي ملا يقوله املتكلم. ومِ لُّمَ النُّجُ عَ تَ وَ
;UÃÊêÊ∏\;∞b;Ïë’\;Ñ]Œi…\

اتساق  يف  أثره  إىل  القدماء  أشار  فقد  االتساق،  يف  واضح  أثرٌ  للنعت 
اجلملة، فيصف (سيبويه) عالقة أحدمها باآلخر، بأنّ النعت واملنعوت كاالسم 
بقوله:  واملوصوف-،  –الصفة  تعالقهام  شدة  (اجلرجاين)  ويؤكد   ،(  ١ الواحد( 

( ١ ) ظ: سيبويه، الكتاب: ٤٢٣/١.
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يكن  مل  الظريفُ  زيدٌ  جاءين  قلت  فإذا  املعنى،  يف  املوصوف  هي  الصفة  «أنَّ 

الظريف غريه»( ١ ).
وقد تنبّه املحدثون عىل أثرهِ العالئقي يف النّصِّ والسياق، فعالقتهام سياقية 
معنوية تربط بني التابع واملتبوع؛ كوهنا تندرج ضمن القرائن التبعية، التي مجعها 
معنوية  «قرينة  فهي  التبعية  ا  وأمّ فيقول:  «التبعية»،  عنوان  حتت  حسان)  (متام 
وهذه  واإلبدال،  والتوكيد  والعطف  النعت  هي  قرائن  أربع  حتتها  يندرج  عامة 

القرائن املعنوية تتضافر معها قرائن أخر لفظية»( ٢ ).
ذلك  يؤكد  الضمريية،  باإلحاالت  اللفظية  القرائن  هذه  تتمثل  ما  وغالباً 
املعنوية  فالعالقة   ،(  ٣ الضمري»(  إالّ  يربطها  ال  «الصفة   : بقولهِ (السيوطي)، 
ية  النصّ التضام  عالقة  يقوي  ألنّه  «الضمري»؛  اللفظي  الرابط  طريق  عن  تظهر 
صحت  ما  الضمري  انعدم  فلو  «الصفة»،  الوصفي  والرتكيب  «املوصوف»  بني 

العبارة وال فهمت( ٤ ).
لقد غلب وجود هذا اللون من التضام عىل اخلطب احلربية؛ لتعلقه الشديد 
يف    ذلك قولهُ ومن  ذهنه،  يف  منسجمة  واضحة  صورة  يرسم  باملتلقي؛ لكونه 

املالحم: خطب  استهالله 
نْ  مِ لْقَ  اخلَْ لَقَ  خَ  ، تِهِ جَّ بِحُ ِمْ  لُوهبِ لِقُ رِ  الظَّاهِ وَ  ، هِ قِ لْ بِخَ هِ  قِ لْ خلَِ يلِّ  املُْتَجَ هللاِ  دُ  مْ «احلَْ
يفِ  مِري  ضَ ي  بِذِ لَيْسَ  وَ  ، امئِرِ الضَّ وي  بِذَ إِالَّ  لِيقُ  تَ الَ  اتُ  يَّ وِ الرَّ انَتِ  كَ إِذْ  ة،  يَّ وِ رَ  ِ ريْ غَ

( ١ ) اجلرجاين، املقتصد يف رشح اإليضاح: ٩٠٠/٢.

( ٢ ) متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ٢٠٤.
( ٣ ) السيوطي، األشباه والنظائر: ١٤٨/٢.

( ٤ ) ظ: ليث أسعد: اجلملة الوصفية يف النحو العريب: ٣٩-٤٠.
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.( ١ )« اتِ يرَ ِ ائِدِ الرسَّ قَ وضِ عَ اطَ بِغُمُ أَحَ ، وَ اتِ َ رتُ يْبِ السُّ هُ بَاطِنَ غَ لْمُ قَ عِ رَ ، خَ هِ سِ فْ نَ
الرتاكيب  طريق  عن  القدسية  للذات  الئق  متييز  ة  ثمّ املتجيلّ  النّصِّ  يف 
باهللا  احلقيقية  املعرفة  إىل  املتلقي  إيصال  بغية  الداليل،  بالتوايل  املتعالقة  الوصفية 
بصفات  املحذوف-  باخلرب  –املتعلقة  «هللا»  اجلملة  شبه  املتكلّم  نعت  فقد  تعاىل، 
 ،« هِ قِ لْ بِخَ هِ  قِ َلْ خلِ يلِّ  («املُْتَجَ ببعض  بعضها  تعلّق  حلقات  املتكلّم  جعلها  قدسية، 
بَاطِنَ  هُ  لْمُ عِ قَ  رَ «خَ يَّة»،  وِ رَ  ِ ريْ غَ نْ  مِ َلْقَ  اخلْ لَقَ  «خَ  ،« تِهِ جَّ بِحُ ِمْ  لُوهبِ لِقُ رِ  الظَّاهِ «وَ
هذه  فجاءت   ،(« اتِ يرَ ِ الرسَّ ائِدِ  قَ عَ وضِ  مُ بِغُ اطَ  أَحَ «وَ  ،« اتِ َ رتُ السُّ يْبِ  غَ
بخلقهِ  عليه  م  ودهلّ  ، خللقهِ وظهر  جتىل  فقد  احلال،  وسياق  مناسبة  األوصاف 
إياهم وإجياده هلم؛ إذ وصف املتكلّم ظهوره خللقه عن طريق خلقه هلم، وإلبعاد 
ومل  بحجته،  لقلوهبم  الظاهر  الثانية–أنّه  الصفة  –يف  أكد  فقد  املتلقي،  عن  الظن 
يقل لعيوهنم؛ ألنّه غري مرئي ولكنه ظاهر للقلوب بام أودعها من احلجج الدالة 
عليه؛ لذا قال ظهر لقلوهبم ومل يقل لعيوهنم( ٢ )، وبدا األمر أكثر بياناً وضوحاً يف 
اتُ  يَّ وِ انَتِ الرَّ يَّة إِذْ كَ وِ ِ رَ ريْ نْ غَ َلْقَ مِ لَقَ اخلْ : «خَ تفسريه للصفتني السابقتني، بقولهِ
»؛ للتأكيد عىل نفي الروية  هِ سِ ري يفِ نَفْ مِ ي ضَ يْسَ بِذِ لَ ، وَ امئِرِ وي الضَّ لِيقُ إِالَّ بِذَ الَ تَ
إنام  ذلك  ألن  أحدمها،  عىل  «ليعمل  خاطرين؛  بني  والتمثيل  تعاىل  عنه  والفكر 
يكون ألرباب الضامئر والقلوب أويل النوازع املختلفة والبواعث املتضادة»( ٣ )، 
عمل  مثل  عمله  يكون  أنْ  عىل  نزههُ  بالنظر  مدركاً  يكون  أنْ  عىل  ههُ  نزّ ملّا  فإنّه 

( ١ ) هنج البالغة: ١٥٥، خطبة: ١٠٨.
البالغة:  هنج  رشح  البحراين،  ميثم  ابن  و:   ،١٨١/٧ البالغة:  هنج  رشح  احلديد،  أيب  ابن  ظ:   (  ٢  )

.٣٨/٣
( ٣ ) ظ: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: ١٨١/٧.
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الذي  املتلقي  نفس  من  والريب  للشكِّ  إزالةٌ  ذلك  ويف  والضامئر،  العقول  ذوي 

قد يظن أنّ هذه الصفات مشرتكة بني «اخلالق» و «املخلوق».
وقد مثلّت «ال» التعريف نقطة انطالق لتخصيص املوصوف «اهللا» هبذه 
استغرقت  قد  وكذلك  غريهِ،  دون  الصفات  هبذه  املتجيلّ  فهو (تعاىل)  الصفات، 
يْبِ  غَ بَاطِنَ  هُ  لْمُ عِ قَ  رَ خَ (تعاىل)،  علمه  بوصف  األمر  ذلك  وأكد  األزمنة،  كلّ 
ذهن  لتحفيز  به  جاء  الذي  »؛  اتِ يرَ ِ الرسَّ ائِدِ  قَ عَ وضِ  مُ بِغُ اطَ  أَحَ «وَ  ،« اتِ َ رتُ السُّ
علمه  يرتبط  ال  أي  حتديد،  دون  من  األزمنة  كلّ  الغيبي  علمه  فشمل  املتلقي، 
هُ  بزمانٍ معني، وكلُّ أولئك تابع للمتعلق «هللا» الذي مثّل حملّ اهتامم املتكلّم؛ ألنّ

، وبذا أقام بنية نصية متامسكة منسجمة يف ذهن املتلقي. حمور النّصّ
:ومن ذلك قوله

ا،  هَ الَصُ إِخْ ناً  ْتَحَ ممُ ةً  ادَ هَ شَ  ، لَهُ يكَ  ِ رشَ الَ  هُ  دَ حْ وَ اَهللاُ  إال  إِلَهَ  الَ  أَنْ  دُ  هَ أَشْ «وَ
ا  إِهنَّ فَ انَا،  قَ لْ يَ ا  مَ يلِ  اوِ ألهَ ا  هَ رُ خِ نَدَّ وَ بْقانَا،  أَ ما  بَداً  أَ هبا  كُ  سَّ تَمَ نَ ا  هَ اصُ صَ مُ داً  تَقَ عْ مُ

.( ١ )« يْطَانِ ةُ الشَّ رَ حَ دْ ، وَ مَ نِ محْ اةُ الرَّ ضَ رْ مَ ، وَ انِ سَ ةُ االْحْ َ احتِ فَ ، وَ نِ ةُ االْيامَ زيمَ عَ
التابعة  للصفات  ثانوية  بؤرة   « ةً ادَ هَ «شَ املوصوف  املتعلق  من   جعل لقد 
لتوضيح  جاءت  التي  ا»،  هَ اصُ صَ مُ داً  تَقَ عْ ا»، «مُ هَ الَصُ إِخْ ناً  ْتَحَ هبا، «ممُ ومتعلقة  هلا 
وقد  التبعية،  طريق  عن  ارتباط  أشد  به  فارتبطت  وبيانه،   « ةً ادَ هَ «شَ املوصوف 
باإلحالة  املتمثل  اللفظي،  الرابط  طريق  عن  بينها  الداليل  التعالق  هذا  بان 
عىل  «أنا»  املسترت  الضمري  احال  فقد   ،« ةً ادَ هَ «شَ عىل  املحيلة  «اهلاء»  الضمريية 
 هللا تعاىل  »، فأد التضام داللته يف بيان شهادتهِ داً تَقَ عْ » و«مُ ناً ْتَحَ املتكلّم يف «ممُ

( ١ ) هنج البالغة: ٤٦، خطبة: ٢.
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عىل  للداللة  الصفة  املتكلّم  يستعمل  ما  فغالباً  املتلقي،  ذهن  يف  وتوضيحها، 
: «إذا وقعت احلاجة يف العلم إىل الصفة كان  التوضيح، أكد ذلك اجلرجاين بقولهِ
نتيجة  التضام  وهذا   ،(  ١ املخاطب»(  عىل  اللبس  خيفة  أجل  من  إليها  االحتياج 
اإليامن،  مراتب  أعىل  مثلّت  التي  شهادته،  من  التام  املقصود   أد قد  االفتقار، 

وهبا قد اهندمت قواعد الشيطان( ٢ ).
وال يقترص تضام الصفة مع املوصوف عىل املبنى الوجودي، وإنّام يتعداه إىل 
القرائن  لوجود  حمذوفة؛  فيه  «املوصوف»  ية  النّصّ البؤرة  فتكون  العدمي،  املبنى 

الدالة عليه يف سياق احلال واملقال، من ذلك قوله يف ذمّ أصحابه:
املُبْتَىلَ   ، مْ هُ اؤُ وَ أَهْ ةُ  تَلِفَ خْ الْـمُ  ، مْ قُوهلُُ عُ مْ  نْهُ عَ ائِبَةُ  الْغَ  ، ُمْ اهنُ بْدَ أَ دةُ  اهِ الشَّ َا  «أَهيُّ
يَعْيصِ  امِ  الشَّ لِ  أَهْ بُ  احِ صَ وَ  ، هُ ونَ تَعْصُ تُمْ  نْ أَ وَ اهللاَ  طِيعُ  يُ مْ  بُكُ احِ صَ  ، مْ هُ اؤُ رَ أُمَ مْ  هبِ
 ، مِ هَ رْ ينَارِ بِالدِّ فَ الدِّ ْ مْ رصَ فَني بِكُ ارَ ةَ صَ يَ اوِ عَ اهللاِ أَنَّ مُ تُ وَ دِدْ ، لَوَ هُ ونَ طِيعُ مْ يُ هُ اهللاَ وَ
مْ بِثَالَث  نْكُ نِيتُ مِ ، مُ ةِ وفَ لَ الْكُ ا أَهْ !، يَ مْ نْهُ الً مِ جُ طَاينِ رَ أَعْ مْ وَ نْكُ ةً مِ َ رشَ نِّي عَ ذَ مِ أَخَ فَ
ق  دْ ارُ صِ رَ ار، الَ أَحْ بْصَ و أَ وُ يٌ ذَ مْ عُ الَم، وَ و كَ وُ مٌ ذَ بُكُ ع، وَ امَ و أَسْ وُ مٌّ ذَ : صُ ِ اثنَتَنيْ وَ

.( ٣ )«...! مْ يكُ دِ يْ بَتْ أَ رِ ! تَ نْدَ الْبَالَءِ ة عِ انُ ثِقَ وَ الَ إِخْ ، وَ اءِ قَ نْدَ اللِّ عِ
بام  وصفهم  طريق  عن  هلم،  وتنفريٍ  للمتلقني  توبيخٍ  إطار  يف  اخلطابية  فالبنية 
واكتفى  املوصوف  حذف  إىل  املتكلّم  فعمد  املتكلّم،  ألمر  خمالفةٍ  من  عليه  هم 
 ،« ُمْ اهنُ بْدَ أَ دةُ  اهِ املتناقضة(«الشَّ املعنوية  أوصافه  تعدد  طريق  عن  إليه  باإلشارة 

( ١ ) اجلرجاين، دالئل اإلعجاز: ٣٧٧.
( ٢ ) ظ: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ٢٩٨/١.

( ٣ ) هنج البالغة: ١٨٨، خطبة: ٩٧.
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) من دون  مْ هُ اؤُ رَ مْ أُمَ »، «املُبْتَىلَ هبِ مْ هُ اؤُ وَ ةُ أَهْ تَلِفَ خْ ـمُ »، «الْ ُمْ وهلُ قُ مْ عُ نْهُ ائِبَةُ عَ غَ «الْ
تتعلق  الذي  النّصِّ  حمور  يمثل  إذ  اللغوية؛  لوظيفته  يعود  وهذا  به،  الترصيح 
داللة  عليه  دلّت  ما  إليه،  الفتقارها  به؛  املحيطة  والوقائع  له  التابعة  صفاته  به 
واضحة، يف سياق احلال واملقال، «فاحلذف ال يكون إالّ بدليل من بنية معهودة 
تقدير  مع  إالّ  يستقيم  ال  السياق  يف  معنى  أو  قائمة  قرينة  أو  معروف  نمط  أو 
حيفز  وهذا  إليه،  موجهاً  املبارش  واخلطاب  به،  متعلقاً  األمر  لكون  ١ )؛  احلذف»( 

املتلقي يف استمرار التفاعل الذهني.
واحلالية،  املقالية  بالقرائن  املحكوم  السياق  من  املحذوف  تقدير  ويمكن 
دةُ  اهِ الشَّ َا  «أَهيُّ  : بـقولهِ املتمثل  املتقدم  الوصف  يف  هذا  «القوم»،  أو  بـ«الناس»، 
موافق  آخر  املقام  يف   قال فمثله  اخلطبة،  وسياق  ينسجم  وهذا   ،«... ُمْ اهنُ بْدَ أَ

له، واألحداث نفسها مع معاوية:
مَّ  الصُّ ي  يُوهِ م  كُ كَالمُ  ، مْ هُ اؤُ وَ أهْ ةُ  تَلِفَ املُخْ  ، ُمْ اهنُ أبْدَ ةُ  عَ تَمِ املْجْ  ، النَّاسُ َا  «أَهيُّ

.( ٢ )«... البَ الصِّ
ه السياق هبم دون غريهم  وهذا يمنع تقديرها عام خرج عن السياق، فقد خصّ
«هم،  عليهم  املحيلة  اخلطاب  وضامئر  «النداء»،  هلم  املبارش  اخلطاب  طريق  عن 
أنتم» و «ال» التعريف، التي خصت الوصف هبم، فقد شبههم بالغياب مع 
شهادهتم، وباألرباب مع كوهنم عبيداً، نتيجة عدم انتفاعهم بالنصح واملوعظة، 
ونتيجة لزيادة أوامرهم، وعدم األخذ بام يؤمروا؛ لذا استعاض يف مستهل كالمه 
عن ضمري احلضور «كم» بضمري الغياب «هم» لداللة عىل عدم حضور عقوهلم 

( ١ ) متام حسان، البيان يف روائع القرآن: ١٥٧.
( ٢ ) هنج البالغة: ٧٢، خطبة: ٢٩.
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 تفسريه عند  وذلك  اخلطابية،  البنية  حميط  يف  وضوحاً  أكثر  األمر  وبدا  معه، 
امِ  الشَّ لِ  أَهْ بُ  احِ صَ وَ  ، ونَهُ صُ تَعْ تُمْ  نْ أَ وَ اهللاَ  طِيعُ  يُ مْ  بُكُ احِ السابقة، «صَ ألوصافهم 
 لعدوه طاعتهم  من  هذه  أوصافهم  فجاءت   «... هُ ونَ طِيعُ يُ مْ  هُ وَ اهللاَ  يَعْيصِ 

وعدو اهللا (تعاىل) معاوية.
فاتكأ املتكلّم اتكاءً واضحاً عىل الوصف، وحذف املوصوف، املمثل لبؤرة 
ا  دوهيّ يستمر  املتناقضة»  داللية «األوصاف  بدوائر  وحييطه  املتكلّم،  يعيّنه  النّص 
أردفها  وإنّام  السابقة،  باألوصاف  يكتفِ  مل  إذ  اخلطابية؛  الوحدة  هناية  حتى 
الَم»،  كَ و  وُ ذَ مٌ  بُكُ «وَ ع،  امَ أَسْ و  وُ ذَ مٌّ  («صُ كالمه،  حميط  يف   أخر بأوصاف 
نْدَ  عِ ة  ثِقَ انُ  وَ إِخْ الَ  «وَ  ،« اءِ قَ اللِّ نْدَ  عِ ق  دْ صِ ارُ  رَ أَحْ «الَ  ار»،  أَبْصَ و  وُ ذَ يٌ  مْ عُ «وَ
املعنى  إلمتامها  هبا؛  ومتعلقة  السابقة  لألوصاف  تابعة   األخر وهي   ،(« بَالَءِ الْ
خصال،  بخمس  فجعلها  منهم،  وتذمره  ابتالئه   ملد مبينة  جاءت  فقد  املراد، 
نوع  من  الثالث  لكون  ...»؛  ِ اثنَتَنيْ وَ بِثَالَث  مْ  نْكُ مِ نِيتُ  «مُ قال:  إنّام  جيمعها،  ومل 
ع»  امَ أَسْ و  وُ ذَ مٌّ  هي: «صُ املتناقضة  الثالثة  األوصاف  ا  أمّ  .( ١ ر(  أُخَ من  واالثنتني 
ار»، جاءت يف مقام التعجب من أفعاهلم،  و أَبْصَ وُ يٌ ذَ مْ عُ الَم»، «وَ و كَ وُ مٌ ذَ بُكُ وَ
ارُ  رَ والتوبيخ هلم، يف حني متثل االثنني بالتخاذل عن النرصة، نحو قوله: «الَ أَحْ
الَ  «وَ قوله:  نحو  االبتالء،  عند  بإخوهتم  يوثق  مما  وليس   ،« اءِ قَ اللِّ نْدَ  عِ ق  دْ صِ
»، وعائد هذه األوصاف هو الضمري املتصل «أنتم» حييل  بَالَءِ نْدَ الْ ة عِ انُ ثِقَ وَ إِخْ
عىل املتلقني خارج النّص، يُستشف من سياق املقام، ومن حتركه السياقي داخل 
الوحدة  داخل  ببعض،  بعضها  املتعالقة  الداللية  الوصفية  الرتاكيب  يف  النّص، 

املرتاصة. املتامسكة  اخلطابية 
( ١ ) ظ: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ٤٢٤/٢.
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;U Ž„i÷ê;∞b;ÿÊêÊ∏\;Ñ]Œi…\

يعد االسم املوصول من الضامئم املفتقرة لصالتٍ تُضم إليه؛ لتُزيل إهبامه، 
يعيش):  (ابن  يقول  ملعناه،  وموضحة  له  فة  معرّ ا  ألهنّ صلته؛  عن  يستغني  فال 
اسام،  ليتم  به  تصله  بعده  كالم  إىل  ويفتقر  بنفسه،  يتم  ال  أن  املوصول  «معنى 
صلته  اشتدت  لذا  ١ )؛  التامة»(  األسامء  سائر  حكم  حكمه  كان  بعده  بام  تم  فإذا 
بصفتهِ  املوصوف  اتصال  من  أشدُّ  بصلته  «املوصول  اتصال  إنّ  قيل:  حتى  هبا، 

لتالزمهام»( ٢ ).
يقول  واملخاطب،  املتكلّم   لد معلومة  الصالت  أو  الصلة  تكون  ما  وغالباً 
هبا  علمٌ  السامع  من  سبق  قد  الكالم  من  بجملة  إالّ  الذي  تصل  (اجلرجاين): «ال 
وأمر قد عرفه له»( ٣ )؛ وذلك لتحديد السياق له عن طريق قرائنه املقالية أو املقامية.

عىل  القائم  السياق  أو  مجلة  أجزاء  بني  الربط  املوصول  االسم  عىل  ويغلب 
٤ )، فيؤلف جمموعة تراكيب مجلية مرتابطة بعضها ببعض، وهبذا  أكثر من مجلة( 
، واالتساق الداليل يف سياقه، ويف هذه  يتمثل أثره يف التضام بني حلقات النّصِّ
احلالة البد لهُ من رابط لفظي حتى يؤدي دوره الرتابطي؛ إذ غالباً ما يتمثل هذا 
من  مجلة  كلِّ  يف  «والبد  قوله:  يف  يعيش)  (ابن  ذلك  يؤكد  بـ«الضمري»،  الرابط 
لريبط  املوصول  ذلك  ضمري  وهو  املوصول  إىل  منها  يعود  عائد  من  اجلمل  هذه 

( ١ ) ابن يعيش، رشح املفصل: ١٣٨/٣.
( ٢ ) ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب: ٦٢٦/٢.

( ٣ )اجلرجاين، دالئل االعجاز: ٢٠٠.
( ٤ ) ظ: متام حسان، مقاالت يف اللغة واألدب: ٢٠٠/١.
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اجلملة باملوصول، ويؤذن بتعلقها باملوصول»( ١ )، وجاء منه يف خطب احلروب 

قوله يف حضِّ أصحابهِ عىل القتال:
 ، مْ انِكُ عَ جْ شُ ي  بِأَيْدِ إِالَّ  ا  لُوهَ عَ ْ جتَ الَ  وَ ا،  ِلُّوهَ ختُ الَ  وَ ا  ِيلُوهَ متُ الَ  فَ مْ  تَكُ ايَ رَ «...وَ
ونَ  ُفُّ حيَ ينَ  الَّذِ مُ  هُ ائِقِ  قَ احلَْ ولِ  نُزُ ىلَ  عَ ينَ  ابِرِ الصَّ إِنَّ  فَ  ، مْ نْكُ مِ ارَ  مَ الذِّ املَانِعِنيَ  وَ
ا،  وهَ لِمُ يُسْ ا فَ نْهَ ونَ عَ رُ تَأَخَّ ا، الَ يَ هَ امَ أَمَ ا، وَ هَ اءَ رَ وَ ا، وَ يْهَ افَ َا: حفَ وهنَ تَنِفُ كْ يَ ، وَ مْ اهتِ ايَ بِرَ

ا»( ٢ ). وهَ دُ رِ يُفْ ا فَ يْهَ لَ ونَ عَ مُ دَّ تَقَ الَ يَ وَ
لقد مثّل االسم املوصول «الذين»–هنا-عنرصا إحاليا عىل الضمري الغائب 
إِنَّ  عليه «فَ السابق  اجلزء  بني  فربط  عىل «الصابرين»،  حمال  بدوره  واآلخر  «هم» 
َا:  وهنَ تَنِفُ كْ يَ ، وَ مْ اهتِ ايَ ونَ بِرَ ُفُّ » واجلزء الالحق، «حيَ مُ ائِقِ هُ َقَ ولِ احلْ ىلَ نُزُ ينَ عَ ابِرِ الصَّ
ا  يْهَ لَ عَ ونَ  مُ دَّ تَقَ يَ الَ  وَ ا،  وهَ لِمُ يُسْ فَ ا  نْهَ عَ ونَ  رُ تَأَخَّ يَ الَ  ا،  هَ امَ أَمَ وَ ا،  هَ اءَ رَ وَ وَ ا،  يْهَ افَ حفَ
ضمه  طريق  عن  البعدي،  بالسياق  الداليل  الرتابط  يف  أثره  وأشتد  ا»،  وهَ دُ رِ يُفْ فَ
ومبينة  موضحة  جاءت  التي  َا...»،  وهنَ تَنِفُ كْ يَ وَ  ، مْ اهتِ ايَ بِرَ ونَ  ُفُّ لصلتهِ «حيَ وتالزمه 
بأنْ  عنها،  يتخىل  وال  هبا  وحييط  حيفظها  بأنْ  الراية،  حامل  أثر  وضحت  فقد  له، 
داخلياً  انسجاماً  صلته  مع  املوصول  ل  شكّ وهبذا  يفردها،  أو  لغريه  يسلمها 

ية يف ذهن املتلقي. للفكرة النّصّ
اللفظية  الروابط  طريق  عن  الظاهر  الشكيل  االتساق  خيصُّ  فيام  ا  أمّ
يف  «الذين»  املوصول  االسم  عىل  املحيلة  املكثفة،  الضمريية»  «اإلحاالت 
َا  +وهنَ تَنِفُ كْ يَ ، وَ +همْ اتِ ايَ +ونَ «واو اجلامعة»، بِرَ ُفُّ الصالت الضميمة له، (حيَ

( ١ ) ابن يعيش، رشح املفصل: ١٥١/٣.
( ٢ ) هنج البالغة: ١٨٠، خطبة: ١٢٤.
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الَ  وَ ا+هم،  وهَ لِمُ يُسْ فَ ا  نْهَ عَ اجلامعة»  «واو  ونَ   + رُ تَأَخَّ يَ الَ  اجلامعة»...  «واو 
يف  أسهمت  فقد  اجلامعة»)،  «واو  ا  +وهَ دُ رِ يُفْ فَ ا  يْهَ لَ عَ اجلامعة»  «واو  +ونَ  مُ دَّ تَقَ يَ
الروابط  افتقارها-الصالت–هلذه  طريق  عن  وذلك   ، وتراصهِ  ، النّصِّ اتساق 
الضمري «هم»،  عىل  املوصول  إحالة  ثم  ومن  بموصوهلا،  ربطتها  التي  اللفظية، 
وإحالة األخري عىل املوصوف «الصابرين»، وأحال االسم الظاهر «الصابرين» 
إحالة مقامية عىل املتلقني، «األصحابـ»، وهذا التعالق املتدرج، هو لتخصيص 
وذلك  املعظمة؛  صلته  طريق  عن  الغائب-  –بصيغة  ولتعظيمهم  هبم،  األمر 
بضامئم  يستعان  قد  إنّام  بذلك،  يكتفِ  ومل   ،(  ١ املعظَّمة»(  بصلته  تذكره  «بأنْ 
 «... مْ اهتِ ايَ بِرَ ونَ  ُفُّ حيَ ينَ  ذِ الَّ مُ  «هُ والوصف  بـ«الواو»،  كـ(العطف   أخر
الضمريية»)،  «اإلحاالت  اللفظية  والروابط  «الصابرين»،  ملوصوفها  التابعة 
املتلقي،   لد واضحاً  تاماً  العام  املعنى  إيصال  سبيل  يف  ذلك  كلُّ  تضام  فقد 
عىل  وتشجيعهم،  قلوهبم،  بتقوية  متثّل  والذي   ، ذهنهِ يف  منسجامً  ومسبوكاً 

الشدائد. نزول  عند  الصرب 
ومن ذلك قوله فيام خيربُ بهِ من املالحم بالبرصة:

الَ  ، وَ بٌ الَ جلََ بَارٌ وَ ونُ لَهُ غُ ي الَ يَكُ يْشِ الَّذِ ارَ بِاجلَْ دْ سَ قَ أَينِّ بِهِ وَ ، كَ نَفُ ا أَحْ «يَ
.( ٢ )« امِ امُ النَّعَ دَ قْ َا أَ أَهنَّ مْ كَ هِ امِ دَ ضَ بِأَقْ ونَ االْرْ ثِريُ يْل، يُ ةُ خَ مَ ْحَ الَ محَ م، وَ ةُ جلُُ عَ قَ عْ قَ

إذْ  ؛  النّيصّ التامسك  يف  واضحاً  إسهاماً  «له»  يف  «اهلاء»  ضمري  أسهم  لقد 
 «... َبٌ جلَ الَ  وَ بَارٌ  غُ هُ  لَ ونُ  يَكُ «الَ  الصلة  ربط  مها  واحد،  آنٍ  يف  بوظيفتني  قام 

( ١ ) فاضل السامرائي، معاين النحو«١١١/١.
( ٢ ) هنج البالغة: ١٨٥، خطبة: ١٢٨..
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الَ  ي  «الَّذِ +صلته»،  «باملوصول  املتمثل  الوصف  وربط  «الذي»،  بـاملوصول 
م  بأهنّ  اإلمام وصفهم  فقد   ،« َيْشِ بموصوفه «اجلْ  «... َبٌ جلَ الَ  وَ بَارٌ  غُ هُ  لَ ونُ  يَكُ
كنّاهم  لذا  ١ )؛  حفاة(  حروهبم  أغلب  يف  وكانوا  جند،  وال   ، خيلٍ أهل  يكونوا  مل 
ويف  ام،  النعّ بأقدام  أقدامهم  وشبّه   ،« مْ هِ امِ دَ بِأَقْ ضَ  االْرْ ونَ  ثِريُ م «يُ بأهنّ  اإلمام
و«الوصفـ«  اللفظي»،  «الربط  مع  متضاماً  املوصول  االسم  أسهم  ذلك  ضوء 

بتامسك النّصّ وتقريب وحدات املعنى؛ ليكشف عن دالالته اللغوية.
;U„et]ëz’;ÿ]¢\;Ñ]Œi…\

مع  احلال  داللة  تلتقي  إذ  وداللته،  صاحبها،  هيئة  عىل  دلّ  ما  الــحــــال: 
احلال  بني  تنشأ  التي  فالعالقة  معاً،  النّيصّ  الداليل  األثر  إلحداث  صاحبها؛ 
وصاحبها عالقة معنوية وهذه العالقة املعنوية بني احلال املفردة وصاحبها تُغني 
عن االحتياج إىل ضمري رابط؛ كون عالقتهام وطيدة وحاصلة من دون حدوث 
ربط،  ال  ارتباط  عالقة  يسعى)  الرجل  قولك: (جاء  ففي  تالزمهام،  يف  لبسٍ  أي 
حني  يف  العالقة،  تلك  من  ناشئ  معنوي  ضمري  فهو  الرابط  الضمري  وجد  وإن 
فـ«لوال   ،(  ٢ مجلة(  احلال  كون  حال  يف  لفظي  رابط  عىل  الداليل  ترابطهام  يعتمد 
هذا  يتمثل  ما  وغالباً   ،(  ٣ بينهام»(  صلّة  ال  منفصلتني  اجلملتان  لكانت  الرابط 

( ١ ) وقد أحال الضمري الفاعل املسترت «هو» بـالفعل «سار» عىل صاحب الزنج: وهو عيل بن حممد، 
علوي النسب، واجليش املشار إليه هم «الزنج»، وواقعتهم بـ«البرصة «مشهورة، وقد وصفهم 
اإلمام بأوصافٍ عدة منها ما ورد يف النّصِّ السابق، لالستزادة يراجع: ابن أيب احلديد، رشح 

هنج البالغة: ١٢٦/٨، و: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ١٢٩/٣.
( ٢ ) ظ: مصطفى محيدة، نظام االرتباط والربط: ١٧٣. 

( ٣ )عباس حسن، النحو الوايف: ٣٩٥/٢.



٩٤

عندها  منه،  اجلملة  خلت  فإنْ  احلالـ»،  «صاحب  عىل  العائد  بـ«الضمري»  الرابط 
البد من «الواو»؛ إلفادة الربط بني اجلملة احلالية وصاحبها، وإنْ جاء الضمري 
والواو معاً فجيد، ومها لتأكيد ربط اجلملة بام قبلها، ودوهنام- الضمري والواو- 
١ )، ويؤكد ذلك (السيوطي)  يصبح النّصُّ مفكك األجزاء غري مفهوم الداللة( 
أو  الواو  ا  إمّ ورابطها  بصاحبها،  يربطها  رابط  من  اجلملة  للحال  بد  «ال  بقوله: 
للـ  وافتقارها  داليل،  افتقار  هو  لصاحبها  فافتقارها   ،(  ٢ كالمها»(  أو  الضمري 

. «ضمري، والواو» لفظي، وباجتامعهام يقو الرتابط النّيصّ
البد من اإلشارة إىل أنّ احلال املعنوي-العام- قد توفر يف خطب احلروب، 
سواء يف بيان حال األعداء «اجلانب السلبي»، أم يف بيان حال األنصار «اجلانب 
ا ما خيصّ احلال النحوي –اخلاص- فوجوده قليل، ومن ذلك قول  اإلجيايب». أمّ

:اإلمام عيل
يْثُ  عُ من ذلِكَ حَ ، يَضَ هُ مَ اسِ وَ أمْىض مَ ، وَ هُ َ امهِ رَ مَ مَ كَ دْ أَحْ ، قَ ارٌ بِطِبِّهِ وَّ بِيبٌ دَ «طَ

يف  اللبس  ألمن  الربط  هذا  إىل  تلجأ  فاللغة  ونحوه،  يسعيان»  الرجالن  «جاء  قولك:  نحو   (  ١  )
بني  التعليق  نشأ  ما  هنا  الفعل  يف  البارز  الضمري  وجود  لوال  إذ  اجلملتني؛  بني  االنفصال  فهم 
اجلملتني؛فهو الرابط اللفظي بينهام، فيمثل وجوده صورةً لفظية الستتاره يف العقل عند االرتباط، 
وهو األوثق من «الواو» يف جمال العالقات السياقية، ظ: مصطفى محيدة، نظام االرتباط والربط: 
١٧٣. ما يعني أنّ األصل يف العالقة بينهام هي معنوية وإن وجد الرابط اللفظي، ويؤكد ذلك 
«متام حسان» بقوله: «وأما املالبسة للهيئات فهي قرينة معنوية عىل إفادة املعنى «احلال»بوساطة 
زيد  جاء  فاملعنى   ،« ركباً زيدا  «جاء  قلت  فإذا  وبدوهنا،  الواو  مع  اجلملة  أو  املنصوب،  االسم 
باجلملة  عنها  عرب  هنا  فاحلال  يركب،  وهو  زيد  جاء  قلت:  إذا  وكذلك  الركوب،  احلال  مالبساً 

والواو وتسمى «واو احلالـ«متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ١٨٩.
( ٢ ) السيوطي، األشباه والنظائر: ٢٤٨/١.



٩٥

عَ  اضِ وَ مَ ائِهِ  وَ بِدَ تَتَبِّعٌ  مُ م;  بُكْ نَة  لْسِ أَ وَ  ، مٍّ صُ ان  آذَ وَ ي،  مْ عُ لُوب  قُ نْ  مِ  ، إِلَيْهِ ةُ  اجَ احلَْ
لُومِ  الْعُ ادِ  نَ بِزِ وا  حُ دَ قْ يَ  ْ ملَ وَ  ، ةِ مَ كْ ِ احلْ اءِ  وَ بِأَضْ يئُوا  تَضِ يَسْ  ْ ; ملَ ةِ َ ريْ احلَْ اطِنَ  وَ مَ وَ  ، ةِ لَ فْ الْغَ

.( ١ )« يَةِ اسِ ورِ الْقَ خُ الصُّ ، وَ ةِ ائِمَ مْ يفِ ذلِكَ كاألنعام السَّ هُ ; فَ الثَّاقِبَةِ
الضمري  عىل  املحال   « ارٌ «دوّ لنفسه  املستعار  االسم  من  املتكلّم  انطلق  لقد 
األحوال  به  ترتبط  نصية  بؤرة  منه  فجعل  احلال،  صاحب  ليمثل  «هو«؛  املسترت 
التأكيد  حرف  قيدها  وقد   ،« هُ مَ اسِ وَ مَ أمْىض  وَ  ، هُ َ امهِ رَ مَ مَ  كَ أَحْ دْ  »قَ الرتكيبية، 
ار-الكامل الذي يملك املرهم واألدوية  ، فهو كالطبيب–الدوّ «قد» حلرصها بهِ
هو«،  الضمريية(«أحكم+  اإلحاالت  أسهمت  وقد  املراهم،  فيه  ينفع  ال  ملن 
«مراهم+ه»، «أمىض+هو«، «مواسم+ه»، «يضع+هو») بتقوية الرتابط بني احلال 
وصاحبه، ومن ثم إيصال الصورة اجلزئية إىل ذهن املتلقي واضحة ومنسجمة.

يمثل  الذي   ،« تَتَبِّعٌ الثاين «مُ احلال  صاحب  بمجيئ  العام  املعنى  أكتمل  وقد 
البؤرة الثانوية، املتعلقة واملتممة للبؤرة األساسية، فتعلقت به األحوال املفتقرة 
لُومِ  عُ الْ ادِ  نَ بِزِ وا  حُ دَ قْ يَ  ْ ملَ وَ  ، ةِ مَ كْ احلِْ اءِ  وَ بِأَضْ يئُوا  تَضِ يَسْ  ْ لسياقه، «ملَ واملالءمة  إليه، 
أكمل  أنْ  وبعد   ،« يَةِ اسِ قَ الْ ورِ  خُ الصُّ وَ  ، ةِ ائِمَ السَّ كاألنعام  ذلِكَ  يفِ  مْ  هُ فَ  ; الثَّاقِبَةِ 
ية  من بيان حاله، املتمثل باجلانب اإلجيايب، انتقل يف هذا اجلزء من الوحدة النّصّ
استضاءهتم  عدم  نتيجة  مثّل  هذا  فحاهلم  السلبي،  وجانبهم  الناس  حال  لبيان 
بحال  حاهلم   فشبّه الثاقبة،  علومهِ  بزناد  أخدهم  وعدم   ،حكمته بأضواء 
يف  واالنخراط  الغفلة  يف  لـ«استوائهم  القاسية؛  والصخور  السائمة،  األنعام 
سلك الشهوة والغضب دون اعتبار يشء من حفظ العقل وعدم التقيد به كام ال 

( ١ )هنج البالغة: ١٥٦، خطبة: ١٠٨.
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قيد لألنعام السائمة، وبينهم وبني الصخور قساوة قلوهبم وعدم لينها وخشيتها 

من ذكر اهللا وآياته، قال تعاىل:
﴾ [البقرة:  َشدُّ َقْسَوةً

َ
ْو أ

َ
َِجاَرةِ أ

ْ
﴿ُعمَّ َقَسْت قُلُوُبُكْم ِمْن َنْعِد َذلَِك َفيِهَ اَكحل

.( ١ )«[٧٤
وتقريبها  املنظر،  بتصويرها  التشبيهية  الصورة  األحوال  هذه  سبكت  فقد 
صاحبها؛  عن  تنفك  ال  متعالقة،  األحوال  فأصبحت  املنسجم،  الداليل  املعنى 

لكوهنا متثل تصويراً له.
الروابط  طريق  عن  الشكيل   املستو عىل  التعالق  ذلك  مالحظة  ويمكن 
 + يئُ تَضِ («يسْ يف  «هم»)  الغائب  وضمري  بـ«الواو»،  بـ(العطف  املتمثلة  اللفظية 
») املحال عليهم «الناس»، ما  مْ + وا «واو اجلامعة»، «هُ حُ دَ قْ وا «واو اجلامعة»، «يَ

. أعطى املتلقي األداة التي هبا يستنتج متاسك النّصِّ

( ١ ) ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ٤١/٣.
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الـتـضام املعجمي( ١ ): يعدّ مظهراً من مظاهر االتساق النّيصِّ والداليل، فهو 
العالقة  هذه  بحكم  الرتباطها  نظراً  ة  بالقوّ أو  بالفعل  الكلامت  من  زوج  توارد 
العالقة  فإنّ  حسن)،  ورقية  (هاليداي،  املؤلفان  إليه  ذهب  ما  بحسب  تلك،  أو 

ياً حتت مسميات أخر، إذ  ( ١ ) لقد جاء مصطلح «التضام املعجمي «بوصفه مصطلحاً لسانياً نّصِّ
الرصف،  اللفظي،  االقرتان  التالزم،  املعجمية،  «املصاحبة  منها:  عدة  مصطلحات  عليه  أُطلق 
ترمجة  يف  الختالفهم  نتيجة  جاءت  املسميات  فهذه  وغريها،  التوارد،  قيود  التضام،  والنّظم، 
أو  الوقوعية  «اختيار  سامه  ما  وضع  الذي   ،«Collocability» االنكليزي»  «فريث  مصطلح 
الرصفية» الذي يقوم عىل أساس تبديل املفردات املعجمية أو تبديل أنواع السياق اللغوي، ينظر 
ا: «الورود  ف بعض النصيني «املصاحبة املعجمية» بأهنّ أمحد خمتار عمر، علم الداللة: ٧٥، فقد عرّ
املتوقع أو املعتاد لكلمة ما مع ما يناسبها أو يتالءم معها من الكلامت األخر يف سياق لغوي 
ما، مثل: البقرة مع اللبن، والليل مع الظلمة»، عبد الفتاح الربكاوي، داللة السياق بني الرتاث 
ل عالقة داللية عن  ا تقوم بني أزواج الكلامت، فتشكّ احلديث وعلم اللغة احلديث: ٥٢، أي أهنّ
هي  ما  املسميات  فهذه  املعجمي،  التضام  مهمة  وهذه   ، النّيصّ السياق  يف  التقابل  ثنائية  طريق 
مصطلحها  أنّ  هو  ذلك  وقبل  واحدة،  ومهمتها  واحد  فموضوعها  الرتمجة،  اختالف  نتيجة  إالّ 

 . االنكليزي واحد، كام سبق أنفاً
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هو  مثلام  التعارض  عالقة  هي  ما،  خطابٍ  يف  األزواج  هذه  حتكم  التي  النسقية 
اجلنوب،  كره،   ، أحبَّ وقف،  جلس،  بنت،  مثل: «ولد،  كلامت  أزواج  يف  األمر 
الشامل...الخ»( ١ )، وعليه فهو مصدرٌ للرتابط بني أزواجٍ من العنارص املعجمية 
عالقاتٍ  يف  للكلامت  املعجمي  اللفظي  الرصف  فيعالج  بعضها،  مع  تظهر  التي 

داللية يمكن إدراكها يف السياق النّيصِّ املتعالق.
التعالق املعجمي حيقق االتساق النّيصِّ عن طريق استمرارية املعنى، وانتظام 
هذه  تُسهم  إذْ  ؛  للنّصِّ األساسية  الفكرة  بناء  نحو  واجتاهها  املعجمية،  العنارص 
ثم  ومن  وبياهنا،  هبا  املرتبطة   األخر املعجمية  العنارص  توضيح  يف  العنارص 
السامع  أثناء  يف  املتكلّم  مع  وانسجامه  للمتلقي  املتواصل  الفهم  للنّصِّ  تضمن 

أو القراءة( ٢ ).
هذه  جتاوز  ويمكن  التحليل،  يف  صعوبةً  األنواع  أكثر  من  النوع  هذا  ويعدّ 
احلدس  عىل  معتمداً  املعجمية  العنارص  فيه  ترتابط  سياق  بتكوين  الصعوبة 
اللغوي يف عالقتها مع العنارص األخر، وكذلك عىل معرفته بمعاين الكلامت 

وغري ذلك( ٣ ).
سبق  –كام  واألول  والــتــنــافـــر»،  إىل: «الــتــوارد  املعجمي  التضام  يُقسم 
( ٤ )- يُعد أحد مظاهر التضام اإلجيايب، يف حني يُعد الثاين «التنافر»( ٥ )  بيانه آنفاً

( ١ ) ظ: حممد اخلطايب، لسانيات النّصِّ مدخل إىل انسجام اخلطاب: ٢٥.
.١٠٥ : ( ٢ ) ظ: عزة شبيل حممد، علم لغة النّصِّ

( ٣ ) ظ: حممد اخلطايب، لسانيات النّصِّ مدخل إىل انسجام اخلطاب: ٢٥.
( ٤ ) ظ: ٢٢ من هذا البحث.

، وسامه بـ«املناسبة=  ( ٥ )عدَّ متام حسان «التوارد» هو صالح الكلمتني لالجتامع يف اجلملة، أو النّصّ
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من مظاهر التضام السلبي، وهذا ليس حمل البحث، إنّام تتعلق دراسته باجلانب 
اخلطب  يف  بكثافة  واملتوافر   ، النّيصِّ باالتساق  املسهم  و  التضام  من  اإلجيايب 
انتظام  أنّه  عىل  بـ«التوارد»  التعريف  من  البد  وعليه  البالغة،  هنج  يف  احلربية 
عن  وذلك  املبتغاة،  ية  النّصِّ السياقية  الداللة  حتقيق  سبيل  يف  املعجمية  العالقة 
أصناف  يف  تقع  جتعلها  عالقات  من  املعجم  مفردات  بني  يقوم  ما  طريق «معرفة 
متاميزة، بحيث يلتقي صنف منها بصنف، فيصبح للكلمة من هذا والكلمة من 
ذلك أن جيتمعا يف اجلملة الواحدة»( ١ ). وهذا يقوم بني الكلامت يف املعجم، فقد 
يكون بني الكلمتني عالقة تضاد، أو عالقة ترادف، أو تناقض، أو العكس، أو 
كلية، أو بعضية، أو جمرد مغايرة إىل غري ذلك، ومن التشابك بني هذه العالقات 
وعليه   ،(  ٢ اخلطايب(  النّصِّ  يف  االحتباك  وثيقة  شبكة  تنشأ  الداللية  املعجمية 

يمكن تقسيم عالئق التوارد إىل: 
 :( ٣ )◊d]Œi’\;Â^;Ä]ïi’\

لالجتامع،  الكلمتني  صالح  عدم  «التنافر»  عدَّ  حني  يف  اإلفادة،  منبع  هي  وهذه  املعجمية»،   =
وسامه بـ«املفارقة املعجمية»، وهذه هي منبع «اإلحالة»؛ إذ يصبح الكالم معها غري مفيد عىل وجه 
احلقيقة إالّ إذا أمكن تفسريه يف ظلّ املجاز، ينظر: بحث ضوابط التوارد لتامم حسان جممع اللغة 

العربية، اجلزء الثامن واخلمسون، شعبان١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.
( ١ ) متام حسان، ضوابط التوارد: ٣١٨، (بحث)، يف جممع اللغة العربية، اجلزء الثامن واخلمسون، 

شعبان، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.
السنة  السادس،  العدد  املناهل،  بمجلة  بحث   ،١١١ التوارد:  وقيود  التضام  حسان،  متام  ظ:   (  ٢  )

الثالثة، رجب ١٣٩٦هـ-وليو ١٩٧٦.
 ،( ٣ ) يأيت التضاد بوصفه فناً بالغياً يف سياق التعريف متداخالً مع الفنون البالغية والداللية األخر
 = يف  املصطلحات  هذه  مع  الشديدة  لصلتهِ  أخر؛  مسمياتٍ  حتت  يأيت  إنّه  يُقال  أن  يمكن  أو 
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فه (أبو هالل العسكري) هو «اجلمع  فقد عرّ وضده،  اجلمع بني اليشء  هو 
بيوت  من  البيت  أو  اخلطبة  أو  الرسالة  أجزاء  من  جزء  يف  ه  وضدّ اليشء  بني 
القصيدة مثل اجلمع بني البياض والسواد...»( ١ )، فترتابط الكلامت مع بعضها 

عن طريق أشكال التقابل بأنواعها املختلفة ( ٢ ).
وتظهر أمهية التقابل يف تضامه أجزاء الكالم، وإقامة عالقات داللية داخل 
واملتلقي،  املتكلّم  بني  الذهني  التالزم  إىل  يؤدي  ما  خارجه،  أو  النّيصِّ  السياق 
: «من أنواع العالقات أو التالزم الذهني كالسبب  يؤكد ذلك (الزركيش) بقولهِ
يف  يسهم  فهو  وبذا   ،( ٣ والضدين...»(  والنظريين،  واملعلول،  والعلة  واملسبب، 

املعجمي. التضام  عملية 
األمر  فيزيد  املتلقي،  لتنبيه  اخلطايب؛  النّصِّ  معاين  بني  يقع  ما  غالباً  والتقابل 
قوة ووضوحاً، وكذا يقع بني ألفاظه التي تؤثر بعضها يف بعض تأثرياً واضحاً، 

:ما يزيدها حضوراً وإثارة يف ذهن املتلقي، ومن ذلك قول اإلمام
الُونَ  يُدَ سَ مَ  وْ القَ الءِ  هؤُ ألَظُنُّ  اهللاِ  وَ إِينِّ  وَ  ، الَيمنَ عَ  لَ اطَّ دِ  قَ اً  بُرسْ بِئْتُ  نْ «أُ

ما  غالباً  فهي   ، النّصِّ أو  اجلملة  سياق  يف  املعجمية  الداللية  واملتقابالت  املتضادات  معاجلة   =
املجاورة،  التطبيق،  املطابقة،  «الطباق،  املسميات  هذه  ومن  وضده»  الكالم  بني  «اجلمع  تعني 
املصطلحات  معجم  مطلوب  أمحد  ظ:  املقابلة...وغريها»،  التخالف،  التكافؤ،  األضداد، 

البالغية وتطورها: ٢٥١/٢، وما بعدها. 
املصطلحات  معجم  مطلوب،  أمحد  ظ:  و   ،٣١٦ الصناعتني:  كتاب  العسكري،  هالل  أبو   (  ١  )

البالغية: ٢٥١/٢، ٢٥٢.
.١٠٩ : ( ٢ ) ظ: عزة شبيل حممد، علم لغة النّصِّ

( ٣ ) الربهان يف علوم القرآن: ٣٥/١، و ظ: السيوطي، االتقان يف علوم القرآن: ٢٨٩/٢.



١٠١الفصل األول: املبحث الثاين: التضام املعجمي ....................................... 
يف  مْ  كُ امَ إِمَ مْ  يَتِكُ عْصِ بِمَ وَ  ، مْ قِّكُ حَ نْ  عَ مْ  قِكُ رُّ فَ تَ وَ  ، بَاطِلِهمْ ىلَ  عَ همْ  تِامعِ بِاجْ مْ  نْكُ مِ
 ، مْ تِكُ يَانَ خِ وَ مْ  بِهِ احِ صَ إِىلَ  ةَ  انَ االْمَ مُ  ائِهِ بِأَدَ وَ  ، البَاطِلِ يف  مْ  هُ امَ إِمَ مْ  تِهِ اعَ طَ وَ  ، قِّ احلَ
أَنْ  يتُ  شِ خلََ قَعْب  ىلَ  عَ مْ  كُ دَ أَحَ نْتُ  تَمَ ائْ لَو  فَ  ، مْ ادِكُ فَسَ وَ مْ  بِالَدِهِ يف  همْ  الَحِ بِصَ وَ
ِمْ  لنِي هبِ أَبْدِ وين، فَ ئِمُ سَ مْ وَ تُهُ ئِمْ سَ لُّوين، وَ مَ مْ وَ تُهُ لِلْ دْ مَ مَّ إِينِّ قَ هُ . اللَّ تِهِ بَ بِعِالَقَ هَ ذْ يَ
ا  أَمَ  ، املَْاءِ يفِ  ِلْحُ  املْ ثُ  امَ يُ امَ  كَ مْ  ُ لُوهبَ قُ ثْ  مِ مَّ  هُ اللَّ نِّى،  مِ اً  َّ رشَ يبِ  مْ  هلُ بْدِ وأَ  ، مْ نْهُ مِ اً  ريْ خَ

نْم»( ١ ). اسِ بْنِ غَ نِي فِرَ نْ بَ ارِس مِ مْ أَلفَ فَ تُ أَنَّ يلِ بِكُ دِدْ اهللاِ لَوَ وَ
لعقد  املتضادة  الكلامت  أزواج  عىل  املتجيلّ  النّصَّ  يف   اإلمام أتكأ  لقد 
مقارنة بني احلق والباطل، فنسج هذا التقابل يف سياق وصفه لقومه، مقابل قوم 
املرتابطة  الرتكيبية  اجلمل  بني  تقابله  فأقام  القومني،  من  موقفه  وبيان  معاوية، 

 :بعضها ببعض، نحو قوله
« مْ كُ قِّ نْ حَ مْ عَ قِكُ رُّ فَ تَ » x «وَ ىلَ بَاطِلِهمْ همْ عَ تِامعِ «بِاجْ

وهو  نقيضها  استدعت  الباطلـ«التي  عىل  «اجتامعهم  صفة  أثبت  فقد 
التواصل  عملية  من  يشدّ  ثم  ومن  املتلقي،  انتباه  يُثري  وبذا  احلق»،  عن  «تفرقكم 
بني املتكلّم واملتلقي، ما تطلّب من املتكلّم إكامل التقابالت املكثّفة، بني القومني، 

 :نحو قوله
 •« مْ يف البَاطِلِ هُ امَ مْ إِمَ تِهِ اعَ طَ » x «وَ قِّ مْ يف احلَ كُ امَ مْ إِمَ يَتِكُ عْصِ وَ «بِمَ
 •« مْ تِكُ يَانَ خِ » x «وَ مْ بِهِ احِ ةَ إِىلَ صَ انَ مُ االْمَ ائِهِ وَ «بِأَدَ
 •« مْ ادِكُ فَسَ » x «وَ مْ همْ يف بِالَدِهِ الَحِ وَ «بِصَ
نِّى»•  اً مِ َّ مْ يبِ رشَ هلُ بْدِ » x «وأَ مْ نْهُ اً مِ ريْ ِمْ خَ لنِي هبِ أَبْدِ «فَ

( ١ ) هنج البالغة: ٦٧، خطبة: ٢٥.
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تأت  مل  إذ  حيدث؛  ملا  إيقاظه  ثم  ومن  املتلقي،  تقريع  بذلك  يُريد  املتكلّم 
فقد  والسياق،  استعامالهتا  عتْ  تنوّ وإنّام  واحدة،  وترية  عىل  التقابالت  هذه 
احلق»،   x الباطل  تفرق،   x متقابلني «اجتامع  تركيبني  كلِّ  بني  الكلامت  تقابلتْ 
نْ  عَ مْ  قِكُ رُّ فَ تَ «وَ  x  « بَاطِلِهمْ ىلَ  عَ همْ  تِامعِ («بِاجْ األول  الرتكيبي  التقابل  يف  هذا 
طاعة،   x «معصية  ولفظياً  داللياً  به  املرتبط  الثاين  التقابل  يف  ومثله   ،(« مْ كُ قِّ حَ
مْ يف  هُ امَ مْ إِمَ تِهِ طَاعَ » x «وَ مْ يف احلَقِّ كُ امَ مْ إِمَ يَتِكُ صِ عْ باطل x حق» يف قوله: («بِمَ
السياق  يف  العدمي  باملبنى  الرتاكيب  بعض  يف  التقابل  تعلّق  حني  يف   ،(« البَاطِلِ
املتكلّم  فعمد   ،(« مْ تِكُ يَانَ خِ «وَ  x  « مْ بِهِ احِ صَ إِىلَ  ةَ  انَ االْمَ مُ  ائِهِ دَ («بِأَ  ، النّيصّ
دون  من  إليه  باإلشارة  واكتفى  املتقابل،  الرتكيبي  اجلزء  نصف  حذف  إىل 
همْ  الَحِ («بِصَ  : أيضاً وقوله   ،«[ مْ بكُ احِ صَ [إىل  مْ  تِكُ يَانَ «خِ والتقدير  الترصيح، 
لوجود  ]»؛  مْ كُ بِالَدِ [يف  مْ  كُ ادِ فَسَ وَ والتقدير»   ،(« مْ كُ ادِ فَسَ «وَ  x  « مْ هِ بِالَدِ يف 
إحالة  –املحيلة  الضمريية  كـ(اإلحاالت  واملقال،  احلال  سياق  يف  دالة  قرينة 
السياق  يف  للمحذوف  سابق  ذكر  ووجود  «كم»،  املتلقي  عىل  مقامية-العائدة 
اللغوي «صاحبـ»، «بالد»)، وزاد العطف األمر ترابطاً، وكلّ أولئك قد عمل 
واحداً  عضواً  أصبحتْ  حتى   ، النّصِّ يف  املتقابلة  للرتاكيب  الداليل  التعالق  عىل 
يف  املتلقي  ذهن  يف  متسقة  ية  نصّ صورة  بناء  يف  أسهم  ما  غريه،  عن  ينفك  ال 

وأنصارمها. والباطل  احلق  تفريقها 
الظاهر  االسم  بنوعيه  واالسمي  اجلميل  التقابل  النّصِّ  عىل  غلب  وقد 
تفاعلها  ية  النّصّ الوحدة  بناء  يف  ومؤثراً  واضحاً  حضوراً  نجد  إذ  والضامئر؛ 
املحيل  «هم»  الغائب  اجلمع  ضمري  طريق  عن  النّصِّ  أول  من  املستمر  احليوي 
عىل  املحيل  اخلطاب «كم»  ضمري  وتركيب  اسمٍ  كلِّ  يف  يقابله  معاوية،  قوم  عىل 
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الباطنية  رؤيتهم  ثم  ومن  القوم،  حفيظة  يُثري  ما   ، النّصِّ خارج  وكالمها  املتلقني، 
للحق، يصاحبها التوجه الصائب له دون الباطل الذي غلب عىل القوم املقابل.
ما  وهذا  املتلقي،  ذهن  يف  املعنى  لرتسيخ  فعليا  تقابال  األمر  يتطلّب  وقد 
 لرسم صورة منسجمة يف ذهن املتلقي عن فتن الزمان، ومد نجده يف قوله

بمعاوية: تعلقها 
نَ  فْ رَ عْ يُ وَ بِالَت،  قْ مُ نَ  رْ نْكَ يُ  ، تْ بَّهَ نَ تْ  بَرَ دْ أَ ا  إِذَ وَ  ، تْ بَّهِ شَ بَلَتْ  قْ أَ ا  إِذَ تَنَ  الْفِ «إِنّ 
تَنِ  الْفِ فَ  وَ أَخْ إِنَّ  وَ أَالَ   . لَداً بَ ْطِئْنَ  خيُ وَ لَداً  بَ بْنَ  يُصِ  ، احِ يَ الرِّ مَ  وْ حَ نَ  ُمْ حيَ ات،  بِرَ دْ مُ
تْ  صَّ خَ وَ ا،  طَّتُهَ خُ تْ  مَّ عَ  : ةٌ ظْلِمَ مُ يَاءُ  مْ عَ فِتْنَةٌ  َا  فإِهنَّ  ، يَّةَ اُمَ نِي  بَ تْنَةُ  فَ مْ  يْكُ لَ عَ ي  نْدِ عِ

ا»( ١ ). نْهَ يَ عَ مِ نْ عَ طَأَ الْبَالَءُ مَ أَخْ ا، وَ َ فِيهَ نْ أَبْرصَ ابَ الْبَالَءُ مَ أَصَ ا، وَ لِيَّتُهَ بَ
أدبرت»،   x «أقبلت  الفعلني  بني  متضادتني  عالقتني  يف  املتكلم  ألّف  لقد 
إقباهلا  من  بدءاً  البرشي  املحيط  يف  السلبي  تأثريها   مد «لبيان  «الفتن  صورة 
من  الزوج  هذا  يؤديه  ما  بذكر  يكتمل  التقابيل  املعنى  أنَّ  ونجد  انتهائها.  حتى 
يتسبب  ما   ،(  ٢ بالباطل(  احلق  بخلط  تقوم  فالفتن   ،« تْ نبهّ  x «شبّهتْ  الكلامت 
بإحلاق الرضر بالناس، وال يتميز أمرها إالّ عند انتهائها و إدبارها، فهذا التضاد 
الذي   ،« تْ بَّهَ نَ تْ  بَرَ أَدْ ا  إِذَ وَ  ، تْ بَّهِ شَ بَلَتْ  قْ أَ ا  إِذَ تَنَ  فِ الْ قوله «إِنّ  يف  القوي  الفعيل 

( ١ ) هنج البالغة: ١٣٧، خطبة: ٩٣.
( ٢ ) يرضب ابن أيب احلديد مثاال لذلك الفتن التي حصلت يف زمان اإلماموقد قادها بعلمه 
مبدأ  يف  فيها  الناس  من  كثري  كان  اخلوارج  فتنة  و  اجلمل  فتنة  ذلك  «ومثال  يقول:  وحكمته، 
ووضعت  الفتنة،  انقضت  أن  إىل  احلق  موضع  يعلموا  ومل  احلال  عليهم  واشتبه  متوقفني  األمر 
احلرب أوزارها، وبان هلم صاحب الضاللة من صاحب اهلداية». ابن أيب احلديد، رشح هنج 

البالغة: ٥٣/٧.
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استهله املتكلّم للتعريف بـ«الفتن» فقد ربط تدرجيياً مجيع األحداث الواقعة فيها 

عنها. والناجتة 
ومن أجل االتساق الداليل بني العالقات السياقية؛ إلثارة املتلقي وترسيخ 
يف  الرتابة  عن  املتكلّم  انزاح  فقد  ذهنه،  يف  ية  النّصّ البنية  يف  األساسية  املعاين 

 :تعريف «الفتن» ووصفها من اإلفراد إىل اجلمع، نحو قوله
ات بِرَ دْ مُ نَ  فْ رَ عْ يُ وَ بِالَت،     قْ مُ نَ  رْ نْكَ يُ

لَداً بَ ْطِئْنَ  خيُ وَ لَداً      بَ بْنَ  يُصِ
لذا  باملتلقني؛  يتعلق  مهم  أمرٍ  عن  للتعبري  التقابل  طاقة  املتكلّم  يستثمر 
اسرتعى انتباههم إليه بالعدول عن اإلفراد إىل اجلمع؛ للتأكيد عىل أثرها السلبي 
أكثر  املتلقي  جيعل  وهذا  هبا  املتصلة  الدالالت  وإلظهار  تدرجيياً،  يتفاقم  الذي 
للمعنى  املتمم  اجلزء  إلكامل  يعمد  املتكلّم  نجد  لذا  للمتابعة؛  ونشاطاً  إيقاظاً 
، ويسلم منها  »، فيبتىل هبا أناسٌ لَداً ْطِئْنَ بَ خيُ لَداً وَ بْنَ بَ السابق بأنّ هذه الفتن «يُصِ
ما  بعكس  ذلك  كلُّ  التقابلية.  العالقات  بني  التالحم  قوة  يف  يزيد  ما  آخرون، 
اإلعالمية»  احلرب: «احلرب  من  نوعني  واجه  فقد  أمية  بني  من   األمام عاناه 
عىل  تكون   األخر وهذه  القتالية،  واحلرب  بـ«الفتن»،  املتمثّلة  األساس  وهي 
احلرب  نتيجة  أصحابه  بني   األخر كانتْ  وقد  وداخلية،  خارجية،  نوعيني: 

اإلعالمية «الفتن».
ا»  نْهَ نْ عمي عَ بَالَءُ مَ أَ الْ طَ أَخْ ا، وَ َ فِيهَ نْ أَبْرصَ بَالَءُ مَ ابَ الْ أَصَ ويف قوله: «وَ
بعضها  مع  واملرتابطة  املتضادة  األفعال  عالقة  طريق  عن  معنوياً  تقابالً  تضمن 

عن طريق عالقتي التضاد والسبب والنتيجة: 

بــل تقا
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اجلاهل؛  x للعامل  معنوية  «صفة  عمي   x َ = أَبْرصَ أَ طَ ابَ x أَخْ -«أَصَ

وذلك أنّ العامل بارتكابه «املنكر مأثوم إذ مل ينكر واجلاهل بذلك ال إثم عليه إذا 
مل ينههم عن املنكر؛ ألن من ال يعلم املنكر منكرا ال يلزمه إنكاره، وال يعني باملنكر 
هاهنا ما كان منكرا من االعتقادات، وال ما يتعلق باألمانة، بل الزنا ورشب اخلمر 
ونحومها من األفعال القبيحة»( ١ )، فبينت هذه العالقة الضدية الواردة بني أزواج 

ية. الكلامت عالقة السياق النّيصّ بالصورة املركزية للوحدة النّصّ
ويف خطبة أخر يصور موقف املتلقني جتاه «الفتن» ويصفهم باألوصاف 

املتضادة لعدم امتثاهلم ألمره، وأخذهم احليطة واحلذر ملا حييط هبم، فيقول:
الَح،  صَ بِالَ  اكاً  نُسَّ وَ بَاح،  أَشْ بِالَ  احاً  وَ أَرْ وَ اح،  وَ أَرْ بِالَ  بَاحاً  أَشْ مْ  اكُ أَرَ يل  ا  «مَ
 ، ً امَّ صُ ةً  عَ امِ وسَ يَاً،  مْ عُ ةً  نَاظِرَ وَ يَّباً،  غُ وداً  هُ شُ وَ ماً،  نُوَّ اظاً  قَ يْ أَ وَ بَاح،  أَرْ بِالَ  اراً  َّ جتُ وَ

.( ٢ )«! امً ةً بُكْ نَاطِقَ وَ

( ١ )ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: ٥٣/٧.
تؤكد  فهي   ،اإلمام  لد املهمة  اخلطب  من  اخلطبة  هذه   ،١٠٨ خطبة:   ،١٥٦ البالغة:  هنج   ( ٢  )
الكثري  نتْ  تضمّ  عنده الغيبية  األمور  الدارسني  بعض  كام  أو   ،اإلمام عند  «االسترشافـ« 
االتساق،  عنارص  مجيع  لتضمنها  كثري؛  ببعضها  استشهدت  وقد  والغائبات،  املالحم  أخبار  من 
منها كوهنا جاءت مفتوحة الداللة أمام املتلقي يف كلِّ زمان ومكان، وقد أرشتُ لذلك يف الفصل 
الرابع من هذا البحث، حمل الشاهد، هو حتذيرهم من فتن بني أمية قبل أواهنا، وتقريعهم لعدم 
ابَتِ  دِ انْجَ انتفاعهم بكالمه، كام جاء يف هذا اجلزء املقتطع، فقد سبق هذا اجلزء قوله: «قَ
تِ  رَ ظَهَ ا، وَ هَ هِ جْ نْ وَ ةُ عَ اعَ تِ السَّ رَ فَ أَسْ ا، وَ ابِطِهَ قِّ خلَِ ةُ احلَْ َجَّ تْ حمَ حَ ضَ وَ ، وَ ائِرِ لِ الْبَصَ ائِرُ ألهْ الرسَّ
نبيّ  بقاء  بعدم  القيامة  قرب  العالمة»  «ظهور  و  الساعة»  بـ«أسفار  املراد  ا»،  هَ مِ سِّ ملِتَوَ ةُ  الْعَالَمَ
ينتظر بعثته و ظهور الفتن و الوقائع التي هي من أرشاطها، وقيل أنّ ذكره ألسفار الساعة 
وعالماهتا هتديد وترغيب يف العمل هلا، ينظر: ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ٤٢/٣. وهذا= 
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يف  التضاد  عالقة  من  الناتج  السياق،  يف  الداليل  التعالق  عن  النّصِّ  يكشف 
التي  البيانية،  الصورة  مع  تداخل  وقد  والسيام   ، النّيصِّ املحيط  يف  العميقة  البنية 
باجلامدات  شبّههم  فبعدما  ية،  النّصّ الداللة  لتعميق  املتكلّم؛  إليها  يلجأ  ما  غالباً 
وصفهم  وجهها،  غري  عىل  األعامل  وإيتائهم  تقصريهم،  بسبب  واألموات، 
ماً،  نُوَّ اظاً  قَ يْ أَ «وَ فقال:  احلقيقة،  يف  جمتمعة  وهي  ظاهراً،  املتضادة  باألزواج 
األوصاف  فهذه   ،« امً بُكْ ةً  نَاطِقَ وَ  ، ً امَّ صُ ةً  عَ امِ وسَ يَاً،  مْ عُ ةً  نَاظِرَ وَ يَّباً،  غُ وداً  هُ شُ وَ
املتضادة متالزمة بالفعل والقوة، وقد مجعت بني املعنى احلقيقي املقابل للمعنى 
عندهم،  ثابتة  احلقيقية  فالصفات  املتلقي،   لد الذهنية  احلركة  لتُثري  املجازي؛ 

= يؤكد سبب كثرة حتذيره من فتن «بني أمية» لتأثريها البالغ يف الرتويع والتعذيب، وكثرة 
قيام احلروب بسببها، ليس يف زمنها-بني أمية- فقط وإنّام يظهر أثرها حتى آخر الزمان، وهذا ما 
احاً  وَ أَرْ اح، وَ وَ بَاحاً بِالَ أَرْ مْ أَشْ اكُ ا يل أَرَ حيصل يف زماننا اليوم، واهللا أعلم، وقد فرس قوله: «مَ

بَاح...» بعدة وجوه منها:  بِالَ أَشْ
تشبيههم باجلامدات و األموات يف عدم انتفاعهم بالعقل و عدم تأثري املواعظ فيهم كام قال تعاىل:

غَُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدة﴾[املنافقون: ٤].
َ
﴿َكك  

إنّ املراد اإلشارة إىل قصورهم عام يراد هبم من القيام بأمر اجلهاد و التنبيه عىل أنّ بعضهم بمنزلة امليّت 
ة له عىل احلرب كروح بال جسد،  واجلامد وكجسد بال روح و بعضهم له عقل و فهم و لكن ال قوّ
فانّ الروح غري ذات اجلسد ناقصة عن االعتامد و التّحريك اللّذين كانا من فعلها، حيث كانت 

تدبّر اجلسد فاملقصود أنّ اجلميع عاطلون عامّ يراد منهم.
وح  الرّ بدون  البدن  يقوم  كام  إليه  دعوا  إذا  بعض  دون  احلرب  إىل  بعضهم  هنوض  عدم  عن  كناية  أنّه 

وح بدون البدن. والرّ
وإذا آمنوا تركوا  م إذا خافوا ذهلت عقوهلم وطارت ألباهبم وكانوا كأجسام بال أرواح،  إنّ املراد أهنّ
االهتامم بأمورهم كأهنم أرواح ال تعلّق هلا باألجسام. لالستزادة يراجع: ميثم البحراين، رشح 

هنج البالغة: ٤٢/٣.
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وهي  بالتوبيخ،  للمتلقي  وإيقاظ  تنبيه  ففيها  للجدل،  املثرية  فهي   األخر ا  أمّ

كاآليت: 
* «املعنى احلقيقي + املعنى املجازي»

« ماً اظاً + نُوَّ قَ يْ -«أَ
« يَّباً + غُ وداً هُ - وَ «شُ
« يَاً مْ ةً +عُ - وَ «نَاظِرَ
« ً امَّ ةً +صُ عَ امِ - و «سَ
« امً ةً +بُكْ - وَ «نَاطِقَ

ل  سهّ ية  النّصّ الوحدة  داخل  املفردات  بني  التضاد  عالقة  من  النوع  وهذا 
بتكريس  يقوم  إذ   ، النّيصّ الربط  عملية  تقويته  عن  فضالً  استيعاهبا،  املتلقي  عىل 
الدالالت املرتابطة، فاإلماميريد من ذوي العيون واآلذان واأللسنة بالصفات 
املذكورة التنبّه ملا حييط هبم وإيقاظهم من غفلتهم، إذ عىل الرغم من توافر هذه 
»- مثالً بفعلها احلركي وقوهتا،  ً امَّ ةً +صُ عَ امِ الصفات عندهم كصفة السمع -« سَ
ا ساكنة ال تعمل؛ لعدم انتفاعهم بكالمه، فهي هبذه  إالّ أنّ املتكلّم يصورها كأهنَّ
وفق  عىل  هلم  وتقريعه  توبيخه  فجاء  املرجوة  الفائدة  حتقق  ال  مَّ  الصّ تشبه  احلالة 

، واتساقه. هذا التوارد املعجمي، الذي أسهم يف ترابط أجزاء النّصِّ
;UÃÄ\2’\

الكلامت  بني  العالقة  عىل  ويطلق  املعجمي،  التضام  وسائل  من  وسيلة  هو 
املختلفة يف ألفاظها املتفقة يف معانيها( ١ ).

( ١ ) ظ: حممد حممد يونس، املعنى وظالل املعنى: ٣٩٧.
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البسيطة»،  الصياغة  «إعادة  مصطلح  الرتادف  عىل  جراند)  بو  (دي  يطلق 
يف  بآخر  معجمي  عنرص  استبدال  أمكن  كلّام  الصياغة-  –إعادة  هذه  وتقع 

السياق من دون تغري ملحوظ يف املعنى( ١ ).
ذلك (جون  ويؤكد  وداللتها،  الكلمة  معنى  حتديد  يف  واضح  أثرٌ  وللسياق 
التي  ياقات  السِّ جمموع  أي  للتعبري،  ياقي  السِّ  املد هو  هيمنا  «إنّام  بقوله:  الينز) 
ياقي للتعبري حيدد معناه»( ٢ )؛ إذ يتخذ  يظهر فيها التعبري، وربام يظنّ أن املد السِّ

ياق احلدُّ الفاصل بني املرتادفات. من السِّ
م (حلمي خليل) الرتادف عىل قسمني( ٣ ):  ويُقسِّ

أو  كلمتني  بني  الواضح  الداليل  التشابه  حالة  يف  وذلك  الرتادف:  شبه 
يصح  وال  الكلمتني،   إحد استعامل  يمكن  إذ  بينهام؛  اختالف  وجود  مع  أكثر 
ياق نفسه، عىل الرغم من اتفاقهام يف املعنى، نحو: «بيت  استعامل األخر يف السِّ

ومنزل».
الوقوع  نادر  وهو  تاماً  اتفاقاً  املعنى  يف  كلمتني  اتفاق  وهو  املطلق:  الرتادف 
األجنبية  الكلامت  بني  باملزاوجة  النوع  هذا  عىل  التمثيل  ويمكن   .( ٤ لغة(  أية  يف 
/ راديو  /الفيزياء،  الطبيعة  «هاتف/تلفون،  نحو:  العربية  باللغة  ومرادفاهتا 

.( ٥ مذياع، علم الداللة /السيامنطيقا...الخ»( 

.١٠٧ : ( ١ ) ظ: عزة شبيل حممد، علم لغة النّصِّ
ياق: ٥٥، ٥٦. ( ٢ ) جون الينز، اللغة واملعنى و السِّ

( ٣ ) ظ: حلمي خليل، الكلمة دراسة لغوية معجمية: ١٣٢، ١٣٣.
( ٤ ) ظ: م. ن: ١٢٥.

.١٠٨ : ( ٥ ) ظ: عزة شبيل حممد، علم لغة النّصِّ
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وعند مالحظة النصوص املدروسة يلحظ ثمة أثر واضح للرتادف يف تضام 
من  وجدناه  ما  أنَّ  علامً  للمتابعة،  استمراره  ثم  ومن  املتلقي،  إلثارة  النصوص؛ 
املعنى  متقارب  أغلبها  كان   ،- تُسمى  ما  –حسب  املرتادفات  استعامل  يف  تغري 
يمكن  وال  ورودها،  سياق  بحسب  داللتها  وتتغري  املعجمي،  استعامهلا  إطار  يف 
املفردة  يف  الكامن  للمعنى  دقيقاً  حتديداً  مثّل  وإنّام  شديداً  تغيرياً  نحسبه  أن 
يف  وجدناه  ما  ذلك  من  اللغوي،  ورودها  سياق  طريق  عن  والواضح  املعجمية 
من  جمموعة  يف  متنوعا  ورودمها  جاء  والباطلـ»،  «احلق  للفظتي  املرتادفة  املعاين 

النصوص، بحسب سياق ورودمها، وكام يأيت: 
ا . ١ عَ َعْجِ جيُ أَنْ  امَ  يْهِ لَ عَ ا  نَ ذْ أَخَ فَ  ، ِ لَنيْ جُ رَ وا  تَارُ اخْ أَنِ  ىلَ  عَ ئِكمْ  لَ مَ أْيُ  رَ َعَ  «فأَمجْ

 ، نْهُ ا عَ تَاهَ ، فَ هُ بَعَ امَ تَ ُ لُوهبُ قُ هُ وَ عَ ام مَ نَتُهُ لْسِ ونَ أَ تَكُ ، وَ اهُ زَ َاوِ ، والَ جيُ آنِ رْ نْدَ الْقُ عِ
دْ  قَ ، وَ ُامَ أْهبَ اجُ دَ جَ وِ االْعْ ا، وَ َ امهُ وَ رُ هَ وْ انَ اجلَْ كَ ، وَ انِهِ َ بْرصِ ا يُ َ مهُ قَّ وَ ا احلَْ كَ رَ تَ وَ
رَ  وْ جَ ِامَ وَ أْهيِ وءَ رَ قِّ سُ لِ بِاحلَْ مَ الْعَ لِ وَ دْ مِ بِالْعَ كْ امَ يفِ احلُْ يْهِ لَ ا عَ نَ تِثْنَاؤُ بَقَ اسْ سَ
الَ  بِامَ  يَا  تَ أَ وَ  ، قِّ احلَْ بِيلَ  سَ ا  الفَ خَ نيَ  حِ نَا،  سِ فُ ألنْ ينَا  دِ يْ أَ يفِ  ةُ  الثِّقَ وَ  ، امَ هِ مِ كْ حُ

.( ١ )« مِ كْ وسِ احلُْ عْكُ نْ مَ فُ مِ رَ عْ يُ
نيَ . ٢ عِ وزَ مُ وَ  ، هُ ونَ ُ بْرصِ يُ الَ  قِّ  احلَْ نِ  عَ   يَارَ حَ م  وْ قَ إِىلَ  ريِ  سِ لِلْمَ وا  تَعِدُّ «اسْ

.( ٢ )« يقِ نِ الطَّرِ ، نُكُب عَ نِ الْكِتَابِ اة عَ فَ ، جُ لُونَ بِهِ دِ عْ رِ الَ يَ وْ بِاجلَْ
مْ . ٣ وكُ جُ ْرِ لَنْ خيُ مْ فَ هُ رَ ثَ وا أَ بِعُ اتَّ ، وَ مْ تَهُ مْ وا سَ مُ الْزَ مْ فَ بِيِّكُ يْتِ نَ لَ بَ وا أَهْ «انْظُرُ

وا...»( ٣ ). الْبُدُ وا فَ إِنْ لَبَدُ ، فَ ًد مْ يفِ رَ وكُ عِيدُ لَنْ يُ ، وَ ًد نْ هُ مِ

( ١ ) هنج البالغة: ٢٥٦، خطبة: ١٧٧.
( ٢ ) م. ن: ١٨٢، خطبة: ١٢٥.

( ٣ ) م. ن: ١٤٣، خطبة: ٨٨.
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( ١ ).. ٤« نْهُ وا عَ ضُ رِ أَعْ َّ فَ تُمُ الرشَّ يْ أَ ا رَ إذَ ، وَ وا بِهِ ذُ َ فَخُ ريْ تُمُ اخلَْ يْ أَ ا رَ إِذَ «وَ

«احلق،  من  جعل  قد  املتكلّم  أنّ  جيد  املتجلّية  النّصوص  هذه  يف  فاملتمعن 
واملتعاقبة،  بعضها  مع  املتعالقة  األحداث  حوهلا  تدور  األساسية  الباطلـ«البؤرة 
مواقف  يف  متعددة  موضوعات  يشمل  حتى  حديثه  استمرار  إىل  يؤدي  ما 
صفني؛  معركة  يف  احلكمني  أمر  عن  حديثه  كان  األول  النّصِّ  ففي  متنوعة، 
فجاء  ا»  َ امهُ وَ هَ رُ  َوْ اجلْ انَ  كَ وَ  ، انِهِ َ بْرصِ يُ ا  َ مهُ وَ َقَّ  احلْ ا  كَ رَ تَ فقال: «وَ  ،اهلو التباعهام 
استعامله  فجاء  الباطل،  للفظ  املرادف   « رُ َوْ بلفظ «اجلْ وقابله  باسمه  لفظ «احلق» 
حمكوماً بطبيعة السياق، فاإلمام يتحدث عن بطالن حكم الرجلني، واجلور 
(أبو  ذلك  يؤكد  الفعيل،  باحلكم  احلق  عن  العدول  فهو  احلكم،  يف  احلق  نقيض 
السرية  ويف  احلكم،  يف  االستقامة  خالف  اجلور  «أن  بقوله:  العسكري)  هالل 
السلطانية، تقول جار احلاكم يف حكمه والسلطان يف سريته إذا فارق االستقامة 
عىل  أدل  وروده-اجلور-  كان  لذا  )؛   ٢ احلق»(  عن  العدول  واجلور  ذلك...  يف 
احلال  سياق  يف  وتوائامً  انسجاماً  وأكثر  غريه،  من  النصية  البنية  يف  العميق  املعنى 

» يف النّصِّ نفسه. امَ هِ مِ كْ رَ حُ وْ جَ واملقال، وقد أكد ذلك بقوله: «وَ
عن  حديثه  سياق  يف  «الباطلـ«بـ«اجلور»  لفظ  استعامل  عن   عدل فكام 
احلكم-  –سياق  نفسه  السياق  يف  «احلق»  لفظ  استعامل  عن  عدل  فقد  احلكم، 
من  الرغم  فعىل  للحكم،  ختصيصاً  وإنّام  تاماً،  عدوالً  نعده  ال  لكن  بـ«العدلـ»، 
ذلك  ويؤكد  اإلجيايب،  اجلانب  يف  األساس  هو  يبقى  «احلق»  مرادفات  كثرة 
وءَ  سُ َقِّ  بِاحلْ لِ  مَ عَ الْ وَ لِ  دْ عَ بِالْ مِ  ُكْ احلْ يفِ  امَ  يْهِ لَ عَ نَا  تِثْنَاؤُ اسْ بَقَ  سَ دْ  قَ «وَ  :قوله

( ١ ) م. ن: ٢٤٢، خطبة: ١٦٧.
( ٢ ) أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية: ٢٣١.
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الذي  احلق،  من  جزء  وهذا  الصحيح  احلكم   « لِ دْ عَ «الْ لفظ  الزم  فقد   « ِامَ أْهيِ رَ
» وأردفهُ  لِ دْ عَ مِ بِالْ ُكْ م اخلاص «احلْ يشمل العام واخلاص، فنجد أنَّ اإلمام قدّ
حكمهام،  يف  جائرين  كانا  احلكمني  أنّ  ليؤكد  »؛  َقِّ بِاحلْ لِ  مَ عَ الْ «وَ بالعام  مبارشةً 
»، ما يؤدي  ِامَ أْهيِ وءَ رَ َقِّ سُ لِ بِاحلْ مَ عَ الْ بعيدين عن احلق يف أفعاهلام وحتى رأهيام «وَ
، ومن ثمّ إيصاله منسجامً إىل ذهن املتلقي، ويؤكد  إىل االتساق الداليل يف النّصِّ
ية أنّ ذلك يتضام ويدور حول حمور أساس هو طريق  خطابه يف هناية البنية النّصّ

.« َقِّ بِيلَ احلْ ا سَ الفَ نيَ خَ احلق؛ إذْ يقول: «حِ
من  جزء  اجلور  أنّ  بام   « بِهِ لُونَ  دِ عْ يَ الَ  رِ  َوْ بِاجلْ نيَ  عِ وزَ مُ «وَ  :قوله ومثله 
خمتص  كذلك  احلق  من  جزء  هو  الذي  العدل  يقابله  باحلكم،  خمتص  الباطل، 
باحلكم؛ أي اجتامع الرتادف والتقابل املؤدي إىل سبك املعنى وانسجامهِ يف ذهن 
وا  دُّ تَعِ املتلقي، فاإلمام دعا لقتال هؤالء اخلوارج الذين خرجوا عن احلق «اسْ
»، فهم بدعوهتم «ال حكم إالّ هللا»،  هُ ونَ ُ بْرصِ َقِّ الَ يُ نِ احلْ  عَ يَارَ م حَ ريِ إِىلَ قَوْ سِ لِلْمَ
ليس   حيار وأصبحوا  اجلور،  إىل  احلق  عن  عدلوا  قد  زماهنم،  إمام  وحماربتهم 
لدهيم سبيل حق يدعون إليه، فهذا املعنى العميق ال يُستنبط من املفردة املعجمية 
املحكوم  النّيصّ  بالسياق  أمرها  تعلّق  لذا  لغوية؛  دالئل  من  حتمله  مما  الرغم  عىل 
وما  قبلها  بام  اخلطابية  البنية  أجزاء  ترابط  إىل   أد ما  واملقالية،  احلالية  بالقرائن 

بعدها، كلُّ أولئك بغية إيصال الفكرة واضحة منسجمة إىل ذهن املتلقي.
السياق  حيكمها  مرادفة  شبه   وأخر مرادفة  والباطلـ«ألفاظ  فـ«للحق 
املرتادفات- فيها  جاءت  التي  السابقة،  النّصوص  يف  توارد  ما  منها  فيه،  الواردة 
شبه  األلفاظ  ا  أمّ احلكم،  عن  املتحدث  السياق  وطبيعة  مناسبةً   - أنفاً سبق  كام 
 : املرتادفة كـ«اهلد × الرد»، فقد وجدناها يف بعض النّصوص، كام يف قولهِ
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» هي شبه مرادفة؛ إذْ إنَّ داللة  ًد مْ يفِ رَ وكُ يدُ عِ نْ يُ لَ ، وَ ًد نْ هُ مْ مِ وكُ جُ ْرِ لَنْ خيُ «فَ
إىل  املؤدي  النجاة»  هو «سبيل  واحد  سبيلهام  ألنَّ  من «احلق»؛  تقرتب   «اهلد»
إىل  داللة  ألنّه   هد «اإليامن  بقوله:  العسكري)  هالل  (أبو  ذلك  يؤكد  اجلنة، 
من  داللتها  يف  تقرتب  فهي   «الرد» ا  أمّ  ،(  ١  )«هد الطريق  يُقال  وقد  اجلنة، 
احلق  فروع  من  ام  أهنَّ يُقال  أنْ  يُمكن  وعليه  «اهلالكـ»،  هو  «الباطلـ«وسبيلهام 
البيت-عليهم  أهل  فضل  إىل  يُشري   فاإلمام الديني،  اجلانب  يف  والباطل 
من  أنَّ  العميق  املعنى  من  يتضح  و  الديني،  اإلصالح  يف  ودورهم  السالم- 
 اهلد من  خارجاً  يكون  إذْ  ذلك،  من  العكس  له  حيصل  طريقهم  غري  يسلك 
إىل الرد، ويف نصِّ آخر لإلمام يؤكد هذا املعنى العام املنترش يف حميط البنى 
 :يقول الديني،  اجلانب  عىل  مقترصة  غري  طاعتهم  أنّ  يؤكد  وكذلك  ية،  النّصّ
ة  قَّ شَ مَ ا  ذَ انَ  كَ إِنْ  وَ  ، َنَّةِ اجلْ بِيلِ  سَ ىلَ  عَ اهللاُ  اءَ  شَ إِنْ  مْ  لُكُ امِ حَ إِينِّ  فَ وين  تُمُ أَطَعْ إِنْ  «فَ
 . فروعهِ بكلِّ  للحق  العليا  النتيجة  هو  اجلنة  فسبيل   ،(  ٢ ة»(  يرَ رِ مَ اقَة  ذَ مَ وَ ة  يدَ دِ شَ
موضوعها،  مع  منسجمة  بعضها،  مع  مرتابطة   اإلمام فنصوص  وعليه 

احلال. ومناسبةً لسياق 
منه  والعكس  احلق،  جانب  يف  يكمن  اخلري  ألنَّ   « ِّ الرشّ أيضاً «اخلري ×  ومثله 
، فعرب كلُّ منهام عن معانٍ عميقة، تتضح عن طريق السياق املحكوم بالقرائن  ِّ الرشّ
 َّ الرشَّ تُمُ  أَيْ رَ ا  إذَ وَ  ، بِهِ وا  ذُ فَخُ  َ َريْ اخلْ تُمُ  أَيْ رَ ا  إِذَ «وَ  :قوله ومنه  واملقالية،  احلالية 
»، فقد أمجل املتكلّم وجههام يف سياق األمر والنّهي؛ ألنَّ اخلريَ هو  نْهُ وا عَ ضُ رِ أَعْ فَ
َّ مالزم للباطل، فمن هذا الرتادف يتضح أنّ الرتابط مل  دائامً مالزم للحق، والرشّ

( ١ ) أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية: ٢٠٩.
( ٢ ) هنج البالغة: ٢١٨، خطبة: ٢١٨.
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يقترص عىل هذا النّصِّ وإنّام يتعداه إىل نصوص عدة التي تفتح املجال أمام املتلقي؛ 
ية، وكذلك هيدف إىل إظهار البؤرة  الستيعاب املعاين العميقة يف حميط البنى النّصّ

األساسية يف هذه النصوص، وجعلها مسبوكة باستمرار يف ذهن املتلقي.
;UÑ\Ö“i’\

هو أحد وسائل االتساق املعجمي، وهو «إعادة ذكر لفظ أو عبارة أو مجلة 
أمهها  كثرية  أغراض  لتحقيق  وذلك  بالرتادف؛  أو  نفسه  باللفظ  وذلك  فقرة،  أو 
حتقيق التامسك بني عنارص النّصِّ املتباعدة»( ١ )، وذلك عن طريق امتداد عنرصٍ 
النّصِّ  هذا  عنارص  بني  يربط  االمتداد  وهذا  آخره،  حتى  النّصِّ  بداية  من  ما 

.( ٢ )بالتأكيد مع مساعدة عوامل التامسك النّيصّ األخر
إذ  السابق؛  إىل  اإلحالة  رضوب  من  رضباً  التكرار  يعدّ  ذلك  عن  فضالً 
األول،  إىل  حييل  منهام  الثاين  أنّ  «بمعنى   ،(  ٣ واحد(  مرجعهام  لفظان  يتكرر 
الطرف  فيها  الوارد  الفقرة  أو  اجلملة  بني  وبالتايل  بينهام،  السبك  حيدث  ثمّ  ومن 
األول من طريف التكرار، واجلملة أو الفقرة الوارد فيها الطرف الثاين من طريف 
 ،( ٥ جديدة»(  لغوية  صورٍ  خلق  عىل  القدرة  النّصِّ  فيعطي «منتج   ،( ٤ التكرار»( 
وال يقترص أمره يف ذلك عىل التامسك، وإنَّام «يمثل دعامً للربط الداليل»( ٦ )، ما 

( ١ ) صبحي أبراهيم الفقي، علم اللغة النّيصّ بني النظرية والتطبيق: ٢٠/٢.
( ٢ ) ظ: م. ن: ٢٢/٢.

ية: ٧٩. ( ٣ ) ظ: مجال عبد املجيد، البديع بني البالغة العربية واللسانيات النّصِّ
( ٤ ) م. ن: ٧٩.

( ٥ ) دي بوجراند، النّصِّ واخلطاب واإلجراء: ٣٠٦.
.١٠٦ : ( ٦ ) حسام أمحد فرج، نظرية علم النّصِّ
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يؤدي  ما  ية،  النّصّ العملية  استمرار  ثمّ  ومن   ، للنّصِّ املتواصل  الفهم  يف  يسهم 
حال  أن  بعد  الكالم  صدر  ذكر  «إعادة  عند  وذلك  املتلقي،  ذاكرة  إنعاش  إىل 
ضعف  أو  النسيان  مضنة  جعله  الكالم  من  طويل  فاصل  به  يتعلق  ما  وبني  بينه 
العالقة بام يتبعه من خرب أو فاعل أو جواب، فإذا أعيد صدر الكالم إىل الذاكرة 

اتضحت العالقة بام يليه وينتمي إليه»( ١ ).
واضح؛  أثرٍ  ذا  يكون  املعجمي،  االتساق  وسائل   أحد بوصفه  والتكرار 

فقد يكون كلياً، وقد يكون جزئياً، وهو كاآليت: 
نفسه  املعجمي  العنرص  إعادة  نتيجة  هذا  وينشأ  الــــكـــلـــي:  الـــتـــكــــرار 
من دون أنْ يتغري منه يشء، وهذا له أثر واضح يف االتساق؛ إذْ يُسهم يف تأكيد 
النّصِّ  استمرار  إىل  يؤدي  ثم  ومن  املتلقي،  ذهن  يف  وترسيخه  املكرر  العنرص 

:ومتاسكه، من ذلك ما جاء يف قول اإلمام
دُ  مْ ، واحلَْ قَ فَ خَ مٌ وَ امَ الَحَ نَجْ لَّ دُ هللاِ كُ مْ احلَْ ، وَ قَ سَ غَ قَبَ لَيْلٌ وَ امَ وَ لَّ دُ هللاِ كُ مْ «احلَْ

.( ٢ )« الِ أ اإلفْضَ افَ كَ الَ مُ ام، وَ ودِ اإلنْعَ قُ فْ َ مَ ريْ هللاِ غَ
باستمرار  بليغاً  إسهاماً  هللا»  «احلمد  االسمية  اجلملة  تكرار  أسهم  لقد 
خلق  ما  املتلقي،  ذهن  يف  وثباتهِ  املعنى  وبدوام  ية،  النّصّ الوحدة  داخل  التامسك 
 ، خلقهِ يف  وعظمته  لقدرته  تعاىل  شكره  وجوب  عىل  التأكيد  يف  وتذكرياً  تنبيهاً 
من  حتمله  ملا  الداللة  مفتوحة  جاءت   « قَ سَ غَ وَ يْلٌ  لَ قَبَ  وَ امَ  لَّ كُ هللاِ  دُ  َمْ «احلْ فعبارة 
محده،  ديمومة  ومؤكدةً  هللا»  «احلمد  األساس  املحور  إىل  موجهةً  عميقة،  معانٍ 

( ١ ) متام حسان، البيان يف روائع القرآن: ١١٣.
( ٢ ) هنج البالغة: ٨٧، خطبة: ٤٨.
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من  حيمله  ملا  أيضاً،  اهللا  بحمد  مقروناً  به  واملرتبط  له  املتمم  الثاين  اجلزء  ويأيت 
فعمد   ،« قَ فَ خَ وَ مٌ  نَجْ الَحَ  امَ  لَّ كُ هللاِ  دُ  َمْ احلْ اهللا، «وَ حلمد  مستوجبة  عميقة  دالالتٍ 
وام و الثّبات مع ما يف ذلك  املتكلّم إىل تقييد «احلمد بالقيود املذكورة قصدا للدّ
النّعم  من  الليل  وقوب  يف  بام  التّنبيه  و  والعظمة  القدرة  كامل  إىل  االشارة  من 
بات، والتّذكري بام يف طلوع الكواكب وغروهبا  كون و السّ اجلميلة من النّوم و السّ

اعات»( ١ ). هور والسّ نني والشّ من املنافع اجلليلة من معرفة احلساب والسّ
النّعمة  دوام  اقرتن  فقد  ام...»  اإلنْعَ ودِ  قُ فْ مَ  َ ريْ غَ هللاِ  دُ  َمْ «واحلْ  : قولهِ ويف 
الثناء  هبذا  اخلطبة  فاستهالل  تعاىل،  اهللا  عىل  والثناء  احلمد  بدوام  فقداهنا  وعدم 
اخلطبة  أنَّ  سيام  وال  اخللق  عىل  تعاىل  اهللا  لفضل  إشارة  فيه  النعم  هلذه  ومالزمتهِ 
الرتابط  وهذا  تعاىل،  اهللا  نعم  بدوام  هم  ذكرّ لذا  الشام؛  إىل  مسريه  عند  كانت 
املتلقي؛  ذهن  يف  مسبكة  صورةً  أعطى  قد  الصورة  ومحده  اهللا  نعم  بني  املعنوي 

وذلك بغية التذكري والتنبيه إلمرٍ مهم متعلق باملتلقي نفسه.
املؤمنني  أَمري  عىل  دخلتُ   :عباس بن  «عبداهللا  قال   قوله ذلك  ومن 
النعل؟  هذا  قيمة  ما  يل:  فقال  نعله،  ف  خيصِ وهو  قار  بذي  عليه  اهللا  صلوات 
أَو  اً،  حقّ أُقيم  أَن  إِالّ  إِمرتكم،  من  إِيلَّ  بُّ  أَحَ يَ  ِ هلَ واهللا  قال:  هلا!  قيمةَ  ال  فقلت: 

أَدفع باطالً، ثمّ خرجفخطب الناس، فقال:
 ، تُ زْ جَ عَ ا  مَ ا،  هَ افِريِ ذَ بِحَ لَّتْ  تَوَ تَّى  حَ ا  تِهَ اقَ سَ لَفِي  نْتُ  كُ إنْ  اهللاِ  وَ ا  «...أَمَ
 . نْبِهِ جَ نْ  مِ قُّ  احلَْ جَ  ْرُ خيَ تَّى  حَ الْبَاطِلَ  بَنَّ  قُ فَألنْ ا،  ملِثْلِهَ ا  هذَ ي  ريِ سِ مَ إِنَّ  وَ  ، بُنْتُ جَ الَ  وَ
مْ  بُهُ احِ لَصَ إِينِّ  وَ  ، تُونِنيَ فْ مَ مْ  نَّهُ اتِلَ ألقَ وَ  ، ينَ افِرِ كَ مْ  تُهُ لْ اتَ قَ دْ  لَقَ اهللاِ  وَ يْش!  رَ لِقُ وَ ايل  مَ

( ١ ) اخلوئي، منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٢٧٠/٤.
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.( ١ )«! مَ مُ الْيَوْ بُهُ احِ ا صَ نَ امَ أَ ، كَ سِ بِاألْمْ

املالحظ أنَّ البنية اخلطابية حتمل معنى التهديد والتنبيه عىل ما عليه خصومه 
 ، ينَ افِرِ كَ مْ  تُهُ لْ اتَ قَ دْ  قَ لَ اهللاِ  فقوله: «وَ احلق،  سبيل  إيضاح  إىل  وتسعى  الباطل  من 
فالقسم  لفتنتهم،  نتيجةً  القتال  هبم  يوقع  بأنْ  هتديد   ،« تُونِنيَ فْ مَ مْ  نَّهُ اتِلَ ألقَ وَ
تربط  التي  كاملفاتيح  أصبح  املتلقي،  عن  الشكّ  ودفع  تأكيدهِ،  عن  –فضالً  -هنا 
يدلّ  ما  بالقسم،  افتتحها  املتكلّم  طرحها  قضية  فكلّ  بينها  فيام   الكرب القضايا 
تَّى  حَ ا  تِهَ اقَ سَ ي  فِ لَ نْتُ  كُ إنْ  اهللاِ  وَ ا  «أَمَ قوله:  من  بدءاً  املتناول،  األمر  أمهية  عىل 
» إثباتاً لفضيلته وتأكيداً عىل شجاعتهِ  بُنْتُ الَ جَ ، وَ تُ زْ جَ ا عَ ا، مَ هَ افِريِ ذَ لَّتْ بِحَ تَوَ
حتى  واهلزيمة  الطردِ  بني  الناسِّ  لكتائب  وسوقهِ  الدين،  حوزة  عن  الدفاع  يف 
هبا  متعلقة   أخر بقضية  ذلك  ربط  وقد   ،(  ٢  ) يغالبه  من  منها  يبق  ومل  لّتْ  توّ
يف  املعنى  استمرارية  عىل  التكرار  هذا  فساعد  شجاعته،  تؤكد  بالقسم،  افتتحها 
 النبي زمن  يف  قاتلهم  فام  العميقة،  بنيته  متاسك  إىل   أد ما  اخلطابية،  البنية 
يريد  وما  امليض  صيغة  يف  به  جاء   ،« ينَ افِرِ كَ مْ  تُهُ لْ اتَ قَ دْ  قَ لَ اهللاِ  »، «وَ ينَ افِرِ كانوا «كَ
املستقبل،  صيغة  يف  به  جاء   ،« تُونِنيَ فْ مَ مْ  نَّهُ اتِلَ ألقَ «وَ  ،« تُونِنيَ فْ «مَ هنا  قاتلهم  يُ أنْ 
زمن  يف  ار  الكفّ مع  حربهِ   جمر جتري  اجلمل  أهل  مع  حربه  أنَّ  يؤكد  وبذلك 
٣ )، فالقسم الثاين  وإزاحة الباطل(  احلقِّ  االثنني هو إقامة  فاهلدف من  الرسول، 

( ١ ) هنج البالغة: ٧٧، خطبة: ٣٣.
( ٢ ) ظ: اخلوئي، منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٥٣/١٦.

( ٣ ) رو يف وسائل الشيعة «احلسن بن حممد الطويس يف (جمالسه) عن أبيه، عن املفيد عن عيل بن 
بالل، عن أمحد بن احلسن البغدادي، عن احلسني بن عمر املقري، عن عيل بن األزهر، عن عيل 
 = بن صالح املكي، عن حممد بن عمر بن عيل، عن أبيه، عن جده أنَّ النبي قال له: يا عيل إنَّ
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واضحة  وجعلها  الداللية  بنيته   وقو  ، النّصِّ شفرة  فكَّ  قد  األول  بتتابعهِ 

مسبوكة يف ذهنِ املتلقي.
يف  ولكن  استعامله،  سبق  معجمي  عنرص  تكرار  به  يقصد  اجلـزئي:  التـكرار 
املعنى  تكرار  نتيجة  صيغته  يف  تغيري  إحداث  مع  أي   ،( ١ خمتلفة(  وفئات  أشكال 
املركزي للعنرص، وعليه «يمكن أنْ يُشتق من املادة الواحدة أكثر من اشتقاق... 
ومن ثم يكون السبك بني ألفاظ عدة، وليس بني لفظتني فقط. وحني تتوزع هذه 
، يبدو السبك املعجمي شامالً هذا االمتداد»( ٢ )،  االشتقاقات عىل امتداد النّصِّ

:فيؤدي تكراره إىل االتساق الداليل، ومن ذلك قول اإلمام عيل
يفِ  املَنظَرِ  وءِ  سُ وَ  ، لَبِ املُنْقَ ةِ  آبَ كَ وَ  ، رِ فَ السَّ ثَاءِ  عْ وَ نْ  مِ بِكَ  وذُ  أَعُ إِينَّ  مَّ  هُ «اللَّ
 ، لِ األهْ يفِ  ةُ  لِيفَ اخلْ نْتَ  أَ وَ  ، رِ فَ السَّ يف  بُ  احِ الصَّ نْتَ  أَ مَّ  هُ اللَّ  . لَدِ والْوَ املَالِ  وَ لِ  األهْ
ونُ  يَكُ الَ  بُ  حَ تَصْ املُسْ وَ باً،  حَ تَصْ سْ مُ ونُ  يَكُ الَ  لَفَ  تَخْ املُْسْ نَّ  الِ  ، كَ ُ ريْ غَ ام  هُ عُ ْمَ جيَ الَ  وَ

.( ٣  )« فاً لَ تَخْ سْ مُ

= اهللا  تعاىل قد كتب عىل املؤمنني اجلهاد يف الفتنة من بعدي، كام كتب عليهم جهاد مع املرشكني 
أن  يشهدون  فتنة قوم  قال:  اجلهاد؟  فيها  علينا  كتب  التي  الفتنة  وما  اهللا  رسول  يا  فقلت:  معي، 
نقاتلهم  فعالم  فقلت:  ديني،  يف  وطاعنون  لسنتي  خمالفون  وهم  اهللا  رسول  وأين  اهللا،  إال  إله  ال 
يا رسول اهللا وهم يشهدون أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا؟ فقال: عىل أحداثهم يف دينهم، 
الشيعة:  وسائل  العاميل،  احلر  ابن  حممد  الشيخ  عرتيت».  دماء  واستحالهلم  ألمري،  وفراقهم 

٨٢/١٥، رقم احلديث، [٢٠٠٢٩ ] ٧.
( ١ ) ظ: سعد مصلوح، نحو أجرومية للنّصِّ الشعري ١٥٨، (بحث) بمجلة الفصول (جملة النقد 

األديب): ج١، املجلد العارش، ع١-٢، ١٩٩١م.
ية: ١٠١. ( ٢ ) مجال عبد املجيد، البديع بني البالغة العربية واللسانيات النّصَّ

( ٣ ) هنج البالغة: ٨٦، خطبة: ٤٦.
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مسريهِ  أثناء   اإلمام دعاء  ضوء  يف  اخلليفة»  «الصاحب،  مفردتا  تظهر 
وعال  جالّ  وهو «اهللا»  واحد  موصوف  يف  مجعهام  املتكلّم  استلزم  فقد  ام،  الشّ إىل 
املتمثل باملرجع هلام، والواضح يف سياقات النّصِّ سواء باالسم الظاهر أو املضمر، 
»؛ بغية ختصيص الوصف به دون غريه، وتقوية الرتابط  كَ ُ ريْ ، غَ ، بِكَ أَنْتَ مّ «اللَّهُ
ةُ  لِيفَ نْتَ اخلْ أَ ، وَ رِ فَ بُ يف السَّ احِ نْتَ الصَّ مَّ أَ ية، نحو قوله: «اللَّهُ الداخيل للبنية النّصّ
نفى  قد  الدار،  يف  األهل  ومع  السفر،  يف  معهم  تعاىل  حضوره  فدعا   ،« لِ األهْ يفِ 
الَ  «وَ  : بقولهِ تعاىل  اهللا  لغري  واالستصحاب»؛  «اخلالفة،  مجعهام  مبارشة  املتكلّم 
»؛ لدفع الشكِّ عن املتلقي، مؤكداً ذلك بالتكرار اجلزئي لكلٍّ من  كَ ُ ريْ ام غَ هُ عُ ْمَ جيَ
» ترجع  فاً لَ تَخْ سْ ، مُ لَفَ تَخْ املفردتني؛ لفكِّ شفرة النّصِّ الداللية، فالكلامت «املُْسْ
» ترجع جلذر «الصاحبـ«وهذا  بُ حَ تَصْ باً، املُسْ حَ تَصْ سْ جلذر «اخلليفة»، ومثلها «مُ
طريق  عن  وثباتهِ  النّيصّ  املعنى  دوام  إىل  يؤدي  الكلامت  لصيغة  اجلزئي  التكرار 
بُ  حَ تَصْ املُسْ وَ باً،  حَ تَصْ سْ مُ ونُ  يَكُ الَ  لَفَ  تَخْ «املُْسْ أنّ  وذلك  الداليل،  متاسكهِ 
اخلالق  بني  الفاصل  املعنوي  احلدِّ  وضع  قد  الكالم  فهذا   « فاً لَ تَخْ سْ مُ ونُ  يَكُ الَ 
ميّز  ما   ،( ١ واحد»(  حالٍ  يف  مستخلفاً  مستصحباً  اجلسم  يكون  فـ«ال  واملخلوق، 
عجز  أظهر  وذلك  االستخالف،  و  االستصحاب،  معاً؛  الصفتني  بتوافر  اخلالق 

املخلوق جتاه اخلالق، وعليه يستدعي اخلضوع والترضع له تعاىل.
وإنّام  الواحد،  النّصِّ  أجزاء  يف  املعجمي  االتساق  يف  التكرار  أثر  يقترص  ال 
مكررة  ية  النّصّ بؤرهتا  فنجد  معينة،  مناسبة  جتمعها  عدة  نصوصا  ليضم  يتعداه 
أكثر  الواحد  النّصِّ  يف  مكررة  نجدها  قد  بل  النّصوص،  هذه  مجيع  يف  وحارضة 

( ١ ) ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ١٢٣/٢.
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وعالقتها  أمهيتها  عىل  يُدلل  وهذا  كليا،  أم  جزئيا  تكرارا  كان  سواء  مرة  من 
املبارشة باملتلقي، كام يف «الفتنة»؛ إذْ نجد مجيع النّصوص التي تتضمنها مفتوحة 
فيام  وعالقتها  أمية  بني  فتنة  خيص  فيام  والسيام  معني،  بزمن  تتعلق  فال  الداللة، 

تعاقبها من الفتن، وهي كام يأيت: 
دٌ . ١ ا أَحَ يْهَ لَ ئ عَ ِ رتَ نْ لِيَجْ كُ ْ يَ ملَ ، وَ تْنَةِ َ الْفِ نيْ أْتُ عَ قَ إِينِّ فَ َا النَّاسُ فَ ا بَعْد، أَهيُّ «أَمَّ

 ، وينِ دُ قِ فْ تَ أَنْ  بْلَ  قَ أَلُوين  اسْ فَ ا.  بُهَ لَ كَ تَدَّ  اشْ وَ ا،  بُهَ يْهَ غَ اجَ  مَ أَنْ  دَ  عْ بَ ي  ِ ريْ غَ
الَ  وَ  ، ةِ اعَ السَّ  َ بَنيْ وَ مْ  يْنَكُ بَ فِيَام  ء  ْ يشَ نْ  عَ أَلُوين  تَسْ الَ  هِ  بِيَدِ يسِ  نَفْ ي  الَّذِ وَ  فَ
ا،  هَ ائِقِ سَ وَ ا  هَ ائِدِ قَ وَ ا  هَ قِ بِنَاعِ مْ  بَّأْتُكُ نَ إِالَّ  مائةً  لُّ  تُضِ وَ مائةً  ي  ْدِ هتَ فِئَة  نْ  عَ
وتُ  مُ يَ نْ  مَ وَ تْالً،  قَ ا  لِهَ أَهْ نْ  مِ تَلُ  قْ يُ نْ  مَ وَ ا،  اهلَِ حَ رِ َطِّ  حمَ وَ َا،  اهبِ كَ رِ منَاخِ  وَ
نَ  رْ نْكَ يُ  ، تْ بَّهَ نَ تْ  بَرَ دْ أَ ا  إِذَ وَ  ، تْ بَّهِ شَ بَلَتْ  قْ أَ ا  إِذَ تَنَ  الْفِ إِنّ   ... تاً وْ مَ مْ  نْهُ مِ
ْطِئْنَ  خيُ وَ لَداً  بَ بْنَ  يُصِ  ، احِ يَ الرِّ مَ  وْ حَ نَ  ُمْ حيَ ات،  بِرَ دْ مُ نَ  فْ رَ عْ يُ وَ بِالَت،  قْ مُ
يَاءُ  مْ َا فِتْنَةٌ عَ ، فإِهنَّ يَّةَ نِي اُمَ تْنَةُ بَ مْ فَ يْكُ لَ ي عَ نْدِ تَنِ عِ فَ الْفِ وَ إِنَّ أَخْ . أَالَ وَ لَداً بَ
ا،  َ فِيهَ نْ أَبْرصَ ابَ الْبَالَءُ مَ أَصَ ا، وَ لِيَّتُهَ تْ بَ صَّ خَ ا، وَ طَّتُهَ تْ خُ مَّ : عَ ةٌ ظْلِمَ مُ
 ، يَّةً ْشَ خمَ اءَ  هَ وْ شَ مْ  فِتْنَتُهُ مْ  يْكُ لَ عَ دُ  رِ تَ ا...  نْهَ عَ يَ  مِ عَ نْ  مَ الْبَالَءُ  طَأَ  أَخْ وَ

.( ١ )« مٌ يُرَ لَ الَ عَ ، وَ ًد نَارُ هُ ا مَ ، لَيْسَ فِيهَ لِيَّةً اهِ قِطَعاً جَ وَ
٢ . ، النَّبِيِّ نِ  عَ بِهِ  مْ  بِّئُكُ نَ أُ ي  الَّذِ إِنَّ   ، ةَ مَ النَّسَ أَ  رَ بَ وَ  ، بَّةَ احلَْ لَقَ  فَ ي  الَّذِ وَ  «فَ

قَ  نَعَ دْ  قَ لِّيل  ضِ إِىلَ  نْظُرُ  أَ أَينِّ  لَكَ  ، عُ امِ السَّ لَ  هِ جَ الَ  وَ  ، املُْبَلِّغُ بَ  ذَ كَ ا  مَ
 ، هُ تُ رَ أغِ فَ تْ  رَ غَ فَ ا  فإِذَ انَ  وفَ كُ ي  احِ وَ ضَ يفِ  اتِهَ  ايَ بِرَ صَ  فَحَ وَ  ، امِ بِالشَّ
ا  هَ نَاءَ بْ أَ تْنَةُ  الْفِ تِ  ضَّ عَ  ، هُ أَتُ طْ وَ ضِ  األرْ يفِ  لَتْ  قُ ثَ وَ  ، تُهُ كِيمَ شَ تْ  تَدَّ اشْ وَ

( ١ ) هنج البالغة: ١٣٧، خطبة: ٩٣.
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نَ  مِ وَ ا،  هَ لُوحُ كُ امِ  األيَّ نَ  مِ ا  بَدَ وَ ا،  هَ اجِ وَ بِأَمْ بُ  رْ احلَْ تِ  اجَ مَ وَ َا،  يَاهبِ بِأَنْ
 ، هُ قُ اشِ قَ شَ تْ  رَ دَ هَ وَ  ، نْعِهِ يَ ىلَ  عَ امَ  قَ وَ  ، هُ عُ رْ زَ نَعَ  يَ ا  إِذَ فَ ا.  هَ وحُ دُ كُ يَايلِ  اللَّ
 ، املُْظْلِمِ يْلِ  الْلَ كَ بَلْنَ  قْ أَ وَ  ، ةِ لَ املُْعْضِ تَنِ  الْفِ اتُ  ايَ رَ تْ  دَ قِ عُ  ، هُ قُ ارِ بَوَ قَتْ  رَ بَ وَ
نْ  مِ ا  ليْهَ عَ رُّ  مُ يَ وَ ف،  اصِ قَ نْ  مِ ةَ  وفَ الْكُ قُ  ْرِ خيَ مْ  كَ وَ هذا،   . تَطِمِ املُْلْ رِ  الْبَحْ وَ
ْطَمُ  حيُ وَ  ، ائِمُ الْقَ دُ  ْصَ حيُ وَ  ، ونِ رُ بِالْقُ ونُ  رُ الْقُ تَفُّ  لْ تَ لِيل  قَ نْ  عَ وَ ف!  اصِ عَ

.( ١ ود...»(  صُ حْ الْـمَ
اتِ . ٣ رَ كَ سَ وا  قُ اتَّ فَ  ، بَتْ َ رتَ اقْ دِ  قَ ا  بَالَيَ اضُ  رَ أَغْ بِ  رَ الْعَ  َ عْرشَ مَ مْ  إِنَّكُ مَّ  «ثُ

اجِ  جَ وِ اعْ وَ ةِ،  وَ الْعِشْ تَامِ  قَ يفِ  ثَبَّتُوا  تَ وَ  ، ةِ مَ النِّقْ ائِقَ  بِوَ وا  رُ ذَ احْ وَ  ، ةِ مَ النِّعْ
ارِ  دَ مَ وَ ا،  طْبِهَ قُ ابِ  تِصَ انْ وَ ا،  ينِهَ مِ كَ ورِ  ظُهُ وَ ا،  نِينِهَ جَ لُوعِ  طُ نْدَ  عِ تْنَةِ  الْفِ
 ، وفِ حُ الزَّ ةِ  مَ الْقَاصِ وَ  ، وفِ جُ الرَّ تْنَةِ  الْفِ الِعُ  طَ ذلِكَ  دَ  عْ بَ أْيتِ  يَ مَّ  ثُ ا  اهَ حَ رَ

ة...».( ٢ ) الَمَ دَ سَ عْ الٌ بَ جَ لُّ رِ تَضِ ة، وَ امَ تِقَ دَ اسْ عْ لُوبٌ بَ يغُ قُ تَزِ فَ
رسول  عنها  سأل  وهل  الفتنة،  عن  رجلٍ  لسؤال  جواباً  قاله  ما  ومنها   -٤

: لَهُ وْ ، قَ هُ انَ بْحَ لَ اهللاُ سُ زَ نْ اهللا؟ فقال: «ملََّا أَ
ُفْفَتُنوَن﴾  الَ  َوُهْم  آَمنَّا  َفُقولُوا  ْن 

َ
أ ُفرْتُكوا  ْن 

َ
أ اجَّاُس  أَحِسَب   ﴿ألم 

[العنكبوت: ١، ٢]
ا. نَ رِ هُ َ أَظْ  بَنيْ ولُ اهللاِ سُ رَ لُ بِنَا وَ نْزِ تْنَةَ الَ تَ تُ أَنَّ الْفِ لِمْ عَ
َا؟ كَ اهللاُ هبِ َ ربَ تْنَةُ الَّتي أَخْ هِ الْفِ ا هذِ ولَ اهللاِ، مَ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ فَ

ي». نْ بَعْدِ تَنُونَ مِ يُفْ تِي سَ ، إِنَّ أُمَّ ُّ يلِ ا عَ : «يَ الَ قَ فَ

( ١ ) هنج البالغة: ٣٧٤، خطبة: ١٦.
( ٢ ) م. ن: ٢١٠، خطبة: ١٥١..
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نِ  مَ دَ  هِ تُشْ اسْ يْثُ  حَ د  أُحُ مَ  وْ يَ يلِ  لْتَ  قُ دْ  قَ لَيْسَ  أَوَ اهللاِ،  ولَ  سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ فَ
 ، ْ : أَبْرشِ لْتَ يلِ قُ ، فَ َّ يلَ قَّ ذلِكَ عَ ، فَشَ ةُ ادَ هَ نِّي الشَّ تْ عَ يزَ حِ ، وَ نيَ لِمِ نَ املُْسْ دَ مِ هِ تُشْ اسْ

»؟. ائِكَ رَ نْ وَ ةَ مِ ادَ هَ إِنَّ الشَّ فَ
»؟. نْ كَ إِذَ ُ ربْ يْفَ صَ كَ ، فَ ذلِكَ الَ يل: «إِنَّ ذلِكَ لَكَ قَ فَ

 اطِنِ البرش وَ نْ مَ لكِنْ مِ ، وَ ِ ربْ اطِنِ الصَّ وَ نْ مَ ا مِ ولَ اهللاِ، لَيسَ هذَ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ
. رِ كُ الشُّ وَ

 ، ِمْ هبِّ رَ ىلَ  عَ م  ينِهِ بِدِ نُّونَ  مُ يَ وَ  ، مْ اهلِ وَ بِأَمْ تَنُونَ  يُفْ سَ مَ  وْ الْقَ إِنَّ   ، ُّ يلِ عَ ا  «يَ  : الَ قَ وَ
 ، ةِ اذِبَ الْكَ اتِ  بُهَ بِالشُّ هُ  امَ رَ حَ لُّونَ  تَحِ يَسْ وَ  ، هُ تَ طْوَ سَ نُونَ  أْمَ يَ وَ  ، تَهُ َ محْ رَ نَ  نَّوْ تَمَ يَ وَ

.« ا بِالْبَيْعِ بَ الرِّ ، وَ ةِ يَّ دِ تَ بِاهلَْ حْ السُّ ، وَ رَ بِالنَّبِيذِ مْ لُّونَ اخلَْ تَحِ يَسْ ، فَ يَةِ اهِ اءِ السَّ وَ االْهْ وَ
لَةِ  نْزِ بِمَ مْ  أَ ة،  دَّ رِ لَةِ  نْزِ أبِمَ ؟  ذلِكَ نْدَ  عِ مْ  هلُُ زِ نْ أُ لِ  املَْنَازِ بِأَيِّ  فَ اهللاِ،  ولَ  سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ

فِتْنَة؟
لَةِ فِتْنَة»»( ١ ). نْزِ : «بِمَ الَ قَ فَ

ياً؛ لكوهنا متثّل عنرصاً أساسياً يف خطب  لقد مثّل تكرار «الفتنة» متاسكاً نصّ
هي  األحيان  أغلب  يف  الفتنة  أنّ  املعلوم  ومن  منه،  األكرب  اجلزء  وهي  احلرب، 
حول  دارت  احلربية  اخلطب  أغلب  نجد  األساس  هذا  وعىل  احلرب،  أساس 
...» قوله:  ففي  اخلطب،  هلذه  املوضوعية  البؤرة  مثلت  «الفتنة»  أساسية  قضية 

الفتنة،  هذه  إزالة  يف  فضيلته  بنيّ  قد   اإلمام أنّ  نجد   « تْنَةِ فِ الْ  َ نيْ عَ أْتُ  قَ فَ إِينِّ  فَ
ي  ِ ريْ غَ دٌ  أَحَ ا  يْهَ لَ عَ ئ  ِ رتَ لِيَجْ نْ  كُ يَ  ْ ملَ «وَ فيقول:  إزالتها،  غريه  أحدٌ  يستطع  مل  التي 
الفتنة  هذه  أنّ  كالمه  من  يتضح  و  ا...»،  بُهَ لَ كَ تَدَّ  اشْ وَ ا،  بُهَ يْهَ غَ اجَ  مَ أَنْ  دَ  عْ بَ

( ١ ) م. ن: ٢٢٠، خطبة: ١٥٦.
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التعريف  بـ«ال»  تعريفها  طريق  عن  وذلك  املتلقي،   لد ومشهودة  معلومة 
هبا  يتعلق  ما  كلِّ  ملعرفة  املتلقي  ذهن  لتهيئة  انطالق؛  نقطة  مثلّت  التي  «الفتنة» 
هذه  إزالة  يف  فضيلته  بيان  بعد   واإلمام به.  لتعلقها  احلذر؛  يتوخى  ومنها 
لط احلق  الفتنة بقتل أصحاهبا، ينتقل إىل التعريف هبا عند إقباهلا وإدبارها، إذْ ختُ
حتى  التعريف  يف  يستمر  الناس،  عىل  األمر  فيشتبه   - أنفاً سبق  –كام  بالباطل 
»، التي متثّل القضية  يَّةَ مَ نِي اُ تْنَةُ بَ يصل إىل بيان حمور الفتنة يف اإلسالم، فيقول: « فَ
فهي   ،« فتنتهم  الفتن،  الفتن،  «الفتنة،   األخر الكلامت  حوهلا  تدور   الكرب
لذا  -؛  أنفاً –سبق  قتالية  حروباً  خلّفت  بدورها  والتي  اإلعالمية،  احلرب  بمثابة 
عىل  الفتنة  تلك  ة  شدّ عظم  يعكس  وهذا  اخلطابية،  البنية  حميط  يف  تتوسط  جتدها 
تْنَةُ  فَ مْ  يْكُ لَ عَ ي  نْدِ عِ تَنِ  فِ الْ فَ  وَ أَخْ إِنَّ  وَ وغريها، «أَالَ  احلرمات  هتك  يف  اإلسالم 
مبارشة؛  أردفه  وإنّام  غ،  مسوّ غري  من  منها  حتذيرهم  يرتك  مل  املتكلّم   ،« يَّةَ مَ اُ نِي  بَ
تْ  مَّ : عَ ةٌ ظْلِمَ يَاءُ مُ مْ َا فِتْنَةٌ عَ ليعطي صورة واضحة عند املتلقي عنها، يقول: «فإِهنَّ
يَ  مِ نْ عَ بَالَءُ مَ أَ الْ طَ أَخْ ا، وَ َ فِيهَ نْ أَبْرصَ بَالَءُ مَ ابَ الْ أَصَ ا، وَ لِيَّتُهَ تْ بَ صَّ خَ ا، وَ تُهَ طَّ خُ
ما   ،« «فِتْنَةٌ هنا  إالّ  فة،  معرّ هي  املكررة  السابقة  الكلامت  مجيع  ففي  ا...»،  نْهَ عَ

يؤكد مد عظم تلك الفتنة.
وفاعلها  وخطرها  الفتنة  عن  مسبوكة  واضحة  صورة  املتكلّم  أعطى  لقد 
فإنَّ  واجلمع،  اإلفراد  طريق  عن  تراكمها   مد ثم  ومن  أميَّة،  ببني  وعالقتها 
مبارشةً  هبم  املتكلّم  ألصقها  التي   ،الكرب الفتنة  إىل  أدت  قد  اجلزئيات «الفتن» 
العمى  لفظ  «استعار  عمياء،  فتنةٌ  ا  بأهنَّ دقيقاً  وصفاً  ووصفها  أميَّة»،  بني  «فتنة 
جادة،  غري  يف  حركاتهِ  يف  املترصف  كاألعمى  حقِّ  قانون  غري  عىل  جلرياهنا  هلا 
أو لكوهنا ال يسلك فيها سبيل احلقِّ كام ال هيتدي بالعني العمياء، وكذلك لفظ 



١٢٣الفصل األول: املبحث الثاين: التضام املعجمي ....................................... 

، ومن ثم يف  املظلمة...»( ١ )، فكثافة هذه الكلامت املكررة تُسهم يف نسيج النّصِّ
فكِّ شفراته الداللية يف سبيل إعطاء صورة واضحة متعاقبة عن «الفتنة» وربط 

. ياً القضية الكرب «فتنة بني أمية» بالفتن األخر ربطاً قضوياً ونّصّ
طريق  عن  املتلقي  يف  املبارش  أثرها  املتكلّم  أوضح  فقد  ذلك  عن  فضالً 
اءَ  هَ وْ شَ مْ  فِتْنَتُهُ مْ  يْكُ لَ عَ دُ  رِ «تَ  : قولهِ يف   ،« مْ +كُ  ْ يلَ «َعَ املخاطب  الضمري  استعامل 
انتباه  أثار  ما   ،« يُرَ لَمٌ  عَ الَ  وَ  ، ًد هُ نَارُ  مَ ا  فِيهَ يْسَ  لَ  ، لِيَّةً اهِ جَ قِطَعاً  وَ  ، يَّةً ْشَ خمَ

املتلقي، ومن ثم توقي احلذر مما سيأتيه وسيُحيط به.
فيستمر  املتلقي،  ذهن  يف  املرسومة  الصورة  ليُتمم  الثاين  النّصُّ  ويأيت 
الدقيق  وصفها  طريق  عن  عواقبها  ومن  الفتن  هذه  من  التحذير  يف  املتكلّم 
عن  ذلك  مؤكداً  مستقبالً،  عليهم  سيجري  ملا  دقيقة  استرشافية  رؤية  بإعطاء 
الشكِّ  لدفع  اهللا،  رسول  عند  من  هو  سيخربهم  ما  أنّه  البار  القسم  طريق 
ي  الَّذِ وَ  «فَ يقول:  إذْ  هبم،  األمر  لتعلق  يقول  ملا  وإثارهتم  املتلقني  أذهان  عن 
 ، املُْبَلِّغُ بَ  ذَ كَ ا  مَ    النَّبِيِّ نِ  عَ بِهِ  مْ  بِّئُكُ نَ أُ ي  الَّذِ إِنَّ   ، ةَ مَ النَّسَ أَ  رَ بَ وَ  ، َبَّةَ احلْ لَقَ  فَ
يفِ  اتِهَ  ايَ بِرَ صَ  فَحَ وَ  ، امِ بِالشَّ قَ  نَعَ دْ  قَ لِّيل  ضِ إِىلَ  رُ  نْظُ أَ أَينِّ  كَ لَ  ، عُ امِ السَّ لَ  هِ جَ الَ  وَ
فكالمها  معاوية،  أو  السفياين،  إىل  إشارة  فيه  قيل  الضليل   ،« انَ وفَ كُ ي  احِ وَ ضَ
مجيع  يف  مكررة  لكوهنا  )؛   ٢ بالكوفة(  غاراهتام  وانتهاء  الشام،  يف  ملكهام  مبدأ 
النصوص، فاملتكلّم قد أشار يف النّصّ األول إىل ما حدث يف حياته، فاستطاع 

( ١ ) ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ٤٠٩/٢.
بعضها  الفتن  تعالق   مد يؤكد  ما   ،١١/٣-١٣ البالغة:  هنج  رشح  البحراين،  ميثم  ابن  ظ:   (  ٢  )
ببعض عرب األزمنة، وهذا يعكس تعالق النصوص املتحدثة عن الفتنة مع بعضها، والسيام تعالق 

ال.  فتنة بني أمية بفتن آخر الزمان، منها فتنة «السفياين» الدجّ
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أشار  فقد  النّصّ  هذا  يف  ا  أمّ  ،( ١ والنهروان(  وصفني  اجلمل  حرب  يف  إزالتها، 
يريد  إنّام  فقط،  الزمنية  بالصياغة  ليس  فالفرق  مستقبالً،  فيهم  حيدث  ما  إىل 
كام  واملصائب،  الرشِّ  من  فيها  حيصل  ما  ة  لشدّ أخطر؛  سيحدث  ما  عىل  التأكيد 
تْنَةُ  فِ الْ تِ  ضَّ «عَ والكنايات  باالستعارات  مكثف  بليغاً  وصفاً  املتكلّم  يصفها 
نَ  مِ وَ ا،  هَ لُوحُ كُ امِ  االْيَّ نَ  مِ ا  بَدَ وَ ا،  هَ اجِ وَ مْ بِأَ بُ  َرْ احلْ تِ  اجَ مَ وَ َا،  يَاهبِ نْ بِأَ ا  هَ نَاءَ بْ أَ
، وأنّ هذه الفتنة هي التي حتمل  ا» فهي تقود إىل احلرب مبارشةً هَ وحُ دُ يَايلِ كُ اللَّ
شدة  عن  تعبرياً  املظلم  بالليل  شبهها  لذا   األخر الفتن  رايات  بيانه-  –سبق 

الفتن،  من  كثري  وإثارهتا  فيها  اهلالك  وشدة  لعظمتها  امللتطم؛  والبحر  ظلمتها، 
فهي   « تَطِمِ املُْلْ رِ  بَحْ الْ وَ  ، املُْظْلِمِ يْلِ  لَ الْ كَ بَلْنَ  قْ أَ وَ  ، لَةِ ضِ املُْعْ تَنِ  فِ الْ اتُ  ايَ رَ تْ  دَ قِ «عُ
ميَّة» املحور األساس  ثل حقبة «بني أُ متثّل البؤرة األساسية يف هذه اخلطب، ومتُ
مفتوحة  النصوص  فتبقى  املتلقي،   لد أكثر  الصورة  تتضح  وبذا  للفتن، 
انفتاح  يعكس  ما  للفتنة،  العميق  الداليل  املعنى  الستنباط  املتلقي  أمام  الداللة 

. ومكانياً زمانياً  ميَّة  أُ بني  فتنة 
وا  رُ ذَ «احْ منها،  وأنذرهم  الفتنة  لتلك  الثالث  النّصِّ  يف  اإلمام  أشار  وقد 
ا،  نِينِهَ جَ طُلُوعِ  نْدَ  عِ تْنَةِ  فِ الْ اجِ  جَ وِ اعْ وَ ةِ،  وَ عِشْ الْ تَامِ  قَ يفِ  ثَبَّتُوا  تَ وَ  ، ةِ مَ النِّقْ ائِقَ  بِوَ
تْنَةِ  فِ الْ طَالِعُ  ذلِكَ  دَ  عْ بَ أْيتِ  يَ مَّ  ثُ ا  اهَ حَ رَ ارِ  دَ مَ وَ ا،  بِهَ طْ قُ ابِ  تِصَ انْ وَ ا،  ينِهَ مِ كَ ورِ  ظُهُ وَ
» ألثرمها  تْنَةِ فِ ، و الْ ةِ مَ »، فالتحذير خمتص بـ«النِّقْ وفِ حُ ةِ الزَّ مَ اصِ قَ الْ ، وَ وفِ جُ الرَّ

عني  فقأتُ  «أنا   :قوله يف  البحراين»  ميثم  «ابن  كالمه  فرسّ  اإلمام-كام  هلم  قال  إذ   (  ١  )
هنج  رشح  النّهر»،  أصحاب  وال  صفني  وال  اجلمل  أصحاب  قوتل  ملا  أكن  مل  الفتنة...»- «ولو 
الزمن  هذا  خللو  النّصِّ  يف  الواردة  الفتنة  من  حتذيره  ة  شدّ  مد يؤكد  وهذا   ،٤٠٦/٢ البالغة: 

منه، وال يستطيع أحدٌ اجرتاء هذه الفتنة غريه. 
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–عرب  الطبيعي  واقعها  -حسب  أوردها  التي   األخر والسيام  فيهم،  املبارش 

متتالية:  مراحل 

  
        

 

           
      

          

     

    

 

  َجنِينَِها، ُطلُوعِ 

  َكِمينَِها، َوُظُهورِ 

  قُْطبَِها، َواْنتَِصابِ 

 َرَحاهعَها َوَمَدارِ 

األكرب،  اجلزء  يظهر  ومن  اآلخر،  وخيتفي  منها  جزءاً  يظهر  أمرها  فأول 
لتقتله  صاحبها  عىل  تدور  وأخرياً  هبا،  يقوم  ثم  ومن  هبا،  للقيام  يتهيأ  حتى 
كان  ذلك  وكلُّ  عثامن،  قتل  مبدؤها  كان  فقد  أميَّة،  بني  لفتنة  بذلك  أشار 
ربطها  وقد  املرتاكمة،  بفتنهم  اإلسالم  دم  هُ حتى  والدولة،  امللكِ  يف  طمعاً 
ةِ  مَ اصِ قَ الْ وَ  ، وفِ جُ الرَّ تْنَةِ  فِ الْ طَالِعُ  ذلِكَ  دَ  عْ بَ أْيتِ  يَ مَّ  يقول: «ثُ الزمان،  آخر  بفتنة 
يف  الكائنة  «امللحمة  إىل  إشارة  ذلك  يف  إنّ  الشارحني:  بعض  قال   ،« وفِ حُ الزَّ
فيها  اإلسالم  أمر  واضطراب  أحوالهِ  عن  وكنى  جال،  الدّ كفتنة  الزمان  آخر 
: أي كثرية الرجف... وكنى عن بعضها عن إهالك اخللق فيها،  بكوهنا رجوفاً
يف  الزحف  كثري  الشجاع  بالرجل  لشبهها  مالحظة  الزحوف  لفظ  هلا  واستعار 
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 ، النّيصّ الرتابط  وظيفة  أداء  عىل  يقترص  مل  فالتكرار   ،( ١  )«... أقرانهِ إىل  احلرب 
الداليل. الربط  وظيفة  يشمل  وإنَّام 

عنارص  أغلب  لتوافر  البليغ؛  االتساق  من  فيه  فنجد  الرابع  النّصِّ  يف  ا  أمّ
االتساق كـ«التناص، واحلوار، واالستفهام، والتكرار»، وأول هذه العنارص هو 
املتكلّم  ل  استهّ وقد  املتلقي،  لسؤال  جواب  عن  عبارة  النّصُّ  كان  فقد  احلوار، 

جوابه بآي القرآن الكريم:
ْن َفُقولُوا آَمنَّا َوُهْم ال ُفْفَتُنوَن﴾[العنكبوت: ٢].

َ
ُكوا أ ْن ُفرْتَ

َ
َحِسَب اجَّاُس أ

َ
﴿أ

ال  الفتنة  أنّ  إىل  املتكلّم  فأشار  اآلية،  مقصد  ملعرفة  املتلقي  انتباه  يُثري  ما 
نَا»،  رِ أَظْهُ  َ بَنيْ    اهللاِ ولُ  سُ رَ وَ بِنَا  لُ  نْزِ تَ الَ  تْنَةَ  فِ الْ أَنَّ  تُ  لِمْ إليامهنم، «عَ تشملهم 
تدرج  منه  فيتبني  تراتبياً،  الفتنة،  عن  تتحدث  اإلجابة  الفتنة،  عن  كان  فالسؤال 
الرسول  وبني  بينه   جر عام  اإلخبار  يف  املتكلّم  ويستمر  الفتنة،  تبئري  نحو 
األكرم  من حوار حول الفتنة، الذي يُمثل الرتبة الثانية بعد القرآن الكريم، 
من  يتبني  وكذلك  َا؟»،  هبِ اهللاُ  كَ  َ ربَ أَخْ الَّتي  تْنَةُ  فِ الْ هِ  هذِ ا  مَ اهللاِ،  ولَ  سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ «فَ
 ،أو اإلمام عيل احلوار أنّ الفتنة هي إخبارٌ من اهللا تعاىل به، فليس من النبي
ي»،  دِ نْ بَعْ تَنُونَ مِ يُفْ تِي سَ ، إِنَّ أُمَّ ُّ يلِ ا عَ : «يَ الَ قَ فردَّ عليه بافتتان األُمة بأمجعها، «فَ

( ١ ) ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ٢١١/٣، هذه اخلطبة خاصة للتعريف بالفتنة ووصفها 
الدقيق املفعم بالكنايات واالستعارات البالغية، فحضورها كان مؤثراً يف البنية اخلطابية، وذلك 
إحالة  عليها  حييل  وقد  الظاهر  االسم  فيها  يذكر  فقد  واملضمرة،  الظاهرة  الداللة  طريق  عن 
ضمريية، وذلك لرسم صورة مستقبلية منسجمة وواضحة يف ذهن املتلقي، وحمذرة من آثارها 
يف  أكثر  لالستزادة  املدمرة.  وحوادثها  الفتن  هذه  وطأة  حتت  االنجراف  من  هلم  منذرةً  السلبية، 

مضامني هذه اخلطبة، يراجع: م. ن: ٢٠٨-٢١٤. 
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الوحدة  فتستمر   ،واإلمام   النبي بني  اجلاري  النّيصِّ  احلوار  ويستمر 
عيل،   ، وقلتُ قال،  للـ«الفتنة،  احلاصل  للتكرار  ونتيجة  لذلك،  تبعاً  ية  النّصّ
األساسية،  البؤرة  «الفتنة»  نحو  متجهة  هي  الكلامت  مجيع  ولكن  اهللا»،  رسول 
بِأَيِّ  ولَ اهللاِ، فَ سُ ا رَ : يَ لْتُ فكان آخر ما سأله عن الفتنة القوم بأمواهلم ودينهم، «قُ
ةِ  لَ نْزِ ةِ فِتْنَة؟»، فكان اجلواب: «بِمَ لَ نْزِ مْ بِمَ ة، أَ دَّ ةِ رِ لَ نْزِ بِمَ ؟ أَ نْدَ ذلِكَ ُمْ عِ هلُ نْزِ لِ أُ املَْنَازِ
عداد  يف  لكوهنم  ؛  النّيصِّ للحوار  العميق  املعنى  من  يستنبط  ذلك  وتعليل  فِتْنَة»، 
كاخلمر  واملحارم  الشبهات  عىل  عملوا  ولكنَّهم  الشهادتني،  لنطقهم  املسلمني 
االتساق  فتوافرَ  اخلالفة،  مسألة  يف  صاحبه  عن  احلقّ  وإبعاد  والربا،  والسحت 
اللفظي واملعنوي معاً؛ لتوافر وسائل االتصال اإلقناعي، والتأثري، واالستمرار 

. النّيصِّ والداليل، وما أسهمهُ التكرار املكثف يف النسيج النّيصِّ
٤- عالقات أخر: هناك عالقات زوجية من األلفاظ املتضامة، تستدعي 

إحدامها األخر، ومنها( ١ ): 
اللواء/ الدوالر/السنت،  /األربعاء،  «الثالثاء  مثل:  الرتتيب،  أ-عالقة 

العميد».
ب-عالقة الكلِّ باجلزء، مثل: «السيارة/ الفرامل، الصندوق/الغطاء».

ج-عالقة اجلزء باجلزء، مثل: «الفم/ الذقن».
كلمة  تشملهام  /الطاولة،  «الكريس  مثل:  عام،  صنف  يف  د-االندراج 

األثاث.
سابكة،  قوة  النّصَّ  يف  ختلق  الكلامت  من  زوج  بني  الرابطة  العالقات  وهذه 

.١٠٩، ١١٠ : ( ١ ) ظ: عزة شبيل، علم لغة النصّ
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:تُسمى بالتضام، تظهر يف مجل متجاورة، من ذلك قوله

لِعَتْ  خُ وَ ا،  يهَ اعِ رَ ا  هَ لَ سَ أَرْ دْ  قَ ا،  دِهَ رْ وِ مَ  وْ يَ يمِ  ِ اهلْ االْبِلِ  اكَّ  تَدَ  َّ يلَ عَ وا  اكُّ تَدَ «فَ
ا  هذَ بْتُ  قلَّ دْ  قَ وَ  ، يَّ لَدَ بَعْض  اتِلُ  قَ مْ  هُ بَعْضُ وْ  أَ  ، اتِيلَّ قَ ُمْ  أَهنَّ نَنْتُ  ظَ تَّى  حَ ا،  ثَانِيهَ مَ
ودُ بِامَ  حُ وِ اجلُْ مْ أَ عْني إِالَّ قِتَاهلُُ نِي يَسَ تُ دْ جَ امَ وَ ، فَ مَ نِي النَّوْ نَعَ تَّى مَ هُ حَ رَ هْ ظَ رَ بَطْنَهُ وَ االْمْ
تَاتُ  وْ مَ ، وَ ةِ الْعِقَابِ اجلََ عَ نْ مُ َّ مِ يلَ نَ عَ وَ تَالِ أَهْ ةُ الْقِ اجلََ عَ انَتْ مُ كَ ، فَ دٌ َمَّ اءَ بِهِ حمُ جَ

.( ١ )« ةِ رَ تَاتِ االْخِ وْ نْ مَ َّ مِ يلَ نَ عَ وَ يَا أَهْ نْ الدُّ
بدءاً  اهليم  اإلبل  ملراحل  الرتتيب  عالقة  هي  الظاهرة  العالقات  هذه  أول 
إطالقها  بعد  ا»،  دِهَ رْ وِ مَ  وْ يَ يمِ  ِ اهلْ االْبِلِ  اكَّ  «تَدَ املاء  رشاهبا  يوم  يف  ازدحامها  من 
تْ  لِعَ خُ «وَ عقاهلا،  أو  شعرها  خلعها  ثم  ومن  ا»،  يهَ اعِ رَ ا  لَهَ سَ أَرْ دْ  «قَ للرشاب 
وتأخري  تقديم  فيه  حصل  وإنْ  األبل،  رشاب  ملراحل  الرتتيب  فهذا  ا»،  ثَانِيهَ مَ
ملشاهبة  األحداث  لربط  به  جيء  وإنّام  األساس،  املقصد  هو  ليس  األمر،  ألمهية 
اإلبل  مثل  مبايعته  عىل  واجتامعهم  ازدحامهم  أثناء  يف  املتلقني  وواقع  هذه  حالهِ 
اهليم؛ وجاء هبذا التشابه بغية ربط األحداث وتقريبها يف ذهن املتلقي، ما جيعل 

. اخلطاب متامسكاً يف ذهنهِ
التامسك  عملية  لتُتمم  باجلزء»؛  والكلِّ  باجلزء،  «اجلزء  عالقتي  وتأيت 
وْ  أَ  ، اتِيلَّ قَ ُمْ  أَهنَّ نَنْتُ  ظَ تَّى  «حَ قوله:  نحو  املعجمية،  الوحدات  بني  والرتابط 
األجزاء  فعالقة   ،« هُ رَ ظَهْ وَ نَهُ  بَطْ رَ  األمْ ا  هذَ بْتُ  قلَّ دْ  قَ وَ  ، يَّ دَ لَ بَعْض  اتِلُ  قَ مْ  هُ ضُ بَعْ
بني  قسمني  عىل  الناس  قسمّت  فقد  واضحة،  تبدو  اآلخر  بعضها  مع  بعضها 
ألداء  جتتمع  ا  ألهنّ ؛  النّصِّ نواة  ثل  متُ واحدة  طائفة  إىل  انتموا  إنْ  ومقتول،  قاتل 

( ١ ) هنج البالغة: ٩٠، خطبة: ٥٤.



١٢٩الفصل األول: املبحث الثاين: التضام املعجمي ....................................... 
، وهذا يتضح من ارتباط كلٍّ من اللفظني  معنى واحد هو تصوير هيئة بيعتهم لهُ

. »، «بَعْض»، ما يؤدي إىل تالحم أجزاء النّصِّ مْ هُ ضُ «بَعْ
للتأكيد  »؛  هُ رَ ظَهْ وَ نَهُ  بَطْ رَ  األمْ ا  هذَ بْتُ  قلَّ دْ  قَ «وَ باجلزء  الكلِّ  عالقة  ومن 
بعد  الشام  أهل  قتال  عن  أصحابه  ختاذل  فقد  ام،  الشّ أهل  مع  القتال  معنى  عىل 

. ، فبعالقتها مع مؤكداهتا تؤدي إىل فهم النّصِّ إرصارهم عىل مبايعتهِ
األحداث  تربط  املرتتبة  الرتكيبية  واجلمل  املعجمية  الوحدات  هذه  ومجيع 
م هلم، فقد متثل وصفهم املبارش  الوصفية تنتظم مجيعها حتت عنوان داليل هو الذّ
بعضها  أجزاؤه  ترتبط  متامسكاً،  واحداً  كال  النّصُّ  جيعل  ما  بالذم،  املبارش  وغري 

ببعض ارتباطاً عضوياً، ال انفكاك بينها.
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رتُوباً،  تُبُ  رْ يَ اليشءُ  تَبَ  «رَ من  وهي  والثبات،  املنزلة  تعني   : لـغةً الـرتــبــة 
ك،  : ثبت فلم يتحرّ تَّبَ رَ وتَ

بَتَه...  ثْ أَ  : تَرتِيباً بَه  تَّ ورَ تِصابَه؛  انْ بَ  تَصَ انْ أَي  بِ  عْ الكَ تُوبَ  رُ تَبَ  رَ يقال: 
. جِ رَ تَباتِ الدَّ : الواحدة من رَ بَةُ تَ الرَّ

لةُ عند املُلوكِ ونحوها»( ١ ). : املَنْزِ بةُ تَ بةُ واملَرْ تْ والرُّ
ل «عالقة بني جزأين من أجزاء السياق  ا يف االصــطــالح: فهي قرينة تُشكّ أمّ
يدل موقع كلٍّ منهام من اآلخر عىل معناه»( ٢ )، فال يبعد معناه عن األصل اللغوي؛ 
إذ يدل عىل املنزلة أو القيمة املوقعية يف الكالم؛ إذ «تعني مالحظة موقع الكلمة 
يف الرتكيب الكالمي»( ٣ )؛ فهي من الظواهر اللفظية التي تُسهم يف حتديد مواقع 

( ١ )ابن منظور، لسان العرب: ١/ ٤٠٩، ٤١٠، (مادة رتب)
( ٢ )متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ٢٠٩.

( ٣ )فاضل مصطفى الساقي، أقسام الكالم العريب: ١٤٦.



١٣٤................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
املعنى  عن  اللبس  رفع  عىل  فـ«تُساعد  فيه،  الواردة  السياق  يف  ومعانيها  الكلامت 
هبا،  خاصاً  موضعاً  تتخذ  عبارة  أو  كلمة  فكلّ  )؛   ١ فيها»(  الكلمة  موقع  بتحديد 
ت داللتها يف سياق الرتكيب  وترتيباً خاصاً، فإن تغريّ ذلك الرتتيب أو زال، تغريّ
ذلك  أساس  عىل  واللواحق  بالسوابق  السياقية  وظيفتها  وترتبط   ،(  ٢ الكالمي( 
ومتاسكها،  الكالم  أجزاء  بتعالق  يوحي  وهذا  السياق،  يف  هلا  الثابت  املوقع 
نسبياً  ثابت  وهو  العنرص  «موقع  عىل  أساس  بشكل  يرتكز  الكالمي  فالرتكيب 
نظاماً  العربية  اجلملة  يُعطي  الرتتيب  هذا  أنّ  يعني  ما   ،(  ٣ اللغوي»(  الرتكيب  يف 
خاصاً، متى ما تغري ذلك الرتتيب اختل النظام، فلو تقدمت كلمة عىل أُخر أو 
ت، وقد  حرف عىل فعل؛ الختل املعنى أو اختلف وانتفتْ داللة الرتكيب أو تغريّ
رجها  يصبح جمرد كلامت مصفوفة ال ترابط بينها، وعليه فاإلخالل بقرينة الرتبة خيُ

من كوهنا نسقاً ويفقدها داللتها بالرضورة( ٤ ).
نة للجملة، بام يضمن  فالقول بـ«الرتبة» يدفعنا إىل توقع الرتابط بني العنارص املكوّ
هلا تالزماً عىل هذه احلال، فليس بمقدور أي تركيب أن يُعربّ عن األفكار الذهنية 
املقصودة بدون التزامٍ دقيق لرتتيب منظم، يعينه عىل أداء املهمة بدقة، وال سبيل إىل 

حتقق ذلك من دون مراعاة األحكام التي حتفظ لكل كلمة رتبتها يف اجلملة( ٥ ).

( ١ )حممد محاسة عبد اللطيف، لغة الشعراء دراسة يف الرضورة الشعرية: ٢٨٥.
( ٢ ) ظ: م.ن: ٢٨٥

( ٣ )نوم جومسكي، البنى النحوية، ترمجة يؤيل يوسف عزيز: ٧.
املعنى:  وظالل  املعنى  عيل،  يونس  حممد  حممد  و:   ،٢٩٥ اللغة:  أرسار  من  أنيس،  إبراهيم  ظ:   (  ٤  )

.٣٣١
( ٥ ) ظ: عيل أبو مكارم، الظواهر اللغوية: ٢٣٣.



١٣٥الفصل الثاين: املبحث األول: الرتبة وأنواعها ........................................ 
ر هلم  ة تصوّ لقد جعل النحاة ملواقع الكالم رتباً بعضها أسبق من بعض، فثمَّ
يكشف عن أنَّ رتبة العمدة قبل رتبة الفضلة، فرتبة املبتدأ قبل رتبة اخلرب، ورتبة 
ما يصل إليه الفعل بنفسه قبل رتبة ما يصل إليه بحرف اجلر، وإنْ كانا فضلتني، 

ورتبة املفعول األول قبل رتبة املفعول الثاين؛ ألنّه فاعل يف املعنى( ١ ).
عىل  يفرض  النحو  ألنَّ  االستقرار؛  نحو  يتجه  العربية  يف  الكلامت  فرتتيب 
االنفعالية  احلالة  لتغيري  نتيجةٌ  هو  احلاصل  التغيري  ا  أمّ يتغري،  ال  ترتيباً  الكلامت 
انفعاالته  عىل  تنعكس  إنسان  ألي  والعصبية  النفسية  ألنّ «احلالة  ٢ )؛  للمتكلم( 
 لد الداليل  املقصد  يفرضه  فالرتتيب   ،( ٣ اللغوي»(  السلوك  ومنها  وسلوكياته 
ما  ذلك-،  بيان  سيأيت  نفسية-  أو  لغوية  دعامتني  وفق  عىل  ذلك  يكون  املتكلم، 
املوقعي،  مها «الثبات  الداللة  إنتاج  يف  حيزين  يأخذ  الكالمي  الرتتيب  أنّ  يؤكد 
لغة  توجد  ال  أنّه  «فاحلقيقة  بقوله:  (فندريس)  ذلك  يؤكد  احلركة»،  وحرية 
واحدة  لغة  توجد  ال  كام  مطلقة،  حرية  عىل  الكلامت  ترتيب  يف  تسري  واحدة 

ترتيب الكلامت فيها جامد ال يتحرك»( ٤ ).
٥ )، وهي أكثر ورودا  وتزداد «أمهية الرتبة يف اللغات اخلالية من اإلعرابـ«( 
مع املبنيات منها مع املعربات، وورودها مع األدوات والظروف من بني املبنيات 

( ١ ) ظ: فاضل السامرائي، اجلملة العربية تأليفها، وأقسامها: ٣٦.ِ
( ٢ ) ظ: كوليزار كاكل عزيز، القرينة يف اللغة العربية: ٩٩.

 منتد (األنرتنيت)،  العاملية  املعلومات  شبكة  اللغة،  يف  النفسية  اجلوانب  اجلابر،  سلطانة  د.   (  ٣  )
التعليمي.

( ٤ ) فندريس، اللغة: ١٨٧.
( ٥ ) حممد محاسة عبد اللطيف، لغة الشعر دراسة يف الرضورة الشعرية: ٢٨٥.



١٣٦................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
أكثر اطرادا منه مع غريها، وربام يرجع ذلك إىل أنّ عدم وجود العالمة اإلعرابية 
العالمة  عن  هلا  عوضا  الرتبة  وجعلت  الرتبة،  قرينة  إىل  هبا  جنح  قد  املبنيات  يف 

اإلعرابية( ١ ).
وألمهيتها السياقية والنحوية نجد هلا أثراً واضحاً عند النحاة القدماء، وأكثر 
واضحاً،  اهتامماً  أوالها  فقد  ٣١٦هـ)  (ت  الرساج)  (ابن  عند  بارزةً  نجدها  ما 
ا  يقول: «أما تقديم املضمر عىل الظاهر الذي جيوز يف اللفظ فهو أن يكون مقدمً
) كان  ه زيدٌ بَ غالمَ ا يف معناهُ ومرتبته، وذلك نحو قولك: (رضَ يف اللفظ مؤخرً
)، فقدمتَ ونيتُكَ التأخري، ومرتبةُ املفعول أن يكون  هُ بَ زيدٌ غالمَ َ األصل: (رضَ
النحوية  لألبواب  ل  املفصّ تعداده  عند  جلياً  اهتاممه  ).ويظهر   ٢ الفاعلـ«(  بعد 
والتوابع،  وصلته،  كـ(املوصول  بيانه-  –وسيأيت  املحفوظة  املتأخرة  الرتب  ذات 

والتمييز والفاعل، واملضاف واملضاف إليه وغري ذلك).
يقول:  سيبويه،  كتاب  رشحه  يف  (ت٣٦٨هـ)  (السريايف)  إليها  أشار  وقد 
إذا  أنك  يعني  اهلـاء،  فلزمته  رضبته،  زيدٌ   : قـلتَ االسم  عىل  الفعلَ  بنيتَ  «فإذا 
رفعته  فإذا  باالبتداء،  ترفعه  أن  من  بد  فال  الرتبة،  يف  األول  هو  زيدا  جعلت 
باالبتداء فال بد من أن يكون يف اجلملة التي بعده ضمري يعود إليه، وتكون هذه 

.( ٣ )« اجلملة مبنية عىل املبتدأ، كأنك قلت: زيدٌ مرضوبٌ
(ابن  عىل  السابقني  النحاة  عند  –الرتبة-  أثرها  انعدام  يعني  ال  وهذا 
حديثهم  ضوء  يف  متناثرةً  جاءت  فداللتها  عندهم،  لفظها  غاب  وإنْ  اج)،  الرسّ

( ١ ) ظ: متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ٢٠٨، ٢٠٩.
اج، األصول: ٢٣٨/٢. ( ٢ ) ابن الرسّ

( ٣ ) السريايف، رشح كتاب سيبويه: ١٠١/٣.



١٣٧الفصل الثاين: املبحث األول: الرتبة وأنواعها ........................................ 
أولئك(سيبويه)  أوائل  ومن  األسايس،  مقصدها  فهذا  والتأخري»،  عن «التقديم 
و(املربد) (ت  القرآن)،  كتابه (معاين  يف  (ت١٨٠هـ)، (والفراء) (ت٢٠٧هـ)، 
الذي  الفاعل  باب  يف  يقول  (سيبويه)  فهذا  (املقتضب)،  كتابه  يف  ٢٨٥هـ) 
زيدٌ  انتصب   ... زيداً اهللا  عبدُ  بَ  َ رضَ قولك:  «وذلك  مفعول:  إىل  فعلُه  تعداه  يَ
 رتَ الفاعل جر  إليه فعلُ الفاعل. فإن قدمتَ املفعولَ وأخَّ ألنه مفعول تعدّ
بَ زيداً عبدُ اهللا؛ ألنّك إنَّام أردت  َ ل، وذلك قولك: رضَ اللفظُ كام جر يف األوّ
لَ منه وإنْ كان مؤخراً  ا، ومل تُرد أن تَشغلَ الفعل بأوَّ مً را ما أردت به مقدَّ ؤخّ به مُ
كثري،  جيَّد  عريبٌّ  وهو  ما،  مقدَّ فيه  يكون  أن  اللفظ  حدّ  كان  ثمَّ  فَمن  اللفظ.  يف 
م  هنِ ِامّ مون الذي بـيانه أهم هلم وهم بـبيانه أعـنى، وإن كانا مجيعاً هيُ م إنَّام يقدّ كأهنّ

نِياهنم»( ١ )، فتقديم املفعول جاء لالهتامم به والعناية. عْ ويَ
التقديم  رتبته  العامل  أنَّ  والتأخري-  التقديم  ذلك-  يف  معايريهم  من  وكان 
الفعل،  تقديم  عىل  ترتيبها  يكون  مثالً  الفعلية  فاجلملة  املعموالت،  بعده  يأيت  ثم 
عامله،  عىل  الفاعل  تقديم  جيوزوا  ومل   ،( ٢ به(  املفعول  ثم  الفاعل،  بعده  يأيت  ثم 
 ،( ٣ ) يف حني جوزوا حرية التقديم للمفعول به، فقدموه عىل الفاعل والفعل معاً
اتضحت  فإذا  الفائدة،  وحتقيق  بيانه-  –سبق  اللبس  أمن  ذلك  يف  ومعيارهم 
ذلك  يف  يعتمد  ألنَّه  اللفظي؛  الرتتيب  من  مانع  فال  تقديمه  يف  السياقية  الداللة 

عىل الرتتيب املعنوي للسياق.
ومن علامء اللغة (ابن جني) (ت٣٩٢هـ) الذي درس هذا اجلانب يف إطار 

( ١ ) سيبويه، الكتاب: ٣٤/١.
( ٢ ) ظ: ابن الرساج، األصول: ٢٢٢/٢، و: ابن فارس، الصاحبي يف فقه اللغة: ٢٤٤.

اج، األصول: ٢٩٤/٢، و: ابن األنباري، اإلنصاف يف مسائل اخلالف: ٢٣٦/١. ( ٣ ) ظ: ابن الرسّ



١٣٨................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
 ومد الرتبة،  مواضع  بيان  يف  القول  ففصل  والتأخري،  التقديم  أمهية  تناوهلم 
يف  قوله  ذلك  من  (اخلصائص)،  كتابه  يف  السياقي  أو  النحوي  املعنى  يف  أثرها 
تقديم  من  امتناعهم  ذلك  «من  عارض»:  هناك  عرض  إذا  املراتب  «نقض  باب 
ليس  الفاعل  كان  حيث  من  يمتنع  مل  فهذا  زيداً،  هُ  المُ غُ رضب  نحو  يف  الفاعل 
ضمري  إىل  الفاعل  إضافة  وهي  إليه،  انضمت  لقرينة  امتنع  وإنّام  التقديم،  رتبته 
الضمري  يعود  لئال  ١ )؛  ومعنى»(  لفظاً  مظهره  عىل  املضمر  م  تقدّ وفساد  املفعول، 

.( ٢ ) عىل متأخر لفظاً ورتبةً
وقد نالت الرتبة حظاً وافراً عند البالغيني؛ وذلك ملا متتاز به من دالالت 
عىل  السياقي  ترتيبهم  يف  معتمدين  الكالم،  أجزاء  بني  والتعليق  االرتباط 
)؛   ٣ نفسه(  الرتكيب  ال  الرتكيب  أسلوب  يدرسون  م  أهنّ إالّ  النحوي،  األصل 
 ،(  ٤ ألفاظها»(  يف  ال  الكلم  معاين  يف  الكالم  مؤلف  يعمله  عمل  فـ«الرتتيب 
الكالم  فسياق   ،(  ٥ املعنى(  يف  له  قصدٍ  غري  من  اللفظ  بحكم  الرتتيب  يقع  فال 
يف  يقول  كام  الداليل،  والقصد  الرتتيب  بني  الربط  أساس  عىل  عندهم  قائم 
هناك  يكون  حتى  يشء  يف  الرتتيب  يكون  «ال  (ت٤٧١ه):  (اجلرجاين)  ذلك 
به  ثنى  يُ بالذي  وبدئ  أخر  ما  يُؤخر  ومل  م،  قدّ يُ مل  إن  وصنعة،  صورة  إىل  قصد 

( ١ ) ابن جني، اخلصائص: ٢٩٣/١.
( ٢ ) ظ: ابن عقيل، رشح ابن عقيل: ٢٤٠/١.

( ٣ ) ظ: متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ٢٠٧.
( ٤ ) اجلرجاين، دالئل اإلعجاز: ٣٥٩.

( ٥ ) ظ: املالقي، رصف املباين يف رشح حروف املعاين: ٤١١.



١٣٩الفصل الثاين: املبحث األول: الرتبة وأنواعها ........................................ 
حتى   ،(  ١ الصنعة»(  وتلك  الصورة  تلك  لك  حتصل  مل  به  ثلّث  بالذي  ثُني  أو 
وأجادوا  أساليبهم،  يف  يوظفوهنا  التي  الفنون  من  فنّ  –عندهم-  الرتبة  بدت 
أخذ  وأنَّ  يقتضيه،  الذي  املوضع  ووضعه  الكالمي  السياق  يف  توظيفها  يف 
ثمَّ  ومن   .(  ٢  ) بجاراهتا  معناها  ارتباط  عن  ناشئ  األسلوب  يف  مكاهنا  الكلمة 
يف  عندهم-  –الرتتيب  ينرصم  ما  فغالباً  السياق،  معنى  عىل  يرتكز  الرتتيب  أنَّ 
والفضل  واملكاين،  الزماين  كاملتعلق  تراتبية؛  ضوابط  وفق  عىل  الداليل  الفضاء 

.( ٣ والرشف، والكيل واجلزئي، وغري ذلك( 

( ١ ) اجلرجاين، دالئل اإلعجاز: ٣٣٧.
( ٢ ) ظ: كوليزار كاكل عزيز، القرينة يف اللغة العربية: ١٠٣.

بِِه  نْبَْتَنا 
َ
َفأ َماًء  َماءِ  السَّ ِمْن  لَُكْم  نَزَل 

َ
َوأ َواَألْرَض  َمَواِت  السَّ َخلََق  ْن  مَّ

َ
﴿أ تعاىل:  قوله  نحو   (  ٣  )

ْن  مَّ
َ
بَْل ُهْم َقْوٌم َفْعِدلُوَن  أ  ِ َمَع ابَّ  ٌ َ ءِ

َ
ْن تُنْبُِتوا َشَجَرَها أ

َ
َحَدائَِق َذاَت َنْهَجٍة َما اَكَن لَُكْم أ

 ٌ َ ءِ
َ
أ َ وََجَعَل َننْيَ اْكَْحَرْيِن َحاِجزاً  ِ وََجَعَل لََها َرَوا ْغَهاراً 

َ
وََجَعَل ِخاللََها أ ْرَض َقَراراً 

َ
َجَعَل األ

وَء َوجَيَْعلُُكْم  ْن جُيِيُب الُْمضَطرَّ إَِذا َدَخهُ َويَْكِشُف السُّ مَّ
َ
ْكرَثُُهْم ال َفْعلَُموَن  أ

َ
ِ بَْل أ َمَع ابَّ

ْن َفْهِديُكْم يِف ُظلَُماِت الرَْبِّ َواْكَْحِر َوَمْن  مَّ
َ
ُروَن  أ ِ َقلِيالً َما تََذكَّ ٌ َمَع ابَّ َ ءِ

َ
ْرِض أ

َ
ُخلََفاَء األ

َلَْق   اخلْ
ُ
ْن َفْبَدأ مَّ

َ
ُكوَن  أ ا يرُْشِ ُ َقمَّ ِ َيَعاىَل ابَّ ٌ َمَع ابَّ َ ءِ

َ
يَاَح برُْشاً َننْيَ يََدْي رمَْحَتِِه أ يُْرِسُل الرِّ

ُكنُتْم  إِْن  بُْرَهانَُكْم  َهاتُوا  قُْل   ِ ابَّ َمَع   ٌ َ ءِ
َ
أ ْرِض 

َ
َواأل َماءِ  السَّ ِمْن  يَْرُزقُُكْم  َوَمْن  يُِعيُدهُ  ُعمَّ 

َصاِدقنَِي﴾، [النمل: ٦٠-٦٤]، فقد جاء الرتتيب النّيصّ يف اآليات السابقة مراعياً بعدين من 
فاألرض  السموات  بذكر  فبدأ  اآليات  يف  مذكور  عنرص  كلّ  وجود  زمن  األول:  الرتتيب  أبعاد 
ل، ثم أعقب ذلك بزمن وجود اإلنسان و استخالفه.  مهدتْ فيه لألرض ما جر عليها وتشكّ
تصغر  املوجودات  هذه  مساحة  أخذتْ  ثم  بالكليات  فبدأ  الوجود،  يف  العنارص  حجم  والثاين: 
الرتتيب  سعد،  فاضل  أمري  د.  ظ:  التكوين،  لعنارص  الدقيق  الرتتيب  عىل  يؤكد  مما  فشيئاً،  شيئاً 
واألسس  الضوابط  هذه  وفق  عىل  يأيت  البالغيني  عند  الرتتيب  فقيد  وعليه   ،٧٨  ،٧٩ والتتابع: 

املنسجمة وسياق املعنى وهذا متعلق بالعمق الداليل للرتتيب.



١٤٠................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة

;UÏehÖ’\ ;]¡Ê›

ثمة نوعان للرتبة يف السياق الكالمي من حيث ثباهتا يف بعض أجزاء السياق 
يف  ها  وتغريّ اآلخر،  بعضها  عىل  اجلملة  أجزاء  بعض  تقديم  جواز  بعدم  تتمثل 

أجزاء أُخر. وهذه تسمح بحرية التقديم والتأخري، مها: 
 •IÏzΩÊz,\ ;ÏehÖ’\

 •IÏzΩÊz,\;3≈;ÏehÖ’\

أو  تقدماً  لغريها  بالنسبة  الثابت  الكلمة  موقع  وتعني   UÏΩÊ,\ ;ÏehÖz’\

 ،( ٤ الرتكيب(  اختالل  إىل   أد املوقع  اختل  ومتى  الكالمي،  الرتكيب  يف  تأخراً 
بعد الرتكيب عن الصواب، وهلذا تُعد حمفوظة «يف نظام  فأي اختالل يلحق هبا يُ
اللغة، واالستعامل يف الوقت نفسه»( ٥ )، ما يدلُّ عىل أنَّ ترتيب العنارص اللغوية 
باملعنى  تتعلق  ما  غالباً  حريتها  من  حتد  بضوابط  مرتبط  الكالمي  السياق  يف 
يمكن  كام  الكلم  أقسام  بني  الكلمة  موقع  حتديد  بوساطتها «يمكن  إذْ  الوظيفي؛ 

حتديد معنى األبواب النحوية ومن ثمَّ معرفة وظائفها»( ٦ ).
عنده  وهي  إياها:  مفصال  اج)  الرسّ (ابن  عددها  التي  النحوية  أبواهبا  ومن 

 :( ٧ ) ثالثة عرش باباً

العريب:  الكالم  أقسام  الساقي،  فاضل  و:   ،٢٠٧ ومبناها:  معناها  العربية  اللغة  حسان  متام  ظ:   ( ٤  )
.١٤٦

( ٥ ) متام حسان، البيان يف روائع القرآن: ٩١.
( ٦ )فاضل مصطفى الساقي، أقسام الكالم العريب: ١٤٦.

( ٧ ) ظ: ابن الرساج، األصول: ٢٢٢/٢-٢٤٧.



١٤١الفصل الثاين: املبحث األول: الرتبة وأنواعها ........................................ 
جزءاً  هنا  تكون  فالصلة  بينهام،  تالزم  عالقة  لوجود  املوصول؛  مع  الصلة 
بقوله:  عاميرة)  (خليل  ذلك  ويؤكد  إليها،  املوصول  الفتقار  املوصول  من 
االسم  أن  بالتالزم  هنا  نعنيه  الذي  والصلة،  املوصول  بني  تالزم  عالقة  «هناك 
يأيت  ما  إىل  حيتاج  ينفك  ال  بعينه  مدلولٍ  إىل  إشارته  وعدم  إلهبامه  املوصول 
واحدة،  كلمة  واحلكم  املعنى  يف  صلته  مع  ويكون  اسمية،  أو  فعلية  مجلة  بعده 
ترتبط ببؤرة اجلملة لتقوم بدورها يف املعنى. وقد أدرك النحاة العرب...ذلك 
ا جاءت لتحديد االسم  بقوهلم مجلة الصلة ال حمل هلا من اإلعراب، وذلك ألهنّ

.(  ١ ولتخصيصه»(  قبلها 
املضمر مع الظاهر يف اللفظ واملعنى.

كحكم  حكمها  االسم  توابع  ومجيع  املوصوف،  مع  هبا  اتصل  وما  الصفة 
الصفة.

املضاف إليه وما اتصل به مع املضاف.
العوامل يف األسامء واحلروف التي تدخل عىل األفعال سواء أكانت عاملة 
، وإنَّ وأخواهتا ونواصب وجوازم الفعل، وأدوات  أم غري عاملة كـ«حروف اجلرِّ

الرشط، وال النافية، وقد وسوف وغريها».
I◊¡]’\

وأسامء  وليس،  التعجب  وفعل  وبئس  كـ«نعم  تترصف،  ال  التي  األفعال 
األفعال».

الفعل،  عمل  وتعمل  الفاعلني  بأسامء  تشبيهاً  الصفات  من  أعمل  ما 

( ١ ) خليل عاميرة، يف نحو اللغة العربية وتراكيبها: ٢٠٠، ومثله بقية الرتب املحفوظة.



١٤٢................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
املبالغة». وصيغ  املشبّهة  كـ«الصفة 

احلروف التي هلا صدر الكالم، ويقصد هبا ذلك النوع من الكلم الذي يلتزم 
قبله  فيام  يعمل  فال  به،  يتعلق  الذي  الكالم  أو  مجلته،  أول  يف  يكون  أنْ  دائامً  فيه 
وال يعمل فيه ما قبله، فصدر الكالم( ١ )«هو كلُّ ما يُغري معنى الكالم ويُؤثر يف 
واالستفهام،  والتنبيه،  النفي...  كحروف  الصدر  فمرتبته  حرفاً  كان  و  مضمونه 

.( ٢ والتحضيض...»(  والتشبيه 
 « منطلقاً زيدٌ  «هذا  قولك:  نحو  فعالً،  يكن  ومل  الفعل،  معنى  فيه  عمل  ما 
أنْ  إالّ  التنبيه  وهو  من «هذا»  املفهوم  املعنوي  العامل  عىل  احلال  تقديم  جيوز  ال 
» فيعمل العامل  يكون املعنوي ظرفاً أو جاراً وجمرور نحو قولك: «فيها زيدٌ قائامً

املعنوي يف الظرف «االستقرار» يف احلال( ٣ ).
IáËË⁄i’\

زيداً  «رضبتُ  عيسى»،  موسى  «رضب  نحو  م،  مقدّ أنّه  ألبس  إذا  التقديم 
تكون  أن  جيز  مل  املفعول  أم  الفاعل  القائم  من  يعلم  ال  السامع  كان  إذا   ،« قائامً

احلال من صاحبها إالّ يف وضع الصفة ومل جيز أن تقدم عىل صاحبها( ٤ ).
فصل  عنه،  غريب  وهو  سبب  فيه  ليس  بام  واملعمول  العامل  بني  يُفرق  أن 

اج، األصول: ٥٥/١. ( ١ ) ظ: ابن الرسّ
( ٢ ) الريض، رشح الريض عىل الكافية: ٣٣٦/٤.
اج، األصول: ٢٢٢/٢-٢٤٧. ( ٣ ) ظ: ابن الرسّ

اج، األصول: ٢٤٥/٢، و: فاضل الساقي، أقسام الكالم العريب: ١٨٦، ١٨٧، و:  ( ٤ ) ظ: ابن الرسّ
ردة اهللا الطلحي، داللة السياق: ٤٦٠



١٤٣الفصل الثاين: املبحث األول: الرتبة وأنواعها ........................................ 
.( ١ املتطالبني (العامل واملعمول بأجنبي)( 

اج) أنّ الرتبة ملزمة لعالقة التضام –وسيأيت بيان  يتضح من كالم (ابن الرسّ
متعلقة هبا. ولواحق  ذلك-الفتقارها لسوابق 

[;\’UÏΩÊ,\;3≈;ÏehÖ فهي بعكس السابقة تغري موقع الكلمة يف تركيب  flŸ^

فهي  النحوي،  احلكم  يف  تغيرياً  التغيري  ذلك  يتبع  وال  تأخراً،  أو  ماً  تقدّ الكالم 
ا يف االستعامل معرضة للقواعد النحوية  «رتبة يف نظام اللغة ال يف استعامهلا؛ ألهنّ
 ،(  ٢ والتأخري»(  التقديم  من  األسلوبية  لالختيارات  ثم  الضمري  عود  حيث  من 
وفق  عىل  السياق  داخل  الكلامت  مواضع  تغيري  يف  احلرية  املتكلم  يُعطى  فيها 
در  هتُ إذ  املحفوظة»؛  غري  بـ«الرتبة  ميت  سُ وفقه  فعىل   ،(  ٣ مقررة(  لغوية  قواعد 
عند أمن اللبس ملقتضيات السياق، نحو قولك: «زيداً رضبهُ عمرو» فقد اقتىض 
فظ-  -حتُ ذلك  وبعكس  «عمرو»،  الفاعل  عىل   « «زيداً به  املفعول  م  تقدّ السياق 

قف املعنى عليها واقتىض السياق االحتفاظ هبا( ٤ ). إذا توّ
إذْ  الكالم؛  سياق  يف  الوظيفة  من  نوعني  تتطلب   األخر هي  الرتبة  وهذه 

ة نوعان من حرية الرتبة:  ثمَّ
تقدم  نحو  السياقية،  وظيفته  عىل  املحافظة  مع  املتأخر  فيه  يتقدم  أوهلام: 
الذي  نفسه»،  الفعل  «عىل  أو  الفاعلـ»،  عىل  به  و«املفعول  املبتدأ»،  عىل  «اخلرب 
إذا  وكذلك  اإلعرابية»،  «العالمة  هو  املفردات  هلذه  السياقية  الوظيفة  حيرس 

( ١ ) لالستزادة أكثر، ظ: ابن الرساج، األصول: ٢٣٧/٢.
( ٢ ) متام حسان، البيان يف روائع القرآن: ٩٤.

( ٣ ) ظ: متام حسان، اللغة العربية معناها مبناها: ٢٠٧.
( ٤ ) ظ: م. ن: ٢٠٨.



١٤٤................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
وتوسط  تأخر  إذا  أنَّ  اسم  وكذلك  عليها،  تقدم  أو  وأخواهتا  كان  خرب  توسط 

اخلرب وهو ظرف أو جار وجمرور وهكذا( ١ ).
نه ال يبقي عىل وظيفته السياقية التي كان  م فيه املتأخر ولكَّ وثانيهام: ما يتقدَّ
من  ينقلهُ  الفعل،  عىل  الفاعل  م  تقدّ نحو   ،أخر وظيفة  إىل  ينتقل  بل  عليها، 
م حممد مل يعد فاعالً، بل يصبح  فاعل إىل مبتدأ، نحو قولك: «قام حممد»، إذا تقدّ

مبتدأ( ٢ ).
النحو  أصول  من  أصالً  ثل  متُ الذهن  يف  جمردة  رتبة  املحفوظة  غري  فالرتبة 
مرتبطة  ظاهرة  وهي  والتأخري  التقديم  ظاهرة  إىل  عنه  يعدل  ألنّ  صاحلاً؛ 
باألسلوب الذي هو عمل فردي يف األساس، هبذا يصبح العدول فكرة نحوية، 
فهي  اللغة،  نظام  إىل  ال  الكالم  إىل  ينتمي  أدبياً  نشاطاً  والتأخري  التقديم  ويصبح 
متنح  لكوهنا  ٣ )؛  عليها(  البالغيني  اهتامم  انصب  ولذا  أسلوبية؛  دواعٍ  من  تنطلق 

املتكلّم احلرية يف التعبري.
قد  ا  أهنّ إال  الرتتيب،  يف  احلرية  وإعطائها  عنها  القيود  رفع  من  الرغم  فعىل 
البد  والتأخري  التقديم  يف  احلق  ممارسة  ألن  تقييدها؛  من  وأدق  أصعب  تكون 
الرتبة  عدّ  يمكن  وعليه  املباين،  بني  االنسجام  و  املقام  بمتطلبات  يفي  أن  من 
. وهناك فرق بني العلم والفن، وإن كانا  املحفوظة علامً والرتبة غري املحفوظة فنّاً

( ١ ) ظ: حممد محاسة عبد اللطيف، العالمة اإلعربية: ٣١٤، ختلو نسخة هذا الكتاب من املعلومات؛ 
.«word» نسخة ألينّ مل أجد هلا سو

( ٢ ) ظ: م. ن: ٣١٤.
( ٣ ) ظ: متام حسان، اخلالصة النحوية: ٨٦.
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خاضعني لقانون املنزلة( ١ ).
ومن أمثلة الرتبة غري املحفوظة (رتبة املبتدأ واخلرب، ورتبة الفاعل واملفعول، 
والفعل،  به  املفعول  ورتبة  والتمييز،  الفاعل  ورتبة  واملرجع،  الضمري  ورتبة 

وغريها)( ٢ ).
وهذا  الرتبـ»،  بـ«أشباه  ان)  حسّ (متّام  يسميها  الرتب،  من  آخر  نوع  ة  وثمَّ
اخلرب،  كتعدد  الواحد،  النحوي  الباب  يف  تقع  التي  العنارص  بتعدد  يتعلق  النوع 
والنعت، واحلال، واملتعاطفات، فتكون خمتلفة إفراداً وتركيباً «مفرد، شبه مجلة، 
ان) هذه األشباه بقوله: «أفراد كلّ طائفة من الطوائف  ف (متّام حسّ مجلة»، ويُعرّ
 ،(  ٣ سواه»(  من  بالتقديم  أوىل  ا  أهيِّ إىل  والنظر  ترتيبها،  قضية  فتثور  تتواىل  حني 

( ١ ) ظ: عزام حممد ذيب إرشيده، دور الرتبة يف الظاهرة النحوية: ١٠٨، وعليه فالعدول يف الرتبة 
غري املحفوظة خيضع العتبارات بالغية ومعنوية بخالف الرتبة املحفوظة فال نجد فيها البالغة؛ 
يؤكد  التعليل،  إىل  تفتقر  جعلها  ما  العريب،  النحو  يف  والقيود  األصلية  للقاعدة  خاضعة  لكوهنا 
ذلك «متام حسان» بقوله: «ال يتناول التقديم والتأخري البالغي ما يُسمى يف النحو باسم الرتبة 
ان، اللغة  املحفوظة؛ ألنَّ هذه الرتبة املحفوظة لو اختلت الختل الرتكيب باختالهلا»، متام حسّ
يُعلل،  ال  واألصل  أصلٌ  ا  ألهنَّ عنها  االبتعاد  البحث  حاول  لذا  ٢٠٧؛  ومبناها:  معناها  العربية 
ما  تطبيق  عىل  الفصل  هذا  من  الثاين  املبحث  اقترص  لذا  االنزياح؛  رفيق  يكون  دائامً  فالتعليل 
تتضمنه «الرتبة غري املحفوظة «من فوائد وأسباب أسلوبية ومعنوية، فأسميته(العدول عن أصل 
)؛ وذلك ملا متثله الرتبة يف جماهلا الوظيفي السياقي، باشتامهلا املعنى  الرتبة وأثره يف املعنى النّيصِّ
لتشكيل  اللغوية  املعاين  هذه  وتتضام  وغريه،  واألسلويب  والبالغي  والرصيف  والداليل  النحوي 

الوحدة النصية.
( ٢ ) ظ: متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ٢٠٧، و: فاضل الساقي، أقسام الكالم العريب: ١٤٧.

ان، البيان يف روائع القرآن: ٩٨. ( ٣ ) متام حسّ
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فاختذ الصورة اآلتية يف ترتيبها عىل خط أفقي: «الكلمة املفردة+ املركب العددي 
اللبس  أمن  الرتتيب  ذلك  يف  مراعياً  ة»،  التامّ اجلملة +اجلملة  شبه  اإلضايف+  أو 

مع حتقيق الفائدة( ١ )، نحو قوله تعاىل:
ْن َفُقوَل 

َ
َيْقُتلُوَن رَُجالً أ

َ
﴿َوَقاَل رَُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل فِْرَعْوَن يَْكُتُم إِيَمانَُه أ

ُ َوَقْد َجاَءُكْم بِاْكَيَِّناِت ِمْن َربُِّكْم﴾[غافر: ٢٨]. ِّ ابَّ َر
فقد جاءت صفات الرجل مرتتبة بحسب الطول والقرص مبتدأً يف ذلك من 
 ،« هُ نَ إِيامَ تُمُ  كْ «يَ التامة  فاجلملة   ،« نَ وْ عَ فِرْ آلِ  نْ  «مِ اجلملة  فشبه   ،« نٌ مِ ؤْ «مُ اإلفراد 
املفرد  النعت  يُقدمون  إذْ  الرتتيب؛  من  اللون  هذا  بيان  يف  القدماء  سبقه  وقد 

ويوسطون الظرف أو شبهه، ويؤخرون اجلملة ( ٢ ).
م يف ترتيبه البنيوي للكلامت الواحد عىل اجلمع معلالً  قدّ وهذا (ابن جني) يُ
ذلك بقوله: «إنَّ الواحد أقدم يف الرتبة من اجلمع وإنَّ اجلمع فرع عىل الواحد»( ٣ ).

يتعداه  وإنَّام  اللغوية،  للعنارص  املوقعي  الرتتيب  عىل  األمر  يقترص  وال 
للرتتيب الزماين، فرتتيب األفعال زمانياً يكون بحسب نوع الفعل، فيقدم العلامء 
فعل املستقبل عىل غريه يُعلل ذلك (الزجاجي) بقوله: «أعلم أنَّ أسبق األفعال 
للوجود،  سابق  والعدم  كان  ثم  يكن  مل  اليشء  ألنَّ  املستقبل؛  الفعل  التقديم  يف 
) ماضيا، فيخرب عنه بامليض، فأسبق  فهو يف التقديم منتظر ثم يصريّ يف احلال (ثمَّ
الرتتيب  وهذا   .(  ٤ املايض»(  فعل  ثم  احلال  فعل  ثم  املستقبل  املرتبة  يف  األفعال 

( ١ ) ظ: م. ن: ٩٩، ٩٨.
( ٢ ) ظ: األشموين، رشح األشموين: ١٨٢/١.

( ٣ ) ابن جني، رسّ صناعة اإلعراب: ٩٤/١.
( ٤ ) الزجاجي، اإليضاح يف علل النحو: ٨٥، و ظ: السريايف، رشح كتاب سيبويه: ٥٨/١.
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ما  ماضوياً،  ترتيبها  يصبح  وقوعها  وبعد  ستقع  التي  األحداث  ترتيب  يفرضه 
يؤدي إىل حتقيق الفهم و اإلفهام، ومن ثمَّ تعيني معنى الفاعلية؛ ألنَّه بعد الفعل 

بحسب الرتبة( ١ ).
املتصلة  والسيام  الضامئر  ترتيب  اللغوية  للعنارص  الرتتيب  هذا  ويشمل 
إن  الغائب  ثمَّ  ومن  املخاطب  عىل  املتكلّم  ضمري  العلامء  يُقدم  ما  فغالباً  منها، 

اجتمعن، يقول (ابن مالك)( ٢ ): 
منْ ما شئت يف انفصال فهذا الرتتيب املختص  م األخصَّ يف اتصال وقدِّ وقدّ
مرجعها  مع  تالزمها  أنَّ  ثمَّ  ومن  بمراجعها،  عالقتها  عن  ناتج  االتصال  بضامئر 

يُعطي البنية الرتكيبية متييزاً، والسيام يف تعيني املعنى وتقريره( ٣ )
;UÏehÖ’\;ÏfiÁÖÕ;∫;í|2’\

أمن  عىل  اتكاالً  القاعدة  به  تقتيض  ما  عىل  الكالم  «تركيب  هي  الرخصة: 
اللبس، فإنْ مل يؤمن اللبس نسب الكالم إىل اخلطأ ال إىل الرتخص»( ٤ )، ما يؤكد 
اللبس  بأمن  مرهونة  فالرخصة  اللبس،  وأمن  الرتخص  بني  العالقة  توازي  عىل 
توافر  طريق  عن  وذلك  بدوهنا؛  املعنى  بوضوح  املتمثلة  الفائدة  حتقيق  ثمَّ  ومن 

القرائن األُخر، فضالً عن سياق املعنى ( ٥ ).

( ١ ) ظ: متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ٢٠٨، ٢٠٧.
( ٢ ) ابن عقيل، رشح ابن عقيل: ١٠٦/١.

( ٣ ) ظ: جون سريل، تشومسكي والثورة اللغوية –صاحب مدرسة النحو التوليدي والتحوييل-، 
بحث يف جملة الفكر العريب: ١٤١.

( ٤ ) متام حسان، البيان يف روائع القرآن: ٩
( ٥ ) ظ: متام حسان، مقاالت يف اللغة واألدب: ٢٢٤/٢.
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القرائن  تضافر  عملية  هو  الرتخص  ظاهرة  عليه  تعتمد  الذي  األساس  إنَّ 
«ألنَّ تعدد القرائن عىل إرادة املعنى قد جيعل واحداً من هذه القرائن زائدة عىل 
هبذه  التمسك  بتجاهل  عنها  يُغني  أن  يمكن  غريها  ألنَّ  املعنى؛  وضوح  مطالب 

القرينة»( ١ ).
وير (متام حسان) أنّ تضافر بعض القرائن قد يُغني عن بعضها اآلخر عند 
أمن اللبس، فيقول: «إنَّ اللغة العربية وكلَّ لغة أخر يف الوجود تنظر إىل أمن 
اللبس باعتباره غاية ال يمكن التفريط فيها؛ ألنَّ اللغة امللبسة ال تصلح واسطة 
عدم  مع  لبس  بال  املعنى  إىل  الوصول  املمكن  من  كان  فإذا  والفهم..  لإلفهام 
ترتخص  كانت  العرب  فإنَّ  املعنى  هذا  عىل  الة  الدّ اللفظية  القرائن   إحد توافر 
بوجودها  يتحقق  اللبس  أمن  ألنَّ  اإلضافية؛  اللفظية  القرينة  هذه  يف  أحياناً 
ذلك  نحو  اللبس،  بأمن  مقرون  املحفوظة  الرتبة  يف  فالرتخص  )؛   ٢  )« وبعدمهِ

رتبة مجلة احلال من الفعل، كقوله تعاىل:
 ِمْن َقْوِمِه َسِخُروا ِمْنُه َقاَل إِْن تَْسَخُروا 

ٌ
﴿َويَْصَنُع الُْفلَْك َولُكََّما َمرَّ َعلَْيِه َمَأل

ِمنَّا َفإِنَّا نَْسَخُر ِمْنُكْم َكَما تَْسَخُروَن﴾[هود: ٣٨].

فقد كان مأل من قومه يسخرون منه وهو يصنع الفلك( ٣ ).
الرتخص؛  عىل  أسايس  بشكل  ترتكز  فال  املحفوظة»  غري  «الرتبة  ا  أمّ
يؤخر  أو  يُقدم  أنْ  بإمكانه  فاملتكلّم  والداليل؛  السياقي  األسلوب  عىل  العتامدها 

( ١ ) متام حسان، البيان يف روائع القرآن: ٩
( ٢ ) متام حسان، اللغة العربية معناها مبناها: ٢٣٣.

( ٣ ) ظ: متام حسان، اخلالصة النحوية: ٨٣.
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الرتخص  عىل  به  يعرتض  فال  ثمَّ  ومن  السياقي،  املعنى  يف  مقصده  بحسب 

.( ١ بالتقديم والتأخري( 
حمل  وهي  النحوي،  األصل  عىل  املحفوظة  الرتبة  اعتامد  هو  بينهام  فالفرق 
الرتكيب  أسلوب  عىل  اعتمدت  فقد  املحفوظة  غري  والرتبة  النحاة،  اهتامم 
للـ«تقديم  دراستهم  يف  البالغيني  منهج  أصبحت  التي  الكالمي،  السياق  يف 
 ا علامء هذه احلقبة كام ير والتأخري»، منطلقني يف ذلك من األصل النحوي. أمَّ
فغلبت  والبالغي،  النحوي  املنهجان  أغلبهم  عند  اختلط  فقد  عاميرة)،  (خليل 
الصنعة الشكلية يف أبحاث بعض منهم، يف حني استطاع آخرون أنْ يوازنوا بني 
اللفظ وما فيه من قرائن، واملعنى الذي يعتزم املتكلم أنْ يوصلهُ إىل السامع( ٢ ).
القرائن،  يف  الرتخص  ظاهرة  منها  وأغراضاً  مقاصد  ظاهرة  لكلِّ  أنَّ  فيتضح 
والسيام القرائن اللفظية التي شغلت العلامء، والسيام املحدثون فقد ركزوا اهتاممهم 
هبا يف مقدمتهم (متام حسان)، ومن هذه القرائن «قرينة الرتبة»، فقد كان لكلِّ منهج 

مقاصده وأسبابه اخلاصة التي قد تكون لغوية أو نفسية، وهي كاآليت:( ٣ )
;UÏÁÊ∆÷’\ ;g]eà¯]…

كام  كتابه  يف  (سيبويه)  املقصد  هلذا  أشار  من  أوائل  ومن  واالهتامم:  العناية 
بـبيانه  وهم  هلم  أهم  بـيانه  الذي  مون  يقدّ يقول: «إنَّام  ذلك،  إىل  اإلشارة  سبقت 
هذا  عند  (اجلرجاين)  يقف  وال   ،(  ٤ نِياهنم»(  عْ ويَ م  هنِ ِامّ هيُ مجيعاً  كانا  وإن  أعـنى، 

( ١ ) ظ: م. ن: ٨٣.
( ٢ ) ظ: خليل عاميرة، يف نحو اللغة وتراكيبها: ٩٣.

٢) للتفصيل أكثر، ظ: كوليزار كاكل عزيز، القرينة يف اللغة العربية: ٢٦٥-٢٧٥.  ( ٣ )
( ٤ ) سيبويه، الكتاب: ٣٤/١.



١٥٠................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
إذْ   ، للنّصِّ العميقة  بالبنية  تفسريه  لتعلق  ذلك  من  أعمق  داللة  يذكر  إنَّام  احلدِّ 
يقول: «إنَّ معنى ذلك أنَّه قد يكون من أغراض الناس يف فعل ما أن يقع بإنسان 
خيرج  اخلارجي  حال  يف  حاهلم  من  يعلم  ما  كمثل  أوقعه،  من  يبالون  وال  بعينه، 
يُقدم  فإنّه  بذلك،  األخبار  وأراد  قتل  فإذا   ...األذ به  ويكثر  يفسد،  و  فيبعث 
يعلم  ألنّه  اخلارجي  قتل  زيدٌ  يقول:  وال  زيدٌ  اخلارجي  فيقول: (قتل  اخلارجي، 
أنّه ليس للناس أن يعلموا القاتل له زيد جدو وفائدة»( ١ )، فتغيري الرتتيب هنا 

جاء ملراعاة حال املتلقي، وهذا ما يتضح من قوله أعاله.
االختصاص: وهو أن خيتص حدث أو ظرف أو حال لشخصٍ حمدد ونفيه 
عن غريه، يقول (اجلرجاين): «وهو أن يكون الفعل فعالً قد أردت أن تنص فيه 
عىل واحد فتجعله له، وتزعم أنّه فاعله، دون واحد آخر أو دون كلِّ أحد»( ٢ )، 

نحو قوله تعاىل:
.[٥٣ :الشور]﴾ُموُر

ُ
ِ تَِصرُي األ ﴿إىَِل ابَّ

فصريورة األمور خاصة باهللا تعاىل دون غريه.
» وهذا  إفادة العموم: وعادة ما يكون بتقديم أدوات العموم كـ«مجيع وكلّ
كلُّ  قولك: «  نحو  النفي،  أداة  عىل  العموم  أداة  كتقديم  النفي،  بأسلوب  خمتص 
مت أداة النفي  إنسان مل يقم» نفيت القيام عن كلِّ واحد من الناس، بعكس لو قدّ
عىل أداة العموم نحو قولك: « مل يقم كلُّ إنسان» مل يشمل النفي مجيع الناس( ٣ ).

( ١ ) اجلرجاين، دالئل اإلعجاز: ١٠٧، ١٠٨.
( ٢ ) اجلرجاين، دالئل اإلعجاز: ١٢٨

( ٣ ) ظ: كوليزار كاكل عزيز، القرينة يف اللغة العربية: ٢٦٨.



١٥١الفصل الثاين: املبحث األول: الرتبة وأنواعها ........................................ 
املسند  تقديم  عند  وذلك  احلكم،  تقوية  أحياناً  التقديم  يفيد  احلكم:  تقوية 

إليه، نحو قوله تعاىل:
ُكوَن﴾[املؤمنون: ٥٩]. ِيَن ُهْم بَِربِِّهْم ال يرُْشِ َّ ﴿َوا

«يرشكون»،  الفعل  يف  الفاعل  خالل  من  كرره  ثم  «هم»  الضمري  ذكر  فقد 
أو:  برهبم  يرشكون  ال  قال: «والذين  وإذا  عنهم،  اإلرشاك  نفي  يف  التأكيد  فيفيد 

برهبم ال يرشكون، مل يفد ذلك»( ١ ).
;UÏËâfi’\ ;g]eà¯\

تغيري  فـ«جمرد  نفيس  ن  مكوّ من  السياقي  الرتتيب  يف  التغيري  ينتج  ما  غالباً 
يُعربّ  أن  فيستطيع  املتكلّم  نفس  يف  ما  غرض  إىل  يُشري  املعتاد  عن  الكلمة  موضع 
عن األفكار املهمة بوضعها يف املقدمة سواء أكان األهم فعال أم فاعال أم مفعوال 
باألبعاد  تعلّقها   ومد الشعورية  التجربة  طبيعة  عن  ناتج  وهذا   ،(  ٢ ظرفا»(  أم 
املتلقي،  نفس  يف  املتكلّم  يريده  الذي  لالنفعال  مبايناً  انفعاال  تثري  إذ  النفسية؛ 
 ،( ٣ تواصله(  استمرار  ثم  ومن  إثارته  لغرض  إليه؛  املراد  املعنى  إيصال  ثمَّ  ومن 
الدهشة،  التلذذ،  التشوق،   ، كُّ «الشّ هي  عنها:  يُعرب  التي  النفسية  املعاين  ومن 

وغريها».
النّيص،  املعنى  لتحديد  األُخر؛  القرائن  مع  الرتبة  قرينة  تتعالق  ما  غالباً 
مفتقراً  الرتتيب  لكون  التضام؛  قرينة  مقدمتها  ويف  اللفظية،  القرائن  والسيام 

( ١ ) اجلرجاين، دالئل اإلعجاز: ١٣٨.
( ٢ ) كوليزار كاكل عزيز، القرينة يف اللغة العربية: ٢٧٣.

( ٣ ) ظ: جميد عبد اهلادي ناجي، األسس النفسية للبالغة العربية: ١٣٠.



١٥٢................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
العام،  بمعناه  التضام  عىل  فالرتبة «فرع  وعليه  له،  تابعاً  يكون  ثم  ومن  للتضام، 
١ )، فهي عالقة نحوية بني جزأين مرتبني من أجزاء  إذْ ال رتبة لغري متضامني»( 
معناه  عىل  اآلخر  من  منهام  كل  موقع  فيدل  اللبس،  أمن  ملطالب  ختضع  السياق 
إىل  مفتقراً  أحدمها  يكون  إذ  )؛   ٢ إليه(  ينتمي  الذي  النحوي  الباب  أو  الوظيفي 
اآلخر نحو (الصلة و املوصول، أو الصفة واملوصوف وغريها)؛ فال جيوز تقديم 
الصلة عىل االسم املوصول، أو تقديم االسم املجرور عىل حرف اجلر، وقد قرر 
قول  جييزوا  فلم  اجلر،  بحرف  املجرور  صاحبها  عىل  احلال  تقديم  منع  النحاة 
جمروراً  احلال  صاحب  كان  إن  (الريض)   وير  .« برجلٍ واقفا  «مررتُ  القائل 
اإلضافة  كانت  سواء  اتفاقا  عليه  احلال  يتقدم  مل  إليه  باإلضافة  معه  اجلرَّ  فإنّ 
حمضة أو ال، ألنَّ احلالَ تابعٌ وفرعٌ لذي احلال، ومثله املضاف إليه ال يتقدم عىل 
إذ  املعنى،  أداء  يف  تعالقهام   مد يعني  ما   ،(  ٣  ) أيضاً تابعه  يتقدم  فال  املضاف، 

يتوقف أداء املعنى املراد عىل الرتتيب والتضام.

( ١ ) متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ٢١٠.
( ٢ ) ظ: م. ن: ٢٠٨، ٢٠٩.

( ٣ ) ظ: الريض، رشح الريض عىل الكافية: ٣٠/٢.



١٥٣

È›]m’\ ;nue∏\
ÏehÖ’\;◊ê^;fl¡;ÿÂÅ¬’\
È đëflfi’\;Ìfi¬∏\;∫;‰Öl^Â

دوالً  الً وعُ دْ لُ عَ دِ عْ لَ عن اليشء يَ دَ ، عَ U من الفعل عدلَ ⁄Ïzz∆zz’;ÿÂÅzz¬zz’\

دولٌ  عْ وال مَ لٌ  دِ عْ وما لَه مَ والً رجع  دُ لَ إِليه عُ دَ الطريق جار وعَ حاد عنه، وعن 
تركه  اب  الرضّ أو  الطريق  عن  الفحل  لَ  دَ وعَ مال،  الطريقُ  لَ  دَ وعَ فٌ  ِ مَرصْ أَي 

وانرصف إىل غريه( ١ )، فالعدول يعني احلياد واالنرصاف وامليل عن األصل.
 ،(  ٢ اإلبداعية(  اللغة  إىل  النفعية  اللغة  عن  اخلروج  فيعني   U{˜Şêˆ\ ;] flŸ^

يبتعد  ال  وهذا  املعارصين،  واألسلوبيني  اد  النقّ من  املحدثون  فهُ  عرّ ما  بحسب 
عن املعنى اللغوي و ال يبتعد مفهومه وداللته عن العلامء القدماء واملحدثني( ٣ ) 

الفريوز  يعقوب  بن  الدين  جمد  و:  (عدل)،  مادة   ،٤٣٠/١١ العرب،  لسان  منظور،  ابن  ظ:   (  ١  )
آبادي، قاموس املحيط، ١٣١/٣، مادة (العدل).

( ٢ ) ظ: حممد عبد املطلب، البالغة واألسلوبيَّة: ٢٦٨.
( ٣ ) فمن أوائل من أشار إليه هو (سيبويه)، فقد عقد فيه باباً بعنوان «باب ما جاء معدوالً عن حده من 
املؤنث كام جاء املذكر معدوالً عن حده »، وهذا الباب جاء يف املطابقة، ففي العدول عن املذكر 
إىل املؤنث قال: «هذا باب تسمية املذكر باملؤنث: أعلم أنّ كلّ مذكر سميته مؤنث عىل  أربعة = 



١٥٤................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
داللته؛  اتساع  سبب  إىل  يرجع  التسميات  يف  التعدد  فإنّ  تسمياته،  تعددت  وإن 
املوضوعة،  اللغوية  القواعد  يكرس  فقد  اللغة،  مستويات  معظم  يشمل  هُ  أنَّ إذْ 
يستبدل  أو  جديدة  وأساليب  صيغاً  يبتكر  أو  للغة  املألوف  اخلط  عن  خيرج  أو 
بني  الرتابط  من  نوعاً  يقيم  أو  قديمة،   بأخر شائعة  ليست  جديدة  تعبريات 

لفظني أو أكثر، أو يستعمل لفظاً يف غري ما وضع له( ١ ).
الكفاية  يف  والقدرة  التجدد  يف  املحدثني   العدولـ«لد» ظاهرة  متثلّت  لقد 
املطردة  واأللفاظ  الرتاكيب  من  باخلروج  الفني  اإلبداع  إىل  املفضيني  اللغوية 

=أحرف فصاعداً مل ينرصف وذلك أنّ أصل املذكر عندهم أن يُسمى باملذكر وهو شكله والذي 
كام  به  ذلك  فعلوا  منه  يكن  مل  يالئمه،  ال  بام  وجاؤوا  األصل  يف  له  هو  ما  عنه  عدلوا  فلّام  يالئمه، 
عناق  ذلك:  فمن  األعجمي  رصف  تركوا  كام  رصفه  وتركوا  باملذكر،  إياه  بسميتهم  ذلك  فعلوا 
هبذه  مذكراً  سمى  فمن   ،٢٣٥/٣ الكتاب:  ذلك»سيبويه،  وأشباه  وعنكبوت  وعقاب  وعقرب 
دلتْ عن األصل، فأصلها للتأنيث والتأنيث ال يُرصف وكلُّ ما يُعامل  ا عُ األسامء ال تُرصف؛ ألهنّ
وظّف (أبو  وقد   .٢٣٥/٣-٢٣٧ الكتاب:  سيبويه،  ظ:  الرصف،  من  ممنوع  فأنّه  املؤنث  معاملة 
بكر الباقالين) (ت٤٣٠)» مصطلح العدول يف بعض الرتاكيب، فقد عدل عن صيغة الفاعل إىل 
ال للداللة عىل كثرة املعنى وذلك عىل وجوه منها املبالغة يف الصيغة املبنية لذلك، كقولك:  صيغة فعّ
رمحن عدل عن راحم للمبالغة، ظ: إعجاز القرآن الكريم: ٢٧٣، وهذا العدول عىل مستو البنية 
لصيغ الكلامت، هذا بالنسبة للنحو والرصف. أما عىل مستو البالغة، فقد استعمل «اجلرجاين» 
الكالم  أنّ  «وأعلم  يقول:  إذْ  الفصيح،  الكالم  عن  حديثه  «العدولـ«يف  مصطلح  «ت(٤٧١)هـ» 
 املزيِّة واحلسنُ فيه إىل اللفظ وقسمٌ يعْز ذلك فيه إىل النّظم،  زَ الفصيح ينقسم قسمني: قسمٌ تُعْ
فالقسم األول: «الكناية» و«االستعارة» و«التمثيل الكائن عىل حدّ االستعارة» وكل ما كان فيه، عىل 
وب إالَّ وهو إذ وقع عىل  اجلملة، جمازاً واتساع وعدول باللفظ عن الظاهر، فام رضبٍ من هذه الرضُّ

واب وعىل ما ينبغي، أوجب الفضل واملزية» اجلرجاين، دالئل اإلعجاز: ٤٣٠، ٤٢٩. الصّ
( ١ ) ظ: عبد احلميد يوسف اهلنداوي، اإلعجاز الرصيف يف القرآن الكريم: ١٤١-١٤٣، ١٦٢.



١٥٥الفصل الثاين: املبحث الثاين: العدول ................................................ 
حتقيق  لغرض  أي  النفس؛  يف  وتأثرياً  لألمر،  تصويراً  أكثر   أُخر إىل  املعروفة 
يؤكد  األساليب،  يف  والتفنن  والتأثري  واإلقناع  النّيص  والتواصل  الفني  اإلبداع 
: «إنَّ اخلروج عىل الطرق املتعارفة يف التعبري  ذلك (عبد احلميد اهلنداوي) بقولهِ
إالّ  عليه  يقبل  ال  ولذلك  فني،  غرض  له  كان  إذا  مقبول  نه  ولكِّ اجتامعياً  معيب 
بال  أديبٌ متمكن، كام كان القدماء يقولون: إنَّ العريب الفصيح إذا قوي طبعهُ مل يُ
الف الشائع واملتداول هو  »( ١ )، فكلُّ يشء خيُ أن يقع الشذوذ يف يشء من كالمهِ

أكثر إثارةً وفهامً للمتلقي من الفهم املألوف ( ٢ ).
وعىل الرغم من حتديد داللة «العدولـ«إالّ أنّنا نجد تسمياته متعددة يف بادئ 
ي) بعض  األمر، وهذا يرجع إىل اضطراب الرتمجة، فقد مجع (عبد السالم املسدِّ
التجاوز،  االنتهاك،  االنزياح،  (االنحراف،  منها:  احلديثة  الدراسة  يف  تسمياته 

املخالفة، اللحن، االختالل، خرق السنن، التحريف وغريها)( ٣ ).
إليه-  والوصول   ، يلِّ كُ معنى  عن  تّعرب  ومتامسكة  منتظمة  وحدة  يعدّ  فالنّصّ 
فيه  يُراعى  العقد،  مثل  األجزاء  ونظم  «األفكار  ترتيب  يتطلب   - الكيلِّ املعنى 
مالكة  ملكة  إىل  حيتاج  وذلك  وترابطاً،  تعاقباً  وااللتحام  واالتساق،  االنسجام 
عن  العدول  عىل  يرتكز  ما  غالباً  الرتتيب  وهذا   ،(  ٤ ملّاح»(  وذكاء  بارعة  وقدرة 

( ١ ) م. ن: ١٤٣.
( ٢ ) ظ: متام حسان، األصول دراسة ايستيمولوجية للفكر العريب: ١٣٩، ٢٣٨.

دراسة  األصول  وكتابه   ،١٦٤-١٦٥ واألسلوب:  األسلوبية  ي،  املسدّ السالم  عبد  ظ:   (  ٣  )
يف  الرصيف  اإلعجاز  هنداوي،  احلميد  عبد  و:  مابعدها،  ١٢١و  العريب:  للفكر  ابستيمولوجية 

القرآن الكريم: ١٤٣وما بعدها، وغريها من املصادر احلديثة.
( ٤ ) أمحد عبد الستار اجلواري، نحو املعاين: ٩٤.



١٥٦................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
األصل، واخلروج عنه يشرتط وضوح املعنى والذي يُسميه (متام حسان) وقد سبق 
أنفاً بـ«الرتخص» املتمثل بتضافر القرائن األُخر للحفاظ عىل املعنى( ١ )، فيستغنى 
حينها عن دور الرتبة املحفوظة، نحو قولك: «البيت دخلتُ إليه»، فتمثل وجود 
قرينة الربط بالضمري، واملطابقة بالنوع والعدد، وهبذا التضافر حفظ معنى اجلملة 

ومتاسكها.
اقتضاه  لغرض  يكون  إنّام   ،( ٢ والفروع(  األصول  يمس  ال  فالعدول  وعليه 
منها  واملعنوية،  البالغية  االعتبارات  عىل  كاالعتامد  النصوص  بعض  يف  السياق 
التقديم والتأخري، ورشط «جواز العدول عن األصل من هذه األصول أنّ يؤمن 
وضوح  مع  إالّ  والتأخري  يكون...التقديم  ال  هنا  ومن  الفائدة،  فتتحقق  اللبس 

املعنى وحيث ال تكون الرتبة واجبة احلفظ»( ٣ ).
األصل  عن  بالعدول  أو  األصل  بحسب  يكون  أن  ا  إمّ والتأخري  والتقديم 
والتأخري»،  «للتقديم  رضبني  (اجلرجاين)  أوضح  فقد   ،(  ٤ واالهتامم(  للعناية 

( ١ ) ظ: متام حسان، العربية معناها ومبناها: ٢٣٧، ٢٣٦.
( ٢ ) فتفضيل العدول من األصول إىل الفروع «إرادة أمن اللبس الذي قد يكون مع االستصحاب، 
فاملبدأ العام يف اللغة العربية (ويف اللغات األخر كذلك) هو ما عرب عنه (ابن مالك) بقوله: «وإن 
تنب «مثال ذلك أنّ القاعدة األصلية جتعل املبتدأ متقدما عىل اخلرب ولكن  بشكل خيف لبس جيُ
حيدث أحياناً أن يشتمل املبتدأ عىل ضمري يعود عىل لفظ يشتمل عليه اخلرب، فلو استصحبنا هذا 
األصل لعاد الضمري عىل متأخر لفظاً ورتبة وألدي ذلك إىل اللبس عندئذ يعدل عن هذا األصل 
إىل القاعدة الفرعية، وهي قاعدة تقديم اخلرب»، متام حسان، األصول دراسة ابستمولوجية للفكر 

العريب: ١٣٥، فاالعتبارات البالغية هي السبب األول يف العدول عن األصل إىل الفرع.
( ٣ ) متام حسان، األصول دراسة ابستمولوجية للفكر العريب: ١٢٢.

( ٤ ) ظ: فاضل السامرائي، اجلملة العربية واملعنى: ٥٨.



١٥٧الفصل الثاين: املبحث الثاين: العدول ................................................ 
املحفوظة»،  غري  بحثي-«الرتبة  جمال  –وهذا  التأخري  نية  عىل  التقديم  األول: 
«التقديم  األول  –(اجلرجاين)-  بني  وقد  التأخري،  نية  عىل  ال  التقديم  والثاين: 
له  يُقال  تقديم  وجهني:  عىل  اليشء  تقديم  أنَّ  بقوله: «وأعلم  التأخري»،  نية  عىل 
إنّه عىل نيِّة التأخري، وذلك يف كلِّ يشء أقررته مع التقديم عىل حكمه الذي كان 
مته  عليه، ويف جنسه الذي كان فيه، كخرب املبتدأ إذا قدمته...، أو املفعول إذا قدَّ
»، فمعلوم أنَّ «منطلق»  »، و«رضب عمرا زيدٌ عىل الفاعل، كقولك: «منطلق زيدٌ
ومرفوعاً  للمبتدأ،  خرب  هذا  كون  من  عليه  كانا  عامّ  بالتقديم  خيرجا  مل  و«عمرا» 
)؛   ١ ت»(  أخرَّ إذا  يكونُ  كام  أجله،  من  ومنصوباً  مفعوالً  ذلك  وكونِ  بذلك، 
فاللبس فيه مأمون؛ إذ ال تداخل فيه للمعاين، فلم يكن سياقه جمرد ترتيب ألفاظ 

وإنّام إدخاهلا يف تركيب سياقي مؤتلف الداللة وحمدد املعنى.
;UÏΩÊ,\;3≈;ÏehÖ’\;∫;3|_i’\Â;€ÁÅŒi’\;ÑÊê

تقديم  النحاة  أغلب  عند  املعهود  األصل  إنَّ  االسـمـي:  الً-الـتـقـديـم  أوّ
واخلرب  املوصوف  هو  املبتدأ  عدّ  منها  ألسباب  اخلرب؛  عىل  رتبته  يف  ما  أو  املبتدأ 
ولكن   ،(  ٢ احلكم(  هو  واخلرب  عليه  حمكوماً  املبتدأ  كون  وكذلك  له،  وصف  هو 

( ١ ) اجلرجاين، دالئل اإلعجاز: ١٠٦.
( ٢ ) لقد طُرحت أسباب وأوصاف تُربر حفظ رتبة املبتدأ بتقدمه عىل اخلرب، منها ما عدّ بأنّ املبتدأ هو 
املحكوم واخلرب هو احلكم، ومن ثم فالبد أن يسبق احلكم وجود املحكوم، هذا ما أكده (الريض) 
بقوله: «إنّام كان أصل املبتدأ التقديم ألنّه حمكوم عليه والبد من وجوده قبل احلكم، فقصد يف 
اللفظ أيضاً أن يكون ذكره قبل ذكر احلكم عليه»، رشح الريض عىل الكافية: ٢٢٩/١، وكذلك 
عن  الوصف  تأخر  من  فالبد  ثم  ومن  املعنى،  ناحية  من  للمبتدأ  وصف  هو  اخلرب  بأنّ  قيل  ما 
املوصوف، يقول (ابن عقيل) هبذا الشأن: «األصل تقديم املبتدأ وتأخري اخلرب؛ ألنّ اخلرب وصف 

يف املعنى للمبتدأ فاستحق التأخري كالوصفـ»، رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك: ٢٢٧/١.



١٥٨................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
قد حيدث أن يتقدم اخلرب عىل املبتدأ؛ لتحقيق فائدة بالغية أو معنوية، مع مراعاة 
داخل  واالنسجام  االتساق  حتقيق  يف  واضحاً  أثراً  يولد  ما  واملقال،  احلال  سياق 
مكونات الوحدة النصية، ومن ثمَّ التأثري البالغ يف نفس املتلقي، وهذا ما يبتغيه 
يقول:  إذْ  اإلنسانية؛  والنفس  يتوافق  العدول  أنَّ  الباحثني  أحد   فري املتكلم، 
فيها  ختتلج  إنسانية  نفس  عن  يعربّ  الكالم  ألنَّ  طبيعي؛  أمرٌ  الرتتيب  يف  «التغيري 
أجزاء  تأكيد  إىل  يضطرها  مما  شتى  ألحاسيس  وختضع  واملشاعر  االنفعاالت 
 .(  ١ هلا»(  ذكره  قطع  متممة  أجزاء  إىل  السامع  تشويق  أو  بتقديمها،  اجلملة  من 
إظهار  بغية  املتكلّم  عليها  يتكئ  ما  غالباً  أسلوبية  أداة  يُعد  والتأخري  فالتقديم 
عن  فيه  والتأثري  املتلقي  انتباه  وشدة  نفسه  يف  ترتيبها  بحسب  الداللية  املعاين 
االسمي  التقدم  صور  إظهار  ويمكن   .(  ٢ وعواطفه(  الفني  ه  حسّ حتريك  طريق 
للخرب، ودالالته وأغراضه، عن طريق حتليل النصوص احلربية املتضمنة ألثره، 

وهي عىل ما يأيت: 
«اجلار  وهو  اجلملة  شبه  تقديم  أغراض  أهم  من  اجلملة:  شبه  اخلرب  تقديم 

واملجرور أو الظرف» هو االختصاص واحلرص( ٣ ).
منها  احلربية-  اخلطب  –يف  كثرية  ومواضعه  واملجرور:  اجلار  تقديم 

قولهيف ذكر بعض املالحم:
 ، ولَةٌ ْهُ ضِ جمَ ةٌ ويفِ األَرْ وفَ رُ عْ ءِ مَ امَ مْ يفِ السَّ هُ ؤُ امَ ةٍ، أَسْ دَّ نْ عِ مْ مِ ي هُ «أالَ بِأَيبِ وأُمِّ

( ١ ) سناء محيد البيايت، قواعد النحو العريب يف ضوء نظرية النظم: ٣٨٨.
( ٢ ) ظ: سناء محيد البيايت، قواعد النحو العريب يف ضوء نظرية النظم: ٣٨٨، و: اإلعجاز الرصيف يف 

القرآن الكريم: ١٤٣.
( ٣ )  ظ: فاضل السامرائي، معاين النحو: ١ /١٤٠. 



١٥٩الفصل الثاين: املبحث الثاين: العدول ................................................ 
 ، مْ كُ ارِ غَ لِ صِ امَ تِعْ مْ واسْ لِكُ صَ طَاعِ وُ قِ ، وانْ مْ كُ ورِ ارِ أُمُ بَ نْ إِدْ ونُ مِ ا يَكُ وا مَ عُ قَّ تَوَ أَالَ فَ
اكَ  ذَ لِّه،  حِ نْ  مِ مِ  هَ رْ الدِّ نَ  مِ نَ  وَ أَهْ  ، نِ مِ املُْؤْ ىلَ  عَ يْفِ  السَّ ةُ  بَ ْ رضَ ونُ  تَكُ يْثُ  حَ اكَ  ذَ

نَ املُْعْطِي!»( ١ ). راً مِ ظَمَ أَجْ ونُ املُْعْطَى أَعْ يْثُ يَكُ حَ
رهبم  عند  درجات  هلم  بعده،  تأيت  معينة»  فضل «فئة  اإلمامعن  ث  يتحدّ
يف  واجلور  الظلم  من  عليهم   فجر املنسيني،  من  فهم  الناس  عند  ا  أمّ  ، ومغفرةٌ
وأمه،  بأبيه  بإفدائهم  عنهم  احلديث  املتكلّم  استهل  وقد   ،جر ما  األزمان  غابر 
أُمِّي» ( ٢ )، عىل الضمري العائد  م فيها اخلرب، املتمثل باجلار واملجرور «بِأَيبِ وَ فتقدّ
جواباً  متضمن  مستأنف  كالم  بعدها  وما  ألنَّ «هم»  مؤخر؛  مبتدأ   « مْ عليهم «هُ
فجاء  تفدهيم؟»  الذين  هم  «من  يقول:  املتلقي،  ذهن  يف  يدور  ذهني  لسؤال 
ورشفهم،  فضلهم  عىل  واضحةً  داللةً  يدل  ما  الذين...»،  : «هم  صادراً اجلواب 
إليهم  باإلشارة  واكتفى  للمتلقني،  أسامئهم  ذكر  عن  عدل  قد  املتكلم  أنَّ  فنجد 
اخلطاب،  أثناء  يف  املتلقني  عن  الزمني  لبعدهم  «هم»؛  الغائب  اجلمع  بضمري 
عىل  يقترص  مل  عاماً  كان  التوجيه  أنّ  ثم  ومن  هلم،  استحضاراً  ذلك  متضمنا 
الضمري  فجاء  املوصوفني،  زمن  يشمل  وإنّام  الكالم،  إيراد  وقت  يف  املتلقي 
ما   - الحقاً –وسيتضح  األرض  أهل  عن  وخفاءهم  سرتهم  ليعكس  «هم»؛ 
ومن  املتكلّم،  يبتغيه  ما  وهذا  املعنوية،  صفاهتم  ملعرفة  التشويق  إىل  املتلقي  يدفع 
استهل  وإنّام  الكالم،  سياق  يف  بالرتبة  تقديمهم  عىل  يقترص  مل  –املتكلّم-  أنّه  ثم 

م ذكرهم ووصفهم زمانياً، ما يؤكد عىل مكانتهم الساموية. حديثه بالفدية وقدّ

( ١ ) هنج البالغة: ٢٧٧، خطبة: ١٨٧.
( ٢ )ظ: اخلوئي، منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ١٤٣/١١، و: حممد جواد مغنية، يف ظالل هنج 

البالغة: ٨٠/٣.



١٦٠................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
األصل  عن  العدول  طريق  عن  ووصفهم  هبم  التعريف  يف  املتكلّم  يستمر 
لقرص  »؛  ةٌ وفَ رُ عْ «مَ املبتدأ  عىل   « امءِ السَّ «يفِ  واملجرور  باجلار  املتمثّل  اخلرب  بتقديم 
معروفة  معدودة  أشخاص  «من  فهم  غريهم،  دون  السامء،  أهل  عىل  معرفتهم 
بني و يف املأل األعىل، لعلوّ درجاهتم  أسامؤهم يف السامء مشهورة عند املالئكة املقرّ
و مقاماهتم...أعرف هبم من أهل األرض»( ١ )؛ لذا عدل عن أصل الرتبة،  وسمّ
» ملا تضمن حرص املعرفة عىل أهل السامء،  امءِ ةٌ أسامؤهم يفِ السَّ وفَ رُ عْ فلو قال: «مَ
األول  –الرتكيب  األول  ا  أمّ هبم،  السامء  أهل  ملعرفة  فضلهم  عىل  يقترص  وإنّام 
مضامني  حيمل  يف  الرتكيبي  التعقيد  فهذا  والفضل،  احلرص  عىل  اشتمل  -فقد 

الداللة. عميقة 
الصورة  رسم  يف  واتساقاً  إيضاحا  األمر  ليزيد  بـ«الواو»؛  العطف  ويأيت 
»، فمعرفة هؤالء كانت مقترصة  ةٌ ولَ ْهُ ضِ جمَ يفِ األرْ املعنوية هلذه الفئة املعدودة «وَ
حاجباً  فصار  الناس  عىل  الضالل  الستيالء  األرض؛  أهل  دون  السامء  أهل  عىل 
هلم عن الفئة املفضلة عند اهللا، وأضيف إليه سبب آخر هو غلبة اجلهل عن أهل 
معرفة  «ينايف  ال  وهذا  األرض،  أهل  عن  االسمي  ذكرهم  استرت  لذا  األرض؛ 

اخلواص هلم و إن كانوا أيضا ال يعرفوهنم حقّ معرفتهم»( ٢ ).
تقابالً  فعقد   ،( ٣ داللته(  يف  املعمق  الرتكيبي  التعقيد  هبذا  املتكلّم  يكتفِ  ومل 
بـ«األرض»،  «السامء»  مقابلة  هي  فمعروفة  اللغوية،  النّصِّ  عنارص  بني  داللياً 
القدر  ذلك  عىل  لتدل  نكرة؛   « ةٌ وفَ رُ عْ «مَ لفظة  جاءت  مكامن،  من  حتمله  وما 

( ١ ) اخلوئي، منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ١٤٣/١١.

( ٢ ) اخلوئي، منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ١٤٤/١١.
. ( ٣ ) يمكن الوقوف عىل التعقيد الرتكيبي عن طريق الرجوع إىل إعراب النّصِّ



١٦١الفصل الثاين: املبحث الثاين: العدول ................................................ 
بنية  داللة  حتمله  وما   « ةٌ ولَ ْهُ «جمَ لفظة  يقابله  اهللا،  عند  من  الزمرة  هلذه  العظيم 
نكراهنم  عىل  واضحة  داللة  يدل  تأخريها؛  ثمَّ  ومن  فتنكريها  ومعناها،  الكلمة 
املمدوح  التوضيحي  االستهالل  طريق  عن  الطاهرة،  الزمرة  هذه  عن  وغفلتهم 
للفئة املوصوفة، انتقل املتكلم يف باقي حديثه ليذم جهل من جهلهم حمذراً إياهم 
نتيجة هذا اجلهل وتشتيت اآلراء وتنافر األرحام وتفضيل الصغار عىل الكبار؛ 
ونُ  يَكُ ا  مَ وا  عُ قَّ تَوَ فَ «أَالَ  قوله:  نحو  والفساد...الخ،  الظلم  نرش  إىل  ذلك  فيؤدي 
ونُ  تَكُ يْثُ  حَ ذاكَ   : مْ كُ ارِ غَ صِ لِ  امَ تِعْ اسْ وَ  ، مْ لِكُ صَ وُ طَاعِ  انْقِ وَ  ، مْ كُ ورِ أُمُ ارِ  بَ إِدْ نْ  مِ
األول  اجلزء  فعالقة   «...! هِ لِّ حِ نْ  مِ مِ  هَ رْ الدِّ نَ  مِ نَ  وَ أَهْ نِ  مِ املُْؤْ ىلَ  عَ يْفِ  السَّ ةُ  بَ ْ رضَ
باألخري عالقة تراتبية، ترتيب السبب عىل املسبب، فضال عن أنّ عالقة التقديم 
ستأيت  التي  وهي  األوىل،  –الفئة-  م  قدّ إذْ  ومرتابطة؛  متعالقة  والزماين  السياقي 
طريق  عن  وتشويقه  املتلقي  إلغراء  املعارصون؛  وهم   األخر عىل  املستقبل  يف 

تفضيلها وترشيفها، وأولئك هم أهل اآلخرة، وذمّ األخر وحتذيرها.
دالالته  لذلك  تبعاً  تتنوع  اخلطب-  –يف  واملجرور  اجلار  مواضع  وتكثُر 

:السياقية، من ذلك ما جاء متعجباً به من أفعال األعداء، يقول
 ! قِّ اً لِلْحَ نَارصَ ، وَ نَ البَاطِلِ افِياً مِ فَى بِهِ شَ كَ ، وَ يْفِ دَّ السَّ مْ حَ طَيْتُهُ ا أَعْ وْ بَ إِنْ أَ «فَ
دْ  ! لَقَ بُولُ مُ اهلَ تْهُ بِلَ ! هَ الدِ َ لِلْجِ ربِ أَنْ أصْ ! وَ انِ زَ لِلطِّعَ رُ بْ َّ أَنْ أَ مْ إِيلَ ثُهُ عْ بِ بَ نَ العَجَ مِ وَ
 ِ ريْ غَ وَ  ، يبِّ رَ نْ  مِ يَقِني  ىلَ  لَعَ إِينِّ  وَ  ! بِ ْ بِالرضَّ بُ  هَّ أُرَ الَ  وَ  ، بِ رْ بِاحلَ دُ  دَّ أُهَ ا  مَ وَ نْتُ  كُ

نْ دِيني»( ١ ). ة مِ بْهَ شُ
من  متعجباً   ،« مْ ثُهُ عْ «بَ املبتدأ  عىل   « بِ جَ العَ نَ  مِ «وَ اخلرب  املتكلّم  م  قدّ لقد 

( ١ )هنج البالغة: ٦٤، خطبة: ٢٢.



١٦٢................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
بِ  جَ العَ نَ  مِ احلروب «وَ يف  وصالبته  بشجاعته  علمهم  مع  باحلرب  له  هتديدهم 
عىل  التعجب  يقترص  فلم   ،« الدِ لِلْجِ  َ ربِ أصْ أَنْ  وَ  ! انِ لِلطِّعَ زَ  رُ بْ أَ أَنْ   َّ إِيلَ مْ  ثُهُ عْ بَ
ف  املعرّ  « بِ جَ «العَ لفظ  بذكر  اللفظ  إىل  ذلك   تعد وإنّام  السياقية،  اإلشارة 
الوحدة  يف  التعجب  سياق  مثّل  وقد  منهم،  به  تعجّ شدة  عىل  للداللة  ؛  بـ«ال» 
تضمنه  هو  الرتكيبي  الرتتيب  هذا  يف  السبب  ولعل  منهم،  استهزاء  حمل  ية  النّصّ
جتاه  وموقفه  املتكلّم،  لذات  االنفعايل  ر  التصوّ مقدمتها  ويف  متنوعة،  دالالت 
ثمَّ  ومن  بينهام،  انفعالياً  تواصالً  يعقد  فهذا  لألحداث،  ري  التصوّ وفعله  املتلقي 

يفرض عىل املتلقي فهم تلك الصورة احلسية وفكّ شفرهتا.
مُ  تْهُ بِلَ «هَ بالثكل:  عليهم  بالدعاء  ذلك  أردف  فقد  ذلك  عىل  وتأكيداً 
هلم  تذكرياً  سابقاً؛  باحلرب  وعالقته  نفسه  وصف  ثمَّ  ومن   ،(  ١  )«! اهلَبُولُ
تعاىل  اهللا  أشهد  وقد   ،« بِ ْ بِالرضَّ بُ  هَّ أُرَ الَ  وَ  ، بِ بِاحلَرْ دُ  دَّ أُهَ ا  مَ وَ نْتُ  كُ دْ  قَ «لَ
قوته  عىل  للتأكيد  دِيني»؛  نْ  مِ ة  بْهَ شُ  ِ ريْ غَ وَ  ، يبِّ رَ نْ  مِ يَقِني  ىلَ  عَ لَ إِينِّ  ذلكـ«وَ عىل 
عىل  متابعته  يف  وبصريةٍ  اهللا  من  بينةٍ  عىل  بأنّه  املتلقني  تنبيه  ثمَّ  ومن  وشجاعته، 
متالمحاً  جاء  عنها  املخرب  لألحداث  الرتاتبي  ر  التصوّ فهذا   .(  ٢ واحلرب(  القتال 
واألحداث  باملتكلّم-،  املتعلقة  الواقعية  هلا-األحداث  الغافل  املتلقي  وموقف 

( ١ ) أي ثكلتهم الثواكل وهي كلامت تدعو هبا العرب، ظ: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: 
.٤٠٨/١

يف  اإلمام  عبده: «بنيّ  حممد  الشيخ  قال   ،٤٠٨/١ البالغة:  هنج  رشح  البحراين،  ميثم  ابن  ظ:   (  ٢  )
اجلمل األخرية انه خلق للحرب، فهو ال هياهبا من طبعه، ثم ازداد إقداما عليها، ألنه عىل يقني 
من ربه يف حقه، و إنّه ما اعرتته شبهة قط يف دينه، فكيف هيدد أو يرهب من حاله كذلك» حممد 

جواد مغنية، يف ظالل القرآن: ١٨٧/٤.
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» وهو سابق زمني وواقعي لقوله:  انِ زَ لِلطِّعَ رُ بْ َّ أَنْ أَ مْ إِيلَ ثُهُ عْ جتلّتْ يف قوله «بَ
ا  مَ «وَ  :قوله يف  ذلك  ومثل  للصرب،  أسبق  الرباز  ألنَّ  »؛  الدِ لِلْجِ  َ ربِ أصْ أَنْ  «وَ
التهديد  ألنَّ  »؛  بِ ْ بِالرضَّ بُ  هَّ أُرَ الَ  «وَ قوله:  يسبق  حدث  وهو   ،« بِ بِاحلَرْ دُ  دَّ أُهَ

باحلرب يقع قبل املقاتلة ونشوء الرضب فيها.
ومن ذلك قوله يف كالمٍ موجه لبعض أصحابهِ بصفني، وقد سأله: كيف 

:دفعكم قومكم عن هذا املقام وأنتم أحق به؟ فقال
ةُ  امَ دُ ذِمَ عْ لَكَ بَ د، وَ دَ ِ سَ ريْ لُ يفِ غَ سِ ، تُرْ نيِ ضِ لِقُ الْوَ د، إنَّكَ لَقَ نِي أَسَ ا بَ ا أَخَ «يَ
املَْقامِ  ا  ذَ هبِ يْنَا  لَ عَ تِبْدادُ  االسْ ا  أمَّ  : مْ لَ أعْ فَ تَ  لَمْ تَعْ اسْ دِ  قَ وَ  ، أَلَةِ املَْسْ قُّ  حَ وَ  ، رِ هْ الصِّ
ا  يْهَ لَ تْ عَ حَّ ةً شَ رَ ثَ انَتْ أَ َا كَ إهنَّ طاً، فَ ولِ نَوْ سُ ونَ بِالرَّ دُّ االشَ باً، وَ نَ نَسَ لَوْ نُ األعْ نَحْ وَ
.( ١ )« ةُ يَامَ دُ إلَيْهِ الْقِ وَ املَْعْ مُ اهللاُ، وَ كَ احلَْ ، وَ ينَ رِ ا نُفوسُ آخَ نْهَ تْ عَ خَ سَ م، وَ وْ وسُ قَ نُفُ

واالنسجام  التامسك  درجات  أوىل  وهذه  للمتلقي،  جواباً  النّصُّ  مثّل  لقد 
جوابه  املتكلّم  استهل  وقد  بينهام،  فيام  الطرفني  لتفاعل  املتلقي؛  ذهن  يف 
 ،( ٢  ) نيِ ضِ وَ لِقُ الْ قَ باالعرتاض عليه لعدم مناسبة السؤال وسياق املقام، «إنَّكَ لَ
موضعهام،  غري  يف  وكالمك  أسئلتك  جه  توّ إنّك  أي  د»،  دَ سَ  ِ ريْ غَ يفِ  لُ  سِ تُرْ
وتسأل مثل هذا األمر الذي ال يمكن الترصيح فيه بمخّ احلقّ بمجمع النّاس، 
٣ )، فكان اخلطاب خاصاً  أو حيتاج إىل تفصيل اجلواب يف مقام ال يسع لذلك( 
تشتمل  وما  اخلطاب  صيغة  عليه  يدل  غريه،  أحداً  يشمل  ال  للسائل  هاً  وموجّ

( ١ ) هنج البالغة: ٢٣١، خطبة: ١٦٢.
ني: بطان يشد به الرحل عىل البعري كاحلزام للرسج، فإذا قلق واضطرب اضطرب الرحل  ضِ ( ٢ ) الوَ

فكثر متلمل اجلمل وقلّ ثباته يف سريه هنج البالغة: ٦٣٣.
( ٣ ) ظ: اخلوئي، منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ٥/١٠. 
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لَمْ  أعْ فَ  ، +تَ لَمْ تَعْ اسْ  ، +كَ لَ وَ  ، لُ سِ +رْ تُ  ، +كَ اخلطاب(«إنَّ ضامئر  من  عليه 
واملجرور  اجلار  من  كلّ  وتقديم  د»)،  أَسَ نِي  بَ ا  أَخَ ا  «يَ النداء  أسلوب  +أنت» 
املتكلّم  اهتامم  عىل  يدل  ما   ،« رِ هْ الصِّ ةُ  امَ مَ ذِ املبتدأ»  عىل   « دَ عْ «بَ «لَكـ«والظرف 
فأجابه  املقام،  وسياق  سؤاله  مناسبة  عدم  من  الرغم  عىل  باملتلقي  وعنايته 
»؛  ةِ لَ أَ املَْسْ قُّ  حَ وَ  ، رِ هْ الصِّ ةُ  امَ مَ ذِ دُ  عْ بَ لَكَ  «وَ واستلطافاً،  استعطافاً  املتكلّم 
يتالءم  مما  اإلجابة  أحقية  عىل  الدليل  فساق  السؤال،  وحقّ  أوالً،  القرابة  لصلة 

. وسؤددهِ املتكلم  وأخالق 
ومن ثم تصد املتكلّم لإلجابة باستغالل الغاصبني ملقامهم، وتفردهم به، 
يْنَا  لَ عَ تِبْدادُ  االسْ ا  «أمَّ بالرسول  عالقتهم  وشدة  النسب  رشف  هذا  من  ويكفي 
يف  املتكلّم  زال  فام   « طاً نَوْ ولِ  سُ بِالرَّ ونَ  دُّ االشَ وَ باً،  نَسَ نَ  لَوْ األعْ نُ  نَحْ وَ املَْقامِ  ا  ذَ هبِ
دلّ  فقد  إىل العام،  اخلاص  اخلطاب  من  انتقل  قد  إالّ أنّه  للمتلقي،  اإلجابة  إطار 
» عىل التوسع باإلجابة، فجعله جزأين، مثّل اجلزء  دُ عْ م عىل املبتدأ «بَ الظرف املقدّ
اجلزء  هذا  ومثّل  السياق،  مالءمة  لعدم  والزجر  االعرتاض  اإلجابة  من  األول 
الفرق  واخلطاب،  السؤال  وحدة  جتمعهام  بقوة  متاسكا  وقد  العلمية،  اإلجابة 
املعنى  منسجم  الداللة  عميق  جعله  وقد  عاماً،  والثاين  خاصاً  األول  كون  بينهام 

. ومفتوحاً أمام كلّ متلقٍ
ومما جاء يف النهج قولهكلّم به طلحة والزبري بعد بيعته باخلالفة وقد عتبا 

من ترك مشورهتام، واالستعانة يف األمور هبام:
امَ  تُكُ عْ فَ قٌّ دَ امَ فِيهِ حَ ء لَكُ ْ ، أَيُّ يشَ اينِ َ ربِ ْ ثِرياً، أَالَ ختُ َا كَ أْمتُ جَ أَرْ رياً، وَ تُام يَسِ مْ قَ دْ نَ «لَقَ
نيَ  لِمِ املُْسْ نَ  مِ دٌ  أَحَ  َّ إِيلَ هُ  عَ فَ رَ قّ  حَ أَيُّ  مْ  أَ بِهِ؟  امَ  يْكُ لَ عَ تُ  تَأْثَرْ اسْ م  قَسْ وأَيُّ  ؟  نْهُ عَ
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؟!»( ١ ). ابَهُ طَأْتُ بَ مْ أَخْ ، أَ تُهُ لْ هِ مْ جَ ، أَ نْهُ تُ عَ فْ عُ ضَ
سياق  يف   ،« امَ كُ «لَ واملجرور)  (اجلار  اجلملة  بشبه  املتمثّل  اخلرب  تقديم  جاء 
به  ينقم  الذي  احلقّ  عن  واستفساراً  –املتكلّم-  منه  إنكاراً  اإلنكاري،  االستفهام 
ذهن  يف  وراسخاً  معروفاً  كونه  اخلرب؛  عن   « «حقُّ املبتدأ  وتأخر  والزبري،  طلحة 
املجهول،  طلبهم  تقديم  والتأخري-  طريقه-التقديم  عن  املتكلّم  فأراد  املتلقي، 
عليها  اخلاصة  املصلحة  وتغليب  العامة،  املسلمني  ملصلحة  بتجاهلهام  املتمثّل 
لسيطرة  اإلنكارية؛  داللته  عن  النّيصّ  السياق  خيرج  فلم  بالوالية،  واملتمثلة 
امَ  يْكُ لَ تُ عَ ثَرْ تَأْ م اسْ االستفهام عليه، فضالً عن العطف بـ«الواو، وأم»، «وأَيُّ قَسْ
طَأْتُ  مْ أَخْ ، أَ تُهُ لْ هِ مْ جَ ؟، أَ نْهُ تُ عَ فْ عُ نيَ ضَ لِمِ نَ املُْسْ دٌ مِ َّ أَحَ هُ إِيلَ عَ فَ قّ رَ مْ أَيُّ حَ ؟، أَ بِهِ

؟»، وكلُّ ذلك أسهم يف رسم الصورة املبتغاة واضحةً يف ذهن املتلقي. ابَهُ بَ
ال  وأغراض  معانٍ  له  العدول  وهذا  اسمها:  عىل  وأخواهتا  كان  خرب  تقديم 
نجدها يف حال التأخري، من ذلك ما جاء مقدماً يف سياق «كان» قولهيبنيّ فيه 

: سبب طلبه احلكم ويصف اإلمام احلقّ
انِمِ  املَغَ وَ اءِ  مَ الدِّ وَ وجِ  رُ الْفُ ىلَ  عَ ايلِ  لْوَ اَ ونَ  يَكُ أَنْ  نْبَغِي  يَ الَ  هُ  نَّ أَ تُمْ  لِمْ عَ دْ  «وقَ
لُ  اهِ اجلَْ الَ  وَ  ، تُهُ ْمَ هنَ مْ  اهلِِ وَ أَمْ يفِ  ونَ  تَكُ فَ  ، يلُ الْبَخِ نيَ  لِمِ املُْسْ ةِ  امَ إِمَ وَ واألحكام 
ماً  وْ قَ ذَ  يَتَّخِ فَ لِ  وَ لِلدُّ ائِفُ  اجلَ الَ  وَ  ، ائِهِ فَ بِجَ مْ  هُ طَعَ يَقْ فَ ايفِ  اجلَْ الَ  وَ  ، لِهِ هْ بِجَ مْ  هُ لَّ يُضِ فَ
الَ  وَ  ، اطِعِ املَقَ ونَ  دُ ا  َ هبِ قِفَ  يَ وَ قُوقِ  بِاحلُْ بَ  هَ يَذْ فَ مِ  كْ احلُْ يفِ  تَيشِ  املُْرْ الَ  وَ م،  وْ قَ ونَ  دُ

.( ٢ )« ةَ لِكَ االُمَّ يُهْ نَّةِ فَ املَْعطِّلُ لِلسُّ

( ١ ) هنج البالغة: ٣٢١، خطبة: ٢٠٥.

( ٢ ) هنج البالغة: ١٨٩، خطبة: ١٣٧.
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لقد عدل املتكلّم عن األصل بتقديم خرب «كان»؛ لتحقيق الغرض املعنوي 
اءِ  مَ الدِّ «وَ عليهِ  عُطف  ...»وما  وجِ رُ فُ الْ ىلَ  عَ ايلِ  وَ لْ «اَ وهو،  أال  للخطبة،  واملعنون 
مْ  اهلِِ وَ أَمْ يفِ  ونَ  تَكُ فَ يلُ  بَخِ كان «الْ اسم  عىل   « نيَ لِمِ املُْسْ ةِ  امَ إِمَ وَ واألحكام  انِمِ  املَغَ وَ
مْ  هُ طَعَ يَقْ فَ َايفِ  اجلْ الَ  وَ  ، لِهِ هْ بِجَ مْ  لَّهُ يُضِ فَ لُ  َاهِ اجلْ الَ  عليه، «وَ عُطف  وما   «... تُهُ ْمَ هنَ
بَ  هَ يَذْ مِ فَ ُكْ تَيشِ يفِ احلْ الَ املُْرْ م، وَ ونَ قَوْ ماً دُ وْ ذَ قَ يَتَّخِ لِ فَ وَ الَ اجلَائِفُ لِلدُّ ، وَ ائِهِ فَ بِجَ
» فهذه التوسعة  ةَ لِكَ االُمَّ يُهْ نَّةِ فَ الَ املَْعطِّلُ لِلسُّ ، وَ اطِعِ ونَ املَقَ َا دُ فَ هبِ قِ يَ وقِ وَ ُقُ بِاحلْ
املفصلة بـ«اسم كان» تتطلب تأخريه عن اخلرب؛ ألمن اللبس وإنْ توسع األخري 
إالّ أنّ االسم وما محله من رشوط معللة قد أوصل الصورة متسقةً ومقنعةً عند 
املتلقي؛ إلزالة الشوائب عن ذهنه، فمقصد املتكلّم أنَّه يريد أن ينفي عن «البخيل، 
اجلاهل...» حالة يكون فيها والياً، وال يريد أن ينفي عن الوايل أن يكون بخيالً، 
فستبعد عن البخيلِ احتاملية أن يكون والياً؛ لكون الوايل قد يستشعره «البخل، 
اجلبن..»، لكن من يوصف بتلك الصفة كان إلزاماً أن يستبعد عن احلكم، فهذا 
هي   « «الوايلَ اخلرب  تعريف  أنَّ  كام  الصياغتني،  بني  ميّز  قد   (  ١ األفقي(  العدول 
عُطف  ما  هو  إيضاحاً  األمر  ويزيد  لتعريفه،  احتيج  فال  وإالّ  له،   أخر مزيَّة 
للسؤال  فجوةٍ  أيّة  للمتلقي  يرتك  فلم  اإلعرابية،  مواقعها  أخذت  قد  والتي  عليه 
وتذكريه  املتلقي  تقريع  يف  املتكلّم  مقصد  يصل  وبذا   ،« احلقِّ رشوط «الوايل  عن 

عىل  اإلجابة  يمكن  العمودي؟  العدول  يكون  كيف  أفقياً  عدوال  هذا  كان  إذا  سائل  يسأل  قد   (  ١  )
ذلك من قولنا أنّ هناك بعض العنارص اللغوية قد أدت اتساقاً عمودياً مثل اإلحالة واعتقد هذه 
تها، وكذا العدول العمودي فيها حيصل باإلحالة كالعدول من الضامئر البدالة عىل احلضور  مزيّ
يف  اهلرير...،  ليلة  خطبة  يف  الغائبني  استحضار  يف  ذلك  جاء  كام  الغياب،  عىل  دالّة   أخر إىل 

الفصل الثالث، املبحث األول: الربط باإلحالة: ١٣٧، وما بعدها.
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  بصفات الوايل املفرتض توافرها فيه. و من ذلك قوله: يف صفة من يتصدّ
االً،  هَّ جُ ونَ  يشُ عِ يَ رشَ  عْ مَ نْ  مِ و  كُ أَشْ اهللاِ  بأَهل «إِىلَ  لذلك  وليس  االْمة  بني  للحكم 
الَ  وَ  ، تِهِ تِالَوَ قَّ  حَ  َ تُيلِ ا  إِذَ الكِتَابِ  نَ  مِ رُ  وَ بْ أَ ةٌ  لْعَ سِ فِيهمْ  يْسَ  لَ الَّالً،  ضُ وتُونَ  مُ يَ وَ
مْ  هُ نْدَ عِ الَ  وَ  ، هِ عِ اضِ وَ مَ نْ  عَ فَ  رِّ حُ ا  إِذَ الكِتَابِ  نَ  مِ ناً  ثَمَ ىلَ  أَغْ الَ  وَ يْعاً  بَ قُ  نْفَ أَ ةٌ  لْعَ سِ

.( ١ )«! رِ نَ املُنكَ فُ مِ رَ الَ أَعْ ، وَ وفِ رُ نَ املَعْ رُ مِ نْكَ أَ
رفع  اإلمامإىل  دفع  الذي  والضالل  اجلهل  من  النّاس  حال  وصل  لقد 
شكواه إىل اهللا تعاىل تذمراً منهم وتضجراً، والسيام فيام خيصُّ موقفهم جتاه كتاب 
اهللا تعاىل، فرسم صورةً متسقةً مرتابطة يف ذهن املتلقي عن طريق تقديم خرب ليس 
والضالل  اجلهل  صفة  مالزمة  عىل  دلّتْ  التي   « ةٌ لْعَ اسمها «سِ عىل   « فِيهمْ يْسَ  «لَ
تالوتهُ  أصبحتْ  الذي  تعاىل،  اهللا  كتاب  إىل  ذلك  أمر  وصل  حتى  عندهم، 
ومقاصدهم  وأغراضهم  ملالءمته  التحريف؛  حال  يف  سلعة  وأنفق  سلعة،  أبور 
قُ  نْفَ ةٌ أَ لْعَ الَ سِ ، وَ تِهِ قَّ تِالَوَ َ حَ ا تُيلِ نَ الكِتَابِ إِذَ رُ مِ وَ بْ ةٌ أَ لْعَ يْسَ فِيهمْ سِ املظلمة، «لَ
» إذ ال نجد هذه الصورة  هِ عِ اضِ وَ نْ مَ فَ عَ رِّ ا حُ نَ الكِتَابِ إِذَ ناً مِ ىلَ ثَمَ الَ أَغْ يْعاً وَ بَ
» ملا بان هدف  نَ الكِتَابِ رُ فِيهمْ مِ وَ بْ ةٌ أَ لْعَ يْسَ سِ يف حال التأخري، مثالً فلو قال: «لَ

املتكلّم يف تصوير األمر، وملا دلّتْ عىل مالزمة الصفة هلم.
دعامات  هناك  وإنّام  التقديم،  هذا  عىل  املبتغاة  الصورة  اتساق  يقترص  ومل 
ونَ  يشُ عِ يَ رشَ  عْ مَ نْ  مِ و  كُ أَشْ اهللاِ  «إِىلَ  الفعل،  عىل  واملجرور»  اجلار  كـ«تقديم  أُخر 
الَ  ليس عىل اسمها، «وَ خرب  تقديم  وتكرار العطف بـ«الواو» يف سياق  االً»،  هَّ جُ
مْ  هُ نْدَ عِ الَ  وَ  ، هِ عِ اضِ وَ مَ نْ  عَ فَ  رِّ حُ ا  إِذَ الكِتَابِ  نَ  مِ ناً  ثَمَ ىلَ  أَغْ الَ  وَ يْعاً  بَ قُ  نْفَ أَ ةٌ  لْعَ سِ

( ١ ) هنج البالغة: ٦٠، خطبة: ١٧.



١٦٨................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
لتأكيد  «ال»؛  النفي  حرف  متضمناً   ،« رِ املُنكَ نَ  مِ فُ  رَ أَعْ الَ  وَ  ، وفِ رُ املَعْ نَ  مِ رُ  نْكَ أَ
اجلهل  ظالم  يف  انغراسهم   مد وتأكيد  احلق،  نور  عن  ابتعادهم   مد يف  النفي 
عىل  استند  ألنّه  ؛  النّيصّ السياق  داللة  تظهر  ذلك  كلِّ  ومن  الباطل،  وأعامق 

دعامتني مها التقديم والتأخري والعطف يف السياق املقايل.
ومن ذلك أيضاً قولهبعد التحكيم، ملا بلغه من أمر احلكمني:

الَ  أَنْ  دُ  هَ أَشْ وَ  ، لِيلِ اجلَْ ثِ  دَ احلَْ وَ  ، ادِحِ الْفَ طْبِ  بِاخلَْ رُ  هْ الدَّ أَتَى  إنْ  وَ هللاِ  دُ  مْ «احلَْ
.( ١ )«... ولُهُ سُ رَ هُ وَ بْدُ داً عَ َمَّ أَنَّ حمُ ، وَ هُ ُ ريْ هُ إِلهٌ غَ عَ إِلهَ إِالّ اهللاُ، لَيْسَ مَ

وقلق  اهللا،  وحدانية  حول  تدور  أعاله  اخلطاب  يف  النّيصِّ  السياق  داللة  إنَّ 
هللاِ  دُ  َمْ «احلْ الرضاء،  حتى  شمل  وإنّام  اء  الرسّ عىل  يقترص  مل  هنا  فالثناء  املتكلّم؛ 
املتكلّم  مقصد  هو  وهذا   ،« َلِيلِ اجلْ ثِ  َدَ احلْ وَ  ، ادِحِ فَ الْ َطْبِ  بِاخلْ رُ  هْ الدَّ أَتَى  إنْ  وَ
بأتباعه  حلَّ  قد  عظيامً  أمراً  أنّ  عىل  يدلُّ  ما  واضطرابه،  قلقهِ  عن  عربّ  الذي  هنا 
نتيجة لفعل احلكمني، ما أد إىل انشقاق صفوف املسلمني( ٢ )، وجاء بالعطف 
فيُفيض  الرضاء،  وقت  تعاىل  اهللا  بوجود  االنسان  شعور  عىل  د  ليؤكّ بـ«الواو»؛ 
إِلهٌ  هُ  عَ مَ يْسَ  لَ اهللاُ،  إِالّ  إِلهَ  الَ  أَنْ  دُ  هَ أَشْ «وَ غريه،  دون  تعاىل  اهللا  توحيد  إىل  ذلك 
األصل- عن  العدول  فجاء   ،« «إِلهٌ اسمها  عىل   « هُ عَ مَ ليس»  خرب  م  فقدّ  ،« هُ ُ ريْ غَ

للتأكيد  النفي؛  سياق  يف  والتأخري  التقديم  طريق  عن  والثناء-  احلمد  بعد  مرتتباً 
عىل توحيد اهللا تعاىل، فخضوع املتكلّم منسجم ونفسيته القلقة.

فقد سبق آنفاً أنّ اخلرب دائامً يكون هو املحمول، أي حيمل ما هو جديد ( ٣ )، 

( ١ ) هنج البالغة: ٧٩، خطبة: ٣٥.
( ٢ ) لالستزادة أكثر، ظ: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ٨٥/٢.

( ٣ ) لقد سبق بيان ذلك يف التضام النحوي: ٤٣، وما بعدها.



١٦٩الفصل الثاين: املبحث الثاين: العدول ................................................ 
عن  العدول  ذلك  يُفيض  وقد  ما،  أمرٍ  لتوضيح  التفصيل؛  يتطلب  ما  غالباً  وهذا 

أصل الرتبة
وبالغية  داللية  ومقاصد  أغراض  لتحقيق   : استفهاماً لكونه  اخلرب  تقديم 

تتالءم وطبيعة السياق من ذلك قولهيومئ فيها إىل ذكر املالحم:
ىلَ  عَ ا  هلََ امَّ عُ ا  هَ ِ ريْ غَ نْ  مِ ايلِ  الْوَ ذُ  أْخُ يَ فُونَ  رِ عْ تَ الَ  بِامَ  دٌ  غَ يَأْيتِ  سَ وَ د  غَ يفِ  وَ «أَالَ 
ا،  هَ الِيدَ قَ مَ امً  لْ سِ إِلَيْهِ  لْقي  تُ وَ ا،  هَ بِدِ كَ الِيذَ  فَ أَ ضُ  األرْ لَهُ  جُ  رِ ْ ختُ وَ ا،  هلَِ امَ أَعْ مساوئ 

ة»( ١ ). ريَ لُ السِّ دْ يْفَ عَ مْ كَ يكُ ِ فَريُ
الداللة  مفتوح  خطاب  فهو  الزمان،  آخر  عن  جيري  عام  رب  اإلمامخيُ
الذي   ،املنتظر اإلمام  إىل  إشارة  هنا  والوايل  األزمنة،  مرِّ  عىل  متلقٍ  كلِّ  أمام 
ايلِ  وَ ذُ الْ أْخُ رج األرض الكنوز و اخلزائن اخلفية( ٢ )، «يَ يؤاخذهم بذنوهبم، وختُ
لْقي  تُ وَ ا،  هَ بِدِ كَ الِيذَ  فَ أَ ضُ  األرْ هُ  لَ جُ  ْرِ ختُ وَ َا،  هلِ امَ أَعْ مساوئ  ىلَ  عَ َا  هلَ امَّ عُ ا  هَ ِ ريْ غَ نْ  مِ
يف  يدور  لسؤال  جواباً  مثّل  قد  اإلخباري  السياق  وهذا  ا»،  هَ الِيدَ قَ مَ امً  لْ سِ يْهِ  إِلَ
ة»؛ أي  ريَ لُ السِّ دْ يْفَ عَ مْ كَ يكُ ِ ذهن املتلقي عن عدل اإلمام يف آخر الزمان «فَريُ
املبتدأ  عىل   « يْفَ «كَ باالستفهام  املتمثّل  اخلرب  فيها  م  فتقدّ السائل،  املتلقي  يُري 
من  ناتج  وهذا  التقديم  يف  نفسها  فرضت  قد  االستفهام  فأداة  ة»،  ريَ السِّ لُ  دْ «عَ
ا مضمونه الداليل  مزيتها يف الصدارة يف الكالم، هذا بالنسبة لرتبته اللفظية. أمّ
هُ مل  م؛ ألنّ م جلياً عىل االستفهام؛ إلثارة حفيظة املتلقي يف معرفة ما تقدّ فقد تقدّ
املتكلّم  جواب  أنَّ  و   ،( ٣ إخبارية(  مراحل  ضمن  جاء  وإنّام  مبارشاً  جواباً  يكن 

( ١ ) هنج البالغة: ١٩٦، خطبة: ١٣٨.
( ٢ ) للتفصيل، ظ: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ١٦١/٣، ١٦٠.

( ٣ ) ظ: بقية أجزاء اخلطبة يف هنج البالغة: ١٩٦، ١٩٧.



١٧٠................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
عام  وواضحة  متسقة  صورة  أعطاه  وإنّام  املتلقي  سؤال  عىل  مقترصاً  يكن  مل 
بينهام،  االتصال  وسيلة  وتقوية  املتلقي،  أمام  فجوات  غلق  إىل  يؤدي  ما  يُريد، 
والضامئر  األلفاظ  ببعض  املنتظر-  ذكره-اإلمام  عن  املتكلّم  استعاض  وقد 
يكون  وربام  لشأنه  تعظيامً  »؛  مْ يكُ ِ فَريُ  ، يْهِ إِلَ  ، ايلِ وَ الْ  ، فُونَ رِ عْ تَ الَ  بِامَ  دٌ  «غَ املسترتة 

. أيضاً الناظرين  أعني  عن  خلفائه 
;UÈ4ˆ\;€ÁÅŒi’\;∫;Ö|ˇ̂;ÑÊê

أغراض  لتحقيق  اخلرب؛  تقديم  غري  االسمي  التقديم  يف  أُخر  صور  هناك 
يقتضيها  التي  السبك  كجودة  التأخر،  حال  يف  حتقيقها  يمكن  ال  وسياقية  داللية 
منها  م  فتُقدّ صحيحاً،  ترتيباً  «األلفاظ  ترتيب  فينبغي  املقام،  ويستدعيها  السياق 
م منها ما يكون  ر منها ما كان حيسن تأخريه؛ وال تُقدِّ ما كان حيسن تقديمه وتؤخِّ
إىل  يؤدي  ما   ،( ١ أليق»(  به  التقديم  يكون  ما  منها  ر  تؤخِّ وال  أحسن،  به  التأخري 
تشكيل وحدة نّصية منسجمة ومتسقة، كـ«تقديم شبه اجلملة عىل املفعول به، أو 

تقديم املفعول به الثاين عىل األول، وغريها»، ويمكن متثيلها كاآليت: 
تقديم اجلار واملجرور عىل املفعول به: لتحقيق دالالت معينة يف الوحدة النّصيّة، 

من ذلك قوله يف بعض أيام صفني وقد رأ احلسن يترسع إىل احلرب:
نَ  سَ احلَ نِي  عْ يَ نِ  يْ ذَ هبِ سُ  نْفَ أَ نِي  إِنَّ فَ  ، ينِ ُدَّ هيَ الَ  الْغُالَمَ  ا  هذَ عنِّي  وا  لِكُ «امْ

.( ٢ )« ولِ اهللاِ سُ لُ رَ ِامَ نَسْ طِعَ هبِ نْقَ ، لِئَالَّ يَ تِ ىلَ املَْوْ  عَ َ نيْ سَ احلُْ وَ

( ١ ) أبو هالل العسكري، كتاب الصناعتني: ١٥٧. هذا ينرصف عىل الرتتيب بصورة عامة من دون 
ختصيص.

( ٢ ) هنج البالغة: ٣٢٣، خطبة: ٢٠٧.



١٧١الفصل الثاين: املبحث الثاين: العدول ................................................ 
يطلب اإلماممن املتلقي اإلرساع يف منع اإلمام احلسنمن املشاركة يف 
نِ  يْ ذَ سُ هبِ نْفَ إِنَّنِي أَ م الدليل لذلكـ«فَ قدّ احلرب، ما يدلُّ عىل أمهية األمر، فاإلمام يُ
 ،(  ١  ) اهللاِ ولِ  سُ رَ لُ  نَسْ ِامَ  هبِ طِعَ  نْقَ يَ لِئَالَّ   ، تِ املَْوْ ىلَ  عَ   َ نيْ ُسَ احلْ وَ نَ  احلَسَ نِي  عْ يَ
 ،« الَمَ غُ ا الْ وعليه جاء تقديم اجلار واملجرور «عنِّي»، عىل املفعول به وتابعه» هذَ
ومن  لديه  الفكرة  انسجام  عىل  يدلّ  ما  املتلقي،  إجابة  رسعة  تطلّب  الذي  وهذا 

ثم أد إىل تفاعلهِ مع املتكلّم أشدُّ التفاعل.
يف  بصفني   قوله ذلك  من  األول:  عىل  الــثاين  الــمــفــعــول  تــقــديــم 

بيان حق الوايل وحق الرعية:
بَعْض،  ىلَ  عَ النَّاسِ  لِبَعْضِ  ا  هَ ضَ َ افْرتَ وقاً  قُ حُ وقِهِ  قُ حُ نْ  ـمِ هُ  انَ بْحَ سُ لَ  عَ جَ مَّ  «ثُ
إِالَّ  ا  هَ بعْضُ بُ  جَ تَوْ سْ يُ الَ  وَ بَعْضاً،  ا  هَ بَعْضُ بُ  يُوجِ وَ ا،  هَ وهِ جُ وُ يفِ  أُ  افَ تَكَ تَ ا  هَ لَ عَ فَجَ
 ، يَّةِ عِ الرَّ ىلَ  عَ ايلِ  الْوَ قُّ  حَ قُوقِ  احلُْ تِلْكَ  نْ  مِ هُ  انَ بْحَ سُ َضَ  افْرتَ ا  مَ ظَمُ  أَعْ وَ بِبَعْض. 
ا  هَ لَ عَ فَجَ  ، لّ كُ ىلَ  عَ لّ  لِكُ هُ  انَ بْحَ سُ اهللاُ  ا  هَ ضَ رَ فَ يضةً  رِ فَ  ، ايلِ الْوَ ىلَ  عَ  ، يَّةِ عِ الرَّ قُّ  حَ وَ
الَ  وَ الَةِ،  الْوُ الَحِ  بِصَ إِالَّ  يَّةُ  عِ الرَّ لُحُ  تَصْ تْ  يْسَ لَ فَ  ، مْ ينِهِ لِدِ اً  زّ عِ وَ أللفتهم،  نِظَاماً 

.( ٢ )« يَّةِ عِ ةِ الرَّ امَ تِقَ الَةُ إِالَّ بِاسْ لُحُ الْوُ تَصْ

( ١ ) فـ«احلسن و احلسني مها ابنا رسول اهللاّ رشعا ال عرفا» حممد جواد مغنية، يف ظالل هنج البالغة: 
َونَِساَءُكْم  َونَِساَءنَا  ْنَناَءُكْم 

َ
َوأ ْنَناَءنَا 

َ
أ نَْدُع  َيَعالَْوا  ﴿َفُقْل  تعاىل:  لقوله  وذلك   ،٢٣٥/٣

بَلَ الْاَكِذننَِي﴾ [٦١ آل عمران ]، و ما دعا   ِ ْغُفَسُكْم ُعمَّ نَبَْتِهْل َفَنْجَعْل لَْعَنَة ابَّ
َ
ْغُفَسَنا َوأ

َ
َوأ

األنفس  من  كان  ما  و  فاطمة،  غري  النساء  من  و  احلسني،  و  احلسن  غري  األبناء  من  النبي «أحدا 
إال هو و اإلمام عيلباتفاق املفرسين. و قال»، : «كل ولد آدم فإن عصبتهم ألبيهم خال ولد 

فاطمة، فإين أنا أبوهم و عصبتهم» حممد جواد مغنية، يف ظالل هنج البالغة: ٢٣٥/٣.
( ٢ ) هنج البالغة: ٣٣٣، خطبة: ٢١٦.



١٧٢................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
واضعاً  الرعية،  وحقوق  الوايل  حقوق  بيان  يف  جلياً  كان  املتقدم  النّصَّ  إنَّ 
رشوط كلّ منهام يف أداء احلقِّ متضمناً سياق ذلك معنى التوبيخ؛ لقلة اإلنصاف 
» عىل األول  وقِهِ قُ نْ حُ م املفعول به الثاين املتمثل باجلار واملجرور «مِ عندهم، فقدّ
بُ  يُوجِ ا، وَ هَ وهِ جُ أُ يفِ وُ افَ تَكَ ا تَ لَهَ عَ ىلَ بَعْض، فَجَ ا لِبَعْضِ النَّاسِ عَ هَ ضَ َ وقاً افْرتَ قُ «حُ
كون  التفصيل،  لغرض  بِبَعْض...»؛  إِالَّ  ا  هَ ضُ بعْ بُ  جَ تَوْ سْ يُ الَ  وَ ضاً،  بَعْ ا  هَ ضُ بَعْ
منها  الناس،  بحقوق  متعلقة  عة  موسّ تفصيلية  قضايا  به  تتعلق  األول  به  املفعول 
ايلِ  وَ قُّ الْ وقِ حَ ُقُ نْ تِلْكَ احلْ حقّ الوايل و حقّ الرعية وما يتعلق هبا من رشوط، «مِ
 ، لّ ىلَ كُ لّ عَ هُ لِكُ انَ بْحَ ا اهللاُ سُ هَ ضَ يضةً فَرَ ، فَرِ ايلِ وَ ىلَ الْ ، عَ يَّةِ عِ قُّ الرَّ حَ ، وَ يَّةِ عِ ىلَ الرَّ عَ
الَةِ،  وُ الَحِ الْ يَّةُ إِالَّ بِصَ عِ لُحُ الرَّ تْ تَصْ يْسَ لَ ، فَ مْ ينِهِ اً لِدِ زّ عِ ا نِظَاماً أللفتهم، وَ لَهَ عَ فَجَ
»، فتكافأ هذه احلقوق املتعالقة بعضها ببعض  يَّةِ عِ ةِ الرَّ امَ تِقَ الَةُ إِالَّ بِاسْ وُ لُحُ الْ الَ تَصْ وَ
للعدول عن  الداعي  املبسط هو  التفصيل  فهذا  للدين،  وعزاً  واملحبة  سبباً لأللفة 
أصل رتبتها؛ ألخذ احلرية يف تفصيلها-احلقوق- وبياهنا من دون التقيّد بام بعدها 
مَّ  والتأثري فيه-املفعول الثاين-، أي إبعاداً للشوائب وااللتباس عىل املتلقي، ومن ثَ

قه عىل معرفة تلك احلقوق، وهذا ما يبتغيه املتكلّم. جذب انتباهه وتشوّ
تقديم خرب إنَّ عىل اسمها: من ذلك قوله يف حضّ أصحابه عىل القتال:

يْهِ  لَ عَ عَ  تَمِ يَجْ فَ يهِ  أَخِ إِىلَ  هُ  نَ قِرْ كِلْ  يَ  ْ ملَ وَ  ، هِ سِ بِنَفْ اهُ  أَخَ ى  آسَ وَ  ، هُ نَ قِرْ ؤٌ  رُ امْ أَ  زَ «أَجْ
يْفِ  سَ نْ  مِ وا  لَمُ تَسْ الَ   ، ةِ لَ اجِ الْعَ يْفِ  سَ نْ  مِ مْ  تُ رْ رَ فَ لَئِنْ  اهللاِ  مُ  ايْ وَ  . يهِ أَخِ نُ  قِرْ وَ هُ  نُ قِرْ
لَّ  الذُّ وَ اهللاِ،  ةَ  دَ جِ وْ مَ ارِ  رَ الْفِ يفِ  إِنَّ   ، ظَمُ األعْ نَامُ  السَّ وَ  ، بِ رَ الْعَ يمُ  امِ هلََ تُمْ  نْ أَ ةِ،  رَ االْخِ
 َ بَنيْ وَ يْنَهُ  بَ وز  ْجُ حمَ الَ  وَ هِ،  رِ مُ عُ يفِ  يد  زِ مَ  ُ ريْ لَغَ ارَّ  الْفَ إِنَّ  وَ  ، الْبَاقِيَ ارَ  الْعَ وَ  ، مَ الالَّزِ

.( ١ )« هِ مِ وْ يَ
( ١ )هنج البالغة: ١٨١، خطبة: ١٢٤.
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يتمثل اخلطاب املبارش بالرتغيب والرتهيب، خالل النصح واإلرشاد حول 
تسلسل  فقد  ومعايبه،  الفرار  عن  حتديداً  املقتطع  اجلزء  هذا  ث  حتدّ وقد  القتال 
أخيه  عىل  جيتمع  إذ  قرنه؛  مقاتلة  يف  أخيه  عىل  االعتامد  من  بدءاً  الفرار  بمراحل 
عَ  تَمِ يَجْ فَ يهِ  أَخِ إِىلَ  هُ  نَ قِرْ كِلْ  يَ  ْ ملَ وَ  ، هِ سِ بِنَفْ اهُ  أَخَ ى  آسَ وَ  ، نَهُ قِرْ ؤٌ  رُ امْ أَ  زَ «أَجْ قرنان، 
يهِ »، فالفرار ال يُزيد من عمره شيئاً؛ ألنّه ال حيجزه أو ينجيه  نُ أَخِ قِرْ هُ وَ نُ يْهِ قِرْ لَ عَ

من املوت، نحو قوله تعاىل:
ال ُيَمتَُّعوَن  ْو الَْقْتِل َوإِذاً 

َ
﴿قُْل لَْن َفْنَفَعُكْم الِْفَراُر إِْن َفَرْرُيْم ِمْن الَْمْوِت أ

إِالَّ َقلِيالً﴾[األحزاب: ١٦].
عىل  خطابه  سياق  يف  يستمر  مل  املتكلّم  أنّ  نجد  املتلقي  عن  امللل  وإلبعاد 
وترية واحدة، وإنّام ظلَّ يتنقل بني الرتهيب تارةً والرتغيب تارةً أخر؛ جلذب 
التذكري  إىل  والتخويف  التحذير  من  انتقل  فقد  الذهني؛  واستحضاره  املتلقي 
ال  الفرار  بأنّ  هم  ذكرّ إذْ   « ظَمُ األعْ نَامُ  السَّ وَ  ، بِ رَ عَ الْ يمُ  َامِ هلَ تُمْ  نْ «أَ والتشجيع، 

مرتبتكم. وعلو  وشجاعتكم  يتناسب 
 ، لقد أكد العمق الداليل يف كالمه بأمور لغويّة عدة جتلّتْ يف السياق النّيصّ
اهللاِ  مُ  ايْ «وَ بالقسم  متثّلتْ  األوىل  الرتكيبيتني،  كالدعامتني  واضحاً  جاء  ما  منها 
والدعامة   ،« ةِ رَ االْخِ يْفِ  سَ نْ  مِ وا  لَمُ تَسْ الَ   ، لَةِ اجِ عَ الْ يْفِ  سَ نْ  مِ مْ  تُ رْ رَ فَ ئِنْ  لَ
ارَ  عَ الْ وَ  ، مَ الالَّزِ لَّ  الذُّ وَ اهللاِ،  ةَ  دَ جِ وْ مَ ارِ  رَ فِ الْ يفِ  «إِنَّ  هي:   األخر الرتكيبية 
املتمثّل  خربها  وتقديم  املؤكِدة   « «إِنَّ طريق  عن  الفرار  قُبح  أكد  فقد   ،« بَاقِيَ الْ
املتلقي،  ذهن  لشدّ  »؛  اهللاِ ةَ  دَ جِ وْ «مَ اسمها  عىل   « ارِ رَ فِ الْ «يفِ  واملجرور  باجلار 
اسمها  جاء  فقد  ذلك  عن  فضالً  ذهنه-املتلقي-  تُشتت  التي  الفجوات  وردم 
واستلزامه-الفرار-  وعقابه  تعاىل  اهللا  كغضب  الفرار  معايب  لبيان  متعدداً 
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فاملتكلّم   ،« بَاقِيَ الْ ارَ  عَ الْ وَ  ، مَ الالَّزِ لَّ  الذُّ «وَ األعقاب  يف  ث  املورّ والعار  الذلّ 
بذكره التعليل املتسق مع وحدته اجلزئية لكلّ جزء من أجزاء الوحدة اخلطابية 
التتابع  هيمنة  يعكس  ثم  ومن   ، النيصّ الرتابط  إىل  يؤدي  املتعالقة،   الكرب
واالستمرارية؛  احليوية  صفة  النّصِّ  عىل  يُضفي  و  الداليل،  والتعالق  املفهومي 
ليشمل  أثره  امتد  وإنّام  املعركة  ساحة  يف  معه  كان  من  عىل  التوجيه  يقترص  مل  إذْ 
كلّ جماهد يف سوح احلرب، يف كلِّ زمانٍ ومكان، وعليه فااللتزام هبذه األمور 

.( ١ والرضا اإلهلي(  النرص واملؤزر  حتقق 
ومن ذلك أيضاً قولهيف هتديده لبني أُميّة:

اكِمِ  احلَْ كَ ائِنَا  دِمَ يفِ  الثَّائِرَ  إِنَّ  وَ الِباً،  طَ قٍّ  حَ لِّ  لَكُ وَ ائِراً،  ثَ م  دَ لِّ  لِكُ إِنَّ  «...أَالَ 
مُ  سِ أُقْ فَ  . بَ رَ هَ نْ  مَ هُ  وتُ فُ يَ الَ  وَ  ، لَبَ طَ نْ  مَ هُ  زُ عْجِ يُ الَ  ي  الَّذِ اهللاُ  وَ  هُ وَ  ، هِ سِ فْ نَ قِّ  حَ يف 
إِنَّ  أَالَ   ! مْ كُ وِّ دُ عَ ارِ  دَ يفِ  وَ مْ  كُ ِ ريْ غَ ي  يْدِ أَ يفِ  ا  نَّهَ فُ رِ لَتَعْ لِيل  قَ امَّ  عَ  ، يَّةَ أُمَ نِي  بَ ا  يَ بِاهللاِ، 
كِريَ  التَّذْ ى  عَ وَ ا  مَ عِ  امَ األَسْ عَ  مَ أَسْ إِنَّ  أَالَ   ! هُ فُ رْ طَ  ِ ريْ اخلَْ يفِ  ذَ  فَ نَ ا  مَ ارِ  األبْصَ  َ أبْرصَ

.( ٢ )«...! هُ بِلَ قَ وَ
»؛  ائِراً م» عىل اسمها «ثَ لِّ دَ » املتمثّل باجلار واملجرور «لِكُ م خرب «إنّ لقد تقدّ
»، وما أُمجل غالباً ما يتقدم  ائِراً م ثَ لِّ دَ كونهِ مثّل القاعدة املجملة العامة «أَالَ إِنَّ لِكُ
ضمن  إلرشاكهِ  »؛  طَالِباً قٍّ  حَ لِّ  كُ لَ «وَ املعطوف،  ذلك  يف  وتابعه  التفصيل،  عىل 
تلك القاعدة وتكميله هلا، فقد مثّل ذلك االستهالل املوضح داللة ما اتبعه من 
واملنطوق،  املفهوم  ناحيتي  من  والتفصيل  انسجامه   مد يعكس  وهذا  تفصيل، 
( ١ ) لقد سبق أنفاً بيان نصائح املجاهدين يف ساحة املعركة يف هامش املبحث األول من الفصل األول 

«التضام النحوي»: ٣٤.
( ٢ ) هنج البالغة: ١٥١، خطبة: ١٠٥.
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مَ  دِ عُ إن  به  والطالب  معصوم  دم  لكلِّ  الثائر  «هو  تعاىل  اهللاَ  بأنَّ  أنذرهم  فقد 
املتعارف  الثابت  احلقّ   جمر جيري   ...مثلهم دم  كان  وملّا   ، عُفَ ضَ أو  طالبه 
تعاىل  وصفه  ثم  ومن   ،( ١ املطلق»(  احلاكم  وهو  هيمله  وال  به  يطلب  كونهِ  يف  هللا 
بأخذهِ  هلم  التهديد  معرض  يف   « بَ رَ هَ نْ  مَ هُ  وتُ فُ يَ الَ  وَ  ، طَلَبَ نْ  مَ هُ  زُ جِ عْ يُ بأنّه «الَ 
تعاىل،   « هو «اهللاُ واحد  ملرجع  يعود  والوصف  الكليات  فهذه  وعليه   ،( ٢  ) تهِ وقوّ

- املتلقي ملعرفته، ومن ثم ختويفه منه تعاىل. قَ –املتكلّمُ قد شوّ
والفعلية  االسمية  العنارص  بني  التالزمية  العالقة  إنَّ  الفعيل:  -التقديم  ثانياً
-؛  تأخرياً أو  -تقديامً  ترتيبها  أصل  عن  عدوالً  تقتيض  قد   - النّيصّ السياق  -يف 
مع  تتسق  املتكلّم  يبتغيها  أسلوبية  وأغراض  خمصصة  داللية  مقاصد  لتحقيق 
السياق النّيصّ بنوعيها املقايل أو املقامي، والذي سبق بيانه آنفاً عن طريق التقدم 
بيان  طريق  من  الصورة  وتكتمل  املتنوعة،  ودالالته  صوره  طريق  عن  االسمي 

صور التقدم الفعيل، وهي كاآليت: 
تقديم شبه اجلملة عىل متعلقها الفعيل: قد تتقدم شبه اجلملة عىل الفعل الذي 
ومقاصده  دالالته  سياق  لكلِّ  متنوعة  سياقات  يف  الفعلية  اجلملة  يف  بهِ  تعلقتْ 

( ١ ) ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ٢٦/٣.
عدوكم  إىل  سينتقل  أمارة  من  أيديكم  يف  ما  بأنّ  رهم  حذّ وقد   ،٢٦/٣ البحراين:  ميثم  ابن  ظ:   ( ٢  )
يفِ  ا  نَّهَ فُ رِ تَعْ لَ لِيل  قَ امَّ  عَ  ، يَّةَ أُمَ نِي  بَ ا  يَ بِاهللاِ،  مُ  أُقْسِ «فَ تعاىل  باهللا  بالقسم  ذلك  مؤكداً  العباس»  «بني 
!»، وقد نبه املتلقي عىل األخذ بالفائدة املطلوبة من البرص والسامع،  مْ كُ وِّ دُ ارِ عَ يفِ دَ مْ وَ كُ ِ ريْ ي غَ أَيْدِ
واخلري  الباقية  الفكر  سعادة  حتصل  وعليه  واألخالق،  العلوم  يف  النفسيّة  بالكامالت  واملتمثّلة 
الدائم وعىل قبول الوعظ والتذكر. فهذه اخلطبة طويلة تضمنت جمموعة من الدالالت السياقية 
العميقة واملنسجمة والوحدة النّصية، للتفصيل يف بقية أجزاء اخلطبة، ظ: هنج البالغة: ١٥١، 

وما بعدها، و: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ٢٦/٣. 
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قوانني  ز  وّ جتُ إذْ  العريب؛  اللسان  يف  املحفوظة  غري  الرتب  من  وهذه  اخلاصة، 
الداخيل  الذهني  التفاعل  نتيجة  وتأخرياً  تقديامً  أُفقياً  املتعلق  يتحرك  أنْ  العربية 
ومن  واحليوية،  التواصل  صفة  النّصِّ  عىل  تُضفي  إبداعية  ألغراض  للمتكلّم؛ 
الصياغية  احلركة  مع  وتوافقه  اللغوي،  للنسق  الداليل  الناتج  ع  تنوّ إىل  تؤدي  ثمَّ 

أفقياً، وهذا يتناسب مع وظيفتها اللغوية ال البالغية( ١ )، وهي كاآليت: 
خطب  يف  السياقية  أو  الرتكيبية  وجودهِ  مواضع  تكثر  واملجرور:  اجلار 
إثارة  قولهيف  ذلك  من  املقام،  أو  املقال  وسياق  ملناسبته  لإلمام؛  احلروب 

أصحابه لنرصته عىل األعداء:
ةُ  الْبِطَانَ ، وَ مَ الْبَأْسِ وْ نَنُ يَ اجلُْ ، وَ ينِ انُ يف الدِّ وَ اإلخْ ، وَ قِّ ىلَ احلَْ ارُ عَ تُمُ االَنْصَ نْ «أَ
لِيَّة  خَ ة  حَ نَاصَ بِمُ ينُوين  أَعِ فَ  ، بِلِ املُْقْ ةَ  اعَ طَ و  جُ أَرْ وَ  ، بِرَ املُْدْ بُ  ِ أَرضْ مْ  بِكُ  ، النَّاسِ ونَ  دُ

.( ٢ )«! ىلَ النَّاسِ بِالنَّاسِ وَ اهللاِ إِينِّ ألوْ ; فَ يْبِ نَ الرَّ ة مِ لِيمَ ، سَ نَ الْغِشِّ مِ
احلسنة؛  بصفاهتم  املتكلّم  رهم  يُذكّ إذْ  والتشجيع؛  املدح  سياق  يف  النّصّ 
الرتكيب  عىل   « مْ «بِكُ واملجرور  اجلار  م  فقدّ األعداء،  عىل  لنرصته  هلم  تشجيعاً 
»، فبعد هذه املقدمة  بِلِ ةَ املُْقْ و طَاعَ جُ أَرْ »، وتابعه العطفي «وَ بِرَ بُ املُْدْ ِ الفعيل «أَرضْ
األمر،  أمهية  عىل  يدل  ما  يأيت،  ملا  إثارهتم  أذهاهنم  لتهيئة  استهلها  التي  املدحية 
فقد طلب منهم –من طريق «الفاء» الطلبية- العون يف املناصحة صادقة سليمة 
» ; ألنّه أكد  يْبِ نَ الرَّ ة مِ لِيمَ ، سَ غِشِّ نَ الْ لِيَّة مِ ة خَ حَ نَاصَ ينُوين بِمُ أَعِ من الغش، «فَ
ىلَ النَّاسِ  وَ اهللاِ إِينِّ ألوْ ذلك عن طريق القسم البار أنّه أوىل من غريه باإلمامة «فَ

.٢٣٧ :( ١ ) ظ: حممد أمحد عبد املطلب، البالغة العربية قراءة أخر
( ٢ ) هنج البالغة: ١٥١، خطبة: ١١٨.
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» فانسجم ذلك التقديم وسياق املقام، وهذا هو مقصد املتكلّم( ١ ). بِالنَّاسِ

ملياً،  فسكتوا  اجلهاد،  عىل  هم  وحضّ الناس  مجع  قولهوقد  ذلك  ومن 
؟ فقال قوم منهم: «يا أمري املؤمنني، إن رستَ  تُمْ نْ ونَ أَ سُ ْرَ مْ أَخمُ كُ الُ ا بَ فقال: مَ

:رسنا معكـ». فقال
أَنْ  يلِ  نْبَغِي  يَ ا  هذَ ثْلِ  مِ أَيفِ  د!  لَقَصْ يتُمْ  دِ هُ الَ  وَ د!  شْ لِرُ مْ  تُ دْ دِّ سُ الَ   ! مْ الُكُ بَ ا  «مَ
 ، مْ كُ أْسِ بَ ي  وِ ذَ وَ مْ  انِكُ عَ جْ شُ نْ  مِ اهُ  ضَ أَرْ َّنْ  ممِ لٌ  جُ رَ ا  هذَ ثْلِ  مِ يفِ  جُ  ْرُ خيَ امَ  إِنَّ ؟  جَ رُ أَخْ
 َ اءَ بَنيْ الْقَضَ ، وَ ضِ ةَ األرْ بَايَ جِ ، وَ يْتَ املَْالِ بَ ، وَ َ املِْرصْ ، وَ نْدَ عَ اجلُْ نْبَغِي يلِ أَنْ أَدَ الَ يَ وَ
لُ  قَ لْ قَ تَ أَ  ، رَ أُخْ بَعُ  تْ أَ تِيبَة  كَ يفِ  جَ  رُ أَخْ مَّ  ثُ  ، املُْطَالِبِنيَ قُوقِ  حُ يف  النَّظَرَ  وَ  ، نيَ لِمِ املُْسْ
اين،  كَ بِمَ ا  نَ أَ وَ  َّ يلَ عَ ورُ  تَدُ ا،  حَ الرَّ طْبُ  قُ ا  نَ أَ امَ  إِنَّ وَ  ، غِ ارِ الْفَ ريِ  فِ اجلَْ يفِ  حِ  دْ الْقِ لَ  قُ لْ قَ تَ
.( ٢ )« وءُ أْيُ السُّ رُ اهللاِ الرَّ مْ ا لَعَ ا. هذَ اهلَُ بَ ثِفَ طَرَ اضْ ا، وَ هَ ارُ دَ ارَ مَ تَحَ تُهُ اسْ قْ ارَ ا فَ إِذَ فَ

والدعاء  اإلنكار  سبيل  عىل  االستفهام  سياق  يف  والتأخري  التقديم  جاء  لقد 
م  عىل حاهلم القبيحة، وتوبيخهم لتثاقلهم يف اخلروج للحرب إالّ بصحبته، فقدّ
نْبَغِي»؛ ليدل عىل استهزائه من طلبهم  ا» عىل فعله «يَ ثْلِ هذَ اجلار واملجرور «يفِ مِ
هذا، فهي لصغرها ال تتالءم وقيادته للحروب الكرب، و ال تقتيض تركه أمور 
واخلروج  وغريها،  املال  وبيت  التجنيد  من  الوارد  بالرتتيب  عليه  املرتتبة  الدولة 
عمله  حركة  ل  سيحوّ ذلك  فإنّ  تتقلقل،  شجعانكم  وترك   أخر إىل  كتيبة  من 
نْ  مِ اهُ  ضَ أَرْ َّنْ  ممِ لٌ  جُ رَ ا  هذَ ثْلِ  مِ يفِ  جُ  ْرُ خيَ امَ  «إِنَّ املستقيمة  إىل  الدائرية  احلركة  من 
 ، املَْالِ يْتَ  بَ وَ  ، َ املِْرصْ وَ  ، ُنْدَ اجلْ عَ  أَدَ أَنْ  يلِ  نْبَغِي  يَ الَ  وَ  ، مْ كُ أْسِ بَ ي  وِ ذَ وَ مْ  انِكُ عَ جْ شُ

( ١ )لقد تم حتليل هذا النّصّ مفصالً يف فصل األول: مبحث األول التضام النحوي: ٤٥، وما بعدها. 
( ٢ )هنج البالغة: ١٧٥، خطبة: ١١٩.
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جَ  رُ أَخْ مَّ  ثُ  ، املُْطَالِبِنيَ وقِ  قُ حُ يف  رَ  النَّظَ وَ  ، نيَ لِمِ املُْسْ  َ بَنيْ اءَ  ضَ قَ الْ وَ  ، ضِ األرْ ةَ  بَايَ جِ وَ
التقديم  فاعتامد   ،« غِ ارِ فَ الْ ريِ  َفِ اجلْ يفِ  حِ  دْ قِ الْ لَ  لْقُ قَ تَ لُ  لْقَ قَ تَ أَ  ، رَ أُخْ بَعُ  تْ أَ تِيبَة  كَ يفِ 
عند  املتجاهلة  احلقيقة  توضيح  قوامها  داللية  حركة  إىل  يُفيض  هنا  والتأخري 
املتلقني واملتمثلة يف بيان دوره القيادي وتقريبه ألذهاهنم، و سعيه إليصاهلم إىل 
حقيقة األمر وبيان وجه املفسدة يف رأهيم، و يؤكد ذلك اختتامه التوجيه اخلطايب 

. » املتسق وطبيعة السياق النّيصّ وءُ أْيُ السُّ رُ اهللاِ الرَّ مْ عَ ا لَ بالقسم البار «هذَ
تقديم الظرف عىل الفعل: من ذلك قولهيف التحكيم وذمّ أصحابه:

بِ  رْ ارِ احلَْ اشُ نَ شَّ ا، لَبِئْس حُ مُ إِلَيْهَ تَصَ عْ افِرَ يُ وَ الَ زَ َا، وَ لَقُ هبِ عْ ة يُ ثِيقَ وَ تُمْ بَ نْ ا أَ «مَ
رارُ  الَ أحْ ، فَ مْ يكُ نَاجِ ماً أُ وْ يَ مْ وَ ادِيكُ نَ ماً أُ وْ حاً، يَ مْ بَرْ نْكُ يتُ مِ دْ لَقِ ! لَقَ مْ ! أُفٍّ لَكُ تُمْ نْ أَ

.( ١ )«! اءِ نْدَ النَّجَ ة عِ انُ ثِقَ وَ الَ إِخْ ، وَ اءِ نْدَ النِّدَ ق عِ دْ صِ
لقد رسم املتكلّم صورة معنوية للمتلقني تُعربّ عن عتابه هلم وتضجره منهم 
الظرف  تقديم  إىل  فعمد  هبم،  األمر  لتعلق  املتلقني؛  انتباه  يُثري  ما  طاعته،  لقلّة 
»، والثاين  مْ نَادِيكُ » عىل الفعل «أُ ماً وْ املكرر عن طريق العطف بـ«الواو» األول «يَ
منهم  تضجره  ة  شدّ عىل  واضحة  داللة  يدل  ما   ،« مْ يكُ نَاجِ الفعل «أُ عىل   « ماً وْ يَ «وَ
أنّ  تؤكد   « «يوماً لـ  فتكراره   ، ونجوتهِ لندائه  استجابتهم  لعدم  نتيجة  وتذمره 
دعوته تارة تكون علنية، وتارة أخر تكون رسية؛ لذا نجد أنّ املتكلّم قد نفى 
رارُ  أحْ يقول: «فَالَ  النجوة،  عىل  املحيلة  والثقة  النداء  عىل  املحيل  الصدق  عنهم 
الداللة  تالحم  إىل  يؤدي  ما   ،« اءِ النَّجَ نْدَ  عِ ة  ثِقَ انُ  وَ إِخْ الَ  وَ  ، اءِ النِّدَ نْدَ  عِ ق  دْ صِ

. واتساقها مع وحدة النّصِّ

( ١ ) هنج البالغة: ١٨٣، خطبة: ١٢٥.
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ية،  النّصّ السياقات  يف  يكثر  وهذا   :(  ١ الفعيل(  املسند  عىل  إليه  املسند  تقديم 

 :ع تبعاً لذلك مقاصده الداللية، وأغراضه األسلوبية، من ذلك قوله وتتنوّ
 ، مْ يْكُ لَ عَ تُهُ  لبَّسْ الَ  وَ  ، مْ كُ رِ أَمْ نْ  عَ مْ  تُكُ تَلْ خَ الَ  وَ راً،  بُجْ مْ  لَكُ ا  بَ أَ الَ  آتِ  مْ  لَ «فَ
 ، آنَ رْ الْقُ ا  يَ دَّ تَعَ يَ أَالَّ  امَ  يْهِ لَ عَ ا  نَ ذْ أَخَ  ، ِ لَنيْ جُ رَ تِيَارِ  اخْ ىلَ  عَ مْ  ئِكُ لَ مَ أْيُ  رَ عَ  تَمَ اجْ امَ  إِنَّ
دْ  قَ وَ  ، ليْهِ عَ يَا  ضَ مَ فَ ا  َ امهُ وَ هَ رُ  وْ اجلَْ انَ  كَ وَ  ، انِهِ َ بْرصِ يُ ا  َ مهُ وَ قَّ  احلَْ ا  كَ رَ تَ وَ  ، نْهُ عَ ا  تَاهَ فَ
رَ  وْ جَ وَ  ، ِامَ أْهيِ رَ وءَ  سُ قِّ  لِلْحَ دِ  مْ الصَّ وَ  ، لِ دْ بِالْعَ ةِ  ومَ كُ احلُْ يفِ  امَ  يْهِ لَ عَ ا  نَ استِثْنَاؤُ بَقَ  سَ

.( ٢ )« امَ هِ مِ كْ حُ
»، يف سياق احلديث  انِهِ َ بْرصِ ا» عىل املسند الفعيل «يُ َ م املسند إليه «مهُ لقد تقدّ
» حميل عىل  انِهِ َ بْرصِ عن احلكمني، ونقضهام الرشوط املتفق عليها، فالضمري يف «يُ
عىل  للتأكيد  »؛  انِهِ َ بْرصِ يُ ا  َ مهُ وَ َقَّ  احلْ ا  كَ رَ تَ «وَ عليها  املتفق  الرشائط  أحد  «احلق» 
وهذا اإلخبار عنهام كان  تركهام العمل به عىل رغم من علمهام بأحكام القرآن، 
نتيجة  لبيان  لذهنه؛  وتنشيطاً  للمتلقي،  تذكرياً  هنا؛  وسوقه  املتلقي،  عند  معلوماً 
رُ  َوْ اجلْ انَ  كَ «وَ مفهومية  نتيجة  وهي  خمالفتهام  بوجوب  املتمثلة  الرشائط  نقضهام 
دِ  مْ الصَّ وَ  ، لِ دْ عَ بِالْ ةِ  ومَ ُكُ احلْ يفِ  امَ  يْهِ لَ عَ نَا  استِثْنَاؤُ بَقَ  سَ دْ  قَ وَ  ، ليْهِ عَ يَا  ضَ فَمَ ا  َ امهُ وَ هَ

( ١ ) كام معلوم أنّ البنية الرتكيبية تتكون من املسند إليه واملسند، واجلملة االسمية عادة تبدأ باسم، 
م املسند إليه يف اجلملة الفعلية ليتحقق املقصد  يف حني تبدأ اجلملة الفعلية بالفعل، لكن قد يتقدّ
الداليل الذي ال يمكن أن يؤديه التأخري، كأنّ يكون للتخصيص، يقول اجلرجاين يف ذلك: «أن 
هُ فاعلهُ دون واحد آخر  يكون الفعل فعالً قد أردت أن تنصُّ فيه عىل واحدٍ فتجعله لهُ وتزعم أنَّ
»» اجلرجاين،  أو دون كل أحدٍ ومثال ذلك أن تقول: «أنا كتبت يف معنى فالن وأنا شفعتُ يف بابهِ

دالئل اإلعجاز: ١٢٨.
( ٢ )هنج البالغة: ١٨٥، خطبة: ١٢٧.
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الرتابط  آليات  عن  الكشف  إىل  فيؤدي   ،« امَ هِ مِ كْ حُ رَ  وْ جَ وَ  ، ِامَ أْهيِ رَ وءَ  سُ قِّ  لِلْحَ

.( ١ ) املفهومي عن طريق تعالق البنيات املنطقية التي حتكمها وحدة النّصِّ
ومن ذلك قولهيف استنفار الناس إىل الشام (بعد فراغه من أمر اخلوارج)، 

وفيها يتأفف بالناس، وينصح هلم بطريق السداد:
ضاً؟  وَ عِ ةِ  رَ االْخِ نَ  مِ يَا  نْ الدُّ يَاةِ  بِاحلَْ يتُمْ  ضِ أَرَ  ! مْ تَابَكُ عِ تُ  ئِمْ سَ دْ  لَقَ  ! مْ لَكُ «أُفٍّ 
نَ  مْ مِ أَنَّكُ ، كَ مْ يُنُكُ تْ أَعْ ارَ مْ دَ كُ وِّ دُ ادِ عَ هَ مْ إِىلَ جِ تُكُ وْ عَ ا دَ لَفاً؟ إِذَ زِّ خَ نَ الْعِ لِّ مِ بِالذُّ وَ
أَنَّ  كَ فَ  ، ونَ هُ مَ تَعْ فَ ي  ارِ وَ حَ مْ  يْكُ لَ عَ تَجُ  رْ يُ ة،  رَ كْ سَ يف  ولِ  هُ الذُّ نَ  مِ وَ ة،  رَ مْ غَ يفِ  تِ  املَْوْ
كْن  تُمْ بِرُ نْ ا أَ مَ يَايل، وَ يسَ اللَّ جِ ة سَ تُمْ يل بِثِقَ نْ ا أَ . مَ لُونَ قِ عْ تُمْ الَ تَ أَنْ ، فَ ةٌ أْلُوسَ مْ مَ لُوبَكُ قُ

.( ٢ )«... مْ رُ إِلَيْكُ تَقَ فْ زٍّ يُ افِرُ عِ وَ الَ زَ ، وَ مْ لُ بِكُ امَ يُ
إليهم  موجهاً  اخلطاب  فكان  اجلهاد،  عىل  احلثِّ  حول  النّصّ  هذا  ينصب 
حديثه  استفتح  املتكلّم قد  نجد أنّ  لذا  القتال؛  إىل  ، لتثاقلهم عن الدعوة  مبارشةً
!» عىل سبيل االستفهام اإلنكاري؛ لرتكهم اجلهاد  مْ كُ بالتضجر والتأفيف «أُفٍّ لَ
ة وتعلقهم بسالمة الدنيا وما حتمله من الذلّ بدالً من  وما حيمله من ثواب وعزّ
نَ  لِّ مِ بِالذُّ ضاً؟ وَ وَ ةِ عِ رَ نَ االْخِ يَا مِ نْ َيَاةِ الدُّ يتُمْ بِاحلْ ضِ العزّ ألطامع العدو فيهم، «أَرَ
املنفية «الَ  الفعلية  اجلملة  عىل   « تُمْ نْ أَ إليه «فَ املسند  تقديم  إىل  فعمد  لَفاً؟»،  خَ زِّ  عِ الْ
 ،( ٣ اجلهاد(  إىل  هلم  دعائه  عند  هلم  تعرض  برذائل  وتوبيخاً  هلم  تبكيتاً  »؛  لُونَ قِ عْ تَ
لكون  توبيخاً  عنهم؛  العقل  فنفى  اجلهاد،  عن  لتثاقلهم  استقصاء  نتيجة  فمثلّتْ 

( ١ ) للتفصيل يف حتليل هذا النّصّ يرجى مراجعة الفصل الثالث املبحث األول «الربط باإلحالة»: 
١٤٢، وما بعدها.

( ٢ ) هنج البالغة: ٧٥، خطبة: ٣٤.
( ٣ ) ظ: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ٧٩/٢.
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تؤدي  التي  ية،  النّصّ لألحداث  جامعة  عالقة  فهي  فعلتموه،  ما  يفعل  ال  العاقل 
كر أنفاً عن طريق حتليل النصوص-  ، فالتقديم هنا–ذُ إىل اتساق النّصِّ ووحدتهِ
مل يقترص عىل البنية الرتكيبية املتضمنة له وإنّام ارتبطتْ داللته بام قبله وما بعده؛ 
لرتابط أحداث النّصِّ وقضاياه، وعليه ال يمكن إفراده بالتوضيح من دون بيان 

.الكرب ية  النّصّ عالقته بالداللة 
أن  الفعيل  بالرتكيب  الرتتيب  أصل  إليه:  املسند  عىل  الفعيل  املسند  تقديم 
ولكن  عامة،  لدالالت  العادية  األحوال  يف  إليه  املسند  عىل  الفعيل  املسند  يتقدم 
معنىً  لتوليد  أخر؛  إىل  ترتيبه-  الدالالت -يف  وهذه  احلال  هذه  عن  يعدل  قد 
املتقدم  احلدث  بأمهية  يتمثل  وهذا  التأثري،  قوي  أسلويبٍ  وغرضٍ  الداللة  عميق 
 :الذي هو حمط اهتامم املتكلّم، وهذا ال جتده يف حال التأخري، من ذلك قوله
الَ  أْيِي، وَ ا فِيهِ بِرَ نَ مْ أَ كُ ْ أَحْ رٌ ملَ إِنَّ ذلِكَ أَمْ ةِ، فَ وَ رِ األسْ نْ أَمْ َا مِ متُ رْ كَ ا ذَ ا مَ أَمَّ «...وَ
مْ  لَ ، فَ نْهُ غَ مِ رِ دْ فُ  قَ ولُ اهللاِ سُ اءَ بِهِ رَ ا جَ تُام مَ نْ أَ ا وَ نَ تُ أَ دْ جَ نِّي، بَلْ وَ وً مِ لِيتُهُ هَ وَ
اهللاِ،  وَ  ، امَ لَكُ يْسَ  لَ فَ  ، هُ مَ كْ حُ فِيهِ  ىضَ  أَمْ وَ  ، هِ مِ سْ قَ نْ  مِ اهللاُ  غَ  رَ فَ دْ  قَ فِيَام  امَ  إِلَيْكُ تَجْ  أَحْ

تْبَى»( ١ ). ا عُ امَ يفِ هذَ كُ ِ الَ لِغَريْ ي وَ نْدِ عِ
الغنيمة،  يف  املساواة  لطلبهام  والزبري؛  لطلحة  موجه  خاص  هنا  اخلطاب 
فردّ عليهام اإلمامبام يتوافق واملنطق العقيل، بأنَّ حكمه جاء عىل وفق رشيعة 
 ْ «ملَ م  قدّ إذ  القطعي؛  النفي  سياق  يف  الفعيل  املسند  تقديم  ساق  فقد  حممد»، 
ية  النّصِّ الداللة  عىل  املتلقي  انتباه  لتسليط  نَا»؛  «أَ املنفصل  الضمري  عىل   « مْ كُ أَحْ
 ، يف النفي، ومن ثم إثباهتا يف ذهن املتلقي، ما أد دوراً أساسياً يف اتساق النّصِّ

( ١ ) هنج البالغة: ٣٢٢، خطبة: ٢٠٥.
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نِّي،  وً مِ لِيتُهُ هَ الَ وَ مستعيناً بـ«العطفـ« يف استمرار تأثريه الداليل، نحو قوله: «وَ
»، فقد ألقى احلجة عليهام  نْهُ غَ مِ رِ دْ فُ «قَ ولُ اهللاِ سُ اءَ بِهِ رَ ا جَ تُام مَ نْ أَ نَا وَ تُ أَ دْ جَ بَلْ وَ

ية كاملة يف ذهن املتلقي. بإجابته هذه، فأكتمل رسم الصورة النّصّ
ذكر  إىل  فيها  قولهيومئ  ومنها   :(  ١ فعله(  عىل  الرشط  جواب  تقديم 

املالحم:
ىلَ  أْيَ عَ عْطِفُ الرَّ يَ ، وَ وَ ىلَ اهلَْ  عَ دَ وا اهلُْ طَفُ ا عَ  إِذَ دَ ىلَ اهلُْ  عَ وَ عْطِفُ اهلَْ «يَ
اق،  سَ ىلَ  عَ مْ  بِكُ بُ  رْ احلَْ ومَ  قُ تَ تَّى  حَ منها:   . أْيِ الرَّ ىلَ  عَ آنَ  رْ الْقُ وا  طَفُ عَ ا  إِذَ آنِ  رْ الْقُ

ا»( ٢ ). اقِبَتُهَ امً عَ قَ لْ ا، عَ هَ اعُ ضَ واً رَ لْ ا، حُ هَ الَفُ ةً أَخْ ا، ممْلُوءَ هَ ذُ اجِ ادِياً نَوَ بَ

املدرستني  بني  سيام  وال  النحاة  بني  خالفاً  فعله»  عىل  الرشط  جواب  «تقديم  ظاهرة  شكلّت   (  ١  )
أنّ  عندهم  الثابت  ألنَّ  بالتقديم؛  منهام  كل  رتبة  عن  العدول  البرصيون  فمنع  والكوفة،  البرصة 
أداة الرشط «تقوم بوظيفة التعليق املعنوي والزمني معاً بني الرشط واجلواب و أنَّ فعل الرشط 
هو املقدمة للجواب، والعلة فيه، وإنَّ اجلواب هو النتيجة الرضورية له، واملعلول احلتمي الذي 
وا اجلزاء املتقدم هو ما دلّ عىل اجلزء املحذوف،  البد منه» الرتاكيب اإلسنادية: ١٨٧، ١٨٦، فعدّ
فإذا كان الفعل ماضياً بعد حروف اجلزاء جاز أنْ يتقدم جواب الرشط عىل فعله جوازاً، نحو 
يف  أدوات الرشط «ال تعمل  ألنّ   ،٦٨/٢ املقتضب:  املربد،  إنْ تكرمني»، ظ:  قولك: «أكرمك 
ا  لفظه شيئاً و إنّام هو موضع اجلزاء، فكذلك جوابه يسدُّ مسدَّ اجلزاء»املربد، املقتضب: ٦٨/٢، أمّ
وا املتقدم  زوا العدول عن أصل الرتتيب بتقديم جواب الرشط عىل فعله، وعدّ الكوفيون فقد جوّ
اج، أصول  داالً عليه فحسب، ابن الرسّ فليس  هو جواب الرشط نفسه –بعكس =البرصيني- 
النحو: ٢٤٥/٢. وعليه فـ«موقف الكوفيني –يف هذا املوضوع-أكثر مالءمة واتساقاً ملا فيه من 
املوقفـ«  يفرضها  ماسة  حاجة  أو   ، النّصِّ مبنى  من  ملحة  رضورة  دون  التأويل  تكلّف  عن  بُعد 

الرتاكيب اإلسنادية: ١٨٩. 
( ٢ ) هنج البالغة: ١٥٩، خطبة: ١٣٨.
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املنتظر  اإلمام  وصف  إىل  اخلطبة  من  املستهل  هذا  اإلماميف  أشار  لقد 
للظلم  املزيل   املنتظر لظهور  وهتيئة  االستبشار  سياق  يف  فهو   به املوعود 
ىلَ  عَ   َوَ اهلْ طِفُ  عْ «يَ الرشط  جواب  تقديم  عىل  املتكلّم  اتكأ  وقد  والظلامت، 
معطوفه  األمر  يف  وتابعه   « َوَ اهلْ ىلَ  عَ   ُدَ اهلْ وا  طَفُ عَ ا  «إِذَ فعله  عىل   « ُدَ اهلْ
»؛ ألمهية األمر املتعلق  أْيِ ىلَ الرَّ آنَ عَ رْ قُ وا الْ طَفُ ا عَ آنِ إِذَ رْ قُ ىلَ الْ أْيَ عَ طِفُ الرَّ عْ يَ «وَ
النفوس  فرتد  الزمن،  من  فرتة  إمخاده  بعد  احلق  إظهار  يف  ودوره  اإلمام  بظهور 
سبيله  سلوك  إىل  الفاسدة  طرقها  عن  للظلامت  املتتبعة  اهللا  سبيل  عن  احلائرة 
اإلسالم  من  خمتلفة  مذاهب  عىل  ق  فرّ ما  بعد  القرآن  يردُّ  و  هداه،  أنوار  واتباع 
كلّ حسب رأيه( ١ )، فهذا التقديم يستدعي انتقال املتكلّم من األسلوب اخلربي 
والتهيئة  باالنتظار  املتلقي  استشعار  متضمناً  واجلزاء  الرشط  أسلوب  إىل  املبارش 
له بقدر اإلمكان، وهذا فيه مقصد املتكلّم، وقد ساعده «العطفـ« يف ربط البنيات 

ية واحدة. الرتكيبية يف السياق النّيصِّ ضمن بنية نصِّ
UÀÕÊ∏\;–]Ëâd;ÿÂÅ¬’\;ÏÕ˜¡

CÌzfi¬∏\;∫;ÏehÖ’\;3l_hD

واحداً  معنىً  حتمل  احلربية  النّصوص  من  سياقات  جمموعة  ة  ثمّ كانتْ  لقد 
والسيام  السياق  لطبيعة  ختضع  لكوهنا  جزئياته؛  بعض  يف  دقيق  تفاوت  مع 
السياق «املقامي»؛ إذْ مل يكن للخطب حتضريٌ مسبق، وإنّام كانتْ ارجتالية حسب 
إىل  داللتني  حاملةً  اإلحيائي،  مقصدها  يُبني  الذي  هو  فاملقام  املقام،  متطلبات 
سامعه،  عليه  جدَّ  ملن  والتنبيه  هلا،  سامعه  تكرر  ملن  التأكيد  داللة  املتلقي،  ذهن 

( ١ ) ظ: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ١٥٩/٣.



١٨٤................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
نحو قولهيف خطب املالحم:

ا  مَ  ، النَّبِيِّ نِ  عَ بِهِ  مْ  بِّئُكُ نَ أُ ي  الَّذِ إِنَّ   ، ةَ مَ النَّسَ أَ  رَ بَ وَ  ، بَّةَ احلَْ لَقَ  فَ ي  الَّذِ وَ  «فَ  
صَ  فَحَ ، وَ امِ قَ بِالشَّ دْ نَعَ لِّيل قَ نْظُرُ إِىلَ ضِ أَينِّ أَ ، لَكَ عُ امِ لَ السَّ هِ الَ جَ ، وَ بَ املُْبَلِّغُ ذَ كَ
يفِ  لَتْ  قُ ثَ وَ  ، تُهُ كِيمَ شَ تْ  تَدَّ اشْ وَ  ، هُ تُ رَ اغِ فَ تْ  رَ غَ فَ ا  .فإِذَ انَ وفَ كُ ي  احِ وَ ضَ يفِ  اتِهَ  ايَ بِرَ
ا  بَدَ وَ ا،  هَ اجِ وَ بِأَمْ بُ  رْ احلَْ تِ  اجَ مَ وَ َا،  يَاهبِ بِأَنْ ا  هَ نَاءَ بْ أَ تْنَةُ  الْفِ تِ  ضَّ عَ  ، هُ أَتُ طْ وَ ضِ  األرْ

ا»( ١ ). هَ وحُ دُ يَايلِ كُ نَ اللَّ مِ ا، وَ هَ لُوحُ امِ كُ نَ األيَّ مِ
:وقوله

ا  يْهَ لَ عَطَفَ عَ ، فَ انَ وفَ ي كُ احِ وَ اتِهِ يفِ ضَ ايَ صَ بِرَ فَحَ ، وَ امِ قَ بِالشَّ دْ نَعَ «كأَينَّ بِهِ قَ
يفِ  لَتْ  قُ ثَ وَ  ، هُ تُ رَ اغِ فَ تْ  رَ غَ فَ دْ  قَ  ، وسِ ؤُ بِالرُّ ضَ  األرْ شَ  رَ فَ وَ  ، وسِ ُ الرضَّ طْفَ  عَ

.( ٢ )« لَةِ وْ ظِيمَ الصَّ ، عَ لَةِ وْ عِيدَ اجلَْ ، بَ هُ أَتُ طْ ضِ وَ األرْ
دثه  هُ أنباء عام حيُ اح- إىل أنَّ فقد أشار النّصُّ األول -حسب رأي أغلب الرشّ
املعنوي  الوصف  لتطابق  وذلك  احلكم؛  تسنمه  عند  ة  باألمّ أمية  بني  حكام  أحد 
من  العميقة  ية  النّصّ البنية  إطار  يف  املعنوية  اإلمامبالداللة  أوضح  فقد  عليه، 
املعنوية- –الداللة  إياها  موضحاً  عدة  ألسباب  اللفظية؛  الداللة  إيضاح  دون 

وَ  «فَ الداللة  عميق  خاص  بقسم  النبأ  استهالله  منها  املؤكدات،  من  بمجموعة 
» بخالق اإلنسان وفالق احلبّة، ومن ثم أكمل املؤكد  ةَ مَ أَ النَّسَ رَ بَ ، وَ َبَّةَ لَقَ احلْ ي فَ الَّذِ
» إنّ ذلك النبأ هو من رسول اهللا، فاإلنباء عن  نِ النَّبِيِّ مْ بِهِ عَ بِّئُكُ نَ ي أُ «إِنَّ الَّذِ
وما  الداللة،  قوي  بقسمٍ  مستفتحاً  كان  إذا  فكيف  مؤكد،  ذاته  الرسول«بحد 

( ١ ) هنج البالغة: ١٤٧، خطبة: ١٠١.
( ٢ ) م. ن: ١٩٦، خطبة: ١٣٨.
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ك والريب عن ذهن املتلقي. ذلك إالّ إلبعاد الشّ

فضالً عن ذلك فقد غلب عىل كلٍّ من املؤكدين املتضامني الرتاكيب االسمية 
االسمي  موصوهلا  مع  متضامةً  جاءتْ   األُخر وهي  املوصول  صلة  إالّ  مركبة 
 ( »، حرف العطف (وَ َبَّةَ لَقَ احلْ ي فَ («واو» القسم، االسم املوصول وصلته «الَّذِ
ي  «الَّذِ وصلته  املوصول   ،« «إِنَّ  ،« ةَ مَ النَّسَ أَ  رَ بَ «وَ املوصول  صلة  عىل  واملعطوف 
»)، ومن املؤكدات أيضاً نفي الكذب واجلهل عن نفسهملا  نِ النَّبِيِّ مْ بِهِ عَ بِّئُكُ نَ أُ
عن  املتلقي  أمام  الوقائعية  الصورة  برسم  اإلخبار  فيبدأ  الرسول»،  من  سمعه 
املفاجأة  عنرص  فيُثري   ،« رُ نْظُ أَ أَينِّ  كَ «لَ املضارع  والفعل  التشبيهية،   « «كأنّ طريق 
فق  وعىل  املتكلم،  يبتغيه  ما  مع  ويتجاوب  يتفاعل  جيعله  ثم  ومن  املتلقي،   لد

هذا التفاعل يُركز املتكلم عىل تصوير األحداث املستقبلية اليقينية.
عدة،  بأسباب  تأويله  يمكن  باسمهِ  املوصوف  تسمية  عن  املتكلّم  عدل  لقد 
واالكتفاء  زماين  متعلق  من  إلخراجهِ  ولربام   ،« النّصِّ بـ«بؤرة  املتمثل  كونه  منها 
ضالله  لكثرة  )؛   ١ بـ«الضليل»(  املتكلّم  فكنّاه   ،- الحقاً – سيأيت  مكاين  بمتعلق 
 سو الثانية  اخلطابية  البنية  يف  لم  املتكّ عنه  عدل  قد  أولئك  وكلُّ  وفساده، 
املؤكد  لإلخبار  جاءتْ  التحليل-  من  سيتضح  األوىل-  اخلطبة  كون  »؛  أينِّ «كَ
املُبلّغ والدافع للشك والريب والصاحب للتلهف واالستغراب، يف حني مثلت 
ا  أمّ والتحذير،  التخويف  حاملةً  اإلشارة  إليه  سبقت  كالم  عىل  تأكيداً  الثانية 
فأنزهلا  مستقبلية،  أحداث  عن  تُنبئ  يقينية  رؤية  ا  أهنّ ليؤكد  جاء   « أينِّ «كَ تكرار 
منزلة املتيقن احلاصل، فناسبت الداللة املنطقية ترتيب األسبقية يف العدول عن 

( ١ ) الضليل: كثري الضالل، ظ: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ١١/٣.
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بعض اجلزئيات املتعالقة يف السياق النّيصِّ فيام بني اخلطبتني.

ي  احِ وَ ضَ يفِ  اتِهَ  ايَ بِرَ صَ  فَحَ وَ  ، امِ بِالشَّ قَ  نَعَ دْ  املكاين «قَ للمتعلق  تكراره  ا  أمّ
هلاتني  وحتذيراً  الزماين،  املتعلق  عن  تعويضاً  منها  عدة  صوراً  فيحمل   « انَ وفَ كُ
احلامل  فالتفاعل  وقع،  من  فيها  حيصل  ما  دة  لشّ والكوفة»؛  «الشام،  البلدتني 
بالعالقات  املتمثل  بالسياق  ارتباطه  منها  دعامات  عىل  قائم  املفاجأة  لعنرص 
األحداث  جتسيد  يف  دوره  أخذ  الذي  والتصوير  الرتكيبية،  البنى  بني  التالزمية 
واألكثر  املكاين،  املتعلق  بذكر  وامللخص  املجسد  التصوير  يكتمل  املتلقي.  أمام 
األلفاظ  طريق  عن  الرشيرة  أفعاله  تصوير  هو  وفزعاً  ذلك  من  استغراباً 
و   « امِ بِالشَّ قَ  «نَعَ بقوله  تبدأ  والتي  املتالزمة،  الرتكيبية  البنى  و  املتعالقة  املكناة 
الكوفة،  ضواحي  وبلوغه  بالشام  مهِ  كْ حُ بدء  عن  كناية   (  ١  )« اتِهَ ايَ بِرَ صَ  فَحَ «وَ
فاتسقت يف ذهن املتلقي الداللة املنطقية املوجزة ترتيباً من بداية حكمهِ املظلم 

املوحشة. هنايته  حتى 
شَ  فَرَ ، وَ وسِ ُ طْفَ الرضَّ ا عَ يْهَ لَ طَفَ عَ وقولهيف البنية اخلطابية الثانية: «فَعَ
ثل هذه  » فلم يذكرها يف الوحدة اخلطابية األوىل، فيمكن أن متُ وسِ ؤُ ضَ بِالرُّ األرْ
لظلم  البشعة  الصورة  املتكلّم  سد  جيُ األوىل،  اخلطبة  يف  ص  خلُ ما  تفصيل  اجلزئية 
حالبها  تعضّ  التي  اخللق  يئة  السّ النّاقة  بعطف  محله  أي  عطفه  «شبّه  املوصوف؛ 
 « وسِ ؤُ ضَ بِالرُّ شَ األرْ فَرَ لشدة الغضب واألذ احلاصل منه»( ٢ )، وكنّى بـ «وَ

جمثمها  أي  قطاة  مفحص  له  ما  قوهلم  من  براياته:  فحص  و  بغنمه،  الراعي  صوت  النعيق:   (  ١  )
كأهنم جعلوا ضواحي الكوفة مفحصا و جمثام لراياهتم، ظ: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: 

١٠٠/٧، و: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ١١/٣، ١٠.
( ٢ ) اخلوئي، منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ١٦٣/٧.
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طريق  عن  للمتلقي  حتصل  التي  االستغراب  و  الفزع  فحالة  الناس  قتله  بكثرة 
يتجاوب  جتعله  أصداءً  ذهنه  يف  ترتك  لألحداث  املجسدة  الصورة  مع  انسجامه 
إنّه  قيل  املتكلّم،  مقصد  هو  وهذا  واحليطة،  احلذر  وأخذ  املتكلّم  توجيهات  مع 
اح  الرشّ أغلب  رأي  حسب  االحتامل  أغلب  ولكن  وقيل «معاوية»،  «السفياين» 
قد  املؤمننيكان  أمري  أيام  يف  معاوية  «ألنّ  )؛   ١ مروان)(  بن  امللك  (عبد  أنّه 
تراه  أال  بعد  فيام  ينعق  إنسان  عىل  يدلُّ  والكالم  نفسه  إىل  ودعاهم  بالشام  نعق 
يقول لكأين أنظر إىل ضليل قد نعق بالشام...»( ٢ )، وقد حصلتْ فعالً بعد زمن 
املتكلّم، فعنرص املفاجأة املالزم هلذا اخلطاب الغيبي قد انتقل من املرسح الذهني 

إىل حدث مرئي و واقعي.
( ١ ) ظ: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: ٩٩/٧-١٠١، و: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: 

١٣، ١٢، ١١، ١٠، و: اخلوئي، منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ١٧٠/٧.
( ٢ ) ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: ٩٩/٧، فقد جعله أبوه –عبد امللك بن مروان-اخلليفة من 
بعده و سار لقتال «مصعب بن الزبري» إىل الكوفة بعد قتل مصعب «خمتار بن أيب عبيدة الثقفي» 
فبايعه  الكوفة  دخل  و  مصعبا  قتل  ثمّ  الكوفة،  نواحي  من  الكاف  بكرس  مسكن  بأرض  فالتقوا 
ة فقتله و هدم الكعبة و ذلك سنة  بري» بمكّ اج بن يوسفـ« إىل «عبد اهللاّ بن الزّ أهلها، و بعث «احلجّ
محن بن األشعث»،  ثالث و سبعني من اهلجرة، و قتل خلقا عظيام من العرب يف وقائع «عبد الرّ
بعده  من  املعضلة  الفتن  رايات  عقدت  امللك  عبد  أمر  كمل  فلامّ  اخلوارج.  مع  الفتن  تفاقمت  و 
»، و كالفتن الكائنة بالكوفة  كحروب أوالده مع بني املهلّب، و كحروهبم مع «زيد بن عيلّ
من  فيها   جر ما  و  وغريهم،  هبرية»،  بن  و«عمر  القرسي»،  و «خالد  عمر»،  بن  ام «يوسف  أيّ
امه  الظلم، و استئصال األموال، و ذهاب النفوس، و قيل: كنّىعن معاوية، و ما حدث يف أيّ
من الفتن و ما حدث بعده من فتنة يزيد، للتفصيل أكثر، ظ: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: 
٩٩/٧-١٠١، و: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ١٦٢/٣، و: اخلوئي، منهاج الرباعة 

يف رشح هنج البالغة: ١٦٣/٧. 



١٨٨................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
يفِ  لَتْ  قُ ثَ وَ  ، تُهُ كِيمَ شَ تْ  تَدَّ اشْ وَ  ، هُ تُ رَ اغِ فَ تْ  رَ فَغَ ا  «فإِذَ  :قوله يف  ونجد 
قوله:   سو اخلطبتني  كال  يف  متوافقاً  جاء  قد  الرشط  فعل  أنّ   ،« هُ تُ أَ طْ وَ ضِ  األرْ
ر  يصوّ فاملتكلّم   ،(  ١ بأسه(  ة  وشدّ رأسه  قوة  عن  كناية   « تُهُ كِيمَ شَ تْ  تَدَّ اشْ «وَ
اقتحام املوصوف عىل الناس وشدة بأسه وثقل حكمه وما يتبع ذلك من القتل 
لتقريب  لفظياً؛  خمتلفاً  و  داللياً  متوافقاً  جاء  فقد  الرشط  جواب  ا  أمّ واألهوال. 
عمق  لتصويرها  وكنايات؛  استعارات  جمموعة  من  املتشابكة  املعقدة  الصورة 
ا  هَ نَاءَ بْ أَ تْنَةُ  فِ الْ تِ  ضَّ «عَ وحشيةً  احلاالت  أصعب  إىل  وصل  الذي  املعقد  احلدث 
يَايلِ  اللَّ نَ  مِ وَ ا،  هَ لُوحُ كُ امِ  األيَّ نَ  مِ ا  بَدَ وَ ا،  هَ اجِ وَ بِأَمْ بُ  َرْ احلْ تِ  اجَ مَ وَ َا،  يَاهبِ نْ بِأَ
ال  فاملتكلّم  الفتن،  هذه  نتيجة   القصو غايتها  تبلغ  فاملصائب  ا...»  هَ وحُ دُ كُ
ما  بشاعة  إىل  توحي  أساسية  وأبعاد  إشارات  املتلقي  يُعطي  وإنّام  األمر  يُفصل 
، واملتلقي بدوره يقوم بتفكيك البنية العميقة يف النّصِّ بعد  سيجري من أحداثٍ
بحياته  يتعلق  ما  والسيام  مهمة  آفاقاً  أمامه  فتح  أن  بعد  و  املتكلّم،  مع  انسجامه 
من  كثري  يف  غامضة  كانت  اللفظية  فالداللة  املجتمع،  إطار  يف  أم  الفردية  سواء 
عدم  ذلك  من  املتلقي،  ذهن  نشطت  التي  املعنوية  الداللة  منها  بعكس  املحاور 
عدم  وكذلك  حدثي،  موصوف  وإنّام  اسمي  بموصوف  األحداث  هذه  حرص 
حرصها بمدة زمنية حمددة، وإنّام جعلها مفتوحة الداللة، وقد أشار إليها بقوله: 
هذه  استمرار  عىل  يدلّ  ما  ا»  هَ وحُ دُ كُ يَايلِ  اللَّ نَ  مِ وَ ا،  هَ لُوحُ كُ امِ  األيَّ نَ  مِ ا  بَدَ «وَ

األحداث املفزعة والفتن املظلمة باستمرار الليايل واأليام.
األعداء  قتال  عىل  وحيثهم  أصحابه  علّم  يُ خطبتني  قولهيف  ذلك  ومن 
هتا، ظ: ابن ميثم البحراين،  ( ١ ) أصله أنّ الفرس اجلموح قوي الرأس حمتاج إىل قوة الشكيمة وشدّ

رشح هنج البالغة: ١١/٣.



١٨٩الفصل الثاين: املبحث الثاين: العدول ................................................ 
الصياغة  يف  عدول  حصل  وإن  واحد،  ومضموهنام  واحد  فأصلهام  صفني،  يف 

ية تبعاً لطبيعة السياق: اللفظية يف بعض اجلزئيات النّصّ
 ، ةَ الالَّمَ لُوا  مِ أَكْ وَ  ، امِ اهلَْ نِ  عَ يُوفِ  لِلْسُّ بَى  نْ أَ هُ  إِنَّ فَ  ، ذِ اجِ النَّوَ ىلَ  عَ وا  ضُّ عَ «وَ
وا  افِحُ نَ ، وَ رَ زْ نُوا الشَّ عُ اطْ ، وَ رَ زْ ظُوا اخلَْ احلَْ ا، وَ هَ لِّ بْلَ سَ ا قَ دِهَ امَ يُوفَ يفِ أَغْ لُوا السُّ قِ لْ قَ وَ

طَا...»( ١ ). يُوفَ بَاخلُْ لُوا السُّ صِ بِالظُّبَا، وَ
:وقوله

يُوفِ  بَى لِلسُّ نْ هُ أَ إِنَّ اسِ فَ َ ىلَ األرضْ وا عَ ضُّ عَ ، وَ َ ارسِ وا احلَْ رُ أَخِّ ، وَ عَ ارِ وا الدَّ مُ دِّ قَ «فَ
هُ  إِنَّ فَ ارَ  األبْصَ وا  ضُّ غُ وَ  ، نَّةِ لِألسِ رُ  وَ أَمْ هُ  إِنَّ فَ احِ  مَ الرِّ افِ  رَ أَطْ يفِ  وا  الْتَوُ وَ  ، امِ اهلَْ نِ  عَ

.( ٢ )«... لِ شَ فَ دُ لِلْ رَ هُ أطْ إِنَّ اتَ فَ وَ يتُوا األصْ أَمِ ، وَ لُوبِ قُ نُ لِلْ كَ أسْ أْشِ وَ بَطُ لَلْجَ أَرْ
توافق  مع  اخلطبتني،  بني  فيام  اللفظي  االستعامل  ع  تنوّ النصيني  هذين  يف 
وا  ضُّ عَ داللة املضمون واألصل، وامللفت للنظر هو التغاير اللفظي بني قوله: «وَ
» يف البنية  اسِ َ ىلَ األرضْ وا عَ ضُّ عَ ية األوىل، وقوله: «وَ » يف البنية النّصّ ذِ اجِ ىلَ النَّوَ عَ
ما  العمق،  عىل  يدلُّ  األول  لكن  األرضاس،  عىل  ن  يدالّ كالمها  الثانية،  ية  النّصّ
عىل  العاض  إنَّ  يُقال: «يقال  دقيق،  بينهام  فالتغاير  ية،  النّصّ الداللة  عمق  يعكس 
و  عليه  الطبيعي  التعليل  يساعد  مما  وهذا  ما  نبوا  هامتهِ  عن  السيف  ينبو  نواجذهِ 
ذلك أنَّه إذا عضَّ عىل نواجذه تصلَّبتْ األعصاب و العضالت املتصلة بدماغهِ 
السيف  تأثري  وكان  أقدر  السيف  مقاومة  عىل  فكانتْ  االسرتخاء  عنها  زال  و 
املقايل  بنوعيه  السياق  وطبيعة  متناسباً  جاء  اللفظي  التغاير  وهذا   ،( ٣ أقل»(  فيها 

( ١ ) هنج البالغة: ٩٧، خطبة: ١٦.
( ٢ ) م. ن: ١٨٠، خطبة: ١٢٤.

و  األرضاس  أقىص  هو  و  ناجذ  مجع  النواجذ   ،١٦٩/٥ البالغة:  هنج  رشح  احلديد،  أيب  ابن   (  ٣  )



١٩٠................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
مع  تضام  من  اللفظة  يعرتي  ما  كلُّ  فيتبعه  املقايل  السياق  خيصُّ  ففيام  واملقامي 
كيب إىل استعامهلا  السوابق واللواحق، فكل مفردة حتمل قيامً أسلوبيَّة جتذب الرتّ
وحدات  بني  والتالحم  االتساق  حتقيق  إىل  يؤدي  ما   ،(  ١ املناسب(  املقام  يف 
إذْ   ، أشدّ األمر  كان  األوىل  اخلطبة  ففي  املقامي،  السياق  خيصُّ  فيام  ا  أمّ  . النّصِّ
 ا يف اخلطبة األخر ثل يف ساحة املعركة يف حرب صفني ففيه حتذير مشدد. أمّ متُ
اللفظي  التغاير  تبع  وعليه  عامة،  بصورة  احلربية  النصائح  من  جمموعة  فتشمل 

تداعيات داللية أعمق يف املعاين التي تُثري اهتامم املتلقي.
- له باحلرب: ومن ذلك قولهعند هتديدهم-الناكثنيِ

مُ  تْهُ بِلَ هَ  ! الدِ لِلْجِ  َ ربِ أصْ أَنْ  وَ  ! انِ لِلطِّعَ زَ  رُ بْ أَ أَنْ   َّ إِيلَ مْ  ثُهُ عْ بَ بِ  العَجَ نَ  مِ «وَ
نْ  مِ يَقِني  ىلَ  لَعَ إِينِّ  وَ  ! بِ ْ بِالرضَّ بُ  هَّ أُرَ الَ  وَ  ، بِ رْ بِاحلَ دُ  دَّ أُهَ ا  مَ وَ نْتُ  كُ دْ  لَقَ  ! بُولُ اهلَ

نْ دِيني»( ٢ ). ة مِ بْهَ ِ شُ ريْ غَ ، وَ يبِّ رَ
طلحة  خروج  بلغه  حني  قاله  (وقد  اهللا  عبيد  بن  طلحة  معنى  وقولهيف 

والزبري إىل البرصة لقتاله):
ين  دَ عَ وَ دْ  قَ ا  مَ ىلَ  عَ ا  نَ أَ وَ  ، بِ ْ بِالرضَّ بُ  هَّ أُرَ الَ  وَ  ، بِ رْ باحلَْ دُ  دَّ أُهَ ا  مَ وَ نْتُ  كُ دْ  «قَ

.( ٣ )« ِ نَ النَّرصْ يبِّ مِ رَ

ألنه  احللم؛  رضس  الناجذ  يسمى  و  األرحاء  بعد  النواجذ  و  شق  كل  يف  نواجذ  أربعة  لإلنسان 
ينبت بعد البلوغ و كامل العقل، ظ: م.ن: ١٦٩/٥.

اإليرانية،  الدراسات  جملة  الكريم، (بحث)،  القرآن  يف  التفضيل  مراتب  كنوش،  عواطف  ظ:   (  ١  )
العدد٦، ٢٠٠٢، : ١١٣ 

( ٢ ) هنج البالغة: ٦٤، خطبة: ٢٢.
( ٣ ) م. ن: ٢٤٩، خطبة: ١٧٤.



١٩١الفصل الثاين: املبحث الثاين: العدول ................................................ 
مع  واحد،  وسياق  مضمون  مجعهام  قد  املتجلّيني  النصني  أنَّ  جيد  فالناظر 
السياق  وطبيعة   يتواز داليل  لتغاير  تابع  وهذا  جزئياته،  بعض  يف  دقيق  تغاير 
 َ ربِ أصْ أَنْ  وَ  ! انِ لِلطِّعَ زَ  رُ بْ «أَ هتديدهم  عىل  رداً  كان  األول  فاخلطاب  بنوعيه، 
جوابه  جاء  فقد  لذا  هذا؛  قوهلم  من  واالستهزاء  ب  بالتعجّ مصحوباً   « الدِ لِلْجِ
اجلبان،  حقِّ  يف  –التهديد-يرجع  ذلك  بأنَّ  التهديد  وسياق  يتالءم  ما  مع  مؤكداً 
نْتُ  كُ دْ  قَ لَ  » قوله:  »)يف  ىلَ عَ لَ و«   « «إِينِّ و  «لقد»،  يف  التأكيد»  («الم  مؤكداته  من 
ة  بْهَ شُ  ِ ريْ غَ وَ  ، يبِّ رَ نْ  مِ يَقِني  ىلَ  عَ لَ إِينِّ  وَ  ! بِ ْ بِالرضَّ بُ  هَّ أُرَ الَ  وَ  ، بِ بِاحلَرْ دُ  دَّ أُهَ ا  مَ وَ
بصامت  دالئلها  يف  حاملةً  الرتكيب،  هيكلية  مع  متضامه  جاءت  فقد  دِيني»  نْ  مِ
نْ  مِ يَقِني  ىلَ  عَ لَ إِينِّ  بـ «وَ عليهم  ه  ردّ فختم  املقام،  ومقتىض  تتناسب  مؤثرة  تلقائية 
تبنيّ  نه  لكّ بالنرص  اإلهلي  الوعد  يستلم  مل  أنّه  رغم  دِيني»  نْ  مِ ة  بْهَ شُ  ِ ريْ غَ وَ  ، يبِّ رَ
طريق  عن  والتأييد  اإلهلي  النرص  من  متيقِن  أنّه  االستقبالية  الرتكيبية  البنية  من 
السوابق  مع  املتضامة  الـ«يَقِني»  ولفظ  أنفاً،  إليها  املشار  الرتكيبية  املؤكدات 
املتكلم،  مقصد  وهذا  املؤزر،  بالنرص  نفسياً  ارتياحاً  املتلقي  فتعطي  واللواحق، 
التواصل،  واستمرارية  االنسجام  املتلقي  نفس  يف  يبعث  والطمأنينة  فاالرتياح 

ويدفع عنه الشكّ والريب.
األول،  بعكس  أقوهلم  وليس  أفعاهلم  عىل  رداً  كان  فقد  الثاين  اخلطاب  ا  أمّ
نَا  أَ فاملقام حيتل املرتبة األول يف اخلطاب ويتبعه التغاير املقايل يف السياق النّيصّ «وَ
يدلُّ  ما  السياق  عىل  غلبتْ  قد  امليض  فصيغة   ،« ِ النَّرصْ نَ  مِ يبِّ  رَ ين  دَ عَ وَ دْ  قَ ا  مَ ىلَ  عَ
فقد  القتالية،  احلرب  القرتاب  النرص؛  يف  اإلهلي  الوعد  استالم  اقرتاب  أنّه  عىل 
األول  اخلطاب  سياق  ففي  خوف،  أو  حذر  أي  دون  من  كالمه  يف  قاطعاً  كان 
وأفعاهلم  الثاين  اخلطاب  تالحم  حني  يف  التهديدية،  وأقواهلم  اخلطاب  تالحم 



١٩٢................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
ماً فعلياً، ما يدلُّ  احلربية، فمثّل اخلطاب األسبق هتيئة فكرية، والثاين تطلب تقدّ

عىل انسجام الداللة السياقية ومنطقية الرتتيب اخلطايب.
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١٩٥

ÏzzzÒzzzö Êzzzzh
بُط،  رُ ومجعهُ   ، هُ شدَّ بمعنى  ربطاً،  بطُه  رْ يَ اليشء  بَطَ  رَ من   : لـــغــةً الــــربــــط 

ة والوصلة، والربط بمعنى االرتباط ( ١ ). لًقَ والرابطة العَ
عىل  تدل  لفظية  «قرينة  هُ  بأنّ الربط  ان)  حسّ متام  (د.  فَ  رِّ عُ االصطالح  ويف 
بالوسائل  الربط  تعريف  قيد  أنّه  يعني  هذا   ،( ٢ باآلخر»(  املرتابطني  أحد  اتصال 
السياق  ضمن  بالسابق  الالحق  اجلزء  تعالق  عىل  تدل  إذ  املعنوية؛  دون  اللفظية 
اللغوي، بوساطة وسائل الربط، وأهم هذه الوسائل هي(اإلحالة واألدوات)، 
ف آخر الربط «ما  ية، يف حني عرّ ومن ثمَّ تؤدي إىل فهم املتلقي للعالقات النّصّ
حيصل من ائتالف وصلة واحتاد ومتاسك يف أجزاء الكالم واجلملة سواء أكانت 
معنوية  بوسائل  وذلك  أساسية،  غري  أم  بنائها،  يف  أساسية  عنارص  األجزاء  هذه 
فهو  معاً،  واللفظي  املعنوي  الربط  لضمه  واسع؛  التعريف  هذا   ،(  ٣ لفظية»(  أو 

مطلق. تعريفٌ شاملٌ 

( ١ ) ظ: ابن منظور، لسان العرب: ٣٠٢/٧، مادة (ربط)، و: الزبيدي، تاج العروس: ٢٦٢/١٠. 
( ٢ ) متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ٢١٣.

( ٣ ) عبد اخلالق زغري عدل، الربط يف اجلملة العربية، رسالة ماجستري، جامعة بغداد، كلية اآلداب، 
١٩٨٨م: ١٦.



١٩٦................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
ويكون  «االرتباط»  مصطلح  حتت  فتنضم  املعنوية  الوسائل  خيص  فيام  ا  أمّ
حيتاج  فال  بنفسه،  اليشء  عالقة  متثل  ا  ألهنّ لفظية؛  وسيلة  دون  من  معنيني  بني 
املتكلّم يف سبيل إيضاحها إىل رابط لفظي، وإنام يعتمد عىل عملية تداعي املعاين 
يف العقل البرشي؛ لفهمها بمجرد التالحم واالئتالف بني املعاين ( ١ ). عىل حني 
أداة  بواسطة  معنيني  اللغة–بني  سياقية-تصطنعها  عالقة  اللفظي  الربط  يُعد 
بعيدة  عالقتهام  تصبح  –األداة-  وبدوهنا   ،(  ٢ باآلخر(  أحدمها  عالقة  عىل  تدل 
وهكذا  ذاك  إىل  ينتمي  وماالذي  هذا،  إىل  ينتمي  الذي  ما  معها  الذاكرة  تعي  «ال 
تتفكك أوارص الكالم ويدخل املعنى يف غيابات الغموض أو يف متاهات اللبس 
وكال الغموض واللبس آفة من آفات االتصال والتفاهم»( ٣ )، وبذا يضفي سمة 
عىل  املتلقي  تعني  ثَم  ومن  باألداة،  املتعالقة  األطراف  بني  واالئتالف  التامسك 

إدراك الغاية املبتغاة.
، فقد نالت عناية العلامء والسيام  وألمهية قرينة الربط يف تعالق اجزاء النّصِّ
متفرقة،  مواضع  يف  عابرة  إشارات  هلم  كانت  فقد  القدامى  أما  منهم،  املحدثني 
وقد تنبه بعض املتأخرين عىل أمهية هذه الظاهرة الرتكيبية، فحاولوا حرصها يف 
مباحث خاصة، ولكنهم مل حيرصوا الروابط كلها، ألنّ فكرة الربط مل تكن جزءاً 

( ١ ) ظ: مصطفى محيدة، نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية: ١٦١.
أنّ   ورأ  ،١٤٣ العربية:  اجلملة  تركيب  يف  والربط  االرتباط  نظام  محيدة،  مصطفى  ظ:   (  ٢  )
يكون  وقد  املربوطني،  الطرفني  بني  االرتباط  وفهم  اللبس،  ألمن  هو  الربط  من  الغرض 
يتوافق  وهذا  االرتباط،  عن  ميّزه  بالربط،  قصد  الذي  وهذا  بينهام،  االنفصال  فهم  لبس  أمن 

له. حسان  متام  وتعليل 
( ٣ ) متام حسان، البيان يف روائع القرآن: ٢٠٧.



١٩٧الفصل الثالث: املبحث األول: الربط باإلحالة ....................................... 
من منهجهم ( ١ ).

موضعاً،  عرش  أحد  يف  الروابط  حرص  «الذي  هشام  «ابن  املتأخرين  ومن 
وحرص أيضاً روابط اجلملة اخلربية يف بحثٍ مستقل بعرشة مواضع( ٢ ).

واألدوات»،  «الضامئر  أمهها  بوسائل  السبك  مظهر  الربط  قرينة  جتسد 
ناشئة  كوهنا  باألدوات؛  الربط  من  وتالمحاً  ائتالفاً  أكثر  بالضامئر  التعليق  ولكن 
من  ناشئة  الربط  يف  األداة  وظيفة  أما  الذكر،  بإعادة  املتمثلة  الضمري  وظيفة  من 
 ،( ٣ إجيازها للمعنى النحوي كـ«العطف والرشط والنفي واالستثناء «وغريها ( 
تضمر  إنّام  ألنّك  معرفة  اإلضامر  صار  «وإنّام  بقوله:  «سيبويه»  ذلك  ويؤكد 
( ١ ) ظ: مصطفى محيدة، نظام االرتباط والربط: ١٩٠، فـ«مل يرش هؤالء العلامء األوائل وهم يتناولون 
أو  توكيد  أو  رشط  من  وظائفها،  اختالف  عىل  واألدوات  والعاطفة،  اجلارة  بأنواعها:  احلروف 
ففي  االنفصال،  فهم  يف  اللبس  أمن  تفيد  لفظية  كقرينة  دورها  إىل  يشريوا  مل  ونحوها،  استثناء 
نحو قولنا: ١- جاء حممد وعيل، ٢- جاء حممد وذهب عيل، فحرف العطف: «الواو» يعد قرينة 
الواو  تقوم  حيث  السابقني،  الرتكيبني  عنارص  بني  االنفصال  فهم  يف  اللبس  ألمن  هامة  لفظية 
بالربط بينهام»، مصطفى محيدة، نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية: ١٩٠، حسام 

البنهساوي، أنظمة الربط يف العربية: ٧، ٨.
اخلرب  ١-مجلة   : معاً املعنوي  والربط  اللفظي  الربط  فيها  مجع  رابطاً  عرش  أحد  الروابط  جعل   (  ٢  )
الصلة،  ٣-مجلة  الضمري،  إالّ  هلا  وليس  الصفة  ٢-مجلة  مستقالً،  مبحثاً  هلا  جعل  روابط  عرشة 
ا  ٤-مجلة احلال، ويربطها الضمري أو الواو، أو كالمها معا، وغريها أمّ ورابطها الضمري فقط، 
فيام خيص روابط اجلملة اخلربية فهي: ١-الضمري وهو األصل، ٢- اإلشارة.٣- إعادة املبتدأ 
ذات  مجلة  السببية  بفاء  يعطف  أن   -٦ املبتدأ،  يشمل  عموم   -٥ بمعناه،  إعادته   -٤ بلفظه، 
مغني  هشام،  ابن  يراجع:  أكثر،  لالستزادة  وغريها،  بالعكس،  أو  منه،  خالية  مجلة  عىل  ضمري 

.٤٩٨/٢-٥٠٣ اللبيب: 
( ٣ ) ظ: مصطفى محيدة، نظام االرتباط والربط: ١٩٦.



١٩٨................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
شيئاً  تُريد  وأنّك  تعني،  وما  تعني  من  عرف  قد  حيدث  من  أنّ  تعلم  بعدما  اسام 
يقتيض  وذلك  عائده،  أو  ملرجعه،  املتلقي  بمعرفة  أمهيته  فتتعلق   ،(  ١ يعلمه»( 
عىل  بالضمري  الربط  -وتقديم  مبحثني،  عىل  الفصل  هذا  تقسيم  البحث  عىل 

األدوات-، األول: الربط بـ«اإلحالة –الضامئر-«، والثاين: الربط باألدوات.

( ١ ) سيبويه، الكتاب: ٦/٢.
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ية  النّصّ وداللتها  ومفهومها  يتوافق  ما  منها  نأخذ  ولكن  معانيها،  تعددتْ 
يقال  منصور:  أبو  «قال  منظور:  ابن  يقول  املوجهة،  بالعالقة   - –غالباً املعنية 
يلُه  ، وهو كذا درمهاً، عىل رجلٍ آخر يل عليه كذا درمهاً أُحِ لْت فالناً بام له عيلَّ أَحَ

تال هبا عليه...»( ١ ). ، فاحْ إِحالةً
فاإلحالة تعني توجيه يشء، أو شخص عىل يشء معني عىل وفق عالقة معينة 

بينهام، وهذا ليس بعيداً عن االستعامل الداليل يف االصطالح، فسيتضح ذلك.

( ١ ) ابن منظور، لسان العرب: ١٩٠/١١، من يقرأ عن املعنى اللغوي لإلحالة بصورة عامة جيده 
يف مبتدأ معناه، ولكن عند التمعن جيد للسياق أثره املقايل واملقامي، فكثري من الباحثني يستعمل 
ال،  حَ ال أتى بمُ له جعله حماال، وأحَ ال من الكالم: ما عدل به عن وجهه، وحوّ هذا املعنى «املُحَ
: كثري حمال الكالم...ويقال أحلت الكالم أحيله إحالة إذا أفسدته.واملحال الكالم  الٌ وَ ورجل حمِ
ل من موضع إىل موضع.  جل حيول حتوّ : كلّ يشء حال بني اثنني...حال الرّ الُ وَ لغري يشء...واحلِ
ل...»، ابن منظور، لسان العرب، : ٩ / ١٥٥، و يعني  : حال إىل مكان آخر أي حتوّ اجلوهريّ
يف  يدور  وما  املستحيل  تعني  دالالته  وأغلب  مستحيل،  آلخر  أمرٍ  عن  والعدول  املستحيل، 

سياقاته، وهذا ال يتوافق وداللة اإلحالة بمفهومها االستعاميل.



٢٠٠................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
؛  ا من الناحية االصطالحية: فتعد اإلحالة من أهم وسائل االتساق النّيصّ أمّ
ملا هلا من دور يف متاسك أجزاء النّصّ بعضها ببعض، وهي مصطلح قديم؛ فقد 
درسها النحاة القدامى يف مصنفاهتم، ولكنهم مل يتجاوزوا فيها مستو اجلملة، 
وكان أكثر حديثهم عن الضمري وعائديته؛ وذلك عن طريق اعتامدهم «تصنيف 
األلفاظ إىل ألفاظ غري مبهمة؛ وهي األلفاظ التي هلا داللة، والتي حتيل بمفردها 
إال  خارجاً  هلا  تعرف  ال  لكنك  داللة  هلا  مبهمة  وألفاظ  الواقع  يف  خارجها  عىل 
١ )، وهذا   )« ها، وهذا املفرسِّ قد يكون مقاميا وقد يكون مقالياً متى توافر مفرسِّ
هذا  وليس   ،( ٢ واملسميات»(  األسامء  بني  القائمة  يدرس «العالقة  قديم  مفهوم 
يرتدد  الذي  املقصود،  هو  النّيصّ  املفهوم  وإنام  اللسانية،  الدراسات  يف  املقصود 

كثرياً يف دراساهتم.
مفهومها  يف  اللسانية  النصية  الدراسات  يف  «اإلحالة»  توسعت  وقد 

 :( ٣ وتطبيقاهتا فأخذت مفهومنيّ خمتلفني( 
التقليدية،  اللسانيات  يف  املعتمد  وهو  لإلحالة:  التقليدي  املفهوم  األول: 
عن  إبعاده  ينبغي  ال  جماالً  وعدته  (املرجعية)  مفهوم  فأخذت  البنيوية  والسيام 

الدراسة اللسانية عىل الرغم من رضورهتا يف فهم اخلطاب البرشي( ٤ ).
عالقة»  عليه «عنرص  يطلق  لغوي  عنرص  بني  القائمة  يعني «العالقة  الثاين: 

( ١ ) حممد الشاوش، حتليل اخلطاب: ١/ ١٢٥.
: ١١٦، والقول «جلون الينز». ( ٢ ) أمحد عفيفي، نحو النّصِّ

( ٣ ) ظ: مليود نزار، نحو نظرية عربية لإلحالة الضمريية دراسة تأصيلية تداولية: ٢، (بحث) بمجلة 
علوم إنسانية، السنة السابعة، ع٤٢، صيف، ٢٠٠٩م.

( ٤ ) ظ: م. ن: ٢. 



٢٠١الفصل الثالث: املبحث األول: الربط باإلحالة ....................................... 
عنارص  بوظيفة  االسمية  املكونات  وتقوم  اإلحالة»،  عليها «صيغ  يطلق  وضامئر 
بعضها  مع  النصّ  أجزاء  تتعالق  وهبا   ،(  ١ إليه»(  العائد  أو  املفرس  أو  العالقة 
بوجراند):  (دي  عرفها  ما  بحسب  وهي  متسقا،  مرتابطاً  نصاً  فتجعله  البعض، 
يدل  الذي  العامل  يف  واملواقف  واالحداث  واألشياء  العبارات  بني  ا«العالقة  بأهنّ
إىل  ينتمي  يشء  إىل  تشري  إذ  ما،  نّصّ  يف  البدائيل  الطابع  ذات  بالعبارات  عليه 
نفس عامل النّصّ أمكن أن يقال عن هذه العبارات أهنا ذات إحالة مشرتكة»( ٢ )، 

وهبذه الوظيفة جتعل النّصّ متسقا.
واأللفاظ  املشرتكة (كاملرتادفات  اإلحالة  من  كثرية  أنواع  وجود  مع  ولكن 
اإلحالة  يف  «االشرتاك  استكشاف  عىل  بوجراند)  (دي  اقترص  فقد  الشارحة)، 
يف   املحتو حيث  من  الكنائية  واأللفاظ  فقط،  الكنائية  األلفاظ  طريق  عن 
ختتلف  وهبذا  اإلحالة.  يف  معها  تشرتك  التي  العبارات  من  مأخوذة  االستعامل 

األلفاظ الكنائية عن هذه العبارات بطرائق نظامية»( ٣ ).
– «عىل  الزناد)  (األزهر  رأي  اإلحالية» -حسب  «العنارص  تسمية  وتُطلق 
أُخر  عنارص  أو  عنرص  عىل  تعود  بل  مستقلة،  داللة  متلك  ال  األلفاظ  من  قسم 

.( ٤ )« مذكورة يف أجزاء أُخر من اخلطاب.فرشط وجودها هو النّصّ
وقد أطلق (فان دايك)عىل عنارص اإلحالة «التعبريات اإلشارية وهي: أنا، 
أنت، مها، هناك... وكذلك أدوات (التعريف والتنكري) وضامئر اإلشارة (أل، 

( ١ ) سعيد بحريي، دراسات لغوية تطبيقية بني البنية والداللة: ٩٨.
( ٢ ) دي بوجراند، النّصّ واخلطاب واإلجراء: ٣٢٠، و ظ: م.ن: ٣٢.

( ٣ ) م. ن: ٣٢٠.
.١١٨ : ( ٤ ) األزهر الزنّاد، نسيج النّصّ



٢٠٢................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
هذا، هذه، ذلك، أولئك... الخ)»( ١ ).

مذكور  لغري  تعود  قد  اإلحالة  أنّ  -كذلك-  بوجراند)  (دي  وأضاف 
عود  شأن  ذلك  يف  وشأهنا  املوقف  سياق  عىل  احلالة  هذه  يف  ويعتمد  النص  يف 
تفاعالً  ثمة  أن  مذكور  لغري  اإلحالة  من  ويتضح   .( ٢  ) النّصّ يف  مذكورٍ  اإلحالة 
اخلطاب  إجراء  طرائق  استعامل  يف  بقوة  يؤثر  فاملوقف  واملوقف  اللغة  بني  مبنيًا 
وما يتضمنه، وهذا يتعارض واقتصار (األزهر الزناد) عملها عىل الرتابط النّيصِّ 
ويكتفي  ورودها  مقام  عن  خيرج  بام  صلة  ذات  غري  «فهي  يقول:  إذْ  فحسب؛ 

سامعها هبا يف حتليلها»( ٣ ).
وقد استعمل الباحثان (هاليداي ورقية حسن) مصطلح اإلحالة استعامالً 
حيث  من  بذاهتا  تكتفي  ال  نوعها  كان  كيفام  املحيلة  العنارص  أنّ  «وهو  خاصاً 
كل  و...متتلك  تأويلها،  أجل  من  إليه  تُشري  ما  إىل  العودة  من  البد  إذ  التأويل؛ 
وأسامء  الضامئر  الباحثَنيِ  حسب  وهي  اإلحالة،  خاصية  متتلك  عنارص  عىل  لغة 
لقيود  ختضع  ال  فهي  ثم  ومن  داللية  عالقة  اإلحالة  املقارنة،  وأدوات  اإلشارة 
االتساق  وسائل  أهم  من  تعد  ولذا  )؛   ٤ داليل»(  لقيد  ختضع  ا  أهنّ إالّ  نحوية 
عىل  الغالب  وإنَّام  الرتكيبي  أو  السطحي  الربط  عىل  تقترص  ال  كوهنا  احلالية، 

الداليل. الربط  عملها 
«جسور  ها  بمدّ االتصالية،  الرتابطية  وظيفتها  يف  بحريي)  (سعيد  ويوسع 

( ١ ) فان دايك، علم النّصّ مدخل متداخل االختصاصات، تر: سعيد البحريي: ١٣٥-١٣٦.
( ٢ ) ظ: دي بوجراند، النّصّ واخلطاب واإلجراء: ٣٣٢.

.١١٨ : ( ٣ )األزهر الزنّاد، نسيج النّصِّ
.١٧ : ( ٤ ) حممد اخلطايب، لسانيات النّصّ مدخل اىل انسجام النّصّ



٢٠٣الفصل الثالث: املبحث األول: الربط باإلحالة ....................................... 
؛ إذْ تقوم بشبكة من العالقات املتباعدة  االتصال بني األجزاء املتباعدة يف النّصِّ
يف فضاء النّصِّ فتجتمع يف كلِّ واحدٍ «من تلك األجزاء» عنارصه متناغمة»( ١ )، 
يعكس  اإلشارية،  عنارصها  مع  اإلحالة  تفاعل  يف  ياً  حسّ راً  تصوّ أعطى  فقد 
راً عقلياً يتمثل تفاعل املتلقي يف حتديد مواطن تلك اإلحاالت  رها هذا تصوّ تصوّ
اإلحايل  العنرص  عليه  ل  ويعوّ ذهنه  يف  ثابت  فاملرجع   ، للنّصِّ الكلية  البنية  يف 

وصوالً إىل حتديد الصورة النهائية لذلك الرتابط.
وقد اشار علامء النصّ إىل أن اللغة تشتمل عىل نوعني من العنارص يمثالن 

قطبي اإلحالة ومها: ( ٢ )
. ن آخر يُفرسهُ ن ال حيتاج يف فهمه إىل مكوّ العنرص اإلشاري: وهو كلُّ مكوّ

. ن آخر يُفرسهُ ن حيتاج يف فهمه إىل مكوّ العنرص اإلحايل: كل مكوّ
;UÏ’]t¸\;ƒ\Êz›^

و«اإلحالة  املقامية»،  «اإلحالة  مها:  رئيسني  نوعني  عىل  اإلحالة  تنقسم 
قبلية»  «إحالة  فرعني:  إىل  بدورها  تتفرع  األخرية  وهذه  (النصية)»  املقالية 
و«إحالة بعدية»، ومتى كان اليشء املحال إليه خارج النص يف السياق أو املقام 
يكمن  ذهني،  الرتابطي  أثرها  يأيت  وهذه   ،(  ٣  ) «خارجية»  تسمى  العالقة  فإن 
املتلقي»؛  «ذات  و  املتكلّم»،  «ذات  مها:  ذاتني  بني  املبارش  التواصل  درجة  يف 
عالقتها  تكون  النص  داخل  عليه  املحال  اليشء  كان  خارجي.ومتى  عملها  أي 

( ١ ) سعيد البحريي، دراسات لغوية تطبيقية بني البنية والداللة: ٩٨.
.١٢٧-١٣١ : ( ٢ ) ظ: األزهر الزنّاد، نسيج النّضّ
.١١٩، ١١٨ : ( ٣ ) ظ: األزهر الزنّاد، نسيج النّصِّ
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اختالفاً  ثمة  وإن   .(  ١ النص(  أجزاء  متاسك  يف  واضح  أثرها  وهذه  داخلية، 
حالة  لكل  أساسيًا  يعد  ما  فإن  واملقامية»،  «النصية  اإلحالة  نوعي  بني  ملحوظاً 
وجوب  وكذا  له،  يستجاب  أن  ينبغي  مفرتض  عنرص  هو«وجود  اإلحالة  من 

التعرف عىل اليشء املحال إليه يف مكان ما»( ٢ ).
غري  إشاري  عنرص  عىل  إحايل  لغوي  عنرص  إحالة  وهي  ;UÏËŸ]Œ∏\ ;Ï’]t¸\

لغوي موجود يف املقام اخلارجي، كأن حييل ضمري املتكلم املفرد عىل ذات صاحبه 
املتكلم؛ إذ يرتبط عنرص لغوي إحايل بعنرص إشاري غري لغوي هو املتكلم ذاته، 
لغري  إحالة  يسمى  ما  أو  مقامياً،  عليه  املحال  اإلشاري  العنرص  يكون  أن  ويمكن 
حييط  ملا  معرفة  عىل  اإلحالة  هذه  وتعتمد  بوجراند)،  (دي  رأي  حسب  مذكور 
بالنّصّ من أحداث أو مواقف، إذ يقول: «تقود الكائنات يف اإلحالة لغري املذكور 
إىل أمور تستنبط من املوقف ال من عبارات تشرتك معها يف اإلحالة يف نفس النّصّ 
تربط  املقامية  اإلحالة  أنّ  إىل  حسن)  ورقية  ويذهب (هاليداي   .( ٣ اخلطاب»(  أو 

ا ال تُسهم يف اتساقه بشكل مبارش( ٤ ). اللغة بسياق املقام، إالّ أهنّ
يف  مبارش  بشكل  تعمل  ا  ألهنّ األهم  فهي  اإلحالة  هذه  ا  أمّ  UÏË flëfi’\ ;Ï’]t¸\

يف  املتباعدة  العنارص  أوارص  تقوي  فهي   ،(  ٥ ببعض(  بعضها  النّصّ  أجزاء  ربط 
؛ وذلك عن طريق عود العنرص اإلحايل  ، ومن ثمَّ تؤدي إىل اتساق النّصّ النّصّ

( ١ ) ظ: م. ن: ١١٩، ١١٨.
.١٧ : ( ٢ ) حممد اخلطايب، لسانيات النّصّ مدخل إىل انسجام النّصّ

( ٣ ) دي بوجراند، النّصّ واخلطاب واإلجراء: ٣٣٢.
.١٧، ١٨ : ( ٤ ) ظ: حممد اخلطايب لسانيات النّصّ مدخل إىل انسجام النّصّ

.١٩، ١٨ : ( ٥ ) ظ: حممد خطايب، لسانيات النصِّ
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؛ اذ ال يُفهم العنرص اإلحايل  )داخل النّصّ (مفرسِّ عىل العرص اإلشاري يف النّصّ
إىل  اإلحالة  هذه  وتتفرع  اإلشاري).  (العنرص  وهو  مصدرهِ  إىل  بالرجوع  إالّ 

فرعني مها: 
بالعودة؛  اإلحالة  أو  الـسـابـق»  عـىل  «اإلحالة  وتُسمى   UÏË÷eŒ’\ ;Ï’]t¸\

لكوهنا تعود عىل عنرص سابق، أو ما يسمى بالـ«مفرسِّ سبق التلّفظ به وفيها جيري 
 ،(  ١ املضمر»(  يرد  حيث  يظهر  أن  املفرتض  من  كان  الذي  املفرسِّ  لفظ  تعويض 
ويرد ذلك لقصد االختصار؛ إذ يُكرر الضمري عوضاً عن ظهور وحدة نصية أو 

عبارة أو كلمة.
وتشتمل اإلحالة بالعودة عىل نوع آخر من اإلحالة يتمثل يف تكرار لفظ أو 
وهو(اإلحالة  التأكيد  قصد  النص  مجل  من  مجلة  كل  بداية  يف  األلفاظ  من  عدد 

التكرارية)، ومتثل هذه اإلحالة أكثر وروداً يف الكالم( ٢ ).
\¸UÏÁÅ¬e’\;Ï’]zt وتسمى «اإلحالة عىل الالحق» وهي عودة عنرص إحايل 

، ومن ذلك ضمري الشأن يف  عىل عنرص إشاري الحق أو مذكور بعده يف النّصّ
العربية أو غريها من األساليب، ويكون باستعامل كلمة أو عبارة تُشري إىل كلمة 
أو عبارة أُخر، ستُستعمل الحقاً يف النّصّ أو املحادثة( ٣ )، ومثاله قوله تعاىل:

َحٌد﴾[اإلخالص: ١].
َ
ُ أ ﴿قُْل ُهَو ابَّ

اجلُمل  ومثال  بعده (اهللا)،  الذي  اجلاللة  لفظ  عىل  الضمري (هو)  أحال  فقد 

.١١٨ : ناد، نسيج النّصّ ( ١ ) األزهر الزّ
( ٢ ) ظ: م.ن: ١١٩.

( ٣ ) ظ: صبحي ابراهيم الفقي، علم اللغة النيص: ٤٠/١.
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والعبارات، اجلُمل التفسريية التي تُفرس مجلة أو عبارة ( ١ ).

داخل  أكانت  سواء  األلفاظ  بني  العالقة  هي  اإلحالة  أنّ  السابق  من  يتضح 
اإلشارة  وأسامء  وتشمل (الضامئر  الكنائية  األلفاظ  طريق  عن  خارجهُ  أم  النّصّ 

واألسامء املوصولة) التي قد تكون سابقة لألحداث أو تالية هلا.
UÏ’]t¸\;]·1¡;œŒuih;9’\;◊]àÊ’\

;UÈh˙]—;È·Â

اتساق  يف  تُسهم  التي  اإلحالية  العنارص  أكثر  من  الضامئر  تعد   UÖ]⁄ï’\

؛ وذلك عن طريق نيابتها عن األسامء والصفات التي ال لزوم لتكرارها؛  النّصّ
عدّ «بديالً إلعادة الذكر أيرس يف االستعامل، وادعى للخفة  فالربط بالضمري( ٢ ) يُ
واالختصار بل أنَّ الضمري إذا اتصل فلربام أضاف إىل اخلفة واالختصار عنرصاً 

ثالثاً هو االقتصار؛ لذا تعدّ من أبرز العنارص اإلحالية استعامالً»( ٣ ).
إحالية  شبكة  وتكون  املكررة،  األسامء  مع  الضامئر  هذه  تتعاون  ما  وعادة 
إحداها  متثّل  ما  غالبا  إحاالت  عدة  النّصّ  أُحيل  وإذا   ، النّصّ داخل  اسمية 
؛ فتشكيل املعنى يعتمد بشكل أسايس عىل الضامئر( ٤ )، ومن ثم  موضوع النّصّ

تؤدي إىل ترابط النّصّ واتساقه.
عىل  يل  «حيُ بكونهِ  الضمري  أمهية  النّصّ  علامء  أكد  فقد  ذلك  عن  فضال 

( ١ ) ظ: م.ن: ٤٠/١.
( ٢ ) املقصود هبا الضامئر البارزة ألنَّ الضامئر املسترتة عالقتها معنوية تستنبط بالعقل وال يشري إليها 

لفظ، ظ: مصطفى محيدة، نظام االرتباط والربط: ١٩٦. 
( ٣ ) متام حسان، البيان يف روائع القرآن: ١١٩. 

( ٤ ) ظ: زتسيسالف وارزيناك، مدخل إىل علم النّص: ١٢٦.
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األوىل:  ميزتان؛  له  (هو)  الضمري  وإنّ   ... النّصّ يف  ذكرها  سبق  عنارص 
وجتعل  معينة.  أشياء  إسناد  عىل  القدرة  والثانية:  اخلطابية  الدائرة  عن  الغياب 
دراسة  يف  األمهية  من  كبري  قدر  عىل  موضوعاً  الضمري  هذا  من  امليزتان  هاتان 
وشكلية؛  داللية  وظيفتني  للضامئر  أنّ  عىل  يدل  وهذا   ،(  ١ النصوص»(  متاسك 
لألسامء  رابطاً  جرساً  فتمثل  واملضمون  بالشكل  النّصّ  ترابط  إىل  تؤدي  ا  ألهنّ

. النّصّ داخل  واألحداث  والعبارات 
هن...الخ)،  هم،  هو،  نحن،  أنت،  مثل(أنا،  وجودية  إىل:  الضامئر  تنقسم 

وإىل الضامئر امللكية مثل (كتايب، كتابك، كتابنا...الخ)( ٢ ).
املحيلة  أو  الدالة  الضامئر  فإنّ  ملكية،  أم  وجودية  الضامئر  أكانت  وسواء 
، وكذلك عندما خياطب  عىل املتكلم أو املخاطب، حتيل عىل يشء خارج النّصّ
جمموعة  عىل  يل  حيُ فإنَّه  أنتن)،  انتم،  الضمري (أنت،  فيستعمل  املتلقي،  الكاتب 
إحالة  تصبح  ال  النّصّ  خارج  الضامئر  وهذه   ، النّصّ خارج  وهم  النّاس  من 
، –وهي التي يُسميها (هاليداي  داخلية أي اتساقية، إال يف الكالم املستشهد بهِ
ل عليها النّصيون يف عملية االتساق  ورقية حسن) أدوار الكالم -؛ لذا ال يعوّ

.( ٣ النّيص( 
ا فيام خيص الضامئر التي حتيل داخل النّص وتندرج ضمنها ضامئر الغيبة  أمّ
)، والتي يُسميها (هاليداي ورقية حسن)  إفراداً وتثنية ومجعا (هو، هي، هم، هنّ
يكون  إذ  بسابق،  الحق  تربط  أيّ  النّص؛  أجزاء  بربط  تقوم  وهذه  أُخر،  أدواراً 

( ١ ) صبحي ابراهيم الفقي، علم اللغة النيص: ١٦١/١.
( ٢ ) ظ: حممد اخلطايب، لسانيات النّص: ١٨.

.١٨ : ( ٣ )حممد خطايب، لسانيات النصّ
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– خارج  األوىل  عكس  عىل  املقالية»  ميت «اإلحالة  سُ لذا  ؛  دائامً مقالياً  ها  مفرسِّ
ال  أي  النّص،  اتساق  يف  تسهم  ال  وهذه  مقامية»،  «إحالة  تُسمى  النّص-التي 

.( ١ ) تربط أجزاء النّص سابقاً بالحق، ويكون مفرسها مقامياً دائامً
يتضح من السابق أنّ عملية االتساق بالضامئر تعتمد عىل ضامئر الغيبة، أما 
ضامئر املتكلم (املرسل) واملخاطب (املتلقي، أو املستقبل)، فرتبط النّص بام هو 

خارجه، وهذا ما سيُالحظ.
فإذا  اإلحالية،  االتساق  وسائل  من  الثانية  الوسيلة  وهي   UÎÑ]å¸\ ;Ô]4^

أسامء  فإنّ  عنه،  غياهبا  أو  التواصل  يف  الشخوص  مشاركة  حتدد  الضامئر  «كانت 
االشارة.. حتدد مواقعها يف الزمان واملكان داخل املقام اإلشاري، وهي مثلها ال 

بطت بام تشري إليه»( ٢ ). تُفهم إال إذا رُ
ة لتصنيفها قد وضعها النّصيون، ويف مقدمتهم الباحثان  وهناك إمكانات عدّ

(هاليداي ورقية حسن)، أما بحسب: 
واالنتقاء  هناك...)،  واملكان (هنا،  غدا...)،  الزمان (اآلن،  يف  الظرفية،   -

(هذا، هؤالء)، والبعد (ذلك، تلك)، 
-والقرب (هذا، هذه)، وتقوم هذه األسامء بالربط القبيل والبعدي؛ بمعنى 
ا تربط الحقاً بسابق، ومن ثَم فهي تُسهم يف اتساق النّص؛ فإنّ اسم اإلشارة  أهنّ
املوسعة»،  حسن)- «اإلحالة  ورقية  املؤلفان- (هاليداي  يُسميه  بام  يتميز  املفرد 

( ١ ) ظ: حممد الشاوش، أصول حتليل اخلطاب: ١٢٧/١.
ناد، نسيج النّص: ١١٧، ١١٨. ( ٢ ) األزهر الزّ
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أي إمكانية اإلحالة إىل مجلة بأكملها، أو متتالية من اجلمل( ١ ).

ا تعبريات إحالية ال تستقل بنفسها،  ^UÏ›Ñ]Œ∏\;k\ÂÄ تتسم ألفاظ املقارنة بأهنّ

وهو ما يؤهلها إىل أن تكون وسيلة من وسائل الربط واالتساق، وعليه فهي ال 
نفسها،  املبادئ  تعمل  فقد  نصيّة؛  كوهنا  يف  اإلشارة  وأسامء  الضامئر  عن  ختتلف 
يف  وتعمل   ، داخلهِ أو  النّص  خارج  تكون  قد  إذ  األخر؛  اإلحالة  أنواع  مع 
األخري إما قبلية أو بعدية ( ٢ ). وعليه تكون وظيفتها كالضامئر وأسامء اإلشارة؛ 

أي اتساقيه نصية ترابطية.
وقد صنّف النصيّون أدوات املقارنة إىل صنفني: ( ٣ )

عـامة: يتفرع إىل التطابق والتشابه واالختالف.
خاصة: وتتفرع إىل كمية مثل (أكثر) وكيفية (أمجل من مجيل)، وهذه تقوم 

بوظائف اتساقيه تربط بني أجزاء النّص.
الداللية  البنى  مجيع  سيدخل  اإلحاالت  مع  ووضعها  واسع  باهبا  واملقارنة 
إال  تتحقق  ال  إذ  اإلحاالت؛  حيز  إىل  اثنني  عنرصين  تقتيض  التي  الرتكيبية 
الداللة  مقتضيات  معظم  اإلحالة  تبتلع  وبذلك  العنارص،  من  معني  عدد  بتوفر 
احلربية  اخلطب  -يف  وجودها  كان  املسوغات،  هذه  عن  فضال   .(  ٤ واإلعراب( 
اقتصار  ان  كَ لذلك  ؛  السابقتنيِ اإلحالتنيِ  مع  قورنت  ما  إذا  جداً  –قليالً  لإلمام 

( ١ ) ظ: حممد اخلطايب، لسانيات النّص: ١٩.
داللة  يف  وأثرها  اإلحالة  عيل،  يونس  حممد  حممد  و:   ،١٩ النّص:  لسانيات  اخلطايب،  حممد  ظ:   ( ٢  )

النّص ومتاسكه، بحث من(النت): ٢.
( ٣ ) ظ: حممد اخلطايب، لسانيات النّص: ١٩.

( ٤ ) ظ: حممد الشاوش، أصول حتليل اخلطاب: ١٣٠/١.
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البحث عىل التنظري هلا- من دون التطبيق- يف هذه الدراسة.

بالغ  نحو  عيلعىل  لإلمام  احلرب  خطب  يف  اإلحالية  العنارص  كثرت 
يف  يسهم  الذي  الضمري  من  خطبة  ختلو  تكاد  فال  بالكامل،  حتليلها  معه  يصعب 
حتقيق الرتابط بني أجزائها -اخلطبة- سواء أكانت هذه اخلطبة طويلة أم قصرية، 
مالت  فقد  اإلصالح؛  يف  البارز  ودورها  اخلطب  وطبيعة  تتناسب  الكثرة  وهذه 
اإلحالية وربطها يف -أغلب األحيان- بمرجع  العنارص  تكثيف  إىل  –اخلُطَب- 
حالة  يف  املخاطب  أو  املتلقي  جيعل  ما  وهذا   ،« النّصِّ يُمثل «بُؤرة  واحد  إشاري 

حتفيز مستمرة، ومن ثم يؤدي إىل استحضارهِ يف اخلطاب حتى النهاية.
أداة  ثل  متُ إذ  «الضامئر»؛  هي  اخلطب  يف  ظهوراً  اإلحالية  العنارص  وأغلب 
، فترتابط  ا يظهر أثر قرينة الربطِ ، هبِ يعتمد عليها املتكلم لبناء نصٍّ متسقٍ مرتابطٍ
فيها اإلحاالت يف الكلمة أو العبارة األوىل (املرجع اإلشاري)، ومتثل اختصاراً 
 ، ببعضِ بعضها  النصِّ  عنارص  ربط  املتلقي  عىل  ل  هِّ يُسَ ما  ها،  عنارصِ لبعض 

. ّ وإرجاع كلِّ إحالة إىل مرجعِها النيصِّ
اإلشاري  العنرص  مع  األمر  فكذا  اإلحالية،  العنارص  أمهية  تظهر  ومثلام 
يَّة)؟ ومن ثمَّ حيدد  الذي حيدد نوع اإلحالة؛ هل هي إحالة مقامية أو مقاليه (نصِ
-املرجع اإلشاري- عىل  نوع األخر؛ هل هي قبلية أو بعدية؟ وال يقترص دورهُ
أو  وجودية  هي  هل  اإلحالة  نوع  فيحدد  الفرعي  يشمل  وإنَّام  الرئيس؛  التحديد 
عن  أوضح  بصورة  أمهيتهُ  وتظهر  التطبيق،  طريق  من  سيتضح  ما  وهذا  ملكية؟ 

طريق تقسيم علامء النصِّ لهُ عىل قسمني مها: 
ليّها. الُ عَ عنرص إشاريَّ معجمي، يتمثل يف وحدةٍ معجميةٍ مفردةٍ حيُ
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الُ عليهِ بعنرصٍ إحايلٍ  ، حيُ ، يتمثّلُ يف مقطعٍ أو جزءٍ من نصِّ ٍّ عنرص إشاري نيصِّ
، وهكذا فإنَّ األخري يتميز عن األول يف طبيعتهِ وتكوينهِ واهلدف منه، أيَّ إنَّ  ٍّ نيصّ
العنارص اإلشارية هي مقاطع من امللفوظ، قد تطول وقد تقرص، وقد متثّل جزءاً 
من مقاطع جتري اإلحالة عليها لالختصار واجتناب التكرار. وتتميز هذه العنارص 

.( ١ )«... اراً ا أقلُّ انتشَ اإلشارية النصية عن العنارص اإلشارية املعجمية بكوهنِ
ع اإلشاري- عىل  ولدراسة هذه احلالة -بيان مد ارتباط اإلحاالت باملرجِ

سبيل التمثيل، وإلظهار أثر: 
عنرصيّ  البحث  يتتبع   ، النصِّ اتساق  حتقيق  يف  أوالً  الضمريية  اإلحالة   -

يَّة)عن طريق اخلطب احلربية يف النهج. اإلحالة املقامية واملقالية (النصِّ
بالسياق  ربطهِ  طريق  عن  النصِّ  اتساق  يف  تُسهم  التي   UÏĆËzŸ]Œ∏\ ;Ï’]zt¸\

 ، النصِّ يف  مذكور  غري  إليهِ  املشار  العنرص  فيكون  املوقف،  سياق  أو  اخلارجي 
أمثلة  لإلمامومن  احلربية  اخلطب  يف  بكثرة  منترش  اإلحالة  من  النوع  وهذا 

ذلك قوله يف ختويف اخلوارج بالنهروان:
ائِطِ  الْغَ ا  هذَ امِ  ضَ بِأَهْ وَ  ، رِ النَّهَ ا  هذَ نَاءِ  بِأَثْ عى  ْ رصَ وا  بِحُ تُصْ أَنْ  مْ  لَكُ يرٌ  نَذِ ا  أَنَ «فَ
 ، ارُ الدَّ بكم  طوحت  دْ  قَ  ، مْ عَكُ مَ بِني  مُ لْطَان  سُ الَ  وَ  ، مْ بِّكُ رَ نْ  مِ يِّنَة  بَ  ِ ريْ غَ ىلَ  عَ
اءَ املخالفني،  َّ إِبَ يلَ يْتُمْ عَ أَبَ ةِ فَ ومَ كُ هِ احلُْ نْ هذِ مْ عَ َيْتُكُ نْتُ هنَ دْ كُ قَ ، وَ ارُ دَ ِقْ مُ املْ تَبَلَكُ احْ وَ
 ْ ملَ وَ الَم،  االْحْ اءُ  هَ فَ سُ ام،  اهلَْ اءُ  فَّ أَخِ  ُ عَارشِ مَ تُمْ  نْ أَ وَ  ، مْ اكُ وَ هَ  ْ إِىلَ أْيِي  رَ فْتُ  َ رصَ تَّى  حَ

.( ٢ )« اً ّ مْ رضُ تُ لَكُ دْ الَ أَرَ راً، وَ مْ بُجْ ا لَكُ بَ آتِ الَ أَ

( ١ ) سعيد حسن البحريي، دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بني البنية والداللة: ١٠٢.
( ٢ ) هنج البالغة: ٨٠، خطبة: ٣٦.
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اخلطاب  ضمريي  طريق  من  النّصّ  بداية  منذ  اخلارجية  اإلحالة  تظهر 
بني  متسقاً  تقابالً  يعقد  اخلطاب  بدء  منذ  املوازي  الظهور  وهذا  أنتم»،  «أنا+ 

مها:  ذاتني 
عنه  املعرب  املتلقي  ذات   x نفسه  املتكلم  عىل  العائد  (أنا)  املتكلم  «ذات   -
بالضمري(أنتم)، أي املتلقني للخطابـ»، فهم يمثلون الطرف املقابل يف اخلطاب. 
اخلروج  عىل  عزموا  حني  للخوارج  موجه  مبارش  خطاب  لكم)  نذيرٌ  وقوله (أنا 
التي  هي  صاحبته  التي  األحداث  فهذه  فعلتهم،  من  فحذرهم  العصا،  وشق 
بروزا  املتكلم  دور  بروز  إىل   أد ما  بطبيعته،  املؤثر  اخلطاب  ذلك  استوجبت 
من  يبهم  يُصِ مما  إياهم  ومنذراً  حمذراً  أفعاهلم  جتاه  موقفه  عن  عربّ  إذ  واضحاً؛ 
اهلالك، وهم عىل غري بينة من رهبم وال حجة حيتجون هبا، نتيجة اتباع أهوائهم 
باملتلقني «أنتم»  متعلق  أغلبها  نصية  بأحداث  فيهم  التأثري  فحاول   ،( ١  ) الباطلة 
 ( مْ كُ ، لَ مْ ، لَكُ تُمْ نْ ، أَ مْ واكُ ، هَ يْتُمْ ، أبَ مُ تَبَلَكُ ، بكم، احْ مْ كُ عَ مْ مَ بِّكُ وا، رَ بِحُ مْ تُصْ كُ كـ(لَ
مرتبط  اآلخر  وبعضها  واحداً،  إفراغاً  أفرغت  ا  فكأهنّ التوجيه،  حمكمة  فجاءت 
) الذي قرن تلك األحداث  ، رأيي، أردتُ فتُ ، رصَ ، كنتُ يرٌ بـ(أنا)املتكلم كـ(نَذِ
بسابقتها،  قورنتْ  ما  إذا  األقل  وهي  (خليفة)  عليهم  ممثالً  بكونهِ  بنفسهِ  املعاين 
هلم؛  يبتغيه  ما  إيصال  ثمَّ  ومن  فيهم  التأثري  يف  املتكلّم  ومقصد  منسجامً  جاء  مما 
ية، وجتاوز  فوفق ذلك جاء الضمري العائد عليهم مسيطراً عىل تلك الوحدة النّصّ

. الربط هبا عامة النّصِّ
ية بواقعهم السلبي، وهي  ويزيد األمر اتساقاً هو تعلّق تلك األحداث النّصّ

( ١ ) ظ: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ٢/ ٩١.
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البنية  حميط  يف  تدور  والتي  الغيبية»  «األمور  أو  بـ«الغيبيات»  بعضهم  يسميها  ما 
»، فقد حاول املتكلم بثّها عرب وسائل نصية  ، واملتمثلة بـ«بؤرة النّصِّ الكلية للنّصِّ
مرتابطة، ألّف ضمري املتكلم (أنا)+ضمري املخاطب (أنتم) أساس ذلك االتساق، 
، وهي  ويف شكل إحاالت مقامية تُدرك من سياق املوقف الذي يدل عليه النّصّ

، و قد يبينه التوزيع اآليت للضامئر يف املخطط:  تعود عليهم وليس إىل النّصّ
 ) ةــيــخصـــر الشــائــمــضالــ(

 (المتلقين)خارج الّنصِّ                                                             (المتكلم)خارج الّنصِّ 
 
 ،)ُكمْ +َربِّ (  )+ُكمْ لَ ( )ي+رأي( 
       )ُكمْ +َهوا( )ُكمْ +َمعَ )  (+واُتْصِبحُ (   )كن+تُ (       )أنا نذير(

                           )أرد+تُ (، )صرف+تُ (   

املتلقي  وذات  املتكلّم،  ذات  مها  ؛  النّصِّ يف  ذاتني  بني  ضمريي  تفاعل  وثمة 
:( ـــــمْ ـــــيـــــْتُــــكُ ـــــهَ وهو(نَ بينهام،  املشرتك  النيصِّ  الفعل  طريق  من 

)(ي م
 م ــــــــــــــــــــــــــكـ ـُ +ــــــــــي+ تــــــهـــــن                             

 متلقين الضمير(كم)ال                المتكّلم(تاء)الفاعل       
         

ومن هذا التفاعل حتققت داللتني، داللة ظاهرة، واملتمثلة بالثبوت والتحقق 
يف زمن مىض وانقىض، والداللة الباطنة عىل دوام النهي إىل زمن التكلّم، واملستدل 
عام  هلم  هنيه  استمرار  عىل  يدل  ما  لفظية،  قرائن  من  يتضمنه  وما  بالسياق  عليه 
ع الضمريي لطريف االتصال منح  يفعلونه، وحتذيره إياهم بام حييط هبم، وهذا التنوّ
 - النّصِّ صفة التالحم؛ إذ جاء بعضها منفصالً – وقد كانت أقلُّ حضوراً يف النّصّ
املتصلة-  –الضامئر  هي  وكانت  واحلروف،  واألفعال  باألسامء  متصالً  وبعضها 
وأوضح  وصيغته،  تكوينه  يف  اختصاراً  أكثر  املتصل  «ألنّ  ؛  النّصّ عىل  املسيطرة 
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. وأيرس يف حتقيق مهمة الضمري»( ١ )، وهذا يؤدي إىل ترابط النصِّ واتساقهِ
ليلة  بعد  أصحابهِ  بعض  توبيخ  قولهيف  من  أيضاً  املقامية  اإلحالة  تظهر  و 
اهلرير عندما سألهُ رجل عن احلكومة املتبعة، قال: «هنيتنا عن احلكومة ثمّ أمرتنا 
هبا، فام ندري أيّ األمرين أَرشد؟»( ٢ )، فصفقإحد يديه باألخر ثمّ قال:

بِهِ  مْ  تُكُ رْ أَمَ بِام  مْ  تُكُ رْ أَمَ نيَ  حِ أَينِّ  لَوْ  اهللاِ  وَ ا  أَمَ  ! ةَ دَ قْ الْعُ كَ  رَ تَ نْ  مَ اءُ  زَ جَ «هذا 
إِنِ  وَ مْ  تُكُ يْ دَ هَ تُمْ  مْ تَقَ اسْ إِنِ  فَ اً،  ريْ خَ فِيهِ  اهللاُ  لُ  ْعَ جيَ ي  الَّذِ وهِ  رُ املَْكْ ىلَ  عَ مْ  تُكُ لْ َ محَ
؟  نْ إِىلَ مَ نْ وَ لكِنْ بِمَ ثْقَى، وَ انَتِ الْوُ ، لَكَ مْ تُكُ كْ ارَ يْتُمْ تَدَ بَ إِنْ أَ مْ وَ تُكُ مْ وَّ تُمْ قَ جْ جَ وَ اعْ
ا  هَ عَ لْ مُ أَنَّ ضَ لَ عْ وَ يَ هُ ، وَ ةِ كَ وْ ةِ بِالشَّ كَ وْ نَاقِشِ الشَّ ائي، كَ تُمْ دَ نْ أَ مْ وَ يَ بِكُ اوِ يدُ أَنْ أُدَ أُرِ
كِيِّ  الرَّ طَانِ  بِأَشْ ةُ  عَ النَّزْ لَّتِ  كَ وَ  ، يِّ وِ الدَّ اءِ  الدَّ ا  هذَ أَطِبَّاءُ  لَّتْ  مَ دْ  قَ مَّ  هُ اللَّ ا!  هَ عَ مَ
وا  يجُ هِ وَ وهُ  مُ كَ أَحْ فَ آنَ  رْ الْقُ أُوا  رَ قَ وَ ؟  بِلُوهُ قَ فَ الَمِ  اإلسْ إِىلَ  وا  عُ دُ ينَ  الَّذِ مُ  وْ الْقَ نَ  يْ !أَ
 ، ةً دَ قْ ةً عُ دَ قْ مْ عُ ُلَّ دِينَكُ يدُ أَنْ حيَ رِ يُ ، وَ هُ قَ رُ مْ طُ نِّي لَكُ يْطَانَ يُسَ ادِ «..».إِنَّ الشَّ هَ ِ إِىل اجلْ
بَلُوا  اقْ ، وَ ثَاتِهِ فَ نَ اتِهِ وَ غَ زَ نْ نَ وا عَ فُ دِ ؛ فَاصْ تْنَةَ ةِ الْفَ قَ رْ بِالْفُ ، وَ ةَ قَ رْ ةِ الْفُ عَ امَ مْ بَاجلَْ طِيَكُ عْ يُ وَ

م»( ٣ ). كُ سِ فُ نْ ىلَ أَ ا عَ لوهَ قِ اعْ ، وَ مْ ا إِلَيْكُ اهَ دَ َّنْ أَهْ ةَ ممِ يحَ النَّصِ
عرب  فتمثّلت  املتلقي،  سؤال  عن  إجابة  إطار  يف  املتكلم -هنا-  خطاب  جاء 
املبتغاة،  والداللة  تنسجم  فرعية  دالالت  لتضمنها  الرتاتبية؛  الصور  من  جمموعة 
جاءت حمكمةً بطبيعة املوقف اخلطايب، فأوىل تلك الصور هي الصفقة «فصفق
إحد يديه باألخر»، التي تدلُّ داللة واضحة عىل تأمله وتأسفه عىل هؤالء؛ كونه 
خياطب عقوالً ال تعي ما يقول؛ فنهيه هلم مل يكن هنياً مطلقاً عن احلكومة، وإنّام كان 

( ١ ) حسن عباس، النحو الوايف: ٢٢٩/١.
( ٢ ) هنج البالغة: ١٧٧، خطبة: ١٢١.
( ٣ ) هنج البالغة: ١٧٧، خطبة: ١٢١.



٢١٥الفصل الثالث: املبحث األول: الربط باإلحالة ....................................... 
كانوا  فاملتلقني  معني،  قصدٍ  عن  كان  إذ  اإلرشاد؛  مع  األمر  وكذلك  خاصا،  هنياً 
ينتظرون إجابةً ترتدد يف أذهاهنم بني النفي واإلثبات لسؤاهلم املرتاب واملشكك، 
إذا باملتكلّم صفق يديه، فكانت عنرصاً مفاجأً لذلك السؤال، ما أحدثتْ تفاعالً 

ذهنياً لد املتلقي لرصد داللة تلك احلركة احلسيّة.
وبعدها يأيت التفصيل املبارش يف اإلجابة بعدما أثار انتباهاً لد املتلقي، املحكم 
املخاطب (أنتم)، -اللذين  وضمري   ،( املتكلم (إينِّ ضمري  بني  الضمريي  بالتقابل 
-؛ لتمثلهام املحور األساس يف النّصِّ املتجيل، وقد استمر  حييالن عىل خارج النّصِّ
هذا التقابل حتى هناية اخلطاب، وهذه الصورة الثانية من صور الرتاتبية، ما يولد 
حركة تفاعلية حيوية مستمرة بني ذاتني. هي ذات املتكلم وذات املتلقي، وتوسيع 

املسارب بينهام، و يتبني التقابل الضمريي بينهام باملخطط اآليت: 
يي

 (ضمائر الخطاب)                           

 
 ضمائر المتلقي(خارج النّص)        ضمائر المتكلم (خارج النّص)                         

 أنِّي
 أمرتكم        م                                                        أمرتك

             أمرتكم                                               أمرتكم                 
  حملتكم                                              حملتكم                  
 استقمتم                                                                      

 هديتكم                                                   هديتكم             
 قّومتكم                                                         قّومتكم       

 أبيتم ،                                                                        
 تداركتكم                                                                       

                                                         دائي أداوي
 بكم،   أنتم                                                                       

                       لنا                                                                 لنا      
                      نظمأ                                                               مأنظ    

 أمرتكم 
 أمرتكم

حملتكم  
استقمتم  
هديتكم  

ممكم ككت تتم مّو ووق
أبيتم،    

 تداركتكم  

 بكم،  أنتم  
لنا

             نظمأ    

  

 

 

 

 

                أنفسكم

 

 

 

 دينكم ،اقبلوا
  فاصدفوا
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ح هذا املخطط أنّ التقابل الضمريي شامل، فاإلحاالت الضمريية  - يوضّ
العالقات  عىل  فحافظت  الوحدة،  هذه  أجزاء  عىل،  استحوذت  قد  املتقابلة 
 ، النّيصِّ اخلطاب  تتابع  إىل   أد ما  املتلقي،  وبني  بينه  املتكلّم  أقامها  التي  ية  النّصّ

املنتظمة. النصية،  الرتاكيب  وتعالق 
سابق  بمتلقٍ  متمثل  جانبه-  عن  -فضالً  آخر  إجيايب  بجانب  رهم  ذكّ لقد 
مثّله  العظيم،  الفوز  زق  رُ و  زرعه  فحصد  النُصح  أخذ  للتذكرة،  استحرضه 
أُوا  رَ قَ وَ ؟  بِلُوهُ قَ فَ الَمِ  اإلسْ إِىلَ  وا  عُ دُ ينَ  ذِ الَّ مُ  وْ قَ الْ نَ  يْ «أَ «هم»،  الغياب  ضمري 
الغياب،  إىل  احلضور  من  خطابهِ  ل  حتوّ  « ادِ هَ اجلِْ إِىل  وا  يجُ هِ وَ وهُ  مُ كَ أَحْ فَ آنَ  رْ قُ الْ
شكِّ  استفهام  ليقابل  إجيايب  جانب  من  شوقٍ  استفهام  –هنا-  مقابلته  فجاءت 
مقابل  املبارش،  حضورهم-املتلقني-  من  الرغم  عىل  السلبي،  جاهنم  من  وريب 

غيّاب ذلك املتلقي، وعليه جاء توبيخه إياهم وحتذيرهم من عثرات أفعاهلم.
أمره  جاء  االستحضار  لغرض  الغياب؛  إىل  احلضور  من  اخلطاب  ل  فتحوّ
أحداثه  ربط  طريق  من  الغافل،  املتلقي  توعية  فيه  املتكلّم  استطاع  إذْ  عجبا؛ 
املتكلم خطابه باملجاالت  ربط  اخلطابية. فمألوف هو  البينة  وشخوصه يف عمق 
املؤثرة فيه واملتفاعلة معه، فهذا يعد من الظواهر املعرفية و اإلحالية( ١ )، فتعالقت 
أجزاؤها بعضها ببعض وتآلفت مع ما حتمله من عمق الداللة، وسيكون األمر 

أكثر وضوحاً يف (اإلحالة الوجودية).
، ويسهم  ية الداخلية(املقالية): وتقع هذه اإلحالة داخل النّصّ اإلحالة النّصّ

السياق اللغوي يف فهمها، وهي نوعان: قبلية وبعدية.

( ١ ) مؤيد آل صوينت، اخلطاب القرآين، دراسة يف البعد التداويل: ٨٢.
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(املرجع  به  التلفّظ  سبق  لفظ  من  النّصِّ  يف  ما  يُذكر  وفيها  القبلية:  اإلحالة 
هُ ال يملك داللة  ، ومرتبط به أشد ارتباط؛ ألنَّ اإلشاري) بعنرص إحايل يأيت بعدهُ
مثّلَ  ما  منها  احلربية،  اخلطب  يف  والسيام  النّهج،  يف  كثرية  وأمثلتها  مستقلة، 
التعاقد  لرتكهم  اهلرير؛  ليلة  بعد  أصحابه  توبيخ  يف  خطبتهِ من  الثاين  القسم 
رهم اإلمامباألولني يف شجاعتهم  معه حلرب اخلارجني عن البيعة، فقد ذكّ

فقال: وتقواهم، 
؟  وهُ مُ كَ أَحْ فَ آنَ  رْ الْقُ أُوا  رَ قَ وَ ؟  بِلُوهُ قَ فَ الَمِ  سْ االِ إِىلَ  وا  عُ دُ ينَ  الَّذِ مُ  وْ الْقَ نَ  يْ «أَ
وا  ذُ أَخَ وَ ا،  هَ دَ امَ أَغْ يُوفَ  السُّ بُوا  لَ سَ وَ ا،  هَ الَدَ أَوْ احَ  قَ اللِّ وا  هلَُّ وَ فَ ادِ  هَ ِ اجلْ إِىل  وا  يجُ هِ وَ
ونَ  ُ بَرشَّ االَ يُ بَعْصٌ نَجَ ، وَ لَكَ اً؟! بَعْضٌ هَ فّ اً صَ فّ صَ فاً وَ حْ فاً زَ حْ ضِ زَ افِ االْرْ رَ بِأَطْ
نَ  مِ الْبُطُونِ  ْصُ  مخُ  ، اءِ الْبُكَ نَ  مِ يُونِ  الْعُ هُ  رْ مُ تَى،  املَْوْ نِ  عَ نَ  وْ زَّ عَ يُ الَ  وَ باألحياء، 
ةُ  َ ربَ غَ همْ  وهِ جُ وَ ىلَ  عَ  ، رِ هَ السَّ نَ  مِ انِ  االْلْوَ رُ  فْ صُ  ، اءِ عَ الدُّ نَ  مِ اهِ  فَ الشِّ بُلُ  ذُ  ، يَامِ الصِّ
يَ  دِ االْيْ نَعَضَّ  وَ  ، مْ إِلَيْهِ أَ  نَظْمَ أَنْ  لَنَا  قَّ  فَحَ  ، بُونَ اهِ الذَّ اين  وَ إِخْ أُولئِكَ   ، َ عنيِ اشِ اخلَْ

.( ١ )«! اقِهمْ ىلَ فِرَ عَ
استحرض  إذ  املبارش،  غري  اخلطاب  إىل  القسم  هذا  يف  املتكلم  خطاب  لَ  حتوّ
الغائبني –عن طريق أوصافهم- يف حميط البنية الكلية للنّصِّ التي حاول املتكلم 
الوجودي  الضمري  إظهار  إىل  املتكلم  عمد  فقد  مرتابطة،  ية  نصّ وسائل  عرب  بثّها 
ضمري  فألّف  الغائبني،  (القوم)  إىل  يرجع  والذي  (هم)،  الغائب  عىل  املحيل 
+وا،  يجُ هِ  ، +وهُ مُ كَ أَحْ فَ +وا،  أُ رَ +قَ  ، +وهُ بِلُ قَ فَ +وا،  عُ (دُ يف:  (الواو)  الغائب 
اين(هم)،  وَ ، إِخْ +همْ وهِ جُ ، وَ نَ +وْ زَّ عَ ، يُ +ونَ ُ بَرشَّ +وا، يُ ذُ +وا، أَخَ لَبُ +وا، سَ هُ لَّ وَ فَ

( ١ ) هنج البالغة: ١٧٧، خطبة: ١٢١.
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إحاالت  شكل  وعىل  التعالق  ذلك  أساس   ( +همْ اقِ فِرَ  ، مْ +هِ ْ إِيلَ  ، +ونَ بُ اهِ الذَّ
وهي   ، النّصّ عليه  يدل  الذي  املوقف  سياق  من  إدراكها  يمكن  وجودية  قبلية 
موقفني  بني  موازنة   – -املتكلم  عقد  فكأنام  املقام،  وليس  النّصِّ  عىل  تعود 
احلضور(املقام)  موقف  فقرن  السياق،  بينهام  مجع  تواصيل  بناء  يف  مرتابطني 
لغرض  إجيايب؛  بسياق  الغائبني  موقف  قرن  حني  يف   ،- آنفاً سبق  سلبي-  بسياق 

واملوعظة. التذكرة 
داخل  الضامئر  وضع  عىل  إظهاره  أو  املعنى  تشكيل  يف  املتكلّم  اعتمد  وقد 
النص، وربط الرتاكيب؛ إذ أنَّ هذه الضامئر من بني الوسائل التي حتقق التامسك 
، ومن ثم أكد علامء النص- ذكر سابقا- أنَّ للضمري  الداخيل واخلارجي للنّصِّ
١ )، وكان «القـوم» (أهم  أمهية يف كونه حييل عىل عنارص سبق ذكرها يف النص( 
العنارص اإلشارية) يف هذا اجلزء، أُحيلت عليه شبكة من اإلحاالت: الضمريية، 
الذي  اإلمجال  بعد  التفصيل  بغية  (هؤالء)،  واإلشارية  (الذين)،  املوصولية  و 

اقرتن باالسم املوصول (الذين).
القوم  واحدة (أين  مجلة  أو  واحدة (القوم)،  معجمية  مفردة  النص  نواة  إنّ 
األساسية)  (الدعامة  اجلملة  هذه  وشكلّت  فقبلوه)،  اإلسالم  إىل  دعوا  الذين 
لت هذه  ع، فأسندتْ إليها مجلٌ أُخر، و شكّ ر منها النص وتفرّ ، والتي تطوّ للنّصِّ

. ا لتامسك النّصِّ الروابط الرتكيبية، والروابط اإلحالية، أساسً
(أين  عنهم  اإلنكاري  بالتساؤل  متثّلتْ  التي  املكانية  الروابط  عن  فضال 
مل  هُ  أنَّ عن  فضال  –استحضارهم-،  أوصافهم  لذكر  السبيل؛  مهد  إذ  القوم)؛ 

( ١ ) ظ: ١٣٢، ١٣٣، من هذا البحث.
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يذكر اسم (القوم) بلفظه الرصيح؛ لكونهِ مشهوداً معهوداً يف األذهان، مكتسباً 
 ، ع احلوار الداخيل للنّصِّ وجودهُ عند املتلقني، وقد عملت هذه الضامئر عىل تنوّ

يمكن بيانه من خالل التوزيع اآليت:
 فقبلوه                                 :بيانه من خالل التوزيع اآلتي 

 قرأوا 
 فولهوا    
 فأحكموه    ومــــقـــــال

 يبشرون            
 أخذوا                             
 سلبوا     

 ونيعزَّ                                                                      
 فراقهم وجوههم                                                    

         دعوا
تبدو اإلحالة رابطاً قوياً لعنارص النّصِّ التي تتكون منها الوحدات الرتكيبية 
املرتابطة املتعاطفة، فجاء استعامهلا عىل هذا النحو معيناً عىل استحضار (صورة) 
ياً وجودياً عالئقياً، حتى أصبح املتلقي قادراً عىل عودها  الغائبني استحضاراً نصّ
إىل مرجعها اإلشاري املذكور؛ لاللتحام الذي امتد إىل هناية النّصِّ ومن ثمّ ربطه 
دها ضمري الغائب (هم)، فانتقال املتكلم من املقام إىل  ية التي جسّ باإلحالة النصّ
حدوث  دون  من  طفيفة  انتقالة  مثّل  لذا  ومقصده؛  متوافقاً  جاء  وعودته  املقال 

لبس فيها ( ١ ).
فضالً عن ذلك فإنّ هيمنة الضمري الوجودي يف النّصِّ عىل ضامئر اخلطاب، 
وصاحلا  عاماً  يظل  اخلطاب  أنَّ  ذلك  الزمان،  يف  باالستمرار  للنّصِّ  «يسمح 

( ١ ) وهو ما يعرف عند علام النّصّ الغربيني بـ(ترتيب وقائع اخلطاب).
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الفعيل  تأثريه  ويشمل   ،(  ١  )« حارضاً ماضياً  كان  سواء  زمان؛  كل  يف  للتطبيق 

.( املستقبل بصورة عامة (املستمع للخطاب والقارئ للنّصِّ
ومثاله يف اإلحالة الوجودية أيضاً يف معنى احلكمني:

نْدَ  ا عِ عَ َعْجِ امَ أَنْ جيُ يْهِ لَ ا عَ نَ ذْ أَخَ ، فَ ِ لَنيْ جُ وا رَ تَارُ ىلَ أَنِ اخْ ئِكمْ عَ لَ أْيُ مَ َعَ رَ «فأَمجْ
قَّ  ا احلَْ كَ رَ تَ ، وَ نْهُ ا عَ تَاهَ ، فَ هُ بَعَ امَ تَ ُ لُوهبُ قُ هُ وَ عَ ام مَ نَتُهُ لْسِ ونَ أَ تَكُ ، وَ اهُ زَ َاوِ ، والَ جيُ آنِ رْ الْقُ
امَ  يْهِ لَ ا عَ نَ تِثْنَاؤُ بَقَ اسْ دْ سَ قَ ، وَ ُامَ أْهبَ اجُ دَ جَ وِ االْعْ ا، وَ َ امهُ وَ رُ هَ وْ انَ اجلَْ كَ ، وَ انِهِ َ بْرصِ ا يُ َ مهُ وَ
ينَا  دِ يْ أَ يفِ  ةُ  الثِّقَ وَ  ، امَ هِ مِ كْ حُ رَ  وْ جَ وَ ِامَ  أْهيِ رَ وءَ  سُ قِّ  بِاحلَْ لِ  مَ الْعَ وَ لِ  دْ بِالْعَ مِ  كْ احلُْ يفِ 

.( ٢ )« مِ كْ وسِ احلُْ عْكُ نْ مَ فُ مِ رَ عْ يَا بِامَ الَ يُ تَ أَ ، وَ قِّ بِيلَ احلَْ ا سَ الفَ نيَ خَ نَا، حِ سِ فُ نْ الِ
يتحدث النّصِّ عن خيانة (احلكمني) يف حوار بني املتكلم واملتلقني الذين عزموا 
عىل اختيارمها وفق رشوطٍ مل يعمال هبا، وعىل وفقهِ جاء املرجع اإلشاري املعجمي 
ية عن طريق اإلحاالت الضمريية املكثفة  (رجلني) الذي ارتبطت به األحداث النّصّ
، وإن كانت متضادة ومتناقضة،  ، التي حتكم الروابط بني شخوصه وأحداثهِ يف النّصِّ

وقد أضفت عىل النّصِّ سمة اإلجياز مع امتداد داللته واتساعها.
 ، النّصِّ يف  السائد  الضمري  نوع  اإلشاري  املرجع  حدد  فقد  ذلك  عن  فضالً 
 ، النّصِّ بناء  يف  اشرتك  الذي  (مها)،  غائب  عىل  املحيل  الوجودي  الضمري  وهو 

دراسة  النّيصّ  (التامسك  بعنوان  االردنية  باجلامعة  دكتوراه  اطروحة  الوداعي،  جواد  عيسى   (  ١  )
تطبيقية يف هنج البالغة): ١٤٩.

ولزم  برك،  إذا  البعري  جعجع  من  وهي  يقيام،  جيعجعا:   ،  ،١٧٧ خطبة:   ،٢٥٧ البالغة:  هنج   (  ٢  )
اجلعجاع، أي األرض، أي يقيام عند القرآن و ال جياوزاه، ظ: هنج البالغة، تح: صبحي الصالح: 
يف  مغنية،  د  جوا  حممد  و:   ،٢٤٢/١٠ البالغة:  هنج  رشح  يف  الرباعة  منهاج  اخلوئي:  و:   ،٦٤١

ظالل هنج البالغة: ٥٤٦/٢.
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اللغوية،  البنية  داخل  اإلشاري  املرجع  مع  مطابقته  طريق  عن  دالالتهِ  وتوجيه 
وهذا الرشط األساس يف عملية الربط بالضمري، فيجب «أن يكون بني الضمري 
ومرجعه مطابقة يف اللفظ والقصد بحيث لو عدنا باإلضامر إىل اإلظهار حلصلنا 
حمكامً  النّصِّ  يف  الرتابط  جاء  وعليه   ،(  ١ نفسه»(  املدلول  وعىل  نفسه  اللفظ  عىل 
ذف املرجع اإلشاري  والنسيج متيناً و حقق وجوده يف ذهن املتلقي؛ فمتى ما حُ
فقد النّصُّ اتساقه، ومن ثمَّ أصبح املتلقي فيه عرضةً للتشتت، ويمكن توضيح 

اإلحاالت الضمريية الواردة يف النّصِّ عن طريق التخطيط اآليت: 
 ـين)(الـرجـل                                                 

   
   
َ َخالَفا ُحْكِمِهَما َرْأِيِهَما َدْأَبُهَما هواهما َتَرَكا َتاَها ُقُلوُبُهَما  َأْلِسَنُتُهما ُيَجاِوَزاهُ  اُيَجْعِجعَ  َعَلْيِهَما ْ َ ُاُ َا ا َ اُ ُ َُت اََأْل ُ ُ َالُقُل اَكااتااَا اَت اا ُ اَْأَ اْأ ْك ُ

 

عىل  الغائب-  عىل  الوجودي -املحيل  الضمري  سيطرة  التخطيط  من  يلحظ 
جعل  من  بذلك  ومتكن  اجلمل،  بني  الربط  بعملية  قام  إذ  النصية؛  األحداث 
، وهذا ما جيعل النّصِّ متعالقاً  (الرجلني)؛ أي احلكمني حارضين بقوة يف النّصِّ

. متسقاً
بني  احلوار  طريق  من  املقامية  باإلحالة  قوياً  ارتباطا  اإلحالة  هذه  ترتبط 

املتكلّم واملتلقي؛ لتعلق األمر هبم، وهي كاآليت:
)ألنفسنا ،َأْيِديَنا ،ْذَنا، اْسِتْثَناُؤَناَفَأخَ  ،( َمَلِئكمْ  

        
 (الحوار بين المتكلم والمتلقي)       

( ١ ) متام حسان، البيان يف روائع القرآن: ١١٩.
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ع يف اإلحالة الضمريية، فجاء  ة تنوّ ر اجلميع منهام. ثمّ ر مد تذمّ وهذا يصوّ
يف  حضوراً  األكثر  -وهو  متصالً   وأُخر منفصالً  مرة  (مها)  الغائب  ضمري 
فكونت  يَا»  تَ أَ ا،  الفَ خَ  ، انِهِ َ بْرصِ يُ ا  كَ رَ تَ ا  تَاهَ فَ  ، اهُ زَ َاوِ جيُ ا،  عَ جِ َعْ باألفعال «جيُ  - النّصِّ
نَ  كوّ وهذا  ضمريين،  عىل  حتتوي  «وبعضها  فاعل   + «فعل  مستقلة  كاملة  مجال 
يكتف  ومل   ، النّصّ يف   صغر انسجام  وحدات  تركيبهِ  يف  حقق  تعبريياً  شكالً 
ا/  َ ا+مهُ وَ هَ  / ا  َ +مهُ لُوبُ قُ  / ا  +مهُ نَتُ لْسِ «أَ باألسامء  بوصلها  قام  بل  بذلك، 
إحاالت  ا «وكلها  َ +مهِ ْ يلَ اجلر «عَ وبحرف  ا»  َ +مهِ مِ كْ حُ ا /  َ +مهِ أْيِ رَ ا /  َ +مهُ أْبَ دَ
يَّة مهدت السبيل للمتكلّم؛ لتصوير مد جزعهم من هذين الرجلني الذين  نصّ
اإلمام(عليه  ذكرها  والتي  عليها  املتفق  الرشوط  مع  احلكم  استالم  معهام  عقدوا 
اإلمام  نصحهم  معهام؛لذا  هلم  راحة  ال  خارسة  مغامرة  كانت  وقد  السالم، 
وكنى  بلفظهام،  ذكرمها  اإلمام(عن  أعرض  وقد  هبام،  التقيّد  وعدم  برتكهام 
عنهام بضمري الغائب تقليالً من شأهنام، واستقباحاً ألمرمها؛لكونهِ حانقاً عليهام، 

والرجالن احلكامن مها: «أبو موسى األشعري وعمرو بن العاص»( ١ ).
عىل  امللكية  ضمري  سيطر  النصوص،  عىل  الوجودي  ضمري  سيطر  مثلام 

يف ذم أهل البرصة بعد وقعة اجلمل: أُخر، ومنها ما قالهُ
تْ  هَ فِ سَ وَ  ، مْ ولُكُ قُ عُ تْ  فَّ خَ  ، امءِ السَّ نَ  مِ ةٌ  عِيدَ بَ  ، املَاءِ نَ  مِ يبَةٌ  رِ قَ مْ  كُ ضُ «أرْ

ةٌ لِصائِد»( ٢ ). يسَ رِ فَ ةٌ آلكِل، وَ لَ أُكْ ضٌ لِنَابِل، وَ رَ تُمْ غَ أَنْ ، فَ مْ كُ لُومُ حُ
خصصت ضامئر امللكية اخلطاب باملتلقي (أهل البرصة)، والسيام احلضور 

( ١ ) ابن ميثم البحراين، اختيار مصباح السالكني: ٣٦٤.
( ٢ ) هنج البالغة: ٥٥، خطبة: ١٤.
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وظيفة   أد قد  اجلمع  املخاطب  عىل  املحيل  «كم»  املتصل  فالضمري  منهم، 
كالمية؛ إذ ساعد يف بناء تواصيل بني املتكلم واملتلقي، فهو -هنا- مكون إحايل 
لغوي حييل عىل املتلقي خارج النّصّ «املقام اخلارجي»؛ ليكشف عن األحداث 
من  قريبةً  هم  أرضُ كانت  فقد  اخلطاب،  إجراء  أثناء  يف  هبم-الصفات-  اخلاصة 
تلك  املتكلم  فقرن  وعداوهتم،  لغدرهم  اهللا؛  رمحة  عن  بعيدة  ا  أهنَّ إالّ  البحرِ 
األحداث السلبية هبم بإسناد الضامئر امللكية هلم، وحاول تأكيد تلك األحداث 

هبم عن طريق اقرتاهنا باألسامء:
)ْم، ُعُقوُل+ُكْم، ُحُلوُم+ُكمْ أْرُض+كُ  ( 

 (أهل البصرة)            

(أهل  لتؤكد ثبوهتا هبم، وكلها تدور مرتبطةً بـ «الضامئر امللكية» التي ختصُّ
فال  الزمان  وحمدد  لغريهم،  ينرصف  ال  هبم  خاصٌ  خطابٌ  أي:  البرصة)، 
«الشخوص،  روابط  من  هبم  املختص  اخلطايب  احلرص  فهذا  آخر،  زماناً  يشمل 
من  املقرتف  الذنب  عظم  عىل  يؤكد  واملكان»  الزمان  ومتعلقي  واألحداث، 
قبلهم، فضال عن ابعاد كلُّ ذلك عن غريهم، و يقوي من صفة التواصل بينهام، 
يط هبم، وقد أثرت اإلحالة  ومن ثمَّ فك شفرة النّصِّ وأخذ احليطة واحلذر بام حيُ
أجزاء  لربطها  ؛  النّصِّ اتساق  يف  فاعالً  تأثرياً  املنفصل(أنتم)  الضمري  طريق  عن 
النّصِّ بعضها ببعض من دون تنافر بني أجزائه، فاستعاض اإلمام عن ذكرهم 

بضامئر اخلطاب، فاصبحوا طرفاً مبارشاً يف عملية التواصل اخلطايب.
اإلحالة البعدية: وهي تعني جميء املضمر قبل املرجع املشار إليه، فهي تعود 
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ملّا اضطرب عليه أصحابه يف أمر  عىل عنرص الحق يف النص، ومنها ما قالهُ

احلكومة :
 ، بُ رْ احلَْ مُ  تْكُ َكَ هنَ تَّى  حَ  ، بُّ أُحِ ا  مَ ىلَ  عَ مْ  كُ عَ مَ ري  أَمْ لْ  زَ يَ  ْ ملَ هُ  إِنَّ  ، النَّاسُ َا  أَهيُّ

.( ١ )«... َكُ مْ أَهنْ كُ وِّ دُ يَ لِعَ هِ ، وَ كَتْ تَرَ مْ وَ نْكُ تْ مِ ذَ اهللاِ أَخَ ، وَ دْ قَ وَ
(أمري)-؛  ها  مفرسِّ عىل  متقدمة  إحالة  وهو  (اهلاء)-هنا-  املتصل  الضمري 
لغرض شدّ أنتباه املتلقني، ودفع الشك عنهم –الذي جاء لتوضيحه بحسب السياق 
، وهذه اإلحالة حتكم املتلقي بمتابعة احلديث بشوق، ليجعلهُ حارضاً يف النّصِّ  النّيصّ

، إذ أراد الرتكيز عىل عدم تركهِ هلم، يمكن بيان باآليت:                    ليشارك املتكلم يف خطابهِ
اإلحالة 

الضميرية 
 المتقدمة 

 أداة
 توكيد

الضمير  
 المتصل

 فعل وجزم وقلب نفي أداة
 مضارع

 إليه مضاف فاعل
 

 المرجع
 اإلشاري
 ي أمـر يـزل                  لـم هإّنـ         المتأخر

م الضمري «هي» يف(هنكتكم) الذي يُفرسه لفظ (احلرب) الذي  وكذلك قدّ
ساقت  إذ  للحرب؛  السلبي  األثر   مد تبيان  هو  املتكلم  مقصد  ألنَّ  بعده؛  جاء 
اإلحالة  استعمل  ومثلام  املتلقي.  هيمّ  أمر  وهذا  الشديد،  والضعف  الظمأ  هلم 
، نحو  البعدية ذات املد القريب، فقد استعملها يف املد البعيد ولكلٍ مقاصدهُ

قولهبعد انرصافه من صفني:
ينُهُ  تَعِ أَسْ ، وَ يَتِهِ عْصِ نْ مَ اماً مِ تِعْصَ ، واسْ تِهِ الَماً لِعِزَّ تِسْ اسْ ، وَ تِهِ مَ تِتْامماً لِنِعْ هُ اسْ َدُ «أمحْ
هُ  إِنَّ ; فَ اهُ فَ نْ كَ رُ مَ تَقِ فْ ال يَ ، وَ اهُ ادَ نْ عَ ئِلُ مَ ال يَ ، وَ اهُ دَ نْ هَ لُّ مَ هُ الَ يَضِ ، إِنَّ تِهِ ايَ ةً إِىل كِفَ اقَ فَ
ا،  هَ الَصُ ناً إِخْ ْتَحَ ةً ممُ ادَ هَ دُ أَنْ الَ إِلهَ إِالَّ اهللاُ، شَ هَ أَشْ . وَ نَ زِ ا خُ لُ مَ أَفْضَ ، وَ نَ زِ حُ ما وُ جَ أَرْ
ا  إِهنَّ فَ انَا،  قَ لْ يَ ا  مَ يلِ  اوِ ألهَ ا  هَ رُ خِ نَدَّ وَ أَبْقانَا،  ما  أَبَداً  هبا  كُ  سَّ تَمَ نَ ا،  هَ اصُ صَ مُ داً  تَقَ عْ مُ

( ١ ) م. ن: ٣٢٤، خطبة: ٢٠٨.
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.( ١ )« يْطَانِ ةُ الشَّ رَ حَ دْ مَ ، وَ نِ محْ اةُ الرَّ ضَ رْ مَ ، وَ انِ سَ ةُ اإلحْ َ احتِ فَ ، وَ نِ ةُ اإليامَ زيمَ عَ

مجلة  أول  من  تراكيبها  عىل  النّصِّ  هذا  يف  الضمريية  اإلحاالت  استحوذت 
)، ما أد إىل سيطرة الضمري الوجودي -املحيل عىل الغائب- (هو)  فيها (أمحدهُ
هُ كان نائباً  ةٍ؛ ألنَّ ، فكان قادراً عىل تنظيم املعطى الداليل املراد يف كلِّ مرّ عىل النّصِّ
حدس  هو  ذلك  يف  معتمده  وكان  احلمد،  جزئية  يف  اجلاللة(اهللا)  لفظ  ذكر  عن 
املستكن  وهو   ( النّصِّ هو(بؤرة  اجلاللة-  –لفظ  عليهِ  فاملحال   ، ومعرفتهِ املتلقي 
النّصِّ  يف  الواردة  البعدية  الضمريية  اإلحاالت  تبيان  ويمكن  املتلقي،  ذهن  يف 

عن طريق التخطيط اآليت: 

  
   المحال إليه (لفظ الجاللة) بؤرة الّنصِّ 

ِتهِ  ِلِنْعَمِتهِ  أْحَمُدهُ   َفِإنَّهُ  َكَفاهُ  َعاَداُه، َهَداهُ  ِكَفاَيِتهِ  َأْسَتِعيُنهُ  هِ َمْعِصَيتِ  ِلِعزَّ

فاملتكلم يُريد إثارة هذه املعرفة؛ ليخلق مشاركة إجيابية للمتلقي، فال يكون 
الَ  أَنْ  دُ  هَ أَشْ التشهيد (وَ الثانية  اجلزئية  يف  الرصيح  اللفظ  ذكر  فقد  سلبياً،  متلقياً 
إجياد  يف  مهمة  قيمة  ذا  كان  إذ  (الواو)؛  ترابطاً  األمر  العطف  وزاد   ( اهللاُ إِالَّ  إِلهَ 
فاعال،  عنرصا  يكون  أنْ  عىل  لقدرته  النصية؛  الوحدات  بني  النّيصّ  الرتابط 
يف  يُسبب  قد  الذي  القطع  من  وحفظه  اخلطايب،  التواصل  عمل  استمرارية  يف 
تِتْامماً،  املتتالية-(اسْ الكنايات  زادت  قد  و   . النّصّ يف  –القطع–انفكاك  حصولهِ 
واعرتافه  العبد  خضوع  يف  تُزيد  وهذه  اتساقاً،  النّصّ   –( اماً صَ تِعْ اسْ الَماً،  تِسْ اسْ

هُ –تعاىل – وحده قادر عىل إمتام النعمة. بأنَّ
-اإلحالة اإلشارية: تعدّ من الوسائل املهمة يف حتقيق االتساق يف مستواه  ثانياً

( ١ ) هنج البالغة: ٤٧، خطبة: ٢.
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هُ حييل بالرضورة عىل تركيب أو جزء من تركيب سواء أكان سابقاُ  الرتكيبي؛ ألنَّ
، وهبذا تقوم برتابط أجزاء الرتكيب بعضها ببعض، وقد جاءت  له أم الحقاً عليهِ
ومن   ، خطبهِ يف  نصيا  رابطا  بوصفها   عيل اإلمام  خطب  يف  اإلشارية  اإلحالة 

ذلك قولهيف تنفريه من خصومهِ (أصحاب اجلمل) يف البرصة:
بَداً  مْ أَ هُ إلَيكُ لُ نْقُ مَّ الَ يَ ، ثُ الَمِ لْطَانَ االْسْ مْ سُ نْكُ لَنَّ اهللاُ عَ وْ لَيَنْقُ لُنَّ أَ عَ اهللاِ لَتَفْ «وَ
 ُ ربِ أَصْ سَ طَةِ إماريت، وَ خْ ىلَ سَ َالَئُوا عَ دْ متَ الَءِ قَ . إنَّ هؤُ مْ كُ ِ ريْ رُ إىلَ غَ زَ االْمْ أْرِ تَّى يَ حَ
نِظَامُ  طَعَ  قَ انْ أْي  الرَّ ا  هذَ يَالَةِ  فَ ىلَ  عَ وا  َّمُ متَ إنْ  ُمْ  إهنَّ فَ م؛  تِكُ َاعَ مجَ ىلَ  عَ فْ  أَخَ  ْ ملَ ا  مَ
ورِ  دَّ االُمُ وا رَ ادُ أَرَ ، فَ يْهِ لَ ا اهللاُ عَ هَ اءَ فَ داً ملَِنْ أَ سَ يَا حَ نْ هِ الدُّ بُوا هذِ لَ امَ طَ إنَّ ؛ وَ نيَ لِمِ املُْسْ
 ، هِ قِّ بِحَ يَامُ  الْقِ وَ  ، ولِهِ سُ رَ ةِ  ريَ سِ وَ اهللاِ  بِكِتَابِ  لُ  مَ الْعَ يْنَا  لَ عَ مْ  لَكُ وَ ا.  هَ ارِ بَ دْ أَ ىلَ  عَ

.( ١  )« نَّتِهِ لِسُ الْنَّعْشُ  وَ
) خارج  احلديث هنا عن (هؤالء)، التي حتيل عىل الغائب القريب (خصومهِ
، وتعرف من سياق املوقف، وما حييط بالنّصِّ من أحداث، وهذه -اإلحالة  النصّ
اإلمام(عليه  حديث  من  معاً  والنّيصِّ  الواقعي  قرهبم   مد تعكس  اإلشارية- 
اخلالفة  سلبهم  بعد  مبارشةً  هلم  ها  موجَّ اخلطاب  كان  ذاهتا  اخلطبة  ففي  السالم؛ 
مَّ  ، ثُ الَمِ لْطَانَ االْسْ مْ سُ نْكُ لَنَّ اهللاُ عَ يَنْقُ وْ لَ لُنَّ أَ عَ تَفْ اهللاِ لَ : «وَ رهم بقولهِ ، فحذَّ منهُ
»؛ أي واهللا «إن مل تفعلوا نقل اهللا  مْ كُ ِ ريْ رُ إىلَ غَ زَ االْمْ أْرِ تَّى يَ داً حَ بَ مْ أَ يكُ هُ إلَ لُ نْقُ الَ يَ
وبني  الشام  أهل  من  أعداؤكم  وهم  آخرين،  قوم  يف  جيعلها  حتى  عنكم  اخلالفة 

أمية وال يعيدها إليكم إىل مدة طويلة، وهكذا وقع»( ٢ ).

( ١ ) هنج البالغة: ٢٤٤، خطبة: ١٦٩.
( ٢ ) ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: ٢٩٧/٩.
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اإلشارية  اإلحالة  باستعامل  الغائب  إىل  عنهم  احلديث  انتقل  ثم  ومن 
وتساعدوا  فقد «اجتمعوا   ، إليهِ اخلالفة  عودة  بعد  بهِ  فعلوه  ما  ليؤكد  (هؤالء)؛ 
١ )، فـ(هؤالء) حتيل إحالة مقاميه  وكراهيتها»(  عىل سخط أماريت: عىل سخطها 
ولكن  ومتاسكه؛  النص  اتساق  يف  دور  هلا  فليس  ثم  ومن  النص،  خارج  عىل 
دورها يكمن يف بناء النص وتكوينه، وقد استعملت جمردة عن املشار إليه؛ لتدل 

عىل احلط من قيمة املشار إليه، أو التنديد به.
ياً   وحييل اإلمامباسم اإلشارة املفرد الدال عىل البعيد بوصفهِ رابطاً نّصّ

، منها: يف خطبهِ
ذلِكَ  من  عُ  يَضَ هُ  مَ اسِ وَ مَ أمْىض  وَ  ، هُ َ امهِ رَ مَ مَ  كَ أَحْ دْ  قَ  ، بِطِبِّهِ ارٌ  وَّ دَ بِيبٌ  «طَ
ائِهِ  وَ بِدَ تَتَبِّعٌ  مُ  ; م  بُكْ نَة  لْسِ أَ وَ  ، مٍّ صُ ان  آذَ وَ ي،  مْ عُ لُوب  قُ نْ  مِ  ، إِلَيْهِ ةُ  اجَ احلَْ يْثُ  حَ
وا  حُ دَ قْ يَ  ْ ملَ وَ  ، ةِ مَ كْ ِ احلْ اءِ  وَ بِأَضْ يئُوا  تَضِ يَسْ  ْ ملَ  ; ةِ  َ ريْ احلَْ اطِنَ  وَ مَ وَ  ، ةِ لَ فْ الْغَ عَ  اضِ وَ مَ
دِ  .قَ يَةِ اسِ الْقَ ورِ  خُ الصُّ وَ  ، ةِ ائِمَ السَّ كاألنعام  ذلِكَ  يفِ  مْ  هُ فَ الثَّاقِبَة  لُومِ  الْعُ ادِ  نَ بِزِ
تِ  رَ فَ أَسْ وَ ا،  ابِطِهَ خلَِ قِّ  احلَْ ةُ  َجَّ حمَ تْ  حَ ضَ وَ وَ  ، ائِرِ الْبَصَ لِ  ألهْ ائِرُ  الرسَّ ابَتِ  انْجَ
 ، بُ اهِ املَْذَ مُ  بِكُ بُ  هَ تَذْ نَ  يْ أَ ا.  هَ مِ سِّ ملِتَوَ ةُ  الْعَالَمَ تِ  رَ ظَهَ وَ ا،  هَ هِ جْ وَ نْ  عَ ةُ  اعَ السَّ
ون؟  فَكُ تٌؤْ نَّى  أَ وَ  ، نَ تَوْ ؤْ تُ نَ  يْ أَ نْ  مِ وَ ؟  اذِبُ وَ الْكَ مُ  كُ عُ دَ ْ ختَ وَ  ، بُ يَاهِ الْغَ مُ  بِكُ تِيهُ  تَ وَ
وهُ  ُ رضِ أَحْ وَ مْ  انِيِّكُ بَّ رَ نْ  مِ وا  عُ تَمِ اسْ فَ  ، إِيَابٌ يْبَة  غَ لِّ  لِكُ وَ  ، كِتَابٌ ل  أَجَ لِّ  لِكُ فَ
 ، هُ لَ مْ شَ عْ  مَ لْيَجْ وَ  ، هُ لَ هْ أَ ائِد  رَ قْ  دُ لْيَصْ وَ مْ  بِكُ تَفَ  هَ إِنْ  ظُوا  تَيْقِ واسْ  ، مْ لُوبَكُ قُ
نْدَ  عِ فَ  ، ةِ غَ مْ الصَّ فَ  رْ قَ هُ  فَ رَ قَ وَ ةِ،  زَ رَ اخلَْ لْقَ  فَ رَ  االْمْ مُ  لَكُ لَقَ  فَ دْ  قَ لَ فَ  ، نَهُ ذِهْ  ْ رضِ لْيُحْ وَ
لَّتِ  قَ وَ  ، يَةُ الطَّاغِ تِ  ظُمَ عَ وَ  ، اكِبَهُ رَ مَ لُ  هْ اجلَْ كِبَ  رَ وَ  ، هُ ذَ آخِ مَ الْبَاطِلُ  ذَ  أَخَ ذلِكَ 

( ١ ) م. ن: ٢٩٧/٩.
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ظُوم،  كُ دَ  عْ بَ الْبَاطِلِ  نِيقُ  فَ رَ  دَ هَ وَ  ، قُورِ الْعَ بُعِ  السَّ يَالَ  صِ رُ  هْ الدَّ الَ  صَ وَ  ، يَةُ اعِ الدَّ
 ، بِ ذِ الْكَ ىلَ  عَ ابُّوا  َ حتَ وَ  ، ينِ الدِّ ىلَ  عَ وا  رُ َاجَ هتَ وَ  ، ورِ جْ الْفُ ىلَ  عَ النَّاسُ  ى  اخَ تَوَ وَ
يضُ  فِ تَ وَ يْظاً،  قَ املَْطَرُ  وَ يْظاً،  غَ لَدُ  الْوَ انَ  كَ ذلِكَ  انَ  كَ ا  إِذَ .فَ قِ دْ الصِّ ىلَ  عَ وا  ضُ بَاغَ تَ وَ
ينُهُ  الَطَ سَ وَ اباً،  ئَ ذِ انِ  مَ الزَّ ذلِكَ  لُ  أَهْ انَ  كَ وَ يْضاً،  غَ امُ  الْكِرَ تَغِيضُ  وَ يْضاً،  فَ ئَامُ  اللِّ
 ، بُ ذِ الْكَ فَاض  وَ  ، قُ دْ الصِّ ارَ  غَ وَ اتاً،  وَ مْ أَ اؤهُ  رَ قَ فُ وَ االً،  أُكَّ هُ  اطُ سَ أَوْ وَ بَاعاً،  سِ
باً،  نَسَ وقُ  سُ الْفُ ارَ  صَ وَ  ، لُوبِ بِالْقُ النَّاسُ  رَ  اجَ تَشَ وَ  ، انِ بِاللِّسَ ةُ  دَّ املَْوَ لَتِ  مِ تُعْ اسْ وَ

.( ١  )« لُوباً قْ مَ وِ  رْ الْفَ لُبْسَ  مُ  الَ االْسْ لُبِسَ  وَ باً،  جَ عَ افُ  فَ الْعَ وَ
 ، النّصِّ نسيج  إلحكام  السابق؛  النّصّ  يف  دالة  إشارية  إحاالت  أربع  ة  ثمَّ
بحسب  سياقها  لتنوع  متنوعة؛  دالالهتا  أنّ  إالّ  واحد؛  لفظٍ  من  كانت  وإن  فهي 
ما يقتضيه السياق العام، فأسامء اإلشارة» تعتمد عىل اجلانب السياقي من معنى 
بني  أعم  نحو  (وعىل  املتحدثني  بني  القائمة  العالقة  ثّل  متُ فهي  الكالمية  الوحدة 
وقد   ،(  ٢ معينة»(  مناسبات  يف  عنهُ  يتحدثون  ما  التحدث)وبني  بعملية  القائمني 
الكلية  الصورة  نقل  يف  تُسهم  وبذلك   ، النّصِّ يف  القبيل  بالربط  مجيعها  قامت 
الناجتة من حمنة الناس يف زمن بني أمية، وهذا الزمن بعد زمن التكلم؛ لذا يلحظ 

أنّ اإلمامقد استعمل االسم اإلشاري الدال عىل البعد يف مجيع السياقات.
فربط االسم اإلشاري األول (ذلك) بني اجلزء السابق واملتمثل بـ(الطبيب 
ومرامهه ومواسمه)( ٣ )، وبني اجلزء الالحق املتمثل بـ(املواضع التي حتتاج تلك 

( ١ ) هنج البالغة: ١٥٦، خطبة: ١٠٨.
( ٢ ) جون الينز، اللغة و املعنى والسياق: ٢٤٤، ٢٤٣.

( ٣ ) واملراهم: األدوية املركبة للجراحات والقروح. واملواسم: حدائد يوسم هبا اخليل وغريها، ابن 
ايب احلديد، رشح هنج البالغة: ١٨٣/٧.
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عن  كناية  -هنا-  والطبيب  املواسم)،  (املراهم  عىل  عودهِ  طريق  عن  األدوية)، 
الربط  قرينة  أثر  ظهر  وهنا  ملعاجلتِهم،  القلوب  مرىض  يأتون  الذين  الصاحلني 

الذي أبان السياق اإلجيايب عن طريقها املتمثل باإلحالة اإلشارية (ذلك).
معهم  ينفع  مل  اجلاهلني-الذين  أحوال  عىل  الثاين  (ذلك)  عاد  حني  يف 
الدواء- وأحال عليهم بالضمري الوجودي املحيل عىل الغائب (هم)، ونتج عن 
 . النّصّ يف   (  ١ واالرتباط(  الربط  قوة  معاً  واإلشارية  الضمريية  اإلحالة  اشرتاك 
(قلوبٌ  منهُ جزء  أو  عليها  املتقدم  النّصّ  مقام  (ذلك)  اإلشارية  اإلحالة  قامت 
هبا،  ومرتبط  قبلها  ملا  نتيجة  السائمة...)  بعدها (كاألنعام  ما  فأصبح   ،(... عميٌ
املوسعة»  بـ«اإلحالة  يسمى  ما  وهي  اجلمل  من  متتالية  عىل  حتيل  هنا  فاإلحالة 
نقيض  عىل  سياقه  و   ،(  ٢ اإلحاالت(  من  النوع  هبذا  يتميز  املفرد  اإلشارة  فاسم 

من سياق اإلحالة اإلشارية األوىل؛ إذ متثّل بالسلب الذي هو مقابل اإلجياب.
من  متتالية  عىل  قبلية  إحالة  حييل   (  ٣ (ذلك)(  الثالث  اإلشارة  اسم  ومثله 

( ١ ) االرتباط يعني «عالقة وثيقة بني طرفني تغني عن الربط بينهام بأداة»، يف حني الربط يعني «عالقة 
تصطنعها اللغة بطريق اللفظ، أي األداة؛ ألمن اللبس يف فهم االرتباط أو االنفصال، ويعني هذا 
وأنّ  بالفعل  موجودة  عالقة  االرتباط  وأنّ  لفظية،  قرينة  الربط  وأنّ  معنوية،  قرينة  االرتباط  أنّ 

الربط عالقة موجودة بالقوة».مصطفى محيدة، نظام االرتباط والربط: ١٥٢.
( ٢ ) اسم اإلشارة املفرد يتميز (باإلحالة املوسعة) أي إمكانية اإلحالة عىل مجلة، بأكملها أو متتالية من 

اجلمل. ظ: حممد خطايب، لسانيات النص، ص ١٩.
( ٣ ) إنّ لفظ ذلك يف إحالته القبلية هذه حيقق االقتصاد دون توسيع للجملة، ومثاله (أنّك لو حدثت 
يل عىل قضية  شخصاً يف موضوع ما، ثم بعد ذلك قلت له لقد قلت: لك ذلك، فإنّ (ذلك) هنا حتُ
سابقة، فتكون (ذلك) قد اقترصت مجلة كاملة من دون احتياج إىل توسيع بعدها. ظ: عمر أبو 

.١٧٤ :خرمة، نحو النّصّ نقد نظرية وبناء أخر
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اإلشارة  وقامت  موسعة  نصية  إحالة  وهي  عليه،  السابق  النّصّ  تضمنها  اجلمل 
عنه  الريب  ودفع  املتلقي  ذهن  تنشيط  فوظيفته  الربط،  بوظيفة  اإلحالية (ذلك) 
الستعادة مذكور سابق؛ ألنّه يف طور احلديث عن أمورٍ تصيبه يف إمرة بني أمية، 
...) قرن  يْظاً رُ قَ املَْطَ يْظاً، وَ دُ غَ لَ وَ انَ الْ انَ ذلِكَ كَ ا كَ إِذَ وحتذيره منها، ويف قوله: (فَ
التعالق  قوة  يف  زاد  ما   ،األخر الرتكيبية  بالروابط  (ذلك)  اإلشارية  اإلحالة 
والتآلف؛ إذ متكن من تضييق الفجوة بينهام، وقرص املسافة، عن طريق االختزال 
اللفظي( ١ )؛ فاكتفى بهِ ملّا أوردهُ أول مرة، واملتلقي بدوره ِ يقوم باسرتجاع هذا 
 : ، فلو حذف املتكلم اإلحالة اإلشارية بقولهِ املختزل ووضعه يف مكانهِ يف النّصِّ
 ، عا كبريا يف النّصِّ ) ألحدث تصدّ ...، كان الولد غيضاً هُ ذَ آخِ بَاطِلُ مَ (فإذا أخذ الْ
هذه  مرة،  أول  أورده  ملّا  عليه  باإلحالة  اكتفى  لذا  التواصل؛  عملية  وللتشتّت 
ووضوحاً،  ترابطاً  أكثر  بشكل  النّصِّ  بناء  إعادة  يف  تسهم  العملية -االختزال- 

ما حيقق عميلة االتساق.
 رأ حينام  صفني  أيام  بعض  يف  قولهِ يف  ورد  ما  البعدية  اإلحالة  ومن 

احلسن ابنهيرسع إىل احلرب:
نَ  سَ احلَ نِي  عْ يَ نِ  يْ ذَ هبِ سُ  نْفَ أَ نِي  إِنَّ فَ  ، ينِ ُدَّ هيَ الَ  الْغُالَمَ  ا  هذَ عنِّي  وا  لِكُ «امْ

.( ٢ )« ولِ اهللاِ سُ لُ رَ ِامَ نَسْ طِعَ هبِ نْقَ ، لِئَالَّ يَ تِ ىلَ املَْوْ  عَ َ نيْ سَ احلُْ وَ

بشكل  يتضمن،  االتساق  «إنَّ  شورت:  وخمائيل  ليتش  (جوفري  إليها  اشار  حقيقة  االختزال   (  ١  )
التعبري  بذلك  متيقن  رسائلنا  بتكثيف  اللغة  لنا  تسمح  بواسطته  الذي  االختزال  مبدأ  مستمر، 

.٢٢٨ : املكرر عن األفكار املعادة»، حممد اخلطايب، لسانيات النّصّ
اح أنّ هذا من فصيح كالمه «ووجه  ( ٢ ) هنج البالغة: ٣٢٣، خطبة: ٢٠٧. وقد ورد يف كتب الرشّ
ال =  أهنم  وذلك  بعن،  أعقبه  البعد،  معنى  يف: «املكوا»  كان  ملا  أنه  وفصاحته  الكالم  هذا  علو 
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إي  منه (الغالم)،  القريب  اإلشاري  العنرص  عىل  اإلشارة (هذا)  اسم  أحال 
ا، واملقصود بالغالم – هنا- ابنه احلسنإذن فـ(الغالم) يعدّ  ا تربط جزءاً الحقً أهنَّ
دليالً عىل العنرص اإلشاري خارج النّصِّ (احلسن)، الذي مثّل الدعامة األساسية 
للنّصِّ عن طريق اإلحالة البعدية بـ(اسم اإلشارة) (هذا) ومن ثمّ يُسهم يف اتساق 
النص ومتاسكه؛ كونه حيدد دور املشاركني داخل املقام اإلشاري؛ فهو من األلفاظ 
الذي  اإلشاري)  وهو (العنرص  النص،  يف  إهبامها  يفرس  ما  إىل  حتتاج  التي  املبهمة 
الحقاً (الغالم)،  جاء  الذي  املفرسِّ  هذا  أمهية   بمد املتلقي  تنبيه  بغية  بعده،  يأيت 
ألنَّ  املبهم؛  لذلك  النفوس  يف  وقع  إحداث  التفسري،  ثم  اإلهبام  من  فـ«الغرض 
، وأيضاً يف ذكر اليشء  النفوس تتشوق، إذا سمعت املبهم، إىل العلم باملقصود منهُ

ة»( ١ ). اً، توكيد ليس يف ذكرهِ مرّ مرتني مبهامً ثم مفرسِّ
هي  النهج  يف  احلربية  اخلطب  عىل  الغالبة  اإلحالة  أنّ  السابق  من  يتضح 
الربط  ألنّ  إشارية؛  اإلحالة  أم  ضمريية  باإلحالة  أكانت  سواء  املقامية  اإلحالة 
–يؤتى به لبقاء دالالت النّصّ مفتوحة  املقامي –ربط بام هو مذكور خارج النّصّ

. غري متعلقة بزمن أو مكان- تشمل كل متلقٍ –أي 
;UÃÉ¢\

هو ظاهرة لغوية تعني –بحسب (دي بوجراند)- «وهو استبعاد العبارات 
ع، أو أن  السطحية التي يمكن ملحتواها املفهومي أن يقوم يف الذهن، أو أن يوسّ

=يملكونه دون أمري املؤمنني ريض اهللا عنه إال وقد أبعدوه عنه؛ أال تر أنك إذا حجرت عىل 
ايب  ابن  الغالم»  هذا  عني  املكوا  قال:  فلذلك  عمرو،  عن  زيداً  باعدت  فقد  عمرو،  دون  زيد 

احلديد، رشح هنج البالغة: ٢٦/١١. 
( ١ ) الريض، رشح الرّيض: ١٩٩/١.
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يُعدل بواسطة العبارات النَّاقصة»( ١ )، وأطلق عليه االكتفاء باملبنى العدمي( ٢ )، 

وهذا ما تقتضيه الوحدة النصية؛ لتكامل داللتها الضمنية عند املتلقي.
ويف  النص،  داخل  «عالقة  بأنَّه  احلذف  حسن)  ورقية  (هاليداي  وحيدد 
معظم األمثلة يوجد العنرص املفرتض يف النص السابق. وهذا يعني أن احلذف 
عادة عالقة قبلية»( ٣ ). واحلذف بوصفه عالقة اتساق ال خيتلف عن االستبدال 
إال بكون األول «استبداالً بالصفر» أي أن عالقة االستبدال ترتك أثراً، وأَثرها 
لِّف أثراً؛ وهلذا  هو وجود أحد عنارص االستبدال، يف حني عالقة احلذف ال ختُ
ما  املفرتض،  العنرص  عن  للبحث  القارئ  به  يسرتشد  ا  مؤثرً يبقى  املستبدل  فإنَّ 
خالف  عىل  األمر  أنّ  حني  يف  االستبدال،  خيلقه  الذي  الفراغ  ملء  من  يمكنه 
هذا يف احلذف، إذ ال حيل حمل املحذوف أي يشء ومن ثمّ جتد يف اجلملة الثانية 
أو  األوىل  اجلملة  يف  ورد  ما  عىل  ا  اعتامدً ملئه  إىل  القارئ  هيتدي  ا  بنيويً ا  فراغً

.( ٤ السابق(  النص 
ويكثر احلذف يف النصوص دون اجلمل املنفصلة، والذي يساعد عىل ذلك 
يساعدان  العامالن  وهذان  واالتساق،  التامسك  عىل  يقوم  بناء  النص  أن  هو 
منشئ النص عىل االختصار، وعدم اإلحالة بذكر معلومات فائضة؛ لذا يشرتط 
يف احلذف أن يبدأ النص بجملة تامة تراعي القواعد النحوية، أما يف اجلمل التالية 
ما  عىل  أو  السابقة،  للجملة  التالية  اجلملة  تبعية  عىل  يعتمدون  النص  علامء  فإنَّ 

( ١ ) دي بوجراند، النص واخلطاب واإلجراء: ٣٠١.
( ٢ ) ظ: م، ن: ٣٤٠.

( ٣ ) حممد خطايب، لسانيات النص: ٢١.
( ٤ ) ظ: م. ن: ٢١.
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يُسمى باجلمل املستأنفة، ويكثر احلذف يف اجلمل املستأنفة؛ لغرض االختصار، 
االتساقية  صورته  تظهر  فال   ،( ١ واملفعول(  واملسند  إليه  املسند  يف  احلذف  ويكثر 
يقوم  ال  بنيوية  عالقة  اجلملة  طريف  بني  العالقة  ألنّ  الواحدة «وذلك  اجلملة  يف 
فيها احلذف بأي دور اتساقي... إنَّ دور احلذف يف االتساق ينبغي البحث عنه 

يف العالقة بني اجلمل، وليس داخل اجلملة الواحدة»( ٢ ).
ويف  املعاين،  علم  ويف  العريب،  النحو  يف  ا  مؤلفً جتد  تكاد  ال  احلذف  وألمهية 
اجلرجاين  وصفه  فقد  الظاهرة،  هذه  عن  وحتدث  إال  وتفسريه،  القرآن  إعجاز 
عجيب  املأخذ  لطيف  املسلك،  دقيق  باب  «هو   : قائالً الرابطة،  عالقته  وبنيّ 
األمر، شبيهٌ بالسحر، فإنّك تر به تركَ الذكر أفصحَ من الذكر، والصمتَ عن 
ك أنطقَ ما تكون إذا مل تنطق، وأتمَّ ما تكون بياناً إذا مل  اإلفادة أزيدَ لإلفادة، وجتدُ
»( ٣ )، ير أنَّ احلذف مع ما فيه من اإلجياز واالختصار قد يكون به الكالم  بِنْ تُ

أرفع وأبلغ، وقد يؤدي من املعاين ما ال يؤدي إليه الذكر.

( ١ ) ظ: صالح الدين صالح حسنني، الداللة والنحو: ٢٥٣.
( ٢ ) حممد اخلطايب، لسانيات النص: ٢٢.

و  العرب،  والبالغيون  النحاة  عرفه  فقد  احلذف  وألمهية   .١٤٦ االعجاز:  دالئل  اجلرجاين،   (  ٣  )
عندما حتدث ابن هشام عن احلذف ذكر أن من رشوط احلذف وجود دليل عىل املحذوف، وهذا 
الدليل إما إحايل مثل ﴿َفَقالُوا َسالماً﴾[الذاريات: ٢٥]، أي سلمنا سالما أو مقايل مثل:﴿وقيَل 
ا  خاصً قسامً  هشام  ابن  أفرد  وقد   [٣٠ خريًا﴾[النحل:  قاُلوا  ربكم؟  نزَل 

َ
أ ماذا  اتَّقوا  ين  لِثَّ

حتدث فيه عن القضايا املتعلقة باحلذف، وذكر فيه أنامط احلذف كلها، فضال عن رشوطه وأنامطه 
ذلك  وغري  االهبام)  وقصد  واالتساع  واإلجياز  والتعظيم  ومنها: (التفخيم  أغراضه  ذكروا  فقد 
مما فصلوا القول به.للتوسيع. ظ: ابن هشام، مغني اللبيب ٦٠٣/٢-٦١٠، و: طاهر محودي، 

ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي: ٩٧-١١٢.
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(احلذف  هي:  أنامط  ثالثة  يف  النصيّون  حرصها  قد  كثرية،  أنامطٌ  للحذف 
يف (الصوت،  احلذف  القدماء  ذكر  حني  عىل   ،( ١ واجلميل)(  والفعيل،  االسمي، 
هو  وهذا  اجلمل،  بني  فيام  أي  مجلة)؛  من  وأكثر  واجلملة  والكلمة،  واحلرف 
الكلّية  بالبنية  اتصاالً  أكثر  لكوهنام  األخريين؛  النوعني  أي  بالبحث،  املقصود 
؛ ولكون املخاطب يستدعي النّصّ بأكمله للوقوف عىل العنرص املحذوف  للنّصّ
، يقول (ابن جني): «قد حذفت العرب اجلملة واملفرد، واحلرف  يف ظاهر النّصّ
من  رضب  فيه  كان  وإال  عليه،  دليل  من  إال  ذلك  من  يشء  وليس  واحلركة، 
أو  الدليل  بوجود  احلذف  جني)  قرن (ابن   ،( ٢ معرفته»(  يف  الغيب  علم  تكليف 

القرينة التي تدل املتلقي عىل حمذوف.
حيقق  كونه  يف  تكمن  احلذف  يف  واملقامي  املقايل  الدليل  وجود  وأمهية 
بني  النيصَّ  التامسك  وحيقق  مجلة،  من  أكثر  يف  واملحذوف  املذكور  بني  املرجعية 
مجلة أو جمموعة من اجلمل، فهو بمثابة املرشد الذي هيدي املتلقي يف العثور عىل 
املحذوف، وال يوجد حمذوف وجوباً أو جوازا إالّ مع وجود القرينة، دالة عليه 

تعينه( ٣ ).
قسم هاليداي احلذف عىل ثالثة أنواع: 

مثال  االسمي،  املركب  داخل  اسم  حذف  ويعني  االسمي:  احلذف   -١

.٢٢ : ( ١ ) ظ: حممد اخلطايب، لسانيات النّصّ
( ٢ )ابن جني، اخلصائص: ٣٦٠/٢.

( ٣ ) ظ: صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النيصّ بني النّظرية والتطبيق: ٢٠٩/٢، ٢٠٨.
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ذلك: أي قبعة ستلبس؟ هذه هي األحسن، إذ التقدير: هذه القبعة هي األحسن 

بحذف كلمة (قبعة).
ذلك:  مثال  الفعيل،  املركب  داخل  احلذف  به  ويقصد  الفعيل:  احلذف   -٢

هل كنت تسبح؟ نعم فعلت.
٣- احلذف داخل شبه اجلملة: يشمل «اجلار واملجرور، واجلملة الظرفية».
عن  خيتلف  األثر  هذا  أنّ  إال  اتساقي،  أثر  له  احلذف  أنَّ  السابق  من  يتضح 
األثر الذي تؤديه اإلحالة؛ ألنَّ يف احلذف ال يوجد أثر للمحذوف فيام يلحق من 

، إالّ ما دلَّ عليه دليل من السياق ( ١ ). النّصّ
وهي:  احلذف  فيها  يكثر  التي  املواضع  حسن)  ورقية  (هاليداي  ذكر  وقد 
مجلة  ألنّ  املعجمي؛  للحذف   القصو الدرجة  تعد  ا  ألهنّ االستفهام؛  مجلة 
يف  مهمة  تعدّ  للحذف  أُخر  أنامطاً  وذكرا  احلذف،  دليل  عىل  تشتمل  االستفهام 
التسلسل  يف  اآلخر  بعضها  دون  األحداث  بعض  حذف  هو:  النّيصِّ  التحليل 

الزمني للقصة...واحلذف السببي، مثل قوله تعاىل:
َة َقْيناً﴾[البقرة: ٦٠]. ََجَر َفانَفَجَرْت ِمْنُه اثْنََتا َعرْشَ ﴿ارْضِب نَِّعَصاَك احلْ

احلذف  من  وغريها  واملكان،  الزمان  حذف  ومنها  فانفجرت،  فرضب  أي: 
القصيص ( ٢ ).

قياما  األنامط  أكثر  حسن)-أنّ  ورقية  –(هاليداي  الباحثان  الحظ  وقد 
حذف   -٣ الفعل،  حذف   -٢ االسم،  حذف  هي: (١-  النّيصِّ  التامسك  بمهمة 

.٢٢ : ( ١ ) ظ: حممد اخلطايب، لسانيات النّصّ
( ٢ ) ظ: صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النّيصّ بني النظرية والتطبيق: ١٩٥، ١٩٤.



٢٣٦................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
العبارة، ٤- حذف اجلملة، ٥- حذف أكثر من مجلة)( ١ ).

;UÏ’]t¸]d;ÃÉ¢\;ÏÕ˜¡

ا  تتم عملية االتساق عىل أساس عالقته باملرجعية السابقة أو الالحقة؛ ألهنّ
بطبيعته  «فاحلذف  املحذوف،  تقدير  يف  تُسهم  التي  القرينة،  أو  الدليل  بمثابة 
عالقة مرجعية قبلية، إال أنَّ ذلك يكون بعنرص صفري»( ٢ )، فهذا ما يدخل يف 
ومن  سبق،  ملا  بالصفر  إحالة  بكونه  سابقة  إحالة  وفق  عىل  النّصِّ  متاسك  نطاق 
ملؤها  يمكن  ال  فجوة  حيدث  اللغوي،  السياق  يف  عليه  دالّة  قرينة  وجود  دون 
تفسري  يف  املتلقي  تعني  التي   ، النّصِّ داخل  به  ملفوظ  عنرص  عىل  باإلحالة  إالّ 

وتقديره. املحذوف 
وقد ذكر (هاليداي) أمثلة كثرية من هذا النوع تتعلق باالستفهام، وتوضح 
يوجد  إذ  اجلواب؛  ومجلة  االستفهام  مجلة  بني  االتساق  حتقيق  يف  املرجعية  أمهية 
مجلة  يف  كر  ذُ ما  عليه  يدل  اجلواب،  مجلة  يف  العنارص  من  كثري  حذف  الغالب  يف 

االستفهام( ٣ ).
املوقف  أو  احلال  سياق  عىل  تعتمد  وهذه  خارجية،  مرجعيته  تكون  وقد 
الذي يمدنا باملعلومات التي تُسهم يف تفسري املثال، وال بيد أنَّ احلذف املرجعي 
، ألنّ أماكن تواجد  -، ليس له مكان يف التامسك النّيصّ للخارج –خارج النّصّ
عىل  ال  اخلارجي،  بالسياق  وعالقتها  املفردة  اجلملة   مستو عىل  النوع  هذا 

( ١ ) ظ: م. ن: ١٩٦.
بني  النّيصّ  اللغة  علم  الفقي،  إبراهيم  صبحي  ظ:   ،٨٨  : النّصّ علم  نظرية  فرج،  أمحد  حسام   (  ٢  )

النظرية والتطبيق: ٢٠١/٢.
( ٣ ) ظ: صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النّيصّ بني النظرية والتطبيق: ٢٠٢/٢.
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مستو اجلمل املرتابطة ( ١ ).

تزخر خطب النهج بظاهرة احلذف –والسيام اخلطب احلربية -، سواء أكان 
دالة  قرينة  لوجود  اجلمل؛  حتى  أو  اجلملة  أم  العبارة  أم  الفعل  أم  االسم  حذف 
اإلمام  تتبعه  أسلوبياً  ملمحاً  فغدا  املوقف،  سياق  أو  اللغوي،  السياق  يف  عليه 
عيليف خطبه، وتعدت مهمة احلذف يف االتساق- يف النهج- بني أكثر من 
جهة  عىل  البرصةِ،  أهل  خماطباً  قوله ومنها  اخلطب،  يف  منترشاً  فجاء  مجلة، 

املالحم: اقتصاص 
إِينِّ  وين فَ تُمُ عْ إِنْ أَطَ ، فَ عَلْ يَفْ لْ ىلَ اهللاِ، فَ هُ عَ سَ فْ لَ نَ تَقِ عْ نْدَ ذلِكَ أَنْ يَ تَطَاعَ عِ نِ اسْ مَ «فَ
ة.  يرَ رِ مَ ة  اقَ ذَ مَ وَ ة  يدَ دِ شَ ة  قَّ شَ مَ ا  ذَ انَ  كَ إِنْ  وَ  ، نَّةِ اجلَْ بِيلِ  سَ ىلَ  عَ اهللاُ  اءَ  شَ إِنْ  مْ  لُكُ امِ حَ
لَوْ  وَ  ، ِ الْقَنيْ لِ  جَ رْ مِ كَ ا  هَ رِ دْ صَ يفِ  الَ  غَ نٌ  غْ ضِ وَ  ، اءِ الْنِّسَ أْيُ  رَ ا  هَ كَ رَ أَدْ فَ  ، ةُ فُالَنَ ا  أَمَّ وَ
ابُ  سَ ِ احلْ ، وَ ا االْوىلَ تُهَ مَ رْ دُ حُ عْ ا بَ هلََ ، وَ عَلْ فْ ْ تَ ، ملَ َّ تَتْ إِيلَ ا أَ ي مَ ِ ريْ نْ غَ يَتْ لِتَنَالَ مِ عِ دُ
 ، اتِ احلَِ الصَّ ىلَ  عَ لُّ  تَدَ سْ يُ نِ  بِاإليامَ فَ  ، اجِ َ الرسِّ رُ  وَ نْ أَ  ، اجِ ِنْهَ املْ لَجُ  بْ أَ بِيلٌ  سَ  . اهللاِ ىلَ  عَ
 ، تُ بُ املَْوْ هَ رْ مِ يُ لْ بِالْعِ ، وَ رُ الْعِلْمُ مَ عْ نِ يُ بِاإليامَ ، وَ نِ ىلَ اإليامَ لُّ عَ تَدَ سْ اتِ يُ احلَِ بَالصَّ وَ
 ، ةِ يَامَ نِ الْقِ مْ عَ َ هلَُ قْرصَ لْقَ الَ مَ إِنَّ اخلَْ ، وَ ةُ رَ زُ االْخِ رَ ْ يَا حتُ نْ بِالدُّ يَا، وَ نْ تَمُ الدُّ ْ تِ ختُ بِاملَْوْ وَ

.( ٢ )« وَ ةِ الْقُصْ ايَ ا إِىلَ الْغَ هَ امرِ ضْ قِلِنيَ يفِ مِ رْ مُ
اهللا،  بطاعة  وااللتزام  الفتنة،  اعتزاهلم  يف  للحارضين  وصيّة  إطار  يف  النّصّ 
بعض  حذف  إىل  املتكلم  عمد  إذ  املوقف،  متطلبات  مع  منسجامً  احلذف  فجاء 
؛ لداللة السياق اللغوي السابق، أو الالحق عىل طبيعة املحذوف،  عنارص النّصِّ
: ٨٨، و: صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النّيصّ بني  ( ١ ) ظ: حسام أمحد فرج، نظرية علم النّصِّ

النظرية والتطبيق: ٢٠١/٢-٢٠٣.
( ٢ ) هنج البالغة: ٢١٨، خطبة: ١٥٦.



٢٣٨................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
أو عىل املحذوف نفسه، فدلَّ السياق احلايل واملقايل عىل املحذوف ابتداءً من أول 

ية األوىل، وهو قوله:  يتركيب يف الوحدة النّصّ
ذلك]"أي [اِهللا، َفْلَيْفَعلْ  [طاعة]َعَلى" يحبسها" أي ِعْنَد ذِلَك َأْن َيْعَتِقَل َنْفَسُه  ]أحٌد،[َفَمِن اْسَتَطاعَ  " -١ 

 (فليعتقل نفسه)
 مرجعية سابقة حقةمرجعية ال      

يظهر يف النّصّ السابق ثالث حاالت حذف: - فاملحذوف يف اجلملة األوىل 
عىل  ا  عائدً املعنى  ويف   ،( (فاعالً الذهن  يف  حمله  بقي  إذ  حمله،  دون   ( (أحدٌ لفظ 
كامل،  لعنرص  ا  طردً ليس  احلذف  أنَّ  أي  عامة؛  بصورة  أو (املتلقي)  املخاطبني، 
بل هو اقتصاد يف ذكر امللفوظ بكل عنارصه، مع أنَّ هذا يُعد إضامراً نحوياً، إالّ 

أنَّه حذف اتساقي، وهو متعلق بسياق املوقف.
املتكلم  عمد  فقد  اهللا،  طاعة  عىل  احلثّ  حمور  حول  يدور  النّصّ  أنّ  وبام   -
-كذلك- إىل حذف املضاف (طاعة) واالستغناء بذكر املضاف إليه «اهللا»؛ ليُقيّد 
أن  يمكن  ال  إذ  السياق؛  هذا  عن  خيرج  فال  املحذوف،  تقدير  يف  الذهنية  الساحة 
يُقدر بـ(معصية اهللا)، فقد «كان املعنى مفهوماً برتكه معلوماً لد املخاطب بحيث 

ال يوقعه هذا الرتك يف غموضِ أو إشكال لوجود دليل حايل أو مقايل عليه»( ١ ).
قوله  يف  باإلحالة-  مرتبط  وهذا  اإلشارة)-  لـ(اسم  حذف  وثمة   -

أي (فليعتقل ذلك)؛  «فليفعلـ«والتقدير (فليفعل 
نفسه)، فاكتفى بتكرار املعنى دون اللفظ، وقام بالربط اإلضايف عن طريق 
 ، (الفاء الرابطة)؛ لسد الفراغ الذي حيدث يف ذهن املتلقي يف عملية فهم النّصّ

وبذلك يُسهم بدوره يف متاسك أجزائه ووحدهتا.

( ١ ) إبراهيم رفيده، احلذف يف األساليب العربية: ١٤٧.
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َذا َمَشقَّة  [سبيل الجنة]َفِإْن َأَطْعُتُموني َفِإنِّي َحاِمُلُكْم ِإْن َشاَء اُهللا َعَلى َسِبيِل اْلَجنَِّة، َوإِْن َكاَن  وقوله:"-٢   

 َشِديَدة 
 ."َمَذاَقة َمِريَرة]السبيل ذا إن كانَ [و

حمذوف  الرشطي  الفعل  متعلق  أنّ  فيلحظ  رشطي،  سياق  يف  هنا  احلذف 
بلفظه  فتكرر  املتقدم،  اجلنة)  (سبيل  عليه  سابقة  قرينة  لوجود  اجلنة)؛  (سبيل 
ارتبط  ذا)  السبيل  كان  (وإن  اآلخر  واحلذف  قبلية،  مرجعية  فصارت  ومعناه، 
ومن   ، النّصّ يف  احلذف  احدثها  التي  الفجوة  ملء  يف  املتلقي  ليساعد  بالعطف؛ 
صورته  املتكلّم  يرسم  الرتابط  هذا  خضم  ويف  أوصاله،  وربط  النّصّ  فهم  ثمّ 
السبيل  هذه  تصويره  ويف  الرشاد،  سبيل  عىل  له  املطيعني  حلمل  استعداده  يف 
النفوس  يف  حمبوب  الباطل  «ألنَّ  وحالوته  الباطل  صورة  يعكس  ومصاعبها، 
التكليف  ألن  النفس  فمكروه  احلق  وأما  التكليف،  وسقوط  واللذة،  اللهو  فإنه 
التفسري  هذا  ضوء  ويف   ،(  ١ املشقة»(  شديد  شاق  العاجلة  املالذ  وترك  صعب 
يف  التكرار  دفع  طريق  عن  والشكيل،  الداليل  االتساق  إىل   أد احلذف  أنّ  يتبني 
الكالم، فقد تُرك هذا الفراغ؛ ليمأله املتلقي، يساعده يف ذلك الروابط اإلضافية 

(العطف)، والسياق املقايل (املرجعية السابقة)، وهي كاآليت: 
  رارالتك+ السابقة المرجعية                   ةالروابط اإلضافي                

                                   االتساقي الحذف=                                             
اِلَحاِت ] َأْنَوُر السِّرَاِج، ...]َسِبيٌل َأْبَلُج اْلِمْنَهاِج،[ ..."[ -٣ اِلَحاِت، َوَبالصَّ َفِباإليَماِن ُيْسَتَدلُّ َعَلى الصَّ

  "َوِباْلِعْلِم ُيْرَهُب اْلَمْوُت  ،َوِباإليَماِن ُيْعَمُر اْلِعْلمُ  ُيْسَتَدلُّ َعَلى اإليَمانِ 

ية؛ لوجود قرينة متأخرة  ة حذف اسمي (اإليامن)، منذ بدء الوحدة النّصّ ثمّ
بعدية،  املرجعية  هذا تكون  وعىل  املحذوف،  بعد  لفظ (اإليامن)  فقد تكرر  عنه، 

( ١ )ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: ١٨٩/٩.



٢٤٠................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
وتعدد  اإليامن،  وصف  يف  جتىلّ  قد  ية  النّصّ الوحدة  هذه  يف  املتكلم  فحديث 
صفته  وذكر  به،  الترصيح  وترك  (اإليامن)  املوصوف  فحذف  املؤمن،  أوصاف 
(سبيل أبلج املنهاج...)؛ ألنّ هذا احلذف يرتك للمتلقي ولذهنه أن يتفاعال مع 
يف  ويعتمد   ، النّصّ يف  األساسية  دعامة  متثل  التي  املحذوفات  هذه  لتقدير  النص 
وهذا  املحذوف،  لتقدير  ا  تبعً املتحققة  الداللة  وعىل  اللغوي  السياق  عىل  ذلك 
كل يف  املحذوف  ارتبط  وقد  والسيام   ، النّصَّ داللة  مع  يتعامل،  جيعله  التقدير 

يع
 ]َسِبيٌل َأْبَلُج اْلِمْنَهاِج،[اإليمان] َأْنَوُر السَِّراِج، َفِباإليَماِن "[اإليمان،بلفظه ومعناه نّصيةتركيب من تراكيب الوحدة ال

  
اِلَحاِت ُيْسَتَدلُّ َعَلى  َعَلىُيْسَتَدلُّ   اِلَحاِت، َوَبالصَّ  ْوُت "َوِباْلِعْلِم ُيْرَهُب اْلمَ  ،اِن، َوِباإليَماِن ُيْعَمُر اْلِعْلمُ اإليمالصَّ
 

مرتبط  اآلخر  أنَّ  و  املؤمن،  أفعال  من  خريٍ  فعلٍ  كل  مع  مرتبط  اإليامن  ألنّ 
و  تراتبية،  عالقة  هي   األخر العنارص  مع   – –اإليامن  عالقته  ا  أمّ باألول، 
وهي  ثمرته،  حلصول  العمل،  مع  املرتبط  النافع  العلم  عىل  اإليامن  لفظ  يطلق 
شفرته،  وفك   ، النّصّ فهم  يتحقق  وعليه  التصديق،  هو  هنا  واإليامن  التصديق، 
ا  أهنَّ واضحة  احلذف  ومرجعية  العمل،  ثم  النّصّ  فهم  املتكلّم،  يبتغيه  ما  وهذا 

داخلية بعدية، واملرجعية حتققت بسبب من التكرار لأللفاظ نفسها.
:و يظهر احلذف بأنواعه يف قوله

الَ إِهيَان.  ان وَ هَ نْ إِدْ ، مِ ابَطَ الغَيَّ خَ ، وَ قَّ الَفَ احلَ نْ خَ نْ قِتَالِ مَ َّ مِ يلَ ا عَ ي مَ رِ مْ لَعَ «وَ
وا بِامَ  ومُ قُ ، وَ مْ هُ لَكُ َجَ ي هنَ وا يف الَّذِ ضُ امْ نَ اهللاِ، وَ وا إِىلَ اهللاِ مِ فِرُّ بَادَ اهللاِ، وَ وا اهللاَ عِ قُ اتَّ فَ

.( ١ )« الً اجِ وهُ عَ نَحُ ْ متُ الً، إِنْ ملَ مْ آجِ كُ لْجِ نٌ لِفَ امِ ٌّ ضَ يلِ عَ ، فَ مْ بَهُ بِكُ صَ عَ

( ١ ) هنج البالغة: ٦٦، خطبة: ٢٤.
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 ، للنّصّ الكلية  البنية  حميط  يف  ة  مرّ من  أكثر  احلذف  ورد  املتقدم  النّصّ  يف 
للمتلقي،  الفكرة  وإيصال  ه،  نّصّ يف  التأثري  سمة  إلسباغ  معينة؛  لغاية  طبعاً 
املؤمنني  حثّ  املتكلّم  قصد  كان  وملّا  بقسم «لعمري»،  خطبته  بدأ  وقد  والسيام 
به  الترصيح  وترك  عليهم،  «هو«  العائد  الضمري  حذف  اخلوارج،  قتال  عىل 
«هو«  املحيل  الضمري  أفراد  مع   ،«(  ١ الغي(  و...خابط  احلق  «من...خالف 
كانت  «إذ  والبغي)،  الغي  وخملفة  احلقّ  (خملفة  صفة  مقاتلة  عىل  املتلقي  لتنبه 
فاملحذوف   (  ٢ منه»(  وقوعها  إنكار  يمكن  ال  واجبة  الصفة  هذه  من  املقاتلة 
وتتعلق  األحداث  حوله  تدور  والذي   ، النّصّ حمور  يمثل  احلال-  هذه  –يف 

عن   ، النصّ يف  املحذوف  اجلزء  عن  البحث  –هنا-  املتلقي  ودور  الوقائع،  به 
املحذوف؛  العنرص  عن  للكشف  زه  فّ حتُ التي  واملقالية  احلالية  القرائن  طريق 

أدوات. من  يمتلكه  بام  وذلك 
 ، النّصّ داخل  الرتاكيب  صياغة  إسناد  يف  فاعلة  إسهامات  من  للحذف  وملا 
 َّ يلَ عَ ا  مَ ي  رِ مْ عَ لَ «وَ األول  الرتكيب  يف  به  ح  رصّ ما  حذف  إىل  املتكلم  عمد  فقد 
يَّ  الغَ ابَطَ  ...[هو]خَ «وَ له  التايل  الرتكيب  من   « احلَقَّ الَفَ  [هو]خَ نْ  مَ قِتَالِ  نْ  مِ
م  قدّ وربام  سابقة،  فاملرجعية  السابقة،  اجلملة  يف  عليه  متقدم  دليل  لوجود  «؛ 
السابق  فقوله  املتلقي،  إثارة  عىل  يعمل  ألنّه  ألمهيته  بالقسم؛  املرتبط  الرتكيب 
من  أوىل  ومذاهبهم  وخمالفيه  ملحاربيه   متابعته إنَّ  قال  من  «لقول  رداً  كان 

( ١ ) وقوله: «خابط الغي، كأنه جعله والغي متخبطني، خيبط أحدمها يف األخر؛ وذلك أشد مبالغة 
من أن تقول: خبط يف الغي، ألن من خيبط وخيبطه غريه يكون أشد اضطراباً ممن خيبط وال خيبطه 

غريه» ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: ٣٣١/١.
( ٢ ) ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ١٥/٢.
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إليها  فعمد   ( ١ إهيان»(  وال   : قولهِ إىل  عيلَّ  ما  لعمري  بقوله:  ذلك  فردّ  حماربتهم، 
نجاح  يف  يُسهم  وهبذا  املتلقي،  وبني  بينه  تواصلية  مقاصد  لتحقيق  املتكلّم؛ 
عندما  باحلذف  يقوم  فاملتكلم  النّص،  داخل  الرتابط  صنع  يف  احلذف  ظاهرة 
فهم  عند  احلذف  عملية  تعوقه  ولن  بذهنه،  املحذوف  سيدرك  املتلقي  أنّ  يدرك 
املعاين  إلخراج  املتلقي  إليها  يلجأ  التي  الوسائل  أهم  من  فـ«العقل   (  ٢  ) النّصّ
الروابط  وتعمل   ،( ٣ امللفوظات»(  بعض  ظواهر  تثريها  التي  اإلشكاالت  وحلّ 
مصحوباً  اجلمل  بني  واالرتباط  بط  الرّ تقوية  عىل  والقسم»  «العطف  اإلضافية 

. باحلذف، فزادت األمر إيضاحاً
وا  فِرُّ ية للمتلقي يف حذف املضاف من قوله: «وَ وقد فتح املتكلم الداللة النّصّ
» وإقامة املضاف إليه مقامه، يف تأويل املحذوف بام يناسب السياق  نَ اهللاِ إِىلَ اهللاِ مِ

اللغوي، إذ قد حيتمل عدة تقديرات منها: 
أحدها:   اهربوا إىل رمحة اهللا من عذاب اهللا( ٤ ).

اهربوا إىل عفو اهللا من سخط اهللا. الثاين:  

اهربوا إىل عفو اهللا من عقاب اهللا. الثالث:  

واملنافقة،  املصانعة  ته.اإلدهان:  فْ أضعَ بمعنى   ، نْتُهُ هَ أوْ مصدر  اإلهيان:   .١٤  ،١٥/٢ ن:  م.   (  ١  )
وا لَْو تُْدِهُن َفُيْدِهُنوَن﴾  ظ: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: ٣٣١/١، قال سبحانه: ﴿َودُّ

[القلم: ٩].
.٨٩ : ( ٢ )ظ: حسام أمحد فرج: نظرية علم النّصّ

( ٣ ) مؤيد آل صوينت، اخلطاب القرآين دراسة يف البعد التداويل: ٧٧. 
( ٤ ) ظ: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: ٣٣١/١.
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اهربوا إىل رمحة اهللا من غضب اهللا( ١ ). الرابع:  
عمقاً  النّصّ  أعطى  إذ  السياقة؛  النّصّ  ومعطيات  تنسجم  التأويالت  وهذه 
واتساعاً يف الداللة، فتبقى عىل أثره مديات النّصّ الزمانية مفتوحة؛ لتشمل كل 
، و أسهم يف إنشاء نصّ متسق، وبيان مهمة املتلقي يف ملء الفجوات، ومن  متلقٍ

. ثم فك شفرة النص والعثور عىل املعنى الكامل للنصِّ
إذ  الرشطي؛  بالسياق  حذفها  يرتبط  ما  وغالباً  نادرٌ  اجلملة  حذف  أنّ  يبدو 
قد يُمثل أحد الطرفني (فعل الرشط أو جوابه) والسيام األخري؛ لداللة السياق 
وهُ  نَحُ متُ  ْ ملَ إِنْ  الً،  آجِ مْ  كُ لْجِ لِفَ نٌ  امِ ضَ  ٌّ يلِ «فَعَ قولهالسابق:  نحو  عليه،  اللغوي 
»؛ إذ ورد فعلُ الرشط مجلةً فعليَّةً منفيَّةً بـ(مل)، وهي قوله: «مل متنحوه»، يف  الً اجِ عَ
مةُ  ؛ لوجود املرجع «املحال عليه» وهو اجلملةُ االسميَّةُ املُتقدِّ فَ اجلوابُ ذِ حني حُ
» والذي يعدّ عامالً مهامً يف التامسك؛ إذ  عىل األداة، «فعيلٌّ ضامنٌ لفلجكم آجالً
بضامن  هلم  وتعهده   ، احلقّ وجهاده  الصحيح  منهجه  عىل  التأكيد  إطار  يف  جاء 

الفوز باآلخرة وذلك يؤكد أمهية املرجع يف الربط واإلحالة.
أكانت  سواء  املرجعية  يف  اإلحالة  مع  يتفق  احلذف  أنّ  السابق  من  يتضح 
ية، ومن ثَم يف الثانية قبلية أم بعدية، ويف اتساق النّصّ يف اإلحالة  خارجية أم نصّ

. ية، إالّ أنّ احلذف إحالة صفرية، ال ترتك أثراً لفظياً يف النّصّ النّصّ
قواعد  من  قاعدة  يُمثل  منهام  كلٍّ  كون  يف  اإلحالة  مع  احلذف  يتفق  و 
عنارصه  وربط  أجزائه،  وشدّ  النص،  «ضبط  عىل  يعمل  الذي  االقتصاد  قانون 
بعضها ببعض عن طريق جمموعة من القواعد التي ال تتعد الثالث من وجهة 

( ١ )فقد أطال ابن ميثم البحراين احلديث عنه للتفصيل ينظر: رشحه: ١٥/٢.
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واإلضامر،  احلذف،  هي:  الثالث  القواعد  وهذه  املوضوع،  يف  باحثني  نظر 
١ ) فيخترص الرتاكيب املكررة، ويستغني عنها لوجود قرائن سياقية  والرتميز».( 

عليها. دالّة 

( ١ )عمر أبو خرمة، نحو النّصّ نقد نظرية وبناء أخر: ١٦٧، قد أشار العلامء السابقون إىل الرتميز 
 ،٣٠٠/٢ احلروف):  زيادة  (باب  كتابه  راجع  اخلصائص:  كتابه  يف  جني  ابن  مقدمتهم  ويف 
٣٠١. وأشار إليه عمر أبو خرمة بأنّه رضب من االستغناء، وغالباً ما يتمثل يف حذف احلرف، 
أو  لغوية  عبارة  حمل  لغوي  عنرص  به  حيل  الذي  الوضع  «هو  عمر-:  نظر  وجهة  فالرتميز-من 
مفردة أو تركيب مع أنه–أي العنرص اجلديد – ال يدل عليها بالوضع، كداللة احلرف الواحد من 
حروف اهلجاء، عىل عالقة مل تذكر يف النص فكان وضع هذا العنرص: احلرف الواحد مثاال، داال 

 .١٨٣ :عىل وجود تلك العالقة» نحو النّصّ نقد نظرية وبناء أخر



٢٤٥

Èz›]m’\ ;nue∏\

k\ÂÄ¯]d;ªdÖ’\
اجلملة،  مكونات  بني  تصل  التي   (  ١ باألدوات(  القدماء  النحاة  اعتنى 
وصنّفوها حسب معانيها، وقلّبوا النّظر فيها انطالقاً من جماالت ربطها لأللفاظ 
احلروف،  من  غريه  عن  يزه  متُ  ، مزيةً أداة  أو  حرف  لكل  فخصصوا  هلا،  املجاورة 
فتُحدث   ،(  ٢ الرابطة(  العالقة  حسب  عدة  معاين  الواحد  احلرف  يتضمن  وقد 
ية  نّصّ وحدة  إىل  يُؤدي  ما   ، النّصّ داخل  اللغوية  الرتاكيب  بني  نصياً  تعالقاً 

البناء. متكاملة 
أو  اخلارجية  اإلحالة  عىل  يقترص  ال  النّيصّ  باالتساق  الربط  قرينة  وعمل 
فـ«التعليق  األداة،  دثها  حتُ  أخر رابطة  عالقات  وفق  عىل  يكتمل  وإنّام  ية،  النّصّ
مجلتي  استثنينا  فإذا  الفصحى،  العربية  اللغة  يف  التعليق  أنواع  أشهر  باألداة 
مجلة  كلّ  سنجد  فإننا  اإلفصاح  مجل  بعض  كذلك  بالصيغة،  واألمر  اإلثبات 
عىل  أجزائها  بني  العالقة  تلخيص  يف  ل  تُشكّ اإلطالق  عىل  الفصحى  اللغة  يف 

( ١ ) ظ: عىل سبيل املثال ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب: ١٤/١، وما بعدها
( ٢ ) ظ: خليفة امليساوي، الوصائل يف حتليل املحادثة (دراسة يف اسرتاتيجيات اخلطاب): ١٤.
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وأدوات  القسم،  وأدوات  الرشط،  أدوات  هي:  األدوات  وهذه   .(  ١ األداة»( 
لذكرها  للبحث  جمال  وال  وغريها،  واالستفهام  والنفي،  واالستثناء،  العطف، 
يف  النّصّ  اتساق  يف  وظاهراً  واضحاً  أثرها  كان  ما  تناول  عىل  اقترص  إذ  مجيعاً، 

اخلطب احلربية، وهي كاآليت: 
;UºÖç’\;k\ÂÄ^;H⁄̂ Â^

طريق  عن  ربطهام  يتجىلّ  طرفني،  عىل  يرتتب  لغوي  أسلوب  الرشط 
الرشطي؛  الرتكيب  عليه  يقوم  الذي  األسايس  الركن  تعدّ  التي  الرشط،  أدوات 
الرشط)؛  (جواب  ومجلة  الرشط)،  (فعل  مجلة  مجلتني؛  تعالق  عىل  تعمل  ألهنا 
ويف   .(  ٢ كاجلملة»(  وتصريمها   باألخر إحدامها  فرتبط  مجلتني،  عىل  إذ«تدخل 
حالة عدم وجودها تصبح اجلملتان منفصلتني، وتنفى عنهام قواعد السالمة يف 

الرتكيبي. البناء 
إن  نقول  ولكننا  مجلتان،  واجلزاء  الرشط  بقوله: «إن  ذلك (اجلرجاين)  أكد 
إحدامها  يربط  معنى  الكالم  يف  دخل  حيث  من  واحدة،  مجلة  حكم  حكمهام 
باألخر، حتى صارت اجلملة لذلك بمنزلة االسم املفرد يف امتناع أن حتصل به 
الفائدة، فلو قلت إن تأتني وسكت مل يفد، كام ال تفيد إذا قلت «زيد» وسكت، 
دليل  من  ومعلوماً  النفس  يف  منوياً  كان  وال  فعالً،  وال  آخر  اسامً  تذكر  فلم 
احلال...»( ٣ )، فهي عىل وفق املنظور اللغوي ليس إالّ مجلةٍ واحدة، وهذا تعبريٌ 

( ١ ) متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ١٢٣.
( ٢ ) ابن يعيش، رشح املفصل: ١٥٦/٨.ِ

( ٣ ) اجلرجاين، أرسار البالغة: ١١١.
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ال يقبل االنشطار؛ لكون اجلملتني تُعربان معاً عن فكرة واحدة، فاالقتصار عىل 
ما  نقل  عن  وقرصت  املتكلّم،  ذهن  يف  جيول  عام  باإلفصاح  ختلُّ  منهام  واحدة 
ها مجلتني فقد  ا من عدّ جيول فيه إىل ذهن املتلقي، هذا بالنسبة للنظر اللغوي، أمّ

جاءتْ نظرته عىل وفق الرؤية العقلية والتحليل املنطقي( ١ ).
ن، إذما، متى، أين،  تُقسم أدوات الرشط عىل نوعني: اجلازمة وهي (إن، مَ
 .( ٢ ملّا)(  اجلازمة: (إذا، لو، لوما، لوال،  وغري  ما)،  مهام،  أيان،  أنى،  حيثام،   ، أيّ
الدين)-  مجال  (مصطفى   ير ما  –بحسب  األساسية  الرشط  أدوات  ووظيفة 
ليست كوظيفة باقي األدوات األُخر كـ(قد، ما، هل)، وإنَّام أثرها كبري يف «تغيري 
من  متاميتهام  عىل  يرتتب  وما  استقالهلام،  أفقدهتام  بحيث  جلملتيها  التامة  النسبة 
وهذا   ،(  ٣ جديدة«(  تعليقية  لنسبة  طرفاً  منهام  كال  وصريت  السكوت،  صحة 

. التعالق الرشطي يؤدي إىل توسيع النّصّ
باألداة  االختصار  ويكمن   ، النّصّ الختصار  وسيلة  الرشط  أدوات  وتعد 
، فتعد رمزاً لغوياً يدلّ عىل  ال بالرتكيب الرشطي، الذي يؤدي إىل توسيع النّصّ
فاألداة  ومتعلقاته،  والفاعل  الفعل  من  كامل  لغوي  تركيب  عن  الفقرة  استغناء 
أو  الكيفية  عىل  تدل  التي  أو(كيف)  مستقبالً،  اشرتط  معنى  عىل  تدلّ  مثالً  (إذا) 

احلال...وغريها( ٤ ).
وقد يُستعان بـ(الفاء الرابطة) يف تأكيد االرتباط بني مجلتني، ولكن عىل وفق 

( ١ ) ظ: مهدي املخزومي، يف النحو العريب نقد وتوجيه: ٢٨٦.
( ٢ ) ظ: سيبويه، الكتاب: ٥٧/٣، و: ابن يعيش، رشح املفصل: ٤٢/٦.

( ٣ ) مصطفى مجال الدين، البحث النحوي عند األصوليني: ٢٥٧.
.١٨٩، ١٨٨ :( ٤ ) ظ: عمر أبو خرمة، نحو النّصّ نقد نظرية وبناء أخر
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جواباً  ووقع  رشطاً  يكون  أن  يصلح  ماال  كل  إن  وهي:  النحاة  وضعها  رشوط 
مجلة  أو  اسمية،  مجلة  اجلواب  كان  إذا  ذلك  ويتحقق  الفاء،  تلزمه  فإنه  للرشط 
طلبية، أو مجلة فعلية فعلها جامد، أو مسبوقاً باحلرف (قد)، أو بحريف التنفيس 

(السني، سوف)، أو مجلة فعلية مسبوقة باحلرف «ما»، أو «لن»( ١ ).
هذه  لطبيعة  نظراً   اإلمام خطب  يف  بكثرة  الرشط  أدوات  وردت  وقد 
املتلقي،  أمام  األمر  تصوير  طريق  عن  اإلصالح  يف  املتمثل  وهدفها  اخلطب 
أعامله،  عواقب  ل  وحتمّ طريقه،  رسم  يف  له  الفرصة  إلتاحة  يكره،  عام  وحتذيره 

منها قوله يف ذكر مذام أهل الشام، تنفرياً منهم، وبيان معنى احلكمني:
مْ  كُ ارَ تَ أَوْ وا  طِّعُ قَ فَ فِتْنَةٌ  َا  إِهنَّ  : قُولُ يَ سِ  َمْ بِاألْ يْسٍ  قَ بْنِ  اهللاَِّ  بْدِ  بِعَ مْ  كُ دُ هْ عَ امَ  «إِنَّ
ا  اذِبً انَ كَ إِنْ كَ هٍ وَ رَ تَكْ سْ َ مُ ريْ هِ غَ ريِ سِ طَأَ بِمَ دْ أَخْ قَ ا فَ ادِقً انَ صَ إِنْ كَ مْ فَ كُ يُوفَ وا سُ يمُ شِ وَ

.( ٢ )« ةُ مَ تْهُ التُّهْ مَ دْ لَزِ قَ فَ
أَ  طَ أَخْ دْ  قَ (فَ والثانية:  ا)،  قً ادِ صَ انَ  كَ إِنْ  (فَ األوىل:  مجلتني:  بني   ( (إنْ ربطت 
لت  استُعمِ بل  عندها،  يقف  مل  النّصّ  هذا  يف  والربط   ،( هٍ رَ تَكْ سْ مُ  َ ريْ غَ هِ  ريِ سِ بِمَ
(الفاء)؛ ألنَّ اجلواب فعل ماضٍ مسبوق بـ(قد)، وقد مثّل النّصّ صورة احتجاج 
قيس)  بن  (عبداهللا  األشعري  موسى  أبا  اختيارهم  يف  املخاطبني  عىل   اإلمام
ممثالً حلكومة أهل العراق، وقد مثّل الرتكيب الرشطي وجه االحتجاج؛ لكونه 
اختص بعبد اهللا نفسه، الذي نقل هلم خرب الفتنة يف البرصة «ويقول هلم: هذه هي 
اغمدوها  أي  سيوفكم،  وشيموا  يكم،  قسِّ أوتار  فقطّعوا  هبا،  دنا  عِ وُ التي  الفتنة 

( ١ ) ظ: حممد محاسة عبد اللطيف، بناء اجلملة العربية: ٢١٣.
( ٢ ) هنج البالغة: ٣٥٧، خطبة: ٢٣٨.
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ف، وحرض حرب صفني...  ، وصار معي يف الصَّ ا فام باله سار إيلَّ فإن كان صادقً
ا فيام رواه من خرب الفتنة فقد لزمته التُّهم وقبح االختالف إليه يف  وإنْ كان كاذبً
ا  بً اذِ انَ كَ إِنْ كَ احلكومة»( ١ )، والذي يتبني عن طريق الرتكيب الرشطي الثاين (وَ

) املرتبط به واملكمل له. ةُ مَ تْهُ التُّهْ مَ زِ دْ لَ قَ فَ
حصول  عىل  واملعنوية  اللفظية  بالقرائن  املحكوم  الرشطي  السياق  دلّ  وقد 
كان  البرصة-  يف  بالفتنة  فحصوله-وجوده  وعليه  املايض،  بالزمن  كان  األمر 
قطعياً ومشهوداً عليه من قبل املتلقي ( ٢ )، و من ثمَّ ال ينبغي االعتامد عليه-أيب 

.( ٣ ) موسى االشعري- يف هذا األمر اجلليل سواء كان صادقاً أم كاذباً
وكذلك من الربط بـ(إن)؛ قوله يف ذم العاصني من أصحابه:

ةُ  قَ رْ ا الْفِ تُهَ يَّ م أَ تِالَئِي بِكُ ىلَ ابْ عَ نْ فِعْل، وَ رَ مِ دَّ قَ ر، وَ نْ أَمْ ا قَىضَ مِ ىلَ مَ دُ اهللاَ عَ َ «أَمحْ
تُمْ  بْ ورِ حُ إنْ  وَ  ، تُمْ ضْ خُ تُمْ  لْ هِ أُمْ إنْ   ، ِبْ جتُ  ْ ملَ تُ  وْ عَ دَ ا  إذَ وَ  ، تُطِعْ  ْ ملَ تُ  رْ أَمَ ا  إذَ الَّتِي 
.( ٤ )« تُمْ صْ ة نَكَ اقَّ شَ بْتُمْ إىلَ مُ إنْ أُجِ ، وَ نْتُمْ عَ ام طَ ىلَ إمَ عَ النَّاسُ عَ تَمَ إنِ اجْ ، وَ تُمْ رْ خُ

م ثمة تكاثف رشطي، يتجىلّ يف الروابط الرشطية (األدوات)  يف النّصِّ املتقدّ
يف  غاية  النّصّ  جعلت  ثم  ومن  حلقها،  وما  سبقها  بام  النّصّ  أجزاء  ربطت  التي 
بتلك «الفرقة»،  التعريف  بدء  منذ  بالرشط  انطلق   فاإلمام والرتابط.  االتساق 

( ١ ) ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: ١٣/ ١٩٥- ١٩٦.
( ٢ ) وهذا يدفع ختصيص داللة االحتاملية بالرشط التي طال حديث النحاة عنها، لالستزادة، يراجع: 
ابن يعيش، رشح املفصل: ٨/ ٥٧، و: الريض، رشح الريض: ٩٠/٤، و: مهدي املخزومي، يف 

النحو العريب نقد وتوجيه: ٢٨٩.
( ٣ ) ظ: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ٣٠٥/٤، ٣٠٤.

( ٤ ) هنج البالغة: ٢٥٨، خطبة: ١٨٠.
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الرشط  فعل  علقت  التي  الرشط «إذا»  بأداة  التعريف  بدأ  إذ  اهللا-  محد  بعد  -أي 
» وهو يف الزمن املايض بفعل اجلواب «مل تُطع» وهو الفعل املضارع املنفي  «أمرتُ
بـ«مل» التي قلبت زمنه إىل املايض، فتساو زمن اجلملتني، وهكذا سارت اجلمل 
اجلمل  هذه  تبني  إذ  بينها؛  فيام  الربط  عىل  بـ«الواو»  العطف  عمل  التي  األُخر 
التي  «إذا»  باألداة  املبدوء  الرشط  وبأسلوب  توبيخهم،  يف   اإلمام استمرار 
بـ«تارة، وبأداة الرشط «إن»  ربطت بني فعل الرشط «دعوتُ «وجوابه املنفي «مل جتُ
التكرار  ذلك  النص  يميز  وما   .أخر تارة  جوابه  مع  الرشط  فعل  ربطت  التي 
األربع  وجعل  (إذ)،  باألداة  مبدوءة  منها  اثنتني  جعل  فقد  الرشطية؛  اجلمل  بني 
النص  عليه  بني  الذي  التوبيخ  أسلوب  عن  خيرج  ومل  (إن)،  باألداة  األخريات 
عىل الرغم التنويع بأدايت الرشط، والتنويع يف صيغ بناء األفعال املاضية بني املبني 

للمعلوم، واملبني للمجهول، وكذلك منح النص قوة التامسك والرتابط.
وملّا كان هدف اإلمام إحداث التأثري الفاعل، وبثّ التوجيه يف املتلقني، 
يتضمنه  عام  وتعربّ  عملها،  لتؤدي  فائقة؛  وعناية  بدقة  الرشطية  الرتاكيب  صاغ 
تطلّب؛  وهذا  اجلملية،  الرتاكيب  هذه  املخاطِب  محلها  دالالت  من  النص 
استجابات  قع  توّ عىل  القدرة  لدهيم  تتوافر  أن  النّصِّ  منتجي  عىل  يتوجب  إذ 
ببناء  يقوموا  كأن  رفض،  أو  دعم  من  تكمن  وما  أفعاهلم  وردود  املتلقني، 
يف  األساس  الدافع  وهذا   ،(  ١ ومعرفتهم(  ومعتقداهتم  للمتلقني  داخيل  نموذج 
تراكيبه،  صياغة  يف  العجيب  االتساق  فتجىلّ  املتكلّم.  به  قام  ما  وهو   ، النّصِّ
والتغري يف بنائها ملا يتوافق وسياق املوقف، فارتبط عمل األداة (إذا) يف سياق 

.١٧٨ : ( ١ ) ظ: إهلام أبو غزالة، مدخل إىل علم لغة النصّ
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 أمرهم إذا  م  فإهنّ السيئة،  مواقفهم  وتصوير  ألفعاهلم،   ( ١ القطعي(  احلصول 
فرتتبت   ،( ٢ له(  يستجيبون  ال  اجلهاد  إىل  دعاهم  وإذا  ألمره،  يمتثلون  ال  بفعل 
(إن)؛  األداة  طريق  عن   اإلمام ذكرها  أسباب،  هذا  فعلهم  حصول  عىل 
وتصوير  الرشط،  فعل  عىل  «التوبيخ  (إن)  معاين  فمن  والذم،  التوبيخ  لقصد 

.( ٣ أنّ املقام ال يصح إالّ لفرضه كام يُفرض املحال»( 
متعلقا  أمراً  يُضيف  حني  الرشوط،  تعدد  صورة  إىل  املتكلّم  يلجأ  ما  وغالباً 
اجلمع  (الرشط)  حصوله  يستلزم  وعليه  املوقف،  عليها  يُرسي  حالة  من  بأكثر 

بني أمرين أو أكثر.
أيام  يف  الشام  أهل  يسبّون  قوماً  ع  سمِ قولهعندما   ( ٤ بـ(لو)(  الربط  ومن 

من  أداة  كل  داللة  ذلك  ومن  ألمهيته،  بالتفصيل  الرشط  موضوع  القدامى  النحاة  تناول  لقد   (  ١  )
أدوات الرشط وما يُميزها عن غريها، فقد فرقوا بدقّة داللة (إن) عن (إذا)، ير (ابن يعيش) 
أنّ األصل يف (إذا) أن تستعمل يف األمر املقطوع بحصوله، ولكثري الوقوع، ويكون زمنها حمدداً 
فال  وعليه  املستقبل،  يف  وجوده  يف  مشكوك  أمر  يف  إالّ  تستعمل  ال  التي  بخالف (إن)  معلوماً، 
جياز بـ(إذا) يف املستقبل إالّ يف األمر املتيقن حصوله كقولك: (إذا طلعت الشمس فأتني) ألنّ 

الشمس ستطلع الحمالة. ظ: ابن يعيش، رشح املفصل: ٤/٩.
( ٢ ) ظ: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ١٦٧/٣.

اإلسالمية،  والعلوم  اآلداب  ترشين،  جامعة  جملة  الرشط،  أدوات  داللة  البب،  ابراهيم  ظ:   (  ٣  )
جملد(٣٠)، العدد (٢)، ٢٠٠٨: ١٣٦.

ا: حرف امتناع  ( ٤ ) «لو» أداة رشط غري جازمة تدل عىل الزمن املايض، وقد شاع عىل ألسنة النحاة أهنّ
المتناع، فيمتنع هبا اليشء المتناع غريه، أي امتناع جواب الرشط المتناع فعل الرشط، فهي هبذا 
املفهوم أداة رابطة يف الرتكيب بحيث أّهنا تقتيض امتناع ما دخلت عليه، ويستلزم امتناع الذي 

يليها امتناع التايل. ظ: املرادي، اجلنى الداين يف حروف املعاين: ٢٨٧.



٢٥٢................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
حرب صفني:

مْ  تُ رْ كَ ذَ وَ  ، مْ هلَُ امَ أَعْ تُمْ  فْ صَ وَ لَوْ  مْ  لكِنَّكُ وَ  ، بَّابِنيَ سَ ونُوا  تَكُ أَنْ  مْ  لَكُ هُ  رَ أَكْ «إِينِّ 
مَّ  هُ : اللَّ مْ اهُ مْ إِيَّ بِّكُ انَ سَ كَ تُمْ مَ لْ قُ ، وَ رِ ذْ غَ يفِ الْعُ لَ بْ أَ ، وَ لِ وْ بَ يفِ الْقَ وَ انَ أَصْ ، كَ مْ اهلَُ حَ
تَّى  ، حَ مْ الَلَتِهِ نْ ضَ مْ مِ هِ دِ اهْ ، وَ مْ يْنِهِ بَ يْنِنَا وَ اتَ بَ لِحْ ذَ أَصْ ، وَ مْ هُ اءَ دِمَ ا وَ نَ اءَ نْ دِمَ قِ احْ

.( ١ )« جَ بِهِ ِ نْ هلَ انِ مَ وَ دْ الْعُ يِّ وَ نِ الْغَ ، ويرعوي عَ هُ لَ هِ نْ جَ قَّ مَ فَ احلَْ رِ عْ يَ
يف النّصّ املتقدم ربطت «لـو« بني مجلتني، «وصفتم»، والثانية «كان أصوب 
فقد  الثاين،  واستلزمت  األول،  فمنعت   ، بامضٍ ماضياً  علّقت  فقد  القول»،  يف 
ربط  يف  القرائن  أهم  من  يعدّ  إذ  وجوابه؛  الرشط  فعل  بني  التامثل  هذا  أعاهنا 
مجلتني، فقدتا خصائصهام األوىل، وكونتا مجلة مركبة هلا سامت بنائية، وخصائص 

داللية( ٢ ).
؛  السبّ عن  فالتحذير  وترغيب  حتذير  سياق  يف  جاء  الرشطي  الرتكيب  إنّ 
دي نفعاً، واستبداله بأمورٍ أُخر أمهها وصف أعامهلم السيئة، وظلمهم  ألنّه ال جيُ
العباد، والنتيجة؛ كون هذا الفعل أصوب؛ ألنّه يكشف حاهلم، وأبلغ يف العذر، 

وهذا ما يقود املتلقي لربط السبب مع النتيجة، فال ينفك أحدمها عن اآلخر.
;UÀŞ¬’\;k\ÂÄ^ –; ⁄]Ë›]l

تعدّ أدوات العطف من أدوات الربط املهمة؛ إذ نالت عناية العلامء الفائقة، 
«إنّ  املفرد:  بشأن  فقال  واجلملة،  املفرد  بربط  فائدته  إىل  (اجلرجاين)  أشار  فقد 
يف  أرشكه  إذا  وأنه  األول.  إعراب  يف  الثاين  يرشك  أن  املفرد  يف  العطف  فائدة 

( ١ ) هنج البالغة: ٣٢٣، خطبة: ٢٠٦.
( ٢ ) ظ: مالك يوسف املطلبي، يف الرتكيب اللغوي للشعر العراقي: ١٤٩.



٢٥٣الفصل الثالث: املبحث الثاين: الربط باألدوات ....................................... 
بأنه  املرفوع  عىل  املعطوف  أن  نحو  اإلعراب،  ذلك  حكم  يف  أرشكه  فقد  إعرابه 
يف  له  رشيك  له،  أو  فيه  أو  به  مفعول  بأنه  املنصوب  عىل  واملعطوف  مثله،  فاعل 
ذلك»( ١ )، وصريّ حكم اجلملة كحكم املفرد، والسيام فيام يتعلق بالتناسب بني 
اجلمل املعطوفة دون قيامها عىل االشرتاك يف االشرتاك يف أيّ حكم إعرايب( ٢ ).
وبلغت درجة عناية (اجلرجاين) بأثر العطف يف حتقيق التامسك، إذ ير أنه ال 
يقترص عىل اجلملة، وإنَّام يتعد ليشمل املستو النّيصّ يف بناء وحدة متسقة، يقول: 
«فأمر العطف موضوع عىل أنّك تعطف تارةً مجلة عىل مجلة، وتعمد أخر إىل مجلتني 

أو مجل فتعطف بعضا عىل بعض، ثم تعطف جمموع هذه عىل جمموع تلك»( ٣ ).
وقد أكثر املحدثون يف حديثهم عن العطف، ووضعوا له رشوطاً وحدوداً، 
طبيعة  بحسب  االختالف،  ة  وشدّ باالتساع  تتسم  متنوعة،  وتقسيامت  وأحواالً، 

.( ٤ ) مكوناهتا، وهبا يتجىلّ أثر العطف يف متاسك وحدة النّصّ

( ١ ) اجلرجاين دالئل اإلعجاز: ٢٢٣، وقد اعتمد حممد محاسة عىل اجلرجاين يف بيان أثر حرف العطف 
، يقول: «يقوم حرف العطف مع التطابق يف العالمة اإلعرابية بالدور العظيم يف  يف ترابط النّصّ
ترابط املعطوف باملعطوف عليه، وقد تتوافر عنارص أُخر من خارجها، كأن يكون املعطوف عليه 
واملعطوف مطلوبني ملا يدل عىل املشاركة... ويقوم معنى حرف العطف نفسه يدور يف مشاركة 
الربط،  عوامل  لتوافر  التامسك  يتحقق  وعليه   .١٩٣ العربية:  اجلملة  بناء  واملعطوفـ».  املعطوف 
ظ:  العطف).  حرف  ومعنى  املشاركة،  وأفعال  اإلعرابية،  والعالمة  العطف،  )حرف  وهي: 

صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النّيصّ بني النظرية والتطبيق: ٢٥٩/١.
( ٢ ) ظ: اجلرجاين، دالئل اإلعجاز: ٢٢٣. و: حممد الشاوش، أصول حتليل اخلطاب: ٤٨٧/١.

( ٣ ) اجلرجاين، دالئل اإلعجاز: ٢٤٥.
( ٤ ) ركز حممد الشاوش- يف كتابه أصول حتليل اخلطاب–نصابه يف تفصيل القول يف ظاهرة العطف 

، لالستزادة يراجع: أصول حتليل اخلطاب: ٤٣٣/١. وأثره يف حتقيق وحدة النّصّ



٢٥٤................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
التي  العالقات  جمموعة  بوجراند)؛  (دي  فه  عرّ ما  بحسب  والعطف 
املساحات  هذه  يف  التي  األشياء  بني  أو   ، للنّصّ السطحية  املساحات  بني  تقع 
سطحي  نظام  ذات  تُعدّ  أن  سن  حيُ املختلفة،  الربط  بأنواع  ترتابط  التي  والصور 
متشابه( ١ ). وجتمع هذه العالقات، العنارص والصور، وتُعلّق بعضها ببعض يف 
ية متسقة، تؤدهيا أدوات العطف، التي أطلق عليها (بوجراند) أنواع  وحدة نّصّ
واالستدراك،  والتخيري،  اجلمع،  (مطلق  هي:  معاين  أربعة  يف  فتتمثل  الربط، 
 ،(  ٢ عليه(  واملعطوف  املعطوف  بني  العالئقي  الرتابط  إىل  فتؤدي  والتفريع)، 

كاآليت: وهو 
            
 الـمـعـطـوف + أداة الـعـطـف + الـمـعـطـوف عـلـيـه          

 
 الربط  التعالقي

القائمة  العالقات  أنواع  عىل  «عالمات  العطف:  أدوات  (الزنّاد)  عدّ  وقد 
عليه  يقوم  الذي  النظام  مفاصل  وتبنيّ  اجلمل،  تتامسك  وهبا  اجلمل،  بني 
أو  اجلملتني،  بني  االختالف  منها؛  برشوط  باألداة  الربط  قرن  وقد   ،( ٣  )« النّصّ
لغموض  إضامرها؛  أو  حذفها  جيوز  ال  و   ،( ٤ املتباعدين(  أو  املتصلني،  املقطعني 

( ١ ) ظ: دي بوجراند، النّصّ واخلطاب واإلجراء: ٣٤٦.
( ٢ ) ظ: م. ن ٣٤٦.

.٣٧ : ( ٣ ) األزهر الزناد، نسج النّصّ
( ٤ ) ظ: م. ن: ٥٦.



٢٥٥الفصل الثالث: املبحث الثاين: الربط باألدوات ....................................... 

املعنى الداليل من دوهنا ( ١ )، فوجودها أمر رضوري، وال يمكن االستغناء عنها 
.( ٢ ) ؛ إذ تربط بني معانيها وترتبها داخل النّصّ دثه من متاسك نّيصّ ملا حتُ

الداللية  وظيفته  ضوء  يف  النّيص،  التامسك  وسائل  من  وسيلة  العطف  يعد 
، متيزه من  والبالغية، فلكل حرف من حروف العطف ووظيفته يف ترابط النّصّ

 :ففي قوله ،غريه من احلروف، وهذا ما يُلحظ يف البنية اخلطابية لإلمام
 ، املأْثُورِ مِ  لَ العَ وَ  ، ورِ هُ املشْ ينِ  بِالدِّ هُ  لَ سَ أرْ  ، ولُهُ سُ رَ وَ هُ  بْدُ عَ داً  َمَّ حمُ أَنَّ  دُ  هَ أَشْ «وَ
ةً  احَ إزَ  ، ادِعِ الصَّ رِ  االَمْ وَ  ، عِ الالَّمِ يَاءِ  الضِّ وَ  ، اطِعِ السَّ النُّورِ  وَ  ، طُورِ املسْ الكِتَابِ  وَ
النَّاسُ  وَ  ، بِاملَثُالَتِ ويفاً  ْ ختَ وَ  ، بِااليَاتِ يراً  ذِ ْ حتَ وَ  ، بِالبَيِّنَاتِ اجاً  تِجَ احْ وَ  ، اتِ بُهَ لِلشُّ
 ، رُ النَّجْ تَلَفَ  اخْ وَ  ، اليَقِنيِ ي  ارِ وَ سَ تْ  عَ زَ عْ زَ تَ وَ  ، ينِ الدِّ بْلُ  حَ فِيها  مَ  ذَ انْجَ فِتَن  يف 

.( ٣ )«... اقَ ضَ ، وَ رُ تَّتَ االْمْ تَشَ وَ
نجد أن أداة العطف (الواو)( ٤ ) قد حققت وظيفة داللية يف السياق املقايل، 
فأسهمت يف اجلمع بني الصفات التي اختصت باملوصوف (الرسول، الذي 

( ١ ) ظ: ابن جني، اخلصائص: ٥٦/٢، و: عثامن أبو زنيد و نحو النص، دراسة تطبيقية يف خطب 
عمر ابن اخلطاب ووصاياه ورسائله: ٩٨، رسالة ماجستري يف اجلامعة األردنية.

( ٢ ) ظ: صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النّيصّ بني النظرية والتطبيق: ٢٥٩/١، ٢٥٨.
( ٣ ) هنج البالغة: ٤٦، خطبة: ٢.

( ٤ ) الواو: معناها إرشاك الثاين فيام دخل فيه األول، وليس فيها دليل عىل أهيام كان أوال، فموقع الواو 
الوسط ورتبتها التوسط بني أول وثان ال هيم من يكون األول وال من يكون الثاين وإنام الذي 
هيمنا هو وجود أول وثان، ووجود حرف العطف الواو رابطا بينهام، فإذا قلت: جاء حممد وعيل، 
مل جيز لك أبدا أن تقول: جاء حممد عيل وال أن تقول: جاء وحممد عيل، وأنت تريد العطف بينهام، 

ج، األصول يف النحو: ٥٥/٢، و: ابن عقيل، رشح ابن عقيل: ٢٢٦/٢. ظ: ابن الرسّ



٢٥٦................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
لتشمل  البؤرة؛  هذه  توسيع  يف  بـ(الواو)  العطف  دور  ويأيت   ، النّصّ بؤرة  يُمثل 
يشمل  قد  بالعطف  ع  «فالتوسّ ببعض،  بعضها  املتعالقة  و  هلا  التابعة  الرتاكيب 
برأسها،  قائمة  كالمية  وحدة  داخل  املنتظمة  الدالالت  العربية  اجلملة  حتليل  يف 
األمر تعالقاً  وزاد الوصف   ،( ١ املعنوي»(  الرتكيبي بالشكل  الشكل  يلتقي  حتى 
هذه  (الباء)  اجلر  حرف  خصص  و  ية.  النّصّ البنية  داخل  للرتاكيب  وتوسعاً 

باملوصوف. املميزة  العظيمة  الصفات 
لَمِ  (العَ وَ  ،( ورِ هُ املشْ ينِ  (بِالدِّ املتشاهبة  االسمية  العطفية  املركبات  جاءت  وقد 
رِ  (االَمْ وَ  ،( عِ الالَّمِ يَاءِ  (الضِّ وَ  ،( اطِعِ السَّ (النُّورِ  وَ  ،( طُورِ املسْ (الكِتَابِ  وَ  ،( املأْثُورِ
ة عن  ية، ومجيعها معربّ ) مناسبة وطبيعة العنارص املرتابطة داخل الوحدة النّصّ ادِعِ الصَّ
موصوفٍ واحد؛ لتُميّزه دون غريه هبذه الصفات العظيمة، و أنّ كلَّ عنرص من هذه 
العنارص يُعربّ عن املوصوف نفسه، الذي تُالئمه الصفة العظيمة، فجاء الربط متوازناً 
ق يف داللة  بني اجلمل االسمية الثابتة املستمرة، ما زاد يف انسجامه وترابطه؛ إذ تعمّ

، وأبقى مدياته مفتوحة أمام كلِّ متلق، دون حرصها بزمن أو مكان معني. النّصّ
عىل  «الكتاب»  عطف  املسطور»،  والكتاب  املأثور،  «بالعلم   :قوله ويف 
«العلم»، بواسطة حرف العطف (الواو)، فقرنه به، وارشكه بالوظيفة الداللية، 
عليهام  املعطوف  الرتكيب  يف  املتكلّم  ذكرها  قد  واحدة،  نتيجة  عليهام  فرتتّب 
«جيوز  مها:  بتأويلني  املأثور  العلم  احلديد)  أيب  (ابن  ل  أوّ وقد   ،« اطِعِ السَّ «النُّورِ 
أن يكون عنى به القرآن، ألن املأثور املحكي، والعلم ما هيتد به... وجيوز أن 
بعد:  قوله  هذا  ويؤكد  ومأثورة،  كثرية  فإهنا  القرآن،  غري  معجزاته  أحد  به  يريد 

( ١ ) املنصف عاشور: بنية اجلملة العربية بني التحليل والنظرية: ٧٠.



٢٥٧الفصل الثالث: املبحث الثاين: الربط باألدوات ....................................... 
السياق  لداللة  األرجح؛  والثاين   ،(  ١ تغايرمها»(  عىل  فدل  املسطور،  والكتاب 

العطفي عليه، وهذا التناسب الداليل يقوي عملية الربط بالعطف.
ترتيب  يف  العطفي،  السياق  إطار  يف  الداليل  التعالق  هذا  استمر  لقد 
املعطوفات، واعتامد بعضها عىل بعض يف سلسلة منسجمة متسقة، يمكن متثيلها 

اآليت:  باملخطط 
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حول  متظهرَ  اجلمل،  بني  داللياً  تعالقاً  ة  ثمّ أنّ  السابق  التخطيط  من  يتبنيّ 
وهي:  أال  األوىل،  اجلملة  مضمون  يف  جاء   ،الرسول) هو  واحد،  مرجع 
عنها  استغناءً  هلا،  التالية  اجلمل  من  فحذفها   ، النّصّ بؤرة  مثلّت  وعليه  (أرسله) 

بوجود أداة العطف (الواو)، وهنا حتقق االختصار.
القرينة  مثلت  التي  (الواو)-  العطف  ألداة  االستعامل  مالءمة   مد ويتبنيّ 
- وداللتها عىل اجلمع واإلرشاك، وليس هذا فحسب،  اللفظية األساسية يف النّصّ

( ١ ) ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: ٣٢/١.
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وإنّام دلّت عىل ترتيب( ١ ) اجلمل بعضها عىل بعض، فجاءت مسبوكة متسقة.
:أيضاً يف تعداد فضائل الرسول ومثله قوله

ةِ  َّ رسُ وَ  ، يَاءِ لْ الْعَ ةِ  ابَ ؤَ ذُ وَ  ، يَاءِ الضِّ اةِ  كَ شْ مِ وَ  ، بِيَاءِ االْنْ ةِ  رَ جَ شَ نْ  مِ هُ  تَارَ «اخْ
.( ٢  )« ةِ مَ كْ ِ نَابِيعِ احلْ يَ ، وَ ةِ ابِيحِ الظُّلْمَ صَ مَ ، وَ اءِ الْبَطْحَ

الثابتة  االسمية  الرتاكيب  اختيار  يف  وتعمق   ،املوصوف فضائل  مجع  لقد 
 ،( يَاءِ لْ عَ الْ ةِ  ابَ ؤَ (ذُ وَ  ،( يَاءِ الضِّ اةِ  كَ شْ (مِ وَ  ،( بِيَاءِ االْنْ ةِ  رَ جَ (شَ معانيها؛  عىل  الدالة 
ضوء  يف  ذلك  كل   ،( ةِ مَ كْ احلِْ نَابِيعِ  (يَ وَ  ،( ةِ الظُّلْمَ ابِيحِ  صَ (مَ وَ  ،( اءِ بَطْحَ الْ ةِ  َّ (رسُ وَ
كلّ  مع  (اختاره)،  الفعل  تكرار  عن  استغنى  إذ  (الواو)؛  العطف  بأداة  تعالقها 
تركيب، مبيناً أصل اختيار النبي ؛ لتنشيط ذهن املتلقي يف تقدير هذا املحذوف 
املقايل، بام  الدالة يف السياق  القرائن  معرفية، تعينه يف ذلك  أدوات  بام يمتلكه من 
لَ املتكلّم اختيار  فيها أداة العطف (الواو)، فتمثل االختصار يف هذا اإلطار، فأصّ

الرسول  من ستة أصول وهي كاآليت: 

 اختاره       
 َيَناِبيِع اْلِحْكَمةِ   

 َمَصاِبيِح الظُّْلَمةِ  َشَجَرِة اْالْنِبَياءِ    
َياءِ   ، ُسرَِّة اْلَبْطَحاءِ  ُذَؤاَبِة اْلَعْلَياءِ  ِمْشَكاِة الضِّ



ااياِء ييض ضضل ا ااكاِة ككش ااياِءششِم ييل للع ععل ا ةةبِة اؤا ةرِةذ ررس

( ١ ) وهذا يتعارض ورأي أغلب النحاة يف داللتها عىل الرتتيب. لالستزادة يراجع: املرادي، اجلنى 
الداين يف حروف املعاين: ١٥٩، ١٥٨.

( ٢ ) هنج البالغة: ١٥٦، اخلطبة: ١٠٨.
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اهللا  اختيار  سبب  استقصاء  يف  العطف  عىل  املتكلم  اتكاء   مد يظهر  هذا  من 
تعاىل الرسول حممد  نبياً لألمة وهادياً هلا، فجاء بيانه له مناسباً، وطبيعة العنارص 
ة عن كلّ أصل من أصوله، ومنسجمة وسياق املقال، ومن ثم مؤدياً إىل اتساق  املعربّ

. ية يف ذهن املتلقي بصورة عامة؛ النفتاح داللة النّصّ البنية الكلية للوحدة النّصّ
 ،اإلمام خطب  يف  للربط  وسيلةً  بوصفها  العاطفة   (  ١ (الفاء)(  ووردت 

ففي قوله يف تصوير الفتن، وأثرها يف مذاهب النّاس:
 ; ينَ انِدِ املُْعَ نُ  لْسُ أَ نْهُ  عَ طَعَتْ  قَ انْ البَاطِلِ  لَبْسِ  نْ  مِ لَصَ  خَ قَّ  احلْ أَنَّ  لَوْ  «...وَ
يل  تَوْ يَسْ نَالِكَ  هُ فَ انِ  جَ زَ يُمْ فَ  ، غْثٌ ضِ ا  هذَ نْ  مِ وَ  ، غْثٌ ضِ ا  هذَ نْ  مِ ذُ  خَ ؤْ يُ لكِن  وَ

نَى»( ٢ ). سْ نَ اهللاِ احلُْ مْ مِ بَقَتْ هلَُ ينَ سَ و الَّذِ نْجُ يَ ، وَ لِيَائِهِ ىلَ أَوْ يْطَانُ عَ الشَّ
يل  تَوْ سْ يَ نَالِكَ  هُ «فَ  ،« انِ جَ زَ يُمْ «فَ النّصّ  مجل  بني  الربط  يف  (الفاء)  أثر  ظهر 
فبعدما  متقنة،  بصورة  التامسك  صفة  عليه  فأضفت   ،«... لِيَائِهِ أَوْ ىلَ  عَ يْطَانُ  الشَّ
معاً،  فشاركتهام  والباطل،  احلق  بني  بااللتباس  املتمثلة  األحداث  مجعت(الواو) 
( ٣ )»، الذي يريد به أن  ثٌ غْ ا ضِ نْ هذَ مِ ، وَ ثٌ غْ ا ضِ نْ هذَ ذُ مِ خَ ؤْ لكِن يُ يف قوله: «وَ

( ١ ) الفاء: وهي توجب أن الثاين بعد األول وأن األمر بينهام قريب، وتوجب أيضا وجود االثنني، 
أول وثان تتوسط الفاء بينهام وال جيوز أن يتقدم االثنان عليها وال أن يتأخرا عنها، نحو: «جاء 
ّي َخلق َفسّوى﴾ [األعىل: ٢]، وللفاء معانٍ كثرية أبرزها  َّ زيد فعمرو«، ومنه قوله تعاىل: ﴿ا
يف  األزهية  اهلروي،  و:   ،٥٥  /٢ األصول يف النحو:  الرساج:  ابن  يراجع:  لالستزادة  الرتتيب، 

علم احلروف: ٢٥٠/٢.
( ٢ ) هنج البالغة: ٨٨، خطبة: ٥٠.

غث: قبضة من حشيش خمتلط فيها الرطب باليابس، ظ: هنج البالغة: ٥٨١، وظ: ابن ميثم  ( ٣ ) الضِ
)، [ص: ٤٤]. ثاً غْ كَ ضِ ذْ بِيَدِ خُ البحراين: ١٣٤/٢. منه قوله تعاىل: )وَ
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«أخذ احلق من وجه مل يعدم شبيهاً له من الباطل يلتبس به. وإن نظر إىل الباطل 
 ،( ١ احلق فاشتبه به فذلك ضغث احلق وضغث الباطل»(  الح كأن عليه صورة 
قوله  يف  والسيام  احلدث،  ذلك  عىل  نتيجة  أو  احلكم  ترتيب  يف  (الفاء)  اعقبتها 
نَى»،  ُسْ نَ اهللاِ احلْ ُمْ مِ تْ هلَ بَقَ ينَ سَ ذِ و الَّ نْجُ يَ ، وَ لِيَائِهِ ىلَ أَوْ يْطَانُ عَ يل الشَّ تَوْ سْ نَالِكَ يَ هُ «فَ
ن الشيطان من اإلغواء والوسوسة للمتلقي،  فقد أبان احلكم فيها بوضوح؛ فتمكّ
هو نتيجة مزج احلق بالباطل. وعليه فالبنية الكلية للنّصّ متالمحة بفضل أدوات 
العطف، التي أضفت عليه صفة االتساق، ليس عىل املستو الشكيل فحسب، 

وإنّام امتد إىل االتساق الداليل بني مضمون األحداث ونتيجتها.
إطار  عىل  يقترص  ال  بالعطف  الربط  أنّ  إىل   - آنفاً مرّ  –فيام  البحث  أشار 
املتباعدة،  اجلمل  ليشمل  يمتد  وإنّام  فحسب؛  املتقاربة  اجلمل  أو  اجلملة، 
)، يف قوله يف حتذير النّاس  مَّ ية، وهذا ما أسهمت به األداة (ثُ والوحدات النّصّ
 ،  للرسول والتسليم  والشهادة  عليه،  والثناء  تعاىل،  اهللا  محد  بعد  الفتن،  من 

:قال
اتِ  رَ كَ سَ وا  قُ اتَّ فَ  ، بَتْ َ رتَ اقْ دِ  قَ ا  بَالَيَ اضُ  رَ أَغْ بِ  رَ الْعَ  َ عْرشَ مَ مْ  إِنَّكُ مَّ  ثُ  ...»
نْدَ  عِ تْنَةِ  الْفِ اجِ  جَ وِ اعْ وَ ةِ،  وَ الْعِشْ تَامِ  قَ يفِ  ثَبَّتُوا  تَ وَ  ، ةِ مَ النِّقْ ائِقَ  بِوَ وا  رُ ذَ احْ وَ  ، ةِ مَ النِّعْ
دَ  عْ بَ أْيتِ  يَ مَّ  ثُ ا...  اهَ حَ رَ ارِ  دَ مَ وَ ا،  طْبِهَ قُ ابِ  تِصَ انْ وَ ا،  ينِهَ مِ كَ ورِ  ظُهُ وَ ا،  نِينِهَ جَ لُوعِ  طُ
ة،  امَ تِقَ اسْ دَ  عْ بَ لُوبٌ  قُ يغُ  تَزِ فَ  ، وفِ حُ الزَّ ةِ  مَ الْقَاصِ وَ  ، وفِ جُ الرَّ تْنَةِ  الْفِ الِعُ  طَ ذلِكَ 
نْدَ  عِ اءُ  اآلرَ تَبِسُ  لْ تَ وَ ا،  هَ ومِ جُ هُ نْدَ  عِ اءُ  وَ االَهْ تَلِفُ  ْ ختَ وَ ة،  الَمَ سَ دَ  عْ بَ الٌ  جَ رِ لُّ  تَضِ وَ

ا...»( ٢ ). هَ ومِ نُجُ

( ١ ) هنج البالغة، رشح حممد عبده: ١٠٠/١.
( ٢ ) هنج البالغة: ٢١٠، خطبة: ١٥١.
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الوحدات  بني  الربط  يف  النّصِّ  هذا  يف   (  ١  )( مَّ (ثُ العطف  أداة  أثر  يظهر 
 َ رشَ عْ مَ مْ  إِنَّكُ مَّ  أجزائه «ثُ تالحم  إىل  فأدت   ، للنّصّ الكلية  البنية  إطار  يف  ية،  النّصّ
 ، ةِ مَ ائِقَ النِّقْ وا بِوَ رُ ذَ احْ ، وَ ةِ مَ اتِ النِّعْ رَ كَ وا سَ قُ اتَّ بَتْ فَ َ دِ اقْرتَ ا قَ اضُ بَالَيَ رَ بِ أَغْ رَ عَ الْ
الالزم،  االستعداد  بأخذ  املتلقني  بإنذار  أخذ  ففيها   ،«... ةِ وَ عِشْ الْ تَامِ  قَ يفِ  ثَبَّتُوا  تَ وَ

من صواعق الفتن يف املستقبل.
 ، وفِ جُ تْنَةِ الرَّ فِ دَ ذلِكَ طَالِعُ الْ عْ أْيتِ بَ مَّ يَ ية الثالثة–«ثُ ثم رشع يف الوحدة النّصّ
ة...»– الَمَ دَ سَ عْ الٌ بَ جَ لُّ رِ تَضِ ة، وَ امَ تِقَ دَ اسْ عْ لُوبٌ بَ يغُ قُ تَزِ ، فَ وفِ حُ ةِ الزَّ مَ اصِ قَ الْ وَ

إىل بيان أفعال تلك الفتنة بالنّاس من إزاغة قلوب القوم عن االستقامة وهالكهم، 
فقد  كالمه،  تفاصيل  بني  النتقاله  وسيلة؛  (ثم)  استعامل  املتكلّم  اختيار  وكان 

مهدت السبيل لرتتيب أجزاء النّصّ بمهلة، وتقوية أوارصه املتباعدة.
;UÈfi’\;k\ÂÄ^;H;⁄]m’]l

النفي أسلوب حتدده مناسبات القول، وهو أسلوب نقض وإنكار يستعمل؛ 
فه (الرشيف اجلرجاين) بأنه ما ال ينجزم  لدفع ما يرتدد يف ذهن املخاطب( ٢ )، ويعرّ
بال، وهو عبارة عن اإلخبار عن ترك الفعل، وير أنه أعم من اجلحدة؛ ألن اجلحد 

عنده هو ما انجزم بلم لنفي املضارع، وهو عبارة عن ترك الفعل يف املايض( ٣ ).

: حرف عطف يُرشك يف احلكم، ويفيد الرتتيب بمهلة، وتنوع الربط هبا، إذ قد تربط مفرد عىل  ( ١ ) ثمّ
ا أشد تراخيا وجتيء لتعلم أن بني األول والثاين  مفرد ومجلة عىل مجلة..الخ، وثم مثل الفاء إال أهنّ
اج، األصول يف النحو:  مهلة، ظ: املرادي، اجلنى الداين يف حروف املعاين: ٤٠٦، و: ابن الرسّ

.٥٥/٢
( ٢ ) ظ: مهدي املخزومي، يف النحو العريب، نقد وتوجيه: ٢٤٦.

( ٣ ) ظ: الرشيف اجلرجاين، التعريفات: ٢٤٥.
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املقتضيات  وهذه  وتقديرات،  مقتضيات  عىل  قائمة  عملية  بالنفي  واإلخبار 
نفس  يف  قائم  هو  ما  ر  فيقدّ النفي،  صيغة  اختيار  املتكلم  عىل  تقتيض  التي  هي 
احلركة  من  – يُزيد  بالنفي  –اإلخبار  العملية  هبذه  القيام  فإنّ  وعليه   .( ١ املتلقي( 
املتكلّم  الختيار  اآلخر؛  عن  أحدمها  ينفك  فال  واملتلقي،  املتكلّم  بني  التفاعلية 

أسلوباً يناسب ذهن املتلقي.
وأدوات النفي هي تلك األدوات التي تنفي حدوث الفعل أو االسم ( ٢ )، 
وهي بعملها هذا تقوم بربط الكالم بعضه ببعض؛ إذ تقوم بتقييد اجلملة املنفية، 
وبذا  به،  يتعلق  وما  املنفي  اجلزء  بني  القائمة  العالقة  نوع  تُبنيّ  هذا  بقيدها  وهي 

ية متامسكة، حمافظة عىل املكونات الداخلة يف حيّز النفي( ٣ ). تُؤسس بنية نّصّ
ية، متيّزها عن غريها من األدوات،  ولكلّ أداة داللة واضحة يف البنيّة النّصّ
البنية  يف  ارتباطاً  وأبرزها  تناوالً،  األدوات  أكثر  دراسة  عىل  املبحث  سيقترص 

:منها ما ورد يف قوله ،اخلطابية لإلمام
افِرُ  وَ زَ الَ  وَ  ، مْ بِكُ لُ  امَ يُ كْن  بِرُ تُمْ  نْ أَ ا  مَ وَ يَايل،  اللَّ يسَ  جِ سَ ة  بِثِقَ يل  تُمْ  نْ أَ ا  «...مَ

( ١ ) ظ: حممد اخلطايب، أصول حتليل اخلطاب: ٥١٥/١.
( ٢ ) ظ: ابن عقيل، رشح ابن عقيل عىل ألفية بن مالك: ٣٤٩/٢.

( ٣ ) تناول حممد الشاوش هذا املوضوع بدقة، وناقش اجلرجاين هبذا املوضوع والسيام يف قوله: «ها 
هنا أصل، وهو أنّه من حكم النّفي إذا دخل عىل كالم، وكان يف ذلك الكالم تقييد عىل وجه من 
 .٣١٦ اإلعجاز:  دالئل  اجلرجاين،   .« خصوصاً له  يقع  وأن  التّقييد  ذلك  إىل  ه  يتوجّ أن  الوجوه 
د بالعنرص الذي  وسعى–حممد الشاوش-لتعديل قاعدة «اجلرجاين» «حيّز النفي يف اجلملة يتحدّ
تبارشه أداة النّفي أو بالقيد املتعلّق به». حممد خطايب أصول حتليل اخلطاب: ٥٠٢/١. لالستزادة 

بالتفصيل يف هذا األمر، ظ: أصول حتليل اخلطاب: ٥١٥/١، ٥٠٣، ٥٠٢.
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تْ  َ تَرشَ انِب انْ نْ جَ ِعَتْ مِ امَ مجُ لَّ كُ َا، فَ اهتُ عَ لَّ رُ إِبِل ضَ تُمْ إِالَّ كَ نْ ا أَ . مَ مْ رُ إِلَيْكُ تَقَ فْ زٍّ يُ عِ
نْتَقَصُ  تُ وَ  ، ونَ تَكِيدُ الَ  وَ ونَ  ادُ تُكَ  ! تُمْ نْ أَ بِ  رْ احلَْ ارِ  نَ رُ  عْ سُ اهللاِ  رُ  مْ لَعَ لَبِئْسَ   ، رَ آخَ مِن 
اهللاِ  وَ لِبَ  غُ  ، ونَ اهُ سَ لَة  فْ غَ يف  تُمْ  نْ أَ وَ مْ  نْكُ عَ نَامُ  يُ الَ   ; ونَ ْتَعِضُ متَ الَ  فَ مْ  كُ افُ رَ أَطْ
دِ  قَ  ، تُ املَْوْ رَّ  تَحَ اسْ وَ ى،  غَ الْوَ ِسَ  محَ لَوْ  أنْ  مْ  بِكُ ألظن  إِينِّ  اهللاِ  مُ  أيْ وَ  ! اذِلُونَ املُْتَخَ

.( ١ )«... أْسِ اجَ الرَّ رَ فِ نِ ابْنِ أَيبِ طَالِب انْ تُمْ عَ جْ رَ فَ انْ
ع يف استعامل األدوات الرابطة، والسيام أدوات النفي،  ة تنوّ م ثمّ يف النّصّ املتقدّ
تُمْ يل  ا أَنْ نت كتلة ملتحمة، فقد تكررت أداة النفي «ما» ثالث مرات؛ «مَ حتى كوّ
ا  »، «مَ مْ يْكُ رُ إِلَ تَقَ فْ زٍّ يُ افِرُ عِ وَ الَ زَ مْ وَ لُ بِكُ امَ ن يُ كْ تُمْ بِرُ ا أَنْ مَ يَايل»، «وَ يسَ اللَّ جِ ة سَ بِثِقَ
َا»، وكانت يف مجيعها داخلة عىل ضمري املخاطب املنفصل  اهتُ عَ لَّ رُ إِبِل ضَ تُمْ إِالَّ كَ أَنْ
«أنتم»، املحيل عىل املتلقني خارج النّصّ «الناس يف الشام» (إحالة مقامية)، فكام 
بارشت أداة النفي احلدث أو املوقف، فقد بارشت اخلطاب أيضاً؛ أي اعتمد عىل 
نوعني من النفي، النفي اللفظي باستعامل «ما» النافية، والنفي املعنوي بإحالة نفيٍ 
وهي  املتكلّم،  يبتغيه  ما  وهذا  الكالم،  لسياق  املتلقي  فهم  طريق  عن  املقام  عىل 
إىل  استنفارهم  يف  -هنا-  اخلطابية  البنية  متثّلت  فقد  منهم،  تذمره   مد إيصال 
احلرب، فكانوا كثرياً ما يتثاقلون عن دعوته، استقبلهم بالتأنيف والتضجر بام ال 
يرتضيه من أفعاهلم، فكان حديثه هذا تبكيتاً هلم وتوبيخاً برذائل تعرض هلم عند 

لّ واحلقارة( ٢ ). دعوته هلم إىل اجلهاد؛ لذا وصفهم برذيلتي الذّ
فدخلت   ، النّصّ يف  األساسية  البؤرة  مع  الرتابط  «ما»  األداة  هذه  وحققت 
فيه-  وجدت  الذي  النص  -يف  النصية  اللغوية  وظيفتها  وأدت  ونفتها،  عليها 

( ١ )هنج البالغة: ٧٨، خطبة: ٣٤.
( ٢ ) ظ: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ٧٨/٢، ٧٧.



٢٦٤................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
فجعلت املعنى تاماً متسقاً مع أجزاء الكالم األُخر.

البؤرة  مع  املتعالقة  الثانوية  البؤر  نفي  استمرار  النافية  «ال»  زادت  وقد 
 ; ونَ ْتَعِضُ متَ فَالَ  مْ  افُكُ أَطْرَ صُ  نْتَقَ تُ وَ  ، ونَ تَكِيدُ الَ  وَ ونَ  ادُ «تُكَ قوله:  يف  األساسية، 
مع  وتفاعلت  مرات،  ثالث  فتكررت   ،« ونَ اهُ سَ لَة  فْ غَ يف  تُمْ  نْ أَ وَ مْ  نْكُ عَ نَامُ  يُ الَ 

. عنارصه، فأفادت نفيا نصيا؛ لتؤدي دورها يف االتساق النّيصّ
ونَ «تعالق اجلزء املنفي مع الفعل املثبت،  الَ تَكِيدُ ونَ وَ ادُ ويف قوله: « تُكَ
دعون ويمكر  وأسهمت «الواو» يف مجعهام وارشاكهام معاً من غري مهلة، فهم خيُ
وهم يف إيقاع احليلة، وال يستطيعون إدراك أنفسهم ومحيتها( ١ )، ما يُزيد  هبم عدُّ

. ترابطاً النّصّ 
 ،« ونَ ْتَعِضُ متَ فَالَ  مْ  افُكُ أَطْرَ صُ  نْتَقَ تُ «وَ  :أخر مجلة  عليها  املتكلّم  وعطف 
فكان العطف فيها يف إطار الرتتيب بأداة العطف «الفاء»، وكأنه نتيجة إلثبات، 
فهذا وصف هلم برذيلة املهانة، وهذا التعالق يف استعامل أدوات النفي والعطف 

يقوي تالحم النّصّ واتساقه.
عىل  بـ(ال)  النفي  الثالثة  اجلملة  يف  املتكلّم  م  قدّ فقد  التكرار؛  ولتفادي 
 ، النصّ يف  هلا  حمطة  آخر  يف   ،« ونَ اهُ سَ لَة  فْ غَ يف  تُمْ  نْ أَ وَ مْ  نْكُ عَ نَامُ  يُ «الَ  اإلثبات 
العدو،  تنبه   مد عىل  التأكيد  وبغية  مسبوك،  حمبوك  نسيج  يف  النّصّ  خيرج  حتى 
جاء  هذا  وكلّ  أنفسهم،  ملصالح  عقوهلم  وقلة  املتلقني،  غفلة  واستمرار  ورقدته 
يف مضامة التوبيخ والتثقيف هلم( ٢ )، ما يدل داللة واضحة عىل االتساق القائم 

( ١ ) ظ: م. ن: ٨٠/٢، ٧٩.
( ٢ ) ظ: ابن ميثم البحراين: ٨٠/٢، ٧٩.



٢٦٥الفصل الثالث: املبحث الثاين: الربط باألدوات ....................................... 
بني ألفاظ هذا الرتكيب يف البنية اخلطابية املتعالقة.

اخلوارج؛  عىل  رده  يف   قوله  ،(  ١ بـ(«مل)(  الربط  استعامل  مواضع  ومن 
يتعلق  ما  منه  البحث  اقتص  طويل  كالم  وهو  التحكيم،  ورفضهم  لضاللتهم 

بأمر الرسول ، وهدايته هلم:
مَّ  ثُ يْهِ  لَ عَ ىلَّ  صَ مَّ  ثُ  [ نَ صَ حْ [الْـمُ  َ اينِ الزَّ مَ  جَ رَ   اهللاِ ولَ  سُ رَ أَنَّ  تُمْ  لِمْ عَ دْ  قَ «وَ
ولُ  سُ رَ مْ  هُ ذَ أَخَ ...فَ قَ ارِ السَّ طَعَ  قَ وَ  ، هُ لَ أَهْ هُ  اثَ ريَ مِ ثَ  رَّ وَ وَ اتِلَ  الْقَ تَلَ  قَ وَ  ، هُ لَ أَهْ هُ  ثَ رَّ وَ
جْ  ْرِ ْ خيُ ملَ ، وَ الَمِ نَ االْسْ مْ مِ هُ مَ هْ مْ سَ هُ نَعْ مْ ْ يَ ملَ ، وَ قَّ اهللاِ فِيهمْ امَ حَ قَ أَ ، وَ مْ نُوهبِ  بِذُ اهللاِ

.( ٢ )«... لِهِ ِ أَهْ نْ بَنيْ مْ مِ هُ ءَ امَ أَسْ
فيام يبدو أنّ العالقة اإلحالية هي التي أسهمت بدور أسايس يف حتقيق ترابط 
، فالضمري الغائب «هم» عائد عىل (الزاين، والقاتل، والسارق) مجيعهم،  النّصّ
قد  اإلشاريان  فاملرجعان  وعليه   ،  الرسول عىل  «هو«  الضمري  عاد  حني  يف 

. ية، ما زاد يف اتساق النّصّ جتلّيا داخل البنية النّصّ
هو  النصية-  –البنية  فيها  النّيصّ  الربط  يقوي  الذي  اللغوي  العنرص  إنّ 
فالرتكيب:  ببعض؛  بعضه  متعلقاّ  الرتكيب  كامل  جعلت  التي  «مل»،  النفي  أداة 
األداة «مل»؛  عىل  السابقة  بالرتاكيب  متعلق   ،« الَمِ االْسْ نَ  مِ مْ  هُ مَ هْ سَ مْ  هُ نَعْ مْ يَ  ْ ملَ «وَ
األداة  مع  األمر  وكذا   .« فِيهمْ اهللاِ  قَّ  حَ امَ  قَ أَ وَ  ، مْ نُوهبِ بِذُ   اهللاِ ولُ  سُ رَ مْ  هُ ذَ أَخَ فَ

( ١ ) مل: هي حرف نفي يف املايض، تدخل عىل املضارع فترصف معناه إىل املايض، كام تدخل عىل مايض 
اللفظ فترصف لفظه إىل املبهم دون معناه، وقد تكون ناصبةً أو غري عاملة، وقيل أن أصلها «ال» 
فأبدلت األلف ميامً ألن الفعل بعدها قد يقع مرفوعا لغة ال رضورة. ظ: املرادي، اجلني الداين 

يف حروف املعاين: ٢٦٧.
( ٢ ) هنج البالغة: ١٨٤، خطبة: ١٢٧.



٢٦٦................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
الثانية «مل»، وقد اقرتنت بأداة العطف «الواو»؛ لتجعل كلّ أجزاء النّصّ تتضام 
باألداة «مل»، وتتسق يف معنى واحد هو نفي الظاهرة السلبية للتحكيم، الراسخة 
يف عقول هؤالء اخلوارج، ودفع كلّ أكاذيبهم وادعاءاهتم التي مل تكتفِ بإسقاط 

. وإنام امتدت لتشمل النبي حتكيم اإلمام عيل
;UÖ|ˇ̂; fik\ÂÄ  ̂–; ⁄]¬d\Ñ

فيام يأيت مجعنا جمموعة من األدوات عملت عىل ربط أجزاء النص، وأنَّ مجع 
هذه األدوات حتت عنوان واحد ال يقلل من أمهيتها يف الربط، أو كوهنا مل تكن 
وعمل  احلروب،  خطب  يف  بعضها  وجود  لقلة  وإنّام   ، النّيصّ الرتابط  يف  فاعلة 
بأدوات  تستعني  دائام  أي  –ثانوياً؛  للبحث  يبدو  –فيام  الربط  يف  اآلخر  بعضها 
يف  سيتضح  ما  وهذا  املثال،  سبيل  عىل  العطف)  (أدوات  مثل  األساسية  الربط 

. ضوء التحليل النّيصّ للخطب، إظهار أثرها جلياً يف االتساق النّيصّ
;UÔ]fimiàˆ\Â;ÖëŒ’\;k\ÂÄ^

النّظم  أرسار  طياته  بني  حيمل  اإلخبار-،  أوجه  -من  لطيف  وجه  القرص: 
ليشمل  –القرص-؛  معناه  ويمتد  عنه،  بالكشف   (  ١ (اجلرجاين)(  عني  التي 
لتباين  تبعاً  تتباين  التي  املرتابطة  الرتاكيب  من  عدد  يف  مصاغة  خمتلفة،  دالالت 

( ١ ) فقد خصص اجلرجاين له بابا اسامه باب(القرص واالختصاص)، وقد تناول فيه بعض أشكال 
الداللية  االختالفات  تناول  هو  نفسه  عىل  فألزم  واحد،  وجه  من  النحاة  تناوهلا  التي  القرص، 
اآليات  ضوء  يف  فيها  القول  ل  وفصّ  ،( +إالّ وما  بـ(انّام،  مها  نوعني  عىل  ه  وقسمّ بينها،  الدقيقة 
-٣٢٨ اإلعجاز:  دالئل  يراجع:  أكثر،  لالستزادة  حديثه.  إطار  يف  الشعرية  واألبيات  القرآنية 
سعيد  و:  بعدها،  وما   ،١٧٤ األصوليني:  عند  الرتاكيب  دالالت  موسى،  أبو  حممد  و:   .٣٣٤

البحريي دراسات لغوية تطبيقية بني البنية والداللة: ٦٤، وما بعدها.



٢٦٧الفصل الثالث: املبحث الثاين: الربط باألدوات ....................................... 
بينها؛  فيام  متآلفة  ملتحمة  بنية  –املتكلّم-  مؤلفاً  املتكلم،  خيتارها  التي  مكوناهتا 
القرص،  أبنية  اختياره  يف  ذلك  يف  مراعياً  املتلقي،  إىل  معنى  من  يريده  ما  إليصال 

وقرائن احلال واملقال( ١ ).
متصالً  املستثنى  يكون  أن  االستثناء،  لصحة  األصوليني  أغلب  اشرتط  وقد 
فريتبط   ،(  ٢  ) حكامً أو  أصالً  فاصل  بينهام  يفصل  بأالّ  حقيقة،  منه  باملستثنى 
املستثنى يف أداء وظيفته الداللية باملستثنى منه ارتباطاً شديداً، ومن ثم يؤدي إىل 

حتقيق االتساق النّيصّ داخل البنية اخلطابية.
بعدها  بام  منه)  (املستثنى  قبلها  ما  بربط  مجيعاً  االستثناء  أدوات  وتقوم 
(املستثنى)، فقولك: خرج القوم إالّ واحداً، يستثنى من حكم اخلروج واحد من 
سالمة  قيود  إىل  تفتقر  ألهنا  األداة؛  دون  من  الحنة  تبدو  –هنا-  فاجلملة  القوم، 
 البناء الرتكيبي يف العربية، ما يدل داللة واضحة عىل أمهية األداة «إالّ» أو إحد
أخواهتا يف االستثناء والربط معاً؛ إذ تقوم بتعالق أجزاء الرتاكيب الالحق بالسابق، 

وكذلك تقوم باختزال املركب الفعيل (استثنى)، وإحالهلا حمله( ٣ ).

( ١ ) ظ: سعيد البحريي، دراسات لغوية بني البنية والداللة: ٢٦٤.
( ٢ ) االستثناء هو الرتكيب اللغوي، وهو عندهم أحد القرائن اللفظية التي هبا خيصص العموم، أي 
ُبوا ِمْنُه إِالَّ َقلِيالً  إخراج بعض أفراد اللفظ العام من الداللة الرتكيبية، نحو قوله تعاىل: ﴿َفرَشِ
ِمْنُهْم﴾[البقرة: ٢٤٩]. وقد وضعوا له رشوطاً متعددة، منها: أن يكون املستثنى غري مستغرق 
للمستثنى منه، وأن يكون بعضاً من املستثنى منه قصداً بأن يقصد معنى متناوالً له، جمازياً كان أم 
حقيقياً، ال تبعاً من غري قصد إليه، وأال يسبق أداة االستثناء حرف عطف، وغري ذلك، لالستزادة 

يراجع عىل سبيل املثال: حممد أبو موسى، دالالت الرتاكيب عند األصوليني: ١٧٤وما بعدها.
( ٣ ) ظ: حسام البهنساوي، أنظمة الربط يف العربية: ٢٧، ٢٦.



٢٦٨................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
خطب  يف  االستعامل  واضحة  تبدو  االستثناء  بأداة  الربط  ومواضع 
١ )، منها قوله يف اإلشارة إىل  اإلمام، والسيام فيام خيصّ خطب احلروب( 

يّة: ظلم بني أمُ
 ، لُّوهُ داً إِالَّ حَ قْ الَ عَ ، وَ لُّوهُ تَحَ ماً إِالَّ اسْ َرَّ وا هللاِ حمُ عُ دَ تَّى الَ يَ الُونَ حَ زَ اهللاِ الَ يَ «وَ
ومَ  قُ تَّى يَ حَ م، وَ يِهِ عْ وءُ رَ بَا بِهِ سُ نَ مْ وَ هُ لْمُ هُ ظُ لَ خَ بَر إِالَّ دَ الَ وَ ر وَ دَ يْتُ مَ بْقَى بَ تَّى الَ يَ حَ
كمْ  دِ ةُ أَحَ َ ونَ نُرصْ تَّى تَكُ حَ ، وَ يَاهُ نْ بْكِي لِدُ بَاك يَ ، وَ ينِهِ بْكِي لِدِ : بَاك يَ بْكِيَانِ الْبَاكِيَانِ يَ

.( ٢ )«... هُ تابَ ابِ اغْ ا غَ إِذَ ، وَ هُ اعَ دَ أَطَ هِ ا شَ هِ، إِذَ يِّدِ نْ سَ بْدِ مِ ةِ الْعَ َ نُرصْ مْ كَ هِ دِ نْ أَحَ مِ
اجلزء  الرتاكيب  تعالق  يف  «إالّ»  االستثناء  أداة  أثر  م  املتقدّ النّصّ  يف  يتجىلّ 
الالحق بالسابق، فقد تكررت ثالث مرات، وأسهمت أبنيتها متضامةً مع «حتى» 
و  املستقبلية  يّة  أمُ بني  جور  بيان  يف  وتوضيحه  املتكلّم  مقصد  تأكيد  عىل  الرابطة 
الَ  »، «وَ لُّوهُ تَحَ ماً إِالَّ اسْ َرَّ وا هللاِ حمُ عُ دَ مظاملهم بحق املسلمني، حرصها فيهم «الَ يَ
»، ففي تعدد  مْ هُ هُ ظُلْمُ لَ خَ بَر إِالَّ دَ الَ وَ ر وَ دَ يْتُ مَ ى بَ بْقَ تَّى الَ يَ لُّوهُ »، «حَ داً إِالَّ حَ قْ عَ
حرص  وحتى»-  بـ«الواو  العطف  نحو  –عىل  النحو  هذا  عىل  االستثناء  تراكيب 
البنية  داخل  الرتاكيب  أجزاء  تالحم  عىل  يدل  ما  أميّة،  بني  يف  اجلور  حاالت 

املتسقة. اخلطابية 
وقد جاءت -تراكيب االستثناء- يف سياق حتذير املتلقي؛ لذا استهل حديثه 
تأكيداً  األمر  زاد  ما  أيدهيم،  عىل  ستجري  األمور  هذه  بأنّ  تعاىل  بـ«اهللا»  بالقسم 

احلروب–متعلقة  اجلانب -خطب  هذا  من  خطبه  أغلب  كانت  عليهم  أمريا  فاإلمامبصفته   ( ١  )
بترشيعه حكمٍ عام يشمل مجيع احلاالت، ومن ثم يقرصه عىل حالة معينة، وحتى يفيد االستثناء 

ذلك يأيت يف األغلب مسبوقاً بالنفي، وهذا ما سيتضح.
( ٢ ) هنج البالغة: ١٤٣، خطبة: ٩٨.
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النفي «ال»، (النفي  احلرصية-االستثنائية-بـأداة  الرتاكيب  بقت  سُ وقد   . وتعالقاً
غريهم،  دون  أميّة  بني  يف  املتعددة  املظامل  هذه  حلرص  وذلك  )؛   ١  ) +االستثناء) 
وتنبيه املتلقي عليها، ويؤكد ذلك ما ذهب إليه (اجلرجاين) من أنَّ بنية الرتكيب 
بقوله:  هلا  ومثل  واالختصاص،  القرص  معنى  حتمل  +االستثناء)  (النفي  هذه 
توجه  البنية  فهذه  غريه،  عن  ونفاه  باملجيئ،  زيد  خصّ  فقد  زيد»  إالّ  جاءين  «ما 
معنى  هبام  فيتحقق  زيد،  عىل  اإلثبات  وقوع  وتفيد  النّفي،  إىل  بعدها  الكالم 

االختصاص( ٢ ).
ومن ذلك أيضاً قوله يف تصويره أبشع أنوع الظلم التي مارستها سياسة 

بني أميّة( ٣ )، يقول:
 : وسِ ُ الرضَّ النَّابِ  كَ ي،  بَعْدِ ء  وْ سُ بَابَ  رْ أَ مْ  لَكُ يَّةَ  مَ أُ نِي  بَ نَّ  دُ لَتَجِ اهللاِ  مُ  ايْ «وَ
تَّى  حَ مْ  بِكُ الُونَ  زَ يَ الَ  ا  هَ رَّ دَ ْنَعُ  متَ وَ ا،  لِهَ جْ بِرِ بِنُ  زْ وتَ ا،  هَ بِيَدِ بِطُ  ْ ختَ وَ ا،  يهَ بِفِ مُ  ذِ عْ تَ
الَ  تَّى  حَ مْ  هُ بَالَؤُ الُ  زَ يَ الَ  وَ  ، ِمْ هبِ ائِر  ضَ  َ ريْ غَ وْ  أَ  ، مْ هلَُ افِعاً  نَ إِالَّ  مْ  نْكُ مَ وا  كُ ُ يَرتْ الَ 

اإلثبات».  متضمن  نفي  أو  النفي  متضمن  إثبات  وهي  مركبة،  داللة  هي  القرص  أبنية  فـ«داللة   ( ١  )
سعيد البحريي، دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بني البنية والداللة: ٢٥٣.

( ٢ ) ظ: اجلرجاين، دالئل اإلعجاز: ٣٣٧. 
( ٣ ) تعد هذه اخلطبة والسابقة من أخبارهبام يسميه البعض باألمور الغيبية، وما جيري من الفتن، 
وقد  القلوب،  به  تقوم  وال  العقول،  تتحمله  ال  ما  هلم  حيدث  وما  الناس،  بعض  عىل  يمر  وما 
اقسم باهللا تعاىل –هبذا اجلزء املقتطع من اخلطبة الطويلة- وأخرب بأنَّ بني أميّة جيعلون أنفسهم 
بفمها،  تعض  التي  األخالق  السيئة  املسنة  بالناقة  شبههم  لذا  وهنيهم؛  أمرهم  يف  كاألرباب 
وترضب بيدها وترضب برجلها، ومتنع حالبها من حلبها، فهم مثلها من جهة إيذاؤهم الناس، 
املوسوي،  عباس  املثال:  سبيل  عىل  ينظر:  الناس.  عىل  والتعدي  الظلم  أنواع  أبشع  وممارستهم 

رشح هنج البالغة: ١٢٦/٢، ١٢٥.
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نْ  مِ بِ  احِ الصَّ وَ  ، هِ بِّ رَ نْ  مِ بْدِ  الْعَ ارِ  تِصَ انْ مثل  إِالَّ  مْ  نْهُ مِ مْ  كُ دِ أَحَ ارُ  تِصَ انْ ونَ  يَكُ

.(  ١  )«... بِهِ حِ تَصْ سْ مُ
الدولة  واستمرار  اختصاص  النّصِّ  هذا  يف  +االستثناء)  (النفي  أفاد  فقد 
املسلمني  إذالل  عليها  يرتتب  التي  الظاملة  واألفعال  األحكام  يف  وحدها  األموية 
وقهرهم، وال يُنفى أو يُرفع هذا احلكم إال عمن يكون عميالً هلم، غري ضائر هبم.
ر الفعل «واليزالـ«استمرار حالة البالء هذه حتى تنتج عنها عواقب  ويصوّ
(النفي  االستثناء  تركيب  عطفها  ضوء  يف  «حتى»  األداة  أوضحتها  وخيمة، 
 ، هِ بِّ رَ نْ  مِ بْدِ  عَ الْ ارِ  تِصَ انْ مثل  إِالَّ  مْ  نْهُ مِ مْ  كُ دِ أَحَ ارُ  تِصَ انْ ونَ  يَكُ «الَ  +االستثناء)؛ 
أحدكم  ينرص  حتى  احلالة  هذه  تتغري  أو  تنفى  فال   ،« بِهِ حِ تَصْ سْ مُ نْ  مِ بِ  احِ الصَّ وَ
قوة  يف  املتضامة  األدوات  هذه  فزادت  غيابه،  يف  ويغتابه  حضوره،  يف  اآلمر 

. الرتابط الداليل بني الرتاكيب عىل امتداد النّصّ
;U‹]‚iàˆ\;k\ÂÄ^

وأمهية،  استعامالً  وأكثرها  اإلنشائية  األساليب  من  االستفهام  أسلوب  يعدّ 
أي  املُستَفهم،  عند  جمهول  بأمرٍ  الفهم  لطلب  يُساق  إنجازي  فعل  واالستفهام 
فقد  املحدثني،  عناية  حمل  كان  قد  و   ،( ٢ عنده(  حاصالً  يكن  مامل  الذهن،  خارج 
ه املتلقي عام  ه البعض من اآلليات اللغوية التوجيهية املستعملة؛ بوصفها توجّ عدّ
تساءل عنه املتكلّم، «وهو رضورة اإلجابة عليها، ومن ثم فإنّ املرسل يستعملها 
وتسيري  إليه،  املرسل  ذهن  عىل  وللسيطرة  بل  األحداث،  جمريات  عىل  للسيطرة 

( ١ ) هنج البالغة: ٣٨، خطبة: ٩٣.
( ٢ ) ظ: مهدي املخزومي، يف النحو العريب، نقد وتوجيه: ٢٦٤.
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اخلطاب جتاه ما يُريده املرسل، ال حسب ما يريده اآلخرون»( ١ ).

االستغناء  للمتكلّم  يمكن  ال  التي  التخاطب  وسائل  من  وسيلة  االستفهام 
 .(  ٢ والتفسري(  البالغة  النحو  علامء  عناية  حمط  كان  لذا  رسالته؛  أداء  يف  عنها 
يف  ما  كلّ  ليصبح  حتى  عليها،  تدخل  التي  اجلملة  عنارص  بني  أدواته  وتربط 
هذه  استعامل  ٣ ).ويساعد  األداة(  عنه  ت  عربّ الذي  العام  باملعنى  مشموالً  حيّزه 
ومن  القصد،  فهم  عىل  إليه  املرسل   لد اللغوي  القالب  «كفاءة  عىل  األدوات 
أنَّ  كام  املفرتض،  الفهم  هذا  هو  اإلنجاز  ألفعال  أدائها  عىل  يساعد  ما  فإنّ  ثم، 
مساعد  عامل  وهذا  واإلنشائية،  اخلربية  الصيغ  بني  اخللط  شبهة  يُزيل  استعامهلا 
بوصفها  أيضاً  أمهيتها  وتكمن   ،(  ٤  )« اً توّ القصد  وإدراك  اللبس  إزالة  عىل  أيضاً 
خلفة  وذلك  استعامهلا؛  سهولة  يف  املعجمي-استفهم-  للفعل  خمتزلة  أو  بديلة 

( ١ ) ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب: ١٢٣، وظ: حممود أمحد نحلة، آفاق جديدة يف البحث 
اللغوي املعارص: ٧٩.

والتفصيل  دراسته  يف  النحاة  عناية  ملس  النحوية،  املوضوعات  من  موضوعاً  االستفهام  كان  ملّا   ( ٢  )
ألهنا  أدواته؛  وعن  عنه  باحلديث  مصادرهم  زخرت  وقد  وأغراضه،  وأدواته  أشكاله  إلبراز 
عندهم وسيلة تؤدي إىل فهم كالم العرب، ومثلهم املفرسين والبالغيني، الذين فصلوا القول يف 
أقسامه: (احلقيقي واملجازي)، ويف ضوء خروج االستفهام من احلقيقة إىل املجاز، أد أغراض 
عىل  يراجع  األمر  هذا  يف  لالستزادة  والتوبيخ...).  والتعجب،  والتقرير،  كـ(اإلنكار،  بالغية: 
سبيل املثال: الكتاب: ٩٨/١، وما بعدها، و: أبو عبيدة، جماز القرآن: ٣١/١-٦٣، و: الباقالين، 
الكامل:  املربد،  و:   ،٣٢٧/٢ القرآن:  علوم  يف  الربهان  الزركيش،  و:   ،٢٣٥ القرآن:  إعجاز 

٢٧٧/١، و: املربد املقتضب: ٢٨٦/٣-٣٠٠.
( ٣ ) ظ: متام حسان: البيان يف روائع القرآن: ١٣٦.
( ٤ ) ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب: ١٣٩.
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لفظها، وقلة مكونات اخلطاب الواردة فيه( ١ ).

يف  املتكلّم  مقصد  ملعرفة  ترمي  لفظية،  قرينة  بوصفها  االستفهام  أداة  إنّ 
خطابه، ما يضطر املتلقي إىل تنشيط ذهنه وانسجامه مع املتكلّم، ومن ثم تسويغ 
أقواله؛ «فبدون معرفة املقاصد ال يمكن أن يُستدل بكالم املتكلّم عىل ما يُريد؛ 
ألنَّ املواضعة وإن كانت رضورية جلعل الكالم مفيداً، فهي غري كافية، إذ البد 

من اعتبار املتكلّم أي قصده»( ٢ ).
طريق  عن  االستفهامي  خطابه  يف  االستفهامية  الصفات  تلك  وتتجىلّ 

:اهلمزة» التي أدت معناها احلواري يف قوله»
مْ  نَّكُ أَ نِي  غَ لَ بَ دْ  لَقَ وَ قاً،  وْ سَ مْ  إِلَيْكُ ئْتُ  جَ لكِنْ  وَ تِيَاراً،  اخْ مُ  يْتُكُ تَ أَ ا  مَ اهللاِ  وَ ا  «أَمَ
نْ  مَ لُ  أَوَّ ا  أَنَ فَ اهللاِ؟  ىلَ  أَعَ ؟  بُ ذِ أَكْ نْ  مَ ىلَ  عَ فَ  ! اهللاُ مُ  لَكُ اتَ قَ  ، بُ ذِ ]يَكْ يلٌّ  [عَ  : ولُونَ قُ تَ
 ْ ملَ ا، وَ نْهَ بْتُمْ عَ ةٌ غِ جَ ا هلَْ اهللاِ، ولكِنَّهَ الَّ وَ ! كَ هُ قَ دَّ نْ صَ لُ مَ ا أَوَّ أَنَ بِيِّهِ؟ فَ ىلَ نَ مْ عَ نَ بِه أَ آمَ

ا...»( ٣ ). لِهَ نْ أَهْ ونُوا مِ تَكُ
الغرض من هذا اخلطاب املبارش هو ذمّ املتلقني وتوبيخهم؛ لرتكهم القتال، 
فجاء  له،  تكذيبهم  من  بلغه  ما  عىل  توبيخهم  اخلطبة  من  اجلزء  هذا  ن  وتضمّ
ه،  حديثه بأسلوب االستفهام اإلنكاري إنكاراً منه عىل أوهامهم الفاسدة يف حقِّ
هم بجهلهم وقصور أفهامهم عام يفيده من احلكمة( ٤ )، مبيناً ذلك بأسلوب  وذمّ

خربي استفتحه بالقسم بـ«اهللا» تعاىل أنّه معرض عنهم وعن أكاذيبهم.

( ١ ) ظ: م. ن: ١٤٠.
( ٢ ) م. ن: ١٩٧.

( ٣ ) هنج البالغة: ١٠٠، خطبة: ٧١.
( ٤ ) ظ: ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ١٩٦/٢.
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اهللاِ؟  ىلَ  أَعَ ؟  بُ ذِ أَكْ نْ  مَ ىلَ  مرات؛ «فَعَ ثالث  النّصّ  يف  االستفهام  تكرر  وقد 
مع  متعالقة  فجاءت   ،« هُ قَ دَّ صَ نْ  مَ لُ  أَوَّ نَا  أَ فَ ؟  بِيِّهِ نَ ىلَ  عَ مْ  أَ  ! بِهِ نَ  آمَ نْ  مَ لُ  أَوَّ نَا  أَ فَ
بعضها البعض، ما أد إىل تعالقها يف ذهن املتلقي( ١ )، فلو حذفت أحد هذه 
مثالً  املتلقي  عىل  املعنى  والتبس   ، النّيصِّ الربط  الختل  االستفهامية،  الرتاكيب 
يف  داللته  استبدال  إىل  فيؤدي   ،«! بِهِ نَ  آمَ نْ  مَ لُ  أَوَّ نَا  فأَ أكذب،  من  «فعىل  قوله: 
دلّت  وعليه  التلقائي؛  والغموض  واللبس   ّ النّيصّ التفكك  إىل  واإليضاح  الربط 
سياق  يف  املتكلّم  مقصد  عىل  الرابطة  «الفاء»  مع  متضامة  االستفهام  أدوات 

به من أكاذيبهم عليه. إنكاره، وتعجّ
السياقية  وظيفتها  أداء  يف   (  ٢ واهلمزة)(  (من،  األدوات  هذه  استعانت  وقد 
إنكار  عىل  يدل  «أكذبـ«الذي  املضارع  بالفعل  باقرتاهنا  واإليضاح  الربط  عىل 
السياق  من  األول  الرتكيب  يف  فذكره  ذف-،  حُ أم  النّصِّ  يف  أذكر  –سواء  اخلرب 
االستفهامي؛ الستلزام احلوار اإلنكاري له؛ كونه يمثل الدعامة األساسية يف البُنيّة 
لُ  أَوَّ أَنَا  فَ اهللاِ؟  ىلَ  «أَعَ له  التالية  الرتاكيب  من  وحذفه  ؟  بُ ذِ أَكْ نْ  مَ ىلَ  «فَعَ اخلطابية 
] عىل اهللا، أم  ذبُ [أكْ بِيِّهِ؟»؛ لداللة السابق عليه، والتقدير: (أٌ ىلَ نَ ! أَمْ عَ نَ بِهِ نْ آمَ مَ

التمثل  خيتار...أو  جيعله  وأن  املخاطب،  عىل  نفسه  املتكلّم  يفرض  االستفهام «أال  آليات  فمن   (  ١  )
جلعل املخاطب يبادر إىل اإلقناع» آمنة بلعيل، اإلقناع: املنهج األمثل للتواصل واحلوار، (بحث) 

يف جملة الرتاث العريب، دمشق، مارس، ع٢٨٩، سنة: ٢٠٠٠م، : ٢٣٣.
( ٢ ) مهزة االستفهام: أداة تستعمل لطلب التصور (التعيني) نحو قولك: أنجح حممد أم خالد؟ أو طلب 
التصديق نحو قولك: أنجح حممد؟ وقد سامها «سيبويه» اهلمزة ألفاً وير أهنا هي أصل أحرف 
دون  اخلاصية  وتنفرد هبذه  أو التوقيف (اإلنكار)،  التقرير  اهلمزة تؤدي معنى  االستفهام، كام أنّ 
غريها من األدوات. ظ: سيبويه، الكتاب: ٩٩/١، و: املرادي، اجلنى الداين يف حروف املعني: ٩٧.
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ذبُ ]عىل نبيِّه)؛ وذلك إلثارة انتباه املتلقي، ما يُزيد يف عملية التواصل. [أكْ

:ومن مواضع الربط باالستفهام أيضاً قوله
مْ  كُ ارِ دَ دَ  عْ بَ ار  دَ أَيَّ   ! دِّ ِ بِاجلْ إِالَ  قُّ  احلَْ كُ  رَ دْ يُ الَ  وَ  ! لِيلُ الذَّ يْمَ  الضَّ منَعُ  يَ «الَ 
مْ  ازَ بِكُ نْ فَ مْ ، وَ ُوهُ متُ رْ رَ نْ غَ اهللاِ مَ ورُ وَ رُ ؟ املَغْ اتِلُونَ قَ ي تُ ام بَعْدِ عَ أَِّ إِمَ مَ ؟ وَ ْنَعُونَ متَ
اهللاِ  وَ تُ  بَحْ أَصْ ل.  نَاصِ قَ  وَ بِأَفْ ى  مَ رَ دْ  قَ فَ مْ  بِكُ ى  مَ رَ نْ  مَ وَ  ، يَبِ االْخْ مِ  هْ السَّ بَ ازَ  فَ
ا  مَ م؟  الُكُ بَ ا  مَ م.  بِكُ وَّ  دُ العَ دُ  أُوعِ الَ  وَ  ، مْ كُ ِ نَرصْ يفِ  عُ  أَطْمَ الَ  وَ  ، مْ لَكُ وْ قَ قُ  دِّ أُصَ ال 
 ِ ريْ غَ نْ  مِ ةً  لَ فْ غَ وَ لْم!  عِ  ِ ريْ بَغَ الً  وْ أَقَ  ، مْ ثَالُكُ مْ أَ الٌ  جَ رِ مُ  وْ القَ ؟  مْ طِبُّكُ ا  مَ ؟  مْ كُ اؤُ وَ دَ

؟!»( ١ ). قٍّ ِ حَ ريْ عاً يف غَ طَمَ ع! وَ رَ وَ
(ما،  االستفهام  أدوات  استعامل  يف  ع  وتنوّ كثافة  ة  ثمّ املتقدم  النّصّ  يف 
عَ  مَ وَ  ، ونَ نَعُ متَْ مْ  كُ ارِ دَ دَ  عْ بَ ار  دَ «أَيَّ  مرتني؛   (  ٢ أي(  تكررت  فقد   ،( أيّ اهلمزة، 
لتقوية  «الواو»؛  العطف  أداة  مجلتيهام  بني  ربطت  ؟»،  اتِلُونَ قَ تُ ي  دِ بَعْ ام  إِمَ  َِّأ
 مد عىل  انتباهه  وإثارة   ،( ٣ املتلقي(  عند  اخلطايب  احلوار  تلقي  ولتفعيل  الربط، 

( ١ ) هنج البالغة: ٧٣، خطبة: ٢٩.
( ٢ ) تأيت «أي» يف العربية رشطية واستفهامية وموصولة ونكرة موصوفة ودالة عىل الكامل، ووصلة 
األعاريب:  كتب  عن  اللبيب  مغني  هشام،  ابن  ظ:  الرجل.  أهيا  يا  نحو:  أل،  فيه  ما  نداء  إىل 
قال  «ما»،  أو  «من»  بمنزلة  وهي  رجل،  جاءين  تقول:  «أي»  إضافة  من  بد  وال   .٧٧  ،٧٦/١
«سيبويه» «وأعلم أنَّ أيا مضافاً وغري مضاف بمنزلة من، أال تر أنك تقول: أي أفضل؟ وأي 

القوم أفضل؟ فصار املضاف وغري املضاف جيريان جمر من». سيبويه، الكتاب: ٣٩٨/٢.
( ٣ ) ير ظافر الشهري أنّ أدوات االستفهام تسهم يف عملية التواصل؛ إذ غالباً ما تأيت لغرض حتقيق 
التفاعل بني املتكلّم واملتلقي حتى «يتشاركون هبا يف السياق التواصيل هي السياق الدافع إلنتاج 
ظافر  منسق».  تعاوين  تفاعل  دون  القصد  إدراك  أو  التواصل،  حيصل  ال  الالحق...إذ  اخلطاب 

الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب: ٤٤، ٤٣.
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ار» إشارةً إىل بعدهم عن دار  ل والتخاذل، فقد أضيفت إىل اسم «أَيَّ دَ قُبح الذّ
الدين  يف  يستقبح  ما  إخبارهم  اعقبت  وقد  ام»،  إِمَ الثانية «أَيَّ  ومثلها  اإلسالم، 
والعادة، فجاءت عىل سبيل اإلنكار والتقريع والتذكري( ١ )، وبذا جتاوزت الربط 

. الرتكيبي إىل الرتابط النّيصّ
التخاذل  توجب  التي  حاهلم  ر  لتصوّ مرات  ثالث  «ما»  تكررت  حني  يف 
ا  مَ ؟  مْ كُ اؤُ وَ دَ ا  مَ م؟  الُكُ بَ ا  «مَ  :بقوله عنها  عربّ  والتي  ندائه،  عن  واالعراض 
االنكاري،  االستفهام  سبيل  عىل  ورد  والذي   ،« مْ كُ ثَالُ أَمْ الٌ  جَ رِ مُ  وْ القَ ؟  مْ طِبُّكُ
والتقريع حلاهلم ودوائهم الصالح، وكيفية عالجهم( ٢ )، فوقع اختياره عىل هذه 
تتوقف  وعليه  للمتلقي،  واضحة  صورة  لرسم  املنسجمة؛  والرتاكيب  األلفاظ 
حاهلم،  تعكس  التي  الصورة  هذه  املتلقي  إدراك   مد عىل  النّصِّ  شفرة  فك 
عليهم-املتلقني-  العائد  «كم»  الضمري  هو  إحايل  برابط  اقرتنت  قد  والسيام 

)، ما يؤدي إىل متاسك النّصِّ يف أذهاهنم. (خارج النّصِّ
أفادت  التي  «اهلمزة»،  االستفهام  بأداة  النّصِّ  هناية  حتى  االتساق  استمر 
الرشيعة  يف  مستقبحة  كوهنا  تنبغي؛  ال  أمور  عىل  انتباههم  إثارة  لغرض  التقريع؛ 
يف  وطمعهم  والفطانة،  الفضيلة  ملصالح  وجهلهم  الصدق  انعدام  منها  والعادة؛ 
متتالية،  مجل  ثالث  «الواو»  العطف  أداة  مع  متضامة  فجمعت   ،(  ٣ احلق(  غري 

ية متكاملة االتساق. نت بنية نصّ متعلقة إحداها باألخر حتى تكوّ

( ١ ) ظ: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ٥٣/٢.
( ٢ ) ظ: م. ن: ٥٤/٢، ٥٤.

( ٣ ) ظ: ابن ميثم البحراين: ٢/ ٥٤، ٥٣.
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;U€âŒ’\;k\ÂÄ^

 لد وتقويتهِ  تأكيدهِ  لغرض  الكالم؛  يف  يُساق  إنشائي،  أسلوبٌ  القسم: 
عنه  خيرب  شيئاً  هبا  ليؤكد  احلالف؛  هبا  يُقسم  يمني  بأنّه  النحاة  هُ  فَ رّ عَ وقد  السامع، 
رابط  طريق  عن   ،(  ١  )  أخر مجلة  هبا  يؤكد  مجلة  وهو  جحد،  أو  إجياب،  من 
به  راد  يُ ال  القسم  أنّ  املحدثني  بعض   وير القسم».  «أداة  ارتباط  أشدّ  يربطهام 

لذاته، وإنّام «لغرض تواصيل هو دفع املخاطب إىل الوثوق بكالمه».( ٢ )
والباء،  «الواو،  أمهها  به،  واملقسم  الفعل  بني  تربط  التي  أدواته  للقسم 
حروف  يف  أدوات  به  واملقسم  بقوله: «للقسم  أمهيتها  سيبويه  أكد  وقد  والتاء»، 
اجلر وأكثرها الواو ثم الباء، يدخالن عىل كلِّ حملوف به، ثم التاء ال تدخل إالّ 

يف واحد وذلك قولك واهللا ألفعلن، وباهللا ألفعلن:
ْصَناَمُكْم﴾[األنبياء: ٥٧]»( ٣ ).

َ
كِيَدنَّ أ

َ
ِ أل ﴿َوتَابَّ

والسيام   ،اإلمام خطب  يف  واضحاً  حضوراً  القسم  بأدوات  الربط  شهد 
خطبه-يف  أغلب  كانت  فقد  احلال،  سياق  ملناسبتها  احلربية؛  اخلطب  يف 
حمذراً  يقف  إذ  اجلهاد؛  عن  لتخاذهلم  ألصحابه  أو  لألعداء،  موجهةً  احلروب- 
بيان  يف   قوله ذلك  من  هذا،  ختاذهلم  نتيجة  املستقبل  يف  يصيبهم  ملا  إياهم 

فضله، وتوبيخ اخلارجني عليه:

( ١ ) ظ: ابن احلاجب، اإليضاح يف رشح املفصل: ٦١٨، و: عبد السالم هارون، األساليب اإلنشائية: 
١٦٢. و: سناء البيايت، قواعد النحو العريب يف ضوء نظرية النظم: ٣٩٤.

( ٢ )مسعود الصحراوي، التداولية عند العلامء العرب: ٢١٠.
( ٣ ) سيبويه، الكتاب: ٤٩٦/٣.
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الَ  وَ  ، تُ زْ جَ عَ ا  مَ ا،  هَ افِريِ ذَ بِحَ لَّتْ  تَوَ تَّى  حَ ا  تِهَ اقَ سَ لَفِي  نْتُ  كُ إنْ  اهللاِ  وَ ا  «أَمَ
 . نْبِهِ جَ نْ  مِ قُّ  احلَْ جَ  ْرُ خيَ تَّى  حَ الْبَاطِلَ  بَنَّ  قُ فَألنْ ا،  ملِثْلِهَ ا  هذَ ي  ريِ سِ مَ إِنَّ  وَ  ، بُنْتُ جَ
مْ  بُهُ احِ لَصَ إِينِّ  وَ  ، تُونِنيَ فْ مَ مْ  نَّهُ اتِلَ ألُقَ وَ  ، ينَ افِرِ كَ مْ  تُهُ لْ اتَ قَ دْ  لَقَ اهللاِ  وَ يْش!  رَ لِقُ وَ ايل  مَ

.( ١ )«! مَ مُ الْيَوْ بُهُ احِ ا صَ نَ امَ أَ باألمس، كَ
(بؤرة  العام  املعنى  أداء  يف  متالمحني  متقابلني  بجانبني  املتقدم  النّصّ  جتىلّ 
يف   (  ٢ «واهللا»(  بالقسم  استهله  فضيلته:  بيان  يف  األول  اجلانب  متظهر   ،( النّصّ
لَّتْ  تَوَ تَّى  حَ ا  تِهَ اقَ سَ ي  فِ لَ نْتُ  كُ إنْ  اهللاِ  «وَ دأبه؛  كان  الذي  احلق،  سبيل  إيضاحه 
 مد يف  متثلّت  التي  تقريرها،  املراد  واحلقيقة  مناسباً،  القسم  فجاء  ا»،  هَ افِريِ ذَ بِحَ
طرده الكتائب حتى تولّت بحذافريها، فقد أسهمت يف اتساق النّصِّ –هنا- يف 

ضوء أدائها وظيفتني مها؛ الربط، وتأكيدها الوسيلة اإلبالغية.
» باألول من طريق أداتني مها؛ «الفاء الرابطة»  بَنَّ قُ وتعالق القسم الثاين «فَألنْ
 :قوله يف  القسم»  «الم  هي   األخر واألداة  والتوايل،  التعقيب  أفادت  التي 
»، فأقسم لينقبن الباطل -أي يثقبه-  نْبِهِ نْ جَ َقُّ مِ جَ احلْ ْرُ تَّى خيَ بَاطِلَ حَ بَنَّ الْ قُ «فَألنْ
٣ )، وهذا من باب االستعارة؛ «كأنه جعل الباطل  إىل أن خيرج احلقُّ من جانبه( 
كيشء قد اشتمل عىل احلق، واحتو عليه، وصار احلق يف طيه، كاليشء الكامن 

( ١ ) هنج البالغة ٧٧، خطبة: ٣٣.
ا وهي تتعلق بفعل حمذوف،  ه وال جتر ضمريً ( ٢ ) الواو: من أدوات القسم التي ختتص بالظاهر، فتجرّ
خالفاً البن كيسان الذي جييز إظهار الفعل املحذوف معها فيقال: حلفت واهللا ألقومن؛ إذ إن 
يف  الداين  اجلني  ظ:  (واهللا).  لفظة  به  تتعلق  ال  الذي  (حلفت)  وهو  تام  كالم  بعد  أتى  القسم 

حروف املعاين: ١٨٥.
( ٣ ) ظ: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ١٨٥/٢. 
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املسترت فيه»( ١ )، فهذه الروابط الرتكيبية والبيانية جاءت متضامة مع أداة القسم؛ 
لتجعل النّصَّ -هبذا اجلانب اإلجيايب املتعلق ببيان فضيلته يف إيضاحه احلق -كال 

متسقا منسجامً يف ذهن املتلقي.
«الواو  القسم  أداة  فعملت  باملتلقي،  املتعلق  السلبي  اجلانب  ذلك  ويقابل 
؛ لربطها بني مجلة القسم وجوابه من ناحية، وبينه  عىل ربط بنيات وحدود النّصِّ
 ، ينَ افِرِ كَ مْ  تُهُ لْ اتَ قَ دْ  قَ لَ اهللاِ  «وَ قوله:  يف  كام   ،أخر ناحية  من  النّصِّ  أجزاء  وبني 
!» لقد جاء  مَ يَوْ مُ الْ بُهُ احِ نَا صَ امَ أَ مْ باألمس، كَ بُهُ احِ إِينِّ لَصَ ، وَ تُونِنيَ فْ مْ مَ نَّهُ اتِلَ ألُقَ وَ
–األحداث  املعاناة  خضم  عن  اً  معربّ يقف  إذ  وحتذير؛  هتديد  سياق  يف  القسم 
ار  التي رافقته-، والتي استحرضها اليوم؛ ليؤكد هلم أنّه مل يتغري، فكام قاتل الكفّ
إىل شجاعته؛  إشارة  ذلك  ويف   ،( ٢ مستعد لقتاهلم اليوم(  فإنه  اإلسالم،  طلعة  يف 
تراكيب  وكانت  واملقال.  احلال  وسياق  متوائامً  القسم  فجاء  إياها،  إلنكارهم 
لفظ  به  واملقسم  «الواو»  القسم  أداة  طريق  عن  التعالق  أشد  متعالقة  القسم 

اجلاللة «اهللا»؛ إلظهار قصد املتكلم بصورة واضحة وتأكيده يف ذهن املتلقي.
ومل يقترص بوسيلته هذه عىل أدوات القسم، وإنّام جاءت جمتمعةً مع روابط 
أُخر وهي: «لقد»، والضمري «هم» العائد عىل املتخاذلني، وأداة العطف الواو، 
يْش» -إنكاراً منه  رَ لِقُ ايل وَ »، واالستفهام اإلنكاري «مَ مْ نَّهُ اتِلَ ألُقَ والم القسم، «وَ
عىل جحدهم فضيلته وهترهبم من احلرب– وأداة التوكيد» إنّ والم التوكيد» يف 

( ١ ) م. ن: ١٨٥/٢.
والزبري  طلحة  خروج  هو  هذا   األمام لكالم  األصيل  السبب  إىل  البحراين  ميثم  ابن  أشار   (  ٢  )
وغريمها من قريش عليه وهو احلسد واملنافسة، لسبب كون النبوة واخلالفة يف بني هاشم دوهنم. 

ظ: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ٧٥/٢، ٧٤، ٧٦.



٢٧٩الفصل الثالث: املبحث الثاين: الربط باألدوات ....................................... 
»، فتآزرت هذه الروابط، واتسقت يف إخراج املعنى العام  مْ بُهُ احِ إِينِّ لَصَ قوله «وَ
واضحاً منسجامً وسياق املوقف، هو تنبيه املتلقني وحتذيرهم من الضالل الذي 

هم عليه، وإغرائهم السامعني.
وغالباً ما تتآزر أداة القسم مع أداة الرشط فتزيد يف تفاعل عملية اخلطاب، 

:ومن ذلك قوله
مْ  نَّهُ ضَ ألنْفُ مْ  هلُُ يتُ  قِ بَ لَئِنْ  اهللاِ  وَ يقاً،  وِ فْ تَ د  َمَّ حمُ اثَ  رَ تُ ونَني  قُ وِّ لَيُفَ يَّةَ  مَ أُ نِي  بَ «إِنَّ 

.( ١ )«! ةَ بَ ِ امَ الرتَّ ذَ ام الْوِ نَفْضَ اللَّحَّ
وال   ،  الرسول مرياث  أكلهم  يف  أُميّة  بني  ظلم  إىل  م  املتقدّ النّصّ  يشري 
بنو  بقي  لئن  باهللا  أقسم  وعليه  املرياث،  هبذا  أوىل   أنّه مع  القليل،  إال  يعطونه 
من  سلبوها  التي  األموال  هذه  عنهم  ولينزعن  م،  التقدّ من  ليحرمنهم  أميّة، 
الناس( ٢ )؛ لذا ارتبط القسم بالرشط الرتباط كالمه بزمن املستقبل، فربطت 
يتُ  قِ ئِنْ بَ أداة القسم «الواو» بني مجلة القسم املتمثلة باملقسم به «اهللا»، وجوابه «لَ
 ،« مْ نَّهُ ضَ سم الالحق بالسابق «ألنْفُ »( ٣ )، وما يزيد األمر اتساقاً هو تعالق القَ ُمْ هلُ

وهذا يؤدي إثارة املتلقي؛ لتفاعله مع اخلطاب وانسجامه.
فضالً عن ذلك، ثمة روابط أُخر كان هلا أثر واضح يف تعالق أجزاء النّصّ 
قُونَني»،  وِّ يُفَ التوكيد «لَ والم  الكالم،  به  استهل  الذي   « التوكيد «إنّ حرف  منها؛ 
!»، فقد  ةَ بَ ِ امَ الرتَّ ذَ وِ ام الْ مْ نَفْضَ اللَّحَّ نَّهُ ضَ واالستعارة والتشبيه يف قوله «ألنْفُ

( ١ ) هنج البالغة: ١٠٤، خطبة: ٧٧.
( ٢ ) ظ: ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ٢١٦/٢.

( ٣ ) معلوم عند اجتامع القسم والرشط فإنّ اجلواب للمتقدم منهام، ولداللة السابق عليه، وهنا تقدم 
القسم عىل الرشط، فكان اجلواب عائد عليه. ظ: عباس حسن، النحو الوايف: ٤٨٢/٤.
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اب  القصّ بنفض  هلم  نفضه  وشبّه  ذلك،  عن  «إلبعادهم  النفض  لفظ  استعار 
يقوي  كلّه  وذلك   ،(  ١ أصابته»(  إذا  الرتاب  من  الكرش  أو  الكبد،  من  القطعة 

، فيخرج يف حلّه ملتحمة متسقة. أوارص النّصِّ
العطف  أدوات  يف  متثلت  الرابطة  األدوات  أهم  أنَّ  م  تقدّ ما  كل  من  يتضح 
والرشط، والسيام األوىل التي سجلّت حضورها الرتابطي يف أغلب اخلطب، بل 
الواو؛  مقدمتها  ويف   ، النّصِّ يف  الوظيفية  معانيها  ومن  منها،  ختلو  خطبة  تكاد  ال 

لتوافق داللتها يف االتساق والسياق.
النّيصّ  بالربط  وأسهمت  اخلطب،  أغلب  يف  جتلّت  فقد  الرشط؛  أدوات  ا  أمّ
يف  أمهيتها  ومتثلّت  ملتحمة،  نصية  بنية  داخل  واملتباعدة  املتقاربة  الرتاكيب  بني 
ألجزاء  املتباعدة  األورص  وتقوية  ية،  النّصّ الوحدات  بني  السببي  التعالق  حتقيق 

. النّصِّ

( ١ ) ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة: ٢١٦/٢.
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ية خيرج البحث يف  وبعد رحلة البحث يف رحاب هنج البالغة والنظرية النّصّ

جمموعة من النتائج هي خالصة ملا تناوله البحث يف املواطن السابقة: 
 ، يمكن عدّ التضام من أبرز القرائن العالئقية أثراً يف االتساق الداليل للنّصِّ
بعالقات  تتمثّل  ما  غالباً  التي  الضميمة،  املعنوية  للعالقات  عاكسة  مرآة  فهو 
يمكن  كام  واالفتقار،  االختصاص  يف  سيام  وال  والتبعية،  والتخصيص  اإلسناد 

عدّ كال املفهومني وجهني لعملةٍ واحدة؛ أال وهو «التضام».
تعالق  عىل  والربط»-  والرتبة،  «التضام،  –العالئقية  القرائن  هذه  تعمل 
بتضام  تتعالق   األخر وهي   الصغر اجلزئيات  ضمن  داللياً  اللغوية  العنارص 
الداللة  تُعطي  حتى  داللياً  واملتمحورة  سياقياً  املرتابطة  اجلزئيات  هذه  وترتيب 
ية متسقة، وهبذا الرتابط الدائري، ال تسطيع كلُّ منها إعطاء  الكلّية يف وحدة نصّ

.ها؛ كوهنا جزء ال يتجزأ من الوحدة الكُرب داللة حقيقية قائمة بنفسِ
أكثر األدوات يظهر أثرها العالئقي يف اتساق النّصِّ من تعالق تركيبني خطاً 
ن جواباً  ية، كـ«أدوات الرشط، والعطف، وما تضمّ وداللةً ضمن الوحدة النّصِّ
االقتصاد  بني  ما  طاً  توسّ العطف  عمل  متثّل  وقد  واألمر»،  النهي  من  تعليالً  أو 
والتوسعة، فام يأيت عىل احلالة األوىل غالباً ما يكون عىل خطٍ مستقيم نحو قولك: 



٢٨٤................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
ا احلالة األخر «التوسعة» فام جاء عليها يتضمن  «جاء حممدٌ وعيلٌ وخالد»، أمّ
املعطوفات  تعالق   مد ليؤكد  داللية؛  دائرةً  يرسم  ما  وغالباً  ملجمل،  تفصيالً 

ية». الداليل يف أداء املعنى الكيلّ واملتمثّل يف «البؤرة النّصّ
 مثّل االتساق يف خطب احلروب حلقة وصل ما بني املتكلّم واملتلقي، ما أد

إىل سيطرة عنرص التفاعل بينهام، ومن ثمَّ فهم النّصِّ وفكّ شفرتهِ من لدن املتلقي.
؛ إلظهار معانٍ داللية  جاء التكرار عىل نوعني منه ما اقترص عىل نصٍّ واحدٍ
حيملها العنرص املكرر، ومن ثمّ انرصاف أثره يف جذب انتباه املتلقي، ودفع امللل 
والنوع   ،« النّصِّ «بؤرة  املكرر  للعنرص  اإلسنادي  التباعد  حالة  يف  والسيام  عنه 
املكرر  للعنرص  ومتسلسالً  اخلطب  من  جمموعة  لفكرة  داللياً  موحداً  جاء  الثاين 
عرب هذه النصوص كام يف حال «الفتن»، وبذلك يؤكد أثرها املتدرج بدأ من كوهنا 
واحلرب  اخلارجية،  «احلرب  القتالية  احلرب  من  نوعني  خلّفتْ  إعالمية  حربا 
أمية»،  بني  «فتنة  ذلك  كلُّ  خلّفتْ  التي  األساسية  بالبؤرة  متوسطاً  الداخلية» 
تلك  مثلّتْ  سواء   « النّصِّ املُكرر «بؤرة  اللغوي  العنرص  سيطرة   مد عىل  فتدلُّ 
ا اإلجيايب مثّل  السيطرة اجلانب اإلجيايب أم السلبي، فاجلانب السلبي معروف، أمّ
دوره القيادي يف دحر ذلك اجلانب، وكلُّ ذلك جاء يف صورة متعالقةٍ منسجمة 
منسجمة  التصوير  متسقة  متقابلة  صورة  «التضاد»  رسم  وقد  املتلقي.  ذهن  يف 
طريقٍ  أيَّ  للمتلقي  اخليار  جعل  وبذا  واإلجيايب،  السلبي  اجلانب  بني  ما  التأثري 
شاء سلك، وبذا يستثمر املتكلّم طاقة التقابل للتعبري عن مقصده، والذي غالبا 

ما يتعلّق باملتلقي نفسه مما يُثري انتباهه.
داللياً  معنى  النّصُّ  أعطي  ما  فمتى  لفظيا،  وليس  داليل  الرتتيب  يف  األصل 
، ترتبت ألفاظه ترتيباً متسقاً، تتميز الرتبة املحفوظة بـ«الثبات املوقعي»،  منسجامً



٢٨٥اخلامتة .............................................................................. 
السياق  أسلوب  بحسب  احلركة»  بـ«حرية  فتتميز  املحفوظة  غري  الرتبة  ا  أمّ
والتأخري»  «التقديم  طريق  عن   األخر عن  العدول  يمكن  ولذا  الكالمي، 
يتكئ  ما  غالباً  أسلوبية  أداة  والتأخري  فالتقديم   ، للنّصِّ الداللية  للوحدة  مراعاةً 

عليها املتكلّم بغية إظهار املعاين بحسب ترتيبها يف نفسه وشدّ انتباه املتلقي.
وهو  أال  حارض»  مستمع  «متلقٍ  مها:  املتلقي  من  نوعان  اخلطب  يف  د  جِ وُ
ا اآلخر «مستمعٍ حارض» يسمع  السائل، وهذا يمكن أن يُسمى خطاباً خاصاً، أمّ
شاهد  بوصفه  حضوره  مثّل  وإنّام  اخلطاب،  يشمله  أن  دون  من  فقط  اجلواب 
النوعُ  وهذا  عاماً،  خطاباً  مي  سُ العامة  ليشمل  اخلطاب  حتول  ما  ومتى  عيان، 

يصنع حواراً منسجامً ومتفاعالً بني الطرفني.
العدول  يف  احلربية  اخلطب  يف  واضح  أثر  املوقف  سياق  لطبيعة  كان  لقد 
ية؛ إذْ مل يكن هلا حتضريٌ مسبق، وإنَّام هي ارجتالية، وعىل الرغم من  اجلزئيات النّصِّ
ذلك نجده متعلقاً بزمانٍ أو مكان، وقد غلب املتعلق األخري عىل تلك الوحدات 
ارتباطا  أكثر  لألحداث  جتسيد  من  املكاين  املتعلق  حيمله  ملا  باألول؛  قورن  ما  إذا 
لذهن  الدقيقة  الرعاية  من  العدول  هذا  نه  تضمّ عام  فضالً  غريه،  من  باملتلقي 

ومقامه. املتلقي 
وقد  ية،  النّصّ للوحدة  ربطاً  اللغوية  العنارص  أكثر  من  اإلحالة  عدّ  يمكن 
يقف  ما  فغالباً  املوقف؛  بسياق  لربطها  اخلطب  عىل  املقامية  اإلحاالت  غلبتْ 
بحالة  متعلّقة  ذاهتا  وهي  صاحبته  التي  األحداث  خضم  عن  معرباً  املتكلّم 
عائد  أحدمها   ، النّصِّ يف  مرجعني  وجود  حالة  يف  اتساقاً  األمر  ويزداد  املتلقي، 
يكون  ما  وعادةً  املتلقي  عىل  واآلخر   ، النّصِّ خارج  يكون  ما  وغالباً  املتكلّم  عىل 
، ما يُزيد يف  . وأحياناً يكون خارجه، ما يعني وجود ذاتني يف النّصِّ داخل النّصِّ



٢٨٦................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
. استمرارية احلوار التواصيل يف النّصِّ

كانت  سواء  ية  النّصّ اإلحالة  طريق  عن  الغائبني  املتكلّم  يستحرض  ما  غالباً 
ما  بعدية،  أم  قبلية  كانت  وسواء  اإلشارية،  أم  فيها-  واألغلب   – الضمريية 
عميقة  تكون  ما  غالباً  فأمثاهلا  العميل،  تأثريها  يف  االستمرارية  صفة  يُعطي 

. الداللة مفتوحة التبليغ أمام كلِّ متلقٍ
؛ وكثرياً ما وجد  احلذف هو اإلحالة الصفرية املتعلّقة بالبنية العميقة يف النّصِّ
دون  من  يأيتِ  وال   ، بنيتهِ يف  واملتسق  داللته  يف  العميق  العدمي  باملبنى  متعلّقا  أمره 
ذلك  تأويل  املتلقي  ويستطع  الحقة،  أم  األغلب  وهي  سابقة  كانت  سواء  قرينة 
املحذوف اعتامداً عىل السياق وما حيمله من قرائن، إذن هو تنشيط لذاكرة املتلقي.

من مزايا اإلحالة يف اخلطب هو أنَّ أمرها ال يقترص عىل الرتابط األفقي بل 
األفقي  التالحم  عليها  غلب  األخر  العنارص  بعكس  عمودياً،  ترابطاً  جاء  أغلبه 

وال سيام يف أسلوب الرشط.
غلبتْ عنارص االقتصاد عىل اخلطب ويف مقدمتها اإلحالة والعدول واحلذف.

فهي  املوقف؛  سياق  مع  متالئمة  مقامية  جاءت   اإلمام خطب  أغلب 
غرضها  يكن  مل  احلروب  هذه  أنّ  إىل  اإلشارة  من  بد  وال  حربية،  ارجتالية 
جانبها  يتبنيّ  اخلطب  تلك  قراءة  فعند  اسمها،  من  الظاهر  «القتالـ«فهذا 
فضالً  والديني،  االخالقي  اجلانب  والسيام  احلياة  جوانب  مجيع  يف  االصالحي 

عن إمخاد عيون الفتن التي أحاطت باملسلمني من كلِّ جانب.
البحث؛  جزئيات  يف  متناثراً  جاء  الذي  التقابيل  االتساق  اخلطب  عىل  غلب 
بني  جاء  فقد  معنى،  من  الكلمة  حتمله  ما  بكلّ  تقابال  اخلطب  تضمنت  إذْ 
الشخوص  بني  التقابل  فصورة  واملعنويات،  واحلسيات  واألحداث  الشخوص 



٢٨٧اخلامتة .............................................................................. 
اخلطاب  ضامئر  بني  سيام  وال  الضمريية،  اإلحاالت  طريق  عن  أغلبها  جاءت 
(«أنا» x «أنت») أو («هو« x «أنت»)، ففيه تقابل بني جانبني (إجيايب x سلبي)، 
يف  كام  املستقبل)   x (احلارض  أو  احلارض)،   x بني(امليض  األحداث  وكذلك 
املكانية،  املتعلقات  بني  ثم  ومن  الزماين،  للمتعلق  بالنسبة  هذا  ومسببيها،  الفتنة 
وغريها، فلم يقترص األمر عىل التقابل املعجمي، وإنّام شمل تقابال نسقيا وسياقيا 

وغريها. وموضوعياً،  وخطابياً، 
ية خلطبه، و يف اإلحالة  من مزايا خطبه توافر الرتاتبية يف األحداث النّصِّ
آخر،  عىل  عنرصاً  عنارصه  ترتبت  فقد  منه،  االسمي  سيام  وال  النّيصِّ  واإلسناد 
يصبح  ثم  ومن  املتلقي،  ذهن  يف  راسخ  موضوع  عىل  جديدا  يكون  فاملحمول 
هذا املحمول موضوعا ثبت هو اآلخر يف ذهن املتلقي فيرتتب عليه حممولٌ آخر 
عليه  وترتب  املتلقي  ذهن  يف  راسخ  احلال  فصاحب  احلال  يف،  ومثله  وهكذا، 
عليه  ليرتتب  احلال؛  صاحب  هي  احلال  هذه  أصبحتْ  ثم  ومن  جديدة،  حال 
حالٌ أخر وهكذا، ويف كلِّ ذلك مراعاة لذهن املتلقي، فلم تأيت الصورة دفعة 

واحدة إىل ذهنه وإنام تدرجياً لفك شفرهتا الداللية.
خطب  طريق  عن  وذلك  اإلمام؛  النصيَّة  توافر  عىل  االستدالل  يمكن 
منفرد  خطايب  ومنهجٍ  متميز  ونفسٍ  واحد  أسلوبٍ  عىل  جاءتْ  فقد  احلروب، 
ال يمكن استبداله أو تداخله مع خطبٍ أخر-خطب غريه-، فاملتمعن فيها جيد 
يف  جيدها  مل  تقنية  ورؤية  غريه،  عند  جيده  ال  نفساً  البالغة  هنج  مجيع  يف  بل  فيها، 

غريه سواء كان نثراً أم شعراً، وما خال القرآن الكريم فنجد فيه أكثر من ذلك.
وآلهِ  حممدٍ  عىل  والسالمُ  والصالةُ  العاملنيَ  ربِّ  هللا  احلمدُ  أنِ  دعوانا  وآخرْ 

أمجعني.
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الكريم القرآن 
اإلمام عيل بن أيب طالب؛ -هنج البالغة(جمموع ما اختاره الرشيف . ١

ه  نصّ ضبط  طالب)؛  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  كالم  من  الريض 
اللبناين،  الكتاب  دار  الصالح،  د.صبحي  العلمية:  فهارسه  وابتكر 

بريوت- لبنان، ط١، ١٢٨٧ه-١٩٦٧م.
ابن . ٢ د)؛- رشح األشموينّ عىل ألفية  حممَّ بن  الدين عيل  األشموينّ (نور 

الكتب  دار  يعقوب،  بديع  أميل  د.  محد؛بإرشاف:  حسن  تح:  مالك؛ 
العلمية، بريوت –لبنان، ط٢، ٢٠١٠م.

أيب . ٣ بن  د  حممَّ بن  الرمحن  عبد  الدين  كامل  الربكات  (أبو  األنباريّ ابن 
املجمع  البيطار،  هبجة  حممد  تح:  العربية؛  ت-٥٧٧هـ»؛-أرسار  سعيد 
يف  ١٣٧٧ه-١٩٥٧م.-اإلنصاف  (د.ط)،  دمشق،  العريب،  العلمي 
الرتاث  إحياء  دار  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  تح:  اخلالف؛  مسائل 



٢٩٢................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
العريب، القاهرة، (د.ط)، (د.ت).

٤٠٣ه»؛-إعجاز . ٤ الباقالين(ت  الطيب  بن  حممد  بكر  الباقالين(أبو 
القرآن؛ تح: السيد أمحد صقر، دار املعارف، مرص، ط٣، (د. ت).

البطليويس . ٥ السيد  بن  حممد  بن  اهللا  عبد  حممد  (أبو  البطليويس،  السيد 
اجلمل؛تح:  كتاب  من  اخللل  إصالح  يف  احللل  (ت٥٢١هـ)؛-كتاب 
(د.ط)،  العراق،  للنرش،  الرشيد  دار  سعودي،  الكريم  عبد  سعيد 

١٤٢٩ هـ-٢٠٠٨م.
الرمحن(ت٤٧١هـ»؛-أرسار . ٦ عبد  بن  القاهر  عبد  بكر  (أيب  اجلرجاينّ 

البالغة؛قرأه وعلّق عليه: حممود حممد شاكر – مطبعة املدين، القاهرة، 
شاكر،  حممد  حممود  تح:  االعجاز؛  ١٩٩١.-دالئل   -١٤١٢ ط٢، 
اإليضاح؛تح:  رشح  يف  ٢٠٠٤م.-املقتصد  القاهرة،  اخلانجي،  مكتبة 
(د.ط)،  العراق،  -مجهورية  للنرش،  الرشيد  دار  املرجان،  بحر  كاظم 

١٩٨٢م.
تح: . ٧ ٣٩٢هـ)؛-اخلصائص؛  جني(ت  بن  عثامن  الفتح  جني؛(أبو  ابن 

(د.ت).-رسُّ  (د.ط)،  مرص  املرصية،  الكتب  دار  النجار؛  عيل  حممد 
دمشق،  القلم،  دار  مطبعة  هنداوي،  حسن  د.  تح:  اإلعراب؛  صناعة 
دار  فارس،  فائز  تح:  العربية؛  يف  ١٤٠٥ه-١٩٨٥م.-اللمع  ط٢، 

الكتب الثقافية، الكويت، (د. ط)، ١٩٧٠م.
ابن . ٨ عمر  بن  عثامن  بن  عمروا  أبو  الدين  احلاجب؛(جالل  ابن 

موسى  حتقيق:  ل،  املفصّ رشح  يف  ٦٤٦هـ)؛-اإليضاح  احلاجب(ت 
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بنّاي علوان العلييل، مطبعة العاين، بغداد، د.ط، ١٩٨٢م.

ابن أيب احلديد؛(ابن أيب احلديد (ت ٦٥٦ هـ)؛-رشح هنج البالغة؛تح: . ٩
ط١،  سوريا،  العربية،  الكتب  إحياء  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد 

١٣٧٨، هـ – ١٩٥٩م.
(ت١١٠٤هـ)؛ -وسائل . ١٠ العاميل،  احلرّ  احلسن  بن  (حممد  العاميل؛  احلرّ 

– قمّ  الرتاث،  إلحياء  السالم»  البيت «عليهم  آل  مؤسسة  تح:  الشيعة؛ 
إيران، ط٢، ١٤١٤ق.

املحيط، . ١١ البحر  األندليس)؛-  يوسف  بن  (حممد  األندليس؛  حيان  أبو 
مكتبة النرش، الرياض، (د.ط)، (د.ت).

الفراهيدي(ت١٧٥هـ)؛- . ١٢ أمحد  بن  اخلليل  الرمحن  عبد  (أيب  اخلليل؛ 
السامرائي،  إبراهيم  د.  و  املخزومي،  مهدي  د.  تح:  العني،  كتاب 

مؤسسة دار اهلجرة، (د.م)، ط٢، ١٤١٠ه.
اخلوئي؛ (حبيب اهللا اهلاشمي اخلوئي (ت١٣٢٤هـ)؛-منهاج الرباعة يف . ١٣

دار  اإلسالمية  مطبعة  امليانجي،  إبراهيم  سيد  تح:  البالغة؛  هنج  رشح 
- إيران، ط٤، (د. ت). اهلجرة، قمّ

(ت٦٨٦هـ)؛-. ١٤ اباذيّ االسرت  احلسن  بن  د  حممَّ الدين  (ريض  ؛  الريضّ
رشح الريضّ عىل الكافية؛ تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، جامعة 

قار يونس، (د.م)، (د.ط)، ١٣٩٥ه-١٩٧٥م.
الزبيدي: . ١٥ الواسطي  احلسيني  مرتىض  حممد  السيد  فيض  الزبيدي؛(أيب 

شريي،  عيل  القاموس؛تح:  جوهر  من  العروس  تاج  ١٢٠٥هـ)؛-  (ت 
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دار الفكر، بريوت، (د. ط)، ١٤٠٤ه- ١٩٨٤م.

الزجاجي؛ (أبو القاسم عبد الرمحن بن اسحاق الزجاجي (ت ٣٣٧هـ)، . ١٦
القاهرة،  الغروب،  دار  املبارك،  مازن  د.  تح:  النحو  علل  يف  -اإليضاح 

١٣٧٨ه-١٩٥٩م.
يف . ١٧ الربهان  اهللا(ت٧٩٤هـ)؛-  عبد  بن  حممود  الدين  (بدر  ؛  الزركيشّ

علوم القرآن؛ تح: حممود أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، 
القاهرة، ط١، ١٣٧٦ه- ١٩٥٧م.

الزخمرشي؛ (أيب القاسم جار اهللا حممود بن عمر: (ت ٣٧٥هـ)؛- أساس . ١٨
١٣٨٠ه-١٩٦٦م.- ط)،  (د  القاهرة،  الشعب،  ومطابع  دار  البالغة، 
وجوه  يف  األقاويل  وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف 
حممد  عيل  املوجود،  عبد  أمحد  عادل  ودراسة:  وتعليق  حتقيق  التأويل، 
دار  حجازي،  أمحد  الرمحن  عبد  د.فتحي  حتقيقه  يف  معوّض.شارك 

اإلحياء العريب، بريوت- لبنان، ط١، ١٤١٧ه-١٩٩٧م.
البغدادي . ١٩ النحوي  الرساج  ابن  سهل  بن  د  حممَّ بكر  (ابو  اج؛  الرسَّ ابن 

الفتيل،  احلسني  عبد  الدكتور  تح:  النحو؛  يف  (ت٣١٦هـ)؛-األصول 
مؤسسة الرسالة، بريوت، ط٢، ١٤٠٧هـ، ١٩٨٧م.

(ت٦٢٦هـ)؛-مفتاح . ٢٠ بكر:  أيب  بن  يوسف  يعقوب  (أبو  السكاكي؛ 
ط١،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  زرزور،  نعيم  العلوم؛تح: 

١٤٠٣ه-١٩٨٣م.
(ت١٨٠هـ)؛-كتاب . ٢١ قنرب:  بن  عثامن  بن  عمرو  برش  (أيب  سيبويه؛ 
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١٤٠٨ه  ط٣،  مرص،  اخلانجي،  هارون،  حممد  السالم  عبد  سيبويه؛تح: 

– ١٩٨٨م.

السريايف؛ (أبو سعيد احلسن بن عبد اهللا بن املرزبان (ت٣٦٨هـ)؛-رشح . ٢٢
عبد  رمضان  د.  أ.  مراجعة:  الفضل،  أبو  فهمي  د.  تح:  سيبويه؛  كتاب 
ط١،  القاهرة،  املرصية،  الكتب  دار  مكي،  عيل  حممود  أ.د.  و  اب،  التوّ

١٤٢١-٢٠٠١م.
(ت٩١١هـ)؛-. ٢٣ الرمحن:  عبد  الدين  جالل  الفضل  (أبو  السيوطي؛ 

اإلتقان يف علوم القرآن؛ حتقيق طه عبد الرؤوف سعد؛ املكتبة التوفيقية؛ 
د.  تح:  النحو؛  يف  والنظائر  (د.ت).-األشباه  (د.ط)؛  القاهرة–مرص؛ 
١٩٨٥م.- ط١،  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  مكرم،  سامل  العال  عبد 

الكتب  دار  الدين،  شمس  أمحد  القرآن؛تح:  إعجاز  يف  األقران  معرتك 
العلمية- بريوت، ط١، ١٤٠٨- ١٩٨٨.

ضبطه . ٢٤ عيل)؛-التعريفات؛  بن  د  حممَّ بن  (عيل  ؛  اجلرجاينّ الرشيف 
العلمية،  الكتب  دار  النارش،  بإرشاف  العلامء  من  مجاعة  وصححه 

بريوت-لبنان، ط١، ١٤٠٣ه-١٩٨٣م.
الصبّان؛(الشيخ حممد بن عيل بن حممد بن عيسى األشموين(ت٩١٨هـ)-. ٢٥

ضبطه  مالك،  ابن  ألفية  عىل  االشموين  رشح  عىل  بّان  الصّ حاشية 
ج شواهده: إبراهيم شمس الدين، منشورات حممد عيل  وصححه وخرّ

بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، ط١، ١٤١٧ه-١٩٩٧م.
عباس عيل املوسوي؛-رشح هنج البالغة، دار الرسول األكرم، بريوت . ٢٦
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–لبنان، ط١، ١٤١٨ه، ١٩٩٨م.

القرآن، . ٢٧ -جماز  ت-٢١٠هـ)،  املثنى:  بن  معمر  عبيدة  (أبو  عبيدة  ابو 
اخلانجي،  مكتبة  سزكني،  فؤاد  حممد  د.  عليه:  وعلق  بأصوله  عارضه 

مرص، ط١، ١٣٩٠ه-١٩٧٠م.
الزجاجي(الرشح . ٢٨ مجل  األشبييل(ت٦٦٩هـ)؛-رشح  عصفور  ابن 

الكبري)؛تح: د. صاحب أبو جناح، عامل الكتب، بريوت، ط١، ١٩٩٩م.
عقيل؛تح: . ٢٩ ابن  رشح  اهللا: (ت-٧٦٩هـ)؛-  عبد  الدين  عقيل؛(هباء  ابن 

ط١٤،  مرص،  التجارية،  املكتبة  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد 
١٣٨٤ه-١٩٦٤م.

(ت-٧٠٥هـ)؛-كتاب . ٣٠ إبراهيم:  بن  عيل  بن  محزة  بن  العلوي؛(حييى 
مراجعة  اإلعجاز،  حقائق  وعلوم  البالغة  ألرسار  املتضمن  الطراز 
وضبط وتدقيق: حممد عبد السالم شاهني، دار الكتب اخلديوية، مطبعة 

املقتضب، مرص، ١٣٣٢ه- ١٩١٤م.
(ت-٣٩٥هـ)؛-الصاحبي . ٣١ فارس:  بن  أمحد  احلسن  فارس؛(أيب  ابن 

«كتاب يف فقه اللغة»، تح: عمر فاروق الطباع، مكتبة املعارف، بريوت، 
عبد  وضبط:  تح:  اللغة،  مقاييس  ١٤١٤ه-١٩٩٣م.-معجم  ط١، 
السالم حممد هارون، دار اإلسالمية، لبنان، (د.ط)، ١٤١٠ه-١٩٩٠م.

(ت . ٣٢ آبادي  الفريوز  يعقوب  بن  حممد  الدين  (جمد  آبادي؛  الفريوز 
حممد  وتقديم:  إعداد  احلوايش؛  مويش  املحيط  هـ)؛-القاموس   ٨١٧
ط٢،  بريوت-لبنان،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  املرعيش،  الرمحن  عبد 
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١٤٢٢ه-٢٠٠٣م.

البلغاء . ٣٣ -منهاج  ٦٨٤هـ)،  ت-  حسن:  حممد  بن  (حازم  القرطاجني 
اإلسالمي،  الغرب  دار  خوجة،  بن  احلبيب  حممد  تح،  األدباء،  ورساج 

بريوت، ط٣، ١٩٨٦م.
علوم . ٣٤ يف  (ت-٧٣٩هـ)؛-اإليضاح  الرمحن:  عبد  بن  (حممد  القزويني؛ 

ط٣،  القاهرة،  املختار  مؤسسة  هنداوي،  احلميد  عبد  د.  تح:  البالغة، 
.١٤٢٨- ٢٠٠٧

املباين . ٣٥ املالقي (ت٧٠٢هـ)؛-رصف  النور  عبد  بن  أمحد  املالقي؛(اإلمام 
اللغة  جممع  مطبوعات  اخلراط،  حممد  أمحد  املعاين؛تح:  حروف  رشح  يف 

العربية، دمشق، (د. ط)، (د. ت).
اللغة . ٣٦ يف  ت-٢٨٥هـ)؛-الكامل  يزيد  بن  د  حممَّ العباس  (أبو  د؛  املربّ

ط٣،  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  الدايل،  أمحد  حممد  تح:  واألدب؛ 
جلنة  عظيمة،  اخلالق  عبد  د  حممَّ تح:  ١٤٠٤ه-١٩٨٤م.-املقتضب؛ 
مرص،  القاهرة-  املرصية،  األوقاف  وزارة  اإلسالمي،  الرتاث  إحياء 

ط٣، ١٤٠٤ه-١٩٩٤م.
دار . ٣٧ جديد)؛  لفهم  البالغة(حماولة  هنج  ظالل  مغنية؛-يف  جواد  حممد 

العلم للماليني، بريوت، ط٣، ١٩٧٩م.
حممد عبده؛-رشح هنج البالغة، دار املعرفة- بريوت(د.ط)، (د- ت).. ٣٨
يف . ٣٩ الداين  املرادي(ت٧٤٩هـ)؛-اجلنى  قاسم  بن  (احلسني  املرادي؛ 

املوصل،  جامعة  الكتب،  دار  مؤسسة  حسني،  طه  تح:  املعاين؛  حروف 
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العراق، ط١، ١٣٩٦ه-١٩٧٦م.

العرب؛ . ٤٠ مكرم(ت٧١١هـ)؛-لسان  بن  د  حممَّ الدين  (مجال  منظور؛  ابن 
دار صادر، بريوت، (د.ط)، ١٤٠٥ه- ١٩٦٨.

البحراين . ٤١ ميثم  بن  عيل  بن  ميثم  الدين  (كامل  البحراين؛  ميثم  ابن 
ط١،  –لبنان،  بريوت  الثقلني،  دار  البالغة،  هنج  رشح  (ت٦٦٩هـ)،  
هادي  حممد  د.  السالكني؛تح:  مصباح  ١٤٢٠ه-١٩٩٩م.-اختيار 
سة، ط١،  األمني، مؤسسة الطبع والنرش التابعة لآلستانة الرضوية املقدّ

١٤٠٨-١٣٦٦ش.
؛(ت: . ٤٢ األنصاريّ الدين  مجال  اهللا  عبد  د  حممَّ (أبو  األنصاري؛  هشام  ابن 

٧٦١هـ)؛-مغني اللبيب عن كتب األعاريب؛ تح: حممد حمي الدين عبد 
احلميد، مطبعة املدين، القاهرة، (د.ط)، (د.ت).

احلروف؛ . ٤٣ علم  يف  اهلروي)؛-األزهية  النحوي  حممد  بن  (عيل  اهلروي؛ 
 ١٩٧١ هـ   ١٣٩١ (د.ط)،  دمشق،  (د.مط)،  امللوحي،  املعني  عبد  تح: 

م.
(ت٣٩٥هـ)؛-. ٤٤ سهل  بن  اهللا  عبد  بن  (احلسن  العسكري؛  أبوهالل 

القاهرة،  والثقافة،  العلم  دار  سليم،  إبراهيم  حممد  اللغوية؛تح:  الفروق 
د.مفيد  تح:  والشعر،  الكتابة  الصناعتني  ت).-كتاب  (د.  (د.ط)، 

قميحة، دار الكتب العاملية، بريوت، ط٢، ١٤٠٩-١٩٧٩م.
(ت٦٤٣هـ)؛-. ٤٥ النحوي  يعيش  ابن  عيل  ابن  الدين  (موفق  يعيش؛  ابن 

ل؛ عامل الكتب؛ بريوت، (د.ط)، (د.ت). رشح املفصَّ
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املرصية، . ٤٦ األنجلو  مكتبة  العربية،  اللغة  أرسار  أنيس؛-من  إبراهيم 
القاهرة، ط٦، ١٩٧٨م.

املسرية–. ٤٧ دار  د.،  النص  ونحو  اللسانيات  -يف  خليل؛  حممود  إبراهيم 
األردن، ط٢، ١٤٣٠- ٢٠٠٩.

والتوزيع، . ٤٨ للنرش  فارس  دار  املعني،  اجلواري؛-نحو  الستار  عبد  أمحد 
األردن، (د.ط)، ٢٠٠٦م.

مكتبة . ٤٩  ، النحوي،  الدرس  يف  جديد  اجتاه  النص-  عفيفي؛-نحو  أمحد 
زهراء الرشق–القاهرة، ط١، ٢٠٠١.

والتوزيع–. ٥٠ للنرش  العروبة  دار  مكتبة  الداللة،  عمر؛-علم  خمتار  أمحد 
الكويت، ط١، ١٤٠٢–١٩٨٢.

لبنان . ٥١ مكتبة   ، وتطورها،  البالغية  املصطلحات  مطلوب؛-معجم  أمحد 
نارشون–بريوت، ٢٠٠٧.

، بحث يف ما يكون به امللفوظ نصاً؛ املركز . ٥٢ األزهر الزناد؛- نسيج النصّ
الثقايف العريب؛ ط١؛ بريوت، ١٩٩٣.

، مطبعة دار . ٥٣ إهلام أبو غزالة وعيل خليل محد؛-مدخل إىل علم لغة النّصِّ
الكاتب، نابلس، ط١، ١٤١٣ه-١٩٩٢م.

البالغية . ٥٤ األصول  يف  بحث  واملتابعة»  سعد؛-الرتتيب  فاضل  أمري 
أربد- احلديث،  الكتب  عامل  الكريم»،  القرآن  يف  الداللية  واألبعاد 

األردن، ط١، ١٤٣٢ه -٢٠١١م.



٣٠٠................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
أميل بديع يعقوب؛-موسوعة النحو والرصف واإلعراب، ، دار العلم . ٥٥

ت). للماليني–بريوت(د- 
د لطفي الزليطني، . ٥٦ براون (ج، ب) و ج يول؛-حتليل اخلطاب، تر: د. حممَّ

و د.منري الرتيكي، مطابع جامعة امللك سعود، دط، الرياض، ١٤١٨هـ- 
١٩٩٨م.

ط١، . ٥٧ الكتب–القاهرة،  عامل  لغوية،  اجتهادات  ان؛-  حسّ متام 
العرب؛  عند  اللغوي  للفكر  أبستمولوجية  دراسة  ٢٠٠٧.-األصول 
روائع  يف  د.ط؛١٩٨٨.-البيان  بغداد؛  العامة؛  الثقافية  الشؤون  دار 
عامل  النحوية،  ط٢؛٢٠٠٠م.-اخلالصة  القاهرة؛  الكتب؛  عامل  القرآن؛ 
الكتب، للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، ط١، ١٤٢٠ه-٢٠٠٠م.- 
اللغة العربية بني املعيارية والوصفية، اللغة بني املعيارية والوصفية، عامل 
اهليئة  ومبناها؛  معناها  العربية  ٢٠٠٠م-اللغة  ط٤،  الكتب–القاهرة، 
املرصية العامة للكتاب؛ د.ط، ١٩٧٣.-مقاالت يف اللغة واألدب، عامل 

الكتب–القاهرة، ط١، ١٤٢٧- ٢٠٠٦.
مجيل عبد املجيد؛-البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصية، اهليأة . ٥٨

.١٩٩٨ للكتاب-القاهرة،  املرصية العامة 
اجلليل . ٥٩ عبد  مراجعة:  الزاهي،  فريد  تر:  النص،  كريستيفا؛-علم  جوليا 

ناظم، دار توبقال للنرش- املغرب، ط١، ١٩٩١.
الوهاب، . ٦٠ صادق  عباس  د.  تر:  والسياق؛  واملعنى  الينز؛-اللغة  جون 

مراجعة د. يوئيل عزيز، دار الشؤون الثقافية، ط١، بغداد، ١٩٨٧.



٣٠١املصادر واملراجع .................................................................... 
حاتم صالح الضامن؛-علم اللغة، دار احلكمة، وزارة التعليم والبحث . ٦١

العلمي، بغداد، (د. ط)، (د.ت).
النص . ٦٢ بناء  يف  منهجية  رؤية  النص-  علم  فرج؛-نظرية  امحد  حسام 

النثري، ، مكتبة اآلداب – القاهرة، ط١، ١٤٢٨- ٢٠٠٧.
الرتاكيب . ٦٣ يف  العربية-دراسة  يف  الربط  البنهساوي؛-أنظمة  حسام 

للرشق،  الزهراء  مكتبة  التحويلية،  التوليد  ونظرية  النحاة  بني  السطحية 
القاهرة، ط١، ١٤٢٣ه-٢٠٠٣م.

حلمي خليل؛-الكلمة (دراسة لغوية و معجمية)، دار املعرفة اجلامعية–. ٦٤
.١٩٩٨ اإلسكندرية، 

خليفة امليساوي؛-الوصائل يف حتليل املحادثة –دراسة يف اسرتاتيجيات . ٦٥
اخلطاب، عامل الكتب احلديث، أربد- األردن، ط١، ٢٠١٢م.

يف . ٦٦ «بحوث  والتطبيق  اللغوي  التنظري  بني  عاميرة؛-املسافة  أمحد  خليل 
التفكري النحوي والتحليل اللغوي»، دار وائل، عامن، ط١، ٢٠٠٤م.-
والتوزيع،  للنرش  املعرفة  عامل  وتطبيق،  منهج  وتراكيبها  اللغة  نحو  يف 

ة، ط١، ١٤٠٤ه-١٩٨٤م. جدّ
متَّام . ٦٧ د.  تر:  واإلجراء؛  واخلطاب  (روبرت)؛-النص  بوجراند  دي 

ان؛ عامل الكتب، ط١، القاهرة، ١٩٩٨. حسَّ
السياق، . ٦٨ الطلحي)؛-داللة  اهللا  ضيف  بن  ردة  بن  اهللا  ردة  (د.  اهللا  ردة 

جامعة أم القر، مكة املكرمة، ط١، ١٤٢٤ه.
النص، . ٦٩ بناء  مشكالت  النص  علم  إىل  واورزنياك؛-مدخل  زتسيسالف 



٣٠٢................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
للنرش  املختار  مؤسسة  بحريي،  حسن  سعيد  د.  عليه:  وعلق  ترمجه 

والتوزيع–القاهرة، ط٢، ٢٠١٠.
والنحو . ٧٠ النص  بني  العالقة  يف  أساسية  بحريي؛-إسهامات  حسن  سعيد 

والداللة(بحوث يف كتاب)، نقله إىل العربية، مؤسسة املختار- القاهرة، 
البنية  بني  العالقة  يف  تطبيقية  لغوية  ٢٠١٠م.-دراسات   -١٤٣١ ط٢، 
٢٠٠٥.-علم   -١٤٢٦ ط١،  اآلداب–القاهرة،  مكتبة  والداللة، 
ط٢،  املختار–القاهرة،  مؤسسة   ، واالجتاهات،  املفاهيم  النص-  لغة 

١٤٣١- ٢٠١٠م.
وائل . ٧١ دار  النظم  نظرية  ضوء  يف  العريب  النحو  البيايت؛-قواعد  محيد  سناء 

ن، األردن- ٢٠٠٣م. للنرش والتوزيع، عامّ
منشورات . ٧٢ اجلملة،  معنى  أداء  يف  احلرف  راشد؛دور  خليفة  الصادق 

جامعة قاريونس، بنغاري، (د. ط) ١٩٩٦م.
دار . ٧٣ والتطبيق،  النظرية  بني  النيص  اللغة  الفقي؛-علم  إبراهيم  صبحي 

قباء للطباعة والنرش والتوزيع؛ ط١، القاهرة، ٢٠٠٠م.
صالح الدين صالح حسنني؛-الداللة والنحو، مكتبة اآلداب، (د. م)، . ٧٤

ط١، (د.ت).
للنرش- . ٧٥ املرصية  الرشكة   ، النص،  وعلم  اخلطاب  فضل؛-بالغة  صالح 

.١٩٩٦ لونجامن–القاهرة، 
الدار . ٧٦ د.،  اللغوي،  الدرس  يف  احلذف  محودة؛-ظاهرة  سليامن  طاهر 

والتوزيع–اإلسكندرية(د–ت). والنرش  للطباعة  اجلامعية 



٣٠٣املصادر واملراجع .................................................................... 
ط٣، . ٧٧ مرص،  القاهرة-  املعارف،  دار  الوايف،  حسن؛-النحو  عباس 

(د.ت).
املكتبة . ٧٨ الكريم،  القرآن  يف  الرصيف  هنداوي؛-اإلعجاز  احلميد  عبد 

العرصية، بريوت، (د. ط) ٢٠٠٤م.
للكتاب، . ٧٩ العربية  الدار  واألسلوب،  املسدي؛-األسلوبية  السالم  عبد 

تونس، ط٣، ١٩٨٢م.
مكتبة . ٨٠ العريب،  النحو  يف  اإلنشائية  هارون؛-األساليب  السالم  عبد 

اخلانكي، القاهرة، ط٥، ١٤٢١ه-٢٠٠١م.
وعلم . ٨١ الرتاث  بني  السياق  الربكاوي؛-داللة  العليم  عبد  الفتّاح  عبد 

اللغة احلديث» دراسة حتليلية للوظائف الصوتية والبنيوية والرتكيبية يف 
ضوء نظرية السياق» أم القر، السعودية، ١٤٠٩ه-١٩٨٩م.

لغوية . ٨٢ مقاربة  اخلطاب  الشهري؛-اسرتاتيجيات  ظافر  بن  اهلادي  عبد 
تداولية، دار الكتاب اجلديد – ليبيا، ط١، ٢٠٠٤.

–املنزلة . ٨٣ النحوية  الظاهرة  يف  الرتبة  إرشيده؛-دور  ذيب  حممد  ام  عزّ
واملوقع، دار الفرقان للنرش والتوزيع، عامن، ط١، ٢٠٠٤.

عزة شبل حممد؛-علم لغة النص- النظرية والتطبيق، ، مكتبة اآلداب–. ٨٤
القاهرة، ط١، ١٤٢٨- ٢٠٠٧.

٨٥ .– الوصفية  اجلمل:  اإلسنادية،  مكارم؛-الرتاكيب  أبو  عيل 
ط١،  القاهرة،  والتوزيع،  للنرش  املختار  مؤسسة  الرشطية،  الظرفية- 
غريب  دار  النحوي،  اث  الرتُ يف  اللغوية  الظواهر  ١٤٢٨ه-٢٠٠٧م.- 



٣٠٤................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
للطباعة والنرش، القاهرة، ط١، ٢٠٠٧م.

البقرة . ٨٦ سورة   أخر وبناء  نظرية  نقد  النّصِّ  خرمة؛-نحو  أبو  عمر 
إنموذجاً، عامل الكتب احلديث، أربد- األردن، ط١، ١٤٢٥ه-٢٠٠٤م.

فاضل . ٨٧ وأقسامها:  تأليفها   – العربية  السامرائي؛-اجلملة  صالح  فاضل 
العربية  بغداد.-اجلملة  العلمي،  املجمع  منشورات  السامرائي،  صالح 
واملعنى: فاضل صالح السامرائي، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، الطبعة 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  النحو،  ١٤٢١هـ–٢٠٠١م.-معاين  األوىل، 

القاهرة- مرص، ط١، ١٤٢٨-٢٠٠٧م.
الشكل . ٨٨ حيث  من  العريب  الكالم  الساقي؛-أقسام  مصطفى  فاضل 

والوظيفة، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط٢، ١٤٢٩ه.
سعيد . ٨٩ د.  تر:  االختصاصات،  متداخل  مدخل  النص  دايك؛-علم  فان 

حسن بحريي، دار القاهرة للكتاب- القاهرة، ط٢، ٢٠٠٥م.
مكتبة . ٩٠ القصاص،  حممد  و  الدواخيل،  احلميد  عبد  تر:  فندريس؛-اللغة، 

االنجلو املرصية، مطبعة جلنة البيان العريب- مرص(د- ت).
كالوس برينكر؛-التحليل اللغوي للنص- مدخل إىل املفاهيم األساسية . ٩١

واملناهج، تر: د. سعيد حسن بحريي، مؤسسة املختار- القاهرة، ط١، 
١٤٢٥- ٢٠٠٥م.

بغداد-. ٩٢ دجلة،  دار  العربية:  اللغة  يف  عزيز؛-القرينة  كاكل  كوليزار 
العراق، ط١، ٢٠٠٩م.

الضياء . ٩٣ دار  العريب،  النحو  يف  الوصفية  احلميد؛-اجلملة  عبد  أسعد  ليث 



٣٠٥املصادر واملراجع .................................................................... 
للنرش والتوزيع، ، عامن- األردن، ط١، ١٤٢٧ه-٢٠٠٦م.

املعارص، . ٩٤ العراقي  للشعر  اللغوي  الرتكيب  املطلبي؛-يف  يوسف  مالك 
للنرش،  الرشيد  دار  البيايت)،   ، نازك   ، السياب  شعر  يف  لغوية  (دراسة 

منشورات وزارة الثقافة واالعالم(د. ط)، ١٩٨١م.
العربية، . ٩٥ البالغة  ألساليب  النفسية  ناجي؛-األسس  احلميد  عبد  جميد 

ط١،  بريوت،  والتوزيع-  والنرش  للدراسات  اجلامعية  املؤسسة  مطبعة 
.١٤٠٤- ١٩٨٤

غريب–مرص، . ٩٦ دار  العربية،  اجلملة  اللطيف؛-بناء  عبد  محاسة  حممد 
خيلو  واحلديث،  القديم  بني  اجلملة  يف  اإلعرابية،  ٢٠٠٣م.-العالمة 
عىل   سو أحصل  فلم   ،(word)نسخة عىل  املعلوم؛العتامدي  من 
الرشوق،  دار  الشعرية،  الرضورة  يف  دراسة  الشعر  النسخة.-لغة  هذه 
لدراسة  مدخل  والداللة  ١٤١٦ه-١٩٩٦م.-النحو  ط١،  القاهرة، 
١٤٢٠ه-  ط١،  الرشوق–القاهرة،  دار  د.،  الداليل،  النحوي  املعنى 

٢٠٠٠م.
املركز . ٩٧ اخلطاب،  انسجام  إىل  مدخل   ، النصّ خطايب؛-لسانيات  حممد 

الثقايف العريب، ط١، بريوت، ١٩٩١م.
النحوية . ٩٨ املصطلحات  اللبدي؛-معجم  نجيب  سمري  حممد 

ط١،  –لبنان،  بريوت  والنرش،  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  والرصفية، 
١٤٠٥ه-١٩٨٥م.-البالغة واألسلوبية، الرشكة املرصية العاملية للنرش 

لونجامن، القاهرة، ط١، ١٩٩٤م.



٣٠٦................................... أثر القرائن العالئقية يف اتساق النّصِّ يف هنج البالغة
املرصية . ٩٩ الرشكة   ،أخر قراءة  العربية  املطلب؛-البالغة  عبد  حممد 

العاملية للنرش لونجامن، ط١، ١٩٦٤م.
حممد حممد يونس عيل؛-املعنى وظالل املعنى-أنظمة الداللة يف العربية، . ١٠٠

دار املدار اإلسالمي، بريوت- لبنان، ط٢، ٢٠٠٧م.
دار . ١٠١  ، املعارص،  اللغوي  البحث  يف  جديدة  نحلة؛-آفاق  أمحد  حممود 

املعرفة اجلامعية – اإلسكندرية- مرص، ٢٠٠٢م.
تداولية . ١٠٢ دراسة  العرب،  العلامء  عند  صحراوي؛-التداولية  مسعود 

الطليعة– دار  العريب،  اللساين  الرتاث  يف  الكالمية»  «األفعال  لظاهرة 
بريوت، ط١، ٢٠٠٥م.

الثقافة . ١٠٣ وزارة  األصوليني،  عند  النحوي  الدين؛-البحث  مجال  مصطفى 
واإلعالم، دار اهلجرة، قم- ايران، ط٢، ١٤٠٥ه.

العربية، . ١٠٤ اجلملة  تركيب  يف  والربط  االرتباط  محيدة؛-نظام  مصطفى 
.١٩٩٧ ط١،  الرشكة املرصية العاملية للنرش- لونجامن–مرص، 

املنصف عاشور؛-بنية اجلملة العربية بني التحليل والنظرية، منشورات . ١٠٥
كلية اآلداب، منوية، جامعة توس، تونس، (د.ط)، ١٩٩١م.

العرصية، . ١٠٦ املكتبة  وتوجيه،  نقد  العريب  النحو  املخزومي؛-يف  مهدي 
صيدا- بريوت، ط١، ١٩٦٤م.

مؤيد عبيد آل صوينت؛اخلطاب القرآين، دراسة يف البعد التداويل، مكتبة . ١٠٧
احلضارات، بريوت – لبنان، ط ١، ١٤٣١ه- ٢٠١٠م.

موسى بن مصطفى األعبدان؛-دالالت تراكيب اجلمل عند األصوليني، . ١٠٨



٣٠٧املصادر واملراجع .................................................................... 
األوائل للنرش والتوزيع، دمشق-سوريا، ط١، ٢٠٠٢م.

مراجعة: . ١٠٩ عزيز،  يوسف  يؤيل  د.  تر:  النحوية،  جومسكي؛-البنى  نوم 
جميد املاشطة، ط١، ١٩٨٧م.

;UÏË¬Ÿ]°\;◊]àÖ’\;H⁄;]m’]l

اللغة . ١١٠ علم  ضوء  يف  دراسة  العربية  يف  االتساق  الذهبي؛-  سويس  جبّار 
احلديث، رسالة ماجستري، كلية اآلداب، جامعة املستنرصية، ٢٠٠٥م.

كتاب . ١١١ من  الفصلني  ترمجة  مع  نظرية  دراسة  اإلحالة  بلحوت؛-  رشيفة 
االتساق يف اإلنكليزية، رسالة ماجستري، كلية اآلداب واللغات، جامعة 

اجلزائر، ٢٠٠٦م.
ماجستري). ١١٢ (رسالة  العربية،  اجلملة  يف  الربط  عدل؛-  زغري  اخلالق  عبد 

كلية اآلداب، جامعة بغداد، ١٩٨٨م.
رسالة . ١١٣ تطبيقية،  ودراسات  نظري  إطار  النص-  زنيد؛-نحو  أبو  عثامن 

ماجستري، كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، ٢٠٠٤م.
عيسى جواد الوداعي؛-التامسك النيص دراسة تطبيقية يف هنج البالغة، . ١١٤

أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، ٢٠٠٥م.
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