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 اإلهداء                                          

ل بٌته إلى نبٌنا محمد المبعوث رحمة للعالمٌن)صلى هللا علٌه وسلم( وآ

 األطهار)علٌهم السالم(.

لمنً العطاء دون انتظار، إلى إلى من رسم لً طرٌق النجاح، إلى من ع

 ى روح أبً العزٌز )رحمه هللا(.حمل اسمه بكل افتخار، إلمن أ

من كان عبق الجنة تحت قدمٌها، إلى من ذاقت عناء الدنٌا من أجلنا، إلى 

 ً الحنونة )حفظها الرحمن لنا(.أم

 راء )زوجً العزٌز(.راء والضّ إلى من شاركنً فً السّ 

 اً(.خوتً ،أحمد، حسٌن، علً،)محبة وودَّ إلى من هم سندي فً الحٌاة إ

 دة قلبً، أختً العزٌزة، )تقى(.إلى وحٌ

 ن وأفنان(.ة عٌنً، أوالدي ) زٌإلى هبة السماء رٌاحٌنً وقر

 )تقدٌراً واحتراماً(. من علمنً حرفاً، أساتٌذي األفاضلإلى كلّ 

 ) وفاءاً وإخالصاً(.إلى رفاقً فً رحلة العلم 

 لً بالخٌر أهدي جهدي المتواضع.إلى كل من أحبنً ودعا 

 

 

 

 بشائر                                                         



 
 

 والعرفانالشكر           

 

ُكْم(( قال تعالى       فأول الشكر هلل العلً القدٌر،  (7)إبراهٌم/))لَئِن  َشَكْرُتْم ألَِزٌَدنَّ

ًَّ بإتمام هذا البحث، والذي جعلنً الٌوم أحصد ثماراً قد زرعتها منذ  الذي أنعم عل

 سنوات، التً قضٌتها فً طلب العلم، وما ذلك إال بفضله ومنه.

اذ الدكتور )كاظم داخل كر الجزٌل إلى شٌخً المشرف األستتوجه بالشأ       

د سعة صبر متجلد وعناء تجشم ال تحذوه إال العزٌمة، فكنت المسدّ الجبوري( ل

ه والنَّاصح، والمتبصر ، فكنت نعم األستاذ وكنت ذخراً والمنقّ  ح والمرشد والموجِّ

ًَّ  منً متمكناً، فهو ٌستحق الثناء بوقته أو بمشورته، فقد  ما حٌٌت؛ ألنه لم ٌبخل عل

 عوناً لً بعد هللا فأكرم به من موجه ومرشد.كان 

ة فً سماء جامعتنا، أساتٌذي فً السنة والشكر الموصول إلى النجوم الزاهر       

التحضٌرٌة فً قسم اللغة العربٌة، فقد حملوا قلوباً كرٌمة، فلن أوفً حقهم بالثناء 

 رام.والشكر، لهم منً كل التقدٌر واالحت

ٌة كل )خالد حوٌر الشمس( من جامعة ذي قارفضل األستاذ الدكتور  ال انسىو      

وشكري  ، والذي مدَّ لً ٌد العون بالكتب التً تخصُّ بحثنا،التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

)علً هاشم طالب( والشكر الجزٌل إلى الدكتور  ٌل خلف(،لوتقدٌري إلى الدكتور)خ

الزمٌل )محمد عدنان  أتقدم  بالشكر الجزٌل إلىو اد،لما أبداه لً من نصح وإرش

، فلهم منً جمٌعاً خالص التقدٌر العجمً( لما بذله من جهد معً طوال مدة الدراسة

هم فً إتمام بحثً بنصٌحة أو تسدٌد نان لكل من أسواالحترام، ووافر الشكر واالمت

 أو دعاء.
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  ٘ ومنهجه ، أسلوبهكتاب اإلشارة إلى أدب اإلمارة
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حٌمِ          ْحمِن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 

 

 َاْقرأ ِباسِم َربَِّك الَّذي َخَلَق َخَلق 

اإلِْنَساَن ِمن َعَلٍق اْقَرأ   َوَربَُّك األْكَرُم 

الَّذي َعلَّمَ  بالَقَلِم  َعلََّم اإلْنساَن ماَلْم 

ْعَلم    ٌَ 

 

                                

 (5ـ1العلق/اآلٌات)                             

 صدق هللا العلً العظٌم              
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 :التمهٌد 

 أوالً : المرادي

ـ اسمه ونسبه، شٌوخه وتالمذته، م لفاته، 

وفاته. 

ثانٌاً : كتابه 

ـ نبذة تعرٌفٌة عن الكتاب، أسلوبه، منهجه. 

ثالثاً : مفهوم علم النّ  

 

 

 

 



 
 

 



 قرار لجنة المناقشة                                 

نا قد أطلعنا على هذه الرسالة  نشهُد نحن ـ رئٌس لجنة المناقشة وأعضاَءهاـ  أنَّ

دراسة نّصٌة(، التً تقّدمت الموسومة بـ )كتاب اإلشارة إلى أدب اإلمارة للُمرادي 

) بشائر جاسم محمد (، وقد ناقشناها فً محتوٌاتها، وفً ما له  الماجستٌر طالبةبها 

عالقة بها، ونرى أنَّها جدٌرة بالقبول لنٌل شهادة الماجستٌر فً اللغة العربٌة وآدابها/ 

 اللغة وبتقدٌر )            (.

 

 اإلمضاء:        اإلمضاء:                                    

 أ. د. أحمد علً حنٌحن                            علً فرحان جواد د.  أ.

 )عضواً(                                             )رئٌساً(

 م2222التارٌخ:   /   /                             م2222التارٌخ:   /  /

 

 اإلمضاء:                                           اإلمضاء:

 أ .د .كاظم داخل ُجبٌر                    د الوهاب عباسعلً عب م. د.أ.

 )عضواً(                                           )عضواً ومشرفاً(

 م2222م                          التارٌخ:    /   /2222التارٌخ:    /   /

 

 أقّرت من مجلس كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة بجامعة المثنى

 اإلمضاء:                                                   

 أ .د . باسم خٌري خضٌر                                                  

 عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة                                                 

 م2222التارٌخ:    /     /                                                 

 



 

 أ

                       بسم هللا الرحمن الرحيم                      

 المقدمة                             

 

الحمد هلل  حمداً ال انقطاَع لراتبه وال إقالع لسحائبه، حمداً ٌكون إلنعامه مجازٌاً     

وإلحسانه موازٌاً، حمداً ٌتردُد أنفاَس الصدوِر وٌتكرر تكرر لحظاِت العٌون، 

والصالة ُ على سلٌِل أكرم نبعٍة، وقرٌع أشرف بقعٍة محمٍد وعلى آله الذٌن عظمهم 

 ، وسلم تسلٌماً.أجمعٌنوعلى صحبِه توقٌراً، وطّهرهم تطهٌراً، 

علوم من  ُدرستقد تعدُّ اللغة من أهم وسائل التفاهم والتواصل بٌن البشر، و        

النصوص وتحلٌلها،  الذي درسّصٌة واحدة من هذه العلوم ، ، وتعدُّ الدراسة النعدة

مع  ة الذي ٌبحث عن تماسك النصوص وتالحمها لٌكون وحدة شاملة ومتكاملو

ود المعاٌٌر النّصٌة التً تسهم فً تكوٌنه وهً)االتساق، واالنسجام، والقصدٌة، وج

والمقبولٌة، واإلعالمٌة، والسٌاق، والتناص(، التً وضعها )دي بوجراند( عام 

م( فً كتابه )النّص والخطاب واإلجراء( وانطالقاً من هذا كان عنوان بحثنا 0891)

دي دراسة نصٌة(، وكانت مسوغات اختٌار )كتاب اإلشارة إلى أدب اإلمارة للُمرا

هذا العنوان الذي اقترحه شٌخً الكرٌم، ورغبة منً فً الغور فً سبل الدراسة 

النّصٌة، والتعمق فً مضامٌنها، وكان اختٌار هذا الكتاب للدراسة ؛ألنه لم تنله أٌدي 

ن مصادٌق لما نحو البحث عما ٌكمن فً الكتاب الباحثٌن، وكان القصد من ذلك ه

 فً سبٌله.

وقد تمٌز الكتاب بوافر النصوص التً ٌملؤها النصح واإلرشاد وتقدٌم الحكم     

العظٌمة إلفادة الحكام منها، وقد طبع الكتاب ثالث طبعات: األولى بتحقٌق الدكتور 

األفضل وهً التً استعملتها فً بحثً، أّما النسخة ضوان السٌد( وكانت النسخة )ر

، أّما النسخة الثالثة أعثر علٌها التً لمق الدكتور)سامً النشار( تحقٌ الثانٌة كانت من

فكانت مدمجة مع كتابٌن آخرٌن وهما )النهج المسلوك فً سٌاسة الملوك(و )نهاٌة 

هـ(، تحقٌق )محمد حسن محمد وأحمد 081الرتبة فً طلب الحسبة( للشٌزري )ت

 فرٌد المزٌدي(.

ٌُقسم على     تمهٌد وثالثة فصول، سبقته مقدمة وتبعته وقد اقتضت طبٌعة البحث أن 

اشتمل التمهٌد على الخاتمة التً ضمت أهم النتائج التً توصلت إلٌها الدراسة، و

كتاب )اإلشارة إلى أدب اإلمارة(، لِ ة الُمرادي وثقافته ومؤلفاته ، وحٌالنبذة تعرٌفٌة 

 ، ونشأة علم النّص اإلشكالٌة والمصطلح.وتضمن مفهوم النص 



 

 ب

ًّ وقد وُ      جاء الذي اشتمل على ثالثة مباحث: ، سم الفصل األول باالتِّساق النّص

: فكان المحور ة محاورثالثوقد تناولت فٌه المبحث األول بعنوان )االتِّساق النحوّي( 

لموصول، شملت اإلحالة بـ )الضمائر، وأسماء اإلشارة، واالسم ا)اإلحالة( واألول 

)االستبدال( وتناولت فٌه االستبدال االسمً  ثالث(، والالمقارنة(، والمحور)الربط

 والفعلً والقولً.

المبحث الثانً بـ )االتِّساق المعجمً( وجاء على محورٌن: األول  وقد وسم    

تناولت فٌه التكرار الكلً والجزئً، والمحور الثانً )التضام( أو ار( )التكر

سم بـ )االتِّساق الصوتً( والذي )المصاحبة المعجمٌة(، أما المبحث الثالث فقد وُ 

 تناولت فٌه )السجع، والجناس، والتنغٌم، والتوازي(.

(، وقد قُسّ       ًّ م على مبحثٌن: األول أما الفصل الثانً فقد وسم بـ )االنسجام النّص

تصدرت فٌه العالقات الداللٌة النّصٌة ومنها: )عالقة اإلجمال والتفصٌل، والتمثٌل، 

ثناء، والحوار، والسببٌة، والسؤال والجواب، والترتٌب، واإلضافة، واالست

 والتخٌٌر(، أما المبحث الثانً فقد اشتمل على )التغرٌض( و)األبنٌة الكبرى(.

سم بـ )معاٌٌر أخرى( وقد اشتمل على مبحثٌن: جاء أّما الفصل الثالث فقد وُ      

صدٌة والمقبولٌة المبحث األول بعنوان )معاٌٌر تتعلق بمستعملً النص( وهً: الق

اشتمل ( والمؤثرات الخارجٌةعلق بواإلعالمٌة، والمبحث الثانً بعنوان ) معاٌٌر تت

نتائج  اشتملت على  تلت تلك الفصول الخاتمةوالتناص(، ثم  الموقف سٌاق)على 

 .ثالبح

إذ ، وربما ٌلحظ القارئ تفاوتاً بٌن حجم الفصول وهذا ما اقتضته طبٌعة الدراسة     

 ألن معٌار االتِّساق متشعب وكثٌر التفرعات.؛ راألكبصل األول الحصة كان للف

ضمن أنواع االتِّساق  فً إضافة )االتِّساق الصوتً( هوأمر أود اإلشارة إلٌه و    

ٌر فً أبواب الكتاب حضوره الكبلت واآلراء  المختلفة حوله، وذلك رغم االختالفا

ًّ  فً تحقٌق االتِّساقأثره الواضح و  .النّص

تماد التحلٌل اعو ً هذا فهو المنهج الوصفًأما المنهج الذي سلكته فً بحث    

 ًّ دراسات ال أّدعً السبق فً مٌدان الدراسة النّصٌة فقد قّدم الباحثون و، النّص

كمن عناٌتً ت إاّل أنجزئٌاً،  معاٌٌر النّصٌة، ومنها ما كانالعدٌدة، منها ما كان لكل 

 .فً الجانب التطبٌقً 

، بٌن القدٌمة والحدٌثة فقد تنوعت  المصادر والمراجع المعتمدة فً البحثأما       

الصناعتٌن ألبً هالل العسكري كتاب ومن الكتب القدٌمة البٌان والتبٌٌن للجاحظ  و



 

 ت

وقد كانت المراجع الحدٌثة هً األكثر فً ودالئل االعجاز للجرجانً وغٌرها، 

ومنها: )النّص والخطاب واإلجراء( البحث وهذا ما اقتضته طبٌعة الدراسة، 

لروبرت دي بوجراند، و)لسانٌات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب( د. محمد 

الخطابً، و)نسٌج النّص( لألزهر الزناد، و )علم النّص المفاهٌم واالتجاهات( د. 

سعٌد بحٌري، و) علم اللغة النّصً بٌن النظرٌة والتطبٌق( د. صبحً إبراهٌم الفقً 

 .وغٌرها

ت كتاب )اإلشارة إلى أدب اإلمارة(، فلم أجد تناولالتً السابقة أما الدراسات     

غٌر بحث واحد بعنوان )نظرات فً الفكر السٌاسً واالجتماعً والتربوي عهد ابً 

هـ( وكتاب السٌاسة أو اإلشارة فً تدبٌر 998بكر محمد بن الحسن الحضرمً )ت

 .حٌىاإلمارة( عادل ٌ

مال والتمام  لبحثً، فالكمال هلل وحده، فإن أصبت فٌه فمن توفٌق ال أدعً الك     

هللا، وما به من نقص أو هفوات فمّنً، وقد بذلت فٌه قصارى جهدي لٌكون كما هو 

 علٌه اآلن.

أن أتقدم بجزٌل الشكر واالمتنان إلى شٌخً  والوفاء العرفانوٌقتضً واجب      

م فٌه من فلتات قلمً، واعوجاج الكرٌم األستاذ الدكتور)كاظم داخل الجبو ري( لما قوَّ

ما بدر مّنً سهواً، فخرج البحث بعد أن كان بذرة إلى ثمرة أنبتت إلى ما هو علٌه 

 .خرته، ونفعنا بعلمهآن أمثاله خٌر الجزاء فً دنٌاه  واآلن، فجزاه هللا عنً ، وع

وأنار لنا درب وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن الذي وهب لنا العقل،      

 العلم والمعرفة وأعاننا على انجاز هذا البحث.

  

 الباحثة                                                                                  
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 التمهٌد                   

 أوالً: المرادي

ـ اسمه ونسبه، شٌوخه وتالمذته، مؤلفاته، 

 وفاته.

 هاً: كتابثانٌ

 ـ نبذة تعرٌفٌة عن الكتاب، أسلوبه، منهجه.

 : مفهوم علم النصّ ثالثاً 
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 رادي أوالً :المُ 
رادي، بالمُ  وقد لُقبهو أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمً  ـ اسمه ونسبه:ٔ

فً القٌروان وتلقى تعلٌمه األولً فٌها، ثم دخل ببلد  الهجري ،ولد فً القرن الخامس

وقد ذكره الدكتور رضوان السٌد فً مقدمة  األندلس ولقب بقاضً الصحراء

كتابه
(ٔ)

كان رجبلً عالماً إماماً فً أصول الدٌن، عالماً فً ))قد ذكر المرادي فً و،

العقابد واألصول واألدب والشعر وكان ذا حظ وافر فً الببلؼة والفصاحة، وقد جاء 

فً  العلمٌة مكانته مما ٌدل على العدٌد من المواضع، ذكره فً كتاب )الؽنٌة( فً 

((ذلك العصر
(ٕ)

 . 

ابن بسام)ت اب )الذخٌرة( الذي قال فٌه ))كت  ذكرهومن الكتب التً تناولت       

))وكان أبو بكر هذا فقٌهاً فطناً وشاعراً لسناً ، ممن جمع براعة الفقهاء، :هـ( ٕٗ٘

وبراعة الشعراء النبهاء، مشٌراً فً الوقت  نفسه أٌضاً إلى تنقله بٌن كثٌر من 

المرابطٌن بالمؽرب الملوك ـالطوابؾ ـ فً األندلس، ثم استقر به المقام عند أمراء 

هـ(* الذي قربه إلٌه و واله قضاء  4ٙٗوالسٌما عند أمٌرهم أبً بكر بن عمر)ت

معسكره، وٌإكد ابن بسام على مكانته عند أمٌره أبً بكر قاببلً عنه: أنه اقتعد صهوة 

ًَ قضاء معسكره(( منبره، وُول
(ٖ)

، وقد ذكر ابن بسام رحبلت المرادي فً ببلد  

المؽرب((
(ٗ) 

فً ترجمة ابن الزٌات ذلك ))ورد و ،الثقافً كان للمرادي أثر كبٌروفً الجانب      

هـ( فً كتابه )التشوؾ( ألبً الحجاج ٌوسؾ بن موسى الكلبً  6ٔٙتالتادلً )

وكان آخر أبمة المؽرب األقصى فٌما أخذه ))الذي قال: ـ رادي تلمٌذ المُ ـ الضرٌر 

رادي من علوم االعتقادات ؾ بالمُ عن أبً بكر محمد بن الحسن الحضرمً المعرو

((رادي أول من أدخل علوم االعتقاداتوكان مختصاً به، وكان المُ 
(٘)

وقد تحدث  ،

                                                           
، ،دار الكتب المصرٌةٔ، إبراهٌم األٌباري،طـنظر: المعجم فً أصحاب القاضً أبً علً الصدفً: تحٌُ  (ٔ)

الطلٌعة، ،دار ٔ: رضوان السٌد،طـ: المرادي ،تح، اإلشارة إلى أدب اإلمارة )المقدمة( 41ٕم، 141ٔ
 .ٓٔ،م14ٔٔبٌروت،لبنان،

، ٙ٘ٔم ،14ٕٔ، دار الؽرب اإلسبلمً، بٌروت ، ٔ،ماهر جرار،ط ـهـ(: تح ٗٗ٘الؽنٌة: القاضً عٌاض)ت (ٕ)
 .ٓٔ، اإلشارة إلى أدب اإلمارة )المقدمة(:  1ٕٔ، 6ٗٔ

 ة فً الؽرب*أبو  بكر بن عمر وهو أحد وجهاء قبابل البربر الذي حقق التقدم فً نشر الدعوة اإلسبلمٌ
 .4، مقدمة كتاب اإلشارة إلى أدب اإلمارة: اإلسبلمً 

 . ٖٙٗم ،161ٔإحسان عباس ،دار الثقافة ، بٌروت ،لبنان ، : ـالذخٌرة: ابن بسام: تح (ٖ)
هـ( 41ٗ)ت عهد أبً بكر محمد بن الحسن الحضرمًنظرات فً الفكر السٌاسً واالجتماعً والتربوي  (ٗ)

، 4ٗعادل ٌحٌى، )بحث(،جامعة الزقازٌق، كلٌة اآلداب،ع :وكتابه السٌاسة أو اإلشارة فً تدبٌر اإلمارة
 .ٕٗم،4ٕٔٓ

، نظرات فً الفكر  ٙٓٔـ٘ٓٔم ،116ٔ، الرباط، ٕ: أحمد التوفٌق، طـالتشوؾ: ابن زٌات التادلً: تح (٘)
 .ٖٗالسٌاسً واالجتماعً والتربوي: 
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عن علومه ومعارفه فً األصول واالعتقاد((
(ٔ)

وذكر أٌضاُ حول معارفه الدٌنٌة  ، 

وفً ثناٌا هذا المإلؾ القٌم تبدو كثٌر من معارفه الدٌنٌة والسٌاسٌة ))والسٌاسٌة 

الفلسفٌة واألدبٌة ، ففٌما ٌتعلق بمعارفه الدٌنٌة فهو فقٌه ألمعً، ملم بعلوم الكبلم، و

 ٌتخذ حدٌثه فً الدٌن مسحة فلسفٌة ٌمكن أن ٌدركها القارئ فً أكثر من موقؾ

))
(ٕ)

 . 

الكثٌر من  هوقد سبق)) كان الُمرادي من أهم المفكرٌن فً الجانب السٌاسً      

ابن حٌون هـ( فً كتابه ) التاج(، وٕ٘٘الجاحظ)ت المفكرٌن فً هذا المجال منهم 

  هـ( فً كتابه )الهمة فً آداب اتباع األبمة( وتتلخص أهمٌته فً أنه ٌعرؾٖٖٙ)ت

نحو  نحو الدعاة واألبمة على االتباع  وٌشرح واجبات  الفاطمً  بحدود المذهب 

(( وعته القٌمة فً المؽربقال به )سعد زؼلول( فً موس
(ٖ)

. 

شٌوخه وتالمذتهـ من ٕ
(ٗ)

 : 

.هـ( 41ٗأبو مروان بن سراج )تـ ٔ
 

 .هـ(64ٗأبو المعالً الُجَوٌنً) ت ـ ٕ

فقد تحدث عنهم المحقق فً مقدمة الكتاب، أما تالمذته
(٘)

: 

.هـ( *ٕٓ٘الحجاج ٌوسؾ بن موسى الكلبً الضرٌر)ت أبوـ ٔ 
 

 هـ(. 66ٗـ أبو الحسن المقرئ )تٕ

هـ(ٔ٘ٙـ أبو المجد الُمرادي ) من ذرٌة أبو بكر الُمرادي()تٖ
(ٙ)

. 

هـ(4ٕ٘)تـ ابن الباذش الؽرناطً ٗ
(6)

. 

ـ مؤلفاتهٖ
(8)

: 

 .ـالتجبٌر فً األصولٔ

                                                           
 . ٕٔ/ٗم، 414ٔم : 1ٖٙٔحل بمراكش وأؼمات من األعبلم: السمبللً، فاس، اإلعبلم بمن  (ٔ)
 .ٖٗنظرات فً الفكر السٌاسً واالجتماعً والتربوي: (ٕ)
، مقدمة كتاب ٕ٘/ٖم ، 11ٓٔنظر: تارٌخ المؽرب العربً: سعد زؼلول: منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة، ٌُ  (ٖ)

 .ٔٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة: 
: عمر ـهـ(، تح6ٗ4اإلسبلم ووفٌات المشاهٌر واألعبلم: شمس الدٌن محمد بن أحمد الذهبً)ت نظر: تارٌخٌُ  (ٗ)

 . ٖٗٔ/ٖٖم، 146ٔعبد السبلم التدمري، دار الكتاب العربً، بٌروت،لبنان،
 . ٙٔ،اإلشارةإلى أدب اإلمارة: 4ٖ،التشوؾ:  4ٖٕـ4ٕٕ:لؽنٌةنظر: اٌُ  (٘)
 .ٙٔمقدمة( : ٌُنظر: اإلشارة إلى أدب اإلمارة: )ال (ٙ)
 . ٕٙٔنظر:الؽنٌة:ٌُ  (6)
 . ٖٔ:) المقدمة(، اإلشارة إلى أدب اإلمارة 4ٖٕ: الؽنٌةنظر: ٌُ  (4)
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 .ـاإلشارة إلى أدب اإلمارةٕ

 .ـاإلرجوزة الكبرىٖ

 .ـاإلرجوزة  الصؽرىٗ

 .ـالتجرٌد فً علم الكبلم٘

وفاتهـ ٗ
(ٔ)

 هـ( وُدفن فً أزكً فً صحراء مورٌتانٌا. 41ٗ)رادي فً المُ :

 إلمارة:اكتاب اإلشارة إلى أدب 

أراد أن ٌقدم النصح واإلرشاد رادي والؽاٌة من تؤلٌؾ الكتاب هً أن المُ       

فً هذا الكتاب  لكَ  ظمتُ نَ ه فً مقدمة الكتاب: ))، فجاء قوللصؽار األمراء والحكام

ثناٌاه فصوالً من أنواع اإلدارة  لكَ  صلتُ وفَ رراً من آداب اإلمارة  والوزارة دُ 

تقبلتها الدنٌا والدٌن، فإذا اسْ  ألمرِ  المتقدمٌن، كاشفةً  واالستشارة، واصفة آلدابِ 

، وتؤملت ؼوامضها بفكرك، واستعملتها بجوارحك، مع ما رزقك هللا من كَ بذهنِ 

ُرفت آدابك، وَكُرَم ، َقلَّ مثالك، وَجلَّْت أحوالك، وشَ صانةِ من رَ  لكَ  بَ هَ نجابة، ووَ 

أصحابك، وامتنع جنابك، وحوى الفضابل كلها بابك، وباهلل ُتدرك المطالب، وإلٌه 

(( ُتبذل الرؼابب
(ٕ)

. 

 وقد بدأ أبوابه، واألخبلقً السٌاسً لجانبباباً تتصل كلها با ونسم كتابه ثبلثوقُ       

ببعض الصفات  علقالنظر والتفهم، وموضوعات تتوحّض على القراءة والتعلم بال

اقتبس فٌه من كتب وقد )) التً ٌجب أن ٌتحلى بها الحاكم كـ) الكرم، والحلم(،

هـ(واضحاً 1ٗٔالفبلسفة، وكان اعجابه بـ )ابن المقفع( )ت الحكماء ومن ، سابقٌنال

أحٌاناً، وبتصرؾ قلٌل أحٌاناً أخرى واستشهد فً بعض  إذ ٌنقل آراَءه بؤلفاظها

 ر والحدٌث ، وإن لكل مفكر ثقافته الخاصة وهذا ما ٌبدوموضوعاته بالقرآن والشع

وكان  ،ةطبابع النفس البشرٌ وقد أدركعلٌه المرادي فً كتاب السٌاسة أو اإلشارة، 

فً  إلمامه الفلسفة ، فضبلً علىاالجتماع وملماً بما ٌمكن أن نسمٌه علوم النفس و

على كتابات الفبلسفة القدامى مثل:  عهاطبلال ٌخلو األمر من الفقه وعلوم االعتقاد، و

أرسطو وأفبلطون، وبعض فبلسفة اإلسبلم أٌضاً ،وقد نجد بعض من نقل عنهم دون 

((أن ٌذكر أسماءهم
(ٖ)

، ففً كثٌر من مواطن الكتاب ٌذكر قوله: )قالت الحكماء( 

)من كبلم الحكماء المتقدمٌن( وما أشبه ذلك
 . 

                                                           
 . 6ٔ: اإلشارة إلى أدب اإلمارة ،ٕٙٙ:الؽنٌةنظر: ٌُ  (ٔ)
 . 4ٗاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٕ)
  .٘ٗ: واالجتماعً والتربوي نظرات فً الفكر السٌاسً (ٖ)
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أنه قام بتؤلٌؾ كتابه هذا لٌتحؾ به ))تابه رادي فً مقدمة كوقد أوضح المُ        

ومن المصادر ، أحبابه، وكؤنه ٌرٌد أن ٌجعله هدٌة ألمٌره أبً بكر بن عمر

، و)كلٌلة فعاألساسٌة التً اعتمدها: )األدب الكبٌر(،و)األدب الصؽٌر(البن المق

إلى اإلسكندرـ فالعهود  عبارة عن رسالة من أرسطو ودمنة( ، ثم سر األسرارـ

وكذلك كتاب )التمثٌل والمحاضرة( ألبً  ال نعلم أٌهما كان سنداً،و ، ةونانٌالٌ

((هـ( 1ٕٗمنصور الثعالبً)ت
(ٔ)

 . 

مبتكراً لهذا المجال بل سبقه بعض المفكرٌن،  ))لم ٌكنراديالمُ  قٌل إنو

هـ( رابداً للفكر السٌاسً فً اإلسبلم 6ٕٕمنهم: شهاب الدٌن أحمد بن أبً الربٌع)ت 

رادي أُفاد كثٌراً فٌمكن أن نقول أن المُ  ،(سلوك المسالك فً تدبٌر الممالكفً كتابه )

ً على فكر من هذا الُمَإلؾ، وٌندر أن نجد من تحتوي كتاباته فً المؽرب العرب

تربوي مثله
(ٕ)

هـ( صاحب )األحكام السلطانٌة( قطع شوطاً ٓ٘ٗدي )ترالماو و، 

دي إلى ببلد المؽرب وركتاب الماطوٌبلً فً الحدٌث عن فلسفة السٌاسة، إذ وصل 

د من كتاب فِ رادي لم ٌَ رادي، وهذا ٌعنً ان المُ واألندلس فً أعقاب وفاة المُ 

الماوردي
(ٖ)

 (( ، إال أنه سبقه فً كتابته
(ٗ)

. 

كتاب )أطواق الذهب( للزمخشري)ت وقد ذكر الدكتور )رضوان السٌد( أن      

بعده والتً حمل فً طٌاته  هـ( ٌعد من أهم الكتب المشابهة التً جاءت4ٖ٘

التوصٌات والتوجٌهات وكانت عبارة عن مقاالت متسلسلة تحمل كل مقالة جانباً 

مهماً من الحكمة والوعظ ، وقد اطلق على تلك النصابح باألطواق وهً مابة مقالة 

مسجوعة  فً الزهد والموعظة والحكمة والنصابح الباهرة وحسنى العبارات 
(٘)

  . 

النهج المسلوك فً سٌاسة الملوك ،ونهاٌة (هـ( هما1ٓ٘با الشٌزري )ت أما كتا      

رادي فقد الرتبة فً طلب الحسبة( وكانا على شكل ومضمون كتاب اإلشارة للمُ 

قسمهما على أبواب ففٌه من الحكمة وقواعد التدبٌر ونبه على الشٌم الكرٌمة 

والموعظة 
(ٙ)

. 

                                                           
اإلشارة إلى أدب ، 4ٕٔـ6ٕٔ/ٔم، 1٘ٗٔأرسطو، تحـ: عبد الرحمن بدوي، القاهرة، مصر، سر األسرار:   (ٔ)

 .ٕٔ: ) المقدمة( اإلمارة
نظر: الفكر  السٌاسً فً اإلسبلم: علً عبد المعطً، جبلل أبو الفتوح: دار المعرفة، اإلسكندرٌة، ٌُ  (ٕ)

 . ٙٗواالجتماعً والتربوي: ، نظرات فً الفكر السٌاسً ٕٗٓـٖٕٓم،14٘ٔ
 . ٖٖـٕ٘نبٌل عبد الرحمن، دار األرقم ،بٌروت،  ـ:تح، دي راألحكام  السلطانٌة: الماو (ٖ)
 .1ٕ، اإلشارة إلى أدب اإلمارة:ٙٗنظرات فً الفكر السٌاسً واالجتماعً والتربوي:  (ٗ)
، اإلشارة إلى ٖٙ ،م44ٙٔ، هـ ٖٗٓٔ: مطبعة نخبة األخبار: هـ(4ٖ٘)تأطواق الذهب: الزمخشريٌنظر: (٘)

 أدب اإلمارة:
 . 6ٙه، ٕٗٗٔمحمد حسن، أحمد فرٌد، دار الكتب ،بٌروت، لبنان، ـ: تح، نظر: النهج المسلوك: الشٌزري ٌُ  (ٙ)
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 ٙ 

هـ( فً  66ٙسان الدٌن الخطٌب )ترادي على لتؤثٌر المُ  ذكر  المحقققد و    

رسالته فً   السٌاسة  ) اإلشارة إلى أدب الوزارة (  فً العنوان وكذلك فً بعض 

هات فً سلوك الوزٌر التوجُّ
(ٔ)

. 

هـ(، 4ٗ٘) السلوك لمعرفة الملوك( تؤلٌؾ تقً الدٌن المقرٌزي )ت)) كتابوفً     

داث بحسب السنٌن، وهو قرب وؼاٌة من حٌاة الحاكم والمحكوم، وفٌه قسم األح

عن العصر األٌوبً والمملوكً كثٌرة  كتاب تؤرٌخً سجل فٌه المقرٌزي معلومات

هـ( ذكر فٌه ملوك مصر والسبلطٌن والممالٌك التركٌة 4ٗ٘هـ ـ6ٙ٘من سنة)

ن واستقصى أعبلمهم الذابعة ولم ٌعت الجركسٌة واألكراد األٌوبٌة، وحصر أخبارهم

ت (( فٌه بالتراجم والوفٌا
(ٕ)

. 

ٌّة المفهوم والنشأة:  ثانٌا: الدراسة النّص

َحظً النّص بتعرٌفات متعددة عند المتقدمٌن اختلفت باختبلؾ وجهات النظر،  

)ت  الجرجانً ومنهمإذ نجد العدٌد من اإلشارات والتعرٌفات عند علماء العربٌة 

ق وما ازداد وضوحاً على الظاهر لمعنى المتكلم، وهو سوفً قوله: )) هـ(4ٔٙ

((الكبلم ألجل ذلك المعنى
(ٖ)

. 

 ٌة ومفاهٌمه الواضحة فً نظرٌةن فقد تناولوا مصطلح النصّ وأما الببلؼٌ       

ثل لتً ٌدور فٌها نظم الكبلم على التجانس والتمااهـ( 6ٔٗالنظم عند الجرجانً )ت

ونجد مبلمح الحذؾ  فً مباحث الدراسات النّصٌة والتً  والتآلؾ فً أجزاء الكبلم،

باب دقٌق المسلك، لطٌؾ المؤخذ، عجٌب األمر ،  )) االجرجانً على أنه اذكره

((شبٌه بالسحر،.....
(ٗ)

هـ( فً انتظام المعانً، ٓٓٗهبلل العسكري)ت وأما أب،

ٌنبؽً أن تجعل كبلمك مشتبها اوله بآخره، ومطابقاً هادٌه  ))ل: فقد قاوتناسق الكبلم 

تتنافر أطراره، وتكون الكلمة منه موضوعة مع لعجزه، وال تتخالؾ أطرافه، وال 

((أختها، ومقرونة بلفقها
(٘)

وهذه المبلمح  وؼٌرها نجدها فً تراثنا العربً القدٌم ، 

 ٌة فً الدراسات العربٌة القدٌمة.لمباحث النصٌة ونلتمس من ذلك جذور النصّ 

                                                           
القاهرة، مصر،  ،، مكتبة الثقافة الدٌنٌةٔ، تحـ: محمد كمال، طنظر: اإلشارة إلى أدب الوزارة: ابن الخطٌبٌُ  (ٔ)

 .ٕٖرة إلى أدب اإلمارة) المقدمة(: اش، اإل4ٗم، ٕٗٓٓ
محمد عبد القادر، دار الكتب العلمٌة، بٌروت،  ـ:نظر: السلوك لمعرفة الملوك: تقً الدٌن المقرٌزي، تحٌُ  (ٕ)

 . ٗم، 116ٔلبنان، 
هـ، ٕٗٗٔ، دار إحٌاء التراث، بٌروت، لبنان، ٔهـ(، ط4ٔٙ)ت الجرجانًعلً بن محمد التعرٌفات:  (ٖ)

 . 1ٗٔ:م،ٖٕٓٓ
 . ٙٗٔم،11ٕٔ: مطبعة المدنً ، القاهرة، ٖدالبل االعجاز: الجرجانً: تعلٌق :محمود محمد شاكر:ط (ٗ)
(٘)

بً : علً محمد البجاوي، ومحمد أـ: تحهـ(ٓٓٗ)ت العسكري الحسن بن عبد هللا الصناعتٌن : أبو هبلل كتاب 
 . ٔٗٔم، 1ٕ٘ٔ ،دار إحٌاء الكتب العربٌة،ٔطالفضل إبراهٌم، 
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  مفهوم النّص واشكالٌة المصطلح:

اللؽة اإلنكلٌزٌة، وٌكون بمعنى نسٌج ( فً Texte) إن مصطلح النّص ٌقابل  

أن التبلحم بٌن أجزاء النّص الواحد ))من الكلمات، وقد أشار إلى ذلك  دي بوجراند 

حٌث توجد عبلقة بٌن كل مكون من مكونات النّص وبقٌة أجزابه، فٌصبح نسٌجاً 

(( واحداً 
(ٔ)

،وذكر دي بوجراند أن توسٌع نطاق دراسات الجمل لٌشمل النصوص 

ذلك إلى مشكبلت منها عدم ارتباط النّص بالسٌاق أو الموقؾ اللؽوي وعدم ٌإدي 

وجود تماسك أو انسجام لذلك حدد دي بوجراند ودرٌسلر النّص كحدث تواصلً 

ٌستجٌب لمعاٌٌر النّصٌة، وهً: االتساق، واالنسجام، والقصدٌة، والمقبولٌة 

والتناص ، واإلخبارٌة  والمقامٌة
(ٕ)

 . 

على التعامل مع عبلمات النّص وشفراته هً التً توصل الباحث إلى والقدرة        

الداللة، وقد أشار بعض الدارسٌن فً تعرٌفهم إلى الجانب الداللً فً النّص و 

 ، (ٖ)تؤثٌرها على البناء الكلً للنّص بإلى بٌان أثر الجملة فً تحقٌق الداللة وا أشار

ت ٌترابط بعضها ببعض، وهذه الخٌوط نسٌج من الكلما ))بؤنه األزهر الزناد وٌعرفه

 ((تجمع عناصره المختلفة والمتباعدة فً كل واحٍد هو ما نطلق علٌه النصّ 
(ٗ)

 . 

وتشمل بعض تعرٌفات النّص على العناصر المكونة للنّص كما فً التعرٌؾ        

فهو مجموعة من األفعال الكبلمٌة التً تتكون من مرسل للفعل اللؽوي ومتلق له، ))

وقناة اتصال بٌنهما، وهدؾ ٌتؽٌر بتؽٌر مضمون الرسالة، وموقؾ اتصال جماعً 

 ((ٌتحقق فٌه التفاعل
(٘)

وهذا التعرٌؾ ٌشابه تعرٌؾ )عبد الرحمن طه(، الذي عدَّ ، 

النص كل بناء ٌتركب من الجمل
(ٙ)

. 

؛ عبلقاتروابط وبٌن عناصرها  تجمع قدُعرؾ النّص بؤنه وحدة لؽوٌة و       

لنّص كامبلً مترابطاً جعل الت
(6)

. 

 معاٌٌر النص: 

                                                           
،  آٌات القول فً القرآن م114ٔ، عالم الكتب، القاهرة،ٔتر: تمام حسان، طٖٓٔالنّص والخطاب واإلجراء:  (ٔ)

الكرٌم دراسة فً ضوء لسانٌات النص: أ. د كاظم داخل الجبوري، )أطروحة دكتوراه(، إشراؾ :أ. د رعد 

 .ٕٗم، 1ٕٔٓهـ، ٓٗٗٔ،، كلٌة التربٌةلعبودي، جامعة ذي قارهاشم ا

 .ٗٙنظر: النص والخطاب واإلجراء: ٌُ  (ٕ)
 .ٖٓٔ،: عزة شبل :مكتبة اآلداب، القاهرةالنظرٌة والتطبٌق نظر: علم لؽة النصّ ٌُ  (ٖ)
 . ٕٔم ،11ٖٔ، المركز الثقافً العربً ، بٌروت، ٔنسٌج النّص: األزهر الزناد: ط (ٗ)
 . ٔٓٔ: النظرٌة والتطبٌق علم لؽة النصّ  (٘)
(ٙ)

فً أصول الحوار وتجدٌد علم الكبلم: عبد الرحمن طه : المركز الثقافً العربً، بٌروت، لبنان،  
 . ٖ٘م،ٕٓٓٓ

 . 4ٓمدخل إلى علم النّص ومجاالت تطبٌقه: (6)
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  ذلك فً  وقد اثبت، (دي بوجراند)الدراسات النّصٌة اكتملت على ٌد اللؽوي       

بالػ األهمٌة كان اآلخر وكتابه  م،14ٔٔ عام النّص( إلى لسانٌات   كتابٌه )مدخل

بعنوان )النّص والخطاب واإلجراء( 
(ٔ)

درٌسلر( أن ، وقد اشترط) دي بوجراند( و)

تتوافر لكل نقطة سبعة معاٌٌر أساساً للحكم على النّص بالنّصٌة وهً
(ٕ)

: 

 .((Cohesion:ـ االتساق أو الربط ٔ

 .( (Coherenceرب:ـ الحبك أو االنسجام أو التقإ

 (.(Intentionalityـ القصدٌة:   ٖ

 .((Acceptabilty:ـ التقبلٌة ٗ

 (.(Situationalityـ الموقفٌة :  ٘

 .( (Inform ativelyة:إلعبلمٌـ اٙ

 .((in ter textualityص:ـ التنا6

 

                                                           
، ٖٙهام أبو ؼزالة وعلً خلٌل، دي بوجراند ودرٌسلر: تر: إلتطبٌق لنظرٌة  النصّ لؽةنظر :مدخل إلى علم ٌُ  (ٔ)

 .ٕٗلسانٌات النّص :  ءآٌات القول فً القرآن الكرٌم دراسة فً ضو
 .ٙٓٔ/ٔصول تحلٌل الخطاب:أ، ٕٔـٔٔنظر :مدخل إلى علم لؽة النّص: ٌُ  (ٕ)



ًّ  ...................................ول .........................الفصل األ  االتِّساق النّص

 
1 

 

 

 

 

 

ًّ الفصل األول ّص  : االتِّساق النَّ

 حويّ ساق النّ االتِّ  :المبحث األول

 ـ اإلحالة    

 ـ الوصل    

 ـ االستبدال    

 ـ الحذؾ    
 

 

 



ًّ  ...................................ول .........................الفصل األ  االتِّساق النّص

 
ٔٓ 

 النّصً: ساقاالتِّ 

نجد بعض اإلشارات عند العلماء ، ونّصٌةساق من أبرز معاٌٌر الٌعد االتِّ          

وأجود ))هـ( ٕ٘٘ساق وما رادفه من األلفاظ كما عند الجاحظ )تالقدامى عن االتِّ 

فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراؼاً  رأٌته متبلحم األجزاء، سهل المخرج، الشعر ما

 ((واحداً، وسبك سبكاً واحداً 
(ٔ)

اً جاحظ ٌقصد أن ٌكون الكبلم مترابطهنا ال ،

فً أن القرآن ٌفسر بعضه بعضا فما :هـ( 61ٗقول الزركشً )ت  ،وسبكاً  اً ومسبوك

وضع موما أُختصر فً موضع فقد ُبسط فً  أُجمل فً موضع فقد فُصل فً آخر،

آخر
(ٕ)

فً )عٌار الشعر( البن  ٌنالببلؼٌ عند العلماءاإلشارات ، ونجد بعض 

وأحسن الشعر ما ٌنتظم القول فٌه انتظاماً ))ل: قاهـ( إذ ٕٕٖبا  العلوي) تطباط

((أوله مع آخره على ما ٌنسقه قابلهٌتسق به 
(ٖ)

. 

)) وقٌل ٌا اق فً كبلمه عن قوله تعالى:هـ( االتس6ٔٗوٌذكر الجرجانً) ت 

: ))فتجلى لك منها هل، فً قوٗٗهود/((ٌٓٓٓا سماء أقلعً أرض أبلعً ماءك و

اإلعجاز وبهرك الذي ترى وتسمع؛ أنك لم تجد ما وجدت من المزٌة الظاهرة 

والفضٌلة القاهرة إال ألمر ٌرجع إلى ارتباط هذا الكلم بعضها ببعض وأن لم ٌعرض 

والشرؾ إال من حٌث القت األولى بالثانٌة والثالثة بالرابعة وهكذا، إلى  لها الحسن

أن تستقر بها إلى آخرها وأن الفضل تناتج ما بٌنهما وحصل من مجموعهما كّل ذلك 

لما بٌن معانً األلفاظ من االتساق العجٌب((
(ٗ)

هـ( فً ٖٔٙ، وأشار اآلمدي )ت

كاً إذ قال: ))وإذا جاء لطٌؾ المعانً موازنته  بوصفه الكبلم أن ٌكون مسبوكاً محبو

فً ؼٌر مبلءمة وال سبك جدٌد وال لفظ حسن ، كان ذلك مثل الطراز الجدٌد على 

الثوب الخلق، أو نفث الربٌع على خد الجارٌة القبٌحة الوجه((
(٘)

 . 

استعمل الزمخشري )ت فقد  ،التساق عند المفسرٌنوقد َوَرَد مصطلح ا

ٌا أبت إنً قد جاءنً من العلم  )):سٌره لقوله تعالىهـ( هذا المصطلح فً تف4ٖ٘

انظر: وكٌؾ ُرتب ))ل: قا، إذ  ٖٗمرٌم/،((مالم ٌأتك فاتبعنً أهدك صراطاً سوٌاً 

((الكبلم معه فً أحسن اتساق، وساق أرشق مساق
(ٙ)

)ت  أما فخر الدٌن الرازي ،

((ساقهذا الكبلم فٌما قررناه منتظم حسن االتِّ :))لقاف هـ(ٙٓٙ
(6)

. 

                                                           
 . 6ٔ/ٔم، 1ٙ4ٔدار صعب، بٌروت،  ،ٔط: البٌان والتبٌن: الجاحظ (ٔ)
 . 6٘ٔ/ٕهـ، 6ٖٙٔ، دار المعرفة، بٌروت، ٔ: محمد أبو القفل، طـتح، نظر: البرهان: الزركشًٌُ  (ٕ)
 . ٖٔٔم، 14ٕٔ: عباس عبد الستار: دار الكتب العلمٌة ، بٌروت،ـتح ،عٌار الشعر : ابن طباطبا (ٖ)
 .  ٘ٗـٗٗدالبل االعجاز:  (ٗ)
م، 16ٗٔ،القاهرة،  ،دار المعارؾٕلسٌد أحمد صقر، طا :ـتح، اآلمدي الموازنة بٌن أبً تمام والبحتري: (٘)

ٕٗ٘. 
 . ٙٓٔ/ٖ، مكتبة مصر، د.ت، ٔالكشاؾ:  الزمخشري: شرحه، ٌوسؾ الحمادي: ط (ٙ)
 .ٖٕٔ/ٓٔهـ،ٕٓٗٔ، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، ٖ، طالرازيفخر الدٌن التفسٌر الكبٌر:  (6)



ًّ  ...................................ول .........................الفصل األ  االتِّساق النّص

 
ٔٔ 

لدى علماء لسانٌات  ساق النّصً قد َحظً باهتمام كبٌرومصطلح االتِّ     

خاصٌة داللٌة للخطاب، فٌعتمد به على فهم كل جملة مكونة للنّص فً  وقد ُعدَّ النّص 

عبلقتها بما ٌفهم من الجمل األخرى
(ٔ)

وقد اختارت الباحثة مصطلح االتساق ، 

كان المصطلح األكثر اللسانٌة،  تلوضوح داللته، ولثبات المصطلح فً الدراسا

 . لدى الباحثٌن شٌوعاً 

وقد عرفه دي  ث،وقد تعددت تعرٌفات االتساق لدى دارسً علم اللؽة الحدٌ        

بوجراند على أنه))ٌترتب على إجراءات تبدو بها العناصر السطحٌة على صورة 

وقابع ٌإدي السابق منها البلحق بحٌث ٌتحقق بها الترابط((
(ٕ)

قال فٌه محمد و ،

جزاء المشكلة للنّص ، األٌقصد عادة باالتساق ذلك التماسك الشدٌد بٌن  :))خطابً

خطاب ما، وٌهتم فٌه بالوسابل اللؽوٌة )الشكلٌة( التً تصل بٌن العناصر المكونة 

((خطاب أو خطاب برمتهللجزء من ا
(ٖ)

. 

فالتحلٌل ))ت لتً تربط سابر العبلقاساق ٌعد من العبلقات الجوهرٌة افاالتِّ 

النّصً ٌعتمد أساساً على التماسك )االتساق( فً تحقٌق نصٌة النّص من عدمه ، 

بل بٌن فٌهتم بالعبلقات بٌن أجزاء  الجملة وأٌضاً بٌن جمل النّص وبٌن فقراته 

((وٌهتم أٌضاً  بالنّص وما ٌحٌط به النصوص المكونة للكتاب،
(ٗ)

وقد صنؾ دي ، 

إذا كانت إعادة اللفظ،  )): هقول ٌر الكفاءة النّصٌة فًبوجراند الربط من أهم معاٌ

واإلحالة المشتركة والحذؾ تحافظ على بقاء مساحات المعلومات فإن الربط ٌشٌر 

إلى العبلقات التً بٌن المساحات ، أوبٌن األشٌاء التً فً هذه المساحات، إن 

كن  أن تعدُّ الصور التً تترابط  بواسطة مطلق الجمع، والفصل واالستدراك، ٌم

((ذات نظام سطحً متشابه
(٘)

. 

ساق الصوتً إذ جدوى واضحة من الخوض فً االتِّ أن هناك رأٌت  وقد

 على:ساق مشتمبلً اعتمدت مصادٌق عززت ما كنت فً سبٌله ومن ثم ٌكون االتِّ 

 ساق النحويـ االتِّ ٔ

 ساق المعجمًـ االتِّ ٕ

ًساق الصوتـ االتِّ ٖ
                                                           

م، 11ٕٔ، ٗٙٔمعرفة، ع الكوٌت، سلسلة عالم ال )بحث(،نظر:  ببلؼة الخطاب وعلم النّص: صبلح فضل،ٌُ  (ٔ)
ٕٗٗ . 

 . ٖٓٔ: النص والخطاب واإلجراء (ٕ)
 .٘م، 11ٔٔ، المركز الثقافً العربً، بٌروت، ٔلسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: محمد خطابً:ط (ٖ)
، وذلك ما أشار إلٌه خطابً فً لسانٌات النص مدخل إلى 16 /ٔعلم اللؽة النصً بٌن النظرٌة والتطبٌق:  (ٗ)

 . ٘ٔانسجام الخطاب:
 . ٖٙٗالنص والخطاب واإلجراء:  (٘)
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 المبحث األول:

 :حويّ ساق النّ االتِّ 

 ((Grammatical Cohesion:حويّ ساق النّ أدوات االتِّ 

: النحوي( كما هو عند صبلح فضل قاببلً  رابط)الت ـساق النحوي بُعرؾ االتِّ       

أن التماسك خاصٌة نحوٌة للخطاب تعتمد على عبلقة كل جملة منه باألخرى ))

((،وهو ٌنشؤ ؼالباً عن طرٌق األدوات التً تظهر فً النّص مباشرة
(ٔ)

ومن أهم ،

   أدواته هً:

 :((Referenceأوالً: اإلحالة

النحوي وال نكاد نرى أي نّص ٌخلو من  ترابطتعد اإلحالة من أهم وسابل ال       

اسم 
(ٔ) 

عدة تسمٌات أحد الضمابر وقد أطلق علٌها  اإلشارة أو االسم الموصول أو.

)اإلضمار(منها
(ٕ)

)المرجعٌة(و،
(ٖ)

هم اإلحالة كان أكثر استعماالً، وتسلكن مصطلح  ،

 اإلحالة فً تحقٌق تماسك النصوص واتساقها.

وٌعد ابن رشٌق ،هـ(ٙ٘ٗرشٌق القٌروانً )ت مصطلح اإلحالة عند ابنَوَرَد 

أول من استعمل مصطلح اإلحالة بالشكل الصرٌح وأفرد باباً  باسم اإلحالة أسماه 

ومن التضمٌن ما ٌحٌل الشاعر فٌه إحالة، وٌشٌر : ))قاببلً ، )باب اإلحالة والتؽٌٌر(

((به إشارة فٌؤتً به كؤنه نظم األخبار أو شبٌه به
(ٗ)

ند اإلحالة ع وقد ورد تعرٌؾ، 

العبلقة بٌن العبارات  )) )دي بوجراند( على أنها ، وذلك ماقاله:العلماء الؽربٌٌن

واألشٌاء واألحداث ومواقؾ فً العالم الذي ٌدل علٌه بالعبارات ذات الطابع البدابلً 

((فً نص ما
(٘)

. 

                                                           
 .1ٕٔهـ، 6ٕٗٔم، 6ٕٓٓ، دار المٌسرة، عمان، األردن، ٔفً اللسانٌات ونحو النّص : إبراهٌم خلٌل: ط (ٔ)
(

ٔ
) 
 . 6ٕنظر: مدخل إلى علم اللؽة النّصً: ٌُ  (ٕ)
 . ٙٔٔ/ٔنظر: علم اللؽة النّصً بٌن النظرٌة والتطبٌق:ٌُ  (ٖ)
، دار الجٌل، بٌروت، ٔتحـ: محً الدٌن عبد الحمٌد، ط:هـ(ٖٙٗ)تلعمدة فً محاسن الشعر :ابن رشٌقا (ٗ)

 .ٕٔ، التماسك النّصً فً دعاء عرفة:4ٕ/ٕ م،14ٔٔهـ،ٔٓٗٔ
 . ٕٖٔالنّص والخطاب واإلجراء: (٘)
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((العبلقة بٌن األسماء والمسمٌات))وقد عرفها) جون لٌونز( بؤنها : 
(ٙ)

، إذ 

قتضً هذه العبلقة التطابق بٌن المحٌل والمحال، وٌمكننا القول أن فٌها العنصر ت

 األول ٌتوقؾ تفسٌره على العنصر الثانً. 

وقصد بها خطابً:  وجود عناصر لؽوٌة  وهذه العناصر قابلة للتؤوٌل  إذ ال 

تكتفً بذاتها  وإنما تحٌل إلى عنصر آخر، و تسمى عناصر محٌلة ، مثل: الضمابر 

األسماء الموصولة وأسماء اإلشارة وؼٌرهاو
(ٔ)

. 

وتحفٌزه على التؤمل، أي إذكاء روح ))ومن وظابؾ اإلحالة هً إثارة المتلقً   

الممارسة التؤوٌلٌة فً النّص من خبلل إٌجاد المرجع المناسب لكل ضمٌر أو لفظ 

رسة كنابً سواء أكان داخل النص أم خارجه ، ومن أبرز األدلة على إقرار المما

التؤوٌلٌة فً عملٌة اإلحالة أن الذهن فً بعض األحٌان ٌحار فً تحدٌد المرجع، 

وقتما كانت المراجع كثٌرة، فٌحاول الولوج إلى التنافس الداللً، واالستعانة بالسٌاق 

((وأنواعه الكثٌرة، وأهمها هنا الثقافً والمقامً
(ٕ)

. 

 عناصر اإلحالة:

تقسم عناصر اإلحالة على
(ٖ)

: 

 .اً إنسانٌ المتكلم أو الكاتب: أي تتم اإلحالة إلى ما أراد بما أنها تكون عمبلً ـ ٔ

 ـ اللفظ المحٌل :الذي ٌكون إما ظاهراً أو مقدراً، كالضمٌر واسم اإلشارة وؼٌرهما.ٕ

ـ المحال فالمستوعب إلٌه: ٌمكن أن ٌكون داخل النّص أو خارجه والمتمثل فً ٖ

 لى المحال إلٌه.عت ، ما ٌقرأه هو الذي ٌصل لدالالالكلمات أو العبارات أو ا

 ـ العبلقة بٌن اللفظ المحٌل والمحال إلٌه شرط أن ٌتوفر عنصر التطابق بٌنهما.ٗ

وتقسم اإلحالة وفق المدى على قسمٌن    
(ٗ)

: 

ـ إحالة ذات المدى القرٌب: وهً التً ٌعود فٌها العنصر اإلحالً على )عنصر ٔ

ة، أو مجموعة جمل، أو مقاطع داخل النّص المكون إشاري معجمً ، أو جملة نّصٌ

 من موضوع واحد، فتكون إحالة نصٌة قرٌبة.

                                                           
 .ٙٔٔنحو النّص: أحمد عفٌفً: (ٙ)
 . 1ٔـٙٔنظر: لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: ٌُ  (ٔ)
 . 1ٗـ1ٖالنثر الصوفً دراسة فً لسانٌات النص:  (ٕ)
 .1ٕ٘ أحمد عفٌفً: )بحث(: نظر: اإلحالة فً نحو النّص:ٌُ  (ٖ)
ٌُنظر: آلٌات االتساق النحوي وأثرهما فً التماسك النّصً فً سورة البلد: جلٌلة صالح العبلق، )بحث(، (ٗ)

 .ٖٖٔم،،6ٕٔٓ، ٕٙ، عكلٌة اآلدابجامعة الكوفة، 
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ـ إحالة ذات المدى البعٌد: وهً التً ٌعود فٌها العنصر اإلحالً على موضوع فً ٕ

 النّص أو فً نصوص مكونة ألكثر من موضوع.

 

 أنواع اإلحالة:

ن ٌقسمالة تقسم على بحسب تقسٌم دي بوجراند اإلح
(ٔ)

: 

وتسمى اٌضاً اإلحالة المقالٌة، واإلحالة داخل اللؽة، أوالً: اإلحالة النّصٌة الداخلٌة: 

أو داخل النّص، وهً استعمال أحد وسابل لئلشارة به إلى كلمة أو عبارة فً النّص 

ت عند سعٌد بحٌر الحقة، سابقة كانت أو ٌتعلق بتعبٌر  أي تعبٌر لؽوي ي))وقد ُعدَّ

((لؽوي آخر فً النص
(ٕ)

،وتقسم هذه اإلحالة على قسمٌن
(ٖ)

: 

ـ إحالة على سابق أو قبلٌة : وفٌها ٌشٌر  العنصر المحٌل إلى عنصر آخر متقدم ٔ

 علٌه، وهً اإلحالة األكثر شٌوعاً. 

 وفٌها ٌشٌر المحٌل إلى عنصر آخر ٌلحقه. ـ إحالة على الحق أو بعدٌة:ٕ

))وإذا َقُدَم جواسٌُسك فاستبِدلْ بهم فإنهم ربما وقد ورَدت فً قوله:                  

انقلبوا علٌك((
(ٗ)

، هنا جاءت اإلحالة القبلٌة فً النص بتقدٌم )الجواسٌس( على 

الضمابر العابدة علٌها وهً الهاء فً )بهم(، والهاء فً )إنهم(، والواو فً )انقلبوا(، 

سٌس( المحال إلٌهم الكبلم، مما ٌتحقق االتساق فً وكان المرجع واحد وهم )الجوا

 النص وتبلحم الكبلم، وقد عًدت هذه االحالة قصٌرة المدى.

"تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها فً  أما اإلحالة البعدٌة وهً      

النّص أو الحقاً علٌها
(٘)

. 

إحالة على الحق أي استعمال كلمة أو عبارة تشٌر إلى كلمة  وقٌل أنها: ))

((أخرى أو عبارة أخرى سوؾ تستعمل الحقاً فً النّص أو المحادثة 
(ٙ)

، ومنها 

))وهذه الُنْكتة ُفً الشجاعِة ُتْؽنٌَك عن كثٌٍر من اإلطالة((قوله: 
(7)

، إذ تقدم فً هذا 

إلٌه ) الُنكتة(، وقد أحال إحالة النّص اسم اإلشارة )هذه( الذي ٌعود على المحال 

                                                           
 .  4ٔٔ، نسٌج النّص: ٕ٘ٔ/ٔأصول تحلٌل الخطاب: النص والخطاب واإلجراء:، نظر :ٌُ  (ٔ)
 . ٕٔٔم، 6ٕٓٓ،القاهرة، ٔطسعٌد بحٌري: :نقلها إلى العربٌة، نحو أفاق جدٌدة علم لؽة النصّ  (ٕ)
 . 1ٔٔنظر: نسٌج النّص:ٌُ  (ٖ)
 .16ٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٗ)
 . 6ٔٔنحو النّص:  (٘)
 . 4ٖ/ ٔ: بٌن النظرٌة والتطبٌق علم اللؽة النّصً (ٙ)
 .ٕٗٔمارة:اإلشارة إلى أدب اإل(6)
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أن اإلحالة  (نعمان بوقرة)وٌرى الدكتور نّصٌة بعدٌة أسهمت فً اتساق النّص، 

البعدٌة التً تعود إلى عنصر الحق فً النّص دخٌلة على الدرس اللؽوي، وإنما 

ولجت إلٌه نتٌجة تؤثٌر اللؽات األجنبٌة، على التركٌب العربً المحدث بفعل 

الترجمة
(ٔ)

وذهب دي بوجراند إلى أن هذا النوع  من اإلحاالت أقل شٌوعاً ،

واستعماالً من النوع األول، زٌادة على صعوبة البحث عن المحال إلٌه فً اإلحاالت 

الداخلٌة البعدٌة، نظراً لئلمكانٌة تعدد وتشابه العناصر المحال إلٌها، وهذا النوع من 

اإلحاالت شابع جداً فً الجمل المفردة
(ٕ)

. 

  :(المقامٌةالخارجٌة)اإلحالة انٌاً: ث

أما اإلحالة الخارجٌة  والتً اطلق علٌها ) دي بوجراند( االضمار      
(ٖ)

،فقد 

ٌُْنِكُرهُ طبُعَك وَرَدت فً النصِّ  َك وشٌباً  ٌَ ))وإذا رأٌَت من السلطاِن هوى ٌخالُؾ رأ

((فال تشكوه إلى أصحابه
(ٗ)

)الكاؾ( فً )رأٌك أُحٌل الضمٌر  المخاطب المتصل  ،

مذكور فً ؼٌر  على عنصر لؽوي ، طبعك(، والضمٌر المستتر )أنت( فً )رأٌت(،

وٌعد المحال علٌه أهم عنصر إشاري  ، وٌمكن تقدٌره بـ )أصحاب السلطان(النصِّ 

إلحالة ، هنا تكمن فً هذا النص افً النص؛ لكثرة ارتباطه بالضمابر العابدة علٌه

 .،همت فً اتساق النصِّ أسالخارجٌة المقامٌة التً 

ْصلح به جْسمكَ  ))وُخذّ ومن اإلحاالت الخارجٌة  قوله:        ٌَ ٌَجود من َنْومك ما  ، و

 به فْهمك، وال تْكثر منه إكثاراً ٌموت به قلبك((
(٘)

أُحٌل الضمٌر المخاطب فً هذا  ،

النّص )الكاؾ( على مخاطب ؼٌر مذكور فً النص فً قوله: ) نومك، جسمك، 

قلبك(، وكانت اإلحالة فً النّص إحالة خارجٌة مقامٌة؛ ألن المحال إلٌه ؼٌر فهمك، 

، وكما وتتعاضد فً النصِّ ضمابر الخطاب المتصلة مع الضمابر  مذكور فً النصِّ

، هم هذا التآزر مساهمة فاعلة فً وسق النصِّ ترة فً األفعال )ُخّذ، تكثر( وٌسالمست

ت اإلحالة قصٌرة المدى إحالة عنصر لؽوي إحالً إلى  إنها: )) ، وقٌلوقد عدَّ

عنصر إشاري ؼٌر لؽوي موجود بالمقام الخارجً ،كؤن ٌحٌل ضمٌر المتكلم المفرد 

على ذات صاحبه المتكلم، حٌث ٌرتبط عنصر لؽوي إحالً بعنصر إشاري ؼٌر 

((لؽوي وهو ذات المتكلم
(ٙ)

كلّما زادت اإلحاالت فً الجملة زاد اعتمادها )):  ٌلوق ،

على ؼٌرها فً فهمها، واضمحل استقبللها بنفسها فتزاٌدت قوتها الربطٌة، و 

                                                           
، جدار للكتاب العالمً، ٔنعمان بوقرة: طنظر: المصطلحات األساسٌة فً لسانٌات النّص وتحلٌل الخطاب: ٌُ  (ٔ)

 . 4ٕ٘م،1ٕٓٓعّمان، األردن ،
 .4ٕٖـ 6ٕٖنظر: النّص والخطاب واإلجراء: ٌُ  (ٕ)
(ٖ)

 .ٖٔٓ:ٌُنظر: نفسه 
(ٗ)

 .ٓٗٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة: 
(٘)

 .66نفسه: 
 .1ٔٔنسٌج النّص: (ٙ)
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((المإلؾ التعلقٌة وقدراتها التماسكٌة، وكل ذلك ٌدعم سمة النّصٌة فً الكبلم
(6)

،وإن 

ن إالنّص إذ  هذا الرأي ٌإكد لنا مدى تماسك النّص وترابط اإلحالة عند زٌادتها فً

 ٌقوى بزٌادتها وتتماسك أجزاإه. ساق النحويّ االتِّ 

 ساق اإلحالٌة:أدوات االتِّ 

إن الترابط الحاصل بٌن العنصر المحٌل والمحال إلٌه ال ٌتم إال بوساطة      

 :مجموعة من العناصر وهً 

الؽرض من اإلتٌان بالضمابر هو االختصار حٌث ٌقوم  الضمابر:اإلحالة بأـ 

ر مقام االسم الظاهر للمتكلم أو المخاطب أو الؽابب، وتعد من أكثر العناصر الضمٌ

، وهذا ما نجده فً اإلحالٌة وروداً مقارنًة مع االسم الموصول واسم اإلشارة

، وهً نوعان ضمابر تحٌل إلى خارج النّص إذ تندرج تحتها جمٌع نصوص الكتاب

دي دوراً هاماً فً اتساق النّص الضمابر الدالة على المتكلم والمخاطب وضمابر تإ

تندرج ضمنها ضمابر الؽٌبة إفراداً ،سماها  )هالٌداي ورقٌة حسن( ) أدواراً أخرى(

وتساهم فً اتساقه وتثنٌة وجمعاً إذ تحٌل داخل النصّ 
(ٔ)

قسم الدكتور محمد و،

لى قسمٌنعة من وسابل االتساق اإلحالٌة خطابً الضمابر باعتبارها وسٌل
(ٕ)

: 

 ، أنت، أنتم، أنتن، هم، هما، .....إلخ( . اوجودٌة: مثل:) أنـ ضمابر ٔ

 ـضمابر ملكٌة: مثل: )أقبلمً، أقبلمه، أقبلمها.... إلخ ( .ٕ

فقد ٌحل  )) ماء واألفعال والجمل المتتالٌةوقد تنوب الضمابر عن األس        

تعداه  الضمٌر محل كلمة أو عبارة أو جملة، وال تقؾ أهمٌتها عند هذا الحد؛ بل ت

داخلٌاً وخارجٌاً، سابقة  إلى كونها تربط بٌن أجزاء النّص المختلفة شكبلً وداللة،

 ((والحقة
(ٖ)

ألن الداللة  ؛ر لٌست شكلٌة فقط بل داللٌة كذلكوظٌفة اإلحالة للضمٌو،

ن الجمل تبقى متناثرة ال رابط  ٌربطها حتى أً كثٌر من األحٌان تبقى ؼامضة، وف

تظهر الضمابر لتمثل ذلك الجسر الذي ٌصل بٌن هذه الجمل المتناثرة وٌربط بٌنها، 

ال ٌمكن  ن جمل أساسٌة وأخرى ثانوٌة، فاألولىموكذلك نعلم أن النّص ٌتكون 

 إنها ٌمكنألنها تمثل العمود الفقري للنّص ،أما الثانٌة ف؛االستؽناء عنها فً النّص 

                                                           
 .1٘نظر: قضاٌا فً اللؽة واللسانٌات وتحلٌل الخطاب:ٌُ  (6)
 .4ٔنظر: لسانٌات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب: ٌُ  (ٔ)
 . 4ٔ: نفسهنظر: ٌُ  (ٕ)
(ٖ)

 . 6ٖٔ/ ٔ:بٌن النظرٌة والتطبٌق علم اللؽة النّصً 
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الوصول  ٌمكن إذرق المتلقً وتعتمد على كفاءته ألنها تعرؾ من ط ؛عنهاء االستؽنا

إلٌها من خبلل السٌاق
(ٗ)

. 

ساق ، ٌمكننا التمٌٌز فٌها بٌن أدوار وعند النظر إلى النّص من زاوٌة االتِّ       

وهً إحالة الكبلم التً تندرج تحتها جمٌع الضمابر الدالة على المتكلم ، والمخاطب، 

خارج النّص بشكل نمطً، وال تصبح اإلحالة  داخل النّص أي اتساقٌة ، إال فً 

الكبلم المستشهد به ،والنّص ال من إحالة خارج النّص و تستعمل فٌها الضمابر 

اء(  كالضمابر )أنت، أنتم(،أما المشٌرة إلى الكاتب )أنا، نحن(  وإلى القارئ )القرّ 

هما ،هن(  بر الؽٌبة إفراداً وتثنٌة وجمعاً) هو، هً،األدوار األخرى فتشمل ضما

إذ تقوم بربط أجزاء النّص وتصل بٌن أقسامهوهً تحٌل قبلٌاً بشكل نمطً 
(ٔ)

. 

إذ  ،كبٌر شكلب )اإلشارة إلى أدب اإلمارة( بوردت اإلحالة بالضمابر فً كتا      

ً تحٌل إلى مرجوع وكان أؼلبها الضمابر المتصلة وهً الت، ال ٌكاد ٌخلو منها باب  

حقٌق االتساق وترابط النصوص، ر المهم فً ت، وتواجد هذه اإلحاالت له األثسابق

أؼلب الضمابر الواردة تعود إلى عناصر معٌنة منها مإلؾ الكتاب الذي قام بدور و

 الحكٌم والناصح، وكذلك من العناصر األخرى هم الحكام والسبلطٌن.

ة فً جمٌع النصوص الواردة فً الكتاب وكان وقد تصدرت اإلحاالت النّصٌ      

ما ٌقارب  أؼلبها ) اإلحالة الداخلٌة القبلٌة(، وبلػ عدد اإلحاالت بالضمٌر فً النصِّ 

(أربع ٗٙبة واثنٌن وتسعٌن إحالة، وٌبلػ ضمٌر الؽٌبة )ا( ثبلثة آالؾ وثبلثم1ٕٖٖ)

ومنها الضمٌر )هو(  ن مرةوستٌ
(ٕ)

بة وتسع ا( ستم1ٔٙوضمٌر الؽابب المستتر) ، 

( ثبلث وثبلثٌن مرة، ٖٖعشرة مرة، وضمٌر المخاطب الظاهر بلؽت به اإلحاالت )

( مبتٌن وثبلث وخمسٌن مرة،، أما ٖٕ٘وضمٌر المخاطب المستتر بلؽت إحاالته )

الته ضمٌر التكلم فلم ٌردُّ فً النصِّ بشكل ظاهر، وإنما َوَرَد بشكل مستتر وبلؽت إحا

ألفان وأربعمابة ( ٕٕٔٗ( اثنتً عشرة مرة، أما الضمابر المتصلة فقد بلؽت )ٕٔ)

 والضمابر هً األصل فً الربط بٌن األسماء. إحالة،واثنا عشر 

الوجودي أما نصوص الكتاب التً ورَدت فٌها الضمابر، ومنها الضمٌر        

((كافأة الظالم والسفٌه))والِحْلُم هو الَصْبُر على مُ فً قوله: ف الظاهر )هو(
(ٖ)

  ،

ل هو)الكاتب(، والمحال إلٌه )الحلم(، وذلك ما أشار إلٌه الُمرادي فً وكان المحٌ
                                                           

 . ٙٙٔـٗٙٔ: نفسهنظر: ٌُ  (ٗ)
 
 .4ٌُٔنظر: لسانٌات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب: (ٔ)
(ٕ)

  1ٙ،16، 1٘، 1ٔ، 46،44،1ٓ،، 61، 6ٔ،6ٙ، ٙٙ ، ٘ٙ، ٓٙ، 1٘، 4٘ ،6٘االشارة إلى أدب اإلمارة: 
ٕٖٔ ،ٕٔ٘ ،ٖٔٔ ،ٖٕٔ ،ٖٔ6 ،ٔٗٓ ،ٔٗ6،ٔٗ4 ،ٔٗ1 ،ٔ٘ٔ ،ٔٙٔ ،ٔ6ٖ ،ٔ1ٓ ،ٔ1ٕ ،ٔ1ٖ ،ٔ1ٗ ،
ٕٕٓ ،ٕٖٓ ،ٕٓٗ ،ٕٓ6 ،ٕٓ4 ،ٕٔٔ ،ٕٕٔ ،ٕٔ1 ،ٕٕٓ ،ٕٕٔ ،ٕٖٓ ،ٕٖٖ ،ٕٖٗ ،ٕٖ4 ،ٕٖ1. 

 .6ٖٔنفسه:  (ٖ)
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وإن العناصر المحٌلة  تقدٌمه للنصح واإلرشاد لهم، وكانت اإلحالة داخلٌة قبلٌة،

عودة مهما كان نوعها ال تكتفً بذاتها للتؤوٌل وتفسٌر العبلقات الداللٌة إذ البد من ال

ت الضمابر أقوى أنواع وعاد الضمٌر على المحال،  إلى ما تحٌل إلٌه، وقد عدَّ

المعارؾ إذ  ذِكَر أن الضمٌر كلمة جامدة تّدل على عموم الحاضر والؽابب دون 

داللتها على خصوص الؽابب
(ٔ)

 . 

لِه فمنَع الرُجلَ من الوصوِل ومنها قوله:       ٌْ ))فبٌنما هو نابم إذ َحملَ الوادي بَِس

((إلى منزله 
(ٕ)

)هو(  الوجودي اإلحالة الداخلٌة البعدٌة فً النص بالضمٌر همتاس ،

 وقد  ورَد الضمٌر فاعلة فً اتساق النّص نحوٌاً،مة العابد على )النابم( مساه

وأصحاُب السلطان ))لنصوص ومنها: مرات فً اأربع ( ٗ)هم( الظاهر ) الوجودي

أكثُرُهم َعداوًة وُمناَفسًة وهم َحاضُرون ُمجاهرون((
(ٖ)

ر ، وإن هذه الضمابر لها األث

وتعمل هذه الضمابر  هِ واضح فً اتساق النّص وترابط أجزابالمهم واألثر ال

، وقد ورَدت بالوظٌفة االتساقٌة التً تمثل بالربط بٌن الجمل وضمها إلى بعض

ي اإلحالة الداخلٌة القبلٌة فً النّص، وتنوعت فٌها الضمابر المنفصلة ومنها )هم( الذ

ل هو ) الكاتب( والمحال إلٌه )أصحاب هم فً اتساق النص، وكان المحٌأس

، وقد وردت السلطان( الذٌن أشار إلٌهم بالضمٌر )هم( والذي جاء بعد المحال إلٌه

أن ))قاببلً:  لمتكلم عند أحمد عفٌفًإحالة الضمابر على مرجع  وتوضٌح دور ا

اإلحالة لٌست شٌباً ٌقوم به تعبٌر ما، ولكنها شًء ٌمكن أن ٌحٌل علٌه شخص ما 

((باستعماله تعبٌراً معٌناً 
(٘)

. 

مرة، وثمانٌن  سبع( 46)فً النصوصالضمٌر الظاهر  وقد بلػ      

( ٕٕٔٗالمتصل )مرة، والضمٌر وثمانٌن ثمانمابة وأربع ( 44ٗوالضمٌر المستتر )

فً الضمٌر )هو( مرة، أما الضمابر المستترة فقد ورَدت فً نصوص الكتاب، كما 

سمابة وتسع عشرة مرة، والضمابر هً األصل فً الربط بٌن ( خم1ٔ٘الذي بلػ )

األسماء، وٌعدُّ الضمٌر الؽابب قرٌنة معنوٌة ، تستنبط بالعقل، وال ٌشٌر إلٌها لفظ، 

تً ٌستتر فٌها بالجملة التً قبلهافٌؤتً رابطاً للجملة ال
(ٙ)

. 

ْصلَح األُمور قوله: الكتاب ومن النصوص التً وردت فً   ٌَ ))وإّن فٌهم من 

ْصلح لَؽٌِره(( ٌَ ال 
(6)

، وقد تركت الضمابر المستترة األثر الواضح فً اتساق النّص، 

                                                           
 . ٕٕٔنظر: المصطلحات األساسٌة فً لسانٌات النص وتحلٌل الخطاب: نعمان بوقرة: ٌُ  (ٔ)
 .ٖٕٓ: شارة إلى أدب اإلمارةاإل (ٕ)
(ٖ)

 .6ٖٔ: نفسه 
 . 6ٔٔـٙٔٔنحو النّص:  (٘)
(ٙ)

 .ٌُٖٕنظر: التماسك النّصً فً دعاء عرفة:  
(6)

 .ٖ٘: اإلشارة إلى أدب اإلمارة 



 النحىي   الفصل األول /المبحث األول ............................................. االتِّساق

 
ٔ1 

 أؼلب النصوص وهم الحكامٌه واحد فً اإلحالة داخلٌة قبلٌة، والمحال إل وكانت

 ، وتعمل هذه الضمابر على الربط بٌن الجمل وضمها إلى بعض.واألمراء

ْحتاج إلى فُنوٍن من الَتْدبٌِِر((ومنها قوله:       ٌَ )) فإنه 
(ٔ)

، إن تقدٌر الضمٌر 

المستتر )هو( فاعبلً للفعل )ٌحتاج( ، له أثر واضح فً النص، ٌعمل على الوجودي 

اق فً اإلحالة ٌحتاج ذلك، وكان ذلك االتسِّ  إثارة تفكٌر المتلقً فً التفكٌر حول من

 ل )الكاتب(،ه هم )الحكام والسبلطٌن( من المحٌالداخلٌة القبلٌة، وقد كان المحال إلٌ

،وقٌل أن اإلحالة ))تحقق االختصار فً الوقت فعندما نحٌل بمضمر أو اسم إشارة 

ة عن التكرار، أو ؼٌره على لفظ سبق ذكره، أو جملة، أو نص بؤكمله تؽنٌنا اإلحال

وبهذا ٌتحقق االختصار فً الوقت((
(ٕ)

. 

)) وتقوى هللا هً العدة  )هً( فمنه قوله:الوجودي اإلحالة بالضمٌر أما فً          

 الباقٌة((
(ٖ)

اق النص وتبلحم فقراته، وكانت هم الضمٌر )هً( فً اتسِّ فقد أس ،

ألن الضمٌر جاء بعد المحال إلٌه )تقوى هللا(، وكانت إحالة  ؛اإلحالة به داخلٌة قبلٌة

من خبلل نصحهم وإرشادهم من المحٌل  الكبلم فٌه على أصحاب السلطان وذلك

ٌُحاَط بها إنما هً مواد العقول (.وفً قوله)الكاتب : ))ووجوه الحٌل أكثر من أن 

ونتابج الفكر والتجارب((
(ٗ)

ة تقدمت فٌها )وجوه فً النص جاءت إحالة داخلٌة قبلٌ،

، هم ذلك فً اتساق النصّ )هً( مما أس الوجودي الحٌل( المحال إلٌه على الضمٌر

الترابط الداللً الذي حققته الضمابر المنفصلة والمستترة، تبرز فً كون النصوص 

التً بها هذه الضمابر تتحدث عن األمور التً ٌجب أن ٌراعٌها الحكام واألمراء 

رح لهم كخطوات ٌمكن اتخاذها عند تسنمهم حكم ما، وبالتالً والجند وؼٌرهم، وتش

افر هذه الضمابر ً تدور حولها فكرة النّص، وعند تضفإنها تإكد على القضٌة الت

وتبلحمها فً اإلحالة إلى شًء معٌن فإنها تحقق الترابط الداللً والشكلً للنّص، 

ابر لتظهر النّص بهٌؤة وإن المتلقً لذلك الخطاب تتماسك فً نّصه الكثٌر من الضم

وتركٌب متماسك ومتناسق، وأدت اإلحالة بضمابر الؽابب إلى ربط أجزاء النّص، 

والوصل بٌن أقسامه، والتؤكٌد على عابدٌة الصفات المتقدمة على المحال إلٌه، فضبلً 

عن فابدة المرجعٌة فً إزالة اللبس، وتوضٌح الدالالت، فالضمابر المتآزرة أسهمت 

لنّص والوصل وتمام المعنىفً تماسك ا
(٘)

. 

                                                           
 .ٙٗٔ:اإلشارة إلى أدب اإلمارة (ٔ)
(ٕ)

د محمود البلمً، جامعة  المجادلة: باقر محٌسن فرج: )رسالة ماجستٌر(، إشراؾ أ. السبك والحبك فً جزء 
 .ٕٙم، 4ٕٔٓالمثنى ، كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة، 

 .6ٖٕاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٖ)
 .ٖٕٓنفسه:  (ٗ)
(٘)

القرآنً: شهلة عبد الرزاق:)رسالة ماجستٌر(: جامعة صبلح الدٌن، كلٌة  ٌنظر: التماسك النّصً فً المثل 
 .ٓٗم،ٕٙٓٓاللؽات، أربٌل،
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ووجود  ونلحظ فً أبواب الكتاب وجود الضمابر المتصلة أكثر من ؼٌرها،     

ضمابر الؽٌبة أكثر من ضمابر الخطاب والتكلم وهذا إن دلَّ على شًء فٌدلُّ على 

مدى النصابح والِحكم التً كان ٌذكرها) الُمرادي( للحكام والسبلطٌن والجند 

ن، على مدى العصور المتتالٌة ولٌس فً مدة محددة، وكانت وأصحاب السلطا

 اً ألنه ٌخاطب حكام وأُمراء ؼاببٌن عن النّص، ولم ٌخص حاكم؛ضمابر الؽٌبة أكثر 

وتنقسم الضمابر الوجودٌة والملكٌة إلى ضمابر المتكلم  بعٌنه بل جعل القول مطلقاً 

والمخاطب والؽابب
(ٔ)

 فً نصوص الكتاب. وقد كانت هذه الضمابر كثٌرة جداً ،

))ولو أنَك للَفْخِر أردَتُه لكان اْفتخاُرَك باالستَشارِة أْمَدَح ومن ضمابر الخطاب:     

من افتخاُرَك بَِتْرِك الَنصٌَحِة((
(ٕ)

ً األلفاظ )الكاؾ( ف الملكً ضمٌر الخطاب دَ رَ وَ ، 

هم هذا التواشج ٌبة )الهاء( فً ) أردته(، وقد أسالؽالملكً ضمٌر ال( و)أنك، افتخارك

، وكان المحال إلٌه خارج النصوالتنوع فً وجود الضمابر فً اتِّ  وهو  ساق النصِّ

ل ) الكاتب(، واإلحالة مقامٌة خارجٌة، مما عملت على ربط النص )الحاكم(، والمحٌ

وتعدُّ إحالة الضمابر بالمخاطب إحالة مقامٌة ) خارج النّص( وال  شكبلً وداللة،

أن تكون مقامٌة، فهً  إحالة ضمابر الؽٌبة إحالة مقالٌة وال ٌمكنتكون مقالٌة، وإن 

هم فً تحقٌق تناسق النّص، وٌكون مفسرها مقالٌاً دابماً؛ ألنها تربط دابماً بالتالً تس

الحقاً بسابق
(ٖ)

. 

ر بِه طباُعَك،  ))وإن الصاحب السوء ٌعدٌكَ وفً قوله:        ٌّ من دناَءة طبعه فتتؽ

ٌُدّربَك على  ، ومن فسادِ لَْفِظِه فٌفُسد بِه كالُمكَ نِة ومن لُكْ  ٌَك و ْلبَِس بها رْأ ٌَ آدابِِه َف

 ((سوء
(ٗ)

. 

وٌمكن بٌان أثر اإلحاالت فً ترابط النصوص من المخططات التوضٌحٌة        

 اآلتٌة:

 

 ٌفسد به                                         لفظه                          

 الصاحب السوء                                            

 طبعه                                         آدابه                              

                                                           
 .ٕٖ٘اإلحالة فً نحو النّص: أحمد عفٌفً: نظر: ٌُ  (ٔ)
 .٘ٙاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٕ)
 .6ٕٔ/ٌٔنظر: أصول تحلٌل الخطاب: (ٖ)
(ٗ)

 .1٘اإلشارة إلى أدب اإلمارة:  
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) الهاء( كانت إحالة داخلٌة  الملكً ضمٌرالوٌتضح من المخطط أن اإلحالة ب     

هم فً ل )الُمرادي( أسمن المحٌ قبلٌة؛ ألنه الصاحب السوء الذي أحال إلٌه الكبلم،

ربط النص اتساق النص نحوٌاً، وجاءت الضمابر بعد المحال إلٌه وقد أسهمت فً 

واستمرارٌة المعانً فٌه، وإن المحال علٌه ٌعد أهم عنصر إشاري فً النص، لكثرة 

ه بالضمابر العابدة علٌه، وقد تكررت هذه الضمابر فً النص، مما شكلت لنا ارتباط

 امتداد فً اإلحالة.

إحالة على سابق أو إحالة بالعودة وهً استعمال ))وقد ُعّدت اإلحالة القبلٌة هً      

((كلمة أو عبارة أخرى سابقة فً النّص أو المحادثة
(ٔ)

، والتً نجدها فً ضمٌر 

إحالة فً النصوص منها فً قوله احدى عشرة ( ٔٔورَد ) الذيالمخاطب المنفصل 

)) وإذا سأُل ؼٌُرك فال تُكْن أنت ُمجٌباً((: 
(ٕ)

هم ضمٌر المخاطب )أنت( فً ، أس

) أنت(  الوجودي اتساق النص، وكانت اإلحالة داخلٌة بعدٌة، وذلك لتقدم الضمٌر

الًمروءِة أن ال ُتذٌَع أسراَر ))من الَحْزِم وعلى المحال إلٌه فً النص، و منها قوله: 

أحٍد من أصدقابَِك إلى صدٌٍق ثاٍن فإنه إنما ابتمن على أسراره أنَت ، ولم ٌأَتِمْن 

((صدٌَقكَ 
(ٖ)

،هنا الضمٌر المنفصل )أنت( فً هذا النّص جاء فً اإلحالة القبلٌة 

، تساق النصّ هم فً اتذٌع( أس والضمٌر المخاطب ) أنت( المستتر فً )ال الداخلٌة،

((تعود على مفسر سابق التلفظ به))و وكانت اإلحالة قبلٌة،
(ٗ)

. 

أما فً قوله: )أسرار أصدقابك(فإن ضمٌر الكاؾ عاد على المحال إلٌه وجاء        

بعده، إذن اإلحالة قبلٌة، والمحال ) الكاتب(، كما ونجد ضمابر الخطاب المتصلة 

كثٌرة فً هذا النص ومنها ) الكاؾ( فً ) أصدقابك، وصدٌقك(، وكذلك )الهاء( فً 

ه )أنت( ، وإن هذا التآزر ٌجعل النص )إنه(، والضمٌر المستتر فً ) تذٌع( وتقدٌر

 متبلحم الفقرات ومتماسك األجزاء.

ٌر وٌمكن تحدٌد الضمابر التً تحٌل إلى المتكلم وهو ) الُمرادي( فٌكون الضم     

ة صاحب المتكلم، وصاحب الوصاٌا والحكم التً خاصاً به إذا قلنا ذلك من جه

كاتب حاضرة فً األبواب، وردت فً نصوص الكتاب، والتً نجد فٌها شخصٌة ال

فً قوله: ضمابر التً تحٌل إلى شخصه ومنها ونلحظ أنه استعمل الكثٌر من ال

الَعاقلَ ُمْتعٌب بَحَذرِه(( إنّ  أقولُ ))
(٘)

))أقولُ إّن االستشارة ُتفٌِد الُمْستشٌر ، وقوله: 

َعقالً((
(ٙ)

، نلحظ أن الكاتب ٌنتقل فً هذه النصوص من ضمٌر التكلم إلى ضمٌر 
                                                           

 . 4ٖ/ ٔ:بٌن النظرٌة والتطبٌق علم اللؽة النّصً (ٔ)
 .16ٔ: اإلشارة إلى أدب اإلمارة (ٕ)
 .4ٓٔنفسه:  (ٖ)
 . 6ٔٔنحو النّص: (ٗ)
 .6٘اإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (٘)
 .ٖٙنفسه:  (ٙ)
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هم فً إثارة وشّد تفكٌر المتلقً، ومحاولة خاطب، وهذا التنوع فً الضمابر ٌسلما

ة فاعلة فً وسق النّص، هم مساهموإن الضمٌر المستتر )أنا( أس التحلٌل والتفسٌر،

الحكام لمحال إلٌه )( وهو ؼٌر مذكور فً النّص، واوكان الُمحٌل هو )الكاتب

اإلحالة خارجٌة مقامٌة، أسهمت فً د كانت واألمراء( ولم ٌذكرهم أٌضاً، فق

ّن األحٌاَء أقول إ))وقوله: لمعنى، وربط الجمل وضمها إلى بعض،استمرارٌة ا

قوا بٌن الَجماِد والَحٌوان بالحٌاِة(( الَناطقٌِن والُحَكماء المتقدمٌن قد َفرَّ
(ٔ)

، أحال 

الضمٌر  ونجدد على ) الُمرادي( فً النّص، )أنا( العاب ـالضمٌر الؽابب المقدر ب

ق اسهم هذا التآزر فً اتالمتصل)الواو( فً )فرقوا( العابد على الحكام، وقد اس

والتً  النص وتماسكه، باإلحالة الخارجٌة التً عادت على كاتب النّص نفسه،

والمحال ( وهو ؼٌر مذكور فً النص، اء الكبلم، وكان الُمحٌل )الكاتبربطت أجز

 فً النص.إلٌه )الحكام( وٌعد أهم عنصر إشاري 

)) أقولُ إن الصاحَب السوَء من األشؽاِل الَشاؼلة، واآلفاِت فً قوله: و         

ٌُّر األصحاب ما ال ٌستحبُّ من تخٌر اء الَقاتلةِ والنازلة واألَدْ  ، وإنه ٌستحبُّ من تَخ

((الطعام والّشراب
(ٕ)

ن أكثر الكبلم بدأ بـ )أقول( ألن المقام هذا مقام القول نلحظ أ ،

قسم من األلفاظ ال تملك  ))وما نجده عند األزهر الزناد بؤن اإلحالة هً والتكلم،

داللة مستقلة بل تعود عنصر أو عناصر أخرى مذكورة فً أجزاء  أخرى من 

الخطاب ، فشرط وجودها هو النّص، وهً تقوم على مبدأ التماثل بٌن ما سبق ذكره 

((فً مقام وبٌن ما هو مذكور فً مقام  آخر
(ٖ)

داخلٌة قبلٌة ونوع اإلحالة فٌه نصٌة  ،

فً )إنه( ،  علٌه الضمابرالصاحب السوء( جاء فً النص وعادت ؛ألن المحال إلٌه )

ونجد فً هذا النص قد ورد ضمٌر التكلم الؽابب )أنا( فاعبلً للفعل )أقول(، ونلحظ 

هم ذلك فً ر المخاطب ٌسأن التنقل الحاصل فً النص من ضمٌر التكلم إلى ضمٌ

اتِّساق النص واستمرارٌة المعانً فٌه، وٌعدُّ السبب فً هذا االلتفات من ضمٌر إلى 

 آخر ألن العرب )) ٌسؤمون من االستمرار على ضمٌر متكلم أو ضمٌر مخاطب((
(ٗ)

ل االحتمال مع النّصٌة، فهً نّص فً القول ال ٌقبوهنا تآزر بٌن داللة ) أقول(  ،

اإلحاالت
(٘)

 ط اآلتً:، وٌتضح ذلك فً المخط

 )داللة نّصٌة( أقول         احتمال

                 + 
                                                           

 .ٖ٘:اإلشارة إلى أدب اإلمارة (ٔ)
(ٕ)

 .1٘نفسه:  
 . 4ٔٔنسٌج النّص:   (ٖ)
(ٗ)

، دار ٖ: محمد الحسٌب، طـهـ(، تح4ٗٙمنهاج البلؽاء وسراج األدباء: أبو الحسن حازم القرطاجنً )ت 
 .ٔٔم، 14ٙٔ الؽرب اإلسبلمً، بٌروت، لبنان،

 .ٌُٓٔنظر: آٌات القول فً القرآن الكرٌم دراسة فً ضوء لسانٌات النّص:  (٘)
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 )إحالة(             

 ع المستوىٌاتساق نصً رف           

اثنتً ( ٕٔفً النصوص األخرى اإلحالة بالضمٌر )إٌاك(الذي ورَد) ووردت        

مرةعشرة 
(ٔ)

صره ، ))اقطع كالمك عمن ال ٌقبلُ علٌَك ببفً عدة مواطن منها 

وٌسعى إلٌَك بسمِعِه، وٌفهم عنَك بذهنِِه، وإٌاك أن تفعل ذلك بأحٍد من 

ُمخاطبٌَِك((
(ٕ)

ل إلٌه ؼٌر ، فً هذا النص نجد اإلحالة الخارجٌة المقامٌة؛ ألن المحا

 ذلك فً اتساق النص نحوٌاً. مه(، مما أسمذكور فً النص، والُمحٌل هو )الكاتب

))فإن ذلك ٌدلُّه على اْنتقاصَك إٌاه ورَد فًأما ضمٌر الؽابب إٌاه فقد      

واستْخفافَِك بَحقِِّه((
(ٖ)

،هنا تكمن اإلحالة الخارجٌة المقامٌة؛ ألنها عادت على محال 

وٌعد أهم عنصر إشاري فً  وهم )الخلطاء واألصحاب( إلٌه ؼٌر مذكور فً النص

كبلم، وأسهم اء ال(، مما عمل فً الخطاب على ربط أجزحٌل )الكاتبمن المُ  النص،

 .الضمٌر )إٌاه( فً أداء وظٌفته السٌاقٌة وهً ربط الجمل وضمها إلى بعض

))واحرص على أن تْخفً َقدِر مالَِك عن بنٌَك ومن اإلحاالت األخرى قوله:      

فإنه إْن َكان َقلٌالً َحَقُروك وإْن كان َكِثٌراً َحقروا انفاقَك  وُجْنِدَك وُعّمالَِك؛

َعلٌهم((
(ٗ)

ت الضمابر فً هذا النّص فً وسق وتبلحم فقرات النص، كما فً ،أسهم 

الضمٌر المتصل الكاؾ فً  ) بنٌك، جندك، عمالك، حقروك و انفاقك(، وهم فً 

)علٌهم(،والواو فً ) حقروا(، وتعود هذه الضمابر إلى المحال إلٌه وهم ) الحكام 

الخطاب وكانت  واألمراء(،والذٌن لم ٌذكرهم فً النصِّ بل أحال إلٌهم ضمابر

ان هو موجهاً ( الذي كحٌل )الكاتبمقامٌة فً هذا النص، وكان المُ اإلحالة خارجٌة 

 الكتاب كانت أكثر ونلحظ أن الضمابر المتصلة فً نصوص ،للخطاب وناصحاً لهم

األخرى، وهذا ما ذهب إلٌه النحاة القدامى بؤن الضمٌر المتصل هو  من الضمابر

األكثر استعماالً 
(٘)

أن الضمابر تنوعت فً الكتاب وكان أكثرها  ونلحظ من ذلك  ،

ومما تقّدم ٌتضح  ابر المتصلة كما هو موضح فً النصوص السابقة،حضوراً الضم

فاعلة فً تحقٌق اتساق النّص، أثر اإلحالة الضمٌرٌة الواضح من خبلل مساهمتها ال

لٌة ـ القبلٌة وتماسك أجزابه، وقد تنوع وجود هذه الضمابر بٌن اإلحاالت الداخ

 والبعدٌةـ واإلحاالت الخارجٌة.

                                                           
 .ٖٕٗ، ٖٖٕ، 4ٙٔ، ٙٙٔ، 6ٗٔ، 4ٔٔ، ٔٓٔ، ٓٓٔ، 14، 44، 46اإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٔ)
 .4ٙٔـ6ٙٔ: نفسه(ٕ)
 .ٓٓٔنفسه:(ٖ)
 66نفسه: (ٗ)
م، 11ٓٔون الثقافٌة، بؽداد،، دار الشإٗعلً النجار،طهـ( ، تحـ: محمد 1ٕٖ)تٌُنظر: الخصابص: ابن جنً (٘)
ٕ/ٔ1ٕ 



 النحىي   الفصل األول /المبحث األول ............................................. االتِّساق

 
ٕٗ 

اإلحالة فمنها ما ٌدلُّ تعدُّ الوسٌلة الثانٌة من وسابل  ب ـ اإلحالة بأسماء اإلشارة:

على الزمان )اآلن، ؼداً(، ومنها ما ٌدلُّ على المكان )هنا، هناك(، ومنها للبعد )ذلك، 

بلً والبعدي وتسهم فً اتساق تلك(، ومنها للقرب )هذا، هذه( وقد تقوم بالربط الق

النصّ 
(ٔ)

والضمابر تقوم بوظٌفة تحدٌد مشاركة الشخوص فً التواصل أو ؼٌابها  ،

الشخوص فً الزمان والمكان د مواقع باإلشارة بوظٌفة تحدٌعنه، بٌنما تقوم اإلحالة 

داخل المقام اإلشاري
(ٕ)

وأسماء اإلشارة تقوم بالربط القبلً والبعدي، وإذا كانت  ،

من بجزء سابق، و اً الحق اً اء اإلشارة محٌلة إحالة قبلٌة ؛ بمعنى أنها تربط جزءأسم

اسم اإلشارة ٌتمٌز ))بما ٌسمٌه المإلفان )هالٌداي ثم تساهم فً اتساق النّص، و

حسن( )اإلحالة الموسعة( أي إمكانٌة اإلحالة إلى جملة بؤكملها أو إلى متتالٌة  ورقٌة

من الجمل((
(ٖ)

تقسمٌها كما فً المخطط اآلتً، وٌمكن 
(ٗ)

: 

 أسماء اإلشارة                                    

 

 حسب الظرفٌة          حسب المسافة      حسب النوع         حسب العدد   

 

 مذكر   مإنث      مفرد  مثنى   جمع        زمانٌة  مكانٌة         بعٌد       قرٌب 

ماء اإلشارة ألفاظ ٌجتمع فٌها اإلبهام والتعرٌؾ، وهو ما ٌبدو من قبٌل وأس      

الجمع بٌن المتناقضٌن، وهذا الجمع بٌن المتناقضٌن ٌكون إذا كانت أسماء اإلشارة 

مفردة ؼٌر مركبة، أما إذا ُركبت وكانت فً االستعمال اللؽوي، فإن هذا التناقض 

الذي فٌها ٌرفعه االستعمال تحققاً بٌن اإلبهام والتعرٌؾ ٌزول؛ ألن اإلبهام 
(٘)

. 

إحالة، وكان مابة وثبلث وتسعٌن ( 1ٖٔوبلػ عدد اإلحاالت باسم اإلشارة )    

ق االتساق فً همت هذه اإلحاالت فً تحقٌاألؼلب فٌها إحاالت قبلٌة، وقد أس

إذ بلػ فٌها  م اإلشارة)ذلك( بشكل كبٌرورَد اسوقد ها،النصوص وترابط أجزاب

ة وست وثبلثٌن مرة ومن المواطن التً ورَد فٌهابا( مٖٙٔ)
(ٙ)

، و اسم اإلشارة هذا 

( ثبلث وعشرٌن إحالةٖٕ)
(6)

. 

                                                           
 .1ٔنظر: لسانٌات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب: ٌُ (ٔ)
 .4ٔٔـ6ٌُٔٔنظر: نسٌج النص: (ٕ)
 .1ٔالنّص مدخل إلى انسجام الخطاب: لسانٌات (ٖ)
 .ٌُٖٖ٘نظر: اإلحالة فً نحو النّص: أحمد عفٌفً: (ٗ)
(٘)

 .1ٙٓٔ/ٕالخطاب: ٌُنظر: أصول تحلٌل  
، 1ٓ، 44، 46، 4ٙ، 4٘، 61،4ٓ، 6ٙ، 6ٔ، 6ٓ، 1ٙ، ٙٙ، 4٘، 6٘، ٕ٘اإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٙ)

1ٔ ،ٔٓ6 ،ٖٔٔ ،ٔٔ6 ،ٔٔ4 ،ٔٔ1 ،ٕٖٔ ،ٕٔ٘ ،ٕٔٙ ،ٖٔٔ ،ٖٕٔ ،ٖٖٔ ،ٖٔ6 ،ٖٔ4 ،ٔٗٓ ،ٔٗٔ ،
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)) وال تْفَعلْ من ومن النصوص التً ورَدت فٌها أسماء اإلشارة هً :           

نهنْ األْفَعاِل ما ال مَ  ٌْ الذي َحذرت الُحَكَماُء من   فعَة فً قوله فإن ذلك هو الفضوِل بَع

،....((ُمواَقَعته
(ٔ)

،هنا اسم اإلشارة )ذلك( جاء فً النص وربط أجزاء الكبلم، 

وهو المحال  ألنها عادت على مرجع الحق فً النص ؛وكانت اإلحالة داخلٌة قبلٌة

هم فً اتساق فقرات مما أس وهو أهم عنصر إشاري فً النص، إلٌه )الفضول(

ُب على )) ، وقوله:بعضها ، وحقق الوظٌفة االتساقٌة وهً ضم الجمل معالنص التدرُّ

العادِة الجمٌلة قبل اتخاذ القبٌحة من سن الحداثة، وهذه الطرٌقة أسهل ما تعالج به 

وذلك مختلٌؾ بَقْدر اختالؾ األسنان، واْستحكام  العادة القبٌحة بعد اتخاذها؛

العوابد((
هم فً وسق النص والتؤثٌر على توظٌؾ اسم اإلشارة )هذه( أسف، (ٕ)

رارٌة المعانً فٌه، وكانت اإلحالة قصٌرة المدى، وداخلٌة بعدٌة؛ ألن المرجع استم

كان الحقاً باسم اإلشارة، التً وظؾ فٌها الطرٌقة التً ٌعالج بها العادة السٌبة، كما 

ورَد فً النّص اسم إشارة آخر وهو )ذلك( عاد على مرجع ذكر فً بداٌة النّص 

 ة قبلٌة ساهمت فً اتساق النص نحوٌاً.وهو )التدرب(، وكانت اإلحالة داخلٌ

ومنه ))وجود اسم اإلشارة مع حرؾ الخطاب )الكاؾ( الذي ورد فً قوله: و       

أن ٌكوَن ُمحباً مصافٌاً فإنه إذا كان كذلك أمنت من ؼشه((
(ٖ)

أدى إلى تبلحم ، 

وسبك أقوى فً النّص، وقد عاد اسم اإلشارة )كذلك( على مرجع ؼٌر مذكور فً 

جعل اإلحالة خارجٌة مقامٌة، فقد ذكر من  وهو المحال إلٌه )المستشار(، وهذاالنّص 

ك انتباه الصفات التً ٌجب أن ٌتحلى بها وهو أن ٌكون محباً مصافٌاً، وقد أثار بذل

لنص، وإن العناصر المحٌلة مهما كان نوعها ال تكتفً بذاتها المتلقً حول تحلٌل ا

أما اإلحاالت ٌه،بالتؤوٌل وتفسٌر العبلقات اللؽوٌة إذ البد من العودة إلى ما تحٌل إل

مراتثبلث ( ٖباسم اإلشارة )تلك( فقد وردت)
(ٗ)

))واعلم أنَك إذا  ومنها قوله:  

ْبتَ  الَمْحُذور، وتلك نهاٌُة الُمراِد  َفهمَت المْستور  بلْؽَت الُسروَر، وَتَجنَّ

وؼاٌُة االْستعداد((
(٘)

، واإلحالة اإلشارٌة تعد معنى من المعانً اللؽوٌة ؼٌر 

القابمة بذاتها بدلٌل قول: أشر المتكلم إلى كذا، والبد من توافر أركانها وهً: الُمشٌر 

الذي تحقق به، والمشار إلٌه، والُمشار إلٌه بالمشار إلٌه، وعبارة اإلشارة: اللفظ 

                                                                                                                                                                      

ٔٗ٘ ،ٔٗٙ ،ٔٗ4 ،ٔٗ1 ،ٔ٘ٓ ،ٔ٘ٔ ،ٔ٘ٙ ،ٔ٘6 ،ٔٙٙ ،ٔٙ6 ،ٔٙ4 ،ٔ6ٕ ،ٔ66 ،ٔ4ٔ ،ٔ4ٕ ،ٔ1ٔ ،
 ، ... إلخ.6ٕٓ، ٖٕٓ، ٕٕٓ، ٕٔٓ، 16ٔ، 1ٗٔ، 1ٖٔ

، 1ٖٔ، 1ٕٔ، 1ٓٔ، 4ٔٔ، 6ٔٔ، 6٘ٔ، ٔ٘ٔ، ٙٗٔ، ٔٗٔ، ٖٖٔ، 1ٔ، 6٘،4ٙ،  4،6ٓ٘نفسه:  (6)
ٕٖٓ ،ٕٔٗ ،ٕٕ٘ ،ٕٖٖ. 

 .6٘:اإلشارة إلى أدب اإلمارة (ٔ)
 .4٘: نفسه (ٕ)
 .ٙٙنفسه:(ٖ)
 .ٓٗٔ، ٕٖٔ، ٗ٘نفسه: (ٗ)
 .ٗ٘نفسه: (٘)
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وعمل اإلشارة: الحاصل معنى وخارجاً من اإلشارة
(ٙ)

اإلحالة بـ )تلك( كانت إحالة  ،

وقد شدَّ به انتباه المتلقً،  خارجٌة مقامٌة؛ ألن المحال إلٌه ؼٌر مذكور فً النّص،

 ق النص وتبلحم أجزاء الكبلم.م اسم اإلشارة مساهمة فاعلة فً اتساهوأس

نِّ بقٌٌة والعادةُ السوُء  )) نا( وردت فً قوله: اإلحالة بـ )ه        وإذا كان فً السِّ

ٌُْرَجى  الحؼٌُر مْستحكمة َفها هنا ُعُه الُمعالُج من مرارِة الِعالج(( الصَّ تجرَّ ٌَ بما 
(ٔ)

 ،

)الكاتب(، والمحال إلٌه )العادة(،  هنا اإلحالة فً هذا النص داخلٌة قبلٌة من المحٌل

وأسهم اسم اإلشارة )هنا( مساهمة فاعلة فً اتساق النّص نحوٌاً وربط البلحق 

 بالسابق.

أبواب الكتاب وكان  فً النصوص  بـ اسم اإلشارة )هذا(  و قد ربطت اإلحالة 

هو ))فبٌنما ورَدت فٌها قوله: ومن المواطن التً أؼلبها إحاالت داخلٌة قبٌلة، 

كذلك أذ تَهّدم علٌه الحابط فقتلَُه، فهذا على سعٌه مشكوٌر((
(ٕ)

، هنا وردت 

اسم اإلشارة )كذلك( وهً إحالة خارجٌة مقامٌة؛ ألن إحالتان فً النص إحداهما ب

واألخرى باسم اإلشارة )هذا( ، الرجل(مذكور فً النص وتقدٌره )المحال إلٌه ؼٌر 

 ذهن المتلقً ، وربط النّص نحوٌاً،نص المتسق وقد شدَّ هذا الوالمحال إلٌه نفسه، 

)) فإن انَصلََح ما بٌنهم َرجعوا ُكلهم علٌه ومن النصوص األخرى التً ورَد فٌها

تدبْرُهم بهذا  التدبٌر قبل تدبٌرهم بالَحرِب(( ٌَ فأتَبُعوه وأَْهلكوه فل
(ٖ)

فهذا ٌحال على ،

هو أهم عنصر إشاري فً والتدبٌر وقد سبق اسم اإلشارة المحال إلٌه )التدبٌر( 

، وحقق هم ذلك فً اتِّساق النصّ دٌة(، وقد أسفكانت اإلحالة )داخلٌة بعالنص، 

 .الوظٌفة االتساقٌة فً ربط الجمل وتبلحمها

فً ( ست وعشرٌن إحالة ٕٙه( فً النصوص )وكذلك ورَدت اإلحالة بـ )هذ      

مواطن منها
(ٗ)

ه، ولطافة لَْونه، )) وانظر فً لباسك إلى أحكام صْنَعته، :  واعتدال قِدَّ

دها َتصنعاً(( وتعمد هذه األُمور ترسالً وال تتعمَّ
(٘)

، وقد تركت هذه اإلحاالت األثر 

فً ترابط النّص واتساقه وهً إحاالت قبلٌة داخل النّص؛ ألن المحال إلٌه )األمور( 

 ه.التً أوصى بها جاءت قبل اسم اإلشارة وهً تخص أحكام اللباس وصنعته ولون

                                                           
(ٙ)

 .ٖٙٓٔـٕٙٓٔ/ ٕأصول تحلٌل الخطاب:  ٌُنظر: 
 .4ٙ:اإلشارة إلى أدب اإلمارة(ٔ)
 .1ٕٔنفسه: (ٕ)
 .ٔ٘ٔ: نفسه (ٖ)
، 66ٔ، 6ٕٔ، ٙ٘ٔ، ٔٗٔ، ٖٖٔ، ٖٔٔ، 6ٓٔ، 16، 44، 4ٙ، 4٘، 4ٓ، 6ٙ، 6٘، 6ٔ، 6ٓ، 4٘نفسه: (ٗ)

ٔ1ٓ ،ٕٕٓ ،ٕٔٗ ،ٕٗٓ. 
 .6ٙنفسه: (٘)
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)) ٌجب أن تكوَن السٌاَسُة لكلِّ ورَدت فً قوله:  فقد أما اإلحالة بـ )هإالء(       

واحٍد من هؤالء حْكَم الحال التً هو فٌها((
(ٙ)

هإالء( مساهمة هم اسم اإلشارة )، أس

االتساق فً ترابط النّص وتبلحمه، وكانت اإلحالة خارجٌة  فاعلة فً تحقٌق أثر

ه ؼٌر مذكور فً النّص، وكان تقدٌره هم )السبلطٌن(، وقد مقامٌة؛ ألن المحال إلٌ

 حالهم الذي ٌتخذون فٌه سٌاستهم. ذكر

ُعرؾ االسم الموصول على أنه )) ما ٌدلُّ على  اإلحالة باالسم الموصول: جـ ـ

ٌّن بواسطة جملة تذكر بعده وتسمى هذه الجملة صلة الموصول(( مع
(ٔ)

همت أس ،وقد

وظٌفته فً استمرارٌة المعنى،   ساق الّنحوّي وأداءتحقٌق االتِّ األسماء الموصولة فً 

د(نعد وسٌلة من وسابل االتِّساق النّصً التً أضافها )روبرت دي بوجراوت
(ٕ)

. 

إذ لها القدرة على الربط بٌن أجزاء النصوص  وتماسكها، وأشار إلى ذلك       

)األزهر الزناد(
(ٖ)

لمعنى ومبهمة الداللة، ال ؼامضة ا، كون هذا النوع من األلفاظ 

تملك الداللة المستقلة؛ ألنها دابمة االفتقار إلى كبلم بعدها ٌتصل برابط ما لٌكون 

اسم فشبه الحرؾ فً عدم إفادته معنى بنفسه وهً ضرب من المبهمات كالضمابر 

واسماء اإلشارة فبل ٌختص معناها إال بصلتها
(ٗ)

. 

نقسمٌعلى م النحاة الموصوالت سَّ وقَ     
(٘)

: 

ـ الموصوالت المختصة، تقتصر داللتها على بعض األنواع من دون ؼٌرها، ٔ

فللمفرد المذكر ألفاظ خاصة به، والمفردة المإنثة ألفاظ خاصة بها، وكذلك المثنى 

بنوعٌه، والجمع بنوعٌه وهً: ) الذي، التً، اللذان، اللتان، الذٌن، البلتً، اللواتً، 

 البلبً(.

ركة: وتسمى المشتركة؛ ألنها ال تقتصر فً داللتها على بعض ـ الموصوالت المشتٕ

هذه األنواع من دون األخرى، وإنما تصلح لجمٌع األنواع وهً: )من، ما، ذا، أي، 

                                                           
 .4ٗٔنفسه:(ٙ)
هـ، ٖٔٗٔ،مإسسة الرسالة، بٌروت، ٔ: علً سلٌمان، ط ـالؽبلٌٌنً: تحجامع الدروس العربٌة: مصطفة  (ٔ)

ٕٔٗ. 
 .ٌُٕٖنظر: النّص والخطاب واإلجراء: (ٕ)
 .4ٌُٔٔنظر: نسٌج النّص: (ٖ)
: محمد عبد القادر وطارق ـهـ(، تح6ٌُٕٙنظر: شرح التسهٌل) تسهٌل الفوابد وتكمٌل المقاصد(: ابن مالك )ت(ٗ)

 .4ٖٔ/ٔم، ٕٔٓٓهـ، ٌٕٕٗٔة، بٌروت، لبنان، ،دار الكتب العلمٔفتحً، ط
 .4ٖ٘ـ4ٖٗ/ٔ، دار المعارؾ، القاهرة، ٘الوافً: عباس حسن، ط النحو (٘)
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إحالةمابة وتسع وعشرٌن ( 1ٕٔذو(.بلؽت اإلحاالت باالسم الموصول )
(ٖ)

، وقد 

 تخلو اإلحاالت من )ذو، ذا، ذي(.

( أربع وستٌن إحالة، وجاء فً مواطن عدة ٗٙ)بـ الذي إذ بلؽت اإلحاالت          

الكسبً الذي ٌستفاد بالتعلم، وهو الذي  )) فالعقل الطبٌعً أصل للعقلِ ومنها قوله: 

وس عن األْهواء((أعنة النفُ  سكْ مْ ٌَ 
(ٔ)

فً هذا النّص نجد اإلحالة النّصٌة الداخلٌة ، 

القبلٌة بـ اسم الموصول ) الذي( والذي أُحٌل به على مرجع سابق وهو المحال إلٌه 

ل بـ اسم الموصول )الذي(، والذي أحا)العقل(، كما ونلحظ إحالة أخرى فً النّص 

الضمٌر  الموصول جاء بعدبه على مرجع الحق وكانت اإلحالة بعدٌة؛ ألنها االسم 

هم هذا التواشج فً اتساق النص، وبٌان أهمٌة وفابدة العقل الطبٌعً، وأدت )هو(، أس

اإلحالة باالسم الموصول )الذي( إلى تقوٌة المعنى والتؤكٌد على أهمٌة اإلحالة به، 

)) وإن األسَد الذي ٌتناهى وفً نص آخر نلحظ االسم الموصول )الذي( فً قوله: 

ِصٌُدهُ  ٌَ الِطْفلُ بأدنى حٌلٍة(( فً الُجْرأِة 
(ٕ)

، اإلحالة فً هذا النص داخلٌة قبلٌة باالسم 

)األسد(، وهنا االسم  الموصول )الذي(، وقد أحٌل إلى متقدم مذكور فً النصِّ

، وقد ربط ما قبله بما بعده.  الموصول الذي ترك أثراً فً النصِّ

عشرٌن ( ٕٓت بها )قد بلؽت اإلحاالاإلحالة باالسم الموصول )التً( ف أما        

عدة مواطن مرة فً
(ٖ)

))ولٌكن َشْؽلَُك بإعماِل الحٌلة التً َتْلتِمُس بها ومنها قوله:  

الخالَص من وْجلتَك  واالنتهاَز لفرصتك((
(ٗ)

، هنا االسم الموصول جاء محٌبلً لتلك 

هم هذا االسم فً صول )أعمال الحٌلة( وصلته، وقد أساألعمال، فهنا ربط االسم المو

ربطت أجزاء النص  اتساق النّص وتماسك أجزاِبه، وكانت اإلحالة داخلٌة قبلٌة،

ومن النصوص األخرى التً ورَد فٌها االسم الموصول )التً( البلحق بالسابق، 

)) ال ٌزال ٌْفعلُ األفعالَ التً ٌأمن على نْفسِه َمْعها فً حٌن عزلتِه((قوله: 
(٘)

. 

ك األفعال، فهنا ربط االسم الموصول بٌن صلته وفً هذا النص جاء محٌبلً لتل      

هم ذلك بلٌة والمحال إلٌه ) األفعال(، وأسوبٌن الكبلم المتقدم، وكانت اإلحالة داخلٌة ق

ًّ  فً اتساق أجزاء الكبلم  .وتحقٌق الترابط النص

                                                           
، ٓ٘ٔ، 4ٗٔ، ٖٔٔ، ٖٕٔ ،1ٓ، 61، 6ٙ، ٙٙ ،ٖٙ،  1٘ ، ٗ٘، ٖ٘:اإلشارة إلى أدب اإلمارة(ٖ)

ٔ٘٘،ٔ٘ٙ ،ٔٙٔ ،ٔٙ4 ،ٕٖٓ ،ٕٔ4 ،ٕٕ٘ ،ٕٖٖ. 
 .ٖ٘اإلشارة إلى أدب اإلمارة:(ٔ)
 .ٗ٘:نفسه (ٕ)
 .ٖٖٕ، ٕٕ٘، 4ٕٔ، ٖٕٓ، 4ٙٔ، ٔٙٔ، ٙ٘ٔ،٘٘ٔ، ٓ٘ٔ، 4ٗٔ، ٖٔٔ، ٖٕٔ، ٖٙ، 1٘نفسه: (ٖ)
 .1٘نفسه: (ٗ)
 .4ٗٔنفسه: (٘)
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بساط )) والَتُكْن ُمْنَبِسَطاً ُكلَّ االنْ جاء فً قوله: فقد أما اسم الموصول ) الذٌن(        

فٌْكَسبَك أصدقاَء السوِء الذٌن إْن قطْعَتُهم َشأَنَك اسم الَقِطٌعة((
(ٙ)

، إن الوظٌفة 

الذٌن( االسم  االتِّساقٌة تحصل بوجود األدوات الشكلٌة فً النصِّ ، ومنها )

، وكانت اإلحالة داخلٌة قبلٌة الموصول الذي له أثر فعال فً تحقٌق الترابط النّصً

 (.حال إلٌه )أصدقاء السوء( من الُمحٌل )الكاتبوصول على المأحٌل فٌها اسم الم

أما )اللذان(      
(ٔ)

)) الَعَجلُة َمْذُمومٌة على وْجَهٌن، وممُدوحٌة على جاء فً قوله: ف 

َوْجَهٌن آخرٌن، فأّما الوجهان اللذان هً مْذُمومٌة علٌهما((
(ٕ)

قلة  من ؼمعلى الر ، 

نصوص الكتاب إال أنه أسهم بشكل واضح فً ن( فً تواجد اسم الموصول ) اللذا

اتساق النصِّ نحوٌاً، وكانت اإلحالة فً هذا النصِّ داخلٌة قبلٌة؛ ألنه أحٌل على 

ورَد فً ،و االسم الموصول ) مْن( المذموم( مرجع سابق فً النصِّ وهو ) الوجه

وَقُرَبْت أحوالُُه ُكلُّها من  ))فمْن ُحِرَم ِالَعْقِل والَفْطنِة ُسلَِب ثوب العزِّ والَكرامةِ النصِّ 

((التهلكةِ 
(ٖ)

ما وربط  ، من األدوات الشكلٌة التً ربطت النّص اسم الموصول )من(

الذي  جاء بعده من صلة الموصول ربطاً مفهومٌاً بٌن ما قبل الموصول وما بعده

( الذي ر فً النصِّ والذي قصد به )الشخص ؼٌر العاقلأحٌل على مرجع ؼٌر مذكو

 ق بٌن العقل والفطنة وكانت اإلحالة خارجٌة مقامٌة، ربطت النص بالمقام.ال ٌفر

تتضمن شٌبٌن ٌشتركان فً  وهً كل عملٌة مقارنة د ـ اإلحالة بأدوات المقارنة:

ومقارنة خاصة، وال تختلؾ عن ،ُتقسم على: مقارنة عامة وسمة مشتركة بٌنهما 

فهً تقوم بوظٌفتها النّصٌة داخل  ة نّصٌتهابالضمابر وأسماء اإلشارة من جه اإلحالة

النصّ 
(ٗ)

وقد قسمت اإلحالة بالمقارنة بحسب المخطط اآلتً ،
(٘)

:  

 اإلحالة بالمقارنة                                    

 

 عامة                                             خاصة                 

 

 االختبلؾ                 كمٌة           كٌفٌة        التطابق        التشابه   

                                                           
 .61نفسه:  (ٙ)
 .ٕٔٓ، 4٘ٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٔ)
 .ٕٔٓنفسه :(ٕ)
 .6٘: نفسه(ٖ)
 .1ٌُٔنظر: لسانٌات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب:(ٗ)
، آٌات القول فً القرآن الكرٌم دراسة فً ضوء لسانٌات ٕٗالتماسك النّصً فً المثل القرآنً:  ٌُنظر: (٘)

 .1٘النّص: 
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 نفس            مثل            آخر مختلؾ             أكثر وأقل    أحسن، أبعد

 مساٍو لـ         مماثل           ماعدا ذلك                            أكبر، أصؽر

 أدنى                  مطابق    على النمط نفسه     على نحو مختلؾ    

 تطابقاً معاً    مماثل جداً        مختلؾ

وتؤتً )المقارنة العامة( بؤلفاظ معٌنة منها ما ٌعبر عن تشابه وتشبٌه ومشابهة،     

ومنها ما ٌعبر عن التطابق، ومنها نفسه وعٌنه ومطابق ومساٍو ومماثل وقبٌل ومثٌل 

المخالفة كخبلؾ ومخالؾ ومخالفة ونظٌر ومرادؾ وؼٌرها، ومنها ما ٌعبر عن 

ومؽاٌر ومختلؾ، ومنها البدٌل والباقً، وتؤتً المقارنة فً الدراسات النّصٌة لتقارن 

بٌن األشٌاء التً تكون قابلة للتفاضل والزٌادة، وإن هذه المفردات وظٌفتها تكون 

أداء لعملٌة الربط وتحقق التماسك النّصً، و)المقارنة الخاصة( تؤتً كمٌة 

ٌفٌةوك
(ٔ)

وتعدُّ إحدى أنواع اإلحالة التً تقوم بربط النصوص وتماسكها وتعرؾ  ،

بؤنها ))ألفاظ ُتعقد بها مقارنة بٌن شٌبٌن ـ فً األقل ـ تجمعها سمة واحدة أو 

أكثر((
(ٕ)

. 

( مبتٌن ٕٓٓإلى أدب األمارة( ) وقد بلؽت اإلحاالت بالمقارنة فً كتاب )اإلشارة   

( مبة ٖٗٔ، والخاصة )( ست وستٌن إحالةٙٙالمقارنة العامة )موزعة بٌن  ةإحال

ة، وٌتضح ذلك فً المخطط اآلتًإحالوأربع وثبلثٌن 
(ٖ)

: 

 عددها نوعها المقارنة

 مثل ومشتقاتها
 خبلؾ ومشتقاتها
 تطابق ومشتقاتها

 كثٌر
 قلٌل

 أحسن
 أدنى

 أصؽر
 أبعد

 عامة
 عامة
 عامة
 خاصة
 خاصة
خاصة 
 خاصة
 خاصة
 خاصة 

ٖٗ 
ٕٖ 
1 

ٙ4 
ٖٗ 
ٔٙ 
4 
٘ 
ٖ 

 

                                                           
 .ٕٗشهلة عبد الرزاق، ٌُنظر: التماسك النّصً فً المثل القرآنً:(ٔ)
 .ٕٔٔنسٌج النّص:  (ٕ)
(ٖ)

، 1ٙ، 1٘، 1ٓ، 46، 4ٙ، 4ٓ، 64، 66، 6ٙ، 6٘، 6ٓ، 1ٙ، 4ٙ، ٗ٘، ٖ٘اإلشارة إلى أدب اإلمارة:  
ٔٓٔ ،ٔٓٗ ،ٔٓ6 ،ٕٖٔ،ٖٔٔ ،ٖٕٔ ،ٖٔ6 ،ٖٔ1 ،ٔٗ٘ ،ٔٗ6 ،ٔ٘ٔ ،ٔ٘ٙ ،ٔٙٔ ،ٔ66 ،ٔ4ٔ ،ٔ4٘ ،
ٔ1ٓ ،ٔ1ٖ ،ٕٖٓ ،ٕٓ6 ،ٕٓ1 ،ٕٖٔ ،ٕٔٗ ،ٕٔ4 ،ٕٕٕ ،ٕٕ٘ ،ٕٕ1 ،ٕٖٓ ،ٕٖ4. 
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))وذلك مختلٌؾ بَقْدر اختالؾ األسنان، ومن أمثلة المقارنة العامة قوله:       

واستحكام العوابد((
(ٗ)

همت لفظة )مختلؾ( و)اختبلؾ( فً المقارنة العامة ، أس

)) وأّنهم على حّدً من الَخَطِر ومنها قوله: ساهمة فاعلة فً وسق النص وتماسكه ،م

لَُهُم الحكماُء براكبِ ال ِمثالَ له  ْشبُِهُه، وقد َمثَّ ٌُ األسد(( وال شًَء 
(٘)

، هنا التمثٌل أو 

التشبٌه كان بٌن صورتٌن بوجود األلفاظ التً تدلُّ على المقارنة ) ٌشبهه، مثلهم، 

مثال(، وقد ربطت المقارنة السابق بالبلحق، وهذا ٌجعل النّص أكثر اتساقاً وتبلحماً، 

 نص داخلٌة نّصٌة.وكانت اإلحالة فً ال

، وإْن َترفََّع علٌك أدنى  )) فإْن زاَد َتواُضعاً فهو كرٌمٌ  ومن النصوص األخرى      

ترفُعُّ فهو لبٌم((
(ٔ)

التً ساق النّصً بوجود أدوات المقارنة الخاصة ، تحقق االتِّ 

همت مساهمة فعالة فً ربط أجزاء الكبلم بعضها ببعض وربط السابق بالبلحق، أس

 ألن الضمٌر جاء قبل المحال إلٌه )كرٌم(و )لبٌم(.وهنا اإلحالة داخلٌة نصٌة بعدٌة؛ 

)) والّصْبُر على الَبلٌِة أْحسُن من رُكوِب الَهلَكِة((فً قوله: و      
(ٕ)

، هنا المقارنة 

و)ركوب الهلكة(، فقارن باسم التفضٌل )أحسن( وفضل  ،بٌن صورتٌن )الصبر(

قارنة فً اتساق النص وتبلحم ٌتبٌن لنا أثر الم صورة على صورة أخرى مما

هذه األلفاظ المقارنة ربطت بٌن عالمٌن، مما شكل هذا التواشج والتآزر و ،هِ أجزاب

اإلحالة بالمقارنة بنت نصوصاً متسقة اللة األلفاظ وسبكها الشكلً، وبٌن د

 د بدل من اإلحالة الخارجٌة بصفةومتماسكة، وهً التً تختص بإحالة العاب

نموذجٌةأ
(ٖ)

. 

ٌم من أمرك ))ال َتْتُرَكّن ُمباَشَرة الَجسومن المقارنة الخاصة )الكٌفٌة( قوله:     

شأُنَك صؽٌراً، وال َتْلَزْم مباشرَة الصؽٌر فٌكون الَكبٌر ضابعاً وٌعود َقْدُرَك فٌعوَد 

َصؽٌراً((
(ٗ)

 ساق بٌن صورتٌن واضحتٌنتِّ فً هذا النّص حققت االهنا  المقارنة  ،

بوجود أدوات  فً النصِّ ا أثر  واضح  ) الصؽٌر والكبٌر(، مما كان له وهً صورتا

االتساق ) الشكلً( وعن طرٌق األدوات اإلحالٌة التً ربطت أجزاء النّص، وكانت 

اإلحالة خارجٌة مقامٌة؛ ألن الخطاب كان موجهاً إلى مرجع ؼٌر مذكور فً النّص 

ساق النص هم هذا التعاضد فً اتِّ ء(، مما أسٌه وهم )الحكام واألمراوهو المحال إل

 واستمرارٌة التؤثٌر بالمعنى.

                                                           
 .4٘نفسه:  (ٗ)
 .6ٖٔنفسه:  (٘)
 .ٔٙٔ: اإلشارة إلى أدب اإلمارة (ٔ)
 .6ٕٔنفسه:  (ٕ)
آٌات القول فً  ،1ٔٔ/ٔم،ٖٕٓٓهـ ،4ٕٗٔان، ، دار الفكر، عمّ ٔالنحو: فاضل السامرابً:، طٌُنظر: معانً (ٖ)

 .ٖٙالقرآن الكرٌم دراسة فً ضوء لسانٌات النص: 
 .4ٓ: اإلشارة إلى أدب اإلمارة(ٗ)
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)) واجعل أكثر أحوالَِك فً ومن أمثلة المقارنة الخاصة ) الكمٌة( قوله:          

َقَظِة َصْمتاً، وأكثر َصمتَِك فً األُمور ِعْبرًة، وأقلّ  َصْمتَِك راحًة لقلِبك وإْجماماً  ٌَ ال

 لفكِرَك((
(٘)

، إن اإلحالة باسم التفضٌل السابق بالبلحق، وقد وَرَد التكرار باسم 

التفضٌل )أكثر( وهذا مما ٌزٌد النّص قوًة واتساقاً، وقد تحققت المقارنة فً هذا 

النّص بٌن صورتٌن واضحتٌن، وهنا اإلحالة كانت مقامٌة خارجٌة ؛ ألن المحال 

(، وهو أهم عنصر إشاري فً إلٌه ؼٌر مذكور فً النّص وهم )الحكام واألمراء

النص، من الُمحٌل )الكاتب(، وقد ساهم هذا التآزر فً النص فً تحقٌق االتساق 

 وربط أجزاء الكبلم.

ق فً اتس ة إلٌه بؤن اإلحالة بالمقارنة تركت أثرها الواضحومما ٌجدر اإلشار       

ر اإلحالة فً النّص، وربط السابق بالبلحق، وهذا إن دلَّ على شًء فٌدلُّ على أث

هم جمٌع هذه األنواع مساهمة فعالة فً تحقٌق صوص الكتاب بكافة أنواعها، إذ تسن

بصورة اتِّساق تتعاضد مع أدوات االتِّساق األخرى لتخرج النّص ساق الّنحوّي، واالتِّ 

 .رفٌع المستوى

 (:(Conjuntionاً: الوصل ثانٌ

د وسابل الربط إلى جانب ،وهوأح ٌعد الوصل من أدوات االتساق النحوي       

أدوات أخرى تسهم فً اتساق النّص عن طرٌق الربط الذي أعده أصعب األدوات 

تحدٌداً كونه تماسكاً وظٌفٌاً بدرجة كبٌرة، ألن هذا النوع ٌعتمد على الروابط السببٌة 

المعروفة بٌن األحداث التً ٌدلُّ على النّص، وهً متنوعة تسمح باإلشارة إلى 

والٌات السطحٌة بعضها ببعضمجموعة المت
(ٔ)

. 

وٌذكر )) ٌنجز النّص عند التلفظ به، وٌتخذ حٌزاً ٌكون به كابناً مستقبلً بنفسه؛     

من والمكان وهوـ من حٌث هو عبلمات دالة ـ كابناً مركب من  فٌحلُّ بذلك فً الزَّ

ٌَّة النّص، إذ تردُّ  جمل، ال ٌدرك بالفكر إال منظماً مرتباً، والترتٌب األول هو خط

 جملة فً تتابع قسري((
(ٕ)

. 

وبه ٌتم )) تحدٌد للطرٌقة التً ٌترابط بها البلحق مع السابق بشكل منتظم((      
(ٖ)

 

وٌقوم الوصل على عبلقات إحالٌة؛ على ربط والتحام النصوص واتساقها،إذ ٌعمل 

                                                           
 .66نفسه:  (٘)
 .4ٌُٕٔنظر: نحو النّص :  (ٔ)
 .ٕٗنسٌج النّص:  (ٕ)
 .ٖٕالخطاب: لسانٌات النّص مدخل إلى انسجام (ٖ)
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فالوصل ٌعبر عن معاٍن معٌنة تستوجب وجود مكونات أخرى فً الخطاب وٌعمل 

على تحقٌق االتساق الوظٌفً للنصِّ 
(ٗ)

. 

أنواع الوصل هً
(٘)

: 

ـ الوصل اإلضافً: وٌمثله األداتان )الواو، أو( والتعبٌرات اللؽوٌة) أعنً، كذلك، ٔ

 فضبلً عن ذلك(، وتضٌؾ هذه األدوات معنى الثانً إلى األول.

ـ الوصل العكسً: وٌفٌد أن الجملة األولى مخالفة للجملة الثانٌة وتمثله األدوات ٕ

 ات اللؽوٌة نحو: )بٌد أن، ؼٌر أن، خبلؾ ذلك، على العكس(. )لكن، بل، ال(والتعبٌر

ـ الوصل السببً: وٌراد به الربط المنطقً بٌن جملتٌن أو اكثر، وٌمثله عناصر ٖ

 )لذلك، لكً، ألن(.

ـ الوصل الزمنً: وهو عبلقة بٌن جملتٌن متتابعتٌن زمنٌاً، وتمثله عناصر )لذلك، ٗ

 ل، بعد، منذ، بٌنما، فً حٌن(.ثم، الفاء( والتعبٌرات اللؽوٌة )قب

ٌرتكز الوصل على 
(ٔ)

: 

 مركب بسٌط من جمل تقوم بٌنهما عبلقات تناسق.ـ كون النّص ٔ

ـ ٌعمل الوصل على جمع هذه الجمل فً سطح النّص، مما ٌإدي إلى تولٌد دالالت ٕ

أخرى تنتج عن هذا الجمع، وإن وظٌفة أدوات الوصل تظهر فً الربط بٌن أجزاء 

ضٌؾ معاٍن جدٌدة إلى النّص، أما عن طرٌق التخٌٌر كما فً ) أم(، أو عن النّص وت

 طرٌق التتابع كما فً ) الواو، الفاء(.

ومما وجدته أن نصوص الكتاب تخلو من ) أم (، أما ) الواو، والفاء( فإنها قد      

وات شٌوعاً فً أبواب الكتاب، تمثلت فً كل أبواب الكتاب، وتعدان من أكثر األد

الجدول اآلتً مكن بٌان عدد أدوات الربط وٌ
(ٕ)

: 

 عددها أداة العطؾ   

 1ٕٗ الواو

                                                           
م، 11ٙٔ، الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر، لونجمان، ٔنظر: ببلؼة الخطاب وعلم النّص: صبلح فضل،طٌُ (ٗ)

ٕٕٙ. 
ٌنظر: اإلحالة دراسة نظرٌة: شرٌفة بلحوت: )رسالة ماجستٌر(، جامعة الجزابر، كلٌة اآلداب واللؽات،  (٘)

 .6ٙـٙٙم، ٕٙٓٓ
 .ًٕ٘: ٌُنظر: مدخل إلى علم اللؽة النصّ (ٔ)
، ٖٔٔ، ٕٓٔ، ٔٓٔ، 1ٔ، 1ٓ، 6ٔ،4ٓ، 6ٓ، 6ٙ، ٗٙ، ٔٙ، 6٘، ٗ٘، ٖ٘اإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٕ)

ٖٔٗ ،ٖٔ6 ،ٔٗ٘ ،ٔ٘ٙ ،ٔ٘6،ٔٙٔ ،ٔٙ٘ ،ٔٙٙ ،ٔ6ٔ ،ٔ4ٕ ،ٔ4٘ ،ٔ41 ،ٔ1ٓ ،ٔ1ٔ ،ٔ1ٕ ،ٔ1ٖ ،
ٔ1ٗ ،ٕٓٔ ،ٕٓ6 ،ٕٓ1 ،ٕٔ6 ،ٕٔ1 ،ٕٕٓ ،ٕٕ1 ،ٕٖٓ ،ٕٖٖ ،ٕٖٗ. 



 النحىي   الفصل األول /المبحث األول ............................................. االتِّساق

 
ٖٗ 

 أو
 لكن
 إما
 بل

 مثل ومشتقاتها
 خبلؾ ومشتقاتها

 الفاء
 ثم
 قبل
 بعد
 البلم

ٔ6 
ٕ 

ٕٕ 
ٕ 

ٕ6 
ٕٖ 

ٔ٘٘ 
ٔٙ 
ٖٔ 
ٔٙ 
ٕٔ 

 

كثرة حضور حروؾ العطؾ )الواو والفاء(، وكان هذا ٌتضح من الجدول        

 لما ورَد فً نصوص الكتاب. اً تقرٌبٌ اً عددالعدد المذكور 

، مروراً بالكوفٌٌن لكن الوصل منذ سٌبوٌه  ولم ٌتفق النحاة على عدد حروؾ     

ها النحاة من بعده وهً )الواو، ثم،  هـ( عشرة وسار على ذلك4ٕ٘المبرد) ت عدَّ

الفاء، أو، بل، إما، لكن، أم، ال، حتى(
(ٔ)

ما ٌقارب مرات الوصل بـ الواو  ،وبلػ عدد

)) وهو ( مبتٌن وتسع وأربعٌن مرة، ومن النصوص التً وردت فٌها قوله:1ٕٗ)

َقظِة والَنوم(( فابدةُ الَحٌاة، و ُروحُ  ٌَ ٌْش، وبه ٌفرُق بٌن ال الَع
(ٕ)

، ساهم تكرار 

ته، إذ ربط بٌنها ربطاً  حرؾ الوصل ) الواو( فً اتساق النّص وتبلحم فقرا

المحدثون أنه كلما ازداد عدد أدوات العطؾ فً النص متماسكاَ، وٌرى علماء النص 

 ازداد االتساق بٌن مكوناته.

)) ومنها أن ٌكون المستشاُر ال ا حرؾ الوصل ) أو( فقد ورَد فً النصِّ أمّ     

ه أو  ه وال إلى ضرِّ أحٍد من إْخوانه، فإن أدى َنْصُحَك إلى ضرِّ ٌُؤّدي ُنْصُحَك إلى ضرِّ

ره((إلى نقصاِن شًء من أمْ 
(ٖ)

. 

هنا فً هذا النّص نلحظ حرؾ الوصل ) الواو( و )أو(، مما عمل هذا التواشج        

دون خلل عند  من على ربط أجزاء النّص بعضها مع بعض لٌخرج لنا نّصاً متكامبلً 

ٌق األدوات النطق به، وهذه هً وظٌفة االتساق النحوي التً عملت بها عن طر

على النّص، وكلما ازدادت حروؾ العطؾ فً  جمالٌةالشكلٌة التً أضفت صورة 

حرؾ العطؾ ) الفاء( فقد ورد فً النّص كلما ازداد االتساق بٌن مكوناته،  النص
                                                           

 .1٘ـ ٘٘/ٕاألصول فً النحو:  ،ٓ٘ٔـ4ٗٔ/ٌُٔنظر: المقتضب: (ٔ)
 .ٖ٘: اإلشارة إلى أدب اإلمارة(ٕ)
 .6ٙنفسه: (ٖ)
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))فال تلُْمُه على َؼلَِطِه إال لُْوم َتْقوٌٍم وَتنبٌه((
(ٗ)

هم هذا التآزر بٌن حروؾ ، أس

اسك النص وتبلحمه وتحقٌق اتساقه وأداء الوظٌفة العطؾ الفاء والواو فً تم

))وإّن الَصاحَب السوَء فً قوله:  بعض، واالتساقٌة وهً ربط الجمل وضمها مع 

ٌُْفسد به كالُمَك(( ر به طباُعَك، ومن لُْكنِة لَْفِظِه ف ٌّ ٌعدٌَك من دناَءِة طبعه فتتؽ
(٘)

. 

هم فً النصِّ الواحد أسن حروؾ الوصل فً وإن هذا التواشج والتعاضد بٌ       

اتساق وتبلحم فقرات النص، وإن )الفاء( قد حققت االستمرارٌة فً المعانً، مع 

طؾ )الواو( الذي ربط أجزاء النّص وحقق االتساق بٌن مكونات النص حرؾ الع

 وربط الجمل.

ْحمل أن  )) إما فً النص   وَردت  ا )إما( فقدأمّ         ٌَ ثقل  ٌكوَن ُمواسٌاً ُمشاركاً َف

ْحمل ثِْقلَ الَعار(( ٌَ المصٌبة، وإما أن ٌكوَن خاِذالً َف
(ٔ)

، هنا تكرر الوصل بـ )إما( 

مما زاد ذلك من  مرتٌن، ونلحظ وجود حرفً الوصل ) الواو، والفاء( فً النص

 عمل هذا التآزر والتعاضد على اتساق النص، وتبلحم فقراته. اتساق النص،و

))وَحالوةٌ فً بعضها ثم َترجُع األُموُر إلى أما )ثم( فقد ورَدت فً قوله:       

َحقابِقها((
(ٕ)

، تقوم هذه األدوات بالوظٌفة االتساقٌة فً ربط النصوص وتماسك 

أجزاء الكبلم، وتعبر عن عبلقة منطقٌة بٌن العنصرٌن وتفٌد الترتٌب، وقد دلَّت )ثم( 

 ورجوعها إلى حقابقها.على مدة زمنٌة بٌن حبلوة األمور 

 : االستبدالثالثاً 

على ترابط النصوص  ٌعملاالتساق األخرى )االستبدال( إذ ومن وسابل      

بدال وسٌلة قوٌة ٌستبدل فٌه عنصر مكان عنصر آخر، وٌعدُّ االستوتماسكها، إذ 

فإذا كان النص تتابعاً لوحدات لؽوٌة فالتسلسل الضمٌري هو  تكفل اتساق النص

الحاسمة لتشكٌله، وعن طرٌقه ٌمكن ربط الجمل مع ضمان تنوع األسلوب  الوسٌلة

واختصاره، واالستبدال من العملٌات التً تحقق ذلك
(ٖ)

. 

وٌعدُّ االستبدال مظهراً من مظاهر اإلحالة الخارجٌة، وٌقوم على تعوٌض       

عنصر فً النص بعنصر آخر، وٌتم على المستوى النحوي المعجمً بٌن عبارات 

                                                           
 .ٕٓٔنفسه:(ٗ)
 .1٘:اإلشارة إلى أدب اإلمارة (٘)
 .ٖٓٔ:اإلشارة إلى أدب اإلمارة (ٔ)
 .ٕٗٔنفسه: ( ٕ)
 .ٌُٖٕنظر: مدخل إلى علم لؽة النّص: (ٖ)
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لنّص أو هو إحبلل كلمة محل كلمة أخرى كما ٌرى ) هالٌداي ورقٌة حسن( ، ا

وٌشترط فً هذه الكلمة أال تكون ضمٌراً شخصٌاً 
(ٗ)

. 

ونجد فً الدراسات النّصٌة أقساماً لبلستبدال وهً    
(٘)

: 

ـ االستبدال االسمً: وفٌه ٌستبدل اسم بكلمة، مثل: ) آخر، آخرون، أخرى، ٔ

 واحدة، واحد(.

االستبدال الفعلً: وفٌه ٌحلُّ فعل مكان فعل آخر متقدم علٌه، مثل: ) فعل بصٌؽها ـ ٕ

 المختلفة(.

ـ االستبدال القولً أو العباري: وفٌه ٌستبدل عنصر لؽوي بعبارة ) جملة، عدة ٖ

 فً اإلنجلٌزٌة. ((Soجمل( داخل النّص، ٌمثل له ؼالباً بالعنصر اللؽوي 

سك بٌن أجزاء النّص من خبلل طرٌقتٌنوقد حقق االستبدال التما      
(ٔ)

: 

ـ استمرارٌة وجود معنى العنصر األول ) المستبَدل( والعنصر الثانً ) المستبِدل(، ٔ

 أي أن االستبدال ٌحقق للمعنى االستمرارٌة  عبر أجزاء النّص.

ـ ال ٌمكن إدراك معنى العنصر الثانً دون العودة إلى العنصر األول وال ٌمكن ٕ

 الرجوع إلى السٌاق السابق علٌها.مقصود منها إال بإدراك ال

وإن االستبدال ٌحقق عبلقة التقابل بٌن العنصر المستبَدل والعنصر المستبِدل،       

وتقتضً هذه العبلقة إعادة التحدٌد واالستبعاد دون أن ٌلؽى ذلك وظٌفة االتِّساق 

طابق بٌن الُمحٌل والمحال التً تقوم بها العناصر، أما اإلحالة فإنها تمثل عبلقة ت

علٌه
(ٕ)

. 

وثمانٌن  ( ثبلثمابة واثنت4ًٕٖال بالنصوص )وقد بلؽت مواضع االستبد        

مرة، متنوعة بٌن االستبدال الفعلً واالسمً والقولً كما هً موضحة فً الجدول 

اآلتً
(ٖ)

: 

 العدد  نوعه   االستبدال    

 مثل ومشتقاتها
 واحد ومشتقاته

 اسمً
 اسمً

ٕ6 
ٖ1 

                                                           
 .ٌُٖٔٔنظر: علم لؽة النّص النظرٌة والتطبٌق: (ٗ)
 .1ٌُٔنظر: لسانٌات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب:  (٘)
 .ٌُٗ٘نظر: السبك النحوي وأثره فً الترابط النّصً: عثمان معلى:  (ٔ)
 .ٕٔ: ٌُنظر: لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب(ٕ)
 .ٕٕٓ، 4ٕٓ، 4ٙٔ، ٔٓٔ، 6ٓ، 6ٙ، ٙٙ، 4٘، 6٘اإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٖ)
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 آخر ومشتقاته 
 فعل ومشتقاته
 عمل ومشتقاته
 علم ومشتقاته

 ذلك
 تلك
 هذا

 اسمً
 فعلً
 فعلً
 فعلً
 قولً
 قولً
 قولً

ٔٓ 
ٕٙ 
ٕٗ 
٘4 

ٖٔٙ 
ٖ 

ٕٖ 

ومن المواضع التً ٌوجد فٌها االستبدال االسمً وفٌها لفظة )مثل( التً جاءت       

ْت مثل البخل فالتزْمها، وانُظْر إلى ))انُظْر إلى خْصلٍة فً أكثر من موضع منها  َؼطَّ

ْت مثل الُجوِد فاجتنِْبها(( خصلٍة َؼطَّ
(ٔ)

، هنا حصل االستبدال بٌن المستبدل منه ) 

البخل والجود(، وبٌن المستبدل، وهنا نجد فً مثل هذه النصوص العدٌد ن عناصر 

ابط والتناسق التماسك منها )اإلحالة والمقارنة واالستبدال(، إذ ٌتحقق بذلك التر

 النّصً.

))وُخْذ من الُجوِد ُشْعَبًة  ومن االستبدال االسمً اآلخر لفظة )أخرى( فً قوله:        

بأُخرى فإنه ال ُجوَد لمن ال َضنانة له(( ومن الضنانةِ 
(ٕ)

، هنا االستبدال حاصل بٌن 

 )أخرى( و)ضنانة( إذ ٌسهم ذلك فً اتساق النص، وتبلحم أجزاء الكبلم.

)) وؼٌر ُمْطلع ألَحٍد من إْخوانه على شًء من أمرَك((ومنه أٌضاً قوله:        
(ٖ)

 ،

همت فً تحقٌق االستبدال لبلتساق النحوي فً النص، وكان لها هنا لفظة )أحد( أس

و إال فً موضٍع أثر واضح فً النص، ومن النصوص األخرى  ٌُْسَتَشاُر الَعدُّ )) وال 

 ِحِه وفساُدهُ بفساِدِه((واحد وهو أن ٌكون صالح الرأي بَصاَل 
(ٗ)

، كان للفظة الواحد 

 هم االستبدال فٌها فً وسق النص وتبلحم فقراته.فً االستبدال أثرها البلٌػ، إذ أس

أما االستبدال الفعلً فقد حلَّ فعل بدل فعل، أو حدث معٌن ومن تلك األفعال       

ٌها ومن ذلك: عمل( الذي استبدل بعنصر أو مجموعة عناصر متقدمة عل )فعل،

))إن استطْعَت أن تْفعل أْفعالًَك ُكلَّها دون الَوْعِد بها فافَعلْ((
(٘)

هم االستبدال ، أس

 الفعلً فً اتساق النّص نحوٌاً وتماسكه بوجود األلفاظ )تفعل، أفعالك، فافعل(.

ْعملومنها قوله أٌضاً:       ٌَ بٌنه وبٌن من هو أْعظم من  )) إّن من األْعداِء مْن 

فً إبعاده، ومنهم من ٌعمل فً هالكه(( ّره، ومنهم َمْن ٌعملضَ 
(ٙ)

،فً هذا النّص 

                                                           
 .ٔٓٔ: إلى أدب اإلمارةاإلشارة (ٔ)
 .4ٕٓنفسه: (ٕ)
 .6ٙنفسه:(ٖ)
(ٗ)

 .ٙٙنفسه:  
 .4ٙٔ: نفسه (٘)
 .ٕٕٓنفسه: (ٙ)
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، وتساهم فً وسق النص  ٌوجد لفظة )ٌعمل( التً تكررت ثبلث مرات فً النصِّ

وتماسكه، وهذا التكرار إن دلَّ على شًء فهو ٌدلُّ على تحقٌق وظٌفة االتساق فً 

)) فإّن ذلك هو الفضول استمرارٌة المعنى، أما االستبدال القولً فقد وَرَد فً النص 

اقعته((بعٌنه الذي َحذرت الُحَكَماء من ُمو
(7)

وقد أسهمت لفظة )ذلك( فً اتساق ،

النّص. 

                                                           
 .6٘نفسه: (6)
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 (:(Lexical Cohesionساق المعجمً:االتِّ 

اللفظٌة التً  أحد إجراءات اإلحاالتد من أهم مظاهر التماسك النصً، وُعد ٌع      

تإدي  عجمٌاً والتًتعمل على االلتحام بٌن أجزابه م دها بٌن مفردات النص والتًنج

ٌة النصّ ٌحقق نصّ  تعالقها من بداٌة النص حتى آخره، إلى تبلزم األحداث، إذ
(ٔ)

، 

وٌقصد به أٌضاً )) الربط اإلحالً الذي ٌقوم على مستوى المعجم، وٌعمل على 

استمرارٌة المعنى((
(ٕ)

. 

هتم المستوى المعجمً بدراسة معنى الوحدة اللسانٌة عبلقتها بؽٌرها من ووقد ا      

، وعبلقتها بالسٌاق ًّ الوحدات اللسانٌة األخرى ) المفردات( فً السٌاق النصّ 

اللسانً الذي فٌه قضٌة التماسك؛ ألنه ال ٌمكن أن تعٌش الوحدات اللسانٌة بمعزل 

عن سٌاقها
(ٖ)

 ، ومن وسابله:

 :Recurrenceكرار:: التّ أوالً 

 دَّ أصبلً من أصول البدٌع،أول من عنى بالّتكرار هم الببلؼٌون والنقاد، وقد عُ        

هـ( أن الّتكرار من أسالٌب الفصاحة، السٌما إذا كان كل 61ٗوقد ذكر الزركشً )ت

ء أراد واحد منها متعلقاً بما قبله، إذ كانت العرب معتادة فً خطابها إذا أبهمت بشً

لتحقٌقه وسرعة وقوعه أو عمدت الدعاء علٌه؛ كررته توكٌداً 
(ٗ)

. 

 كرار فً الدراسات النصٌة:التّ 

ٌرى دي بوجراند أن التكرار )) إعادة اللفظ فً العبارة السطحٌة التً تحدد      

 الكبلم((تها من األمور العادٌة فً محتوٌاتها المفهومٌة وإحاال
(٘)

. 

ساق المعجمً، ٌتطلب إعادة وعرفه أحمد عفٌفً بؤنه )) شكل من أشكال االتِّ         

 ذكر عنصر معجمً، أو وجود مرادؾ له أو شبه مرادؾ((
(ٙ)

وٌمكن أن ٌتحقق ،

الّتكرار بـ )) إعادة ذكر اللفظ أو عبارة ،أو جملة، أو فقرة، باللفظ نفسه أو بالترادؾ 

بط عناصر النص المتباعدة((لتحقٌق أؼراض كثٌرة أهمها تحقٌق ترا
(6)

، وهذا الذي  

                                                           
 .ٕٗٔ/ٔنظر: أصول تحلٌل الخطاب فً النظرٌة النحوٌة: ٌُ (ٔ)
 .ٔٗٔعلم لؽة النص النظرٌة والتطبٌق: (ٕ)
 .ٕٗنظر: لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: ٌُ (ٖ)
هـ(، تح: محمد أبً الفضل، دار المعرفة، بٌروت، 61ٌُٗنظر: البرهان فً علوم القرآن: الزركشً )ت (ٗ)

 .1/ٖهـ،1ٖٔٔ
 .ٖٖٓالنص والخطاب واإلجراء: (٘)
 .ٙٓٔنحو النص اتجاه جدٌد فً الدرس النحوي:  (ٙ)
(6)

 .ٕٓ/ٕ:بٌن النظرٌة والتطبٌق علم اللؽة النصً 
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جعل الدكتور ) صبحً إبراهٌم الفقً( ٌصٌػ تعرٌفاً  جامعاً ألشكال التكرار 

 وؼرضه.

وتكمن أهمٌة الّتكرار من حٌث كونه وسٌلة من وسابل التماسك إذ إنه المعٌار      

الذي ٌمٌز بٌن النص والبلنص
(ٔ)

على فك  ومن شروط الّتكرار أن ٌساعد رصده ،

شفرة النص وإدراك دوره الداللً فٌه، وأن ٌقع التكرار من أكثر من كاتب أو فً 

النص الواحد
(ٕ)

ضاراً إن لم ٌحسن  وقد نبه ) دي بوجراند( إلى أن الّتكرار قد ٌكون ،

استخدامه
(ٖ)

ساق والتبلحم النصً هًأنواع التكرار التً تحقق االتِّ  ، ومن
(ٗ)

: 

 ـ تكرار الكلمة نفسهأ

 ـ إعادة الصٌاؼةٕ

 ـ الكلمة الشاملةٖ

 ـ الكلمة العامةٗ

 تكرار الكلمة نفسها ٌقسم على: ـ ٔ 

وقد اطلق علٌه الّتكرار المحض، أي هو تكرار ـ الّتكرار التام )المباشر(: ٔ

الكلمة نفسها أو العبارة أو النص، وقد ٌساهم هذا الّتكرار فً تماسك النصوص 

الّتكرار هو األكثر شٌوعاً فً النصوص، وقد ٌإدي  وتبلحمها، وٌعد هذا النوع من

ؼرض التنبٌه أو التوكٌد أو ؼٌرها، وٌعمل على تكثٌؾ المفردات، وقد تكون وظٌفة 

الّتكرار تتعالق مع عالم النص والداللة وبه ٌقٌم المبدع، وبذلك ٌخدم جانب التواصل 

ٌمكن إلعادة اللفظ أن واالتساق فً النص أٌضاً إذ ما ذهبنا إلى أحادٌة الهدؾ، إذ 

تستعمل مع انتقال الوظٌفة النحوٌة بعبارة ما، وٌكٌؾ العنصر المكرر بكٌفٌة بٌبته 

السٌاقٌة
(٘)

. 

بمظهرٌن: أحدهما عمودي )رأسً( ٌتمثل بورود لفظة معٌنة فً  وقد تمثل       

مواطن متفرقة من الكتاب، واآلخر أفقً ٌتمثل بتكرار اللفظة الواحدة فً النص 

وإذا ما ذهبنا إلى ما نحن فً سبٌله نجد  واحد، ومن أمثلة النوع األول ما ٌؤتً:ال

 الّتكرار قد حفل به الكتاب بشكل كبٌر، ومنها تكرار اسم ) السٌاسة(
(ٙ)

، فً 

                                                           
 .ٕٙ٘إلى انسجام الخطاب:ٌُنظر: لسانٌات النص مدخل  (ٔ)
 .ٕٕ/ٌٕنظر: علم اللؽة النصً بٌن النظرٌة والتطبٌق :(ٕ)
 .ٖٖٓنظر: النص والخطاب واإلجراء:ٌُ (ٖ)
 .ٖٙٓـٌُٖٔٓنظر: نفسه: (ٗ)
 .ٌُٖ٘ٓنظر: نفسه:  (٘)
 .ٙ٘ٔ،1ٗٔ، 4ٗٔ، ٙٗٔ، ٘ٗٔ، ٕ٘ٔ، 1ٓٔ، 4٘اإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٙ)
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مرة، وقد حققت المكونات الداللٌة ثبلث عشرة ( ٖٔوقد بلػ عددها)عدة نصوص 

لمة إلى ما جاء به هدؾ الكتاب، قوة التماسك بٌن النصوص بحٌث تشٌر هذه الك

))والُسنُة سٌاسٌة ٌسوُسها ومن النصوص التً وردت فٌها لفظة )السٌاسة( قوله: 

 الَملُك، والَملُِك راٍع ٌعضُدهُ الجٌُش، والجٌُش أعواٌن ٌكفلُُهم المال((
(ٔ)

، وقوله: 

وأما سْلطاُن الَجْور والسٌاسة، فإنه ٌحتاُج إلى فُنوٍن من التدبٌر(())
(ٕ)

))فإذا ،وقوله

َتفقْدَت هذه الوجوَه من أفعالَِك، وتدبْرَتها بفطنِتَك فً جمٌِع أحوالَِك، فُْزَت بالحكمِة 

وأخْذَت بنصٌٍب وافٍر من السٌاسِة((
(ٖ)

)) وأْن ٌسوَس جنَدهُ سٌاسًة تخرُج ، وقوله: 

شٌوَخُه وقاَدَتُه عن االتفاق والصداقة((
(ٗ)

. 

السٌاسة( فً هذه النصوص وؼٌرها أسهم مساهمة فعالة فً إن تكرار لفظة )       

ق النص معجمٌاً، وإن هذا الّتكرار الحاصل فً النصوص ٌوضح المإلؾ به اتسا

اسٌة تخص على أمور سٌ لصورة عما أراد تقدٌمه للمتلقً بؤن الكتاب ٌشتم

ة( وقال: وقصد األزهر الزناد بالتِّكرار) اإلحالة التكرارٌالسلطان والوالً وؼٌرهم،

))إن اإلحالة بالعودة نوع من اإلحالة تتمثل فً تكرار اللفظ أو عدد من األلفاظ فً 

بداٌة كل جملة من جمل النص قصد التؤكٌد((
(٘)

، التكرار جزء من هٌكلٌة النص 

 داللٌاً وشكلٌاً، ولسٌاق النص أثر  فعال فً توجٌه ظاهرة التكرار.

خمس وأربعٌن مرة (٘ٗقد وردت )أما تكرار لفظة ) الحكماء( ف        
(ٙ)

مرة فً  

نصوص الكتاب، ووردت بالتكرار العمودي الممتد على طول الكتاب، والتكرار 

 األفقً فً النص نفسه.

إّن األحٌاَء   )) أقولُ لفظة ) الحكماء( قوله: ومن النصوص التً وردت فٌها         

قوا بٌن  الجماد والحٌوان والحٌاة((الناطقٌن، والحكماَء المتقدمٌن قد َفرَّ
(6)

، وقوله: 

َرت الُحَكماُء من ُمواَقَعتِِه(( نه الذي َحذَّ ٌْ ))فإّن ذلك هو الفضُول بَع
(4)

))فإّن ، وأٌضاً 

 الُحَكماْء وقد قالو الجاهلُ ال ٌقبلَ من ُنَصَحابِِه ((
(1)

، وقد ترك هذا التكرار أثراً 

ء النص، فإن هذا التكرار فً أؼلب فً اتساق النصوص معجمٌاً وترابط أجزا اً كبٌر

                                                           
(ٔ)

 .ٙٗٔ:اإلشارة إلى أدب اإلمارة 
(ٕ)

 .ٙٗٔنفسه 
 .4٘نفسه:(ٖ)
 .ٕ٘ٔنفسه: (ٗ)
 .1ٔٔنسٌج النص:(٘)
، ٙ٘ٔ، ٘ٗٔ، 6ٖٔ، ٖٗٔ، ٖٔٔ، ٗٓٔ،1٘، 44، 4٘، ٘ٙ،6٘، ٖ٘اإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٙ)

ٔ٘6،ٔٙٔ ،ٔٙ٘ ،ٔٙٙ ،ٔ6ٔ ،ٔ4ٕ ،ٔ4٘ ،ٔ41 ،ٔ1ٓ ،ٔ1ٔ ،ٔ1ٕ ،ٔ1ٖ ،ٔ1ٗ ،ٕٓٔ ،ٕٓ6 ،ٕٓ1 ،
ٕٔ6 ،ٕٔ1 ،ٕٕٓ ،ٕٕ1 ،ٕٖٓ ،ٕٖٖ ،ٕٖٗ. 

 .ٖ٘اإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (6)
 .6٘نفسه:  (4)
 .٘ٙنفسه:  (1)
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ات صحة كبلمه أبواب الكتاب حقق الؽاٌة التً ٌهدؾ إلٌها وهً تقدٌم الِحكم، وإثب

وٌرى محمد الشاوش أن الهدؾ والؽاٌة من الّتكرار هو ما  بدلٌل كبلم الحكماء،

ٌتركه من أثر داللً فً السٌاق ولٌس تكرار لفظ أو استبداله بآخر، فٌكون بذلك 

فً الداللة تجدد
(ٔ)

. 

ٌُْحَكُم له بُحْكِم منصبه فً نصوص منها:  أما التكرار األفقً فقد وردَ         ))فاألولُ 

وأُبّوته، إذا لم ُبعرْؾ بتؽٌٌر مروءته، حتى ٌظهَر منه نقُص ، فٌخرج بها عن حكِم 

األصل((
(ٕ)

التكرار هم هذا ر الجزبً أي من جذر )حكم(، مما أس، فقد وَرَد هنا التكرا

داخل النص الواحد فً قوة النص واستمرارٌة الداللة فٌه، وقد تنوع بٌن الفعلٌة 

وهو  للنص اً واضح اً داللٌ اً )ٌحكم(و األسمٌة )بحكم وحكم(، مما ٌشكل ذلك ربط

وإن تكرار هذه المفردة على طوال النص مع تقاربها  متؤرجح بٌن الثبات والتؽٌٌر،

عنى آخر أن تراصؾ المفردات المكررة )حكم( زاد من وضوح داللة النص، وبم

المفردة المكررة الطافحة على سطح النص فً  تزاد المعنى وضوحاُ وبذلك أسهم

فضبلً عن الجانب الشكلً له اتساق داللة النص
(ٖ)

. 

( ٕٖتكررت ) لذي ورَد فً لفظة ) الصدٌق( وقدومن التكرار األفقً ا        

مرة
(1)

أّن صدٌَق الصدٌِق من آفِة األسرار؛ ألن الصدٌَق )) واعلم ، ومنها قوله: 

ُث ُكلُّ واحٍد منهم صاَحَبُه، حتى َتذٌَع األسرار، ومن الحِم  ٌُحدِّ ُث صدٌَقُه، و ٌَُحدِّ

 ((كَ من أصدقابِ  رار أحدٍ ذٌع أسْ تَ  والمروءة أن ال
(ٗ)

. 

أجزاء هم هذا التكرار مساهمة فاعلة فً الربط الداللً للنصوص، وتبلحم أس       

، لما لهذه اللفظة من داللة معنوٌة فً نفس المتلقً، وفً النص الواحد مع بعضها 

الوصاٌا التً ٌطرحها المإلؾ للتحلً بها مع الصدٌق، والحكم والنصابح التً ٌجب 

 علٌه أن ٌجتنبها الصدٌق مع صدٌقه، وبذلك هذا اللفظ ٌحقق للنص نصٌته.

مرةسبع وستٌن ( 6ٙفً نصوص الكتاب ) وقد بلػ تكرار لفظ ) السلطان(       
(٘)

  ،

)) لٌس السلطان أن ٌكوَن وهذا النوع الذي ٌكون بتكرار الكلمة نفسها، ومنها قوله: 

                                                           
(ٔ)

 .4ٓٔٔ/ٕخطاب:لنظر: أصول تحلٌل اٌُ  
(ٕ)

 .1ٖٔ: اإلشارة إلى أدب اإلمارة 
 .6ٌٖٔنظر: مدخل إلى علم لؽة النص مشكبلت بناء النص: (ٖ)
 .ٖٖٕ، 16ٔ، 6٘ٔ، ٗٓٔ، ٖٓٔ، 14، 1ٙ، 6ٙ: اإلشارة إلى أدب اإلمارة(1)
(ٗ)

 .16: نفسه 
، 6ٖٔ، ٖٖٔ، ٕٖٔ، ٖٔٔ، ٕٙٔ ،ٕٗٔ، ٖٕٔ، ٔٔٔ، 1ٓٔ، ٗٓٔ، ٖٓٔ، 11، 16، 41، 61نفسه:  (٘)

ٖٔ4 ،ٖٔ1 ،ٔٗٓ ،ٔٗٔ ،ٔٗ٘ ،ٔٗٙ ،ٔٗ6 ،ٔٗ4 ،ٔٗ1 ،ٔ٘ٓ ،ٔ٘ٔ ،ٔ66 ،ٔ4ٔ ،ٔ4٘ ،ٕٕ٘ ،ٕٖ1. 
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َحسوداً فإّن الحسد ِمْن ُخلق اللبام((
(ٔ)

))إذا قوى السلطان جنده بإضعاِؾ  ، و

رعٌتِه، فهو مضعؾ جنده ومتلؾ لجنده((
(ٕ)

. 

ٌسهم فً تبلحم ساق المعجمً ووفً هذه النصوص ٌحقق التكرار وظٌفة االتِّ       

ها فكرة المإلؾ، تكرر مثل هذه األلفاظ التً تدور حولتالنصوص وتماسكها عندما 

، وإن تكرار هذه المفردة بالشكل الكبٌر دلٌل وإن التكرار ٌشد انتباه المتلقً للنص 

لحكم والمواعظ لؤلمراء والسبلطٌن، تقدٌم ا على ما ٌدور علٌه هدؾ الكاتب وهو

 وٌزداد النص الذي فٌه تكرار قوة واتساقاً.

)) إن الوزٌر أكثر أعداء من السلطان، أما التكرار األفقً فقد ورد فً النص     

ألن أعداء السلطان كلهم ٌعادونه، وٌجب لصاحب السلطان أن ٌزٌد فً هٌبة 

ربٌسه وإجالله((
(ٖ)

ٌترك أثراً فً النصوص معجمٌاً وتحقٌق الداللة  ، وهذا التكرار

المناسبة وٌجسد المعنى وٌحقق الربط الداللً بٌن النصوص، وزادها تمٌزاً، وربما 

أراد الكاتب من التكرار أن ٌوضح كل ما ٌخص السلطان وما ٌدور حوله والشًء 

، إذ كل الذي ٌمكن أن ٌواجهه أثناء تسنمه المهام، فعمد إلى تكرار هذه المفردة

 مفردة تؤخذ موقعها فً النص.

أما كلمة ) الحاجب( التً تكررت ثبلث مرات      
(ٗ)

))ٌجب أن ، ومن ذلك قوله: 

ٌِّن العرٌكة، سالم الجوارح(( ٌكون الحاجب سهل الوجه، ل
(٘)

ساق ، تحقق االتِّ 

المعجمً، وإن هذا التكرار ٌزٌد المتلقً انتباهاً بؤن قصد المإلؾ تقدٌم الحكم 

 لنصابح.وا

 ٌتضح التكرار ونوعه: اآلتً المخططوعن طرٌق    

 نوعه التكرار الجزبً التكرار المباشر الكلمة

 العدو
 السلطان
 السٌاسة
 القاضً
 نفسك

 صاحب
 الجٌش

ٕٔ 
ٙ6 
ٖٔ 
ٗ 

ٖٖ 
ٔ٘ 
ٕ 

ٙ٘ 
6ٗ 
ٔ٘ 
6 

ٙ1 
64 
ٖ 

 االسمً
 االسمً
 االسمً
 االسمً
 االسمً
 االسمً
 االسمً

                                                           
(ٔ)

 .61اإلشارة إلى أدب اإلمارة: 
(ٕ)

 .ٕٖٔنفسه:  
(ٖ)

 .6ٖٔنفسه:  
(ٗ)

 .1ٔٔ، 1ٓٔ، 4ٓٔنفسه:  
(٘)

 .4ٓٔنفسه:  
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 القتال
 قالت

 االستشارة
 الناس
 ٌصور
 الحكماء
 الكاتب
 الوزٌر
 السٌؾ

 قال
 العدل

 الربٌس
 العقل

 المنفعة
 كبلم
 الحزم

 الشجاعة
 الجبن
 مال
 جود
 جند

 الحرب
 الحلم
 الوالً
 الدولة
 الملوك
 الكرٌم

 الصدٌق
 الدنٌا

                       اآلخرة

ٔٓ 
ٕٖ 
٘ 

ٗ6 
ٔ1 
ٗ٘ 
ٙ 
ٖ 
٘ 

ٔ6 
ٔٗ 
ٗ 

ٔ1 
ٔٙ 
ٙ 

ٖٔ 
6 
ٖ 

ٔٓ 
ٔ٘ 
1 

ٕٔ 
ٙ 

ٔٓ 
ٖ 

ٔٔ 
ٔٗ 
ٔٔ

 

ٙ 

ٗ 

ٔ4 
 

ٖٔ 
 
 
 

ٔٙ 
4 
ٙ 
 

ٔٙ 
ٔٗ 
ٙٓ 
ٖ4 
ٖٔ 
ٕ٘ 
ٔٓ 
ٗ 

ٕٖ 
 

ٔ6 
ٔ6 
ٔٓ 
ٕ6 
ٗ 

ٕٙ 
ٕ4 
ٖٔ 

 االسمً
 الفعلً
 االسمً
 االسمً

 االسمً ـ الفعلً
 االسمً
 االسمً
 االسمً
 االسمً
 الفعلً
 االسمً
 االسمً 
 االسمً 

 االسمً ـ الفعلً
 االسمً ـ الفعلً

 االسمً
 االسمً
 االسمً
 االسمً
 االسمً
 االسمً
 االسمً
 االسمً
 االسمً
 االسمً
 االسمً
 االسمً
 االسمً
 االسمً
 االسمً

اتساق النصوص معجمٌاً،  ومن هذا المخطط ٌتضح لنا أثر التكرار فً         

 وٌساهم فً تبلحم أجزاء النص.
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مرةسبع عشرة ( 6ٔالتكرار الحاصل فً الفعل )قال( الذي بلػ )       
(ٔ)

، و)قالت( 

مرةثبلث وعشرٌن ( ٖٕالذي بلػ تكرارها )
(ٕ)

ه وكبلمه وما ت لنطق، أجد فٌها ماٌثب

 .أراد إٌصاله للجمٌع

)) قال الحكٌم: علٌَك بالبِشِر  ومن النصوص التً وردت فٌها لفظة )قال( هً:     

والَتواضُع، وإٌاَك والتقطٌَب والِكْبَر((
(ٖ)

أنت إْن أحببته، قال  ل)) قال: احم، وقوله: 

له، وهللا لبن لم َتْحمل، ألَجَعلنَّك َنكاالً((
(ٗ)

. 

تكرار اللفظ الممتد على  لنصوص تحقق التكرار التام عن طرٌقهنا فً هذه ا      

إثارة انتباه القارئ بتكرار اب، وقد حقق الترابط بٌن النصوص طول أبواب الكت

لكتاب والتً اثبتت داللتها القطعٌة ا ) القول( ومشتقاتها، التً كثرت فًلفظة

 وابتعادها عن االحتمال وقد حققت النصٌة فً ذلك.

))قالت الحكماء: العادةُ ً قوله: فأما النصوص التً وردت فٌها لفظة )قالت( ف     

طبٌعٌة خامسة((
(٘)

)) قالت الحكماء: إّن الناَس طبقاٌت فً الطبابع ، وقوله:

واألخالق((
(ٙ)

الحكماء: إّن الوزٌر أكثر أعداًء من السلطاِن(( ))قالت، وقوله: 
(7)

. 

، ب الكتاب، ال ٌكاد ٌخلو منه باب  اً فً كل أبواإن هذا التكرار الذي كان ثرٌ      

من الفعل )قال( أو أحدى مشتقاته، ٌزٌد ذلك من إثارة انتباه القارئ لهذه اللفظة التً 

أجزاء النص، وإن لهذا التكرار رسالة بدورها تحقق الترابط النّصً، والتماسك بٌن 

ساق لٌس على مستوى المفردة فقط، وإنما لمن ٌرٌد أن ٌبلػ الؽاٌة، كما أنه حقق االتِّ 

النصوص مع بعضها.ٌعمل على ترابط   

ما ال ٌتطرق إلٌه شملتها مادة )ق و ل( ٌقصد بها)) وإن القرابن النصٌة التً     

 مثبلً فإنه نصٌّ فً معناه ال ٌحتمل شٌباً آخراحتمال أصبلً، ال على بعد كالخمسة 

                                                           
، ٕٓٔ، 1ٕٓ، ٕٗٓ، ٖٕٓ، 1ٖٔ، 1ٕٔ، 1ٗٔ، 4ٓٔ، ٓٓٔ، 11، 14، 16، 41اإلشارة إلى أدب اإلمارة:(ٔ)

ٕٖ1 ،ٕٗٓ. 
، 6ٕٓ، 1ٗٔ، 1ٕٔ، 41ٔ، 4٘ٔ، 4ٕٔ، 4ٔٔ، ٙ٘ٔ، ٘ٗٔ، 6ٖٔ، ٕٖٔ، ٖٔٔ، ٕٓٔ، 14، 4٘نفسه: (ٕ)

ٕٔ6. 
 .ٓٓٔنفسه: (ٖ)
 .4ٓٔنفسه: (ٗ)
 .4٘نفسه:(٘)
 .ٙ٘ٔنفسه: (ٙ)
 .6ٖٔنفسه: (6)
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ًَ باإلضافة إلى معناه نّصاً(( فكلما كانت داللته على معناه فً هذه الدرجة ُسّم
(ٔ)

 ،

وقد عدَّ القول أٌضاً )) ما دلَّ على معنى داللة قطعٌة((
(ٕ)

 

على مادة )ق ول( هو األقرب إلى النصٌة منها  لوقٌل إن النّص الذي ٌشتم    

حتمالٌة؛ ألن نصٌة )ق ول( إفرادٌة وتركٌبٌة، وقٌل أن مادة )ق ول( كانت حلقة اال

الوصل بٌن المفهوم األصولً للنص وبٌن المفهوم الحدٌث
(ٖ)

. 

وإن التكرار ٌخلق أعمدة متضادة وهذا تآزر بٌن التكرار والتضاد كمن فً     

))ولكن رار) الدنٌا(: تكرار بعض الكلمات مثل: الدنٌا واآلخرة ، كما فً قوله فً تك

َتفرح إذا َعُظْمَت بالعقل والدٌانة والعلِم والمروءة، فإّن هذه الصفات ال ُتفارقَُك فً 

 الدنٌا وال فً اآلخرة((
(ٗ)

. 

فً اتساق النصوص وتبلحم  األثر المهموكان لتكرار مثل هكذا نصوص      

ده المإلؾ من الؽاٌة الدالالت وكانت هذه األلفاظ مرتبطة ارتباطاً قوٌاً لما أرا

وٌرى الخطابً أن الّتكرار ٌقوم  ،ق النصوص مع بعضها ٌق اتساوالهدؾ بتحق

بالربط أوالً أما الوظٌفة الثانٌة هً التداولٌة المعبر عنها بالخطاب ،إذ ٌعنً ذلك أن 

ٌلفت به اسماع المتلقٌن، أي أن الكبلم ذات أهمٌة ال ٌمكن إؼفالها
(٘)

. 

)) فأما ُسلطاُن الَجْوِر ومن النصوص التً وردت فٌها لفظة ) اآلخرة( قوله:      

نٌا  واإلهماِل فإنما هو لذة ساعٍة ودماُر الدهر، وفساُد الدٌِن والعرِض، وِخَسارة الدُّ

واآلخرة((
(ٙ)

. 

هنا إلى جانب التكرار فً النص نجد التضاد حاضراً وكان لهذه اللفظة الترابط      

فً أؼلب النصوص مع لفظة ) الدنٌا(، لٌبٌن لنا المإلؾ بعض الموازنات بٌن  الدابم

ما ٌرٌد أن ٌحققه فً الدنٌا  وما ٌناله فً اآلخرة، فما ٌقدمه السلطان فً الدنٌا ٌنال 

جزاءه فً اآلخرة، وكان لهذا التكرار األثر الكبٌر فً استمرارٌة الداللة التً تركها 

 فً بعض النصوص.

النصوص األخرى التً وَرَد فٌها التكرار األفقً بٌن الدنٌا واآلخرة هً ومن      

ة م اآلخرةوقدِّ )) ، تتبعك الدنٌا، وَتقوى هللا عزَّ وجل هً العدة الَباقٌِة، والجنَّ

نٌا، وباطنها شرؾ اآلخرة نٌا الواقٌِة، وَظاهر التقوى َشرؾ الدُّ ، وسادات الدُّ
                                                           

القول فً القرآن الكرٌم دراسة فً ضوء لسانٌات آٌات ، 6ٕٕـٕٕٙ/ٗؾ اصطبلحات الفنون: نظر :كشاٌُ (ٔ)
 .ٓٔالنص: 

 .6ٕٕـٕٕٙ/ٗ: كشاؾ اصطبلحات الفنون (ٕ)
 .ٕٔـٔٔ: آٌات القول فً القرآن الكرٌم دراسة فً ضوء لسانٌات النص: ٌُنظر(ٖ)
 .41:اإلشارة إلى أدب اإلمارة (ٗ)
 .ٌُٕٕنظر: لسانٌات النص مدخل إلى انسجام النص: (٘)
 .6ٗٔإلى أدب اإلمارة:اإلشارة  (ٙ)
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((األسخٌاء، وفً اآلخرة األتقٌاء
(ٔ)

، هنا تكررت لفظة )الدنٌا( أكثر من مرة فً 

 هم هذا التكرار فً اتساق النص معجمٌاً.نفسه وكذلك لفظة )اآلخرة( مما أس النص

وهذا التكرار حقق االتِّساق واستمرارٌة الداللة ونّبه على عدة أمور ٌمكن         

للحاكم أو السلطان التحلً بها وتؽٌٌر سلوكه بوساطة بعض المفردات التً تعود 

علٌه بالفابدة عند اتباعه لها، والتكرار الكلً فً هذه النصوص، ،واثر السٌاق 

لٌهٌا  معنى أو حكمة أو نصٌحة ٌقدمها  الواضح فً الداللة تآزر بكل أصنافه

وٌرى الخطابً أن الّتكرار ٌقوم بالربط أوالً أما الوظٌفة الثانٌة هً الُمرادي، 

التداولٌة المعبر عنها بالخطاب ،إذ ٌعنً ذلك أن ٌلفت به اسماع المتلقٌن، أي أن 

الكبلم ذات أهمٌة ال ٌمكن إؼفالها
(ٕ)

. 

))إّن خرى لفظة ) الوزٌر(، جاءت فً النص ومن األلفاظ المكررة األ        

الوزٌَر أكثُر أعداًء من السلطاِن((
(ٖ)

))مثلَ الوزٌر الَفاِسد مع الملِك ، ومنها أٌضاً 

الصالح كمثل التمساِح فً الماِء الصافً((
(ٗ)

هم ، وؼٌرها من النصوص التً أس

االتساق  فٌها التكرار فً توضٌح مقصد المإلؾ والتؤكٌد على كبلمه، وقد حقق

 النصً المعجمً، وترك األثر البالػ فً النص.

مرةسبع وأربعٌن ( 6ٗ) تً وَردَ تكرار لفظة ) الناس( التو       
(٘)

، وهذا التكرار 

أو  اً أو أمٌر اً او حاكم اً ٌكون ملك وجٌه خطاب الُمرادي للناس ومنهم من ٌدلَّنا على ت

 أو ؼٌرهم. اً أو صدٌق اً أو وزٌر اً حاجب

)) فإن كثٌراً من الناِس ومن النصوص التً وردت فٌها لفظة )الناس( قوله:        

ْنتقلون بانتقال األْحواِل(( ٌَ
(ٙ)

)) وقد قٌِلَّ: الناُس كالسٌوِؾ سٌٌؾ بألٍؾ ، ومنها قوله: 

 وسٌٌؾ بدرهٍم وكالهما على السواء فً الِعٌان من قبِل َشهادة البرهان((
(7)

 ،

لفعل عنده وعند الناس(())فلٌنظر كٌؾ ذلك اوقوله: 
(4)

هم هذا التكرار فً ، أس

ربط أجزاء الكبلم مع بعضها البعض، النصوص مساهمة فاعلة فً اتساق النص و

وتحقٌق الرابط الداللً بٌن مفردات النص، وهذا التواشج الذي حققه التكرار أسهم 

 فً شد انتباه المتلقً.

                                                           
 .6ٖٕاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٔ)
(ٕ)

 .ٌُٕٕنظر: لسانٌات النص مدخل إلى انسجام النص: 
 .6ٖٔنفسه: (ٖ)
 .4ٕٔنفسه: (ٗ)
، ٓ٘ٔ، 1ٗٔ، 4ٗٔ، 4ٖٔ، 6ٖٔ، ٕٖٔ، ٖٔٔ، ٕٙٔ، ٕ٘ٔ، 1ٔٔ، 4ٔٔ، 4ٓٔ، ٕٓٔ، ٔٓٔ، 1ٙنفسه: (٘)

ٔ٘٘ ،ٔ٘ٙ ،ٔ٘6 ،ٔٙ6 ،ٔ41 ،ٔ1ٕ،ٔ1ٖ ،ٕٓ6 ،ٕٕ٘ ،ٕٕ1 ،ٕٖٖ ،ٕٖ6 ،ٕٖ4 ،ٕٖ1. 
 .ٗٓٔنفسه:  (ٙ)
 .1ٙنفسه:  (6)
 .1ٗٔنفسه:  (4)
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 تكرار الجملة: 

تقوٌة المعنى وتماسك أجزاء النص وترابطه  ومن هم تكرار الجملة فً أس       

)) الَنظر فً فً قوله:  اب الكتاب )النظر فً الفعل(الجمل التً تكررت فً أبو

والترك لما ٌخشى  الفعِل والترك أٌهما أْنَفع فً الحاِل والمال، والَنظر فً الفعلِ 

تقً ُسوء العاقبة، والنَ فٌهما من المضرة ٌَ ضرة انت فٌه مَ ظر فً الفعِل إذا ك، و

 ((ومنفعة
(ٔ)

، ))وقد النص واتساقها معجمٌاً  تماسكتكرار هذه الجمل ٌحقق  ،

 تتحرك الوحدات المعجمٌة على نحو منتظم فً اتجاه بناء الداللة الكلٌة للنص((
(ٕ)

. 

) قال الحكٌم( فً النصوص فقد وردت  ومن الجمل األخرى المكررة      

(مراتٙ)
(ٖ)

ما  الحكٌم: ما أبٌن وجوه الخٌر والشَّر فً مرآِة الَعقلِ )) قالَ ومنها:  

 ((ها الَهوىلم ٌصدب
(ٗ)

))قال الحكٌم، َصالح األخالق بمعاَشرِة الِكرام((، وقوله: 
(٘)

 ،

ؼبَة إلى الَكرٌِم َتْلحقك به وُتقربَك مْنه((وأٌضاً   )) قالَ الَحكٌم: الرَّ
(ٙ)

هم هذا ، وأس

والتحاماً، وكان له  ٌد األفكار وزاد النصوص اتساقاً التكرار فً تنوع الدالالت وتول

ٌستشهد بهم فً أؼلب نصوص  فً تكرٌم وتعظٌم الحكماء، حتى أنه ر الواضحاألث

الكتاب،  وهذا التكرار ٌدلنا على شًٍء مهٍم وهو كبلم المإلؾ الذي كان عبارة عن 

ِحكٍم منقولة نصاً أو بتصرؾ، وأقوال مفٌدة وقد قدمها للسبلطٌن والحكام والوزراء 

وؼٌرهم، وأجد الكتاب كان حافبلً بهذه المفردات، وهذا إن دلَّ على شًء فهو ٌدلُّ 

 لى مدى أهمٌة وقع معانً هذه المفردات فً قلوبهم.ع

عن سبب قول الُمرادي فً بداٌة بعض نصوص الكتاب  ٌسؤل وربَّ سابل      

)قالت الحكماء( ولم ٌقل )قال الحكماء(؟ إذ نلحظ فً ذلك إشارة إلى وحدة القول إذ 

، فضبل عما  ال( الحكماء لٌكون مإثراً عدَّ الحكماء جماعة بدلٌل )قالت( ولم ٌقل )ق

ٌة والبعد عن اال حتمال، وكذلك سبب عدم قوله ٌحمله فعل القول من داللة على النصِّ

هم الحكماء )قال ٌمكن لنا أن نذكر الفعل وٌكون فٌه إشارة إلى قلة وجمع قلة ( هو عدَّ

، )) قالت األْعراُب آمنا((عدد الحكماء، وهذا ما أكد علٌه قوله تعالى: 

 فٌه الفاعل )األعراب( جماعة لذا ٌإنث الفعل. ، إذ عدَّ ٗٔالحجرات/

                                                           
 .4٘اإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٔ)
 .ٌ٘ٓٔنظر: علم لؽة النص النظرٌة والتطبٌق:  (ٕ)
 .ٕٓٔ، ٕٗٓ، 1٘ٔ، 11، 14، 16نفسه:  (ٖ)
 .14نفسه:  (ٗ)
 .16نفسه:  (٘)
 .11نفسه:  (ٙ)
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ثبلث وأربعٌن ( ٖٗة ) قالت الحكماء( فً أبواب الكتاب )تكررت جملوقد        

مرة
(ٔ)

))قالت ، ومن النصوص التً وردت فٌها عبارة ) قالت الحكماء( هً 

الحكماء : إن السلطاَن مع أْصَحابِه كالكرمِة َتَتعلُق بمن التَصق بها((
(ٕ)

وقوله:  ،

قالت الحكماء: إن الحازَم من صفاته أْن ٌكوَن َفاِرؼاً من أشؽالِه(())
(ٖ)

، وقوله: 

كثرة مالك(( ))قالت الحكماء: ال ٌْزهدنك فً التْقدٌرِ 
(ٗ)

، وربما سبب تكرار هذه 

برهان وحجة لمن ٌطعن بكبلمه، وحتى ٌثبت لهم أقوال  الجملة بهذا العدد هو إعطاء

ؤتً بها كشاهد ودلٌل على كبلمه، ونلمس من تكرار النصوص الحكماء القدامى وٌ

والعبارات هو تقوٌة األثر الداللً، وتواشج النصوص بدورها تحقق التماسك النّصً 

 وتحقٌق الهدؾ المنشود.

)) أقول إن األحٌاء الناطقٌن، ة ) أقول إن( فً قوله: ومنها تكرار جمل       

والحكماء المتقدمٌن((
(٘)

))أقول إن العاقلَ ُمْتعب بحذره  وإن األحمق ، وقوله: 

مسترٌٌح بطمأنٌنته((
(ٙ)

. 

فً شدِّ االنتباه وإثارة  وإن بدت قصٌرة إال أنها لها األثر المهم وهذه الجمل     

القارئ، والتشوٌق لما سوؾ ٌقدمه من طروحات مترقبة لآلخذ بها من حكم 

أن تبعث الملل  مكنطوٌلة التً ٌال ابتعاد المإلؾ عن تكرار الجمل ونصابح، ونلحظ

 والسؤم  للقارئ أو المتلقً، وتفقد عملٌة الخطاب ؼاٌتها وهدفها.

ره فً اتساق النّص ،إذ جاء لتؤكٌد قول وقد ترك هذا النوع من التكرار أث     

المإلؾ ووجهة نظره فً األمور والِحكم والمواعظ المقدمة، ففً ُكلِّ مرة ٌقدم فٌها 

اً من الِحكم والمواعظ التً حققت بدورها خطاب ما لفبة م ا تحمل بٌن طٌاتها كمَّ

طً ة )قالت الحكماء(، لٌعشجها، وكلُّ مرة ٌإكد كبلمه بجملاتساق النصوص وتوا

 ٌقتنع بكبلمه. الحجة والبرهان لمن ال 

ت وشًء نود اإلشارة إلٌه مفاده أ     ن إمكانٌة دخول فعل القول فً بداٌة الكبلم ُعدَّ

تمثلت بزٌادة فعل القول المستهل فً كل كبلم دون أن ٌنتج ذلك فٌه أي أثر،  ظاهرة

                                                           
، 41ٔ، 4٘ٔ، 4ٕٔ، 6ٔٔ، ٙٙٔ، ٘ٙٔ، 6٘ٔ، ٙ٘ٔ، ٘ٗٔ، 6ٖٔ، ٖٔٔ،4٘رة: اإلشارة إلى أدب اإلما(ٔ)

ٔ1ٓ ،ٔ1ٔ ،ٔ1ٕ ،ٔ1ٖ ،ٔ1ٗ ،ٕٓٔ ،ٕٓ6 ،ٕٓ1 ،ٕٕٓ ،ٕٕ1 ،ٕٖٓ ،ٕٖٖ ،ٕٖٗ. 
 .ٖٔٔنفسه: (ٕ)
 .1ٗٔنفسه: (ٖ)
 .6ٕٓنفسه: (ٗ)
 .ٖ٘نفسه: (٘)
 .6٘نفسه:(ٙ)
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باستقبلل  د انؽلق على ذاته وكذلك نلحظ تحّصنهوإن فعل القول وقع على الكبلم وق

البنٌة العاملٌة باعتباره أنه كبلم وقد عمل بعضه فً بعض
(ٔ)

. 

 التكرار الجزبً:

وهو االستعماالت المختلفة للجذر اللؽوي الواحد، وٌمنح النص  طابع التنوع،      

وإن وجود مثل هكذا أنواع فً النصوص تدلُّ على أن الكاتب متمكن من أدواته وله 

ع الكلمة داخل النص الواحد باشتقاقاتها المختلفة ٌع النصوص وتنوٌالقدرة على تنو

فً كتاب )اإلشارة إلى أدب اإلمارة( بشكل كبٌر ع جذورها وهذا النوع نجده ٌوتنو

وواضح وفً مواضع عدة ومفردات عدة سواء كانت أفعاالً أم أسماء أم ؼٌرها، 

وذلك ٌثبت أن كثرة التولٌد من الجذر تمنح منتج النص القدرة على صنع صور 

لؽوٌة جدٌدة
(ٕ)

. 

فردات ذات وٌجسد هذا التكرار االستمرارٌة فً النص عن طرٌق تعدد الم    

الداللة الموحدة، ومن هنا نلحظ أهمٌة التكرار التً بها تتواشج النصوص، على 

الجذر ٌعدُّ حداً مشتركاً تها المركزٌة تبقى واحدة، والرؼم من تعدد الصٌػ إال أن دالل

بٌن االشتقاقات العدٌدة، وهذا ٌثبت حضور القضٌة الربٌسة فً النص، وٌإكد دور 

دور االتساق المعجمً فً النص عبر حقٌق الترابط، وٌإكد زبً فً تالتكرار الج

جذور الكلمة، والذي ٌعدُّ عامبلً من عوامل السبك النّصً معجمٌاً 
(ٖ)

. 

وفٌه ٌستعمل الجذر الصرفً للكلمة ـ المشتقاتـ وٌطلق علٌه التكرار          

حكم، المعجمً )المركب(، وهذا ما أشار إلٌه ) دي بوجراند ودرٌسلر(، مثل ) ٌ

حكم، حكام، حكومة(، وٌحقق بذلك االتساق داخل النصّ 
(ٗ)

، وٌوظؾ الكاتب التكرار 

الجزبً فً مفردات عدٌدة منها ) العقل( فً عدة مواضع واشتقاقات
(٘)

، كـ ) العقل، 

، العقبلء، تعقله، عقولهم(، ومن النصوص  ، عقلك العاقل، عقبلً، ٌعقل، عقله، عقول

ٌَْقضً  بَِفَساِد الَعْقلِ  : فظة ) العقل( قولهفٌها تكرار ل التً ورَدت   ،  )) إن الماللَ  

                                                           
 .ٖٖٙ/ٕنظر: أصول تحلٌل الخطاب: ٌُ (ٔ)
 .ٖٓٔواإلجراء: نظر: النص والخطاب ٌُ (ٕ)
ثر التكرار فً التماسك النّصً :د. نوال بنت إبراهٌم: )بحث(، مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللؽات نظر: أٌُ (ٖ)

 .ٖٗم،ٕٕٔٓهـ، ٖٖٗٔ، 4وآدابها، ع
 .6ٓٔـٙٓٔنظر: علم لؽة النّص النظرٌة والتطبٌق: ٌُ (ٗ)
، 6ٗٔ، 4ٔٔ، 41، 44، 46، 64، 6٘، 4ٙ، ٙٙ، ٘ٙ، ٗٙ، 1٘، 6٘، ٖ٘اإلشارة إلى أدب اإلمارة: (٘)

ٔٙٔ ،ٔٙ٘ ،ٔ6ٔ ،ٔ4ٔ ،ٔ4ٕ ،ٔ4٘ ،ٔ1ٕ ،ٔ1ٖ ،ٕٓٔ ،ٕٓ6 ،ٕٓ1 ،ٕٔ4 ،ٕٔ1 ،ٕٕٔ ،ٕٕ1 ،ٕٖٓ ،
ٕٖٖ ،ٕٖٗ ،ٕٖ6 ،ٕٖ1. 
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ٌُْخبر عن لؤم الَطبع ((و
(ٔ)

)) ٌنشُر األْحقاَد الَكامنِة وٌصدئ العقول ، وقوله: 

الَصقٌِلة((
(ٕ)

))قالوا: َؼَضَب  الُعَقالء مستوٌر وَؼَضَب الُجهاِل مشهوٌر((، و 
(ٖ)

 ،

ق النصوص معجمٌاً كما نلحظه فً فً اتسا لتكرار الجزبً األثر الواضحوكان ل

تكرار لفظة ) العقل( ومشتقاتها، إذ ٌثٌر هذا التكرار انتباه المتلقً وٌعمل هذا التنوٌع 

 فً المشتقات على إثارة تفكٌر المتلقً، وٌإدي إلى تماسك النصوص وتبلحمها.

ت، أخرى تكررت فٌها لفظة )راحة( ومشتقاتها، وهً )الراحاومن نصوص      

)) وأن المودة أمٌن وراحٌة ، وأكثر ما ٌؤمنك راحته، ٌرٌحك، راحتك( فً قوله: 

وٌرٌحك((
(ٗ)

))حسن الخلق ٌدلُّ على ِطٌِب األْصِل وكرم الفرِع، وٌقوُد إلى ، وقوله: 

راحِة القلِب((
(٘)

ق النص وتبلحم أجزابِه، وٌخلق هذا ، أسهم هذا التكرار فً اتسا

 هم فً اتساق النصوص معجمٌاً.ومن ثم ٌس  لمتلقً،تباه االتكرار التشوٌق وٌثٌر ان

مته، أما لفظة ) الكتمان( فقد َوَرَدت فً مشتقات عدة منها )كتمان، كاتماً، كت      

))واعلم أنَك على إذاعة ما َكْتمته أقدُر على ِكْتماِن ما منها: ف ٌنكتم، كتمت(

أْذعته((
(ٙ)

لكتمان( و) أذعته وإذاعة(، وفً هما ) كتمته واا النّص تكراران ، فً هذ

الوقت نفسه نجد تضاداً بٌن اإلذاعة والكتمان وهذا ٌعنً تواشج بٌن التكرار 

 ٌوضحه المخطط اآلتً:  اد الذي ٌإدي إلى اتساق النص، ووالتض

 تكرار جزبً            كتمته                    كتمان

 تضاد            

 تكرار جزبً            إذاعة                    أذعته   

ومن التكرار الجزبً اآلخر لفظة ) الكرٌم( ومشتقاتها ) الكرام، األكارم،      

أكرمت، أكرمك، أكرم، مكارم(، هذه المشتقات تساهم فً اتساق النص، ولكً 

ٌضٌفها إلى ألفاظ كان  المإلؾ ـ نجد النصوص حافلة بهذه ٌصور لنا الواقع ـ

 النصوص لتبعث للقارئ باعث التحلً بالصفات األصلٌة ومنها )الكرم(، إذ استعمل 

                                                           
 .44اإلشارة إلى أدب اإلمارة:(ٔ)
 نفسه:(ٕ)
 نفسه: (ٖ) 
 .ٕٕ٘نفسه: (ٗ)
 .6٘نفسه:(٘)
 .16ٔنفسه: (ٙ)
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جذر االشتقاقات )كرم( فً نصوص عدة
(ٔ)

-))قال الحكٌم: َصالح ، ومنها قوله: 

األخالِق بمعاشرة الِكرام((
(ٕ)

))فأما الكرٌم فضبطه وملكه باإلكرام((، و
(ٖ)

هم ، ٌس

لتشوٌق وإثارة االنتباه لدى المتلقً ، وٌجعله فً تفكٌر هذا النص فً خلق جو من ا

دة، وٌستنتج أن دابم لماذا ٌكرر المإلؾ بعض األلفاظ واشتقاقاتها فً نصوص ع

فً التركٌز على بعض المشتقات التً ٌجب أن تتوافر فً  لهذا التكرار األثر المهم

 الملك واألمٌر والوزٌر وؼٌرهم وهذا ما نجده فً لفظ الكرم.

وكذلك تكرار لفظة ) المصور، ٌصور، صورته، صورتك، ٌتصور، ٌصوران(      

وقد وَرَدت هذه المشتقات
(ٗ)

))ألن الَكاتب الَماهر ٌصوُر الحق فً ، ومنها فً قوله: 

ُصورِة الباطل، والباطل فً ُصورِة الحق حتى ٌشكل ذلك على الحذاق((
(٘)

، هذا 

طرٌق الربط بالتكرار المعجمً، كما  التكرار ٌزٌد النصوص اتساقاً وتبلحماً عن

م فً أن تواشج التكرار مع التضاد ٌسه نلحظ التضاد حاضراً فً النص، وٌعنً هذا

 اتساق النّص معجمٌاً.

 ومن هذا المخطط ٌتضح تواشج التكرار مع التضاد:     

 ٌصور الحق                 صورة الباطل               

 تضاد                                  

 صورة الحق                  ٌصور الباطل              

 ـ التكرار بالترادؾ:ٕ

وسٌلة من وسابل االتساق المعجمً إذ ٌسهم فً تماسك النص  ٌعدُّ الترادؾ     

وترابطه واالستمرارٌة فً المعنى
(ٙ)

. 

النصوص وقد أكد ) دي بوجراند( على قٌمة الترادؾ ودوره فً تماسك      

قاببلً:))ٌمكن إلعادة اللفظ فً العبارات الطوٌلة، أو المقطوعات الكاملة أن تكون 

 ضارة؛ ألنها تحبط اإلعبلمٌة، ما لم ٌكن هناك تحفٌز قوي، ومن صواب طرق

                                                           
، ٕٕٕ، ٖٕٔ، 16ٔ، 4ٔٔ، 6ٕٔ، ٔٙٔ، ٘٘ٔ، 4ٔٔ، 1ٓٔ، 11 ،14، 16اإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٔ)

ٕٕ٘. 
 .16نفسه: (ٕ)
 .٘ٔٔنفسه: (ٖ)
 .4ٕٔ، 4ٔٔ، 6ٗٔ، ٖٖٔ، ٖٔٔ، 6ٓٔنفسه: (ٗ)
 .6ٓٔنفسه: (٘)
 .1ٌٗٔنظر: علم لؽة النص النظرٌة والتطبٌق: (ٙ)
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ما بٌن العبارات بتقلٌبها بواسطة المترادفات(( اً الصٌاؼة أن تخالف
(ٔ)

،وٌقسم الترادؾ 

على قسمٌن هما
(ٕ)

 دؾ التام، وشبه الترادؾ(.:) الترا

 اآلتً نلحظ النصوص التً ورَد فٌها الترادؾ: وفً الجدول      

 ةٌفحالص موضع الترادؾ النص          

 ـ )) وأهل الوالٌة على البعِد والفراقة((ٔ
 ـ))العادة طبٌعة خامسة، فجعلتها كالطبابع األربع((ٕ
 ـ العادة السوء إذا استحكمت كالصبػ الرديء فًٖ

 الثوب الجٌد((
ـ وكٌؾ ٌصح لك بلوغ  أهوابهم وهً على ؼاٌة ٗ

 االختبلؾ ونهاٌة التباٌن والشتات((
 ـ )) وٌلق بٌنهم الخبلؾ وعدم االبتبلؾ((٘
 
ـ )) وإذا أحببت أن تعرؾ قدر سخابه فشاوره فً ٙ

 شًء تجود به على من تعرفه((
 

 البعد والفراقة
 العادة والطبٌعة
 السوء والرديء

 
 االختبلؾ والتباٌن

 
وعدم الخبلؾ 

 االبتبلؾ 
 سخابه وتجود به

ٙ4 
4٘ 
4٘ 
 

11 
 

ٔ٘ٔ 
 

ٔٙٔ 

 

ونلحظ العدٌد من العناصر المترادفة قد ورَدت فً هذه النصوص، وحققت ما      

بٌن األلفاظ ) االختبلؾ والتباٌن(  دؾ الداللة كما هو موضح فً الجدولٌسمى بترا

و) العادات والطبابع( و) والسخاء والجود( وؼٌرها، وٌحقق الترادؾ التماسك بٌن 

ر مهم فً تحقٌق استمرارٌة المعانً، والتنوع الذي ٌضٌفه التكرار له أثالنصوص 

وٌحقق الوظٌفة المعجمٌة فً اتساق النصوص وتبلحمها، ونلحظ فً بعض 

فً  شج بٌن التضاد والترادؾالتضاد مما ٌعنً حصول توا النصوص قد وردَ 

 هم ذلك فً وسق النص معجمٌاً.الرديء والجٌد(، مما ٌس)

لكلمات لها إحالة وهً مجموعة صؽٌرة من ا  ـ التكرار بواسطة الكلمة العامة:ٖ 

للربط بٌن الكلمات فً النصِّ  عامة، وتستخدم
(ٖ)

. 

)) الجندُي المراد للحرِب لمة العامة قوله: ومن النصوص الً وردت فٌها الك      

دة والثانٌة المُروءة((  ٌَجُب  أن ُتؽٌر فٌه خصلتان، إْحداهما الشِّ
(ٗ)

،  فالجندي 

والحرب كلمات عامة وردت فً هذه النصوص وحققت االتساق المعجمً وكذلك 

                                                           
 .ٖٙٓالنص والخطاب واإلجراء:(ٔ)
 .6ٓٔنظر: علم لؽة النص النظرٌة والتطبٌق: ٌُ (ٕ)
 .4ٌُٓٔنظر: نفسه:  (ٖ)
 .ٖٕٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٗ)
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فً لفظة الجند والقادة والعرفاء مجموعة تعود إلى عبلقة واحدة وهً الكلمة التً 

 حققت الترابط بٌن النصوص

)) ال َتدُعوَك َنْفسَك  إلى الدخوِل بٌن السلطاِن وبٌن أْقربابه  قوله: و     

ونسابه وأبنابه((
(ٔ)

ألفاظ تعود  ان وأقربابه  ونسابه وأبنابه فهًأما لفظة السلط،

 تتواشج النصوص وتترابط. ) الكلمة العامة( التً بها العبلقةإلى 

 ـ التكرار بواسطة االسم الشامل:ٗ

وٌكون هذا التكرار بٌن كلمة شاملة تندرج تحتها كلمة أو كلمات أخرى،        

وقصد بها أٌضاً أن أحدى الكلمتٌن تشٌر إلى فبة والكلمة األخرى تشٌر إلى عنصر 

فً هذه الفبة
(ٕ)

ون إحالة الكلمات فٌه عامة وشاملة كما فً ) اسم اإلنسان(و وتك  ،

رأة، الطفل، الولد، البنت، )اسم الواقع(وما شابهها ) الناس، الشخص، الرجل، الم

)) وإذا اْبَتلٌَت بالَحرِب فأذِك ومن النصوص التً ورَد فٌها االسم الشامل  ....(،

دْق إن كنت مقٌماً وحصن مضاربك العٌون بالنهاِر، وَبالػ فً الحرِس باللٌِل، وخن

 لٌكن جندك علٌك حصناً وألنفسهم حرساً((
(ٖ)

، فالكلمات الحرب، والحرس، 

دة، وقد أسهمت مساهمة فبة واحى لإوالخندق، والحصن، والجند، كلها مفردات تعود 

 ق النص معجمٌاً.فاعلة فً اتسا

 Collocationثانٌاً: المصاحبة المعجمٌة ) التضام(: 

وقد تعددت  االتساق المعجمً، التً تسهم فً تحقٌق وقد عدَّ الظاهرة الثانٌة      

عبلقات التضام واختلفت ومنها عبلقة التباٌن ) التضاد، التخالؾ، التعاكس(، 

والتنافر، عبلقة الجزء بالجزء، عبلقة الجزء بالكل، التبلزم الذكري، االشتمال، 

وؼٌرها
(ٗ)

. 

لحظ من ٌنكر وٌبطل هذه القاعدة ومنهم ) محمد الشاوش( وفً الوقت ذاته ن      

باعتبارها )) متؤثرة تؤثراً مبالؽاً فٌه بالصورة التً أصبحت ؼالبة على تمثٌل 

النصوص ، باعتبار ؼلبة النصوص المكتوبة ؼلبة شبه مطلقة فً حٌن أنك إذا 

ً خطٌة ولجت هذه الظاهرة من زاوٌة معنوٌة عرفانٌة الحظت أن بعد الوحدات ف

النص ال ٌناسب بالضرورة وعبلقات التناسب واالتساق القابمة بٌنها((
(٘)

. 

                                                           
 .ٓٗٔ: اإلشارة إلى أدب اإلمارة (ٔ)
(ٕ)

 .4ٓٔنظر: علم لؽة النص النظرٌة والتطبٌق: ٌُ  
(ٖ)

 .ٕٕٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  
 .ٕ٘نظر: لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: ٌُ (ٗ)
 .ٖٗٔ/ٔأصول تحلٌل الخطاب:(٘)
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وقد تعددت المفاهٌم حول مفهوم ) التضام( أو ) المصاحبة المعجمٌة( فً       

الدراسات العربٌة عند العلماء القدماء ومنها: المطابقة، والمقابلة، ومراعاة النظٌر، 

والسلب واإلٌجاب، والمناسبة
(ٔ)

. 

وعبلقة التضام تقوم بدوٍر مهم فً ربط أجزاء النّص، كما أنها تقدم الرإٌة ،      

وإن التبام مجموعة من العناصر، وتعالق بعضها ببعض ٌشٌر بوجوب مقصدٌة 

متبناه من قبل مبدع النّص، وإن هذه العناصر تتآزر وتتواشج بٌنها لتشٌد رإٌة 

 ٌحمل اتساقٌة، وإن العنصر ال خاصة،  كما ونلحظ أن التضام ٌإسس عبلقة

افر مع العناصر األخرى داخل النّص، وعندما ٌرد االتساق بذاته ، وإنما بتض

العنصر فً سٌاق العناصر المتعالقة هو الذي ٌهًء االتساق  وٌعطً المقاطع صفة 

النص
(ٕ)

وقد عرفتها ) عزة شبل( على أنها )) نوع من أنواع الربط المعجمً، حٌث ،

بعنصر آخر من خبلل الظهور المشترك المتكرر فً سٌاقات  ٌرتبط عنصر

متشابهة((
(ٖ)

. 

 عالقات التضام:

ٌعدُّ التضاد نوعاً من أنواع االتساق المعجمً، إذ تترابط  التقابل والتضاد: ـٔ

العناصر اللؽوٌة فٌما بٌنها بوساطة عبلقة التقابل أو التضاد، وٌقصد به وجود 

من عبلقة التضاد أو التناسب الداللًطرفٌن متقابلٌن ٌجمعهما نوع 
(ٗ)

،وقد جاء 

التضاد بؤشكال متعددة منها
(٘)

  : 

 ـ تضاد تام: مثل ) ولد ـ بنت(، ) ٌقؾ ـ ٌجلس(.ٔ

 ـ تضاد التعارض: ) تخالؾ أو تناقض(، مثل ) ٌحب وٌكره( و) ٌبرد وٌسخن(.ٕ

 ـ تضاد التعاكس: مثل ) ٌؤمر وٌطٌع(.ٖ

دها فً كتاب ) اإلشارة إلى أدب اإلمارة( قوله: ومن صور التضاد التً نج     

))إن الَتواضَع مع الُبْخِل والَجْهل أْفضل من الَتكبِر مع الَبذِل والعقِل((
(ٙ)

. 

هنا العبلقة فً هذا النّص مبنٌة على التعارض والتضاد إذ قابل بٌن )التواضع        

 :فً المخطط اآلتًوالتكبر( وبٌن )البذل والبخل( و )الجهل والعقل( كما هو 

                                                           
 .ٕ٘نظر: لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: ٌُ (ٔ)
 .4ٖٕنظر: نفسه: ٌُ (ٕ)
 .1ٓٔعلم لؽة النص، النظرٌة والتطبٌق: (ٖ)
 .1ٓٔ: ر: نفسهٌُنظ (ٗ)
 .ٓٔٔـ1ٌُٓٔنظر: نفسه:  (٘)
 ٓٓٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٙ)
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 البخل                    العقل               

 تضاد                              

 الجهل                     البذل                

وإن هذه الكلمات من الظاهر تبٌن أنها مبعثرة ال رابط ٌربطها، فتدور فً النص     

ومختلفة، لكنها عندما وضعت فً سٌاق نصً تحمل فً مضامٌنها دالالت متنوعة 

بناء على عبلقات التضام أصبحت متكاملة تربطها عبلقة التضاد، وٌمكن لنا أن نجد 

 فً النص الواحد أكثر من صورة للتضاد.

 وقد وَرَد التضاد بصوٍر ثبلث:    

 ـ تضاد فعلً: )فعل، فعل(.ٔ

 ـ تضاد اسمً )اسم، اسم(.ٕ

 كس.ـ تضاد اسم وفعل أو العٖ

به َمْنفعة وفعل  )) فعل ُتْطلبومن المواضع التً ورد فٌها التضاد الفعلً هً:      

ُتْدفْع به مضرة((
(ٔ)

، فً هذا النص ورَد التضاد الفعلً بٌن ) تطلب وتدفع( ،  

وهو من نوع تضاد  وكذلك فً هذا النص ٌوجد تضاد اسمً بٌن )منفعة ومضرة(

لنص فً اتساق النص وترابط أجزاإه، وإن ا هم هذا التواشج فًالتعارض، وقد أس

استخدام التضاد ٌدلُّ على قدرة التنوع فً أسالٌب الكبلم، وإنه ٌمثل أسلوباً ٌكسر 

جمود النّص بإثارة مفاجؤة القارئ بما هو ؼٌر موقع من ألفاظ وعبارات وصور، 

والتضاد )) كلما كان حاداً، كان أكثر قدرة على الربط النّصً((
(ٕ)

))وٌجب  وقوله:،

ِن المقِت والمَ  ٌْ سنان الَقبٌح وٌقبحان الَحسن((حبِة ألنهما ٌحأن ال ٌْنظر بَع
(ٖ)

ورَد  ،

هم هذا التضاد فً تحقٌق وحدة النّص فً النصِّ ) ٌحسنان وٌقبحان(  وأسالفعبلن 

وتماسكه، فهنا الخطاب كان موجهاً بدالالت متعارضة فعلٌة حققت التجدد والحدوث 

ن طرٌق التضاد الفعلً، كما ٌتواشج معه التضاد االسمً فً نفس فً النص ع

مصدراً  ،وتعد العبلقات المعجمٌة النص بٌن ) القبٌح والحسن( وٌزٌد ذلك النص قوة

للربط بٌن األلفاظ؛ إذ ٌوجد بٌنهما ربط لفظً بٌن أزواج من العناصر المعجمٌة التً 

راكهاتظهر مع بعضها فً عبلقة معجمٌة داللٌة ٌمكن إد
(ٗ)

. 

                                                           
 .6٘ اإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٔ)
 .ٖٔٔنحو النص: أحمد عفٌفً:  (ٕ)
 .1ٗٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة:   (ٖ)
 .ٌُٓٔٔنظر: علم لؽة النص النظرٌة والتطبٌق:  (ٗ)
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)) ومن ال علَم لُه َضِعٌؾ أما التضاد االسمً فقد ورد فً عدة نصوص منها      

وإن كان َقوٌاً، وَفقٌِر وإن كان َؼنٌِاً((
(ٔ)

، هنا التضاد االسمً بٌن ) الضعٌؾ 

رض الداللً ، وقد اتضحت صورتا والقوي( و)الفقٌر والؽنً(، والذي به تحقق الؽ

هم ذلك فً اتساق النص وي، والؽنً والفقٌر، مما أسؾ والقلتقابل بٌن الضعٌا

 معجمٌاً.

ٌُِذٌُع لَك التضاد بٌن االسم والفعل قد ورَد فً النص فهو أما النوع الثالث       ((

ر(( َمْكتوم السِّ
(ٕ)

. 

مكتوم(، وما بٌن جاء بٌن الفعل )ٌذٌع( واالسم ) التضاد الحاصل فً هذا النصّ       

الربط الداللً، إذ أدخلهما فً عبلقة ضدٌة، تناوبت بٌن الفعلٌة واالسمٌة حقق 

الثبات فً )مكتوم(، والتؽٌر فً ) ٌذٌع( ، وٌشٌر ذلك إلى اتساق معجمً وربط 

 النصوص ربطاً واضحاً.

، وهذا ما من خبلل التقابل بٌنهما ن ٌظهر المعنىفعندما ٌجتمع الشٌآن المتضادا      

ْكرُهون مع الَعطاء((ابِ لٌهم من لقَ إ )) الحرماُن أحبُ نجده فً النص:  ٌَ هم بما 
(ٖ)

. 

ففً هذا النص تكمن االسمٌة والثبات فً )أحب(، والفعلٌة والتؽٌر فً       

)ٌكرهون( وقد حصل التضاد بٌنهما وحقق الربط الداللً بٌن التؽٌر والثبات الذي 

السمً هو ونلحظ من ذلك أن التضاد اوره ذلك إلى اتساق النّص معجمٌاً، ٌإدي بد

ٌدلُّ على  الكتاب، وهذا إن دلَّ على شًء فإنمااألكثر شٌوعاً وحضوراً فً نصوص 

وٌمكن لحاظ ذلك  توجٌه كبلم المإلؾ الثابت إلى ُكلِّ األصناؾ وفً كل األزمان،

 فً الجدول اآلتً:

 

 النصوص 
 

 حٌفةالصّ  نوعه  موضع التضاد

ـ ))به ٌفرق بٌن الٌقظة والنوم، وبه ٔ
 .المنافع من المضار((تعرؾ 

 
ـ )) ومن ال علم له ضعٌؾ وإن كان ٕ

 .قوٌاً، وفقٌر وأن كان ؼنٌاً((
 

 والنوم  الٌقظة  
 المنافع والمضار

 
 ضعٌؾ وقوي

 فقٌر وؼنً
 

 اسمً
 اسمً

 
 اسمً
 اسمً

 

ٖ٘ 
 
 

ٖ٘ 
 
 

                                                           
 .ٖ٘اإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٔ)
 .1٘نفسه:(ٕ)
 .ٔٓٔنفسه: (ٖ)
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ـ ))فعل تطلب به منفعة، وفعل تدفع به ٖ
 .مضرة((

 
 .ـ ))ٌذٌع لك مكتوم السر((ٗ
 
 .ـ ))وإن كان الصبر مراً فعقباه حلو((٘
 
ـ ))التؤنً مع الخٌبة خٌر من التهور مع ٙ

 ((.النجاح

 تطلب وتدفع
 منفعة ومضرة

 
 ٌذٌع ومكتوم

 
 مراً وحلو

 
 التؤنً والتهور

 
 النجاح والخٌبة

 فعلً
 اسمً

 
 فعل واسم

 
 اسمً

 
 اسمً

 
 اسمً

٘6  
 
 

1٘ 
 

ٔ6ٕ 
 

ٕٓٔ 
 

        

متضادة  اً هذه النصوص وؼٌرها فً أبواب الكتاب ضمت بٌن طٌاتها الفاظ      

، وكان التضاد بؤنواعه كلها حاضراً فً هذه النص معجمٌاً  همت فً وسقأس

النصوص، وقد ٌفتخ أفاقاً رحبة من المعان التً تسهم باتساق النصوص والتً 

 توحً بها مفردات التضاد.

 ـ التالزم الذكري:ٕ

ذه العبلقة فً تماسك النصوص وترابطها، إذ أطلق علٌها علماء أسهمت ه      

ت عنصراً مهماً  لفهم النّص من خبلل االتفاق  الببلؼة ) مراعاة النظٌر( وقد ُعدَّ

واالبتبلؾ الذي حققه، وقد ُعرفت على أنها الجمع بٌن الكبلم وأمر ما وٌكون مناسباً 

وال ٌكون الجمع بٌنهما بالتضاد
(ٔ)

. 

التبلزم بوجود طرفٌن متقابلٌن تجمعهما عبلقة ال بالتضاد السلبً وٌربط  وٌتم     

العبلقات المعجمٌة بسٌاقات متشابهة
(ٕ)

. 

( و)ومطعمك ومشربك(         ومن صور التبلزم واردة الذكر ) كاتماً للسرِّ

و)ونطق لسان العدل( و)ضوء القمر( و)الكلمة الطٌبة( و)ٌشرب السمُّ( وؼٌرها 

ذه النصوص وؼٌرها جمٌعها وردت فً أبواب الكتاب مما شكل هذا الكثٌر، وه

األثر الكبٌر فً اتساق النصوص معجمٌاً وإضفاء صورة جمالٌة داللٌة علٌها 

أسهمت فً استمرارٌة وتكثٌؾ المعانً، وهذه الصور وردت جمٌعها فً الجدول 

 السابق.

 وٌمكن لحاظ ذلك فً الجدول اآلتً: 

                                                           
 .ٕٙ ، دار الجٌل، بٌروت، لبنان، )د .ت(،ٖطهـ(:6ٖ1نظر: اإلٌضاح: القزوٌنً )تٌُ (ٔ)
 .1ٓٔنظر: علم لؽة النص النظرٌة والتطبٌق: ٌُ (ٕ)
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فت هذه العبلقة بٌن الذكري، وقد وظّ هذه  النصوص وؼٌرها نلحظ فٌها التبلزم  

المتقاببلت اإلٌجابٌة كما فً ) البنٌان المرصوص(، إذ نجد دوماً التبلزم بٌن هاتٌن 

دوماً ) الطبٌب والعلٌل( وؼٌرها،  اللفظتٌن، وكذلك من األلفاظ التً تكون متبلزمة

فً كتاب  المصاحبة المعجمٌة وجودها الواضح ونلحظ من المخطط السابق أن لهذه

 همت فً ربط النصوص وتبلحمها.، ودورها المهم، وأسإلى أدب اإلمارة() اإلشارة 

تماسك الجمل، إذ تتصل بالجمل ساق وهً من أدوات االتِّ  ـ عالقة الجزء بالكل:ٖ

اتصاالً مباشراً وفً عالمها الداخلً ما دام النّص متسقاً فً ذاته، وتكون العبلقة بٌن 

منفصلٌن كعبلقة الرأس مع الجسم، فالرأس جزء من الجسم،  شٌبٌن متبلزمٌن وؼٌر

لمفهوم عام، وبه تكتمل  اً تظهر مع موضوعات خاصة، ٌقدم فٌها الكاتب وصف

 النصوص                       

ٌُحسن الدواء((ٔ  ـ )) وكمثل الطبٌب الذي 
 

 ـ )) ُسلب ثوب العزِّ والكرامة((ٕ
ـ ))كما ٌزٌد الَنهر ماء بما ٌمده من ٖ

 أنهاره((
بعث له ٗ ٌَ ـ ))كالعلٌل الذي ٌترك ما 

 الطبٌب((
 ـ )) ومنها أن ٌكون َكاتماً للسر((٘
ـ ))أن تؤخذ نْفسك باالعتدال فً جمٌِع ٙ

 مْطعمك ومْشربك((األحوال فً 
 ـ ))إن العدو خصم ٌحاكمك إلى العدِل((6
ـ )) إٌاك وَتْقلٌم األظافر فً حضرِة 4

 الناِس((
ـ ))أصحاب السلطان أنهم كالبنٌان 1

المرصوص الذي ٌشد بعضه بعضا، 
 وكؤسنان المشط((

 ـ ))إذا نطَق لسان العدِل فً داِر اإلمارِة((ٓٔ
 ـ ))التؤنً حصن الَسبلمة((ٔٔ
 ))فإذا قلتها تعلقت بضوء القمر((ـ ٕٔ
 ـ )) ٌشرُب السم القاتل((ٖٔ
ـ )) اعلم أن الكلمَة الطٌبة ، تسهُل ٗٔ

 الوعر، وتذلُل الصعاب((
 ـ ))وهو المإنُس فً الوحشِة((٘ٔ

 عبلقة التبلزم
 الطبٌب والدواء
 العز والكرامة
 النهر والماء

 
 العلٌل والطبٌب

 
 الكتمان والسر

 
 المطعم والمشرب
 ٌحاكمك والعدل

 
 التقلٌم واألظافر

 
 البنٌان المرصوص

 أسنان المشط
 النطق واللسان
 التؤنً والسبلمة

 ضوء القمر
 ٌشرب والسم

 
 الكلمة الطٌبة

 
 المإنس والوحشة

 الصحٌفة
٘ٗ 
٘6 
ٖٙ 
ٖٙ 
 

ٖٙ 
6٘ 
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ٔٔ4 

 
ٖٔ6 

 
ٔٗ٘ 
ٕٓٔ 

 
ٔ1ٖ 
ٕٔ6 

 
 

ٕٕ٘ 
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الصورة المقصودة
(ٔ)

ْدلُ فً دعوى، ، وقد وردت هذه العبلقة فً قوله:  ٌَ ))وكان ال 

ٌَرى َقاضٌاً منصفاً و شُهوداً عدوالً((وال ٌشارُك فً مراء، وال ٌدلى بحجٍة حتى 
(ٕ)

 ،

هنا ) دعوى( وعبلقتها الجزبٌة بـ )القاضً( و) الشهود(، لها أثرمهم فً اتِّساق 

النص وتبلحمه، إذ تعمل على جمع شٌبٌن متبلزمٌن، مما أسهم فً اتِّساق النص 

 معجمٌاً واستمرارٌة المعنى.

إلشفاق على ))واإلبقاء على َحرِم السلطاِن كاإلبقاء على مالِه وافً و       

حاشٌتِه، وَحشمه، كاإلشفاق على دٌناِره ودرِهمه((
(ٖ)

، هنا عبلقة الكل )حرم 

هم ذلك فً و)حاشٌته( و)حشمه( وؼٌرها، مما أسالسلطان( ، والجزء هو) ماله( 

))فإن الَعدوى كالناِر التً َتَتربى  من الَشرارِة، وفً قوله: سق النص معجمٌاً، و

النواِة((والَنْخلة التً تنبُت من 
(ٗ)

، هنا الشرارة جزء من تكوٌن النار، والنواة جزء 

ومنها وهذه العبلقة لها أثر مهم فً ربط النص وتبلحم فقراته، من تكوٌن النخلة، 

ه ،وَنظافِة لَونه((أٌضاً:   ))وانظر فً لباِسَك إلى إحكام َصْنَعته واعتدال َقدَّ
(٘)

 ،

ساق النص معجمٌاً، وقد ٌذكر هم فً اتِّ سونه وقده أجزاء من اللباس، وقد أفصنعته ول

 الكاتب هذه األصناؾ للتؤثٌر بالمتلقً وشد انتباهه.

ساق المعجمً التً لها دور من العبلقات المهمة فً االتِّ  ـ عالقة الجزء بالجزء:ٗ

قد َقالوا:  ))أقولُ أنَّ الُحَكماءَ واضح فً وسق النص، وجاءت فً نصوص عدة منها

لِسانه(( َقْلُب العاقل أمام
(ٙ)

ساق النص وحققت ، ونلحظ أن هذه العبلقة ساهمت فً اتِّ 

االستمرارٌة فً المعنى، وذلك بوجود لفظتً )القلب( و)اللسان(، اللذان هما جزء 

من اإلنسان، وكل عضو منهما كان ٌمثل جزء منفصل عن اآلخر، مما ساهم هذا 

َك لِسانَك، وَحاجبَك َوْجهك، )) َكاتبُ فً قوله: ساق النص معجمٌاً، والتآزر فً اتِّ 

َدَك، فاختر لنفِسك وجهاً ولساناً وٌداً(( ٌَ وَعْوَنَك 
(6)

ذكر الُمرادي أجزاء جسم  و، 

وتكثٌؾ اإلنسان ألنها ذات أهمٌة بالؽة، وقد زادت هذه الموازنة من قوة النص، 

أن االتساق المعجمً قد تنوعت  ونلحظ مما تقدم المعانً المطروحة فً النص،

اإلشارة إلى أدب اإلمارة(، بٌن التكرار المباشر ً كتاب )وسابله وتعددت ف

والجزبً، والتضام وأصنافه كالتضاد والتبلزم وعبلقة الجزء بالكل ، والجزء 

 .عجمٌة وتكثٌؾ المعانًبالجزء، وقد ساهم ذلك فً استمرارٌة الداللة الم

                                                           
، مكتبة اآلداب، القاهرة، ٕنظرٌة علم النّص رإٌة منهجٌة فً بناء النص النثري: د. حسام أحمد فرج، ط(ٔ)

 .ٗٔٔم،1ٕٓٓهـ، ٖٓٗٔ
 .ٕٓٗنفسه: (ٕ)
 .4ٖٔنفسه: (ٖ)
 .4ٕٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٗ)
 .6٘نفسه:  (٘)
 .٘ٙٔنفسه:  (ٙ)
 .6ٓٔنفسه:  (6)
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 ساق الصوتً:االتِّ 

انب الصوتٌة، فمن )علم فً دراسة الجو بلؼة العربٌة اهتماماً واضحاً قدمت الب      

الكشؾ عن العناصر أو الروابط الصوتٌة فً  فً همت الدراساتالبدٌع( أس

النصوص العربٌة كالسجع والجناس والنبر والتنؽٌم والقافٌة والوزن وؼٌرهما، إذ 

لقافٌة ووجودهما فً أشار إلى ذلك ) دي بوجراند( و)درٌسلر( من خبلل الوزن وا

ح أداة النص ٌساق كما أن االتساق الصوتً له قٌمة إقناعٌة للمتلقً وتوضاالتِّ 
(ٔ)

. 

ساق ساق الصوتً  فً الدراسات أقل من االتِّ أن االهتمام باالتِّ  من رؼمعلى الو     

اً عظٌم األثر؛ ألن اللؽة العربٌة ولدت أول األمر وي والمعجمً، إال أنَّ له أثرالنح

فً  فمن ذلك تحقق الجانب الصوتً، وهناك عناصر صوتٌة لها أثر مهممنطوقة، 

اتساق النصوص كالتنؽٌم الذي ُعدَّ ظاهرة صوتٌة مهمة لبلتساق، وكذلك السجع 

هم فً تكامل التراكٌب مع المكونات النحوٌة واهر صوتٌة إٌقاعٌة تسوالجناس ظ

ً الدراسات النصٌة فً أنها ٌمكن أن والداللٌة،  وتكمن فابدة هذه الفنون البدٌعٌة ف

تصبح النصوص المقروءة والمسموعة نصوصاً متسقة صوتٌاً؛ إذ تضٌؾ علٌها 

ومتكامبلَ  اَ منتظم اً إٌقاعٌ اً جمالٌة موسٌقٌة، ودور
(ٕ)

. 

ساق الصوتً ٌراد به )) المقدار المنؽلق بصوت المفردة الذي ٌسهم فً واالتِّ          

ه، وهذا المفهوم ٌقترب من مكنون الداللة الصوتٌة، الذي تحقٌق قوة النص أو نصٌت

ٌعنً إٌحاء األصوات بالداللة((
(ٖ)

. 

وقد عدَّ االتساق الصوتً الوحدة األساسٌة والجوهرٌة فً تكامل وحدة الخطاب     

ر اإلٌقاعً وبذلك ٌتحقق االبتبلؾ األدوات الموسٌقٌة التً تحقق األثباالعتماد على 

ومن األسالٌب البدٌعٌة )السجع(، وقد استعملته أوالً فً  صوص،والتماثل بٌن الن

االتساق الصوتً، وُعدَّ من األسالٌب التً لها وظابؾ تحسٌنٌة بحسب ما رصدها 

الببلؼٌون، وقد تم اكتشاؾ الوظٌفة الداللٌة التً تكمن فٌه، وقد تؤتً العبارة 

السجع من وظابؾ أخرى المسجوعة فٌه متناؼمة وموابمة لقصد الكاتب وما وجد له 

وهً فً علم النص، إذ ٌؤتً بها الناص لئلٌقاع  والتؤثٌر بالمتلقً
(ٗ)

وقد استعملت ،

الباحثة عناصر االتساق الصوتً المتمثلة بـ : السجع والجناس والتنؽٌم والتوازي، 

 .ً النصوصوكان لمكونات االتساق الصوتً  أثر فعال ف

                                                           
 .ٕ٘ٔنظر: علم لؽة النص: ٌُ (ٔ)
 .ٕٓٔنظر: نفسه: ٌُ (ٕ)
ان، ، مركز الكتاب األكادٌمً، عمّ ٔالنثر الصوفً دراسة فً لسانٌات النص: أ. د خالد حوٌر الشمس، ط(ٖ)

 .ٓٙم، ٕٕٔٓ
 .ٔٙنفسه: (ٗ)
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 وسابل االتساق الصوتً:  

 السجع:أوالً: 

وهو من فنون البدٌع، ومن المحسنات اللفظٌة، التً تمثل بنهاٌة الفواصل       

راً أثبحرؾ واحد وهذا ما اتفق علٌه الببلؼٌون والنقاد القدامى، وٌحقق السجع 

توافق الحرؾ األخٌر فً الفواصل، ،وأول من إٌقاعٌاً فً النصوص من خبلل 

هـ( باستخدام طرٌقة المشابهة إذ 6٘ٔ)ت عرَؾ السجع الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي 

ٌقول: )) سجع الرجل إذ نطق بكبلم له فواصل كقوافً الشعر من ؼٌر وزن((
(ٔ)

. 

هـ( بقوله: ))األسجاع فً النثر كالقوافً فً ٕٙٙوقد عرفه السكاكً )ت      

الشعر((
(ٕ)

تواطإ هـ( إذ قال: ))6ٖٙؾ ابن األثٌر)ت، ومن التعرٌفات األخرى تعرٌ

اصل فً الكبلم المنثور على حرؾ واحد((الفو
(ٖ)

. 

وهذه التعرٌفات تبٌن مدى اهتمام الببلؼٌٌن بمفهوم السجع والذي استقر على     

تعرٌؾ توافق الفاصلتٌن فً الحرؾ األخٌر، ومن أهم مزاٌا السجع فضبلً عن تؤثٌره 

لة تردده النفسً أنه ٌساعد على حفظ الكبلم وكذلك ٌمكن اختزانه فً الذاكرة لسهو

وتذكره، وهذا السبب الذي جعل حفظ الشعر أٌسر من حفظ النثر، وحفظ النثر 

المسجوع أٌسر من حفظ النثر المرسل
(ٗ)

زاد السجع النصوص اتساقاً عن وقد ،

 الكتاب بشكل كبٌر.الموسٌقً الذي ورَد فً النؽم  طرٌق

 أنواع السجع:

األخٌر واختلفتا فً الوزن؛ وهو ما اتفقت فاصلتاه فً الحرؾ  ـ السجع المطرؾ:ٔ

إذ فٌه ٌراعى الحرؾ األخٌر وال ٌراعى الوزن
(٘)

،وتحقق االتساق الصوتً عن 

ٌُْمِسُك أِعّنَة النفوس عن األهواء، وبه َتْقتاُت النصوص اآلتٌة:  طرٌق )) وهو الذي 

األجسام كمن َتْقَتا ُت الِؽذاء((
(ٙ)

اتفاقاً ، فالفاصلتان ) األهواء، الؽذاء( ، نجد بٌنهما 

فً القافٌة واختبلفاً فً الوزن وهذا ما قام علٌه السجع المطرؾ، إذ أضاؾ ذلك 

                                                           
 .ٕٗٗ: مادة ) س ج ع(:العٌن(ٔ)
العلمٌة، بٌروت، ، دار الكتب ٕهـ(:ضبطه: نعٌم زرزور، طٌٕٙٙوسؾ بن أبً بكرالسكاكً)ت مفتاح العلوم:(ٕ)

 .ٖٔٗم،146ٔهـ، 6ٓٗٔلبنان،
 1٘ٔ/ٔهـ ،4ٖ٘ٔ: محمد محً الدٌن عبد المجٌد، مطبعة الحلبً، القاهرة، ـالمثل السابر: ابن األثٌر، تح(ٖ)
،دار األرقم، ٔد طبق، جامعة األزهر، طنظر: دراسة ببلؼٌة فً السجع والفاصلة القرآنٌة : عبد الجواد محمٌُ (ٗ)

 .ٕٔم، 11ٖٔ،هـٖٔٗٔ
هـ( ،تح: د. علً 6ٌُٖٖنظر: نهاٌة األرب فً فنون األدب: شهاب الدٌن أحمد بن عبد الرحمن النوٌري ) ت  (٘)

 .٘ٓٔ/6م، ٕٗٓٓهـ ، ٕٗٗٔ، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ٔأبو ملحم،ط
 .ٖ٘اإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٙ)
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قاعٌاً له جمالٌة فً سمع نوعاً من التنؽٌم الخاص الذي خلق بدوره اتساقاً صوتٌاً إٌ

 المتلقً، وإن الكبلم الموزون أثار انتباه المتلقً وحقق االتساق الصوتً فً النص

فال ُتقابل التنكٌَب عن رْأٌَِك باإلنكار واالْحتِجاج، وكثرة الِمراء  ))ومنها قوله:       

ض بأفعال الُمكابِر(( واللَّجاج، والَؽَضب الظاهر، والتعرُّ
(ٔ)

، فً هذا النص تتماثل 

السلسة الموسٌقٌة فً فواصل النص بٌن كلمتً ) االحتجاج، اللجاج( و) الظاهر، 

ؾ األخٌر واختلفت فً الوزن، لكن حقق والمكابر(، وقد اتفقت الفواصل فً الحر

 أدت دورها فً اتساق النص. ذا التماثل والتوافق موسٌقىه

َي ذلك إلى اختالل األحوال، وفِساد الَعْرض ومن ذلك قوله أٌضاً:        ٌُؤدِّ ))حتى 

ٌُعٌُذك من هذه الخصال(( والدٌن والمال،، وهللا 
(ٕ)

، وعدَّ هذا النوع من السجع 

إذ اتفقت فٌه القافٌة وٌختلؾ الوزن، وهذا نجده بٌن الكلمات )  الطوٌل المطرؾ

موسٌقٌاً  األحوال، والمال، والخصال(، وتعتبر وظٌفة السجع جمالٌة إذ تخلق جواً 

 فً اتساق النصوص وترابط أجزابها.ر واضح قابماً على تناؼم الفواصل، وله أث

متفقة األعجاز(( تكون األلفاظ فٌه )) مستوٌة األوزان ـ سجع الترصٌع:ٕ
(ٖ)

،    

)) وسادات الدنٌا األسخٌاء، وفً اآلخرة ومن النصوص التً ورد فٌها قوله: 

األنقٌاء((
(ٗ)

، هنا اللون البدٌعً أسهم فً انسجام النص، وإضفاء الصورة الجمالٌة 

فً وجود اإلٌقاع الصوتً المنتظم بٌن العبارات الذي كان بٌن لفظتً )األسخٌاء 

ْم الَنظر )) فَ واألنقٌاء(، ومن النصوص األخرى التً  وَرَد  فٌها السجع المرصع   َقدِّ

الِعثرِة جمٌَع أحوالَِك((أفعالَك، واختبِْر  ب جمٌع الصحٌح قبل 
(٘)

، هنا االتفاق فً 

الوزن والروي فً كلمتً ) أفعالك وأحوالك(، إذ ٌساهم هذا السجع فً اتساق 

وقد ُعدَّ أحسن أنواع السجع، بشرط النصوص صوتٌاً، وتماثل بٌن الوزن والقافٌة، 

خلوه من التكلؾ، وهو أعلى طبقة من ؼٌره
(ٙ)

. 

من الَؽلََط فً التقدٌر، وإن لم ٌكن من أهل )) ُخوفُه  ومنها قوله:   

التقصٌر((
(6)

نجد السجع فً هذا النص بٌن كلمتً ) التقدٌر والتقصٌر(، فتماثل ،

هم السجع فً تحقق لّد إٌقاعاً صوتٌاً منتظماً، وأسالكلمتٌن فً الوزن والقافٌة و

 الوظٌفة النصٌة فً محاولة إقناع المتلقً والتؤثٌر به.

                                                           
(ٔ)

 .6ٓ: اإلشارة إلى أدب اإلمارة 
(ٕ)

 .4ٔنفسه:  
(ٖ)

 .ٖٕٓمفتاح العلوم: السكاكً: 
 .6ٖٕ: اإلشارة إلى أدب اإلمارة(ٗ)
(٘)

 .6٘: نفسه 
 .ٖٕٙ هـ(:ٓٓٗالعسكري )ت نظر: الصناعٌن:ٌُ (ٙ)
(6)

 .ٖٙ: اإلشارة إلى أدب اإلمارة 
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ْنِصُبون لك الَحَبابِلَ((قوله:  ومنها         ٌَ ْبُؽوَنَك الؽوابِل، و ٌَ )) َف
(ٔ)

، هنا القٌمة 

التنؽٌمٌة حاضرة فً هذا النص المرصع بٌن كلمتً ) الؽوابل والحبابل(، إذ تماثل 

ن محروفها خلق جواً إٌقاعٌاً زاد فً ربط النصوص وتماسكها، وٌعدُّ هذا النوع 

 جع المتوازي أٌضاً.السجع القصٌر، وقد تداخل مع الس

وهو من الوسابل الصوتٌة المهمة التً لها الدور الفعال فً  ـ السجع المتوازي:ٖ

تحقٌق االتساق النصً وقٌل بؤنه: )) هو ما لم ٌكن االتفاق بٌن ألفاظ قرٌنته فً الكل 

 وال فً الجل كما هو الحال فً الترصٌع مع اتفاق الفاصلتٌن وزناً وتقفٌة((
(ٕ)

، كما 

ُسمى متوازٌاً لتوازي فاصلتٌه فً الوزن والقافٌة ودون ؼٌرهماأنه 
(ٖ)

. 

)) من لم ٌستعمل فكرَتُه فً ما علٌه، ماَتْت فَطَنُتُه، ومن النصوص األخرى      

ْت بصٌرُتُه(( ٌَ  وطالْت َحْسَرُتُه، وَعِم
(ٗ)

، ورَد السجع المتوازي فً القافٌة بٌن األلفاظ 

م مساهمة فعالة فً بناء النص وانسجامه، أسه ) فطنته، حسرته، بصٌرته(، وقد

وزٌادة اإلٌقاع المنتظم فٌه، وإن زٌادة السجع فً النص تعمل على االرتٌاح فً نفس 

 المتلقً.

 ثانٌاً: الجناس:

من فنون البدٌع األخرى الذي تتناسب األلفاظ به وتتماثل، والذي بدوره ٌعطً       

لنصوص صوتٌاً، فٌتمثل اتفاق اللفظتٌن النص جماالً، وله أثر مهم فً اتساق ا

بتشكٌل جرس موسٌقً متماثل، وٌكشؾ عن براعة المنشا من خبلل استنطاق 

السٌاق، ولم ٌختلؾ الببلؼٌون فً مفهوم الجناس فقد عرفه أؼلبهم على أنه اتفاق 

وتشابه الكلمتٌن فً اللفظ
(٘)

وُعرؾ أٌضاً على أنه اتفاق لفظتٌن أو أكثر فً أنواع ،

وؾ، وأعدادها، وهٌؤتها، وترتٌبها، أو فً بعضها مع اختبلفهما فً المعنىالحر
(ٙ)

 ،

اللفظٌة وقد اطلقوا علٌه تسمٌات متعددة منها )الجناس(، و)  وٌعد من المحسنات

التجنٌس(
(6)

، وسمً جناساً؛ لرجوع ألفاظه إلى جنٍس واحد ومادة واحدة
(4)

. 

                                                           
(ٔ)

 .6ٙ: اإلشارة إلى أدب اإلمارة 
(ٕ)

 .6ٕدراسة ببلؼٌة فً السجع والفاصلة القرآنٌة:  
(ٖ)

 .4ٕنفسه:  
 .6٘اإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٗ)
 .1ٌُٕٗنظر: مفتاح العلوم:  (٘)
هـ(، تح: محمد محً الدٌن، ٌُٙ٘ٗنظر: العمدة فً محاسن الشعر: أبو علً الحسن بن رشٌق القٌروانً) ت  (ٙ)
 .ٕٖٔ/ٔم، 14ٔٔهـ ،ٔٓٗٔ، دار الجٌل، بٌروت، لبنان، ٘ط
ٌحٌى بن حمزة العلوي، مطبعة المقتطؾ، مصر،  الطراز المتضمن ألسرار الببلؼة وحقابق اإلعجاز: (6)

 .ٖٔ٘/ٖ،ٖ٘٘/ٕم، 1ٔٗٔهـ ،ٕٕٕٔ
 .ٖم،1ٌُ٘ٗٔنظر: فن الجناس: علً الجندي: دار الفكر العربً، مطبعة االعتماد، مصر، )د. ط(،  (4)
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وب ٌتطلب المهارة والبراعة فً وقد عرفه )إبراهٌم أنٌس( على أنه أسل       

الكبلم، ال ٌقدر علٌه إال األدٌب الذي وهب حاسة مرهفة فً تذوق الموسٌقى 

اللفظٌة
(ٔ)

. 

ق النصوص صوتٌاً وتماسك  أجزاء وأسهم هذا الفن مساهمة فعالة فً اتسا          

النص من خبلل آلٌات الجناس التً نجدها فً نفوس الكتاب، وقد ٌضٌؾ الجناس 

قٌمة جمالٌة وتزٌنٌة إضافة للوظٌفة الداللٌة التً ٌحققها فً النص، وكذلك ٌحقق 

 اإلٌقاع الموسٌقً فً النص.

 أثر الجناس فً االتساق الصوتً: 

قها وتحقٌق المعنى المطلوب، النصوص واتسا الجناس على ربطعمل        

بوساطة اإلٌقاع الموسٌقً الذي ٌحدثه فً حروؾ الكلمة، وتكمن وظٌفته فً اتساق 

النص فً دعوة المتلقً إلى إٌجاد تقارب بٌن اللفظتٌن المتجانستٌن، وإضافة بعٍد 

ًٍّ للنص تواصل
(ٕ)

. 

ن )) العناصر الصوتٌة تتخذ أل؛وكان أثر الجناس فً الدراسات النصٌة واضحاً      

وسٌلة تخلق موسٌقى فً النثر توازي موسٌقة الوزن والقافٌة فً الشعر، مراعاة 

 ((لعملٌة التلقً وعملٌتً الحفظ والرواٌة
(ٖ)

. 

 تتضح فً المخطط اآلتً: أنواع الجناس:

 الجناس                                       

 

 

 التام              الناقص          البلحق         المحرؾ) المضارع(     المشتق  

وردت كل أنواع الجناس المذكورة فً المخطط فً كتاب ) اإلشارة إلى أدب    

اإلمارة(، ماعدا الجناس )التام( لم ٌرد ذكره، أما األنواع األخرى ال ٌكاد ٌخلو أي 

باب منها وبعض األحٌان ٌتكرر فً الباب الواحد أكثر من مرة وهذا إن دلَّ على 

 فً تحقق االتساق الصوتً فً النصوص.شًء ٌدلُّ على مدى المساهمة الفعالة 

                                                           
(ٔ)

 .ٖٗم،1ٕ٘ٔ، مكتبة األنجلو المصرٌة، ٕإبراهٌم أنٌس،طنظر: موسٌقى الشعر: ٌُ  
(ٕ)

 .ٗٙالصوفً دراسة فً لسانٌات النص: نظر: النثر ٌُ  
(ٖ)

 .ٖٓٔعلم لؽة النص ، النظرٌة والتطبٌق:  
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ـ الجناس الناقص: ٌكون فٌه اتفاق اللفظٌن فً نوعهما وترتٌبهما وهٌؤتهما ٔ   

وٌختلفان فً عدد األحرؾ
(ٔ)

ب المال ، ، ومنها قوله:  ))الجود ٌكون سبباً لَتكسُّ

وُمْحِرزاً لكثٌٍر من جمٌِل الخصال((
(ٕ)

المال ٌكمن الجناس الناقص بٌن لفظتً ) ، هنا

والخصال(، بزٌادة حرؾ فً كلمة الخصال، مما ٌترك ذلك أثراً فً اتساق النّص 

 صوتٌاً.

)) وهو ِمْثلُ النار الكامنة فً الرماِد، والصوارم المكنونة فً ومن أمثلته  

األؼماد((
(ٖ)

، هنا الجناس الناقص بٌن لفظتً )الرماد واألؼماد( بزٌادة حرؾ على 

 ضح لنا مدى أثر الجناس فً اتساق النص صوتٌاً.أول الكلمة الثانٌة، فٌت

))وإن ارتفع شأُنَك، وَعُظَم عنده مكاُنَك، إال باإلصالح وما ترجو وأٌضاً قوله:      

منه الَصالَح((
(ٗ)

. 

لى حصل الجناس الناقص  بٌن كلمتً ) اإلصبلح والصبلح( بزٌادة حرؾ ع    

فً النص، إعطاء جو إٌقاعً  م هذا الجناس فًأول الكلمة ) االصبلح(، إذ أسه

هم فً تحقٌق االتساق الصوتً، وعمل على إضفاء وهذا التشاكل فً النص أس

لمتلقً تفسٌراً وتحلٌبلً للمعنى المطلوب وما ة جمالٌة داللٌة على النص، وهٌؤ لصور

 الذي أرداه صاحب النص.

عددها وفً هذا النوع من الجناس تتفق فٌه الحروؾ فً : ـ الجناس الالحقٕ

وترتٌبها وهٌؤتها، وتخلفً فً نوع األحرؾ، فإن اختلؾ فٌه المخرج سمً الحقاً، 

وإن اقترب فٌه سمً مضارعاً 
(٘)

، وسمً هذا النوع من الجناس البلحق؛ ألن أحد 

الحقاً باآلخر  اللفظٌن ٌكون
(ٙ)

. 

ٌّهما )) الَنَظُر فً الفعِل والَترْ وٌكون هذا النوع فً أول الكلمة كما فً          ك أ

أنفُع فً الحاِل والمال((
(6)

، هنا جناس الحق الختبلؾ مخرج الحاء من الحلق 
(4)

،فً ) الحال(، عن مخرج المٌم فً لفظة ) المال( الذي ٌكون من الشفتٌن
(1)

، وقد 

 .، وحقق التماثل الصوتً اتساقاً فً النصالجناس فً اتساق النص صوتٌاً هم هذا أس

                                                           
 .1ٖنظر: فن الجناس: ٌُ (ٔ)
 .1ٕٓاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٕ)
 .ٖٖٕ: نفسه(ٖ)
 .ٓٗٔنفسه: (ٗ)
(٘)

 .1ٕٗنظر: مفتاح العلوم: ٌُ  
(ٙ)

 .ٖٙٔنظر: فن الجناس: ٌُ  
(6)

 .4٘اإلشارة إلى أدب اإلمارة:  
(4)

 .6ٗ مكتبة نهضة مصر، القاهرة، مصر، )د. ت(،  نظر: األصوات اللؽوٌة: إبراهٌم أنٌس:ٌُ  
(1)

 .4ٗ:نظر: نفسهٌُ  
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حق الذي ٌكون فً وسط ى التً ورد فٌها الجناس البلومن الصور األخر         

))فاجتِهْد فً اختٌاره، ق النص صوتٌاً  قوله:الكلمة، وأسهم مساهمة فعالة فً اتسا

ْت فً اختباره(( وَتَثبَّ
(ٔ)

. 

فً هذا النص الجناس البلحق جاء بٌن لفظتً )اختٌاره واختباره(، والذي به          

اختٌاره ،والتً كان مخرجها من وسط اللساناختلؾ مخرج  الٌاء فً 
(ٕ)

، عن 

مخرج الباء الشفوٌة 
(ٖ)

 ق النص صوتٌاً.ذا الجناس فً اتساهم هفً اختباره ،وقد أس

ر((هِ شبَع وقُِدر، وَمُخوٌؾ إذا جاع وقُ ))الكرٌم مأمون إذا فً قوله:  و       
(ٗ)

. 

طرؾ اللسان  هنا اختبلؾ مخرج حرؾ الدال فً ) قدر( الذي كان من      

وأصول الثناٌا 
(٘)

هم هذا وقد أس ،، عن مخرج الهاء فً )قهر(  الذي كان من الحلق

 لة فً اتساق النصوص صوتٌاً، وتحقٌق اإلٌقاع التنؽٌمً فٌها.وع مساهمة فعاالن

ٌُْسِرَك((وفً قوله:        )) وكنت َخلٌقاً بالدواِم علٌه فً حالتً ُعْسِرَك و
(ٙ)

 ،

ٌُسرك(، وهو جناس الحق الختبلؾ مخرج الٌاء الذي كان الجناس بٌن )  ُعسرك و

من وسط اللسان
(6)

، عن مخرج العٌن الذي كان من الحلق
(4)

، وهنا حصل تباعد فً 

مخرجهما، وأسهم هذا الجناس فً إضفاء صورة جمالٌة على النص من خبلل النؽم 

 الموسٌقً المنتظم بٌن الكلمات .

بقة حصلت فً الحرؾ األول من الكلمة، أما فً وإن هذه الجناسات السا     

نصوص أخرى، فقد نجد الجناس البلحق قد وقع فً األحرؾ الوسط من الكلمة كما 

ُد النَِعم، وِعْصمٌة من النقم((هو الحال فً قوله :  ٌْ ))والُشْكُر ق
(9)

،الجناس فً هذا 

النص الحق؛ ألن مخرج )العٌن (  فً النعم من الحلق
(ٔٓ)

مخرج  ، ٌختلؾ عن

)القاؾ( فً النقم، والذي كان من الحنك األعلى
(ٔٔ)

، وقد أسهم هذا النوع من الجناس 

فً تحقٌق االتساق الصوتً وتنوع التنؽٌم فً النص، وإضفاء صورة جمالٌة وداللٌة 

 على النص.

                                                           
 . 1ٙاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٔ)
  .٘ٗـٗٗنظر: األصوات اللؽوٌة: ٌُ (ٕ)
 .6ٗظر: نفسه: ٌنُ (ٖ)
 .٘٘ٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة:(ٗ)
 .1ٗظر: األصوات اللؽوٌة: ٌُن(٘)
 .6ٙاإلشارة إلى أدب اإلمارة :(ٙ)
 .٘ٗـٗٗنظر: األصوات اللؽوٌة: ٌُ (6)
 .6ٗنظر: نفسه: ٌُ (4)
 .4ٖٕاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (1)
 .6ٗنظر : األصوات اللؽوٌة: ٌُ (ٓٔ)
 .6ٕنظر: نفسه: ٌُ (ٔٔ)



 الثالث ............................................ االتِّساق الصىتيالفصل األول / المبحث 

 
ٙ1 

هو ما كان فً آخر الحرؾ، وٌتحقق فأما النوع الثالث من الجناس البلحق        

ٌُْبؽٌَك ا)ذلك فً قوله :  ُصوُنَك عن الَمَكاره(()وهللاُ  ٌَ لمكارِم، و
(ٔ)

. 

هنا حصل الجناس البلحق بٌن المٌم فً )المكارم( والتً كان مخرجها من       

الشفتٌن
(ٕ)

، وبٌن مخرج الهاء فً ) المكاره(، والذي كان مخرجها حلقٌاً 
(ٖ)

، وقد 

فً نفس المتلقً  هم فً تحقق االتساق الصوتً فً النص وترك األثر الكبٌرأس

 وإثارة انتباهه.

وفٌه ٌختلؾ اللفظان المتجانسان فً عدد حروفهما  ؾ:ـ الجناس المحرَّ ٖ

وحركاتهما، ألنه لو اتفقت الحروؾ والحركات لكان جناساً تاماً 
(ٗ)

،وهذا الجناس 

ٌكون فً الحرؾ الوسط، والذي أسهم  ٌشبه إلى حٍد ما ) الجناس البلحق( الذي

 النصوص صوتٌاً وتبلحمها وتماسك أجزاء النص.    عالة فً اتساقبدوره مساهمة ف

وتختلؾ فٌه اللفظتان فً هٌؤة الحروؾ والحركات ،وٌطلق علٌه الجناس    

ٌُقسم الجناس المحرؾ على قسمٌن المؽاٌر،أو التحرٌؾ، و
(٘)

: 

 ـ ٌكون االختبلؾ فً هٌؤة الحركة فقط.ٔ

ه االختبلؾ فً حرؾ واحد ـ  ووَرَد ـ ٌكون االختبلؾ فً نوع الحرؾ ـ ٌشترط بٕ

))وال تَتَحولْ عن الحالة هذا النوع فً الكتاب بشكل كبٌر ومن هذه النصوص قوله: 

 التً ٌجدونَك علٌها، ولتُكْن فً ُكلِّ أحوالَِك بعٌَد الَؽوِر، ساكَن الفوِر((
(ٙ)

. 

لعٌن وقع الجناس المحرؾ بٌن كلمتً ) الؽور والفور( ، أي بٌن حرفً ا       

األهمٌة  اً بالػرجناس بشكل كثٌؾ فً نصوص الكتاب أثوالؽٌن، وإن لوجود هذا ال

 فً اتساق النص صوتٌاً وترابط أجزابه.

)) إذا نطَق الَعْدلُ فً دار اإلمارة،  فلٌبشَّر ساكُنها بالِعّز ومنها أٌضاً قوله:      

والعمارة((
(6)

والعمارة( ،بٌن الحرفٌن ، وقع الجناس المحرؾ بٌن لفظتً )اإلمارة 

األلؾ والعٌن، وقد حقق هذا الجناس الترابط الصوتً والنؽمة اإلٌقاعٌة والموسٌقى 

 المنتظمة فً النصوص.

                                                           
(ٔ)

 .ٕٕٕاإلشارة إلى أدب اإلمارة :  
(ٕ)

 .4ٗنظر: األصوات اللؽوٌة: ٌُ  
(ٖ)

 .6ٗنظر: نفسه: ٌُ  
(ٗ)

 .ٖٓٗ.ٌُنظر: مفتاح العلوم: 
(٘)

 .46نظر: فن الجناس: ٌُ  
(ٙ)

 .6ٔٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  
(6)

 .٘ٗٔنفسه:  
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 )) والحقُّ ظلٌّ ظلٌل، والباطلُ منقِطٌع قلٌل((وفً قوله:          
(ٔ)

، إن فً هذا 

ناس(، مما ٌعمد النص نرى التعانق والتعاضد حاضراً بٌن عنصري )السجع( و) الج

هم فً وسق النص وترابط أجزاِبه، وقد ضفاء قٌمة صوتٌة موسٌقٌة للنص تسإلى إ

اشترك فً هذا النص العدٌد من وسابل االتساق الصوتً، فنجد فٌه السجع والجناس 

والتوازٌن مما ٌعنً ذلك أن لهذه النصوص اثرها الكبٌر فً تحقٌق ؼاٌة االتساق 

لُ به الَزلَل، ))  الصوتً، أما فً قوله: مع أن كالَم الَعَجلة من قبل الَروٌِة، ُموكَّ

ومصروٌؾ إلٌه الَخطأ والَخلَل((
(ٕ)

حصل الجناس المحرؾ بٌن لفظتً ) الزلل ف، 

والخلل( وساعد هذا الجناس على تحقٌق هدؾ االتساق الصوتً وهو االستمرارٌة 

 فً فهم المعنى، وحقق الترابط الصوتً فً النص.

ٌعد هذا النوع من أكثر أنواع الجناس وروداً فً نصوص  لمشتق:ـ الجناس اٗ

الكتاب، إذ ٌتم التوافق فً الحروؾ األصلٌة بٌن الكلمتٌن وكذلك ٌكون اتفاقاً فً 

المعنى
(ٖ)

، وهو تكرار لٌس بذات اللفظ وإنما بما ٌشتق منه؛ ألن االشتقاق له أثر 

س فً ربط النصوص ووسقها هم هذا النوع من الجناس، وأمهمم فً تقوٌة األلفاظ

)) إن االستشارة ُتفٌُد المستشٌر َعْقالً تزٌُدهُ إلى عقله، وهداًٌة كما فً قوله: 

ٌَجمُعها مع هداٌته((
(ٗ)

االستشارة ان الجناس االشتقاقً بٌن كلمتً )فً هذا النص ك،

 والمستشٌر(، إذ تعود حروفها إلى اصٍل واحد وهناك اتفاقاً فً المعنى بٌنهما، وقد

وتٌة منتظمة تجذب انتباه المتلقً، فضبلً خلق هذا الجناس إٌقاعاً موسٌقٌاً ونؽمة ص

 عن التماثل الصوتً الذي كونه جناس االشتقاق الذي ٌصنع اتساقاً فً النص.

))وصحبَة الصاحب السوء لالختٌار، كشرب السم للتجربة((قوله:  و    
(٘)

، حصل 

ن إلى أصل واحد، والصاحب(، وتعود الكلمتان ) صحبة الجناس االشتقاقً بٌ

هم فً اتساق النصوص وٌتفقان فً المعنى بٌنهما، مما أسحروفه ) ص ح ب(، 

ِة التً ُتْطلَى بالَعَسل،  فال تلبُث أدنى ومنها أٌضاً قوله: صوتٌاً،  ))كالشجرِة الُمرَّ

لبث، حتى ٌنكشَؾ عنها((
(ٙ)

بث، ولبث(، ، الجناس االشتقاقً فً هذا النص بٌن ) تل

وحروفه )ل ب ن إلى أصل واحد ، ترابط فً النصوص، إذ تعود الكلمتاوحقق ال

ومن النصوص األخرى قوله:  ق النص،ث(، والمعنى واحد وأسهم ذلك فً اتسا

))وإن استطعت أن تفعل أْفَعالَك ُكلَّها دون الَوْعد بها فافَعلْ(( 
(7)

. 

                                                           
(ٔ)

 .4ٖٕ: اإلشارة إلى أدب اإلمارة 
(ٕ)

 .ٙٙٔنفسه:  
(ٖ)

 .ٗٔٔنظر: فن الجناس: ٌُ  
(ٗ)

 .ٖٙاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  
(٘)

 .1٘نفسه:  
(ٙ)

 .ٖٔٔنفسه:  
(6)

 .4ٙٔ نفسه: 
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) تفعل، أفعالك، افعل( وتعود هذه إن الجناس االشتقاقً حصل بٌن األلفاظ      

النص ؾ ع ل(، ولها معنى واحد، وقد ربطت األلفاظ إلى أصل واحد حروفه ) 

 صوتٌاً وخلقت إٌقاعاً موسٌقٌاً منتظماً.

 Intonationثالثا: التنؽٌم: 

وهو من الظواهر الصوتٌة التً تساعد على فهم المعنى، وقد انمازت به لؽتنا        

م( فً )سر صناعة اإلعراب(بالشكل 1ٕٖوقد ذكره ابن جنً )ت  األصٌلة،ة العربٌ

الصرٌح قاببلً: ))علم األصوات والحروؾ له تعلق ومشاركة للموسٌقى لما فٌه من 

صنعة األصوات والنؽم((
(ٔ)

هـ( إشارات تعد وسابل ٖٗٙونجد عند ابن ٌعٌش )ت ،

وأما وا فمختص به تنؽٌمٌة كرفع الصوت ومده، وقد ذكر فً حرؾ الندبة )) 

الندبة، ألن الندبة تفجع وتحزن، والمراد رفع الصوت ومده إلسماع 

الحاضرٌن((
(ٕ)

، فمن هذه اإلشارات نلحظ المبلمح التً تحث عنها علماإنا القدامى 

 واثبت التنؽٌم وجوده فً التجوٌد والنحو والفقه وؼٌرها.

تفاع الصوت، وانخفاضه فً وقد ُعرؾ التنؽٌم على أنه )) تؽٌر فً األداء بار    

أثناء الكبلم العادي للداللة على المعانً المتنوعة فً الجملة الواحدة((
(ٗ)

وٌرى ،

محمود السعران أنه )) المصطلح الصوتً الدال على االرتفاع الصعود واالنخفاض 

الهبوط فً درجة الجهر فً الكبلم((
(٘)

. 

سٌقى الكبلم( ، وقد أشار إلى أن وقد أطلق علٌه الدكتور ) إبراهٌم أنٌس( اسم ) مو

اإلنسان فً نطقه تتنوع لدٌه درجات النطق، واألصوات التً تتكون من مقطع واحد 

تختلؾ فً درجة الصوت وكذلك الكلمات
(ٙ)

. 

 وظابؾ التنؽٌم الصوتٌة:

ـ الوظٌفة النحوٌة: تكون ببٌان اكتمال الجمل أو عدمه، فضبلً عن تحدٌد االثبات ٔ

ام والتعجب واالستنكار وؼٌرها فً الجمل؛ ألن لكل جملة نمطاً والنفً واالستفه

خاصاً من التنؽٌم فً نهاٌتها
(6)

. 

                                                           
سر صناعة اإلعراب: ابن جنً، تح: مصطفى السقا  ومحمد الزفزاؾ وإبراهٌم مصطفى وعبد هللا أمٌن، (ٔ)
 .ٓٔ/ٔم، مكتبة مصطفى البابً الحلبً، مصر، 1٘ٗٔ، ٔط
 .ٕٓٔ/ٕشرح المفصل: ابن ٌعٌش: عالم الكتب، بٌروت، لبنان، (ٕ)
 .ٖٗٔم، 6ٕٓٓهـ ، 4ٕٗٔالعلمٌة، بؽداد،  ، دار الكتبٖعلم األصوات اللؽوٌة: مناؾ الموسوي: ط(ٗ)
(٘)

 .ٕٓٔم، 1ٕٙٔعلم اللؽة ) مقدمة القارئ العربً(: محمود السعران، دار الفكر العربً، القاهرة،  
 .ٖٗٔـٌٕٗٔنظر: األصوات اللؽوٌة: (ٙ)
(6)

 .ٗٗ٘ـٌٖٗ٘نظر: علم األصوات، كمال بشر،  
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ـ الوظٌفة الداللٌة السٌاقٌة: وهً التً ترجع اختبلؾ النؽمات إلى علو الصوت ٕ

 وانخفاضه وفقاً الختبلؾ المواقؾ االجتماعٌة عن وجهات النظر الشخصٌة من 

)رضا وقبول وزجر وتهكم وؼضب وتعجب ودهشة(وؼٌرها
(ٔ)

وٌقسم التنؽٌم ،

على
(ٕ)

: 

 أوالً ـ اتجاه تنؽٌمً مإتلؾ.

 ثانٌاً ـ اتجاه تنؽٌمً مختلؾ.

 أوالً: االتجاه التنؽٌمً المإتلؾ: وٌقسم على ثبلثة أقسام :

وسمٌت بذلك لصعودها فً نهاٌتهاـ النؽمة الصاعدة: ٔ
(ٖ)

التً ، ومن أمثلته الجمل 

 توجد فٌها )االستفهامٌة، الشرطٌة(، واالستفهامٌة التً فٌها الجواب بنعم أو ال.

)) ُحْسَن االستماِع إمهال ومن النصوص التً وردت فٌها النؽمة الصاعدة       

المتكلم حتى ٌستوَفى حدٌثه، وقلة التلفُّت إلى جوانبه((
(ٗ)

، التنؽٌم فً هذا النص 

إلى النؽمة الصاعدة وبذلك ٌعطً النص إٌقاعاً صوتٌاً،  ٌنتقل من النؽمة المستوٌة

وٌساهم بدوره فً اتساق النصوص، وهذا ما أشار إلٌه معنى النص من النهً عن 

 التكلم حتى ٌتم المتكلم كبلمه.

و فوق المقطعٌة كما فً وٌصنؾ التنؽٌم ضمن الوحدات الصوتٌة فوق التركٌبٌة أ    

تًالمخطط اآل
(٘)

: 

 الوحدات الصوتٌة                                   

 

 تركٌبٌة                                                فوق التركٌبٌة               

 فونٌم                مقطع                                 النبر                التنؽٌم     

)) وإذا تمارى قوٌم بحضرتك فٌها النؽمة الصاعدة ومن النصوص التً وردت      

فاستقبِلُهْم بصمتَِك((
(ٙ)

، وجدت النؽمة الصاعدة فً الجملة الشرطٌة، وهذه النؽمة 

ساهمت فً اتساق النص وترابط أجزابه، وكذلك معانً النص تتوابم مع النؽمة 

                                                           
(ٔ)

 .ٓٗ٘ـ1ٌٖ٘نظر : علم األصوات: 
 .6ٗٔالقول فً القرآن الكرٌم دراسة فً ضوء لسانٌات النص: ٌنظر: آٌات (ٕ)
 .ٌٖٙ٘نظر: علم األصوات: (ٖ)
 .6ٙٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٗ)
(٘)

 .ٌٔٙٔنظر: دراسة الصوت اللؽوي:  
(ٙ)

 .ٙٙٔنفسه:  
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ٌبٌن الصاعدة بحسب ما جاء فٌه من شرط االستقبال بالصمت، والمخطط اآلتً 

 فاستقبلهم بصمتك                                هذا النص:  فً التنؽٌم 

 وإذا تمارى قوم  بحضرتَك         

ٌنتقل التنؽٌم هنا من النؽمة المستوٌة إلى الصاعدة، وهذا ٌوضح لنا اإلٌقاع      

 التنؽٌمً المنتظم الذي ٌسهم فً اتساق النص.

ْن )ومن النصوص األخرى          ٌِّ ) وإذا كانت آراء الوالً مخالفَة لرأٌَك، فال ُتَز

ه(( له الُمَحالَ من رأٌه فإن ذلك ؼاٌة فً ِؼشَّ
(ٔ)

، فمن خبلل تآزر المعانً فً هذا 

النص تظهر لنا النؽمة الصاعدة وتفرض حضورها بوجود أداة الشرط )إذا( والنهً 

التنؽٌم فً الكبلم ومن ثم بـ )ال( فكل المعانً فً هذا النص تساعد على ارتفاع 

 ، وٌتضح ذلك من خبلل المخطط اآلتً: ٌساهم بدوره فً وسق النص

 فبل تزٌن له المحال من رأٌه                                                  

  إذا كانت آراء الوالً مخافة لرأٌكَ 

صوتٌاً، وبوجود أداة هم فً وسق النص ؽٌم صاعد بوجود أداة النهً مما أسهنا تن   

)) واحَذْر فً قوله: ت وتعمل على تماسك النص ،الشرط )إذا(،  تتعاضد هذه األدوا

أْمٍر من األمور َحتى َتْعرَؾ ُمنَتهاهُ، وَتعرَؾ أحواله((
(ٕ)

، هنا الصٌؽة األمرٌة 

حاضرة فً هذا النص بوجود فعل األمر )احذر(، والتً بدورها ساعدت على 

مٌة والتً ساهمت فً تحقٌق االتساق الصوتً، وإن صعود صعود النؽمة الكبل

ذٌر النؽمة فً هذا النص جاءت بحسب صٌاؼة الكبلم وسٌاقه الذي ٌدلُّ على التح

إن االتساق العمودي نجده فً لفظة ) ق و ل( ، هم فً وسق النص صوتٌاً مما أس

تفعل(( ))فإن فعلت لما لم تقل أجمل من قولك لما لمحاضراً فً النصوص منها 
(ٖ)

 ،

وإن حرؾ )القاؾ( االنفجاري فً )قولك( ٌتآزر وٌتواشج مع النؽمة الصاعدة 

وبدوره ٌحقق االتساق الصوتً المنتظم
(ٗ)

. 

سمٌت بذلك التصافها بالهبوط فً نهاٌتها وتكون فً عدة جمل و ـ النؽمة الهابطة:ٕ

)متى، أٌن، منها الجمل الطلبٌة، و) التقرٌرٌة( االستفهامٌة باألدوات الخاصة 

كٌؾ،....(
(٘)

. 

                                                           
 .6ٓاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٔ)
 .44نفسه: (ٕ)
 .4ٙٔنفسه: (ٖ)
 .ٖ٘ٔالكرٌم دراسة فً ضوء لسانٌات النص: ٌنظر: آٌات القول فً القرآن (ٗ)
 .ٌٖٙ٘نظر: علم األصوات: (٘)
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))فإّن األحمق الجاهل إذا ومن النصوص التً وردت فٌها النؽمة الهابطة    

استشرتُه، زادك فً لْبِسَك، وأدَخلَ علٌَك التخلٌَط فً رأٌَك((
(ٔ)

، فً هذا النص أثر 

النؽمة الهابطة واضح جداً، وكذلك المعانً تشٌر إلى هبوط المتكلم عند حواره عن 

واألحمق، وهذا ٌبعث فً النفس السكون ومراجعة النفس فً تقبل االستشارة  الجاهل

 من الجاهل، وتتضح من خبلل المخطط اآلتً:

 فإن األحمق الجاهل إذا استشرته 

 زادك فً لبسك وادخل علٌك التخلٌط                                                   

إذ ، موسٌقً المنتظم، ووسق النص صوتٌاً هم ذلك الهبوط فً خلق الجو الأس   

 ٌترك أثراً كبٌراً فً النص.

اً ، وُمزاحَك ُكلَّه مْسَتطرفاً ومن النصوص األخرى            ))واجعل أكثر كالمك جدِّ

ِصدقاً، وأْقلل الُمزاِح بجهِرَك، وأجعْلُه فً كالِمَك كالملح فً طعاِمَك((
(ٕ)

، و فً هذا 

فٌها المإلؾ الحكام والسبلطٌن وٌهبط مستوى التنؽٌم وصاٌا أخرى ٌوصً النص 

من معنى النص، والذي بدوره ٌحقق االتساق الصوتً  فً صٌؽة الكبلم وهذا واضح

فً النص، وٌظهر المعنى الذي ٌتضمنه السٌاق، وقد أدى التنوٌن فً النص دوره 

وظٌفته  وتكمن أهمٌة التنؽٌم فً االتساق الصوتً فً أداء فً التدرج اإلٌقاعً،

االتساقٌة، وٌؤتً فً النص على درجات مختلفة، وتؤتً هذه النؽمات متوابمة مع 

المعنى لتإدي وظٌفتها، وتتعاضد مع الظواهر الخارجٌة التً تتعلق بالمقام لتعطً 

الوظٌفة الداللٌة
(ٔ)

 وٌتضح ذلك من خبلل المخطط اآلتً: ،

  واجعْل أكثر كبلمك جداً                        

 وأقلل المزاح بجهرك                                             

مما ٌتواشج المعنى مع التنؽٌم الهابط وٌحقق االتساق الصوتً فً النص، و أما فً 

)) ومنها أن ال ٌكوَن حاسداً، فإّن الحسد ٌبعُث أهل المحبة على البؽضِة((قوله: 
(ٖ)

 ،

ً الحسد، إذ نجد صٌؽة التنؽٌم تهبط فً هذا عنها المإلؾ ه ومن الصفات التً ٌنهى

النص وتماسكه، ومن اتساق النص، لكن ال ٌخفى دور التنؽٌم الهابط فً تحقٌق 

وقٌل أن التنؽٌم   ط فً النص، وإلى ماذا ٌقود الحسد،صٌؽة الكبلم ٌتبٌن اإلٌقاع الهاب

ة كاملة عبارة عن )) تتابعات مطردة من مختلؾ أنواع الدرجات الصوتٌة على جمل

                                                           
 .ٙٙاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٔ)
 .66نفسه: (ٕ)
 .1ٌٖ٘نظر: علم األصوات، (ٔ)
 .4ٙنفسه: (ٖ)
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أو أجزاء متتابعة، وهو وصؾ للجمل أو أجزاء من الجمل، ولٌس الكلمات المختلفة 

المنعزلة((
(ٔ)

،وقد تكون للتنؽٌم صفة صوتٌة تلؾ المنطوقة كله، وله ألوان موسٌقٌة 

تكسو الكبلم عند إلقابه، وهذا الكبلم ٌكون بشكل ارتفاع أو انخفاض، أو ٌكون فٌه 

شارة إلٌه أن الكبلم ال ٌكون على مستوى واحدتنوع صوتً، مما ٌجدر اإل
(ٕ)

. 

وفٌها ٌسٌر النص على إٌقاع متساٍو، وتكون النؽمة واحدة فً  ـ النؽمة المستوٌة:

بالثبات وال  فً تحقق االتساق الصوتً، وتتسم تهمأس النص، والداللة واضحة مما

واحد من االرتفاع واالنخفاض تلوٌن صوتً وإنما تسٌر على مستوى ٌكون فٌها
(ٖ)

. 

ٌُسَتَدلُّ بها على ومن النصوص التً تتوافر فٌها قوله:       ))وأن َمَطاِعَم الرجال 

ٌُْحِكُم  ٌُْحِكُم آراَءهُ َمْن لٌس  ٌُستشَهُد بها على ِهمِتها ومروءتها، فإنه ال  عقولها، و

 ِؼذاَءهُ((
(ٗ)

العظٌم فً النصوص، إذ ، ومن الجدٌر بالذكر أن لهذه النؽمة األثر 

واحد دون اعتراض فً علو الصوت أو خفضه، وهذا توى ٌسٌر النطق بها على مس

 هم فً تحقٌق االتساق الصوتً.نص المذكور الذي أسواضح فً ال

ٌُستدُل بها على عقولها، وٌستشهد بها على همتها..........  وإن مطاعم الرجال 

 

أو انخفاض فً نطق  من دون ارتفاعسار الكبلم فً النص بشكل سردي       

))الكْتماُن من فً النص اآلخر والكلمات مما أسهم ذلك فً وسق النص صوتٌاً،

 رأس الُمروءة وقواعد التدبٌر((
(ٗ)

، نلحظ هنا النؽمة متساوٌة عند نطق الكلمات، 

 والتً ٌكون فٌها تنوٌع للنطق أٌضاً وال ٌبقى الكبلم ٌسٌر على مستٍو واحد .

ٌُحاَط بها، وإنما هً موادُّ العقول، فً قوله:  و      )) ووجوهُ الِحٌلَ أكثر من أَن 

ونتابُج الفكر والتجارب((
(٘)

،فالكبلم اإلخباري فً هذا النص سار على تنؽٌم واحد 

 هم ذلك فً وسق النص. رتفاع أو انخفاض فً النطق، مما أسفً المستوى دون ا

ً النص، أو ٌه تمتزج أنواع النؽمات الثبلث فوف ثانٌاً: االتجاه التنؽٌمً المختلؾ:

 هم فً ترابط النصوص واتساقها صوتٌاً.ن منها، مما أسنوعا

                                                           
 .1ٗٔم، 16ٙٔدراسة الصوت اللؽوي: أحمد مختار عمر، مطابع سجل العرب، القاهرة، مصر، (ٔ)
(ٕ)

 .ٖٖ٘ـٌٖٔ٘نظر: علم األصوات:  
(ٖ)

 .ٗ٘ٔآٌات القول فً القرآن الكرٌم دراسة فً ضوء لسانٌات النص: ، ٌٖٗ٘نظر: علم األصوات:  
(ٗ)

 .6٘اإلشارة إلى أدب اإلمارة:  
(ٗ)

 .16ٔنفسه:  
(٘)

 .ٖٕٓنفسه:  
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))فاحرْص على شكِر َعدوَك وصدٌقَِك باجتهاد فً النصٌحِة ومن ذلك قوله:      

 وتحقٌقَك، ،وإذا أثرت برأي من الصواِب، فكاَن الَنجاُح َعقٌِبه((
(ٔ)

ت ، فهذه النقبل

هم فً اتساق النصوص صوتٌاً وذلك من خبلل ة واضحة فً النص كما تسالنؽمٌ

ط وبذلك ٌكون تدرج الكبلم بٌن اإلٌقاع الصاعد ثم ٌتحول الكبلم إلى اإلٌقاع الهاب

 ه.اً فً مستواومتذبذب اً مختلفاالتجاه التنؽٌمً 

ْصلُح به جسمَك، وٌجود به َفْهُمَك، فً قوله:  و     ٌَ وال ُتْكثِْر ))وخْذ من نومَك ما 

منه إكثاراً ٌموت به قلُبَك، ٌفوُت به ُشْؽلَُك((
(ٕ)

الحاصل فً النص  إن التلونَّ  ÷،

والتنقبلت النؽمٌة، واالختبلؾ فً التنؽٌم ونطق الكلمات باالرتفاع مرة واالنخفاض 

مرة أخرى، وصٌؽة األمر مع النؽمة الصاعدة ثم ٌتحول مع النؽمة الهابطة إلى 

ومن األمثلة األخرى التً وردت ند زٌادة النوم واالكثار منه، صل عتوضٌح ما ٌح

)) وإذا أشكلَ علٌَك الصواُب فً أمٍر من األُمور، فاْقصد إلى أبعد فً الكتاب قوله: 

مكان من هواك، فإّن الصواَب فً ؼالب األمر ٌكون فً مخالفِة الهوى((
(ٖ)

هنا ،

ضح اعدة ومن داللة النص ٌتالشرط الوارد فً النص ٌتناسب مع وجود النؽمة الص

هم فً وسق النص وتماسكه، وتبلحم ً التنؽٌم والتنقل فٌه وبدوره أسالتدرج ف

 فقراته، وٌتضح ذلك بالمخطط اآلتً:

 فاقصد إلى أبعد مكان                              

 فإذا أشكل علٌك الصواب           الصاعدة                         

 النؽمة المستوٌة                                                         الهابطة   

 ٌكون فً مخالفة الهوى                                                                  

هم هذا التشاكل فً اتساق النص صوتٌاً من خبلل النؽم الموسٌقً المختلؾ أس        

 فً النطق. والتنقبلت

 رابعاً: التوازي:

كل ظهر مصطلح التوازي فً الدراسات الببلؼٌة العربٌة القدٌمة على ش      

ه بعضهم هو السجع نفسه، إال أنه فٌما إشارات بسٌطة واختلفت نظرتهم إلٌ ه، إذ عدَّ

بعد توسع مفهوم التوازي وأخذ ٌشاطر القافٌة فً الشعر وٌشابهها فً أداء مهمتها، 

فً النصوص وؼاٌة جمالٌة، ووظٌفة صوتٌة بارزة من جهة اتفاق له أثر مهم 

                                                           
(ٔ)

 . 1ٙ:اإلشارة إلى أدب اإلمارة 
(ٕ)

 .66نفسه 
(ٖ)

 .1ٓـ41: نفسه 
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التوازي من السجعقد عدَّ أبو هبلل العسكري الفواصل فً الحرؾ، و
(ٔ)

،وقٌل أن 

التوازي: قٌمة وسمة شعرٌة قلما ٌخلو منها الشعر، فهو ظاهرة موسٌقٌة داللٌة فً 

لبعد الصوتً اإلٌقاعً فً انجاز آن واحد، والذي ٌدرس التوازي ٌكشؾ منه دور ا

وظهور البعد الداللً
(ٕ)

. 

وقد ُعرؾ على أنه )) هو ذلك المظهر الذي ٌقتضً إعادة استعمال صٌػ سطحٌة  

تمؤل بتعابٌر مختلفة((
(ٖ)

. 

دون إعادة اللفظ  من ن والجرس الصوتًاوزاأل وقد ُعدَّ التوازي إعادة تكرار     

ن الجمل المكونة للنص، وشرط الجمل المتوازٌة أن ذاته، مشكاً بذلك نؽمة معٌنة بٌ

تكون متتالٌة فً البناء النصً ال فاصل بٌنها
(ٗ)

وتكمن أهمٌة التوازي الكبٌرة فً ،

اً للنصوص وتبرز تلك األهمٌة فً مستوٌات متعددة منها ٌكونه عنصراً تنظٌم

 وٌة، واألشكال والمقوالت النحمستوى تنظٌم البنى التركٌبٌة، ومستوى تنظٌم 

مستوى تنظٌم المترادفات المعجمٌة، ومستوى تنظٌم تؤلٌؾ األصوات، وٌعطً 

التوازي نسقاً منسجماً، وٌكشؾ كذلك عن تنوع األشكال والدالالت الصوتٌة 

والنحوٌة والمعجمٌة
(٘)

وقد عدَّ التوازي من أهم الظواهر الصوتٌة الموسٌقٌة التً   ،

للفن األصلً كما ُعدَّ النواة األولى عتمد علٌها فً بناء تراكٌب النصوص،ٌُ 
(ٙ)

. 

وقد قسم ) محمد مفتاح( التوازي قسمٌن أساسٌن هماأقسام التوازي:
(6)

: 

 اً أو جزبٌاً .ـ التوازي الظاهر: وهو ما تكافؤت بنٌته ومعناه تكافإاً كلٌٔ

ـ التوازي الخفً: ٌقوم على البصٌرة الفكرٌة الكامنة خلؾ ترابط النصوص بشكل ٕ

 عام.

ٌُْفضً إلى ومن النصوص التً ورد فٌها التوازي قوله:       )) إّن َتَعَب العاقل 

راحٍة، وراحُة األْحمق ُتْفضً إلى تعٍب((
(4)

، هنا التوازي فً هذا النص أضاؾ 

من خبلل التنؽٌم  صورة جمالٌة ورونق ٌساهم فً تحقٌق االتساق الصوتً،

                                                           
(ٔ)

 .46ٌنظر: الصناعتٌن:  
(ٕ)

لٌة التربٌة، محمود دروٌش )عاشق من فلسطٌن(، ؼانم صالح سلطان،) بحث(، أبحاث ك التوازي فً قصٌدة 
 .ٕٖٙ م،ٕٔٔٓ، ٕ، عٔٔمج

 .ٖٕٓـ1ٕٕلسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: (ٖ)
 .6ٙم، ٕٕٔٓنظر: آلٌات االنسجام النصً فً خطب نهج الببلؼة: آمنة، جامعة باجً مختار، الجزابر، ٌُ (ٗ)
، دار توبقال للنشر، الدار ٔ، تر: محمد الولً ومبارك حنون، ط رومان جاكبسون نظر: القضاٌا الشعرٌة: ٌُ (٘)

 .ٙٓٔم، 144ٔالبٌضاء، المؽرب، 
 .ٌٖٗٙن(:نظر: التوازي فً قصٌدة محمود دروٌش )عاشق من فلسطٌُ (ٙ)
(6)

 .1٘ٔم، 11ٗٔالمؽرب، ، المركز الثقافً المؽربً،ٌٔنظر: التلقً والتؤوٌل: محمد مفتاح:ط 
(4)

 .6٘شارة إلى أدب اإلمارة: اإل 



 الثالث ............................................ االتِّساق الصىتيالفصل األول / المبحث 

 
64 

باب الموازنة بٌن العاقل واألحمق الموسٌقً والتناسق الذي حصل فً النطق، فمن 

 وكٌفٌة الحصول على الراحة.

نتقُض رْأٌَك قبل إبَرامِه((و فً قوله:         ٌَ ))َفٌْفُسُد أَمرَك َقبل إْحَكاِمِه، و
(ٔ)

 ،

ٌضٌؾ التوازي رونقاً ونؽماً موسٌقٌاً ٌحقق من خبلله اتساق النص وتبلحمه عن 

د األمر وانتقاض الحكم ٌظهر التوازي جلٌاً طرٌق التحذٌر القابم علٌه النص من إفسا

بٌن الصورتٌن وإن الوظٌفة الصوتٌة للتوازي تتمثل فً المحافظة على استمرارٌة 

التقسٌم الصوتً فً النص، إذ ٌبحث عن وجود روابط من نوع خاص بٌن الجمل، 

ومنها التشابه التركٌبً المدعم بالتماثل الصوتً الذي ٌإدٌه السجع
(ٕ)

. 

))أَخطأَ العاقلُ ُرْشَدهُ، وأصاب األعمى َقْصَدهُ((قوله:  فًو    
(ٖ)

، على التوازي على 

جذب انتباه السامع من خبلل الجرس الموسٌقً الذي ٌحققه فً النطق، وهذا بدوره 

ٌعمل على تجمٌل النص وتحقٌق عملٌة االتساق، وقد حققت أداة العطؾ دورها فً 

 ص وتبلحمه.ربط الجمل وبذلك تساهم فً اتساق الن

لى ؼٌر ؼاٌة((كالماضً على ؼٌر طرٌٍق، والجاري إ))فً قوله اآلخر: و       
(ٗ)

 ،

ٌسهم التوازي فً وحدة النص وبنابه، ومما زاد فً تبلحم النصوص وهو التنوٌع 

فً عناصر النص ووسقها، ودخول أداة العطؾ الواو وعملها فً ربط الجملة ٌساهم 

التوازي فً هذا انص على اإلٌقاع الموسٌقً الذي  فً زٌادة االتساق، وقد استند

 أحدثه النطق فحصلت المقارنة بٌن الصورتٌن بوساطة التوازي.

)) هذا لٌس من أخالِق األشراؾ، وقد ورد التوازي فً نصوص أخرى منها:      

وال جاٍر فً َحْلبِة اإلنصاؾ((
(٘)

، قد تحقق التوازي الصوتً فً هذا النص نتٌجة 

رات النص، وقد أعطى التوازي تماسكاً وقوة للنص، الذي سار على نؽم لتساوي فق

،  وإن مفهوم التوازي من منظور الدراسات النصٌة ٌقوم على تقسٌم موسٌقً منتظم

الخطاب، بتجزبة الجمل إلى مقاطع متساوٌة، وٌكون ذلك التقسٌم بؽض النظر عن 

ن ناحٌة بناء النص لتإدي توافق المعنى أو اختبلفه، بل ٌجب أن تكون متوازٌة م

وظٌفة اتساق النص، وٌإدي التوازي وظٌفة المحافظة على استمرارٌة التنؽٌم 

الصوتً داخل النص، وٌعمل على خلق ألفة لدى المتلقً تكون على مستوى 

الشكل
(ٙ)

. 

                                                           
 .6ٙاإلشارة إلى أدب اإلمارة:(ٔ)
 .ٌُٔٓٔنظر: نظرٌة علم النص:  (ٕ)
 .ٗٙ: اإلشارة إلى أدب أإلمارة(ٖ)
 .٘ٙنفسه:(ٗ)
 .6ٓنفسه: (٘)
 .ٌُٖٔٔنظر: علم لؽة النص النظرٌة والتطبٌق:  (ٙ)
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)) وله وثباٍت كوثباِت األسد، وّخْطَفاٍت كخطفاِت الِحداِة، وَخَتالٍت وفً قوله:     

 الذبب، وروؼاٍن كروؼاِن الثعلب(( كختالتِ 
(ٔ)

، تحقق االتساق من خبلل هذا النص 

الذي برز فٌها التوازي بشكل جلً، وقد حقق إٌقاعاً تنؽٌمٌاً، تناسق فٌه المعنى مع 

وإن التوازي ٌسهم فً  اللفظ، بوساطة سلسلة من الفقرات المتساوٌة والمتوازنة.

رصة التنامً بإضافة عناصر جدٌدةوحدة النص وبنابه، كما أنه ٌمنح النص ف
(ٕ)

. 

وقد ورد التوازي بشكل كثٌؾ فً نصوص المرادي وهذا إن دلَّ على شًء فهو   

ٌدلُّ على أسلوب الكاتب البلٌػ، وثقافته الكبٌرة، وحسه المرهؾ فً اختٌار المفردات 

ُبَك ))كاتُبَك لساُنَك، وحاجالتً تكون أقرب إلى روح المتلقً ونجدى ذلك فً قوله: 

َك(( وجُهَك، وعوُنك ٌدُّ
(ٖ)

، جاءت الجمل فً هذا النص متوازٌة )كاتبك وجهك( 

و)حاجبك وجهك( و)لسانك ٌدك(، ساهمت فً اتساق النص وتماسكه، وقد حققت 

 التنؽٌم الصوتً وأضافت جمالٌة للنص وهذا ٌشد انتباه القارئ وٌجذبه.

أشجع الناس ٌحتاُج إلى سالٍح، )) أحزم الملوك ٌحتاُج إلى وزٌٍر، و قوله: و      

وأجود الخٌل ٌحتاُج إلى سوٍط((
(ٗ)

، تحقق فً هذا النص االتساق الصوتً بٌن 

الفقرات الواردة، وقد خلق جواً متناسقاً ونؽماً إٌقاعٌاً، وأضاؾ صورة جمالٌة للنص 

 عن طرٌق تعاضد فقراته، وقد لفت انتباه المتلقً للتوازي الحاصل فً النص.

))الُجوُد ؼاٌُة الزهد، والزهُد ؼاٌُة الُجود((وله: فً قو    
(٘)

، هنا فً هذا النص 

جاء التوازي متطابقاً، وقد تساوت الفقرتان فً هذا النص، مما حقق بدوره التوازي 

ة فٌه، وكان على نسق الصوتً، وقد أضاؾ جمالٌة للنص وتناسقاً للمعانً الوارد

 نؽمً متوازي.

 

                                                           
 .ٕٙٔ:اإلشارة إلى أدب اإلمارة (ٔ)
 .ٖٕٓـ1ٕٕظر: لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: ٌنُ  ( ٕ)
 .6ٓٔ: اإلشارة إلى أدب اإلمارة(ٖ)
 .6ٕٔنفسه: (ٗ)
 .4ٖٕ:اإلشارة إلى أدب اإلمارة (٘)
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 (coherenceالفصل الثانً: االنسجام )

النصٌة التً حددها )دي بوجراند( ، والذي  معاٌٌرالوهو المعٌار الثانً من        

هم فً الترابط لعناصر تس ترجمه تمام حسان إلى )االلتحام(، إذ ٌتطلب إجراءات

المفهومً، ووسابله هً السببٌة والعموم والخصوص وؼٌرها
(ٔ)

. 

وترجمه آخرون إلى مصطلح )الحبك( وٌرون أنه ٌختص باالستمرارٌة فً     

منظومة المفاهٌم والعبلقات التً تربط بٌن المفاهٌم، وٌتم من خبلل العبلقات حبك 

المفاهٌم وتتعلق بعضها ببعض
(ٕ)

. 

ومما تجدر اإلشارة إلٌه )) كما قٌل فً السبك إنه العبلقات الملفوظة الرابطة      

بٌن عناصر النص الظاهرة ٌقال فً الحبك إنه العبلقات الملحوظة بٌن عناصر 

النص ؼٌر الظاهرة، وهً المعانً((
(ٖ)

. 

 فاالنسجام ٌبحث فً خباٌا النص وأعماقه وٌبحث فً الترابط الداللً بخبلؾ      

 االتساق الذي ٌبحث فً الترابط الشكلً ومركز اهتمامه البنٌة السطحٌة الظاهرٌة،

وجدٌر بالذكر أن الترابط الداللً للنص ٌكون مكمبلً للترابط الشكلً، ونقطة 

الوصول إلى تماسكه؛ ألن النص عندما ٌكون مترابطاً من الناحٌة الشكلٌة وال ٌكون 

أن نصٌته لم تكتمل مترابطاً من الناحٌة الفكرٌة نقول:
(ٗ)

. 

والمراد من ذلك أن االنسجام ٌدرس العبلقات الداللٌة الخفٌة، وٌكشؾ عن         

وهو ٌتضمن حكماً عن طرٌق الحدس والبدٌهة،  تبلحم الجمل والفقرات فٌما بٌنها،

وعلى درجة من المزاجٌة حول الكٌفٌة التً ٌشتؽل بها النص، فإذا حكم قارئ ما 

ه منسجم، فؤلنه عثر على التؤوٌل ٌتقارب مع نظرته للعالم، وذلك على نص ما بؤن

ألن االنسجام ؼٌر موجود فً النص فقط، ولكنه نتٌجة ذلك التفاعل مع مستقبل 

محتمل
(٘)

وقد ُعرؾ كذلك على أنه )) العبلقات التً تربط معانً األقوال فً  ،

مراعاة المتلقً الخطاب أو معانً الجمل فً النص، وتعتمد هذه العبلقات على 

والسٌاق((
(ٙ)

ثرة استعماله من علماء وقد اختارت الباحثة مصطلح ) االنسجام( لك،

، بالرؼم من اختبلؾ المسمٌات  ةاللسانٌوأٌضاً لشٌوعه فً الدراسات لؽة النص، 

                                                           
 .ٖٓٔنظر: النص والخطاب واإلجراء. ٌُ (ٔ)
دراسة فً قصٌدة جاهلٌة: سعد مصلوح، )بحث(،مجلة فصول، نظر: نحو أجرومٌة النص الشعري: ٌُ (ٕ)

 .ٗ٘ٔم، 11ٔٔ(، ٕـٔع)
،دار ٔنموذجاً (: صالح عبد العظٌم الشاعر: طضوء معاٌٌر النص )شعر الجواهري ا النحو وبناء الشعر فً(ٖ)

 .1ٗٔم، ٖٕٔٓهـ ،ٖٗٗٔمصر،  الحكمة،
 .ٙٗٔنظر: علم لؽة النص:ٌُ (ٗ)
 .1ٕلسانٌات النص وتحلٌل الخطاب: المصطلحات األساسٌة فً (٘)
 .1ٗعلم اللؽة النّصً بٌن النظرٌة والتطبٌق:  (ٙ)
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بسبب الترجمة، والذي اختار مصطلح ) االنسجام( محمد خطابً، وٌرى أن 

إذ ٌتعلق بالجانب الداللً، واالتساق ٌتعلق  االنسجام أعمق وأدق من االتساق،

بالجانب النحوي التركٌبً، وٌتطلب من المتلقً أن ٌكون أعمق منه
(ٔ)

.   

 أدوات االنسجام:

عناٌة فابقة باالنسجام، ألهمٌته فً النص ؛ ولذلك تعددت  عنى علماء النص    

 أدواته وآلٌاته ومنها: 

 ـ العبلقات الداللٌة النّصٌةٔ

 التؽرٌضـ ٕ

 ـ األبنٌة الكبرىٖ

 المبحث األول: العالقات الداللٌة ) النّصٌة(

تعمل العبلقات الداللٌة النّصٌة على ربط جمٌع أطراؾ النّص،  وربط       

متوالٌاته الجملٌة بعضها ببعض، وتمثل محوراً مهماً فً العبلقات النّصٌة؛ إذ تعمل 

على استمرارٌة النص وتحقٌق انسجامه
(ٕ)

. 

وتعد حلقات اتصال بٌن المفاهٌم، وتحمل كل حلقة اتصاالً نوعٌاً من التعٌٌن       

للمفهوم الذي ترتبط به، وقد تطلق علٌه وصفاً أو حكماً، وتحدد له شكبلً، وتكون 

على شكل روابط لؽوٌة، واضحة وظاهرة فً النص، وربما تكون عبلقات ضمنٌة 

ه أن ٌكون النص قاببلً للتؤوٌل،      ٌقوم بإضافتها المتلقً على النص؛ ٌرٌد من

وتكون هذه العبلقات فً النص على هٌؤة روابط شكلٌة تربط بٌن المعانً، أو روابط 

معنوٌة ٌستخرجها المتلقً من النص
(ٖ)

. 

وقد ُذكر فً الدراسات النّصٌة أن ))تلك العبلقات ذات خصوصٌة فً البحث        

العبلقة بٌن األطراؾ االتصالٌة األساسٌة اللؽوي النّصً، فعملٌة االتصال تجمع 

التفاعل بٌنها(( التفاعل بٌنها )النص، المنتج، المتلقً( وكٌفٌات
(ٗ)

. 

                                                           
 .ٙـ٘: مدخل إلى انسجام الخطاب نظر: لسانٌات النصٌُ (ٔ)
 .4ٕٙ: نظر: نفسهٌُ (ٕ)
 .ٗ٘ٔنظر: نحو أجرومٌة النص الشعري: ٌُ (ٖ)
 . 4ٖ/ٔعلم اللؽة النصً بٌن النظرٌة والتطبٌق:(ٗ)
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لة لؽوٌة متماسكة وفً عبلقات االنسجام ٌكون )) النص مع استعمال كت      

افر مع تلك العبلقات البنابٌة عبلقات مفهومٌة، على مستوى الذهن بعبلقات عدة تتض

والبنٌة العمٌقة للمنتج، وظٌفتها تدوٌن دوال، وحلقات ذات قدرة فً اإلحاطة بمكنون 

النص((
(ٔ)

وهذه العبلقة الواردة فً النصوص سواء أ ملحوظة كانت أم ملفوظة،  

لٌس بالضرورة أن تتوافر جمٌعها فً النص، بل تختلؾ من نّص إلى آخر، وبمجرد 

وجود بعض العبلقات فً النص ٌإدي ذلك إلى انسجام النص
(ٕ)

ومن هذه العبلقات ،

 التً حققت االنسجام هً:

 (Generic _ specific Relationـ عالقة اإلجمال والتفصٌل)ٔ

ال ٌكاد ٌخلو نص  من معنى ٌرد عرضاً بشكل مجمل ثم ٌتم تفصٌله، وتفصٌل       

المجمل ٌمثل دوران المعانً وتكرارها، لتثبٌتها فً الذهن، مرة بإجمال واألخرى 

بتفصٌل، أو لربط بعضها ببعض، فهو ٌدعم تماسك النصوص، وكذلك ٌثبت من 

موضوعاته وأفكاره
(ٖ)

ومن النصوص التً وردت فٌها عبلقة اإلجمال والتفصٌل  ،

ْعلُم بالدرس هً:  ٌُ ٌُْسَتَفاُد التعلُّم، و )) العقل الطبٌعً أْصلٌ للعقل الكسبً الذي 

ل،  وهو فابدة الحٌاة ، وُروح العٌش وبه ٌفرق بٌن الٌقظة والنوم، وبه  والتأمُّ

بصر بالسرج، وبه ُتْعرؾ الَمنافع َتْظهر الَحقابق والطرق، وبه تبصر األشٌاء كما ت

((ِر،من الَمضا
(ٗ)

، فً هذا النص أجمل لفظ )العقل(، ثم فصل فٌه القول وبٌن 

فابدته، وبٌن أي شًء ٌفرق، وصفاته، وذكر أنه تبصر به األشٌاء، وبه تفرق 

المنافع، وعمل هذا التفصٌل على انسجام النص وتحقٌق االستمرارٌة، وإن هذه 

فً الربط بٌن القضاٌا فً النصوص، وتكون ذات صلة شدٌدة العبلقة تنشط 

بالتماسك النصً
(٘)

. 

والجمل التً جاءت بعد لفظة ) العقل( فصلت القول فً مسؤلة أهمٌة العقل      

ووجوده، وقد أضفت هذه المسؤلة جمالٌة للنص، والؽاٌة من التفصٌل بعد اإلجمال 

ص، وتجعل القارئ متشوقاً تكمن فً التفسٌر والتخصٌص الحاصل فً النصو

ي إلى انتباهه نحو النص، وٌإد لمعرفة ما سوؾ تؤتٌه من تفصٌبلت، فٌشد

وهذه العبلقات لها أثر فعال فً تحقٌق التواصل وتعمل  استمرارٌة الداللة فً النص،

على تنظٌم األحداث واألعمال داخل بنٌة هذا النص
(ٙ)

. 

                                                           
(ٔ)

 .6ٓٔدراسة فً لسانٌات النص: النثر الصوفً  
 .4ٕٔنظر: المعاٌٌر النّصٌة فً السور القرآنٌة: ٌُ (ٕ)
(ٖ)

 .4ٔٔنظر: النحو وبناء الشعر فً ضوء معاٌٌر النصٌة: ٌُ  
 .ٖ٘اإلشارة إلى أدب اإلمارة:(ٗ)
ًّ بٌن النظرٌة والتطبٌقنظر: علم اللؽة ٌُ (٘)  .ٔٗٔ: النص
 .4ٖتحلٌل الخطاب الشعري: نظر: لسانٌات النص نحو منهج ٌُ (ٙ)



 بلقات الداللٌةالع............................... الثانً/ المبحث األول........الفصل 

 
4ٗ 

 عً وتفصٌبلته:وفً المخطط اآلتً ٌتضح إجمال العقل الطبٌ 

 إجمال                                                     تفصٌل 

 أصل العقل الكسبً                                            

 ٌستفاد بالتعلم                                            

 بالدرس والتؤملٌعلم                                             

 هو فابدة الحٌاة                                           

 روح العٌش                             العقل الطبٌعً

 به ٌفرق بٌن الٌقظة والنوم                            

 به تظهر الحقابق والطرق                                            

 وبه تبصر األشٌاء                                             

 وبه تعرؾ المنافع من المضار                                           

وقد تحققت وظٌفة اإلجمال والتفصٌل فً هذا النص، وقد عطفت الجمل مع         

 بعضها البعض، مما أدى ذلك إلى انسجام النص.

))الَحْزُم هو الَنظُر ومن النصوص األخرى التً وردت فٌها هذه العبلقة قوله:       

فً األُمور قبل ُنزولها، وَتوقًِّ الَمَهالِِك قبل الوقُوع بها، وتدبٌُر األُمور على أْحَسن 

ما ٌكون من وجوهها((
(ٔ)

ٌُعدُّ مفسراً لئلجمال، وٌمثل رداً للعجز ، إذ إن التفصٌل 

على الصدر
(ٕ)

 ، وهذا ما نلحظه فً تفصٌبلت النص لتعدد سمات الحزم.

 فصل فٌها القول كما فً المخطط اآلتً: مجاءت لفظة ) الحزم( مجملة ث      

 إجمال                                تفصٌل       

 النظر فً األمور قبل نزولها                                       

 توقً المهالك قبل الوقوع بها                       الحزم          

 تدبٌر األمور على أحسن ماٌكون                                       

                                                           
 .41ٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٔ)
(ٕ)

 .ٔٗٔنظر: علم اللؽة النصً بٌن النظرٌة والتطبٌق: ٌُ  
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هذا التفصٌل عمل على توضٌح المعنى الؽامض وٌشد انتباه القارئ نحو        

اط الجمل النص، وبه تتبلحم العناصر المتباعدة فٌما بٌنها، ثم ٌإدي ذلك إلى ارتب

 فٌما بٌنها وانسجام النص وتماسكه.

)) واْنظْر من كالمك فً ضّره، ونفعِه، ووْقتِه،  ومن النصوص األخرى قوله:       

الً، َسْهالً، قلٌالً ألهل  وموضوعِه، وفصاحته، ووْزنِه، ولٌكن كالُمك قلٌالً مْسَتَرسِّ

ط(( الفضِل، مبسوطاً ألهل الجهِل، ُمتوسطاً ألهل التوسُّ
(ٔ)

، جاءت هذه العبلقة فً 

النص لٌكون وحدة متكاملة وٌشد بعضه البعض ما ٌإدي ذلك إلى انسجام النص، 

جاءت لفظة ) كبلمك( مجمل ثم فصل القول فً ضره ونفعه، ووقته  وقوة سبكه،

وموضوعه ووزنه، وتؤتً هذه التفرعات الكبلمٌة فً النص فً أثر واضح ٌإدي 

عن تفصٌبلت وتفسٌرات، وفً بداٌة الكبلم ربط  إلى انسجام النص، وهً عبارة

النص بالروابط الشكلٌة ـ حروؾ العطؾ ـومن ثم انتقل فً نفس النص  إلى الربط 

المعنوي من دون هذه الروابط الشكلٌة، مما ٌإدي ذلك إلى قوة االرتباط بٌنهما، 

فٌصٌر حال اللفظة مع جارتها حال الصفة مع الموصوؾ، أو التؤكٌد مع 

كدالمإ
(ٕ)

 وٌوضح ذلك المخطط اآلتً:،

 إجمال                       تفصٌل     

 ضره                               

 نفعه                               

 وقته                              

 موضوعه                              

 كبلمك                     فصاحته 

 وزنه                                

 مسترسبلً                               

 سهبلً                               

 قلٌبلً ألهل الفضل                             

 مبسوطاً ألهل الجهل                             

                                                           
 .٘ٙٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٔ)
 .٘٘ٔنظر: المعاٌٌر النصٌة فً السور القرآنٌة: ٌُ (ٕ)



 بلقات الداللٌةالع............................... الثانً/ المبحث األول........الفصل 

 
4ٙ 

ٌُسَتحبُّ للسلطاِن أن  وص التً فٌها إجمال وتفصٌل قوله:ومن النص        )) و

قة، وقبابل َشتى، ال ٌتهٌأ فٌها االتفاُق على رْايٍ واحدٍ  فً  ٌكوَن ُجْنُدهُ أجناساً مَتَفرِّ

الخالؾ، وأن ٌسوَس جنَدهُ سٌاسًة ُتْخرُج شٌوخُه وقاَدَتُه عن االتفاق والصداقة 

وعن الخالؾ والعداوة((
(ٔ)

لفظة )جند السلطان( مجملة ثم فصل القول فٌها ، جاءت 

 كما فً المخطط اآلتً:

 إجمال                     تفصٌل        

قة                                    أجناساً مَتَفرِّ

 وقبابل َشتى                                  

 االتفاُق على رْايٍ واحٍد فً الخبلؾجند السلطان               ال ٌتهٌؤ فٌها      

 وأن ٌسوَس جنَدهُ سٌاسًة ُتْخرُج شٌوخُه وقاَدَتُه                                  

 عن االتفاق والصداقة وعن الخبلؾ والعداوة                                 

وقد عدد بالتفصٌل صفات الجند، وطرٌقة سٌاستهم، مما أدى ذلك إلى انسجام         

النص، والذي ربط النص بالروابط الشكلٌة ـ حروؾ العطؾ ـوهذا التبلزم ٌجعل 

النص كالتركٌب الواحد، وهذه العبلقة تضمن اتصال المقاطع النصٌة مع بعضها، 

من العبلقات الداللٌة التً تكمن  وقد ُعدت استمرار الداللة بٌن مقاطع النص،وتمنح 

فً النص وتضمن اتصال المقاطع بوساطة استمرارٌة المعانً فً المقاطع البلحقة، 

وتضمن اتصال مقاطع النص ببعضها؛ ألن القضٌة ترد مجملة وٌتبعها التفصٌل، أو 

ترد مفصلة اإلجمال
(ٕ)

، 

ٌُتْ ومن النصوص األخرى قوله:        لؾ الُحّجة )) من ُعٌوب الؽضب، أنُه 

ٌُْصدىُء الُعقول الصقٌلة، وٌهون األمور  ٌُثٌر األحقاد الكامنة، و الحاَضرة، و

العظٌمة((
(ٖ)

،تحقق االنسجام النصً فً هذه العبارة بوساطة اإلجمال والتفصٌل 

الوارد فً النص والذي به ذكر عٌوب الؽضب، إذ إنه، ٌتلؾ الحجة ، وٌثٌر 

هم فً ور حرؾ العطؾ الواو فً النص أسحض األحقاد،، وٌصدىء العقول، وإن

رٌة وتواشج االنسجام بٌن الفقرات ،وفً هذه العبلقات ٌرتكز االنسجام على استمرا

تفاعل المعلومات التً ٌعرضها النص، وكذلك ٌبٌن المعرفة السابقة بالعالم
(ٗ)

، 

                                                           
 .ٕ٘ٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٔ)
 .6ٕٕ: مدخل إلى انسجام الخطاب نظر: لسانٌات النصٌُ (ٕ)
(ٖ)

 .4ٕٔ: اإلشارة إلى أدب اإلمارة 
 .ٖٓٔنظر: النص والخطاب واإلجراء: ٌُ (ٗ)
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 وتعمل هذه العبلقة على إضفاء الصورة الجمالٌة على النص، وهذا ما ترتكز      

وفً هذا النص تحققت وظٌفة اإلجمال   لبنٌة الداللٌة، وٌتحقق االنسجام،علٌه ا

والتفصٌل كؽرض تفسٌري توضٌحً من المرسل حتى ٌخرج المتلقً من دابرة 

التؤوٌل واالفتراض المنطقً واالحتمال الداللً
(ٔ)

 . 

 اً وٌلحظ حضور هذه العبلقة بشكل كثٌؾ فً نصوص الكتاب، مما ترك أثر        

))واعلم أّن الُجوَد ساتٌر على انسجام النصوص، ونجد ذلك فً قوله أٌضا:  اً واضح

للعٌوِب، ؼارٌس للمحبِة فً القلوب، وإنه ربما ٌكون سبباً لتكسِب المال، وُمحِرزاً 

لكثٌٍر من الخصال((
(ٕ)

همت فً انسجام النص، وقد ذكر تفصٌبلت الجود  التً أس ،

الحاصل فً النص ، وإن هذا التعاضد ٌحقق التماسك إضافة إلى التنظٌم الصوتً 

 النصً، كما هو موضح فً المخطط اآلتً:

 إجمال                                   تفصٌل       

 ساتر للعٌوب                                         

 الجود                         ؼارس للمحبة فً القلوب         

 سبب لتكسب المال                                        

 محرز لكثٌر من جمٌل الخصال                                        

قد ربط النص فً هذه التفصٌبلت ربطاً معنوٌاً وشكلٌاً مما زاد من قوة         

اللٌة التً تماسك النص،  وقد عدت عبلقة اإلجمال والتفصٌل من ))العبلقات الد

تتخذ من اإلجراءات ما تنشط به عناصر المعرفة إلٌجاد الترابط المفهومً 

واسترجاعه((
(ٖ)

 

وهذه العبلقة ال تعتمد على أداة معٌنة أو رابط معٌن، وإنما لكل فقرة تحتوي      

ت هذه العبلقة بؤنها  على أداة ملفوظة أو ملحوظة تختلؾ عن األخرى، وقد ُعدَّ

الكبلم، أو آخره بمعنى ؼٌر مستقل بالفهم، ٌتوقؾ فهمه على  اإلتٌان فً أول

تفصٌله بما بعده أو بما قبله تفسٌره، أو
(ٗ)

ُر داٍع إلى الهالك، قوله: وفً ،  )) الَتَجبُّ

وضامٌن للَمْقِت، وُمْزٍر بالَحَسب، وُمْذِهٌب لُِحْسِن األدب((
(٘)

إن لهذه العبلقة األثر ، 

الواضح فً انسجام النص، وإن واو العطؾ أسهمت فً ذكر التفصٌل، الذي ذكر به 

                                                           
 .1ٗٔنظر: علم اللؽة النصً بٌن النظرٌة والتطبٌق: ٌُ (ٔ)
 .1ٕٓاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٕ)
 .ٖٓٔالنص والخطاب واإلجراء: (ٖ)
 .6٘ٔالقرآنٌة: نظر: المعاٌٌر النصٌة فً السور ٌُ (ٗ)
 .4٘ٔنفسه:  (٘)
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وإن هذا اإلجمال صفات التجبر، وهو داٍع إلى الهبلك، وضامن للمقت وؼٌرها، 

ٌعمل على إثارة التساإل وفٌه تكثر التفسٌرات والتحلٌبلت التً تساهم فً تحقق 

 االنسجام.

)) والصاحُب الفاضلُ إن كان عالماً أفادَك من نصوص األخرى قوله:ومن ال    

علمه، وإن كان حلٌماً علََمك من حلمه ،وإن كان ُشجاعاً أمّدَك بنْصرتِه، وهو 

حقٌق بسدِّ ثْلَمتَِك، وَستر َعورتَِك، فً حاِل َمؽٌبَِك وحْضَرتَِك((
(ٔ)

، فً هذا النص 

لصاحب الفاضل، وتتابع فً التفصٌل فً شرح تفاصٌل وأموراً ٌجب أن تتوافر فً ا

كون الصاحب عالماً وحلٌماً وشجاعاً وأن ٌستر عورة صاحبه وٌسد ثلمته، ففً هذا 

حاضرة فً ربط النص تنسجم وحداته وتتسق فقراته، وإن أداة العطؾ )الواو( 

ر الكبٌر فً تماسك النص، وإضفاء الصورة الجمالٌة على النصوص مما لها األث

ظة الصاحب الفاضل ثم طرٌق تسلسل الفقرات التً أُجملت بلف النصوص عن

 .فصلت بمزاٌاه

 (Reason – Result Relationـ عالقة السبب والنتٌجة )ٕ

هً إحدى العبلقات الداللٌة )) التً تربط بٌن أجزاء النص، وتعتمد فً ذلك       

على أداة من األدوات التً تعتمد علٌها العبلقة السببٌة الملفوظة كـ )الفاء السببٌة، 

والم التعلٌل، والباء الدالة على السببٌة( وفٌها ٌتقدم المسبب على السبب((
(ٕ)

. 

ألدوات األخرى كـ )حتى، ألنه، وؼٌرها( ووظٌفتها وتتم  عن طرٌق بعض ا     

تكمن فً ربط النص بالسٌاق، وهذه العبلقة كسابر العبلقات الداللٌة التً تربط 

مجموعة جمل  تماسكها سواء على مستوى جملتٌن أممفاهٌم الجمل، وتزٌد من 

متتالٌة
(ٖ)

قٌق ، وتجمع هذه العبلقة بٌن مفهومٌن ، أو أكثر فً النص، وٌتوقؾ تح

الحدث الثانً على حدوث األول ؛ ألن هناك شروط لوقوعه
(ٗ)

. 

لى العبلقات الداللٌة التً تكون فً الؽالب واقعة فً وقد أشار ) دي بوجراند( ع     

النص، بوساطة طرابق تنبإٌة لتنظٌم المعلومات
(٘)

. 

فً نصوص الكتاب، مما زاد وقد شكلت العبلقة السببٌة حضور كبٌر       

، إذ ربطت مفاهٌم الجمل المتجاورة وتقوم بذكر األسباب لكن وة وتماسكق النصوص

 ؼالباً ما تكون النتٌجة واحدة.

                                                           
 .1ٙاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٔ)
 .ٖٔٓاجتهادات لؽوٌة: (ٕ)
 .4ٕٓنظر: علم لؽة النص النظرٌة والتطبٌق: ٌُ (ٖ)
 .1ٗنظر: آلٌات االنسجام النصً فً خطب مختارة من مستدرك نهج الببلؼة: ٌُ (ٗ)
 .6ٖٗنظر: النص والخطاب واإلجراء: ٌُ (٘)
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ْهُه على الصواب ومن النصوص التً وردت فٌها العبلقة السببٌة قوله:       )) َنبِّ

من رأٌه، وأترْكُه حتى ٌْظَهَر على َؼلَطِه((
(ٔ)

، فً هذا النص وجود الحدث الثانً 

م تحقٌقه اعتمد على حدوث األول وهو التنبٌه على الصواب ، حتى تتحقق وتما

النتٌجة وهً الظهور على الؽلط، وتنسجم هذه النصوص فٌما بٌنها لتحقق العبلقة 

 الجامعة لهما بوجود الرابط )حتى( التً تساهم فً تماسك النص.

ن )) ٌجب أن ٌكوَن الحاجُب سهل الوجومن النصوص األخرى            ٌِّ ه، لَ

العرٌكة، سالَم الجوارح، حتى ٌكون وْجُهُه عنواناً عن وجه محجوبه من َؼَضِب 

ورضا((
(ٕ)

، هنا فً هذا النص تعددت األسباب لكن النتٌجة واحدة وهً كون وجهة 

ٌصبح عنواناً، وقد عللت هذه العبلقة للشروط واألسباب التً وضعها المإلؾ على 

د تعدد األسباب، وقد بٌنت مقصد أعطى النتٌجة بع الحاجب ثم تسلسل بالكبلم بؤنه

طقٌة إذ ٌترتب بها المسبب المتكلم، وكما نعلم أن هذه العبلقة هً من العبلقات المن

والسبب، وهذا ٌعنً أن عبلقة السببٌة بإمكان أن ٌستخرجها المتلقً من دون وجود 

 ظً.الرابط اللف

))إن الماللَ كما فً قوله: فً هذه العبلقة أحٌاناً ٌتؤخر السبب عن المسبب  وقد      

ٌُْخُبُر عن لْؤم الَطْبع؛ ألَّن الَملُولَ الُبدَّ لَُه من حالتٌن، إما أن  ٌََقضً بَفساد الَعْقل، و

ِجُب استحساُنُه، وإما أْن ٌكوَن ثانٌاً استقبَح ما الَ ٌجُب  ٌَ ٌكوَن أّوالً استْحَسَن ماال 

استْقَباُحُه((
(ٖ)

هم ذلك فً انسجام النص تقدمت النتٌجة على السبب وأسهذا  ، فً

النص وتماسكه، ومهما كان الرابط )سبب / نتٌجة، نتٌجة/ سبب( فإنه ٌستند إلى 

رابط منطقً متدرج من فكرة إلى أخرى، فٌلجؤ بها صاحب النص بؽٌة استمالة 

و بالعكسالمعانً الذهنٌة بنا على ثنابٌة تولد الجمل البلحقة من السابقة أ
(ٗ)

. 

)) كالماء الذي ٌبقى فً األوِدٌِة عن مطر وقد وردت العبلقة السببٌة فً قوله:      

ْصلُ إلى َنْهٍر وال إلى َبْحٍر، ألنه ال ٌَ َماّدَة له(( الصٌؾ، فال 
(٘)

، النتٌجة فً النص 

 هم فً)ال مادة له(، وإن هذا التعبٌر أس)الماء الباقً فً األودٌة( ، أما السبب هو 

هم فً فهم نصوصه، وإن ذكر السبب والمسبب ٌسبناء النص وانسجامه، وترابط 

هم كذلك ت والمعانً الواردة فً النص، وتسالخطاب، وٌمكن القارئ من فهم الدالال

ة لمعرفة ماهً المقاصد من فً إبقاء المتلقً مستنبطاً ألحداث النصوص الوارد

                                                           
 .6ٓأدب اإلمارة:  اإلشارة إلى(ٔ)
 .4ٓٔنفسه: (ٕ)
 .44نفسه: (ٖ)
 .1ٙنظر: آلٌات االنسجام النصً فً خطب مختارة من مستدرك نهج الببلؼة:ٌُ (ٗ)
 .4ٕٓاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (٘)
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دات النص، فهو رابط منطقً، وإن هذه العبلقة تساعد على )) ضم وحالكبلم، 

ٌترتب فٌه السبب عن المسبب((
(ٔ)

. 

)) أن الَفْقَر خٌٌر  ومن النصوص األخرى التً وردت فٌها العبلقة السببٌة     

للبخٌِل من ماله، ألن ماله مع البخل ٌضرُّ بِعْرِضِه، وتُحضُّ على َمَضّرته((
(ٕ)

، هنا 

وذلك ألهمٌتها، وهنا السبب ورد  تقدمت النتٌجة على األسباب الواردة فً النص

خٌل من المال ، على شكل تفسٌر وتحلٌل لبٌان األسباب، لنتٌجة الفقر وهو خٌر للب

افر األسباب تحقق االنسجام وبتض العبلقة  فً ربط وحدات النص،همت هذه وأس

النصً، ومن خبلل هذا المخطط ٌتبٌن لنا وجود عبلقة السبب مع النتٌجة فً 

 نصوص الكتاب:

 الصحٌفة النتٌجة السبب

ـ ما حفظته بمثابة ٔ
صاحب الجوز الصحاح 

 الذي ال ٌفوز بنفعه
ـ أن المستشار فً ٕ

األمور ٌجب امتحانه فً 
 االختبار.

ـ نبهه على الصواب من ٖ
 رأٌه.

ـ ٌجب أن ٌكون الحاجب ٗ
سهل الوجه، لٌن 

 العرٌكة....
ـ ألن االعتذار عن ٘

 االستبذان.
عن  ـ وأن ٌرٌه أنه راجعٙ

 قتاله.
ـ الشجاعة من محاسن 6

 األخبلق، وؼرابز الكرام..
 
ـ لٌكن عقابك معجبلً 4

 ومإجبلً.

 ـ حتى ٌستخرج من قشره .     
 
 

ـ حتى ٌخلص من أوصاؾ تخل 
 بالنصٌحة.

 
 ـ حتى ٌظهر على ؼلطه.

 
ـ حتى ٌكون وجهه عنواناً عن 
وجه محجوبه من ؼضب أو 

 رضا.
لقدر ـ أنز لقدر الممنوع، وأوسع 
 الربٌس من التصرٌح بالمنع.

ـ لتفرٌق حشوده، ولٌرجع إلى 
 مؤمنه.

ـ ألنها تكفً كثٌراً من القتال 
 وصاحبها منصوراً بالرعب.

 
ـ حتى ٌظن السالم منه أنه 

 سٌؤتٌه...

٘ٗ 
 
 

ٙٙ 
 
 

6ٔ 
 

ٔٓ4 
 
 

ٔٓ1 
 

ٕٖٓ 
 

ٕٖٔ 
 
 

ٔ٘ٓ 

 

                                                           
 .1ٗٔعلم اللؽة النصً بٌن النظرٌة والتطبٌق: (ٔ)
 .1ٕٓاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٕ)
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وبذلك تتحقق العبلقة السببٌة فً النصوص، مما تإدي إلى تماسك النصوص    

وترتكز على رابط داللً وتعتمد على  السابق، د فً الجدولوانسجامها، كما هو وار

)) أن الحدث الثانً استجابة عقلٌة للحدث األول(( 
(ٔ)

. 

 ـ عالقة السؤال والجواب:ٖ

ذلك ألنهما ٌدوران حول داللة ما، وموضوع تربط داللة السإال بالجواب ، و        

واحد، وبها ٌتحقق انسجام النص، وترابط أجزابه ترابطاً مهماً، وتعبر عنها أدوات 

االستفهام ) هل، أٌن، ما، كٌؾ،......(، ووظٌفتها تكمن  فً بناء الحوار داخل 

النص
(ٕ)

. 

ْتلونً، ))فقال كٌؾ أصنُع؟ الومن النصوص التً وردت فٌها قوله:         ٌَ ذبب 

والنهُر عمٌٌق، والَقْنَطرةُ مكسورةٌ، ولسُت أْحِسُن السباحة، إال أنً على حال ال أَجُد 

شٌباً أحرَز لً من أْن أَلَجأ بنفسً إلى الماء((
(ٖ)

، ذكر السإال فً هذا النص بؤداة 

االستفهام )كٌؾ( وقد ورد الجواب على السإال فً النص نفسه، وهو )ألجؤ بنفسً 

لماء( وإن وجود السإال ٌإدي إلى شد انتباه السامع، وٌبحث مع نفسه عن إلى ا

الجواب الضمنً فً جواب، ومن ثم ٌتم التواصل بٌن عقل السامع والنص لٌجد 

هم ذلك فً انسجام النصوص وتحقٌق الؽاٌة المنشودة فً تماسك السإال، مما أس

 النص.

اً:  تسلٌنً منأما قوله:       أٌن هذا المال الذي عندي؟ فسألَْتُه،  ))قال ألهله ِسرَّ

فقال: إنً كنُت سارقاً، أرقى على البٌوت((
(ٗ)

، إذ تعمل هذه العبلقة على لفت انتباه 

السامع مما ٌإدي ذلك إلى انسجام النص، إذ ربط به النص السٌاق، وتعمل أدوات 

ٌفة االستفهام على تنظٌم المعنى الداللً فً النص، وٌبرز دورها من خبلل  وظ

الحوار التً تكون داخل النص عن طرٌق عبلقة السإال بالجواب، إذ إن هذه العبلقة 

منصهرة ومذابة فً عبلقة الحوار، إذ تقع من ضمن عبلقة السإال  العبلقة األكبر 

منها وهً )الحوار( ، التً تعتمد فً تحقٌقها على وجود طرفٌن، وهذه تشكل 

 القضٌة الكبرى.

ُق ))فومنها قوله:       قال له صاحُب الدار: مْن أنت؟ فقال: أنا الُمَصدِّ

الَمْخدوُع((
(٘)

وردت أداة االستفهام فً النص )من( بوجود عبلقة السإال والجواب ، 

                                                           
 .6ٖٔاجتهادات لؽوٌة: (ٔ)
 .6ٌُٕٓنظر: علم لؽة النص النظرٌة والتطبٌق:  (ٕ)
 .1ٔٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة:(ٖ)
 .1ٖٔنفسه:(ٗ)
 .1ٗٔـ1ٖٔنفسه: (٘)
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فً النص، وهذه العبلقة ٌكشفها المتلقً، وٌكشؾ طرٌقة فهمها، وٌكون استنتاج 

لعبلقة فً انسجام المعانً بحسب األدوات الموجودة فً النص، ومن ثم تساهم هذه ا

النص، وتماسكه وترابط أجزاءه، واستمرارٌة المعانً فٌه، وقد تداخلت هذه العبلقة 

مع عبلقة الحوار المعتمد على السإال والجواب، وهذا التواشج ساهم فً انسجام 

 النص.

))قٌل لبنً أمٌة: بأي شًٍء َذَهَب ُمْلُكُكم؟ فقالوا بتضٌٌع الَحْزم، وفً قوله:         

وَتْرِك ُشْؽل الٌوم إلى ؼٍد((
(ٔ)

، تظهر عبلقة السإال والجواب لتإدي معاٍن متعددة، 

ومنها التً جاءت فً النص ) للتنبٌه( ، فقد وضح فً هذا النص ما وصل إلٌه بنً 

أمٌة بسبب تركهم للحزم، فجاءت أداة االستفهام )أي(  للسإال عن ملك بنً أمٌة 

ً نفس النص، مما ٌتبادر إلى ذهن المتلقً عند وأٌن ذهب، لنجد الجواب حاضراً ف

تً تعمل على إتمامه قراءة النص، ومما ٌشد انتباهه فً هذه العبلقة الداللٌة ال

انسجام النص وتماسكه، وإن التنوع فً استعمال بعض أسماء االستفهام الذي كان 

تم بحسب وظٌفة السٌاق، وذلك مع مراعاة ذكر الجواب، هنا تكتمل العبلقة، وٌ

الربط بٌن المفهومٌن فً النص، وٌتم االنسجام بٌنهما
(ٕ)

. 

)) كٌؾ التخلص منها؟ واالعتذار لها، تحتاُج ومن النصوص األخرى قوله:       

ن، واالحتراُس منها أْن ٌنعكَس، واالستعداد لها(( الحٌلُة إلى التلطؾُّ والتمرُّ
(ٖ)

 ،

وردت عبلقة السإال والجواب فً هذا النص بؤداة االستفهام )كٌؾ(، التً ٌسؤل بها 

عن الحال، وهنا ٌسؤل عن كٌفٌة التخلص من الحٌلة، وهذه العبلقة تترك للمتلقً 

فرصة الكشؾ عن العبلقة الداللٌة، وشارك صاحب النص فً اظهار المعنى 

أجزاءه، وتتواشج كذلك مع عبلقة م فً انسجام النص وتماسك المراد، ومن ثم ٌسه

الحوار التً ٌكون تحقٌقها معتمد على وجود طرفٌن، وتتداخل فً هذا النص عبلقة 

زر ٌشد وٌقوي العبلقات الداللٌة وٌعمل على ، وهذا التآاإلجمال والتفصٌل أٌضاً 

 انسجام النصوص وتماسكها بشكل اكبر.

 (Condition_ Result Relationـ عالقة الشرط والجزاء:) ٗ

تعمل هذه العبلقة على انسجام النص وبناء موضوعه عن طرٌق ربط         

وتتم هذه العبلقة بوساطة بعض  عناصر الجملة الواحدة أو سلسلة من الجمل،

األدوات ) إذا، من، إن ، لما، لو، لوال، وؼٌرها(، ووظٌفتها تكمن فً ربط الجملتٌن 

                                                           
(ٔ)

 .ٖٕٓاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  
 .ٕٔٔنظر: النثر الصوفً دراسة فً لسانٌات النص: ٌُ (ٕ)
 .1ٕٕ: اإلشارة إلى أدب اإلمارة (ٖ)
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حتى أصبحتا كالجملة الواحدة
(ٔ)

)) لنصوص التً وردت فٌها هذه العبلقةومن ا ،

فإذا تفْقدَت هذه الوجوَه من أفعالَك، وتدَبْرَتها بفْطنتَِك فً جمٌع أْحوالَِك، فُْزَت 

بالحكمِة، وأَخْذَت بنصٌٍب وافٍر من السٌاسة((
(ٕ)

، هنا فعل الشرط )فإذا تفقدت(، 

أضافت واو ووجود الفاء الرابطة لجواب الشرط ساهم فً انسجام النص، وقد 

نص وقد دلَّ به على تؤكٌد الكبلم، وتربط الكبلم مما ٌإدي لل اً العطؾ معنى إضافٌ

))عناقٌد من الدالالت((وشكل ذلك إلى انسجام النص
(ٖ)

،ومما ٌجدر اإلشارة إلٌه أن  

دراسات الباحثٌن قد أثبتت أن هذه العبلقة ذات ملمح منطقً وبدورها تحكم النص 

مهبشكٍل ٌإدي إلى انسجا
(ٗ)

. 

)) ولو أنك للفخِر أرْدَتُه لكان افتخارَك باالستشارة أْمَدَح من منها أٌضاً:       

افتخارَك بترِك النصٌحِة((
(٘)

أسهمت هذه العبلقة فً بناء وحدات النص وبناء  

موضوعه، فالشرط فً ) ولو أنك( ٌحقق التماسك الداللً مع الجواب )لكان 

وهذه العبلقات تتراوح بٌن الوضوح  م النص،افتخارك(، ما أسهم ذلك فً انسجا

ودقة االستخراج، ونجد فٌها بعض األحٌان )االحتمال(، وٌمكن لهذه العبلقات أن 

تستنتج من التفسٌر واالفتراض المسبق
(ٙ)

. 

))واعلم أنَك إذا علْمَت فٌما سلؾ من أمرك من ومن النصوص األخرى قوله:      

ٌَن بوجوه اآلراء((مواقع الخطأ، فقد استْقبلَت الٌق
(6)

، فً هذا النص وجود أداة 

وفعل الشرط )إذا علمت( مع جواب الشرط المقترن بالفاء )فقد( أدى إلى تماسك 

النص وانسجامه، ٌعطً صورة عن طرٌق تبلحم أجزاء النص، وقد عمل على 

))وإذا أشكلَ علٌَك الصواُب فً أْمٍر من  وقوله:لسلة من الدالالت فً هذه العبلقة، س

األُمور، فاْقِصد إلى أبعد ما كان من هواك((
(4)

انسجام فً  ،وهذه العبلقة لها أثر فعال

وإذا أشكل( ٌرتبط مع جواب الشرط )فاقصد( لٌكون النصوص، وإن فعل الشرط )

أن تفعل  )) وإن استطْعتَ قوله: و ٌساهم فً انسجام النص، اً داللٌ اً بذلك ارتباط

((ُكلَّها دون الَوْعد بها فافَعلْ  أفَعالكَ 
(9)

. 

                                                           
 .ٕٕٔوالتطبٌق: ٌنظر: علم لؽة النص النظرٌة (ٔ)
 .4٘اإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٕ)
 .ٕٕٔنظر: علم لؽة النص النظرٌة والتطبٌق: ٌُ (ٖ)
عباس عذٌب،)رسالة ماجستٌر(، إشراؾ:  دراسة فً ضوء علم النص:هـ( 1ٔٔ)تنظر: مقامات السٌوطً ٌُ (ٗ)

 .11 م،6ٕٔٓأ. د كاظم داخل الجبوري، جامعة المثنى، كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة،
(٘)

 .٘ٙنفسه: 
(ٙ)

، النص والخطاب واالتصال: محمد العبد، األكادٌمٌة الحدٌثة 1٘ٔلؽة النص النظرٌة والتطبٌق: نظر: علمٌُ  
 ..  4ٙٔ،مٕٗٔٓللكتاب الجامعً، )د. ط( ،

(6)
 .1٘نفسه:  

(4)
 .41نفسه: 

(1)
 .4ٙٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  
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لك فً انسجام النص هم ذه )فافعل(، وأستؤتً هذه العبلقة بوجود الشرط وجواب      

ًَ السلطاُن بقوٍم ذي تِفاٍق وشّدة وقلِة إنصاٍؾ وتبلحم أجزاءه، وقوله:  )) وإذا ابُتل

ٌُقِْم منهم رؤوساً  ((وانقٌاٍد إلى الحقٌقة، فل
(ٔ)

، هنا أداة الشرط لها أثر واضح فً 

تحقٌق التماسك الداللً ، ففً هذا النص نجد الشرط فً األداة )إذا( مرتبطاً بالجواب 

 ) فلٌقم(، وهذا التعاضد أسهم فً انسجام النص.

 (Exemplification Relationـ عالقة التمثٌل: )٘

وهً من العبلقات الداللٌة األساسٌة التً تقوم بالربط بٌن قضاٌا النص، إذ       

تتظافر هذه العبلقة مع عبلقات داللٌة أخرى فً بناء الوصؾ داخل النص
(ٕ)

، ومن 

 األدوات التً ٌحصل بها التمثٌل )الكاؾ، مثل، كما، كؤن، شبه، ....( وؼٌرها.

من نصوص الكتاب، وقد ربطت النص  وقد وردت هذه العبلقة فً العدٌد     

بروابط شكلٌة)لفظٌة(، وتارة بروابط معنوٌة تفهم من النص وقد تكون اسماً أو فعبلً 

))وكمثِل الرجل الذي عنده كْنٌز فً داره وهو ال ٌشتؽل أو حرفاً ،ومنها قوله:

ِرِه، بحفره، وُمَشاِبٌه لصاَحِب الِسْمِسم الذي ٌمشً فً الظلمة، وال ٌتشاؼلُ بَِعصْ 

ٌُْحسُن الدواَء(( وكمثِل الطبٌب الذي 
(ٖ)

، فً هذا النص نجد عبلقة التمثٌل واضحة 

مشابه، الكاؾ، مثل( ، وفً لفظ  األثر  بوجود الروابط اللفظٌة ) الكاؾ، مثل،

كمثل الرجل، وكمثل الطبٌب( ،هذه الصور التً ذكرها المإلؾ حصل بها انسجام )

ة انتباهه عن طرٌق التكرار الحاصل فً النص، وكل النص وشد انتباه المتلقً وإثار

هذا التعاضد حقق االستمرارٌة فً المعنى وتماسك النص، وعزز هذا الربط فً 

تبلحم فقرات النص، وتكثٌؾ االنسجام بالروابط الشكلٌة الملفوظة والملحوظة، 

والعبلقة فً هذا النص ) مشابه لصاحب السمسم(، قد رسم فٌها المإلؾ صورة 

على المعنى المجرد مما أدى ذلك إلى انسجام النص  اً ضاؾ للنص معنى حّسٌوأ

 وربط الجمل فٌما بٌنها بالروابط اللفظٌة والمعنوٌة.

))إن الناس كالسٌوؾ ، ومن النصوص التً فٌها عبلقة التمثٌل حاضرة قوله:    

سٌٌؾ بألؾ وسٌؾ ٌ بدرهم((
(ٗ)

. 

فً كتاب اإلشارة تشبٌهات كثٌرة، ففً هذا النص شبه الناس بالسٌوؾ،  وإن       

مما ٌعطً صورة جمالٌة منسجمة وتتداخل هذه العبلقة فً هذا النص مع عبلقة 

                                                           
 .ٔ٘ٔ: اإلشارة إلى أدب اإلمارة (ٔ)
 .ٕٗٔعلم لؽة النص النظرٌة والتطبٌق: (ٕ)
 .ٗ٘اإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٖ)
 .1ٙنفسه: (ٗ)
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اإلجمال والتفصٌل، إذ ٌجمل بتشبٌه الناس بالسٌوؾ، ثم ٌفصل القول بسٌؾ بؤلؾ 

 ً تماسك النص.وسٌؾ بدرهم، وبوجود ) كاؾ( التشبٌه التً حققت دورها ف

))فإن العدو كالنار التً َتَتربى من الشرارة، والنخلة التً ومنها أٌضاً قوله:         

تنُبُت من الَنواة((
(ٔ)

، تحقق التماسك النصً والداللً فً هذا النص فً عبلقة 

هم ذلك كاؾ(، إذ شبه العدو بالنار مما أسالتمثٌل القابمة على وجود حرؾ التشبٌه )ال

ام النص، قد أعطت هذه العبلقة صورة جمالٌة للنص وانسجاماً واضحاً فً انسج

 وتماسكاً بوجود الرابط اللفظً ) الكاؾ(.

ٌُحصى دقابق قوله: و          )) فتراه أبدى كأنه أبله، وهو ُمَتبالِه، فهو 

األُمور((
(ٕ)

، أسهمت هذه العبلقة فً رسم صورة تشبٌه باألبله، وبذلك حقق 

النص وتقدم المعنى وتقوي الربط بٌن أجزاِبه، وكذلك وجود أداة  االنسجام داخل

 التشبٌه )كؤن( تحقق انسجام النص وزاد المعنى دقة. 

)) وُكلُّ ما عْلمَتُه منها، فاْحَذَر أن َتعٌبُه على ؼٌِرَك وأنت ُمْرتكب لِمْثلِه وقوله:      

فً نفِسَك((
(ٖ)

جام النص، وٌعطً هذا لفظة )مثله( مساهمة فاعلة فً انس تهم،  أس

 التشبٌه أثراً فً نفس المتلقً وٌساهم فً تكثٌؾ المعانً والتماسك الداللً فً النص.

))ومثلُ الوزٌر الفاسد كمثِل التْمساح فً الماء  ومن النصوص األخرى قوله:       

الصافً((
(ٗ)

، هنا فً هذا النص تمنح عبلقة التمثٌل صورة حسٌة ٌرسمها المتلقً 

، بتمثٌل الوزٌر الفاسد بالتمساح فً الماء الصافً، وأن وجود األداة الشكلٌة فً ذهنه

 الملفوظة )الكاؾ( إلى جانب لفظة ) مثل( زاد من انسجام النص وتكثٌؾ المعنى.

)) إن األصحاب ثالثة: صاحٌب كالؽذاء، وصاحٌب كالدواء، وصاحٌب وقوله:          

كالداء((
(٘)

هذا النص ٌظهر بتكرار األداة الشكلٌة الملفوظة ، إن المعنى المنسجم فً 

التً جات للتشبٌه )الكاؾ( ،وهذا التكرار ٌإدي إلى تكثٌؾ المعنى وٌقوي النص، 

 وٌزٌد من انسجامه عن طرٌق رسم صور متعددة لؤلصحاب.

)) وهو ِمثلُ النار الكامنة فً الرماد ، والصوارم المكنونة فً وقوله:       

األؼماد((
(ٙ)

نا اإلشارة فً التشبٌه إلى أنه ٌشبهه بالنار الكامنة فً الرماد، ، وه

وبالصوارم المكنونة باألؼماد، وهذا التشبٌه له قدرة تصوٌرٌة ٌعطً من خبللها قوة 

                                                           
 .4ٕٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٔ)
 .ٖٖٕنفسه: (ٕ)
 .46نفسه:(ٖ)
 .4ٕٔنفسه: (ٗ)
 .ٕٖٔنفسه: (٘)
 .ٖٖٕنفسه: (ٙ)
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للنص، وتقدم المعنى وتصوره على هٌؤة صورة مستوحاة من أمور حسٌة، ألنه 

 انسجاماً واضحاً. عقل إلى الحس، وهذا التشبٌه ٌتركٌتمثل باألمور من ال

 ـ عالقة االستثناء:ٙ

وهً من العبلقات الداللٌة التً لها دور مهم فً الدراسات النصٌة، لمساهمتها     

الفعالة فً انسجام النصوص وتماسكها، وتحصل هذه العبلقة بوساطة بعض 

األدوات ) إال، سوى، خبل( وكانت األداة )إال( أكثر النصوص حضوراً فً نصوص 

الكتاب
(ٔ)

. 

))وما ال ٌبذله الملوك ومن النصوص التً وردت فٌها عبلقة االستثناء قوله:      

لعمالهم ووزرابهم إال بعد طول الصحبة وأكٌد التجربة((
(ٕ)

، وقد استثنى فً هذا 

النص بؤنه بعد طوال الصحبة والتجربة ٌثق الملوك بعمالهم، وهذه العبلقة تزٌد من 

وتساهم مساهمة فاعلة فً تحقق االنسجام، وربط فقرات المعانً فً النص،  إثراء

 النص مع النصوص األخرى، ولعبلقة االستثناء األهمٌة الكبرى فً انسجام النص.

))وال تسترِسلَّن مع أحًد وإن صْحبتُه إال بالمروَءِة((وقوله:       
(ٖ)

، االستثناء هنا 

ٌره، وساهمت عبلقة االستثناء باألداة )إال( ، وقد استثنى االسترسال بالمروءة عن ؼ

  مة فاعلة فً تماسك النص وانسجامه.مساه

ِه واجتهاده، فال َتلُْمُه على َؼلَِطه وقوله:      ))وكل مْن علْمَت ُنْصَحُه، ووثِقَت بُحبِّ

إال لَْوَم تقوٌٍم وتنبٌه((
(ٗ)

، فً هذا االستثناء الوارد فً النص باألداة )إال( قد استثنى 

ن لهذه األداة الشكلٌة التنبٌه عن ؼٌره، لمن وثقت بحبه واجتهاده، وكالوم التقوٌم و

ومن النصوص األخرى  ً ربط النص وتماسك وتبلحم فقراته،ر المهم ف)إال( األث

ْحُسُن إال للعالِم، وللوالِدٌَن، والُسلطان العدل، فأما ؼٌر قوله:  ٌَ )) إّن الخضوَع ال 

هؤالء فالُخُضوُع لهم َقبٌح((
(٘)

ستثناء جاء هنا لٌدل بمعنى الخضوع الذي ٌمكن ، اال

لئلنسان الحق فٌه، والضً استثنى فٌه العالم والوالدٌن وسلطان العدل، دون 

الخضوع لؽٌرهم، وربط عبلقة االستثناء داللٌاً وحقق االنسجام، كما ونلحظ عبلقة 

النص  هذا التعاضد فً تماسكهم فصٌل عندما استثنى الخضوع، مما أساإلجمال والت

ِك إال من تثُق بكتمانه، وتأنس ُ ألمانته((قوله:  وفً ))فال ُتَفاِوَت فً ِسرَّ
(ٙ)

. 

                                                           
 .14هـ( دراسة فً ضوء علم النص: 1ٌٔٔنظر: مقامات السٌوطً )ت (ٔ)
 .ٕٕٓاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٕ)
 .ٓٓٔنفسه: (ٖ)
 .ٕٓٔنفسه: (ٗ)
 .4٘ٔنفسه: (٘)
 .16ٔنفسه: (ٙ)
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وردت أداة االستثناء الشكلٌة )إال( فً نصوص الكتاب كثٌراً وهذا إن دلَّ على       

شًء فهو ٌدلُّ على أهمٌة االستثناء فً انسجام النص، وتبلحم أجزابه، وربط النص 

فظة على استمرارٌة المعانً فً النص، وقد استثنى فً هذا النص داللٌاً مع المحا

 من ٌثق بكتمانه ٌمكن له البوح بسره.

أ إال مع التنمٌِة((وفً قوله:       ٌَّ َتَه ٌَ ))واعلم أن الجوَد ال 
(ٔ)

، هنا استثنى التنمٌة 

( دون ؼٌرها لتهٌبة الجود، ونرى األثر البالػ فً النص بوجود أداة االستثناء )أال

وقد أعطى مزٌة للتنمٌة دون ؼٌرها، وبوجود هذه األداة انسجم النص وحقق 

 استمرارٌته.

لْ بعٌِن عقله، لم ٌقْع سٌؾ ِحٌلِه إالَّ على وفً قوله أٌضاً:      ))من لم ٌتأمَّ

َمَقاتِلِه((
(ٕ)

، االستثناء الوارد فً النص بوجود أداته )إال( التً بها تحقق تماسك 

ثراء المعانً فً إء الكبلم مع بعضها البعض، وتزٌد من النص، وتبلحم أجزا

النص، وكان ألداة االستثناء دورها الفعال فً النص وقد ذكر بؤن من لم ٌستعن 

هم فً ربط له، وهذا استثناء واضح فً النص أسبعقله ٌقع سٌؾ حٌله على مقات

 فقرات النص وبٌان المعنى.

 ـ عالقة اإلضافة:7

وهً من العبلقات األساسٌة التً ٌتم من خبللها بناء النص، ووظٌفتها الربط      

بٌن الجمل، وكان تحققها بوساطة حروؾ العطؾ ) الواو، لكن ، أو، بل، ثم(، ونجد 

هذه العبلقة فً أؼلب نصوص الكتاب، واقتصرت على الربط الشكلً دون الربط 

المعنوي فً أؼلب النصوص
(ٖ)

. 

)) ثم إن األفعال التً وردت فٌها عبلقة اإلضافة قوله :  ومن النصوص      

منفعٌة ، وفعل ُتْدفُع به َمَضرةٌ(( َتنقسُم إلى فعٍل ُتْطلَُب به المستْحَسنة
(ٗ)

، فً هذا 

النص عطؾ الواو جملة على جملة، وإن الربط الشكلً واض فً النص، كما أسهم 

 ذلك فً ربط النص وانسجامه وتماسكه.

)) فتكون فً ذلك زابداً فً َؼلَِطِه، مؤدٌاً لنفسَك فً إطراحِه له:وفً قو      

ْهُه على الصواب من رأٌِه(( وجفوته، ولكن  نبِّ
(٘)

. 

                                                           
 .6ٕٓاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٔ)
 .1ٕٕنفسه: (ٕ)
 .44ٔالنظرٌة والتطبٌق: ٌنظر: علم لؽة النص (ٖ)
 .6٘اإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٗ)
 .6ٓنفسه:(٘)
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تركت عبلقة اإلضافة أثراً واضحاً فً انسجام النص، عن طرٌق األداة        

ولٌس ))ومن النصوص األخرى قوله:،بها تحقق تماسك النص  الملفوظة )لكن( التً

ًٌ على ؼالب الظن(( كل الرأي مقطوعاً على صوابه بل اآلراء فٌها ما هو مبن
(ٔ)

 ،

هنا حصل الربط بالعبلبق اللفظٌة الشكلٌة )بل(، إذ ساهمت فً تماسك النص وعدم 

 تفككه، وأفادت )بل( اإلضراب فً النص.

لُ ما ٌجُب أن ُتدرَب نفَسَك علٌه معرفة جمٌع ُعٌوبَِك ، وقوله:       ْرَبُة )) وأوَّ والدُّ

الََك بالَنظر، وتعقَّْب أفعالََك وعلى الزوال عنها، فإن لم َتعرْؾ جمٌعها، َفَتَصَفْح أح

ل(( ُكلها بالتأمُّ
(ٕ)

همت فً انسجامه وتماسك فقراته، ، ذكرت الفاء فً النص وأس

 وأٌضاً وجود واو العطؾ لها دور كبٌر فً استمرارٌة داللة المعنى.

ٌُزهُد أهل الفضل فً )) وفً قوله:         وإن خالْفَتَه ساعًة عاداَك وقَذفَك، ثم إنه 

موَدتَِك، وٌطمُع األرذال فً صحبتَك((
(ٖ)

، عن طرٌق األداة الشكلٌة )ثم( تتحقق 

عظٌم الفعال فً تحقق انسجام عبلقة اإلضافة وتترك أثر كبٌر فً النص، ودورها ال

ل، ومبعدةٌ لإلخوان ، وُمفسدةٌ ))فأما الحجبة، فمضٌٌه لألشؽافً قوله: والنص، 

للرعٌة،  وقاطعٌة عن معرفة األخبار الحادثة((
(ٗ)

عبلقة اإلضافة فً دقة  تهم، أس

المعنى وإثرابه، وهذا جاء عن طرٌق أداة العطؾ )الواو( الرابط بٌن فقرات النص، 

 وهذا الربط ٌساهم فً تحقق االنسجام، واستمرار المعنى.

َطْع كالمك بعد ابتدابه، ثم تعد المستمعٌن بإتمامه(()) وال َتقْ قوله: و       
(٘)

 ،

نص بإضفاء تساهم )ثم( فً تحقق التماسك الداللً فً النص، وانسجام أجزاء ال

 ة اإلضافة بإتمام المعنى فًالواردة  فً عبلق (ثمالمعانً وتكثٌفها، وأسهمت )

 النص.

ز منه ضعٌؾ(( وفً قوله:       َتحرَّ ٌَ )) لم ٌأمْن أن ُتْبصر له حٌلٌة أو 
(ٙ)

، تساهم أو 

الواردة فً عبلقة اإلضافة فً النص فً تحقق التماسك الداللً وانسجام النص 

وترابط فقراته، وبناء النص داللٌاً، وقد تحققت عبلقة اإلضافة بوجود هذه األدوات 

 فً نصوص الكتاب.الشكلٌة، والتً كان الواو أكثرها حضوراً 

 

                                                           
 .6ٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة:(ٔ)
 .46نفسه: (ٕ)
 .1ٙنفسه: (ٖ)
 .ٖٔٔنفسه:(ٗ)
 .6ٙٔنفسه: (٘)
 .ٖٖٕنفسه: (ٙ)
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 ـ عالقة البدٌل ) التخٌٌر(:8

ر مهم فً النص، إذ تفٌد التخٌٌر بٌن معنٌٌن، وتكون من العبلقات التً لها أث       

هذه العبلقة بوساطة حرؾ العطؾ )أو( الذي ٌفٌد التخٌٌر، و)أم( التً تفٌد اختٌار 

أحد الشٌبٌن
(ٔ)

. 

))ربما كانت االستشارةُ فً دٌل قوله: ومن النصوص التً وردت فٌها عبلقة الب     

ثْلمٍة من ثلِمَك، أو فً التخلصُّ من ِؼّرٍة من أمرك(( سدِّ 
(ٕ)

، استعمل المإلؾ فً 

اللفظة األولى )سد ثلمة( وفً الثانٌة ) التخلص من ؼرة(، فوقعت )أو( موقع 

 االتخٌٌر بٌنهما، فله ما ٌشاء من ذلك، فؤداة الفصل التً ربطت بٌنهما حصل به

 على العبلقة الثنابٌة اإلبدالٌة فً النص.االنسجام النّصً، وفٌها تؤكٌد  

ؾ((وفً قوله :       ُع أو بالتلطُّ )) والُشْكِر ألصحابك بالَتَخشُّ
(ٖ)

، أسهمت هذه 

العبلقة فً انسجام النص، وقد أثبتت أنها عبلقة مهمة لها الدور الكبٌر فً الدراسات 

بدابل ممكن االختٌار بٌنها، ففً هذا النص تقع )أو( النصٌة، فبوساطتها تكون لنا 

بٌن خٌارٌن هما ) التخشع، والتلطؾ( ، والمقابل له الخٌار فً البدابل المقدمة فً 

 النص، وهذا ٌإدي بدوره إلى التماسك نصوص واستمرارٌتها وانسجام أجزابها.

منزلٍة، فوِطْن نفَسك ))وُكلُّ من َصْحبَتُه من ُسْلطاٍن، أو إخوان أوذي وقوله:      

فً صحبته على إقالة العثرة، والَتؽافُل عن الَهْفوة((
(ٗ)

هم استعمال هذا النوع ، أس

من العبلقات فً انسجام النّص، وعملت هذه العبلقة الداللٌة على ربط أجزاء النص 

واستمرارٌة المعنى، وبوجود أداة التخٌٌر )أو( التً ربطت بٌن البدابل حصل 

 نصً.االنسجام ال

طاً، أللقى بٌده إلى أما فً قوله:       ))ولو كان جاهالً متوانٌاً، أو عاجزاً ُمْفرِّ

الذبِب((
(٘)

، تحقق االستمرارٌة المعنوٌة فً النص فً عبلقة التخٌٌر الواردة فً 

النص، وبوجود الرابط )أو(، وكان التخٌٌر بٌن التوانً والعجز المفرط، وهذه 

 ص ساهمت فً انسجام النص.البدابل المتوفرة فً الن

))أن ٌكوَن القتالُ ،واجباً بالشرٌعِة أو خوفاً من وفً نصوص أخرى قوله:      

العاِر والفضٌحِة((
(ٙ)

، وردت عبلقة التخٌٌر فً هذا النص بوجود األداة )أو(، والتً 

                                                           
 .ٌٕٗٔنظر: علم لؽة النص النظرٌة والتطبٌق: (ٔ)
 .6ٙاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٕ)
 .1ٙنفسه: (ٖ)
 .11نفسه:(ٗ)
 .1ٕٔنفسه:(٘)
 .ٖٕٔنفسه: (ٙ)
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وقعت بٌن خٌارٌن، بٌن خٌار الواجب أو الخوؾ من العار، مما عملت هذه األداة 

 جام النص وتبلحم أجزاء الكبلم.على انس

 ـ عالقة الترتٌب والتعقٌب:9

تعد هذه العبلقة من العبلقات المهمة فً الدراسات النصٌة، والتً تساهم فً      

وقد وردت هذه العبلقة فً نصوص  انسجام النص وتماسكه، وتبلحم فقرات الكبلم،

ومبعدةٌ لإلخوان، وُمفسدةٌ )) فأما الحجبة فإنها مضٌعٌة لألشؽال، الكتاب فً قوله: 

للرعٌِة، وقاطعٌة عن معرفة األخبار الحادثة((
(ٔ)

تعمل هذه العبلقة على شّد النص  

فً ترابط المعنى ، وهذا ما ٌتضح فً النص ن تفسٌر  تهموتماسكه الداللً، وأس

وتحلٌل لعواقب الحجبة، كمضٌعة األشؽال، ومبعدة لئلخوان وؼٌرها، كما نلحظ فً 

النص تداخل عبلقة اإلجمال والتفصٌل وهذا التعاضد والتآزر شكل انسجاماً واضحاً 

كـ ) الفاء فً النص، وإن أثر عبلقة الترتٌب حاضر فً النص عن طرٌق األدوات 

و الواو(،  التً تربط بٌت فقرات النص وكانت هذه األدوات األكثر حضوراً فً 

 نصوص الكتاب.

))فإذا تفقدت هذه الوجوه من أفعالَِك، وتدبرتها بفطنتك فً أما فً قوله:        

جمٌِع احوالك، فزت الحكمة، وأخذت بنصٌب وافر من السٌاسِة، فأٌقظ فهمَك إلٌها، 

لفهم أوعظ واعظ ٌدعو النفس إلى الحذر من الؽلط((فإن صحبة ا
(ٕ)

، ساهمت هذه 

الداللة فً تحقٌق التماسك والتبلحم بٌن فقرات النص، وحققت التواصل 

هذه العبلقة فً النصوص الحوارٌة ستمرارٌة فً انتاج المعانً، وكثر فً واال

سجام النص، والتفسٌرٌة للوصول إلى المعنى المطلوب، وهذا المعنى ٌإدي إلى ان

 وٌإدي إلى فهم المعنى الكلً للنص عبر هذه العبلقات الداللٌة.

))وإذا أشكلَ علٌَك التَخلُُّق الجمٌلُ مع اإلْخوان ومن النصوص األخرى قوله:       

ُه لنفَسَك، وأَوِجُب لهم  واألصحاِب، فاْكَره لهم ما تكرُهُه لنفِسَك، وأحِبْب لهم ما ُتِحبَّ

ُبوهُ لَك((ما تِحبُّ أن ٌوجِ 
(ٖ)

هنا فً هذا النص تترتب الفقرات بعضها وراء بعض  ،

وفٌها شًء من التفسٌر والشرح، كما فً قوله: عندما ٌكون لك مع األصحاب 

واإلخوان شًء من التخلق الجمٌل، هنا ٌجب علٌك أن تحب لهم ما تحبه لنفسك ، 

ص وتبلحم فقراته، النا تكرهه لنفسك، هذا التفسٌر ساهم فً انسجام موتكره لهم 

 ه.وتماسك أجزاب

 
                                                           

 .ٖٔٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٔ)
 .4٘:نفسه(ٕ)
 .1ٓنفسه: (ٖ)
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 ـ عالقة الحوار:ٓٔ

النصوص وترابطها  وهً من العبلقات النصٌة التً تعمل بدورها على تماسك      

لها االثر البلٌػ فً انسجام النص، وإنها تكمن فً كبلم أحد األطراؾ، ومنها  والتً

د ٌكون علٌه، وتشمل  ردَّ الطرؾ اآلخر، وذلك مرتبط بالحدٌث األول ، ألن الرَّ

الجمل الحوارٌة فٌه أطرافاً متعددة، وتتنوع فً جنسها وكذلك صفاتها
(ٔ)

، وٌذكر أن 

بعضهم ٌسمٌها بـ ) المقاولة(
(ٕ)

. 

وقٌل كذلك فٌما تبٌن أن عبلقة الحوار نجدها حاضرة فً أؼلب العبلقات الداللٌة     

ت هً القضٌة الكبرى،النصٌ ومن النصوص التً وردت فٌها عبلقة   ة، وبذلك عدَّ

ذره((بح مْتُعوب))أقول: إن العاقلَ  الحوار
(ٖ)

أقول: إن االستشارة تفٌد ))و، 

المستشٌر عقالً((
(ٗ)

لناطقٌن، والحكماء المتقدمٌن((األحٌاء ا))أقول: إن ، و 
(٘)

هنا ،

تعد القضٌة الكبرى التً تندرج ص عبلقة الحوار لها أثر بلٌػ  وفً هذه النصو

والجواب والشرط  أخرى كمما ذكرنا تداخلها مع عبلقة السإال ضمنها عبلقات

وٌمكن تعرٌؾ المقاولة  وؼٌرها، وذلك ٌسهم وٌقوي من وجود االنسجام النص

ا)) نوع خاص من الكبلم فً القرآن ٌقوم على تناوب قابلٌن على القول فٌذكر بؤنه

الفعل )قال( فً بداٌة كل قول لكنه ٌذكر مفصوالً ؼٌر مقترٍن بالواو، وعلى الفصل، 

واالستبناؾ، وذلك لتقدٌر السإال الضامن للربط بما تقدم من األقوال((
(ٙ)

،  

اللؽوي الذي ٌكون داخل النص، وإن  وعدت كذلك شكل من أشكال التفاعل        

المحادثة هً وحدة تفاعل اجتماعٌة وإنها تتكون من سلسلة من األحداث المتشعبة، 

وبذلك تحدد ارتباطها بالسٌاق االجتماعً، وٌعد مصطلح ) الحوار( المتعلق 

بالمحادثة ومتعلق بؤشكال أخرى للتفاعل اللؽوي ٌتمٌز بوجه خاص بؤنه ٌتعلق 

حاديبالتفاعل األ
(ٗ)

 ، 

))قالت الحكماء: العادة طبٌعة خامسة((ومنها قوله:         
(6)

))وقد كان ٌقال:  ،و

 إذا تولى صدٌقك والٌة، فارض منه بعشر ماكنت تعرؾ((
(8)

))قالت الحكماء: إن و،

الذي ٌصرؾ واحداً من أصحابه فً ؼٌر ما هو صالح له، بمنزلة من ٌلبس حلٌة 
                                                           

، ٔرة، مصر، طنظر: العبلقات النصٌة فً لؽة القرآن الكرٌم: أحمد عزت ٌونس، دار اآلفاق العربٌة، القاهٌُ (ٔ)
 .1ٕٗم، ٕٗٔٓهـ، ٖ٘ٗٔ

 .11ٕ/ٕنظر: أصول تحلٌل الخطاب:ٌُ (ٕ)
 .6٘نفسه: (ٖ)
 .ٖٙنفسه: (ٗ)
(٘)

 .ٖ٘:نفسه  
 .ٓٓٔآٌات القول فً القرآن الكرٌم دراسة فً ضوء لسانٌات النص: ،ٕٙٙمفتاح العلوم: (ٙ)
 .6ٖ٘نظر: علم النص: فان داٌك: ٌُ (ٗ)
(6)

 4٘نفسه:  
(4)

 .ٖٓٔنفسه:  
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رأسه فً رجلٌه((
(ٔ)

هذه النصوص الحوارٌة فً الزٌادة بتماسك النصوص همت ،أس

وانسجامها، وهذا التداخل بٌن العبلقات ٌإدي دور اإلقناع فً النص وهو القضٌة 

 الكبرى.

))قالت الحكماء: إن األصحاب ثالثة: صاحب كالؽذاء، وصاحب كالدواء، وقوله:     

وصاحب كالداء(( 
(ٕ)

ة اإلجمال هنا حصل تعاضد بٌن عبلقة الحوار وعبلق، 

 والتفصٌل مما زاد النصوص انسجاماً وتماسكاً.

)) وقد ضربت الحكماء لذلك مثال فقالو: إن الخشبَة المنصوبة فً وقوله:       

 الشمِس ، إن أملتها قلٌالً زاد ظلها((
(ٖ)

لنص حصل تداخل مع عبلقة فً هذا ا، 

 هم ذلك فً انسجام النص.الشرط وأس

)) وقد قٌل: إن الخضوع ال ٌْحِسن إال للعالِم، ومن النصوص األخرى قوله:       

والوالدٌن، وسلطان العدل، فأما ؼٌر هؤالء فالخضوع لهم قبٌح((
(ٗ)

وإن عبلقة  .

الحوار أو المقاولة وسقت نصوص الكتاب وربطتها ربطاً قوٌاً، و إنها ربطت النص 

النصوص، وإن هذا التآزر الحاصل فً النص بالمقام بناء على الحوار الحاصل فً 

نفسه، وقٌل أن المقاولة تركب النص وذلك بتعاقب األقوال فٌها
(٘)

. 

همت فً انسجامه، كما أننا نجد التداخل نا وردت المقاولة فً هذا النص وأسه      

مع العبلقات الداللٌة األخرى، كما فً عبلقة اإلجمال والتفصٌل فً ) إال للعالم 

لدٌن وسلطان العدل(، وأدوات االستثناء )إال( و)ؼٌر(، وإن لهذا التآزر والوا

وعدت من العبلقات الملحوظة التً تعمل على  تواشج دوره فً بناء النص داللٌاً،وال

ترابط النص دون الرابط اللفظً، وإنها تكون فٌها كل جملة رداً على الجملة 

ى البلحقة بها، مما تساهم فً األخرى وتكون سابقة علٌها، وكذلك مثٌرة لؤلخر

انسجام أجزاء النص مع بعضها البعض
(ٙ)

. 

)) وقالوا فً الجود ساتر للعٌوِب ، وؼاٍرٌس للمحبِة فً قوله: و         

القلوِب((
(6)

َدَك َمْؽلُولًة إلى ُعْنقَِك، وال وكذلك قوله عز وجل: ، ٌَ )) وال َتْجَعلْ 

))قلت: ومن  فردَّ المإلؾ ،1ٕاإلسراء/ لُوماً مْحُسوراً(( َتْبسَطها ُكلَّ الَبْسِط َفَتْقُعَد مَ 

                                                           
(ٔ)

 .ٕٖٔ: اإلشارة إلى أدب اإلمارة  
(ٕ)

 .ٖٖٔـٕٖٔنفسه: 
(ٖ)

 .6٘ٔنفسه:  
(ٗ)

 .4٘ٔنفسه: 
 .ٓ٘ٙ/ٕنظر: أصول تحلٌل الخطاب: ٌُ (٘)
(ٙ)

 .ٙ٘ٔنظر: المعاٌٌر النصٌة فً السور القرآنٌة:ٌُ  
(6)

 .1ٕٓاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  
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صفات جود العقالء أن ٌكوَن ُمْعتدالً فً مقداِرِه، معجالً ال ٌكدر بانتظاره، محقراً ال 

 ٌتابع بالمن منسٌاً  ال ٌجدد بالذكر((
(ٔ)

. 

هنا المقاولة ) الحوار( فً هذا النص ٌمكن لحاظه بوجود )القول( وقد وضع     

هم ذلك فً نه ردَّ بعد ذلك بـ )قلت(، مما أسشاهد على الكبلم فً قوله تعالى، كما أ

خلق جواً حوارٌاً ُعدَّ بدوره قضٌة كبرى تضمنت بٌن جوانبها قضاٌا وعبلقات 

 متعددة تساهم جمٌعها فً تحقٌق االنسجام النصً.

لعٌوب، ؼارس وقد تداخلت معها عبلقة اإلجمال والتفصٌل كما فً قوله:)ساتر ل    

للمحبة فً القلوب( ، ومع عبلقة الشرط فً قوله: )أن ٌكون معتدالً فً مقداره(، 

وبذلك ٌكون امتداد سلسلً من العبلقات الداللٌة فً النص التً تقع ضمن القضٌة 

 الكبرى )الحوار(.

وجدٌر بالذكر أن لتواجد هذه العبلقات الداللٌة وكثرتها  وتعددها فً نصوص      

ب ٌحقق نصٌة الكتاب، مما ٌجعل أجزابه مترابطة ترابطاً تاماً، ثم ٌحقق ذلك الكتا

تماسكاً واضحاً وانسجاماً بلٌؽاً ، كما أنها تبرز عنصر اإلقناع للمتلقً بؤدواتها 

 الملفوظة والملحوظة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(ٔ)

 .1ٕٓاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  
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ضالتؽرٌ
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  The Matisationالتؽرٌض: 

ٌعد التؽرٌض نقطة بداٌة قول ما، أو هو كل قول أو كل جملة أو كل فقرة، أو      

كل حلقة، أوكل خطاب منظم حول عناصر خاصة
(ٔ)

وسٌلة  ، إذ ٌكون التؽرٌض

أساسٌة تحقق خاصٌة االنسجام فً النص، وقد عدَّ التؽرٌض هو كل ما وقع فً 

صدارة الكبلم، وكل ما قٌل فً أوله، وٌعد نقطة البداٌة، وٌعد ذو عبلقة وثٌقة مع 

موضوع الخطاب، ومع عنوان النص، وتكون العبلقة بٌن العنوان وموضوع 

ن الموضوعالخطاب فً كون األول ٌعبر تعبٌراً ممكناً ع
(ٕ)

. 

فٌها التؽرٌض متعددة منها: تكرار اسم الشخص، وكذلك  ق التً ٌحدثابوالطر    

استعماله ضمٌر المحال إلٌه، وتكرٌر الجزء من اسمه ، ومنها استعماله لظرؾ 

ٌمكن تحدٌد أثر من  الزمان والذي ٌخدم خاصٌة من خصابصه، وكذلك عن طرٌقه

ة زمنٌةآثاره فً مد
(ٖ)

. 

وقد عرفه الباحثان )براون( و)ٌول(، بؤنه )) نقطة بداٌة قول ما((     
(ٗ)

، وقد  ربط 

ٌتعلقان بارتباط وثٌق بٌن ما ٌدور إنهما:  ))  )كراٌمس( بٌن التؽرٌض والبناء بقوله

فً الخطاب وأجزاءه وبٌن عنوان الخطاب أو نقطة بداٌته حسب تنوع 

الخطابات((
(٘)

إلى ضرورة )) أن نمٌز بٌن التؽرٌض  ، وقد أشار ) محمد خطابً(

كواقع والتؽرٌض كإجراء خطابً ٌطور وٌنمى به عنصر معٌن فً الخطاب، والبد 

من معرفة أن القارئ حٌن ٌواجه خطاباً ال ٌكون خالً الذهن، بل ٌعتمد على تجاربه 

السابقة ألّن لكل نّص ذاكرة((
(ٙ)

ُعدَّ العنوان والجملة األولى من النص هً  ،كذلك

ألنه ٌكون المنطلق المهم فً تؤسٌس كل شًء األدوات المستعملة للتؽرٌض؛ أهم
(6)

. 

داخل   ل العنوان البإرة المهمة ، وهً الذي ٌمكن المتلقً من النفوذوبذلك ٌمث      

 النص،  هم فً ضبط انسجامٌس ، وٌساعد على تفكٌك النص ودراسته، و النص

                                                           
 .1٘نظر: لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب:ٌُ (ٔ)
 .1ٖٕنظر:نفسه: ٌُ (ٕ)
 .1٘ نظر : نفسه:ٌُ (ٖ)
تحلٌل الخطاب : براون وٌول، تر: محمد لطفً ومنٌر الترٌكً، مطابع جامعة الملك سعود، الرٌاض، (ٗ)

 .ٔٙٔم، 116ٔالسعودٌة،
 .1٘لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: (٘)
 .ٔٙ، 1٘نفسه: (ٙ)
 .4ٙنظر: نسٌج النص. ٌُ (6)
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 هوٌة النص لد وٌتنامى وٌسهم فً فهمنص، وهو محور ٌتواوٌكشؾ الؽموض فً ال 

وانتاجه
(ٔ)

. 

مفتاح النص، وبه ٌفكك النص أن العنوان هو  وقد أكدت الدراسات النصٌة      

حل شفراته، وهو المحور الذي ٌقوم علٌه انسجام النص، وعن طرٌق المتلقً تو

للنص، وتوقعاته ٌتبٌن قصد المإلؾ الحقٌقٌن وكذلك عن طرٌق القراءات المتعددة 

وأٌضاً عن طرٌق الخبرات السابقة
(ٕ)

. 

وللعنوان المكانة األولى فً التؽرٌض لكشؾ انسجام وتماسك النصوص،        

 وٌكون شارحاً للنصِّ ومفسراً له، وٌختصر أموراً كثٌرة فً النص.

وإن عنوان الكتاب السٌاسة أو ) اإلشارة إلى أدب اإلمارة(، مفتاح للمحتوى        

فً أبواب الكتاب، وٌفك شفرة النصوص، وٌسهل الفهم على القارئ، الموجود 

وٌجنبه الؽموض، وإن عنوان الكتاب ٌدلُّ على ما ٌقدمه الُمرادي من نصح ومواعظ 

والحاشٌة،  ،والجند ،والوزٌر ،واألمٌر،وِحكم لمن ٌرٌد أن ٌتسنم منصباً ما كالملك 

ِحكم والنصابح الواردة فً أبواب ولكً ٌتحلى بهذه الصفات علٌه أن ٌلتزم بكافة ال

 الكتاب.

وكان الُمرادي حرٌصاً على الوحدة الموضوعٌة فً كتابه، فلكل باب ؼرضه       

ل ذلك فً النصوص مما ٌمثوهدفه وٌتناسب عنوان الباب مع المحتوى الموجود 

 انسجاماً واضحاً وتماسكاً وقوة للنص.

 ،ب عن طرٌق تقدٌم الِحكمفً الكتا وقد حقق المإلؾ الؽرض األساس     

ال تخلو أبواب الكتاب من جمع موضوعٌن اعظ التً ٌمكن اإلفادة منها، كذلك والمو

أو ؼرضٌن فً باب واحد، وقد حصل ذلك فً بعض األبواب ألنه كان ٌرى 

ما فً باٍب واحد، كما فً الباب التناسب الحاصل بٌن الموضوعٌن لذلك دمجه

الخامس حاشٌة على األعمال(، وفً الباب )الجند والالحادي عشر( بعنوان ) تقسٌم )

 والعشرون( بعنوان )فً الشجاعة والجبن( ،وؼٌرها من األبواب.

وإن المحور الداللً الذي تدور حوله بإرة الخطاب ال ٌخلو من الدالالت      

المتعددة فً األبواب األخرى، إذ ال ٌجد المتلقً صعوبة وؼموضاً فً تفسٌر 

 اناتها، وبذلك حققت النصوص انسجامها.األبواب وعنو

                                                           
، ٔنة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، طنظر: تحلٌل الخطاب الشعري: فتحً رزق الخوالدة: أزمٌُ (ٔ)

 .ٕٗٔم،ٕٙٓٓ
 .1٘نظر: لسانٌات الخطاب مدخل إلى انسجام الخطاب: ٌُ (ٕ)
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ا ٌبدو واضحاً أن مبلمح التؽرٌض بدت واضحة من عنوان الكتاب، موم     

 وعنوانات األبواب التً كان ٌستهلها المإلؾ بما ٌدلُّ على موضوعها، وقد تتوالد

افر لدى المتلقً ومن ثم ٌحدد هوٌة النص، فٌدرك بذلك المتلقً أن األفكار وتتض

النص له صلة وثٌقة مع المحتوى الموجود، وكذلك نجد التناسب الصوتً موضوع 

ل ذلك انسجاماً عند اإلشارة إلى أدب اإلمارة( مما ٌمثالحاصل فً عنوان الكتاب ) 

ن المحتوى المطروح فً أبواب الكتاب، إنما نجد  ٌخرج العنوان عقراءتهن وال

المإلؾ ل إٌصال ما ٌطمح إلٌه انسٌابٌة عالٌة بٌنهما، وتوحد الؽرض والهدؾ من أج

وعنوانات األبواب لها عبلقة بالعنوان الربٌس، وإن واقع من تقدٌم الِحكم والنصابح،

من  ارتباط هذه العنوانات الصؽرى بطرٌقة ؼٌر مباشرة بالعنوان وذلك ال ٌخلو

 .ةعام أهمٌة التؽرٌض واالنسجام بصورة

كذلك اختٌار المإلؾ للعنوان ٌتناسب وموضوع الوعظ والنصح الذي ٌهدؾ        

فً تقدٌمه إلى األمراء والحكام، وقد ٌفهم المتلقً من عنوان الكتاب ما ٌضمنه فً 

النصوص من محتوى وٌعمل ذلك على تشوٌق القارئ لمعرفة مضامٌن النصوص، 

تاب، وٌفهم ذلك االرتباط من بداٌات ومعرفة المركزٌة الداللٌة التً ٌقوم علٌها الك

بلم الباب وعنوانه، األبواب التً ٌطرحها المإلؾ ، فتشكل عبلقة وطٌدة بٌن ك

أبواب الكتاب  فك شفراته ،وإن الضمابر التً تواجدت فًللنص ل وتكون مفتاح

قٌل: ))أن من  لحكام واألمراء( وؼٌرهم، ولذلك تكون محٌلة على ) السبلطٌن وا

رٌض استعمال اإلحالة بالضمابر((ق التؽابطر
(ٔ)

. 

كما وإن جمٌع األبواب التً فً الكتاب تتحدث عن الحكم والمواعظ الموجهة       

للملوك والحكام وحاشٌتهم وجندهم، وتحقق هذه األمور التؽرٌض فً النصوص إذ 

وٌمثل ؼرض المخاطب المقصد األساس ٌصبح النص منسجماً متماسكاً ومترابطاً، 

ق عدة تإدي ابٌحقق االنسجام، وإن هذه األمور التً تتحقق بطر اب وبهمن الخط

تقدٌم اإلرشاد والنصح للحكام واألمراء، وهذا الؽرض هو  وإلى الؽرض نفسه وه

والمواعظ والتنسٌق بٌن  ،الذي جمع شتات األبواب ووحد الهدؾ فً تقدٌم الحكم

ن التؽرٌض فٌه القول إنسجماً، نخلص مما جاء موضوعاتها مما ٌحقق ذلك نصاً م

ٌتجلى وٌكمن فً الكٌفٌة التً ٌنتظم بها الخطاب، وبتدرجه وهو منطلق من نقطة 

سهم ذلك فً فهم النص وكذلك الً إلى ما ٌسمى بنقطة النهاٌة، وأتعد بداٌة ووصو

تؤوٌله، وإن اإلجراء الخطابً ٌطور العنصر المهم وٌعٌنه فً الخطاب
(ٕ)

. 

                                                           
 .1٘لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: (ٔ)
 .4ٕٔ/ٔنظر: علم اللؽة النصً بٌن النظرٌة والتطبٌق: ٌُ (ٕ)
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مسمى كل باب ومدى ارتباطه بعنوان الكتاب وفً هذا المخطط ٌتضح لنا
(ٔ)

: 

 عنوان الكتاب         األبواب                             الموضوع

 الباب األول       فً الحض على القراءة والفهم                      

 فً آداب النظر والتفهم الباب الثانً                             

 الباب الثالث        فً االستشارة  وصفة المستشار                      

 الباب الرابع        فً المعٌشة وسٌاسة األجسام                      

 الباب الخامس        فً الفرار من سوء العادة                     

 الباب الساس         فً الخلطاء واألصحاب                     

 الباب السابع        فً صفة الِكتاب واألعوان والحجاب                    

 الباب الثامن         فً الظهور والحجبة                     

 الباب التاسع        فً هٌؤة الجلوس والركوب وسابر التصرفات                    

 سة الحاشٌة والجندالباب العاشر        فً سٌا                   

 اإلشارة           الحادي عشر       فً تقسٌم الجند والحاشٌة

 ثانً عشر          فً معاشرة أصحاب السلطان بعضهم لبعضإلى أدب        ال

 الثالث عشر           فً أقسام السبلطٌن وكٌفٌة سٌرهم  اإلمارة       

 ً أقسام السبلطٌن وما تقابل به طبقاتهمالرابع عشر            ف                 

 الخامس عشر        فً األدلة التً ٌستدل بها على أهل العقل                 

 السادس عشر         فً الكبلم والصمت                 

 السابع عشر           فً الحلم والصبر                 

 فً ترك الحلم إذا أدى إلى الفساد  الثامن عشر                           

 التاسع عشر            فً الؽضب والرضا                 

                                                           
 .1ٌُٗنظر: اإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٔ)
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 العشرون               فً التجبر والخضوع                 

 الحادي والعشرون     فً الحزم والتفرٌط                 

 ذاعةفً الكتمان واإل الثانً والعشرون                        

 فً العجلة والتوانً والتوسط   الثالث والعشرون                      

 فً االنفاق وصفة الجود واإلمساك  الرابع والعشرون                       

 فً الشجاعة والجبن  الخامس والعشرون                     

 السادس والعشرون        فً الحرب والمسالمة               

 فً التحبب والمواصلة السابع والعشرون                        

 الثامن والعشرون          فً الحٌلة والمكر والخدٌعة               

 فً التداهً والتؽافل التاسع والعشرون                        

 فً فنون من الحكم واألدب  الثبلثون                                 

عن طرٌق اإلحالة بالضمابر  فً جمٌع األبواب قد حصل وإن التؽرٌض     

كذلك وجود أدوات االستبدال لها المنفصلة والمتصلة فبل ٌكاد مقطع ٌخلو منها، و

 مهم فً تحقٌق التؽرٌض.الر ثاأل

وإن التؽرٌض فً أبواب الكتاب هو التناسب الحاصل بٌن اسم الكتاب أو اسم      

العام، وٌكشؾ العبلقة المتٌنة بٌنهما، وذلك من الوصاٌا والِحكم التً الباب ومحتواه 

فً الباب الثانً ) فً آداب النظر والتفهم( إذ  كانت بداٌة لعنوانات األبواب  قدمها

))الَنَظر فً الفعل إذا  نجد عنوان الباب ٌتناسب مع المحتوى الموجود كما فً قوله:

َمَضرةٌ ومنفعٌة(( كان فٌه
(ٔ)

ك الباب السادس وعنوانه )فً الخلطاء وكذل،

واألصحاب( ٌتناسب ومحتوى الباب، فٌقدم فٌه الُمرادي الوصاٌا الختٌار الصاحب 

)) والصاحُب الفاضلُ إن كان عالماً الفاضل واالبتعاد عن أصحاب السوء قاببلً: 

ذكرِه((أفاَدَك من علمه، وزٌَنَك بوقاِره، وأرشَدَك برأٌه، وَحسَن ذكرَك بُحسن 
(ٕ)

 ،

جالس )) وال تُ  ناسب عنوان الباب ومنهافما جاء فً هذا الباب من ألفاظ جمٌعها ٌ

أْصحاب الَصنابع((
(ٖ)

حبة((تٌار قبل الصَ حاب باالخْ ))امتحن األصْ ،و 
(ٗ)

)) و قوله: ، 
                                                           

 .4٘أدب اإلمارة: اإلشارة إلى (ٔ)
 .1ٙنفسه:(ٕ)
 .16ـ1ٙنفسه: (ٖ)
 .14نفسه: (ٗ)
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فسك ومالك((الح نَ الصَ  للصدٌقِ  وأبذلْ 
(ٔ)

الكرٌم على صحبة َ))، وكذلك قوله:  

((سانِ بٌم على اإلحْ بة اللَ صحْ  ٌر منوان، خَ الهَ 
(ٕ)

، فاأللفاظ الواردة فً النصوص 

 بإرة الخطاب. ة النصٌة وتناسب محور الحدٌث، وهول الوحدتمث

وكذلك جاءت موضوعات الكتاب موافقة لمحاوره ووحدته الموضوعٌة، وهذا        

والجند، وهذه  ،والحاشٌة ،والحاكم،نجده فً حدٌث المإلؾ عن السلطان  ما

ألن الحدٌث كان ٌدور  هً موضوع الخطاب وبإرته الربٌسة؛ المسمٌات كانت

حول هذه المسمٌات فً أبواب الكتاب جمٌعها إذ هً المحور الربٌس الذي ٌدور 

 عنه الحدٌث.

 فهوأما فً الباب السابع الذي عنوانه ) فً صفة الِكتاب واألعوان والحجاب(   

فً الباب، وكٌفٌة اختٌار الكاتب والحاجب وما هً  ٌناسب المحتوى الموجود

 الصفات التً ٌجب أن ٌتحلى بها الحاجب أو الكاتب.

))وأقلُّ ما ٌْحتاُج إلٌه كاتب اإلمام أن ٌكوَن صحٌَح كما فً قول الُمرادي:      

األمانِة، عارفاً بوجوه الِخٌانِة، بصٌراً بالحساب، رفٌقاً بالرعٌِة، وأن ٌكوَن فً 

العدالة والنزاهة، والمعرفة بالفقه والفصاحة(( ؼاٌة
(ٖ)

 

 عارفاً بوجوه الخٌانة        المعرفة بالفقه والفصاحة                  صحٌح األمانة

 

 

 

 رفٌقاً بالرعٌة                   بصٌراً بالحساب       ٌكون فً ؼاٌة العدالة والنزاهة

ومن هذا المخطط الذي ٌوضح لنا الصفات التً ٌجب أن ٌتحلى الكاتب بها،      

 مناسبة لؽرض المإلؾ فً وضع عنوان الباب. ونجد األلفاظ المستعملة فً النص  

))ٌجب أن فً قوله:  ات التً ٌجب توفرها فً الحاجب التً جاءتأما الصف      

ٌِّن العرٌكة، س الَم الجوارح من ُكلِّ آفٍة، عارفاً بالناِس ٌكوَن الحاجُب سهل الوجه، لَ

ومنازلهم وأقدارهم عند ربٌسه((
(ٗ)

. 

                                                           
 .14اإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٔ)
 .11نفسه: (ٕ)
 .6ٓٔنفسه: (ٖ)
 .4ٓٔنفسه :(ٗ)

 الكاتب
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ة التً ٌجب توافرها فً نص بإرة الخطاب وما الصفات المعٌنألفاظ ال تمثل      

هم ذلك مساهمة فاعلة فً فاظ النص مع عنوان الباب، مما ٌسالحاجب، وتناسب أل

ص متبلحمة األجزاء ومتماسكة فٌما تحقٌق االنسجام فً النص، وٌجعل النصو

 بٌنها.

ومن العنوانات التً استهلها المإلؾ فً الباب السادس والعشرٌن )فً الحرب       

)) وإذا والمسالمة( إذ كانت العناٌة بموضوع الحرب والسلم ضرورٌة كما فً قوله: 

َك وإن كان صؽٌراً، فإّن العدو  كالنار التً َتَتربى ابُتلٌَت بحرٍب، فال تأَمْن من َعُدوَّ

من الشرارة((
(ٔ)

عنوان الباب تماماً مع ما ورَد فً النص، أي ٌكون  ، ٌتواءم

العنوان الفعال حول الحرب والسلم وٌحدد الرإٌة فً النصوص التً تدور حوله، 

وهو بذلك ٌشكل موضوع الخطاب، وقد عدَّ العنوان مثٌراً لدى القارئ لتوقعات 

لقًمختلفة ٌمكن بدورها تكون موضوع الخطاب، وٌعتبر متحكماً فً تؤوٌل المت
(ٕ)

 ،

وبما أن العنوان ٌمثل البإرة المهمة والتً بدورها تمكن المتلقً من الؽور فً 

النصوص، وٌفك النص وٌحلله وٌتم به ضبط انسجام النص، واٌضاح ما ؼمض 

منه
(ٖ)

. 

لَح أَحُد الحروب التً تدفُع  وكما جاء فً نصوص الباب          ))واعلم أّن الصُّ

إذا َكُثَر أعداُؤك فصالِْح َبْعَضُهم((بها األعداَء عن المضرِة، ف
(ٗ)

وهنا ٌتبٌن لنا 

االتصال بٌن ألفاظ النص والعنوان، أي أن االرتباط الوثٌق بٌن العنوان والنص 

)) وٌجب على العاقِل أن  واضح جداً، وكذلك وحدة الموضوع حاضرة كما فً

باً للحرِب فً حاِل ِسلمه، خابفاً من العدُو فً حالِ  ُصْلِحه(( ٌكوَن متأهِّ
(٘)

. 

ة فً الداللة التً ٌتضمنها ن فً خطاب الُمرادي له مكانة مهموإن العنوا       

الخطاب، كما ونجد العنوان متآزراً مع نصوص الباب لٌدعم وجود البنى الكبرى 

)) وإذا ابُتلٌت بالحرب، فأْذِك العٌوَن بالنهاِر، وبالْػ فً فٌه، كما جاء فً قوله: 

(الَحَرس اللٌل(
(ٙ)

، مما ٌشكل هذا الترابط مع العنوان تشٌداً لمعالم الخطاب فً بناء 

العبلقة التً تكون بٌنه وبٌن المتلقً، والذي ٌكون حضوره تكوٌناً للعمل من جدٌد 

عن طرٌق التؤوٌل الذي ٌجعل المتلقً مالكاً للنص ، ومشاركاً فعاال فٌه
(6)

. 

                                                           
 .4ٕٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٔ)
 .ٓٙنظر: لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب. ٌُ (ٕ)
 .6ٕ م، 11ٓٔ،المركز الثقافً العربً، المؽرب، ٕمحمد مفتاح: ط نظر: دٌنامٌكٌة النص:ٌُ (ٖ)
 .4ٕٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٗ)
 .1ٕٔنفسه: (٘)
 .ٕٕٔنفسه: (ٙ)
نة عمان الكبرى، عمان، سامح الرواشدة، مطبوعات الدابرة الثقافٌة بؤما نظر: إشكالٌة التلقً والتؤوٌل:ٌُ (6)

 .4ٔم ،ٕٔٓٓ



  الفصل الثانً /المبحث الثانً ......................................... مفاهٌم االنسجام

 
ٕٔٔ 

تتحد مع موضوع الخطاب المنشود،  وإن باقً عنوانات الكتاب الفرعٌة بدت       

وبدت فٌها معالم تكثٌؾ األحداث والوصاٌا، وتحدٌد العبلقة بٌن النص والمتلقً، 

وٌطلق المإلؾ عنواناته دون التحدٌد الزمانً والمكانً لها، وإنما تكون منبعثة فً 

كل األوقات مطلقة العنان، وتكمن مضامٌنها مع خطاب ٌظهر إلى العالم الخارجً 

 حدد الرإٌة المتآزرة مع وجود التؽرٌض من العنوان المطروح.لٌ

درجاً منطقٌاً فً بناء الشخص الواعً توقد تدرج الُمرادي فً عنوانات الكتاب      

وبدأ معه فً اإلرشاد والنصح من نقطة البداٌة كما ونجد الشفافٌة  والمرونة فً 

وٌبدو كل باب مكمبلً للباب أسلوبه، وإن نصوص الكتاب تبدو متواشجة فٌما بٌنها، 

التالً وال انفصال بٌنهما مما تتحقق النصٌة فً تلك الموضوعات، وإن النمط 

الحواري الذي ٌطلقه المإلؾ ٌعبر عن حجم الحاجة التً ٌرٌد تحقٌقها، وقد بدت 

بعض النصوص كؤنها صورة تعبٌرٌة ٌرسمها الرسام وتتضح من خبللها الرإٌة 

 لقً.تللم

تم الُمرادي فً اكساب خطابه الموضوعٌة والحوارٌة مع وجود وقد اه      

العبلقات الداللٌة والتً ٌتم بها تآزر النصوص وتبلحمها، وهذا ما ٌتضح بٌن 

ت هذه العنوانات بمنزلة حلقات تمثالعنوانات المشكلة للخطاب ل لنص ، وقد َعدَّ

 معٌن، بوجود العناصر اإلحالٌة وؼٌرها.

وقد ٌختزل عنوان الباب خطاباً تبدو له معالم التكامل فً تحقٌق الداللة، وقد     

ٌزٌح العنوان بعض معالم الؽموض من النص، وإن التقارب الحاصل بٌن العنوانات 

الفرعٌة ٌبٌن االرتباط الوثٌق مع العنوان األساس والتً تدعم الؽرض الربٌس 

تجربة سابقة أراد الُمرادي أن ٌخرجها ة نص، وقد تبدو بعض العنوانات بمنزللل

لفضاء العالم الخارجً، وإن فً بعض افتتاحٌة األبواب تكون األلفاظ مفتاحاً لشفرة 

 النص ومنها تكون الؽاٌة المرادة من طرح العنوان.

وإن تواشج العنوان مع المتن ٌزٌل الؽموض وٌحقق الفهم وٌكون حلقة وصل        

الذي ٌتم رصده عن طرٌق مجموعة من الجمل التً إلظهار وتوحٌد الخطاب 

ٌتضمنها الموضوع
(ٔ)

. 

وٌبدو أن موضوع الخطاب الذي قام علٌه كتاب ) اإلشارة إلى أدب اإلمارة(         

كان معبراً  عما جاء علٌه فً عنوان الكتاب، والذي تمحور حول تقدٌم الِحكم 

 صل فً النصوص ٌتواشج معوالنصابح واإلرشاد، وإن التؽرٌض فً العنوان الحا

                                                           
 .66ٕمدخل إلى انسجام الخطاب: نظر: لسانٌات النص ٌُ (ٔ)
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العبلقات الداللٌة لٌحقق نصٌة الكبلم، وعنوانات األبواب ـ الثبلثٌن ـ تتآزر مع 

 موضوع خطابها مع العنوان الربٌس، وترتبط بصورة ؼٌر مباشرة لتحقٌق أهمٌته.

فالتحدث عن صفات جمالٌة كالجود ، وسٌاسة األجسام واالستشارة واختٌار       

كلها أمور تنسجم فٌما بٌنها وتتدرج لتضع الشخص فً هٌؤة تامة الصاحب وؼٌرها 

ومتكاملة  وتحقق القصد المنشود من الخطاب المقدم، وهذه الطرق المتعددة التً 

ٌذكرها المإلؾ هً التً توصل متبعها إلى ؼرضه، حتى قٌل أن )) داللٌة العمل 

هً نتاج تؤوٌل عنوانه((
(ٔ)

. 

مة التً بها ٌتمكن المتلقً من النفوذ داخل أجزاء النص، فالعنوان هو البإرة المه    

وبه ٌتمكن من تفكٌك النص وقد عدَّ هوٌة النص
(ٕ)

، والتؽرٌض هو الركٌزة 

األساسٌة التً تتحقق بها عوامل انسجام النصوص، وعنوان النص هو الذي ٌحقق 

ن(، كما هذه العوامل، وبه ٌتم تلخٌص محتوى النص وٌكون مفصبلً لئلجمال) العنوا

أن للعنوان قٌمة إشارٌة تساهم فً وصؾ النص، والعنوان هو وسٌلة التؽرٌض 

األقوى
(ٖ)

. 

والعبلقة بٌن عنوان الباب ومحتواه واضحة، إذ إن االقتران بٌنهما واضحاً       

وجلٌاً، وموضوع الخطاب ٌجسد عنوانه كما فً ) الباب التاسع( وعنوانه ) فً هٌبة 

ة فً ؼاٌِة االنقباض ، والتوقر، ٌقول: الجلوس والركوب( إذ  )) اجعلْ جلوَسَك للعامَّ

والصمت، والتجمل.....((
(ٗ)

، ففً هذا الباب ٌقدم النصابح على كٌفٌة جلوسهم وهٌؤة 

 الجلوس، مما ٌإدي إلى انسجام عنوان الباب مع محتواه.

لتفسٌر  المتلقً تقدٌم وظٌفة إدراكٌة بدورها ٌتهٌؤوالؽرض من العنوان هو       

وبناء النص، وما جاء علٌه النص، وقد عدَّ العنوان أٌضاً جزءاً من البنٌة الكبرى، 

وٌمنح القارئ فرصة التخمٌن والتذكر حول مضمون النص
(٘)

. 

وإن عنوانات األبواب فً الكتاب بدأت أؼلبها بحرؾ الجر )فً( ، وبعضها      

سوء العادة، ورٌاضة  النفس  حمل عنوانان كما فً الباب الخامس ) فً الفرار من

قبل الحاجة(، وبعض العنوانات كانت فٌها لفظتٌن متضادتٌن كما فً الباب السادس 

ب والرضا(، والباب عشر ) فً الكبلم والصمت(، والباب التاسع عشر ) فً الؽض

 ن ) فً الكتمان واإلذاعة( وؼٌرها.الحادي والعشرٌ

                                                           
 .ٕٗٔتحلٌل الخطاب الشعري: (ٔ)
 .ٕٗٔنظر: نفسه: ٌُ (ٕ)
 .1ٖٕنظر: لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: ٌُ (ٖ)
 .6ٔٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٗ)
 .44ٌنظر: علم النص: فان داٌك: (٘)
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وفق حكمة على عنوان كل باب جاءت مما ٌعنً ذلك أن مبلمح اختٌار          

ودراٌة لما اسماه، فهذه المجاالت المتعددة التً ذكر كلها تصب فً صلب الموضوع 

والهدؾ المنشود ، وقد راعى المرادي فً انسجام العنوان وارتباطها الوثٌق بالنص، 

وما ٌضمنه كل خطاب بكافة تفاصٌله، مما ساعد ووظؾ العنوان فً انسجام النص 

عال إلى مه، وقد ربط التؽرٌض بٌن أول األبواب وآخرها وقد اسند األفوتبلح

التؽرٌض كذلك عن طرٌق اإلحاالت بؤنواعها فً  المإلؾ وإلى األمراء، وحصل

 النصوص لذلك عدَّ عامبلً مهماً من عوامل االنسجام النصً.

 ((Macro _ Structuresاألبنٌة الكبرى: 

وتشكل المستوى األعم واألشمل فً تنظٌم النصوص وترتٌبها، وقد اطلق         

علٌها البنٌة التجرٌدٌة الكامنة التً تمثل منطق النص، والتً اطلق علٌها )جرٌماس( 

البنٌة العمٌقة الداللٌة والمنطقٌة
(ٔ)

. 

ر إلى فإذا كانت البنى صؽٌرة تتعلق بمستوى الجمل، فإن البنى الكبرى تنظ       

النص بؤكمله، وبذلك فهً تتجاوز أبنٌة النص النحوٌة والداللٌة إلى تحدٌد الترتٌب 

الكلً ألجزاء النص فتحوله إلى نظام عام ٌحكم بدوره حركة النص
(ٕ)

، وقد ٌفرق 

بٌن األبنٌة العلٌا واألبنٌة  الكبرى بؤن األولى براجماتٌة إجرابٌة خاصة بشكل 

فداللٌة خاصة بمضمون النصالنص، وأما األبنٌة الكبرى 
(ٖ)

. 

وقد قصد بالتجرٌدٌة أنها ؼٌر ملموسة فً النص، بل تحتاج إلى قراءة دقٌقة       

وفاحصة لمضامٌن النص، وقد تعتبر بؤنها لٌست قواعد عرفٌة كاألبنٌة العلٌا، 

فاألبنٌة الكبرى عبارة عن تصورات داللٌة، وقارئ النص ال ٌمكنه أن ٌصل إلٌها 

قراءة دقٌقة ومتعمقة للنص، وٌوكل إلى المفسر مهمة تحدٌدها وتحدٌد إال بعد 

التماسك الكلً لها، فٌمكن تحدٌدها فً كل نص فً نوع القراءة للنص، وكذلك تدخل 

فٌها عوامل عدٌدة منها )ثقافة القارئ، والزمان، والمكان، وأهداؾ القارئ من 

القراءة( وؼٌرها
(ٗ)

ا)) التركٌب المقدر الذي ٌفسر وتعرؾ البٌنة الكبرى على أنه ،

أو ٌحلل تنظٌم النص((
(٘)

. 

 

                                                           
 .ٕٔٔنظر: علم لؽة النص، المفاهٌم واالتجاهات: ٌُ (ٔ)
 .4ٗٔعلم لؽة النص النظرٌة والتطبٌق:  نظر:ٌُ (ٕ)
أدعٌة السٌدة الزهراء)ع(دراسة  السبك والحبك فً ، 4ٕٓ، مدخل متداخل االختصاصات:نظر: علم النصٌُ (ٖ)

 . ٖ٘ٔنّصٌة: 
، دار جرٌر للنشر والتوزٌع، ٔنظر: الترابط النصً فً ضوء التحلٌل اللسانً للخطاب: خلٌل بن ٌاسر:طٌُ (ٗ)

 .ٖٕٔم، ٖٕٔٓهــ ، ٖٗٗٔعمان، األردن، 
 .1٘/ٔعلم اللؽة النصً بٌن النظرٌة والتطبٌق:(٘)
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النص إال أن البنٌة الكبرى تكون نسبٌة وتختلؾ  وذلك ما أشار إلٌه دارسو        

من نصٍّ إلى آخر،وإن البنٌة الكبرى فً كتاب ) اإلشارة إلى أدب اإلمارة( تكمن فً 

ة إلى ٌنطٌن ، وتتفرع هذه البحكام والسبلتوجٌه الِحكم والنصابح واإلرشاد إلى ال

 بنى أخرى متعددة.

وٌمكننا القول أن البنٌة الكلٌة الكبرى تعد األساس فً فهم مضمون النص          

جاء هذا القول وفقاً لبعض وانسجامه، انطبلقاً من الوظٌفة التً تقوم على تؤدٌتها وقد 

تزل اإلخبار الداللً ، ٌن كؤداة إجرابٌة وإنها بنٌة داللٌة بإمكانها أن تخالنصٌ

وبدورها تقوم بتنظٌمه وتصنٌفه
(ٔ)

 . 

مساهمة كبٌرة فً خلق األبنٌة  تهموأن األبنٌة الصؽرى هً التً أس          

الكبرى ))ألن تحلٌل النصوص ٌعتمد ـ أساساً ـ على رصد أوجه الربط والترابط 

ٌة الكبرى التً تجمعها واالنسجام والتفاعل بٌن األبنٌة الصؽرى الجزبٌة والبنٌة الكل

فً هٌكل تجرٌدي منتظم((
(ٕ)

. 

ٌٌن أن موضوع الخطاب بالبنٌة الكبرى ٌعد المبدأ المركزي وٌرى بعض النص      

الذي ُنِظَم لقدر كبٌر منه، وكذلك ٌعد من القضاٌا التً تحظى باهتمام مباشر منه
(ٖ)

. 

ن بٌنهما تداخبلً من قول إو نستطٌع الوثمة فرق بٌن البنٌة العلٌا والكبرى أ       

جهة وفرقاً جوهرٌاً من جهٍة أخرى، ))إذا أن األبنٌة العلٌا ُتعنى بشكل النص، 

واألبنٌة الكبرى ُتعنى بمضمونه، وٌتفقان فً أنهما ٌنظران إلى النص نظرة 

كلٌة((
(ٗ)

. 

وإن موضوع الخطاب )البنٌة الكبرى( ٌعد البإرة التً بدورها تحدد الخطاب،        

ت المركز الذي ٌدور حوله الخطاب، أو ما ٌقدمه، أو و تكون فكرته العامة، وقد عدَّ

ٌقوله، وهو نواة النص
(٘)

. 

ارتباط واضح بالقضاٌا التً ُعبر عنها فً النص،   لكبرى لهاوإن البنٌة ا         

 محتوى النص، تحدد ما هو أساسً فً  بدورها القواعد الكبرى، والتً  عن طرٌق 

                                                           
 .ٕٗنظر: لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: ٌُ (ٔ)
 .ٕٖٔعلم لؽة النص المفاهٌم واالتجاهات: (ٕ)
 .1ٓنظر: تحلٌل الخطاب: براون وٌول: ٌُ (ٖ)
هـ( دراسة فً 4ٖ٘الذهب للزمخشري )ت طواق ، أ1ٕٓـ4ٕٓل متداخل االختصاصات: علم النص، مدخ(ٗ)

م، جامعة 1ٕٔٓهـ ، ٓٗٗٔضوء علم لؽة النص: )رسالة ماجستٌر(، أحمد سعٌد، إشراؾ: أ. د عاٌد جدوع، 
 .ٕٔٔالمثنى، 

 .1ٔٔنظر: علم لؽة النص النظرٌة والتطبٌق: ٌُ (٘)
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وٌمكنها أن تلؽً بعض التفاصٌل، وترجع كذلك خبر النص إلى ما هو جوهري،  

ومن أهم القواعد الكبرى ما ٌؤتً
(ٔ)

: 

سلسلة من القضاٌا ٌمكن تعوٌضها بقضٌة ما ، ـ االنتخاب )الحذؾ(: وٌقصد بها ٔ

 تتضمنها كل قضٌة من تلك القضاٌا.

بقضٌة تحٌل إجماالً على ـ البناء: وٌقصد به تعوٌض تلك السلسلة من القضاٌا ٕ

 الوقابع التً ربما تحٌل على قضاٌا السلسلة مجملة.

ـ وهناك وسابل أخرى منها ) العناوٌن، وإبراز الحروؾ، والملخصات، والكلمات ٖ

المفاتٌح، والمعرفة الخلفٌة ( وؼٌرها، والتً بدورها تمثل البنٌة الكبرى التً تكمن 

 فً النص.

 

 الكبرى: القضاٌا التً تحدد البنٌة

ـ العنوان: وقد ُعدَّ من أهم األدوات التً فٌها ٌتم فك الشفرات، وقٌل أنه مفتاح ٔ

مجمل لتلك السلسلة من القضاٌا، ألن المإلؾ عن طرٌق العنوان ٌحاول اختزال 

واختصار معانً النص كلها فً قضٌة موحدة، وٌدل علٌها محتوى النص؛ لذا ُعدَّ 

 النص بتفصٌل ذلك اإلجمال. العنوان إجماالً للنص، وٌقوم

ن النص ٌفك)) معمٌاّت النص التً قد تكون موجودة فٌه، وهو ما ٌمكن وقٌل إ      

أن ٌساعد على تؤوٌل النص، إذ هو فً واجهته، فهو على هذا أول لقاٍء بٌن المبدع 

والمتلقً قبل الدخول فً النص نفسه((
(ٕ)

. 

ق الداللة، إلمارة(ن وٌتضح فٌه عمدب اهو ) اإلشارة إلى أ وعنوان المتن      

واالختصار واالختزال لكثٌر من المعانً التً ٌطرحها المإلؾ فً طٌات أبوابه، 

وذلك بدءاً من لفظة ) أدب( و) إمارة(، ٌعبر فٌها عما أراد الوصول إلٌه من هدؾ 

تقدٌم النصابح والمواعظ لؤلمراء والسبلطٌن وتؤدٌب صؽارهم وتهذٌبهم، مروراً 

 . )اإلشارة( التً تكمن فٌها الكثٌر من المعانً بلفظة

لذا أصبح العنوان ٌشكل حلقة من حلقات البناء االستراتٌجً النصً، وأصبح     

 كذلك باإلمكان الحدٌث عن شعرٌة العنوان، وذلك كالحدٌث عن شعرٌة النصوص 

                                                           
كتاب الرٌاض فً نظرٌة األدب مقاالت  )بحث(،نظر: النص ، بنٌاته ووظابفه: فان داٌك، تر: محمد العمري،ٌُ (ٔ)

 .6ٖم، 116ٔ، فبراٌر، 4ٖودراسات، ع 
 .16لتؤوٌل: سامح الرواشدة: إشكالٌة التلقً وا(ٕ)
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التً تعرض بعد العنوان
(ٔ)

. 

بنٌة كبرى فً نص آخر))وأنه وقد تكون البنٌة صؽرى فً نص ما، وتكون       

فً نص ما ٌمكن أن تصلح بنٌة ما أن تكون بنٌة صؽرى، وتكون فً نص آخر بنٌة 

كبرى وبوجه عام توجد مستوٌات مختلفة للبنٌة الكبرى فً النص، بحٌث ٌمكن أن 

ٌقدم مستوى أعلى )أعم(، من القضاٌا فً مقابل مستوى أدنى بنٌة كبرى((
(ٕ)

. 

تكرار أن ٌكون أحد أدوات االتساق، كما أنه فً الوقت نفسه ـ التكرار: ٌمكن للٕ

ه من أدوات االنسجام، فهو بدوره ٌوصل الرإٌة التً ٌحملها النص، كما  ٌمكن عدَّ

العكس، كما أنه ٌقضً على التشتت ربط الماضً النصً بالبلحق وكذلك أنه ٌ

الحاصل فً النص
(ٖ)

. 

المكررة التً لها ارتباط وثٌق  وفً نصوص الكتاب الكثٌر من المصطلحات      

بعنوان الكتاب والهدؾ من تؤلٌفه كتكرار لفظة ) السٌاسة الملك، األمٌر، الوزٌر ، 

الحاجب، الصاحب، الربٌس، الصدٌق ، الحزم، المرإة، وؼٌرها(، مما ٌجعل 

المتلقً من خبلل تكرار هذه األلفاظ تتضح لدٌه الصورة والؽرض من تؤلٌؾ 

 الكتاب.

إن تكرار عبارات القول كـ ) قال حكٌم، قالت الحكماء، أقول إن( ، لها و       

الدور الكبٌر فً انسجام النص وتحقق الربط الداللً وتعمل على تحدٌد الداللة 

القطعٌة للنص، وتحمل فً مضامٌنها الداللٌة اإلٌجابٌة التً تهدؾ إلى الوصول إلى 

من إفادة صؽار األمراء عند تولٌهم  الؽاٌة المنشودة وتحقٌق ما ٌصبو إلٌه المإلؾ

الحكم، وإن التنقل الحاصل بٌن تكرار العبارات االسمٌة والفعلٌة وصٌػ المضارع 

وصٌػ المخاطب لها دالالت متعددة فً التوازن بٌن  الثبات والتؽٌر فً القول 

)) اجعلْ االسمً والفعلً، وكذلك فً توجٌه الخطاب إلى فبة معٌنة كما فً قوله: 

سك للعامة فً ؼاٌة االنقباض((جلو
(ٗ)

. 

))فاعمل فً هذا على ما قلت لك، فإنَك ؼٌُر وصٌػ األمر والخطاب كما فً         

واجٍد فً ُكلِّ أْمٍر ُحّجًة((
(٘)

. 

                                                           
 .6ٕ امٌكٌة النص: محمد مفتاح: ٌنظر: دٌن(ٔ)
 .6ٙـ6٘علم النص: فان داٌك : (ٕ)
ة) أؼنٌة لشهر أٌار(، أحمد عبد ٌنظر: عناصر االتساق واالنسجام النّصً: قراءة نصٌة تحلٌلٌة فً قصٌد(ٖ)

 .ٓٗ٘م، ٖٕٔٓ، ٕ، ع1ٕالمعطً، وٌحٌى كبانٌة، إشراؾ: د. آمنة صالح، )بحث(، مجلة جامعة دمشق، مجلد
 .ٖٔٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٗ)
 .1ٖٔنفسه: (٘)
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 . ً انسجام النص دور ف االحركٌة فً ارتباط الفعل المضارع وفاعلٌتها له و     

ُر العْجز فً قوله:  َتَصوَّ ٌَ أحٌاناً فً صورة التوكلُ(())قد 
(ٔ)

. 

ٌكمن مفهوم البنٌة الكبرى فً توضٌح بنٌة ذات طبٌعة عامة، واألمر نسبً        

بالنظر إلى بنٌة خاصة وذلك على قسمٌن )أدنى( آخر
(ٕ)

 

وإن ما ٌراه فان داٌك ))لن نهتم فً المقام األول بؤوجه الربط بٌن جمل متفرقة      

ابط )التً ترتكز على النص بوصفه ُكبلً، أوُكلِّ حاٍل( وقضاٌاها، بل بؤوجه التر

بالوحدات الكبرى للنص((
(ٖ)

. 

وإن تحدٌد القواعد الكبرى عند ) فان داٌك( هً       
(ٗ)

: 

ـ الحذؾ: وٌقصد بها كل معلومة وهً ؼٌر مهمة، وتكون ؼٌر أساسٌة ٌمكن أن  ٔ

بالنسبة للمعنى، ففً جملة نحذفها، لكن فً حقٌقة األمر تكون ثانوٌة )ؼٌر جوهرٌة( 

 )مرت فتاة ترتدي ثوباً أصفر(، ٌمكن إٌجازها ب ) مرت فتاة(.

ـ االختٌار: هنا أٌضاً ٌحذؾ كم معٌن ومحدد من المعلومات، وٌتم انتقاء عناصر ٕ

 تتصل بالقضٌة األساسٌة فً النص وحذؾ بقٌة العناصر.

تحل محلها قضٌة جدٌدة ـ التعمٌم: وتحذؾ فٌه المكونات األساسٌة لتصور ما، وٖ

 محل القدٌمة.

ـالتركٌب أو اإلدماج: وهً تشبه القاعدة الثانٌة، وتحل فٌها معلومة جدٌدة محل ٗ

معلومة قدٌمة لكن دون حذؾ أو اختٌار، وفً هذه القاعدة ٌمكن االستؽناء عن 

 بعض التفاصٌل بجملة جدٌدة تستوعب التفاصٌل وتمثلها.

ى نصوص الكتاب، فإن عدم االهتمام بوصؾ أوجه وقبل تطبٌق القواعد عل      

البنٌة الكبرى وذلك للربط بٌن جمل متفرقة وقضاٌاها، وقد ُجعل االهتمام ٌكون 

منصباً على الوحدة النصٌة وقد تصنؾ النص ُكبلً واحداً 
(٘)

، ولكً نحدد البنٌة 

لسابقة، الكبرى علٌنا أن نجد ارتباطها بالموضوع الربٌس واعتمادها على القواعد ا

والتً ٌبدو فٌها أن القاعدة األولى والثانٌة لئللؽاء، والثالثة والرابعة لئلبدال والتً 

بها ٌتحقق التضمٌن الداللً
(ٙ)

. 

                                                           
 .6ٗٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٔ)
 .6٘نظر: علم النص: فان داٌك: ٌُ (ٕ)
 .6ٗنفسه: (ٖ)
 .4٘ٔـ6٘ٔالسبك والحبك فً أدعٌة السٌدة الزهراء )ع( دراسة نصٌة: ، 4ٕـ 4ٔنظر: نفسه: ٌُ (ٗ)
 .6ٗنظر: علم النص: فان داٌك: ٌُ (٘)
 .4ٔ: ٌُنظر: نفسه(ٙ)
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 البٌنة النصٌة الكبرى فً كتاب ) اإلشارة إلى أدب اإلمارة(:

إن رصد البنٌة فً نصوص الكتاب تحتاج إلى ثقافة ومرجعٌة علمٌة، ومعرفة     

هر النفسٌة، ولذلك وصفت بالنسبٌة، وبذلك ٌكون تحلٌلها وتفسٌرها متفاوت بالظوا

بٌن متلٍق وآخر، وإن األبنٌة الكبرى كونها ذات طبٌعة داللٌة، ذلك من الضروري 

معرفة الجوانب الت توجهها للوصول إلى تلك النواحً الداللٌة فً نصوص 

الكتاب
(ٔ)

. 

ونتناول فٌه الموضوع الربٌس والعبلقة بٌن وبإمكاننا أن نؤخذ )الباب الرابع(      

األبنٌة الكبرى بعضها ببعض، وفً هذا الباب تتمثل الوصاٌا التً ٌطلقها المإلؾ 

لتحقٌق العٌش الرؼٌد، ولكً ٌبٌن سٌاسة األجسام، واالعتدال فً جمٌع األحوال من 

 مطعم ومشرب وملبس ومنكح ونوم وٌقظة وتعب وراحة وؼٌرها.

)) أول ما أوصٌك فً هذا الباب(( فبدأ بـ       
(ٕ)

، واستعمل فٌه صٌؽة االخبار 

بالمعنى أي أن الجمل تنوعت فً هذا الباب بٌن الخبرٌة واإلنشابٌة، وقد جاء األمر 

))فاختْر لها أفضلَها، وَفْضل الطعام أن ٌكون من عدة أَْوُجٍه، أولها: قُرُب فً 

ضرره، والرابع: لَّذةُ َطْعِمِه(( وجوده، والثانً تماُم نْفعه، والثالث: قلةُ 
(ٖ)

. 

 وقد بدأ الكبلم باإلثبات ثم انتقل فً النص إلى النفً كما فً قوله:          

ٌُْستشهَد بها على ِهمتها  ٌُسَتَدلُ بها على عقولها، و )) إْن َمطاعَم الرجالُ 

ٌُْحِكُم ِؼذاَءهُ((ٌُ  ومروءتها، فإنه ال ْحِكُم آراءهُ مْن لٌس 
(ٗ)

. 

وتضم هذه البنٌة الكبرى مجموعة من البنى الصؽرى وهً التعداد الحاصل       

ِه، إلى أحكام لباسهم كما فً قوله: )) وانُظْر فً لباِسَك إلى إحكاِم َصْنعِتِه، واعتداِل َقدِّ

ل أجملُ  ولَطافِة لَونِِه، وتَعمْد هذه األُمور َترسالً، وال تعمدها َتصنعاً، فإنها مع الترسُّ

ا مع التصنُّع((منه
(٘)

، فً هذا النص توجد عبلقة اإلجمال والتفصٌل فً تحدٌد نوع 

اللباس، وكذلك وجود اسم التفضٌل )أجمل( مما لها الدور الكبٌر فً تحقق االنسجام 

 النصً.

)) واحرص على أْن ُتخفى وٌعود إلى صٌؽة األمر مرة أخرى كما فً قوله:      

وعمالَِك، فإنه أْن كان قلٌالً َحَقروك ، وإن كان كثٌراً ،  َقْدر مالَِك على بنٌك وُجنِدكَ 

                                                           
 .ٓٙٔنظر: السبك والحبك فً أدعٌة السٌدة الزهراء )ع( دراسة نصٌة: ٌُ (ٔ)
 .6٘اإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٕ)
 نفسها.نفسه: الصفحة (ٖ)
 نفسه: الصفحة نفسها.(ٗ)
 .6ٙنفسه: (٘)
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َحَقروا إنفاَقَك علٌهم((
(ٔ)

، جاء فً هذا النص أسلوب الشرط باألداة )إن(، وقد 

تضمن هذا النص البنى الصؽرى التً ساهمت فً انسجام النص، وإن التقابل 

النص، وٌظهر مدى الحاصل  بٌن ) كثٌر وقلٌل( له دوره البلٌػ فً تحقٌق تماسك 

 تؤثٌر البنى الصؽرى على النص.

)) وكنَت خلٌقاً بالدوام علٌه فً حالَتً  ٌتضح لنا التقابل فً نص آخر وهو و      

ْوَمً  ِؼناَك وفَ ٌُْسِرَك وُعْسِرَك، وَحرٌاً ب ٌَ قرَك((الوجود له فً 
(ٕ)

، هنا التقابل 

ٌُسرَك وعسرَك( و)  ِؼناَك وَفقرَك( له دور بلٌػ األثر التضادي الحاصل بٌن األلفاظ )

على انسجام النص ، كما أنه عدَّ من البنى الصؽرى فً النص، وهذه الموازنة  

التضادٌة الحاصلة فً النص تتم  من خبلل عبلقات داللٌة  إلظهار القضاٌا 

األساسٌة فً النص، كما فً التضاد والتكرار وؼٌرهما، وهذه البنى الصؽرى تجمع 

لتكون البنى الكبرى، وتدعم كذلك بعض أدوات العطؾ الظاهرة )كالواو(  فٌما بٌنها

وتكون عبلقات أكثر شموالً وهو الذي ٌشٌر إلى مفهوم األكبر للقضٌة
(ٖ)

. 

ومن البنى الصؽرى األخرى الحاصلة فً النص التً شملت الوصاٌا التً       

ٌبٌاً داللٌاً مهماً فً النص، اطلقها المإلؾ تتشاكل فٌما بٌنها وتتواشج لتمثل جزءاً ترك

وٌطلق فً هذا النص  بعض الصفات الجمالٌة التً ٌمكن لهم التحلً بها كالصمت 

ٌَقظة َصْمتاً ، وأكثر َصْمًتك فً األُمور كما فً قوله:  ))اجعلْ أكثر أحوالَك فً ال

ِعبرًة، وأقلّ َصْمتَِك راحًة لقلِبَك وإْجماماً لفكِرَك((
(ٗ)

صؽرى فً ، من أهم البنى ال

هذا النص ) التكرار(، فً مشتقات لفظة الَصمت، وكذلك التقابل الداللً بٌن ) أكثر 

وأقل( ، وأراد فً هذا النص إظهار الصفات الجمالٌة كالصمت، وقد أراد تسلٌط 

الضوء على بعض األلفاظ لٌعزز الجانب المعنوي للقارئ، وشد انتباهه، واستخراج 

 تدور حولها البنى الكبرى. القضاٌا المهمة من النص التً

وٌعود فً نفس الباب إلى نص آخر ٌإكد فٌه على الصفات الجمالٌة كما فً      

)) واجعلْ أكثر كالَمَك جداً، ومزاحَك كله مستطرفاً صدقاً، وأقلل المزاح قوله: 

بجهِدَك، واجعْله فً كالِمَك كالملح فً طعاِمَك((
(٘)

، ٌإكد فً هذا النص على اتباع 

فً الكبلم وتقلٌل المزاح ، مما ٌساهم ذلك فً انسجام النصوص، وٌعود إلى  الجد

فٌه بٌن األلفاظ ) الجد  هذا النص، كما وإن التضاد حاضر   صٌؽة األمر فً

                                                           
 .66اإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٔ)
 .6ٙنفسه: (ٕ)
 .ٖٔٔنظر: علم لؽة النص ، النظرٌة والتطبٌق: ٌُ (ٖ)
 66اإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٗ)
 نفسه: الصفحة نفسها.(٘)
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والمزاح(، واطبلق التشبٌه فً هذا النص موجود كما فً ذكره ألداة التشبٌه 

 )الكاؾ( فً كالملح فً طعامك.

))تكن أطٌب الناس نفساً، وأكثرهم  كثٌرة كما فً قوله: وإن صٌػ التفضٌل       

عزاً((
(ٔ)

، كما فً )أطٌب ،وأكثر(، وهذا التفضٌل من الوصاٌا المهمة التً كان 

 ها الُمرادي.بٌنادي 

وإن ) الم الطلب( حاضرة فً نصوص كتابه مما ٌدل ذلك على الشفافٌة واللٌن     

))ولٌكن دهنك فً أسلوب الُمرادي الذي تنوع بٌن الطلب واألمر، كما فً قوله: 

اً، وكحلك لٌالً، وال عٌب علٌك فً تعٌشَك وتلذذك، إذا نظرت فً الجسٌم من  ؼبَّ

ك((أمرك، وفوضت إلى الكفاءة ما بقى من شؽل
(ٕ)

، وإن صٌؽة التخٌٌر متروكة 

للقارئ أو المتعلم من هذه النصابح أي أنه مخٌر فً اتباعها إال أنه ٌجدها ضرورٌة 

ومهمة لذلك ذكرها وكررها فً نصوص الكتاب، كما وإن أسلوب الشرط باستخدام 

أداته )إذا( أي أنه لم ٌمنع التلذذ والعٌش وٌقٌدهم بنصابح وِحكم ثقٌلة وإنما وضع 

 لهذا العٌش والتلذذ شروط ال ٌعاب علٌه إن اتبعها.

وفً هذا الباب كانت البنى الصؽرى عبارة عن تفصٌل لمجمل القضٌة        

الكبرى
(ٖ)

، وكذلك عبلقة العموم والخصوص حاضرة فً النص، وكل هذه العبلقات 

 تساهم فً انسجام النص.

ً انسجام النص وذلك فً قوله: رها الكبٌر فوكان لعبلقة اإلجمال والتفصٌل أث      

)) ومن أخالق المروءة : خفض الصوت، ولٌن الكلمة، وسكون الرٌح، ولم ٌخالط 

ذلك الكبر، ولم ٌمازجه العجب((
(ٗ)

، حقق هذا النص التماسك والتبلحم  وشد انتباه 

 المتلقً.

ن )) وإٌاك أوكان للتحذٌر فً مواطن الكتاب اهمٌته الكبٌرة كما فً قوله:       

تكون منقبضاً عن الناس كل االنقباض، فٌكسبك ذلك البؽض، وٌكسوك العداوة، 

والتكن منبسطاً كل االنبساط((
(٘)

، فهو ٌحذر من االنقباض التام بٌن الناس ألنه 

ٌإدي إلى البؽض والعداوة، والبنى الصؽرى الحاصلة فً النص من تكرار الصٌػ 

)منقبضاً، االنقباض( وكذلك التضاد والتقابل بٌن )االنقباض واالنبساط(، إذ تقوم هذه 

حدة، وتحقق البنى على الترابط الداللً وتحقق التماسك النصً داخل البنٌة الوا

                                                           
 .64اإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٔ)
 نفسه: الصفحة نفسها.(ٕ)
 .4ٙٔ: دراسة نّصٌة السبك والحبك فً أدعٌة السٌدة الزهراء )ع(نظر: ٌُ (ٖ)
 .61اإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٗ)
 .64نفسه: (٘)
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التماسك النصً فٌما بٌنها وبٌن البنى الكبرى، وأراد فً هذا النص أن ٌحقق 

 التوازن بٌن االنقباض واالنبساط.

))واعلم وٌذكر كذلك التفصٌل بعد اإلجمال فً أؼلب النصوص كما فً قوله:      

له أن كثرة األشؽال مشؽلة عن اللذاِت، وقاطعة عن َجمٌع الراحات، وإن الذي تشؽ

من رأٌك فً ؼٌر المهم ٌزرى بَك فً المهِم((
(ٔ)

، هنا ذكر التفصٌل بعد اإلجمال، 

إضافة إلى وجود التكرار فً النص فً مشتقات لفظة ) األشؽال، مشؽلة، تشؽله(، 

إذ تتعاضد هذه العبلقات ـ التكرار والتفصٌل واإلجمال ـ فٌما بٌنها لتشارك فً 

عد من الصفات الجمالٌة التً ذه الوصاٌا تالتماسك النصً وتحقق االنسجام، وه

 المإلؾ أن ٌتحلى بها القارئ. ٌرتؤي

هم فً إٌضاح المعنى هذه البنى الصؽرى فٌما بٌنها أس وإن تواشج وتآزر     

الداللً للنص، وبدورها تعمل على تكوٌن وخلق البنى الكبرى فً النص لكً تحقق 

لمإلؾ فً هذا الباب أؼلب النصابح التماسك النصً الرصٌن بٌن البنى، وقد ذكر ا

 وأجملها لكً ٌحقق المعٌشة السلٌمة، والمحافظة على األجسام وسٌاستها.

واألبنٌة الكبرى ال تكون على مستوى الجمل وإنما تكون )) بالنظر إلى النص       

بوصفه وحدة كلٌة، ؼذ إنها تتجاوز تحدٌد ابنٌة النص النحوٌة والداللٌة إلى تحدٌد 

ٌب الكلً ألجزاء النص، إلى النظام العام الذي ٌحكم حركة النص((الترت
(ٕ)

. 

فٌها بعض اآلراء بٌن الباحثٌن وهً من أٌة بنٌة ٌتم وهناك مفارقة تختلؾ      

إذ ٌقول الدكتور صبحً الفقً: أن التحلٌل ٌبدأ من البٌنة الكبرى التحلٌل؟
(ٖ)

، كما 

الكبرى هً نتاج مضامٌن األبنٌة  وإن الخبلؾ عند سعٌد بحٌري ٌجعل به البنٌة

الصؽرى التً تتكون من مجموعة جمل متتالٌة ثم تكون نصاً معٌناً ٌمثل إجمال 

المعنى لؤلبنٌة الصؽرى
(ٗ)

. 

وإن األبنٌة الكبرى فً كتاب ) اإلشارة إلى أدب اإلمارة(، ٌقوم فٌها بناء       

ا المإلؾ، والتً الموضوع على القضاٌا التً ٌحتوٌها النص وٌهدؾ إلى طرحه

تندمج فٌما بٌنها وتتراكم فٌها األبنٌة الصؽرى داللٌاً تحت قضٌة من القضاٌا 

لٌعالجها، وهذا واضح فً كل أبواب الكتاب، كما وتضمن البنى تحدٌد الهدؾ من 

وجودها كؤن تكون للتنبٌه أو لئلرشاد أو للنصح وقد ٌستند فٌها إلى قاعدة التعمٌم فً 

 والبنى الصؽرى  ، وإن هذه القضاٌا ٌةفٌها الفكرة األساس سط ، وٌب بعض النصوص

                                                           
 .4ٓـ61اإلشارة إلى أدب األمارة: (ٔ)
 .1ٕٔعلم لؽة النص، المفاهٌم واالتجاهات: (ٕ)
 .ٓٙ/ ٔنظر: علم اللؽة النصً: ٌُ (ٖ)
 .ٖٓٔواالتجاهات: نظر: علم لؽة النص، المفاهٌم ٌُ (ٗ)
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التً ٌتكون منها كل نص نجدها تتفاعل فٌما بٌنها، لتمثل االتصال العام الوثٌق 

 بالبنى الكبرى وفق تحركات داللٌة.

أن البنٌة الكلٌة )احتمالٌة( حدسٌة، ترتبط بؤجزاء الخطاب،  وخبلصة القول     

معطى ووحدته، وقد اعتبرت أنها لٌست شٌباً  وفٌها تتجلى كلٌته
(ٔ)

. 

بموضوعه التام والكلً  ة الكبرى تكون شاملة للنص ومرتبطةوٌذكر أن البنٌ    

وتتجلى فٌها كفاءة المتكلم وكذلك السامع وتحتفظ بالعناصر المهمة فً النص
(ٕ)

. 

ى على بعض النصوص التً تساهم فً استخراج وعند تطبٌق القواعد الُكبر     

))واعلم أن االتساع فً الحلِم، ومجازاة ُكلِّ سفٌٍه البنٌة الكبرى كما فً قوله: 

بالترِك، واألخذ علٌه بالفضِل، ٌؤدي إلى ضروٍب من الفساِد، فٌصٌُر معها ترك 

بٌوت الحلم حلماً، والصواب فً ذلك أن ٌتجاوز السلطان عن زالت أهل الخٌر وال

الكبٌرة والسالفة((
(ٖ)

 ، والذي ٌتضح فً المخطط اآلتً:

 

 البنٌة الكبرى القواعد الكبرى القضاٌا الكبرى

 ـ عدم االتساع فً الحلم
 ـ مجازاة السفٌه بالترك

 ـ تجاوز الزالت
ـ تجاوز فً بعض 
األوقات عمن رحمه من 

 السفهاء
ـ فاعمل علٌها تصب إن 

 شاء هللا
 

 اختٌار
 اختٌار
 اختٌار
 تعمٌم

 
 

 إدماج

ـ صفات الحلٌم الذي ٌبتعد 
 عن الفساد

 
 ـ صفات الحلٌم

 
 

 مشٌبة هللا هً األعلى

 

ونتٌجة الختبلؾ المتلقٌن تختلؾ تفسٌرات البنى حسب ثقافة القارئ وأهدافه،        

وحسب كل حقبة من الزمن تختلؾ اآلراء والمواقؾ ومهمات القارئ، كما ونجد أن 

تتمٌز بالنسبٌة، بمعنى أنها تختلؾ من متلٍق إلى آخر حسب ثقافة كل  البنى الكبرى

منهم واتجاهاته ومٌوله
(ٗ)

. 

                                                           
 .ٙٗنظر: لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: ٌُ (ٔ)
 .ٖٓٔم، ٕٗٓٓ، دار الكتاب المصري، مصر، ٔنظر: ببلؼة الخطاب وعلم النص: صبلح فضل: طٌُ (ٕ)
 .66ٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة:(ٖ)
 .ٕ٘ٔنظر: الترابط النصً فً ضوء التحلٌل اللسانً للخطاب: ٌُ (ٗ)
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ٕٔٗ 

ت البنٌة الكبرى أمراً أس       قاً من انطبلاسٌاً فً فهم النص وانسجامه وقد عدَّ

تختزل  ٌٌن أداة إجرابٌة وبنٌة داللٌةالوظٌفة التً تإدٌها، وفقاً لما ٌقوله بعض النص

الداللً وتنظمه وتصنفهاإلخبار 
(ٔ)

. 

هم فً مساعدة القارئ على فهم النص، كما أن من ذلك أن االنسجام أس ٌتضح     

العبلقات الداللٌة تربط أفكار النص ومفاهٌمه، فعندما ٌقؾ القارئ على خباٌا النص 

ٌساهم فً ادراك النص وإسداء الروابط الداللٌة
(ٕ)

. 

لقٌه فً تحدٌد االنسجام من خبلل ربط األفكار وبذلك ٌتعاضد منتج النص مع مت     

فً النص عبر عبلقات داللٌة، وتؤوٌبلت ضمنٌة ٌلمحها المتلقً من النص وتساهم 

 مساهمة فاعلة فً تحقٌق التماسك النصً فً الكتاب.

 

 

 

 

                                                           
 .ٕٗلسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: نظر: ٌُ (ٔ)
 .1ٓٔنظر :النثر الصوفً دراسة فً لسانٌات النص: ٌُ (ٕ)



  .......... معاٌٌر تتعلق بمستعملً النصالفصل الثالث/ المبحث األول................

 
ٕٔ٘ 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث: معاٌٌر تتعلق بمستعملً النَّصّ 

 ـ القصدٌة

 ـ المقبولٌة

 ـ اإلعالمٌة
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 ( :(Intentionalityالقصدٌة أوالً: 

إحدى المقومات األساسٌة للنص؛ ألن كل منتج له نص أو ؼاٌة أو خطاب         

ٌرٌد تحقٌقه، و)) ال ٌتكلم المتكلم مع ؼٌره إال إذا كان لكبلمه قصد((
(ٔ)

، وبذلك 

ٌختار الكاتب الوسابل اللؽوٌة التً تحقق القصد فً النص، وقد تعنً القصدٌة بؤنها 

وك والمحبوك ، وقد تشٌر إلى الطرق التً رؼبة المإلؾ فً تقدٌم النص المسب

ٌسلكها المإلؾ لتحقٌق مقاصده
(ٕ)

. 

وٌذكر أن النص )) لٌس بنٌة عشوابٌة بل هو عمل مقصود به أن ٌكون متناسقاً      

مترابطاً لكً ٌحقق هدفاً معٌناً ،وبمعنى آخر فهو عمل مخطط ٌستهدؾ به تحقٌق 

ؼاٌة بعٌنها(( 
(ٖ)

:)) قصد منتج النّص من أٌة تشكٌلة لؽوٌة  ، وقٌل أن القصدٌة تعنً

ٌنتجها؛ ألن تكون قصداً مسبوكاً محبوكاً، وفً معنى أوسع تشٌر القصدٌة إلى جمٌع 

الطرق التً ٌتخذها منتجوا النصوص فً استؽبلل النصوص من أجل متابعة 

مقاصدهم وتحقٌقها(( 
(ٗ)

. 

ؾ منشا النص كونه وٌرى بوجراند أن القصد فً النصوص)) ٌتضمن موق         

صورة ما من صورة اللؽة قصد بها أن تكون نصاً ٌتمتع السبك وااللتحام، وإن مثل 

هذا النص وسٌلة من وسابل متابعة خطة معٌنة للوصول إلى ؼاٌة بعٌنها(( 
(٘)

. 

وٌذكر خطابً )) من أجل تؤوٌل العناصر التً ترد فً خطاب ما، من             

المتكلم ،ومن هو المستمع، وزمان ومكان انتاج الضروري أن نعرؾ من هو 

الخطاب ((
(ٙ)

، فمرجعٌة المتكلم وافكاره وثقافته والعوامل المشتركة بٌن عناصر 

 الخطاب جمٌعها تسهم فً تكوٌن القصد.

وجدٌر بالذكر أن النص عندما ٌكون مقبوالً ٌإدي نفعاً للعملٌة التواصلٌة،      

ومقبولٌة النص تإدي قصداً أو هدفاً لمنتج النص
(6)

وهذا ٌعنً أن القصدٌة فً  

مقامها األول تعتمد على منشا النص، مع وجود معٌاري االتساق واالنسجام 

 إلٌصال الفكرة وتحقٌق الهدؾ.

                                                           
 .1ٙمدخل إلى علم النص ومجاالت تطبٌقه:   (ٔ)
 .6ٌُٗنظر: نظرٌة علم النص:  (ٕ)
 .ٓ٘نفسه:  (ٖ)
 . 4ٕعلم لؽة النص النظرٌة والتطبٌق:  (ٗ)
 . ٖٓٔالنص والخطاب واإلجراء:  (٘)
 . 16ٕلسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب:  (ٙ)
 . ٌُٖٗنظر: علم لؽة النص النظرٌة والتطبٌق:  (6)
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د هو)) اللُّب فً العملٌة التواصلٌة، وأن التشكٌبلت اللؽوٌة ٌختفً وقٌل أن القص  

وراءها قصد لٌس بإمكانها االستؽناء عنه، ومادام االمر ٌقتضً توافر القصد على 

النص، فبلبد له من أن ٌؤخذ دور الموجه، والمخطط له، والمحفز لوالدة نسٌج 

ب، ومشّذب، ٌحمل فً طٌاته شبكات اتصالٌة ٌوعز من خبللها إلى المتلقً  مهذَّ

بالوقوؾ على تلك المقاصد(( 
(ٔ)

. 

وقد ُعرؾ القصد على أنه )) رؼبة المإلؾ أن ٌقدم نّصاً مسبوكاً محبوكاً،        

وتشٌر القصدٌة إلى جمٌع الطرق التً ٌتخذها المإلؾ الستؽبلل نصه من أجل 

تحقٌق مقاصده(( 
(ٕ)

، 

وكل قارئ ٌنظر إلى تعدد التؤوٌبلت، وإن تعدد القراءات للنص تإدي إلى       

 فهو التً هو ٌراها مناسبة ألفكاره ومرجعٌاته، أما منشا النص نافذةالنص من ال

ٌعبر عن الؽرض وكٌفٌة الوصول إلى الهدؾ المراد، بوجود بعض العناصر فً 

النص التً تتماسك وتنسجم فٌما بٌنها، وذلك ما ذكره محمد مفتاح أن القصدٌة التً 

من الوعً أو البلوعً تحدد األلفاظ والتراكٌب المبلبمة لكً تإدي معناها تنطلق
(ٖ)

،       

وٌقسم القصد فً النص على قسمٌن  
(ٗ)

: 

ـ القصد المباشر)الصرٌح( :وقد ٌطلق علٌه الظاهر، األصل ، الحرفً، وهو الذي ٔ

اللؽوٌة ٌعبر عن المعنى الحرفً فً أثناء التلفظ بالخطاب  وذلك طبقاً للمواضعة 

نحو : افتح النافذة، وٌتمثل بؤسالٌب الطلب فً العربٌة)األمر، والنهً ، واالستفهام، 

 والنداء ،والتمنً، والترجً، والعرض والتحضٌض( .

ـ القصد ؼٌر المباشر)التلمٌحً( : وٌسمى كذلك ؼٌر الظاهر، وٌعبر عن معنى ٕ

 مؤخوذ ومستنتج من الخطاب وال ٌتم التصرٌح به.

د عرؾ )سٌرل( القصدٌة على أنها )) تلك الخاصٌة لكثٌر من الحاالت وق      

والحوادث العقلٌة التً تنتجه عن طرٌقها إلى األشٌاء، وسٌر األحوال فً العالم ، 

وتدور حولها أو تتعلق بها(( 
(٘)

. 

هو تقدٌم الحكم والمواعظ  الكتاب لربٌس الذي ٌدور علٌه مقصد صاحبوالمحور ا  

ر األمراء وحاشٌتهم وجندهم، وإن بما ٌحتوٌه الكتاب من تقسٌمات والنصابح لصؽا

                                                           
 . 6ٕٔالنثر الصوفً دراسة فً لسانٌات النص:  (ٔ)
 . 6ٗنظرٌة علم النص رإٌة منهجٌة فً بناء النص النثري:  (ٕ)
 . ٌُٖ٘نظر: تحلٌل الخطاب الشعري: محمد مفتاح:  (ٖ)
، دار الكتاب الجدٌد، ٔراتٌجٌات الخطاب مقاربة لؽوٌة تداولٌة: عبد الهادي ظافر الشهري: طٌنظر: است (ٗ)

 . 44ٔآٌات القول فً القرآن الكرٌم دراسة فً ضوء لسانٌات النص: ،ٕٔٔم ،ٕٗٓٓبنؽازي، لٌبٌا، 
 . 4ٙم،6ٕٓٓنظرٌة جون سٌرل فً القصدٌة: صبلح إسماعٌل، دار قباء الحدٌث،  (٘)



  .......... معاٌٌر تتعلق بمستعملً النصالفصل الثالث/ المبحث األول................

 
ٕٔ4 

األبواب ٌتبٌن فٌها كل باب ومقصده الذي ٌكمن فٌه مضمون ما ، وقد نجد بٌنهم 

 ترابطاً واضحاً.

وقد تتبٌن القصدٌة  خبلل األسماء الموضوعة لؤلبواب، إذ منها ٌعرؾ القارئ        

راض التً ٌرٌد الحصول علٌها، ومدى تحقٌق ما قصد المإلؾ فً ذلك ، وما األؼ

األهداؾ فً كٌفٌة وصول هذه النصابح ومدى تطبٌقها واإلفادة منها ، مما ٌساهم 

 ذلك فً تحقٌق نصٌة النصوص. 

)) وال ُتَؽالْب أحداً على كالمه لُترَي ومن النصوص التً تكمن فٌها القصدٌة       

ٌُْقبِلُ علٌك ببصره....وإٌاك أن الجماعة أنك أعلُم منه بقوله، واْقَطْع  كالمك عمن ال 

َك من أمٌر أو ؼٌره((  ٌْ تفعل ذلك بأحٍد من ُمخاِطبِ
(ٔ)

  . 

هنا القصد المباشر تمثل بوجود أدوات الطلب كالنهً فً) ال تؽالب( وقد ٌعلل       

طع هذا النهً لكً ال ٌفهم المقابل أنك أعلم منه بالقول، وٌؤتً فعل األمر فً قوله )اق

كبلمك( ، وهنا القصد واضح حقق التواصل بٌن الكاتب وبٌن ما ٌرٌد تؤوٌله 

المتلقً، بوجود الدالالت الطلبٌة المباشرة فً النص، وحقق التخاطبٌة  من القصد 

من أجل اقناع المتلقً عن طرٌق هذه الوسابل، وربما ال تتبلءم قصدٌة منتج النص 

ان تتعدد القصدٌات، فبل نستطٌع الحكم ع قصدٌة المتلقً، وربما فً بعض األحٌم

 على النص بشكل مطلق.

ٌمكن لً أن ألتمس بعض المقاصد األخرى عند التؤمل فً نصوص الكتاب و    

، فٌها مواضٌع النصح والوعظ واضحة وهً المقاصد الظاهرة المباشرة التً

فٌا ))وبعض المقاصد المخفٌة التً تكمن وراء سٌاق ما ومن هذه النصوص قوله: 

طالَب العلم بالدراسة، إن كنت للعلم درْسَت ،واالنتفاَع به أرْدَت، فأْقِرْن درِسَك 

بالفطنِة، وَتعاَهْد محفوَظَك بالفكرِة((
(ٕ)

. 

القصد فً هذا النص هو مباشر واضح بوجود بعض األسالٌب التً استعملتها        

فما ٌتضح من وجود كؤسلوب النداء )ٌا طالب العلم( واألمر )فاقرن( و)تعاهد( 

المقاصد المباشرة فً هذا النص الذي ٌتخلله النصح واإلرشاد فً طلب العلم 

 ،تفاع منه باستخدام الفطنة والحفظواالن

وهذه المقاصد الظاهرة التً أراد إٌصالها عند طرحه لهذا النص ومنها:     

وك وصدٌقك باجتهادك فً اشرت  النصٌحة وتحقٌقك، وإذا ))فاحرص على شكر عدِّ

                                                           
 6ٙٔإلى أدب اإلمارة:  اإلشارة (ٔ)
 .ٗ٘: نفسه (ٕ)



  .......... معاٌٌر تتعلق بمستعملً النصالفصل الثالث/ المبحث األول................

 
ٕٔ1 

برأيٍ من الصواب، فكان النجاُح عقٌبه، فال ُتْكثِرّن من االفتخار برْأٌَِك، واالحتجاج 

على فساد رْأيِ ؼٌرَك((
(ٔ)

. 

ٌكون فٌه القصد  لنصوص ووكثٌراً ما ٌرتبط عنوان الباب مع الكبلم فً ا       

ن بابه على كما هو الحال، فً النّص السابق الذي ٌدور عنوا اً ومباشر اً ظاهراً واحد

ضاً وجود االستشارة وتقدٌم النصابح، وهذا الربط جعل من القصد واحداً، وأٌ

هم فً إٌضاح القصد المباشر من النص  كما فً )احرص، أسالٌب األمر والنهً تس

 .أشكر عدوك( والنهً )فبل تكثرن( وبذلك ٌتحقق الؽرض من النصوص

َحّقها، واستفرْغ نفَسَك  ))وقٌل: اْعط اآلراءومن النصوص األخرى :       

ُوْسَعها، فإْن خانْتَك الحقابق، وجاءْتَك األُمور على ِخالَؾ العوابد، فاعلم أنه َقَدٌر 

سابق ال حٌلَة فٌه، ولٌس ُنفُوُذ األقدار مما ٌقوُد الفاضِل إلى تْضٌع الَحْزم، وذلك 

من خالبق الُجهال((
(ٕ)

، التً بدأها المإلؾ بصٌؽة األمر، وكما هو واضح أن  

ؼلب النصوص ٌبدأها بصٌؽة األمر، وقد تحقق القصد الذي ٌصبوا إلٌه المإلؾ من أ

إظهار الشدة فً اطبلق القول لتقدٌم الحكم والنصح واإلرشاد فً النص ) اعط، 

من اتباع  استفرغ، اعلم( والهدؾ من اطبلق صٌؽة األمر هو تحقٌق القصد المراد

القارئ والمتلقً لهذه النصابح والحكم واإلفادة منها، و إٌصال هذه المقاصد بهدؾ 

توجٌه الملقً أو تحذٌره من أمر ما ساهم فً إظهار القصد بصورة مباشرة موجزة 

، والخطاب فً قوله )قٌل( تضمن اً ولٌس تلمٌحٌ اً وواضحة، وهنا ٌعد القصد معلن

لقولٌة بٌن الماضً )قٌل( والمضارع )ٌقول( وإن لهذا تقدٌم النصح وربط الداللة ا

الترابط والتآزر دوره فً تنقل الخطاب من صٌؽة إلى صٌؽة، وقد تضمن النص 

عبلقات داللٌة منها ) السبب والنتٌجة( فً قوله )وذلك من أخبلق الجهال( ،وتتضح 

لعمود الفقري وجدٌر بالذكر أن القصد ٌعد مثابة ا ،فً خطابه لؽة اإلقناع والتبلٌػ

ن منشا النص ٌستخدم فٌه كل اآللٌات والوسابل التً ٌمكنها أن وإللنصوص، 

تخدمه، وتحقق تلك المقاصد، وتحقق الؽاٌة التً من أجلها أنشؤ النص 
(ٖ)

. 

ْن له الُمَحالَ من رْأٌه ، ومنها        ٌِّ ))وإذا كانت آراُء الوالً مخالفًة لرْأٌك فال ُتَز

ِؼّشه، ونهاٌة من خدٌعته، وال ُتجاهْده إلى الرجوع رْأٌك بكْرهه، فإّن ذلك ؼاٌة فً 

فإّن هذه رٌاضٌة صعبٌة وطرٌقٌة وعرة، ٌتْؤِذُنُه ببؽضك....(( 
(ٗ)

، ٌطرح المإلؾ 

سهاب فً الكبلم وزٌادة فٌه ، وإنما والؽرض من بعض النصوص من ؼٌر اإل الؽاٌة

ق، الذي استخدم فٌه النهً ٌطرحها صورة مباشرة كما هو الحال فً النص الساب

                                                           
 1ٙ: اإلشارة إلى أدب اإلمارة (ٔ)
 .1ٔٔنفسه:  (ٕ)
 . ٌُٖٗٓنظر: المعاٌٌر النصٌة فً السور القرآنٌة:  (ٖ)
 . 6ٓاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٗ)
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واألمر كما فً )فبل تزٌن(و) ال تجاهده( وقد نجح المإلؾ فً إٌصال الفكرة 

والهدؾ إلى المتلقً بحٌث ٌمكنه فهم النصوص عند قراءتها ،أي أنها  واضحة 

)) واْقسْم بِْشَرَك بٌنهم على وسلسة وتطلق القصد بإٌجاز من دون ؼموض ومنها: 

سٌما فً محافِلِهْم ومجاِمِعهْم ، وال َتْنقُض الكرٌَم من َقْدره، فإْن أقداِر مناِزلهم، وال

ه، وال َتْرَفع اللبٌَم فوق منِزلِته، فإّن ذلك ُموِجٌب  ذلك ُمْوِجٌب لِِحْقِدِه ، وناقٌض من ُودِّ

ِدِه، وُمْشِعٌر للكرٌم أنك جاهلٌ بَِحِقِه(( لَِتَمرُّ
(ٔ)

متلقً هذه األسالٌب التً تشدُّ انتباه الو ،

وتثٌر تفكٌره وٌتضح ذلك فً أسلوب األمر الذي ٌطلقه المإلؾ بصورة كبٌرة فً 

نصوص الكتاب مما له الوقع واألثر البلٌػ فً شد االنتباه كما هو الحال فً )اقسم( 

هم ذلك مساهمة فعالة فً اٌضاح أسهً )وال تنفض ، وال ترفع( مما وأسلوب الن

عظ واإلرشاد المقدم لهم، وذلك واضح القصد بصورة مباشرة من خبلل الموا

ن النص لٌس اعتباطٌاً بل إقٌل  ،زة حققت الهدؾ من القصد المباشروبصورة موج

هو حدث مخطط له للجمل والكلمات كما قٌل أنه بنٌة لؽوٌة والقصد منها هو أن 

تكون منسجمة ومتسعة لتحقٌق الؽرض
(ٕ)

. 

ب َنْفَسَك على تدبٌر  :قوله و      ُرها باللعب ))درِّ األُمور قبل ُنُزولها بَك ،كما تدبِّ

قبل نزول الحرب مع أترابَك ، وإذا نزلْت بك األُمور فً أوقات الضٌقة، فال تشتؽلْ 

عنها بالُحْزن على الُمصٌبة، ولٌكن ُشْؽلَُك بإْعمال الحٌلة التً َتْلَتمُس بها الخالَص 

من وْجلتَك، واالنتهاَز لفرصتك((
(ٖ)

. 

نا القصد المباشر فً هذا النص كان بوجود وسابل الطلب ومنها األمر كما ه         

كبٌر فً بناء الر اإلث األمر فً هذا النص أٌضاً لها فً )درب، لٌكن( ووجود ال

همت هذه الوسابل أسلوب النهً كما فً ) ال تشتؽْل( القصد المباشر وكذلك وجود أس

وكانت نتابج القصد هً الخبلص من المتآزرة فً إظهار القصد المباشر فً النص. 

وحلتك واالنتهاز لفرصتك، مع ذكر بعض األلفاظ التً تكون أكثر تؤثٌراً واقناعاً فً 

سابل الطلب فً النص روح المتلقً، وقد وظؾ منتج النص هذه األلفاظ مع وجود و

ومن الجدٌر بالذكر أن القصد هو الؽاٌة التً ٌنوي إٌصالها المإلؾ  ،لٌحقق الخطاب

تخطٌط مسبق وعن طرٌق البنٌة اللؽوٌة، وأن قصد المرسل فً ضوء إلى المتلقً 

فً نسٌج النص وفهمه، وكذلك تبٌان المراد منه، وقٌل أنه ال  ًاألساساألمر هو 

                                                           
 .6ٔٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة :  (ٔ)
ٌُنظر: لسانٌات النص النظرٌة والتطبٌق)مقامات الهمذانً أنموذجاً(: لٌندة قٌاس، تقدٌم: عبد الوهاب شعبلن،  (ٕ)
 . ٕٔم،1ٕٓٓهـ، ٖٓٗٔ، مكتبة اآلداب، القاهرة، ٔط
 .1٘: اإلشارة إلى أدب اإلمارة (ٖ)
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ٌوجد نص إال وفً خباٌاه ٌحمل مقاصد وذلك اعتماداً على المعنى الحرفً أو 

الضمنً
(ٔ)

. 

بْر على خصمَك، فإّن الحاكَم بٌنكما حْلُمَك، وإذا ))وإذا خاصْمَت ، فاص:قولهو       

تَِك، فإّن  ْر فً ُحجَّ تَك، وَفكِّ ه، وإذا َسَكَت فتكلَّم، وَتَحفَّْظ ن ِحدَّ َسُخَؾ خصمَك فتوقرَّ

ذلك مما ٌبعُث الحاكم على ُنْصَرتَِكن وأهلَ المجلس على ُشْكِرَك(( 
(ٕ)

 . 

أسالٌب الطلب ومنها األمر ٌتضمن الخطاب مقاصد مباشرة تجلت فً        

)فاصبر، أر، توقر، تكلم، فكر( فإن أسلوب الطلب األمري الذي جاء بصٌؽة فعل 

األمر مثل قصداً مباشراً، وأن تعدد صٌؽة األمر أضافت مقاصد أخرى فً النص، 

وكان هناك تواصل بٌن منشا النص ) المنتج( وبٌن ما ٌإوله المتلقً ، ومن ثم بٌن 

إدٌها هذه المقاصد التً جاءت بصٌؽة األمر وهً أن الحاكم سوؾ النتابج التً ت

ٌنصره، وأن أهل المجلس سوؾ ٌشكروه، فنجد الكاتب ٌعطً القصد ونتٌجته، 

فالقصد المباشر كان حول كٌفٌة التعامل مع الخصم، وإن أسلوب األمر المتعدد فً 

إلرشاد النص أرتبط بالقصد المباشر وشكل داللة واضحة مفادها النصح وا

والموعظة، وقد كان للفاء الداخلة على فعل األمر دورها فً بناء النص وتشكٌل 

القصد المباشر، إذ نجدها قد تكررت فً النص أكثر من مرة ، وأن لهذا التعدد دوره 

فً ٌتضمن و ،بناء الخطاب بوجود القصد المباشرالكبٌر فً تحقٌق نصٌة النّص و

صورة من صور اللؽة التً فٌها قصد ما لتكون القصد موقؾ منتج النص فً تكوٌن 

نصاً ٌتمتع بالسبك والحبك، ومثل هذه النصوص تكون وسٌلة للوصول إلى ؼاٌة 

بعٌنها
(ٖ)

، وجدٌر بالذكر أن النص ٌطرح فكرة مقصودة ، وعمله ٌكون مقصوداً، 

وٌجب أن ٌكون مترابطاً ومتناسقاً ، وبذلك ٌكون قد حقق الهدؾ المنشود، أي أنه 

ٌكون عمبلً مخططاً 
(ٗ)

 . 

وأن التداخل بٌن العبلقات الداللٌة ومعٌار القصدٌة واضح فً هذا النص كما        

هو الحال فً وجود عبلقة اإلجمال والتفصٌل ) تحفظ من حدتك وفكر فً حجتك( 

وكذلك وجود عبلقة السبب والنتٌجة وهذا ما نراه عندما أعطى النتٌجة فً قوله: ) 

 على شكرك(.ٌبعث الحاكم على نصرته، وأهل المجلس 

))فٌا أٌها المستحً من المشورة، إن الرأي لم ُترْدهُ لالفتخار، وإنما :قولهو     

أرْدَتُه إلدراِك الصواب، ولو أنَك للفخر أرْدَتُه، لكان افتخارَك باالستشارِة أْمَدَح من 

                                                           
 . ٌُٕ٘ٔنظر: النثر الصوفً دراسة فً لسانٌات النص: (ٔ)
 . 4ٕٔ: مارةاإلشارة إلى أدب اإل (ٕ)
 . 1ٌُٙنظر: مدخل إلى علم النص ومجاالت تطبٌقه:  (ٖ)
 . ٌُٓ٘نظر: نظرٌة علم النص رإٌة منهجٌة فً بناء النص النثري: (ٗ)
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افتخارَك بَتْرِك النصٌحِة((
(ٔ)

فً هذا الخطاب الذي ضم فً طٌاته مبلمح القصد  ،

شر الذي تم عن طرٌق وجود وسابل الطلب ومنها النداء فً ) ٌا أٌها( والذي المبا

بدوره جعل النص متسقاً وهذا ما ٌرٌده منتج النص لٌحقق به الخطاب، وكذلك نجد 

النّص منسجماً بوجود بعض العبلقات الداللٌة كالسبب والنتٌجة فً )إلدراك 

تً االتساق واالنسجام ٌحقق فٌه الصواب( ، وكما نعلم أن الخطاب الذي ٌتمتع بمٌز

القصد، وكذلك نجد أداة العرض) لو( وهً من أدوات الطلب التً ٌتحقق بها القصد 

المباشر الذي كان ٌدور حول موضوع المشورة أو االستشارة، فهو ٌوصً المتلقً 

بعدم الحٌاء من المشورة والتً بدورها ترشدك إلى الطرٌق الصحٌح، فٌمكن لك 

 ستشارة أفضل من ردها أو تركها.االفتخار باال

فً الفقه وعلوم كانت ومن مقاصده الدٌنٌة التً وظفها المرادي فً كتابه        

، كان ملماً بعلوم الكبلم، وكان فً حدٌثه عن وعالمقاد، فهو فقٌه الشرٌعة واالعت

الدٌن نزعة فلسفٌة، ٌدركها القارئ من خبلل مواقفه
(ٕ)

، وهذا ما نلمسه فً 

التً ٌذكر فٌها بعض من آٌات القرآن الكرٌم أو الحدٌث النوي الشرٌؾ  النصوص

)) واعلم أن ّالجود ساتر للعٌوِب ، وؼاِرس للمحبِة فً القلوِب((ومنها: 
(ٖ)

، ومن  

دك َمْؽلُولَة إلى عْنقَِك وال تْبسْطها كلّ البسط فتقعد ثم ٌذكر قوله تعالى  ٌَ )) وال َتْجَعلْ 

 .9ٕسراء/ َملوماً مْحسورا(( اإل

على شكل مجموعة من الِحَكم  تً جاءتاللة والمقاصد واضحة فً كتابه الالد      

والمواعظ ، وبذلك ٌسهل على القارئ فهمها وذلك باختبلؾ ثقافتهم وهذا ما جاء فً 

ة ساعة، مقاصده السٌاسة فً قوله عن سلطان الجور واإلهمال :  ))فإنما هو لَذَّ

ْهر، وَفساد  ٌن والعْرض، وِخسارة الُدنٌا واألخرة، واْستْعجال الفْقر وَدمار الدَّ الدِّ

والذلّة، وربما صحب ذلك تلؾ الُمْهجة((
(ٗ)

. 

وٌشٌر ذلك إلى أن قصد الُمرادي هو نمط من الحكام ال ٌهمه سوى العمل       

والدنٌا وما ٌحقق نفعه المادي، ودون االهتمام بالدٌن ، إال أن ذلك ٌإدي إلى الكثٌر 

المتاعب التً تتعلق بالدولة والمجتمع، وكذلك ٌإدي إلى أزمات اقتصادٌة من من 

مهانة أو فقر، وٌإدي إلى ضرر شخصً، وٌإدي إلى تلؾ المهجة كتؽٌر وتقلب فً 

حالته النفسٌة،  إال أننا نلتمس من أقوال المرادي إال أنه ال ٌقصد حاكماً بعٌنه وإنما 

أٌضاً حاكماً مخصصاً من حكام المرابطٌن ٌذكر ذلك بشكل عام، أي أنه ال ٌقصد
(ٔ)

. 

                                                           
 . ٘ٙاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٔ)
 .ٖٗ: نظرات فً الفكر السٌاسً واالجتماعً والتربوي (ٕ)
 . 1ٕٓ:اإلشارة إلى أدب اإلمارة (ٖ)
 .6ٗٔنفسه:  (ٗ)
 .4ٌُ٘نظر: نظرات فً الفكر السٌاسً واالجتماعً والتربوي:  (ٔ)
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فً هذا النص قد ٌصؾ سلطان الجور ببعض الصفات، مما نبلحظ تداخل        

 العبلقات الداللٌة كـ )الوصؾ( مع األسلوب الطلبً الذي ٌذكره فً النص وٌقصده. 

وجدٌر بالذكر أن مقاصد الُمرادي جاءت متنوعة ومتعددة وفقاً للظروؾ       

عدَّ أحد قد السٌاسة وما كان ٌحصل فً العهد المرابطً، ف وال سٌما لمحٌطة به،ا

رواد الفكر االجتماعً والسٌاسً فً المؽرب العربً، إذ كان سباقاً لكثٌر من 

األمور السٌاسٌة التً ٌطرحها، وكان الهدؾ هو رسم للدولة صورة مثلى ، ومدار 

مع ، وٌهدؾ إلى إصبلح تاد المجهذه العبلقة ٌقوم بٌن السلطة الحاكمة وافر

المجتمع، ولما كان المجتمع فً جوانبه متعدداً إذ ٌهدؾ ؼلى تحقٌق قدر من الرفعة 

وصبلح المجتمع
(ٔ)

. 

المرادي هنا ٌنبذ بعض الصفات واألعمال ومنها ) الؽضب( إذ ٌقول:        

رهم  ٌْ ْكون فً الَؽَضِب أّن َقْوَماً من الملُوِك وَؼ ٌَ ْؽضُبون على من َجنى ))وأْقبح ما  ٌَ

هم، إذا َلقوه فً أْوقاِت َؼَضبهم، فٌْلَقونُه بالَتَهجِم ، والَتنكر(( ٌْ َعل
(ٕ)

ٌَجب على  ، و)) 

َتمسك فً حاِل بؽضه بالعْدِل(( ٌَ العاقِل أن ٌطفا َجْمَرة َؼَضبه بالحلِم و
(ٖ)

،هنا 

اإلرشاد  المقاصد الربٌسة متوافقة مع الؽرض الذي قام علٌه الكتاب ، من تقدٌم

والحكم والمواعظ، وهذا ما جاء علٌه النص من وجود أسلوب األمر كما فً )ٌجب 

على العاقل، ٌتمسك( وؼٌرها، فالقصد فً هذا النص واضح وظاهر ٌدعو فٌه إلى 

ترك الؽضب، وأن ٌتجنبه العاقل وٌتركه ، وذلك عن طرٌق الحلم، أي أنه ٌكون 

 حلٌماً فً حال ؼضبه.

)) واْعلَم أّنَك على إذاَعِة ما التً ٌنبذها هً إذاعة السر فً قوله:  ومن األمور      

َكَتْمتُه أْقَدر منَك على كْتماِن ما أذْعَته((
(ٗ)

ر المرادي عن إذاعة السر، وٌظه ى، ٌنه

ألن إذاعته ٌإدي إلى نتابج تضر باآلخرٌن ، ؛ القصد المباشر واضحاً فً النص

 .بصٌؽة األمرلب من استعماله ألسلوب الط وذلك واضح

)واعلم( ٌثٌر انتباه المتلقً وٌشده،  ففً قوله أما األسلوب التوجٌهً فً النص       

وجاء قوله بؤسلوب مباشر وصرٌح ٌدعو فٌه إلى عدم إفشاء السر وإذاعته، فقام 

 المإلؾ بالتبلٌػ لٌحقق القصد.

)) وإذا كنَت فً ُجْملَة من الناِس ، فال َتِعْب َقبٌالً من الَقبابل، وال جْنساً قوله: و     

من األسماء، فإنَك ال تدري لعلَّ فً جلسابَِك َمْن ذلك االسُم اسمُه، أو أسم أبٌه، أو 
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العداوة   ألبواب  ، وفاتحاً  لجلٌِسكَ   ُمؤِذٌاً  ، فتكوَن بذلك  قبٌلته، أو قبٌل ُمناِسبٌه

م على نْفِسَك((والِخصا
(ٔ)

، من المضامٌن التً ظهرت فً هذا القصد الواضح 

المباشر فً هذا النص والتً تتم بؤسالٌب الطلب العدٌدة ومنها اسلوب النهً الذي تم 

)فبل تعب( و)ال جنساً( فهو ٌنهى المتلقً عن ذكر عٌوب القبابل حتى ال ٌتعرض  ـب

أو اسم أبٌه أو قبٌلته، فقد ٌسبب له إلى موقؾ ما فقد ٌكون فً المجلس اسم الشخص 

األذى وٌفتح بذلك أبواب العداوة والخصام، وٌوجد فً هذا النص بعض العبلقات 

الداللٌة التً تحقق بها االنسجام كما فً عبلقة ) السبب والنتٌجة( فهو ٌذكر السبب 

ن الذي ٌإدي إلى نتابج الخصام والعداوة، واجده بذلك استعمل أسلوب التحذٌر، وم

األسالٌب األخرى فً هذا النص هو أسلوب  الترجً الذي تم بؤداة الترجً )لعل( 

 والتً بها ٌظهر القصد المباشر لدى الكاتب.

وٌتضح من قصد الكاتب من اظهار هذه النصوص بشكل مباشر وواضح حتى      

نها ، وٌمكن لنا القول أخواّصهم وعواّمهم  نٌكون الكاتب نبذة مختصرة وتفٌد المتلقٌ

تناسب جمٌع  العقول وٌطرح األفكار التً ٌمكن فهمها فً كل زمان ومكان، وكانت 

قاصد ؼٌر المقاصد المباشرة فً كتاب )اإلشارة إلى أدب اإلمارة( أكثر من الم

ذلك لتجنب العناء على القارئ ولكً ٌسهل فهمها وتفسٌرها من قبل المباشرة و

التؤوٌل الكثٌر ووضع  بهنص وتجنّ األدوات الموجودة فً الالمتلقً عن طرٌق 

االحتماالت العدٌدة ، وهذه ؼاٌة الكتاب وهدفه وهً تقدٌم الحكم والنصابح 

والمواعظ لصؽار األمراء، وبذلك فإن القصد المباشر هو الؽالب فً نصوص 

 الكتاب.

حاضرة فً بعض نصوص  ،أٌضاً  ،نجدهافقد أما القصدٌة ؼٌر المباشرة        

لوب طلبً قابم على تقدٌم النصابح والِحَكم واإلرشاد وٌصبوا إلى فٌها أس الكتاب

))واعلم أّن الناس تختلُؾ أحوالُُهم باختالؾ طبابِِعهْم، وأّن التحلً بها كما فً قوله: 

ْصلُُح للقتال  ٌَ ْصلُح لؽٌره، كالشجاع الذي ال رأي له،  ٌَ ْصلُُح ألَِمْر وال  ٌَ منهم من 

ْصلُُح لإلمارة ٌَ على ؼٌره(( بنفسه، وال 
(ٕ)

،و ٌبدأ المرادي نصوصه بؤسلوب  األمر  

الذي ٌشد انتباه المتلقٌن وهنا عمد إلى التعمٌم عند ذكر )الناس( ولم ٌخصص فبة ما 

بل جعلها بشكل عام، وٌدعو إلى عدم الحكم على شخص من خبلل تجارب اآلخرٌن 

ٌره ألن الناس تختلؾ فً طباعها وأحوالها، وترك النص مفتوحاً لٌقوم المتلقً بتفس

وتحلٌله واظهار قصدٌته، فؤلسلوب المستعمل فً هذا النص هو مخفً وؼٌر ظاهر 

وذكره بصورة واضحة لكنها ؼٌر مباشرة وٌهدؾ من ذلك إلى فهم قصده بوساطة 

 لقً. تتفسٌر الم
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)) واعلم أّن الفْقَر خٌٌر للبخٌل من ماله؛ ألّن ماله مع البخل ٌضرُّ قوله: و         

ْحضُّ على َمَضّرتِه، فهو ٌْبُذلُ نْفَسُه، وٌصوُن مالَُه، فمالُه حسرةٌ علٌه، بَِعْرِضِه، وٌَ 

وودٌعٌة فً ٌدٌه(( 
(ٔ)

، وكما هو معلوم أن الكاتب ال ٌنتج نصاً إال وكان لدٌه قصد 

ما وراءه، ونجد فً هذا النص بعض مبلمح القصد ؼٌر المباشر التلمٌحً التً 

قصد الكاتب الذي ٌدور حول البخل والحرص  ٌمكن للقارئ أن ٌإولها، وٌتبٌن لنا

 على المال، وٌقوم بذم بعض األمور التً ال ٌقوى المجتمع على تقبلها. 

)) وقد كان بعُض ملوك الفرس ٌجعلُ لكل طبقٍة من الناس جنساً من قوله:  و       

ٌُْعَرُؾ به مكاُنُه، فال ٌنتقلُ عن لباسه حتى ٌرى له من الفْعل ما ٌس تدلُّ به  اللباس، 

على َفْضله، فٌنقل بإذٍن من الوزٌر إلى الطبقة التً فوقُه((
(ٕ)

 ،. 

ٌستطٌع المتلقً تفسٌر الصورة التً ٌطلقها المإلؾ وهً صورة مخفٌة           

تعتمد على تفسٌر المإلؾ لها عن طرٌق معانً بعض الكلمات تظهر القصدٌة ؼٌر 

د المسمٌات ن كذلك ٌترك األمر المباشرة، إذ ٌقول بعض ملوك الفرس ولم ٌحد

للمتلقً فً فهم القصدٌة من النص المطروح، وهو هنا ٌنبذ التعامل الذي ٌقوم به 

بعض الملوك فً التفرٌق بٌن الناس وبٌن طبقاتهم وٌعامل بعضهم  على أساس 

منصبه ال على أساس أنه إنسان وله حقوق وواجبات وكلهم سواسٌة، فعندما ٌذكر 

ورة التً ٌرٌد من المتلقً االبتعاد عن هذه الطباع وتجنبها فهو المإلؾ هذه الص

ٌوجه المتلقً وٌحذره بصورة ؼٌر مباشرة ٌفهمها المتلقً من ذاته، وذلك عن 

 .ؼٌر المباشر التلمٌحً ل( تم القصد طرٌق لفظة )االنتقا

عاء له، وأما قوله:         َبك السلطاُن، فال ُتْكِثْر من الدُّ الثناء علٌه فً )) وإذا َقرَّ

ٌُْحِدُث الوحشة، وُترٌه أنَك ُمعاِملٌ له  كل كلمة، وعند كلِّ حركة، فإّن ذلك مما 

ْنَفُعُه((  ٌَ ْبلُُؽُه، ال ما  ٌَ بالَمَلِق، وإنما قِصُد ما 
(ٖ)

. 

وفً هذا النّص ٌكمن القصد التلمٌحً فً كونه خالٌاً من أسلوب الطلب فهو         

فهو ال ٌرٌد االبتعاد  النهابً عن السلطان، وإنما ٌنهاك  ٌحذره من التملق للسلطان،

عن اإلكثار من الدعاء له والثناء علٌه ألن زٌادة ذلك تظهر للسلطان صورة ؼٌر 

البقة عنك، وٌرٌه أنك تعامله هكذا للحصول على منفعة ما وهذه الصورة ٌطلقها 

 المإلؾ حقٌقًة من الواقع، ولكن على المتلقً فهمها بدقة. 

هناك العدٌد من المقاصد ؼٌر المباشرة  التً ٌمكن لحاظها فً نصوص          

الُمرادي ومنها الدفاع عن الدٌن اإلسبلمً ومحاولة إدراج قٌمه وتعالٌمه على شكل 
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هو وجود بعض مراء والحكام، والشاهد على ذلك وصاٌا وِحكم ٌقدمها إلى صؽار األ

، وله فً هذا الؽرض محاولة اقناع المتلقٌن آٌات القرآن الكرٌم واألحادٌث الشرٌفة 

 .ً ولم ٌتعلموا من تعالٌمه شٌباً ممن لم ٌسلكوا طرٌق الدٌن اإلسبلم

وكذلك  ٌحمل الكتاب فً طٌاته العدٌد من المقاصد  والمضامٌن التً ٌمكن         

رب للمتلقً تؤوٌلها منها توحٌد األفكار، ونبذ بعض القٌم الدخٌلة التً جاءت من الؽ

وتؤثر بها العرب ومحاولة اظهارها للعالم العربً، والتؤكٌد على اتباعها، لكنه لم 

ٌصرح بهذا الشًء بشكل مباشر وإنما جاء على هٌؤة مقاصد ؼٌر مباشرة محاولة 

، وعالم باالعتقاد، وحاول فقٌه لوم الدٌنٌة، فهومنه إحٌاء التراث العربً وإحٌاء الع

خلق مجتمع سوي ٌقوده الدٌنٌة والتعلٌمٌة من أجل بذلك خلق تواشج بٌن العلوم 

 على معرفة جمٌع العلوم والثقافات. حاكم قادر  

وأراد بذكر هذه المقاصد بناء شخص متكامل ٌصلح لقٌادة المجتمع، وتتمحور       

حول ذلك بعض النصوص الرمزٌة وؼٌر الرمزٌة التً ذكرها فً طٌات كتابه الذي 

واجتماعٌاً وتربوٌاً، وقد ربط التواصل الثقافً بالتراث قدم فٌه فكراً سٌاسٌاً 

 اإلسبلمً.

واإلنسان فً كتاب المرادي هو مخلوق كان له باإلمكان أن ٌصبح فً أعلى      

رادي مرجعٌاته وتوجهاته فً هذا مالرتب وذلك عن طرٌق الحكمة، وقد وظؾ ال

وفق سٌاق خاص لكل على الكتاب، وقد اخرج مقاصده المباشرة وؼٌر المباشرة 

نص ، وٌمكن لبعض النصوص أن تكون لها مقاصد عدٌدة وهذا ٌكون بحسب تؤوٌل 

 القارئ والمتلقً للنص والذي تقوده بذلك مرجعٌاته وأفكاره. 

وٌقصد المتكلم باألفعال المباشرة دون تؤوٌل أو تلمٌح بؤنها )) ٌكون معناها       

مطابقاً لما ٌرٌد المرِسل أن ٌنجزه مطابقة تامة والدالة على قصده بنص 

الخطاب((
(ٔ)

، خبلفاً لؤلفعال الكبلمٌة  ؼٌر المباشرة والتً ٌقصد بها المتكلم التؤوٌل 

 . اً أي ٌكون المعنى فٌها ضمنٌ والتلمٌح وتخرج إلى معاٍن عدة،

ومن النصوص األخرى التً وردت فٌها المقاصد ؼٌر المباشرة   والتً على        

وإذا )) :  قولهالمتلقً فهمها ؛ ألنها وردت من دون التصرٌح بها وجاء ذلك فً 

ْتَك ، وظهر ذلك إلى  كنَت كارهاً فً  ٌَ ٌّك، فاْعمل  وال ٌنَك، د  ٌُْصلِحُ  فٌها بما  ُمول

وِعرَضَك، وبما تأمُن به على نفسَك، فً وقت عزلتَك((
(ٕ)

. 
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هنا القصد ؼٌر المباشر الذي ٌجب على المتلقً فهمه واستخراجه من النص         

بصورة دقٌقة وهً الحث على اتباع تعالٌم الدٌن والنظر فٌما ٌصلح الدٌن 

رهاً ذلك فً والعرض، حتى وإن كان األمر لك فً ؼاٌة الصعوبة، وتكون كا

والٌتك ؼبل أن ذلك ال ٌمنعك من تطبٌق التعالٌم الصحٌحة، وهذا القصد التلمٌحً 

وجدٌر بالذكر أن تؤوٌل النص ال ٌكفً  ،ر المباشر ٌفهمه المتلقً من النصؼٌ

ٌحتاج مع ذلك إلى الكشؾ عن مرجعٌات المرسل  إلٌصال القصد إلى المتلقً، بل 

إلى المتلقٌن   إلٌصال مقصده ومعتقداته، وكذلك ٌراعً المرسل العناصر السٌاقٌة 

لى تعدد المقاصد، فالمقاصد تجمع بٌن إوتإدي  النص داخل  فهذه العناصر تنسجم 

السٌاق الذي ٌقوم علٌه النّص واللؽة
(ٔ)

. 

ه َعلٌَك  الَصِدٌق المْخلص ،واتبعَك )) إذا تكفً قوله:  و         لمت بالهْوى، ردَّ

العدو َمْدَحاً على َصواَبك، وَقَطعك الصدٌق لوماً، ولم ٌعبأ بَك((
(ٕ)

إن القصد   ،

التلمٌحً فً هذا النص َوَرَد فً لفظة )قطعك( ،  إذ األصل فً التقطٌع ٌختلؾ عن 

 منمختلؾ وذلك ٌستلزم  وٌل الكبلمالمعنى المستعمل فً النص وهذا ٌعنً أن تؤ

القارئ فهم القصد جٌداً وتحدٌد المعنى المستعمل فً النص بدقة عالٌة وفك شفرة 

النص، إذ ٌختار المإلؾ مادته اللؽوٌة من أجل إٌصال مقاصد النص وبذلك ٌقوم 

هم تعدد المقاصد فً تكثٌؾ ، وأسبمشاركة المتلقً فً تؤوٌل المعنى وتحقق القصد

)) إذا تولى َصدٌقَك والٌة، فارض قاصد ؼٌر المباشرة األخرى: ومن الم ،المعانً

منه بعشر ماكنت َتْعرُؾ منه َقْبلها من المودة، فإّن َكثٌراً من الناِس ٌنتقلون بانتقال 

األحوال((
(ٖ)

. 

هنا القصد التلمٌحً فً لفظة ) االنتقال( والتً تعنً تؽٌر السٌر أو المكان ،         

لكبلم وإزاحة المعنى عن معناه األصلً والذي قصد به تؽٌر لكن هنا تم تؤوٌل ا

الحال، وإن هذه المقاصد تإدي إلى تكثٌؾ المعانً، ألنها تعطً معاٍن متعددة ٌقوم 

ك محتوى النص وذلك المتلقً باختٌار المعنى المناسب، إذ ٌختار الشفرة المناسبة لف

 .بقصد افهامه

))اْجَعلْ جلُوسَك فً ؼاٌِة االْنقِباض،  :ومن المقاصد ؼٌر المباشرة قوله       

مت ،والتَّجمل، ....(( والتَّوْقر، والصَّ
(ٗ)

فً هذه المقاصد ٌستعمل لفظة ) االنقباض( ،

فً معاٍن أخرى، إال أن تؤوٌل النّص من قبل المتلقً ٌختلؾ بحسب توجهاته، إذ 

صاٌا ٌتؤمل ن ٌجعلها المإلؾ تإدي معنى مفادهُ إعطاء رسالة وعظٌة وإرشادٌة، وو
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المتلقً فهمها واالتباع لها ٌإدي إلى منافع عدة تقوم سلوكه،  فاإلفهام والتوجٌه فً 

فعندما ٌعبر المإلؾ  ،هذا النص الذي ظهر بشكل تلمٌحً، قصد منه المإلؾ التوعٌة

عن مقاصده بؤشكال ؼٌر صرٌحة، وكثٌر ما تكون المقاصد الضمنٌة هً أشد تؤثٌراً 

ألنها تحمل الؽموض بٌن طٌاتها ؛له مجال التفسٌر والتؤوٌلبالمتلقً، وتترك 
(ٔ)

. 

م فً رصد المقاصد الضمنٌة فً النص كما مهر أثكما وإن للصور البدٌعٌة        

ٌَدك، فاْختْر لنْفسَك وجهاً فً قوله:  )) كاتبَك لِسانَك، وحاجبَك وْجهَك، وَعونَك 

 ولساناً وٌداً((
(ٕ)

الكناٌة حاضرة، وإن هذه فً هذا النص صورة من صور ،

النصوص تحتاج إلى تفسٌر من المتلقً لٌقؾ على حقٌقة القصد الذي ٌرٌده المإلؾ، 

وٌإكد لنا المإلؾ فً هذا النص على الدقة فً اختٌار كل من الكاتب والحاجب 

والعون، فهم محل أسراره، وعلٌهم تستمر وتقوم العملٌة السٌاسٌة وبهم كذلك تنجح 

على مدى صدقهم وعملهم بجد، والصٌؽة األمرٌة فً هذا النص وتعتمد فً ذلك 

اءت به صٌؽة الحكم أو واضحة جداً )فاختر( وعلٌه أن الطلب األمري الذي ج

هم فً بناء المعنى وتصوراته؛ ألن أسوهو بذلك ، هم فً تحقٌق القصدأساإلرشاد 

ة التواصلٌة؛ فً كل نص ٌوجد قصداً مضمراً، فهنا نفهم أن القصد هو ركٌزة العملٌ

وبذلك ندرك أنه ال ٌوجد )فعل( دون أن ٌصحبه قصد
(ٖ)

وإن هذا التفاعل بٌن  ،

المإلؾ والمتلقً القابم على المستوى اللؽوي للنص والسٌاق الذي ٌذكر فٌه النص، 

  .وٌخضع  للتؤوٌل والتفسٌر، وإن المتلقً الذي ٌكون قادراً على فك شفرات النص

 :(Lacceptability)المقبولٌة ثانٌاً:  

 توجد وقد وهً من المعاٌٌر النّصٌة المهمة التً لها أثر واضح  فً النص،       

عندما قسم القدامى ومنهم سٌبوٌه  بعض اإلشارات لمصطلح القبول عند العلماء

الكبلم إلى: )) مستقٌم حسن ومحال ومستقٌم كذب، ومستقٌم قبٌح((
(ٗ)

، وبذلك ٌجعل  

 ،والكبلم المحال هو ؼٌر المستحسن الكبلم المقبول والمستحسن، الكبلم المستقٌم هو

والمقبولٌة فً الببلؼة العربٌة نالت عناٌة واهتمام من الببلؼٌٌن القدامى، كما وإن 

هـ( حول االبتعاد عن التعقٌد ٕ٘٘بعض اإلشارات التً تثبت ذلك عند الجاحظ )ت

وسوء  والتواء العبارات قوله: )) الخطاب) النص( الذي ٌتصؾ بالتعقد اللفظً

التراكٌب واستعمال الوحشً من الكلمات ٌقود إلى استبهام المعنى، وصعوبة فهمه 

من المتلقً، فٌكون عرضة للرفض واإلسقاط((
(٘)

. 

                                                           
 . ٌُٖٓنظر: علم لؽة النص النظرٌة والتطبٌق:  (ٔ)
 .6ٓٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٕ)
 .4ٌُٖٔنظر: استراتٌجٌات الخطاب:  (ٖ)
 .ٕٙ/ٔالكتاب:  (ٗ)
 .61ٖـ64ٖالبٌان والتبٌن: (٘)
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فً نظرٌة ه عبد القاهر الجرجانً حول االبتعاد عن التنافر وذلك ما أكد علٌ و      

ٌكون بسهولة األلفاظ وسبلمتها مما ٌثقل  بقوله: ))ال ٌخفً على عاقل انه الالنظم 

على اللسان.....حتى ٌكون قد ألؾ منها كبلم، ثم كان ذلك الكبلم صحٌحاً فً نظمه 

والؽرض الذي أرٌده به، وأنه لو عمد عامد إلى ألفاظ فجمعها من ؼٌر أن ٌراعً 

األلفاظ ال  فٌها معنى وٌإلؾ منها كبلماً، لم تَر عاقبلً ٌعتد السهولة فٌها فضٌلة ألن

تراد ألنفسها، وإنما تراد لتجعل أدلة على المعانً((
(ٔ)

 . 

دي بوجراند: ))كون النص مقبوالً أو ؼٌر مقبول ٌتم بحسب درجة قال و        

معقدة ال بحسب تقابل ثنابً ، مما ٌتصل بذلك دابماً االعتماد على تحفٌز ٌتم بحسب 

ذات القٌمة إنما ُتعّد فً واقعها  دوافع الموقؾ، ومن المعروؾ...أن بعض النصوص

وفٌما ٌنبؽً لها خارج نطاق أي نحو((
(ٕ)

وقد عرفها دي بوجراند على أن القبول  ، 

)) ٌتضمن مستقبل النص إزاء كون صورة ما من صور اللؽة ٌنبؽً لها أن تكون 

مقبولة من حٌث هً نص ذي سبك والتحام(( 
(ٖ)

. 

لمتلقً الحكم على النص بالقبول أو عن طرٌق سٌاق الموقؾ ٌستطٌع او        

الرفض )) وإن قدرة القارئ على استخراج المعلومات وعمل االستنتاجات 

الضرورٌة ٌعتمد على مدى اتساع وتنوع المعلومات المخزونة المشتملة على معرفة 

العالم، والقصدٌة ،والسببٌة، وأعراؾ المحادثة، وبدمجه للمعانً التً ٌدركها من 

لمعلومات التً ٌعرفها بالفعل فإن القارئ ٌحدد السٌاق الذي ٌفهم من الخطاب مع ا

خبلله أجزاء النص((
(ٖ)

. 

والمقبولٌة تكمن فً العدٌد من العوامل منها: نوع النص ، والسٌاق، وأهداؾ      

هذا النص
(ٗ)

هً رؼبة المشاركة فً الخطاب وٌكون هناك تفاعبلً بٌن  والمقبولٌة، 

بٌن رؼبة المتلقً فً معرفة تلك المفاهٌم والصٌاؼة  مقاصد المنتجٌن وكذلك

المشتركة
(٘)

وإن مستقبل النص الذي ٌحكم على مقبولٌة النص ٌعتبر الطرؾ األهم   ،

واألساس فً عملٌة الفهم، فما ٌقوم به من الوصول إلى المعنى تتوقؾ علٌه عملٌة 

واورزنٌاك( تحدد  الفهم، وإن المإثرات المختلفة فً عملٌة الفهم لدى ) زتسٌسبلؾ

صاحب الدور ) المتلقً( وهو المهم فً مراحل الفهم، فهو ٌقوم بالفهم المسبق 

للنص، والفهم البعدي الذي من خبلله ٌمر بالمتلقً، وجعل )زتسٌسبلؾ 

واورزنٌاك(الفهم المحدد هو الحاكم فً نجاح المشاركٌن فٌه، وكذلك ٌعتمد سوء 
                                                           

 .ٕٕ٘دالبل اإلعجاز:  (ٔ)
 . 1ٔـ1ٓالنص والخطاب واإلجراء:  (ٕ)
 .ٗٓٔ: نفسه (ٖ)
 .ٗ٘نظرٌة علم النص رإٌة منهجٌة:  (ٖ)
 . ٌُٖٔنظر: مدخل إلى علم  لؽة النص:  (ٗ)
 .ٌُٕ٘نظر: نظرٌة علم النص:  (٘)
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ٌتوقؾ على المتلقً فهو خاطبة، أما الفهم البعدي الفهم العادي للمتلقً على تحدٌدات 

وحده
(ٔ)

. 

وإن من العوامل التً تإثر فً المتلقً، معرفته لنوع النص، ومعرفة منتجه،       

وقصد المنتج وداللة النص، وكذلك أهمٌة النص بالنسبة إلى المتلقً ، والخلفٌات 

فسٌة التً ٌنماز بها األٌدٌولوجٌة والفكرٌة لدى المتلقً ،وكذلك الخصابص الن

المتلقً ،والحاالت النفسٌة التً تإثر على ذهنه
(ٕ)

. 

 بٌن القصدٌة والمقبولٌة 

رهما فً أثبمعٌاري القصدٌة والمقبولٌة، و النص اهتماماً كبٌراً  اهتم دارسو       

عملٌة التواصل، وجعلوهما معٌارٌن ٌوجهان المرسل عندما ٌنتج الخطاب، إذ ٌكفل 

تقدٌم بعض المعطٌات التً تساعد المتلقً على معرفة المقاصد ومن ثم النجاح فً 

ٌتم قبول النص
(ٖ)

. 

لنص وتفاعله فالعبلقة بٌنهما تتعلق بٌن المرسل وقصده وبٌن المتلقً وتقبله ل      

ن القصدٌة عدت بداٌة النص، والمقبولٌة نهاٌته، وقٌل أن عملٌة إمعه، وٌمكننا القول 

ا الفعلً، ومحاولة بٌان ما ٌتواجد فً النص من عناصر ال ؼنى إنتاج النص وتمثٌله

عنها، وذلك نحو توافر القصد من المرسل، والقبول من المتلقً، فإن هذه العناصر 

تساهم مع مجموعة من عناصر أخرى فً تكامل مفهوم النصٌة بتشكٌبلتها 

اللؽوٌة
(ٗ)

. 

اشج لتكسب الداللة وعن طرٌق هذٌن المعٌارٌن تتآزر عناصر النص وتتو     

النصٌة وتحقق التواصل الجماعً كما ذكر ذلك )سعٌد بحٌري( قاببلً: )) إن 

النصوص لٌست سوى مجموعة من الرموز اللؽوٌة المعبرة ، وإن وظٌفتها إنما هً 

االتصال الجماعً((
(٘)

. 

ومن الجدٌر بالذكر أن العبلقة بٌن المقبولٌة والقصدٌة ٌجمعهما أمر واحد        

وهو ))التؽاضً ،أو التساهل، أي إن منتج النص قد ٌتؽاضى، أو ٌتساهل ،أو 

ٌتسامح فً مسؤلة تحقق معٌاري االتساق واالنسجام فً النص على الوجه األكمل، 

تقبل النص نتٌجة للخلل الحاصل وقد ٌإدي هذا إلى وقوع بعض المصاعب لدى مس

                                                           
زتسٌسبلؾ واورزنٌاك: تر: سعٌد بحٌري، مإسسة ٌُنظر: مدخل إلى علم النص)مشكبلت بناء النص(:   (ٔ)

 . ٘ٓ٘، إشكاالت النص دراسة لسانٌة نصٌة:4٘ـ4ٗم، ٖٕٓٓهـ ،ٕٗٗٔ، ٔالمختار، ط
 .41ـ46.، نحو النص، اتجاه جدٌد فً الدرس النحوي: ٙ٘ـٌُ٘٘نظر: نظرٌة علم النص:  (ٕ)
 .16ٌُٕنظر: لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب:  (ٖ)
 .6ٗ: نظرٌة علم النص رإٌة منهجٌة: ٌُنظر (ٗ)
 .ٔٗٔعلم لؽة النص المفاهٌم واالتجاهات:  (٘)
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فً معٌاري االتساق واالنسجام فٌعمد المتلقً إلى تبلفً الخلل وصوالً إلى تحقٌق 

التواصلٌة مع المرسل، ومن ثم البد للمرسل أن ٌكون أكثر معرفة بالمتلقً، وقدرته 

على فهم النص، إذ ٌتفاوت المتلقون فً ذلك((
(ٔ)

. 

 أدب اإلمارة:      المقبولٌة فً كتاب اإلشارة إلى 

بمدى قبول المتلقً له،  ةمرهون فً كتاب )اإلشارة إلى أدب اإلمارة(المقبولٌة       

ون بٌنهم العبلقات التً تكربً تربطهم الروابط المجتمعٌة، وخاصة وإن المجتمع الع

هم ذلك فً مدى تقبل النصوص التً ٌطرحها أو عدم قبولها، فهو ابن أسالقوٌة ،مما 

وٌجب علٌه أن ٌطرح نصوصاً ٌتقبلها مجتمعه حتى ٌحقق الؽاٌة والهدؾ الذي البٌبة 

 النصوص.  هٌصبوا إلٌه وٌحقق اإلببلغ واإلقناع فً طرح

فموقؾ المتلقً ٌعتمد على النص المطروح قبوالً ورفضاً ،كما أن المظاهر        

التً ٌتسم بها تنص بالقبول هً التً تنبع من البٌبة وتواكب العصر، فهو ال ٌتحدث 

عن أمور تعجٌزٌة، وإنما ٌتحدث عن أمور تناسب أبناء بلدته، هذا ما جعل 

ن قبول النص أو عدم قبوله أمتلقٌن، وً الكتاب مقبولة لدى الالنصوص المطروحة ف

وإن معٌار المقبولٌة ٌكون ارتباطه مع ، ومنسجاً على كون النص متسقاً كذلك ٌتوقؾ 

متلقً النص، فهو عندما ٌجد نصاً متسقاً منسجماً وٌكون ذا فابدة، وٌكتسب من 

خبلله المعرفة وذلك ٌكون وفق خطة واضحة
(ٕ)

. 

كون هناك حوار أو مناقشة  فً النص، إذ ٌتم بٌن وإن قبول الخطاب ٌتم عندما ٌ    

الكاتب والمتلقً، كما فً الخطابات التً وجهها المرادي إلى الملوك أو الحاشٌة أو 

ولكً ٌتم تحقق عملٌة   ،حاضٍر فً النصٌكون المتلقً ؼٌر الجند وؼٌرهم، وربما 

بٌن معٌاري  اً واشجوت اً التواصل التً تعتمد على ) المنتج والمتلقً( نجد هنالك تآزر

القصدٌة والمقبولٌة، فالقصدٌة متعلقة بالمنتج، والمقبولٌة متعلقة بالمتلقً، فبوجود 

هذٌن المعٌارٌن ٌتحقق التواصل اللؽوي فً النصوص، وإن تصورات القارئ أو 

السامع عن طرٌق القراءة التً بها ٌقوم بإعادة بناء النص وفق تصوراته الخاصة؛ 

لقراءة الجدٌدة، أي أن لكل قراءة نصاً جدٌداً وفق األشكال الجدٌدة وإن النص ٌحٌا با

والتصورات التً ٌتركها القارئ على النص، وٌكون القارئ مإلفاً، وكما كان 

المإلؾ قارباً 
(ٔ)

، وقد ٌكون القارئ منتجاً للنص عندما ٌفقد النص االتساق 

واالنسجام، فٌعمل المتلقً على إعادة بناء النص
(ٕ)

. 

                                                           
.4ٕ٘، آٌات القول فً القرآن الكرٌم دراسة فً ضوء لسانٌات النص: ٖٓٔالنص والخطاب واإلجراء:  (ٔ)  
 .ٌُٖٔنظر: مدخل إلى علم لؽة النص :  (ٕ)
 .٘٘نص النثري: ٌُنظر: نظرٌة علم النص رإٌة منهجٌة فً بناء ال (ٔ)
 .ٌُ٘نظر: لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب:  (ٕ)
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وإن معٌار الموقفٌة الذي  وٌكمن القبول بحسب مرجعٌات المتلقً وتوجهاته،         

ٌتعلق بالقارئ أو السامع أو المتلقً وٌعتمد هذا المعٌار على الخلفٌة المعرفٌة التً 

ٌمتلكها المتلقً فهً تختلؾ باختبلؾ أفكاره االجتماعٌة والثقافٌة، فٌحكم على النص 

كه من خبرة، وبحسب الرإى والمرجعٌات التً ومدى تقبله له بحسب ما ٌمل

ٌمتلكها، وإن عملٌة انتاج النصوص هً عملٌة تواصلٌة، فٌها قصدٌة المرسل، 

ومقبولٌة السامع؛ لذلك تعد القصدٌة والمقبولٌة من المعاٌٌر المهمة والتً بها تحقق 

النصٌة فً الخطاب
(ٔ)

. 

ده أوالً فً هدؾ الكتاب الذي معٌار المقبولٌة ٌتمثل فً نصوص الكتاب ونج و     

وضعه المرادي وهو تقدٌم النصح واإلرشاد والحكم والمواعظ لصؽار األمراء، 

وهذه األمور فً ذلك العصر كان المجتمع به حاجة ماسة إلٌها، وهذه النصوص 

التً كتبها بمثابة تهذٌب وتؤدٌب لنفسه ولآلخرٌن ولم ٌقٌد الهدؾ على فبة معٌنة 

جمٌع طبقات المجتمع اإلفادة منها وفً كل زمان ومكان، وهذا وإنما باستطاعة 

))وإنً األمر جعل حكمه ووصاٌاه مقبولة، ونجد ذلك فً قوله فً مقدمة الكتاب: 

وجْدُت أولى ما ُنْتحُؾ به األحباب، وأحرى ما ٌتهاداه األَخالء واألصحاُب آداباً 

قولُ األَولٌن وُتْحَفُظ بها آراُء منظومًة بحكٍم وآراًء مسبوكًة بفهٍم، ُتْكَسُب بها عُ 

بوها بطول الُعُمر.... (( المتقدمٌن الذٌَن اْكَتَسبوها بالنظر وجرَّ
(ٕ)

، وبقوله هذا ٌتبٌن 

 لنا بؤنه اطلق عنان هدفه لئلفادة منه فً بناء شخصٌة الفرد فً المجتمع.

وقد كان الحكم على المقبولٌة فً نصوص الكتاب معتمداً على ثقافة المتلقً فً       

العصر الذي اُلؾ فٌه، وقد تضمن الكتاب موضوعات متنوعة تتناسب مع ما كان 

 فً المجتمع آنذاك، كالحكم والسلطة والسٌاسة والعقابد وؼٌرها.

ما، أو  اً كل باب ؼرض الُمرادي كتابه على هٌؤة أبواب تضمن وضعفعندما      

نصٌحة ما، جسد فٌها المعانً بؤسلوب سهل ومناسب لثقافة المتلقٌن فً كل وقت، 

ٌستطٌع فهمه وتفسٌره أي قارئ وفً أي زمان، وقد تخلل الكتاب آٌات من القرآن 

الكرٌم والحدٌث الشرٌؾ وبعض األبٌات الشعرٌة والقصص والِحكم، وكانت 

لة من حاالت المجتمع حاول معالجتها عن طرٌق عنوانات األبواب تعبر عن حا

 تقدٌم الِحكم والمواعظ.

وعند النظر إلى مقدمة المإلؾ نجده ٌوثق فٌها كلمة من مشتقات المقبولٌة :        

))نظْمُت لَك فً اثنابه فصوالً من أنواع اإلدارة واالستشارة واصفًة آلداب 

استقبْلَتها بَدْرسَك، وتأمْلت ؼوامَضها المتقدمٌن، كاشفًة ألمور الدنٌا والدٌن، إذا 

                                                           
 .4ٌُٕنظر: علم لؽة النص النظرٌة والتطٌق: (ٔ)
 .ٙٗاإلشارة إلى أدب اإلمارة: )المقدمة(  (ٕ)
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بفكرَك....َووَهَب لك من رصانة: قلَّ ِمثالَُك، وجلَّت أْحوالَُك، وَشُرَفْت آدابَك، وَكُرَم 

أصحاُبَك((
(ٔ)

 

ذلك باألسلوب الشرطً باألداة)إذا( وٌتدرج فً الكبلم عند قبول فهو ٌإكد       

كم سوؾ ٌنال مقابل ذلك أموراً تعمل واستقبال هذه النصوص التً فٌها نصابح وحِ 

 على علو شؤنه ورفعته بٌن أصحابه وؼٌرها من األمور التً ذكرها.

كان ٌعلم بوجود  ن الُمرادي عندما قرر كتابة نصوٍص ومن الجدٌر بالذكر أ     

ن ممتلٍق مستقبل لهذه النصوص، وٌعلم جٌداً أن كتابه سوؾ ٌحظى بعناٌة واهتمام 

ذلك العصر، وكذلك هو ٌعلم بؤن األمور والمواعظ التً سوؾ قبل المتلقٌن فً 

ٌطرحها تإثر فً المتلقً ولها وقع كبٌر على نفسٌته، وتإثر فً بناء شخصٌته، 

فعمد إلى ذكر بعض األبواب التً ٌتقبلها المجتمع وٌتقبل طرحها، وترك أموراً 

ته كانت تتبلبم عنها، وبذلك نستطٌع القول أن خٌارا ىً ؼنه كثٌرة كان المجتمع ب

هً  والمقبولٌة، عصرنا هذاوالعصر الذي ولدت فٌه نصوص الكتاب، وربما إلى 

رؼبة المشاركة فً الخطاب وٌكون هناك تفاعبلً بٌن مقاصد المنتجٌن وكذلك بٌن 

رؼبة المتلقً فً معرفة تلك المفاهٌم والصٌاؼة المشتركة
(ٕ)

. 

اإلمارة( أن المإلؾ عمد فً تسمٌة وما نلتمسه فً كتاب ) اإلشارة إلى أدب       

األبواب ـ لثبلثٌن ـ إلى التدرج أو التسلسل بحسب ما ٌحتاجه السلطان أو األمٌر، 

مما ٌجعل المتلقً متشوقاً لمعرفة الباب الثانً وما ٌحمله من مضامٌن، فٌذكر فً 

د ذلك إلى الباب األول ) القراءة والتعلم(، والثانً ) آداب النظر والفهم(، ثم ٌنتقل بع

باب ) االستشارة( ومن ثم إلى باب ) المعٌشة وسٌاسة األجسام( ،إلى أن ٌصل به 

المطاؾ إلى آخر األبواب، و فً ذلك بناء عظٌم لشخصٌة المتلقً أو المتعلم من هذه 

فإنه  من ثمالتدرج انتباه المتلقً، و اإلرشادات فٌبدأ بالمهم ثم األهم، مما ٌشد هذا

النصوص، وٌكون المتلقً فً أؼلب النصوص التً تحظى  ٌحقق المقبولٌة فً

بالمقبولٌة مإثراً فٌها تؤثٌراً واضحاً، ألن العبلقة بٌن النص والمتلقً وثٌقة جداً فـ  

))االستعمال اللؽوي لٌس إبراز منطوق لؽوي ما فقط، بل انجاز حدٍث اجتماعً 

معٌن أٌضاً فً الوقت نفسه((
(ٖ)

التفاعل بٌنهما، مما ، فمقبولٌة النص هً حصٌلة 

هم فً بناء شخصٌته اب إلى المتلقً بصورة تدرٌجٌة تسنجد الكاتب ٌوجب الخط

 السٌاسٌة واالجتماعٌة.

                                                           
 .ٙٗاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٔ)
 .ٌُٕ٘نظر: نظرٌة علم النص:  (ٕ)
 .4ٔٔعلم النص متداخل االختصاصات:  (ٖ)
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وكان فً عصر الُمرادي المجتمع به حاجة إلى من ٌوثق هذه المعانً        

والمواعظ والِحكم على شكل موضوعات أدبٌة ٌمكن اإلفادة  منها ألكبر قدر ممكن، 

ك ما نلتمسه من كل باب فهو ٌعالج فٌه حالة من حاالت المجتمع الذي ٌعٌش فٌه وذل

 ذلك السلطان أو األمٌر.

ومما نخلص إلٌه أن تنوع النصوص التً تحظى بالقبول فً نصوص الكتاب،     

، منسجمة وفٌها القصدٌة واضحة ، تسهم فً رفع مقبولٌة النصوالتً كانت متسقة و

وموضوعات األبواب كانت لها داللة عظٌمة، وصٌاؼة خاصة، طرحها بؤسلوب 

واضح، وببلؼة فابقة، وهذه الداللة تكثؾ المعانً فً النصوص، مما ٌسهل على 

القراء فهمها على اختبلؾ مرجعٌاتهم وثقافاتهم، وكٌؾ ال وهو عمد فً كتابه إلى 

ألدب الصؽٌر وكلٌلة ودمنة( البن االعتماد على الكتب األدبٌة كـ )األدب الكبٌر، وا

هـ(  1ٕٗهـ( ،و) التمثٌل والمحاضرة( ألبً منصور الثعالبً )ت1ٗٔالمقفع )ت 

وؼٌرها
(ٔ)

 واشج فً خلق مقبولٌة النص.ت، وإن هذه األمور جمٌعها ت

نه كان سباقاً لكثٌر من األمور التً لم ٌذكرها من كانوا قبله، مما جعل هذه إإذ       

فإن نصوصه  من ثمأنظار القراء والمتلقٌن، ودة التً ٌطرحها محط األمور الجدٌ

 تحظى بمقبولٌة عالٌة من قبل المجتمع.

وبما أن الُمرادي كان ٌلقب بـ )قاضً الصحراء( فعمد إلى ذكر أسلوب قانونً       

سٌاسً تخلل نصوص كتابه، فهذه النظرة السٌاسٌة من المإشرات المهمة لدى 

فهً تثٌر االنتباه وتشد األذهان لمعرفة ما ٌقدمه من الفكر السٌاسً  القراء والمتلقٌن،

ورسم صورة مثلى ، وبٌان العبلقة  الوثٌقة بٌن السلطة الحاكمة والمجتمع، فمن 

خبلل النصوص التً ٌذكرها حاول المقاربة بٌن الحاكم وأفراد المجتمع عن طرٌق 

لكسب قلوب أبناء المجتمع طرح بعض األمور التً ٌجب على الحاكم التحلً بها 

مما تساهم هذه النقطة فً رفع المقبولٌة من قبل الحاكم الذي ٌسعى لكسب ود 

تمع الذي ٌتشوق للتقرب من اآلخرٌن، ومن قبل القارئ البسٌط من أفراد المج

مقبولٌة تكون اتب عن موضوعات تإثر فً المجتمع فعندما ٌبحث الك  ،الحكام

من  ٌاً باً بلٌؽاً خالالذي كتب به الُمرادي كان أسلو عالٌة، وكذلك األسلوب النص

التعقٌد، ٌشد به األذهان لما فٌه من صور ببلؼٌة، وهذا ما رأٌناه فً االتساق 

الصوتً الزاخر بفنون البدٌع ، واإلٌقاع الموسٌقً المنتظم الذي كان فً النصوص، 

ومن  ،فً نفسهسؤم فالقارئ ٌبحث عن شًء ٌإثر ال شًء تقلٌدي ٌبعث الملل وال

النصوص التً فٌها تؤثٌر على القارئ وتشد انتباهه، وكانت ملٌبة بالصور الببلؼٌة 

ر األُُموَر العظٌمَة فً َنْفِسَك من لقاِء الُملوِك والُعَلَماِء، و ُمماَرَسِة هً:  ))َتَصوَّ

                                                           
 .ٌُ٘ٗنظر: نظرات فً الفكر السٌاسً واالجتماعً والتربوي:  (ٔ)
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وع، الُحُروب واألَْعداء، ومن االْحتِجاِج على الُخُصوِم، ولقاِء الَمَحافِل والجمُ 

والَجوابات عن أنواع المحاورات والُمَناَقَضات، وؼٌر ذلك من األُُمور 

الُمِهّماِت((
(ٔ)

. 

ٌتضح فً هذا النص اإلٌقاع الصوتً المنتظم الناتج عن السجع فً نهاٌة       

الفقرات، مما عدَّ ذلك من األمور المهمة التً تإثر فً مقبولٌة النص وكذلك الجناس 

بلٌػ فً مقبولٌة النص، وكذلك السجع بٌن )العلماء واألعداء(  فً النص كان له أثر

كان له أثر بلٌػ على مقبولٌة النص، إذ ٌزٌد النص جمالٌة وتؤثٌراً وٌنال بذلك قبول 

 المتلقً.

وجاءت األسجاع والجناسات فً كل أبواب الكتاب مما ٌعمل ذلك على التؤثٌر      

إذ ٌرسم المإلؾ صورة بلٌؽة تشد انتباه على القراء والمتلقٌن فً تقبل النصوص، 

القارئ وٌحقق هدفه فً إٌصال الِحكم والمواعظ، وٌحقق رؼبته فً إٌصالها إلى 

))فاجتِهْد فً قلب المتلقً وٌنال بها الرضا والقبول، ن النصوص األخرى فً قوله: 

ه ال شًَء أخفى على الحواّس من تخٌرُّ  ْت فً اختباره؛ فإنَّ طبقات  اختٌاره ، وَتَثبَّ

الناس، وقد قٌل: الناُس كالسٌوؾ: سٌٌؾ بألؾ، وسٌٌؾ بدرهم، وكالهما على 

سواء فً العٌان من َقْبِل شهادة البرهان(( 
(ٕ)

 . 

هم فً شد انتباه المتلقً تم عن طرٌق الفنون الببلؼٌة أس هنا التؤثٌر البلٌػ          

لفظتً )الحواس والناس(، فً النص كالسجع والجناس والتشبٌه، وتمثل السجع فً 

والجناس بٌن لفظتً )اختٌاره واختباره(، والتشبٌه فً الكاؾ ) والناس كالسٌوؾ( 

و) كبلهما مثل اآلخر(، مما عمل ذلك على رفع مقبولٌة النص، وإن وجود اإلٌقاع 

جماالً ومقبولٌة كما فً قوله:  الصوتً المنتظم بٌن فقرات النص زاد النصوص

ره، وتثبت فً اختباره( و)وأخفى على الحواس، من تخٌر طبقات فاجتهد فً اختٌا)

الناس( ، فإن التنؽٌم الحاصل فً النص أضفى جمالٌة ومقبولٌة وتؤثٌر فً نفس 

نه كان زاخراً بفنون المتلقً، وإن هذا الحال نجده فً أؼلب نصوص الكتاب، أل

كبٌرة من قبل بدرجة نستنتج من ذلك أن مقبولٌة نصوص الكتاب كانت  الببلؼة

ولكً ٌحظى النص بالمقبولٌة ٌجب أن ٌكون من الضروري وجود  ،القراء والمتلقٌن

خر لقصد متلٍق ٌحلل معان النص وٌفك شفراته: )) وتصبح المقبولٌة الوجه اآل

من عملٌة االنتاج، فهً بالمعنى الواسع رؼبة نشطة للمشاركة فً الخطاب،  المنتج

وصٌاؼة مفاهٌم مشتركة(( أي رؼبة المتلقٌن فً المعرفة
(ٖ)

. 

                                                           
 .1ٓاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٔ)
 .1ٙنفسه: (ٕ)
 .ٖٗعلم لؽة النص، النظرٌة والتطبٌق:  (ٖ)
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وجدٌر بالذكر أن أؼلب المتلقٌن ٌمٌلوَن إلى أن تكون النصوص قصٌرة جداً؛        

ألنها تدفع السؤم والملل عن القارئ وهذا ما نعرفه فً كٌفٌة شد ذهن المتلقً ، 

وهذه النصوص ر من قراءة النصوص ذات الفقرات الطوٌلة، والذي نجده ٌتذم

كتاب ) اإلشارة إلى أدب اإلمارة( بشكل كبٌر جداً، وهذه المزٌة ا فً القصٌرة نجده

على طول أبواب الكتاب، وهذا إن دل َّ على شًء فهو ٌدلُّ على نباهة المإلؾ، 

وخبرته الطوٌلة، وثقافته العظٌمة، ومعرفته فً كٌفٌة الوصول إلى قبول المتلقً، 

ن التكرار والمؤلوؾ، واإلطالة والذي تبٌن من هذه النصوص، وعن طرٌق ابتعاده ع

فً طرح الِحكم والمواعظ، ألننا نراه فً كل باب ٌطرح عنوان الباب الذي ٌتضمن 

موضوعاً ما، دون اإلؼراق فً التفاصٌل الصؽٌرة والبدٌهٌة، ودون اإلطالة 

 والثرثرة فً الكبلم لٌتجنب بذلك سؤم القارئ وعدم مقبولٌة النصوص.

))وإذا لم ٌكن هكذا كانت ُحّجُة صاحبه حقق فً قوله: ومقبولٌة النص تت       

ٌُخاؾ منه  ٌُرَؼَب فً وعده وال  داحضًة ،وشبهة خصمه قابمة، وكان حقٌقاً أن ال 

ٌُبرز من المعانً ما فً نفسه، وإْن كان ُمذٌعاً لِِسّره أَُتً من  وعٌده، وال 

مأْمنِِه((
(ٔ)

اتبه وحاجبه وأعوانه، فقد فً هذا النص ٌتكلم عن كٌفٌة اختٌار األمٌر لك ،

ًَ عدة، وتجنب اإلطالة والتكرار وذكر التفاصٌل المملة،  اختزل فً هذا النص معان

كما أن الفقرات القصٌرة زادت النص إٌقاعاً وجرساً، وبعثت االرتٌاح فً سماعها 

وعلى القارئ أن ٌكون موضوعٌاً وال ٌقؾ عند  ،لقارئ وزادت النص جماالً وقبوالً ل

نّص كونه متماسكاً أو ؼٌر متماسك، إنما ٌعمد إلى كونه بناًء معرفٌاً، وبذلك حدود ال

فإن عملٌة الفهم تحتاج إلى مجهود علمً فعال الكتشاؾ تلك العبلقات المنطقٌة فً 

النصوص
(ٕ)

. 

)) لتعرؾ رعٌُتَك بما عوْدَتها ن عاداتَِك األبواَب ومن النصوص األخرى        

َر من قَِبلَِك....((التً ٌنالون بها الخٌر  ٌْ  عندك، واألبواب التً ٌخافون بها الَض
(ٖ)

 ،

 و ٌػ على زٌادة مقبولٌة النصوص،اإلٌقاع الموسٌقً المنتظم فً النص له تؤثٌر بل

أن التوازي فً النص بٌن ) األبواب التً ٌنالون بها الخٌر عندك( و)األبواب التً 

 الً وقبوالً ورضا من قبل المتلقً.ٌخافون منها الضٌر من قبلك( ٌزٌد النصوص جما

عند النظر فً كتاب الُمرادي نجد مفردات الكتاب واضحة للعٌان ،ال ٌوجد        

 أنعلى ا إن دلَّ على شًء فهو ٌدلَّ فٌها الوحشً أو ؼٌر المستعمل إال ما ندر، وهذ

المإلؾ كتب نصوصه ال لزمان معٌن، وال لمكان مخصص، فهو ٌطلق العنان 

هم فً أسا األمر ٌزٌد النصوص مقبولٌة وـ لم ٌخصص قارباً بعٌنه ـ هذللقارئ 
                                                           

 .4ٓٔـ6ٓٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٔ)
 .ٗ٘: نظرٌة علم النصٌُنظر:  (ٕ)
 . ٓ٘ٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٖ)
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تحقق نصٌتها، وهذا بطبٌعة الحال ٌكون أمر كل موعظة أو إرشاد أو حكمة ؛ ألن 

صلى هو الحال فً وصاٌا النبً محمد ) من ٌطلقها فهو لم ٌذكرها لشخص بعٌنه كما

 طهار ) علٌهم السبلم(. هللا علٌه واله وسلم(  ومن جاء بعده من األبمة األ

))ومما ومن المواضع التً ٌخاطب فٌها المتلقً لٌجعل النص مإثراً هو:       

ٌَُحّدَث نفسه بالفِرار وأصحاُبُه  ٌستِحُق اإلنساُن به اسَم الشجاعِة، أن ٌكون ال 

مقبلون، ومما ٌبالػ له فً الوصؾ بالشجاعة أن ٌكون أول حامل وآخَر منصِرؾ 

 ّقً والَحَذر((مع ِشدة التو
(ٔ)

ٌمجد المإلؾ المتلقً فً هذا النص للتؤثٌر فٌه وذلك  ،

بوصفه بالشجاعة وكٌفٌة استحقاقه لها من خبلل بعض النصابح التً ٌطرحها ، 

هم ذلك مع اتساق النص أسلٌجعل النص أكثر مقبولٌة وتؤثٌراً فً نفسه، مما 

 وانسجامه مساهمة فعالة فً رفع مستوى المقبولٌة.

صه تثٌر الدهشة واالنتباه أؼلب نصوفً وإن األسالٌب التً ٌبدأ بها المإلؾ      

فً خلق جو من المقبولٌة كؤسلوب األمر والنهً والنداء، والتوجٌهات  تهمأسمما 

ٌّها المستحًٌ من المشورة إن التً ٌطلقها إلى المخاطب كما فً قوله:  )) فٌا أ

ُه إلْدراِك الصواب((الرأي لم ُتِرْدهُ لالفتخار وإنما أْردتَ 
(ٕ)

، إن استعمال األسلوب 

هم فً تحقق مقبولٌة شد انتباه المتلقً ومن ثم ذلك ٌسالنداء( ٌعمل على الطلبً )

النص، مع االستثناء الحاصل فً النص باألداة )إنما( تشترك هذه األسالٌب لتحقق 

 اإلثارة والقبول لدى المتلقً.

))فٌا طالَب العلم بالدراسة إن كنَت للعلم درْسَت، واالنتفاَع به أرْدَت  قوله:و      

فاْقرْن درَسَك بالفطنِة((
(ٖ)

ذكر المإلؾ أسلوب النداء مع المنادى )طالب العلم(  ،

هم ذلك فً خلق قبولٌة النص وإثارة أسخصصه ومٌزه وجعل له شؤن ٌذكر،  الذي

النص، إضافة إلى البناء اللؽوي الذي  انتباه المتلقً، وإضفاء صورة جمالٌة على

 كان متسقاً ومنسجماً، كل هذه األمور تجتمع لتحقق المقبولٌة فً النص.

ٌَصحُّ هم فً رفع مقبولٌة النص كما فً قوله: أسن أسلوب االستفهام وإ     )) كٌؾ 

لَك بلُوُغ أْهوابهم((
(ٗ)

هم فً رفع مقبولٌة النص وشد أس، هنا االستفهام بـ )كٌؾ( 

التً انمازت باالنسجام ذهن المتلقً ولفت انتباهه، وبه تتحقق نصٌة النصوص 

 .واالتساق

                                                           
 .ٕٗٔ: اإلشارة إلى أدب اإلمارة (ٔ)
 .٘ٙنفسه:  (ٕ)
 .ٗ٘نفسه:  (ٖ)
 11نفسه:  (ٗ)
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))وال تجالس أصحاب الصنابع فانهم :أسلوب النهً الذي جاء فً قولهو      

ْفلِة من ُجَلَسابهم وِمَهنِهْم (( ٌتحدثون بك على صنابعهم ومع السِّ
(ٔ)

)) وال  ،وقوله: 

ْلطان فإّنُهَما ِظاّلن زابالن(( تفرْح إذا َعُظْمت بالمالِ  والسُّ
(ٕ)

ً قوله: )ال تجالس، ، فف

هم أسلوب النهً فً رفع مقبولٌة النص؛ ألنه ٌعمل على جذب انتباه أسوال تفرح( 

 المتلقً.

كذلك من األسالٌب الطلبٌة التً تإثر على مقبولٌة النص )أسلوب األمر( الذي       

كان زاخراً به كتاب ) اإلشارة إلى أدب اإلمارة(، وكان أسلوب توجٌهً لطٌؾ لم 

مرٌة، وإنما جاء بصٌؽة محببة ٌعمد به إلى الشدة والقوة فً صٌاؼة التعابٌر األ

      ثم تحقق مقبولٌة النص كما هو الحال فً قوله: فً إثارة انتباه القارئ ومنت همأس

ٌُْحسن قوله:  و ٌُْحِسن الفعل وإن لم  )) واتِخْذ من  أعوانك ورجالَِك ووزراِبك َمْن 

ٌُْحِسن الفعلَ(( ٌُْحِسن القولَ وال  ِخْذ َمْن  القولَ، وال تتَّ
(ٖ)

قدم الُمرادي فً هذا فقد ، 

هم مساهمة فعالة فً أسػ خاٍل من التعقٌد، النص الحكمة والموعظة بؤسلوب أدبً بلٌ

رفع مقبولٌة النص، فهو ٌوصً الحاكم عندما ٌتخذ له أعوان ووزراء ٌجب أن 

ٌتحلوا ببعض األمور التً منها إحسانهم للفعل، فكثٌر منهم ٌحسن القول وال ٌحقق 

ت زاد من ثمهمت فً التؤثٌر على المتلقً واسذلك فعبلً، فهذه الصورة التً رسمها 

 .من مقبولٌة النص

َك وَصِدٌقَِك باْجتَ  وقوله:       هاِدك فً النِصٌَحِة ))احرْص على شْكِر َعُدوِّ

((وتْحقٌَِقكَ 
(ٗ)

ْصلُُح به جْسُمَك((وقوله:   ٌَ "ُخْذ من نوِمَك ما 
(٘)

هم األسلوب أس، 

األمري الذي جاء باأللفاظ ) احرص وخذ( مساهمة فاعلة فً تحقق مقبولٌة النص 

 تباه المتلقً. وشد ان

))أْصبِْر على خْصِمَك، فإنَّ الحاكَم بٌنكما ِحْلُمك(( قوله: وفً         
(ٙ)

توافر ، 

الطلبً  عناصر االتساق واالنسجام فً النص ترفع من مقبولٌته، كما أن األسلوب

هم مساهمة فعالة فً قبول النص، كما أننا نلمح أسحاضر  فً النص )أصبر( 

األسلوب السٌاسً فً نصوصه وفً كٌفٌة تهذٌب الحاكم وإعطابه النصح الذي 

هم فً رفع مقبولٌته فً المجتمع ، مما تعمل هكذا نصوص على اشراك المتلقً أس

 فً نجاح العملٌة التواصلٌة.

                                                           
 .1ٙاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٔ)
 .41نفسه:  (ٕ)
 .ٕٕٔنفسه:  (ٖ)
 .1ٙنفسه:  (ٗ)
 .66نفسه:  (٘)
 .4ٕٔنفسه:  (ٙ)
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ولٌة النصوص، فتارة ٌذكره هم األسلوب التحذٌري فً الكتاب برفع مقبأسو      

ذر بها ، وقد استعمل بعض األلفاظ التً ٌح يبشكل توجٌهً، وتارة بشكل أمر

اك والِماللَ لحالٍة من أحوالَِك أو ألحد فً النص قاببلً:  المتلقً من بعض األمور ٌَّ ))إ

من ُجلََسابَك وأصحابك((
(ٔ)

))إٌاَك وتشبٌَك األصابع (( ، وقوله:
(ٕ)

، فقد ٌنهً 

لقً عن بعض األمور التً تسبب له الضرر، فتعمل هذه النصوص المتسقة المت

والمنسجمة على رفع مقبولٌة النص ، وإن هذا التداخل بٌن المعاٌٌر ٌعضد من 

 مقبولٌة النصوص.

))اْحَذر أن َتْدُخلَ فً أْمٍر من األُمور َحتى َتْعِرَؾ ُمْنَتَهاهُ((وفً قوله:       
(ٖ)

، إن 

لحاصل فً النص ٌزٌدها قبوالً ورضا من المتلقً، فهو عندما ٌفهم التماسك النصً ا

النص تتم عملٌة التواصل بشكل سلٌم، فٌنال النص القبول ، وأسلوب التحذٌر 

التوجٌهً الذي تكلم به المرادي فً النص هو نهً المتلقً عن التدخل فً أمر ال 

الؽور به ، وهذه  ٌعرؾ نهاٌته، فٌحثه على دراسة الموضوع من كل الجوانب قبل

 فً قبول النص. تهمأسفً ذهنه فتإثر فً نفسه ومن ثم الصورة ٌرسمها المتلقً 

َتَجّنَبُه إٌثار أَحٍد من األجناد والحاشٌة من وفً قوله:       ٌَ ِجُب أْن  ٌَ )) ومما 

الكرامة بما ال ٌلٌُق به لحبسه((
(ٗ)

. 

فسهم، وهذا دلٌل أن الكتاب ٌحث الُمرادي الجند والحاشٌة على الكرامة فً ن      

ٌممكن لعامة الناس اإلفادة منه، كما ذكر الجند فً ذلك، وهذا التوجٌه البلٌػ الذي 

ٌهدؾ إلٌه المإلؾ ٌرفع من مقبولٌة النص، وإن التؤثٌر فً نفس الجند والحاشٌة أو 

 األمٌر هو الدلٌل القاطع على العبلقة المشتركة بٌن منتج النص ـ الُمرادي ـ وبٌن

 المتلقً.

ومما ٌزٌد من مقبولٌة كتاب الُمرادي  هو تؤلٌؾ الكتب التً جاءت بعده على       

ؼرار ما جاء به الُمرادي، وذلك التؤثٌر الواضح الذي تؤثروا به أمثال الكتاب 

ٌانً زَّ وا منه ومنهم: أبو حمو موسى الالسٌاسٌٌن فً الؽرب اإلسبلمً، واقتبس

) واسطة السلوك( قل عنه فً كتابهنهـ( 1ٕ٘)ت
(٘)

وكان أؼلبها فً المعنى مما   

ٌدل على األثر الكبٌر الذي خلفه الُمرادي فً المؽرب واألندلس، ومنهم تقً الدٌن 

 هـ( تكلم فً كتابه عن حٌاة الحاكم والمحكوم وهو ) السلوك4ٗ٘المقرٌزي )ت

                                                           
 .44اإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٔ)
 .4ٔٔنفسه: (ٕ)
 .44نفسه:  (ٖ)
 .ٕ٘ٔنفسه:  (ٗ)
 . ٘ـٌُٗنظر: واسطة السلوك: الزٌانً:  (٘)
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لمعرفة الملوك(
(ٔ)

ك(هـ( فً )بدابع السل411، وكذلك نقول ابن األزرق )ت
(ٕ)

  ،

 اقتبس فً عدة مواضع من كتاب المرادي.

وبعضهم سار على األسلوب نفسه فً تقسٌم األبواب وفً وضع األفكار       

هـ(، فً كتابٌه ) النهج 1ٓ٘ومنهم: عبد الرحمن بن نصر العدوي الشٌرزي )ت

المسلوك فً سٌاسة الملوك( و)نهاٌة الرتبة فً طلب الحسبة( وقد حذا حذوه فً 

م والشكل والمضمونالتقسٌ
(ٖ)

. 

هـ( 66ٙوكذلك مبلمح التؤثٌر تبدو على رسالة لسان الدٌن الخطٌب )ت      

الموسومة بـ ) اإلشارة إلى أدب الوزارة(
(ٗ)

، والتً ٌوجه فٌها بعض التوجٌهات فً  

سلوك الوزٌر، وهذا التؤثٌر إن دلَّ على شًء فهو ٌدلُّ على مقبولٌة كتاب الُمرادي 

 ده، وٌدلُّ على تؤثر المجتمع واقبالهم على قراءته وتلقٌه.فً عصره وبع

وعندما ٌوثق الُمرادي فً بعض أبواب كتابه آٌات من القرآن الكرٌم والحدٌث       

، وربما ٌرجع ذلك الدلٌل إلى دلٌبلً قاطعاً على كبلمه النبوي الشرٌؾ، فإن ذلك ٌعدُّ 

الٌم الدٌنٌة على نصوص كتابه كما تؤثره بالدٌن اإلسبلمً ومحاولة إضفاء بعض التع

َدَك َمْؽلُولًَة إلى ُعُنقَِك وال َتْبُسُطَها ُكلَّ الَبْسط َفَتْقُعد  فً قوله تعالى: ٌَ ))وال َتْجَعلْ 

  1ٕاإلسراء/ َملُوماً َمْحُسوراً((

لجذب انتباه القارئ، ومن ثم  اً مما ٌشكل هذا الذكر أهمٌة بالؽة األثر ومصدر     

قبول والرضا فً نفس المتلقً، فهو ٌعلم جٌداً فً التؤثٌر القرآنً على ٌحصل على ال

 السامع، وهو من األدلة اإلقناعٌة للمتلقً.

 وفً الباب ) السابع والعشرٌن( باب التحبب والمواصلة ٌذكر قوله تعالى:       

ًٌ َحِمٌٌم((  َنه َعَداوةٌ كأنه َول ٌْ َنَك وَب ٌْ فصلت/ ))اْدَفع بالتً هً أَْحَسُن فإذا الذي ب

، فهو ٌذكر اآلٌات القرآنٌة ذات الصلة الوثٌقة بموضوع الباب كما فً باب ٖٗ

التحبب، فٌذكر أن الكلمة الطٌبة تملك القلب، فما ٌبحث عن النص الذي ٌإثر فً 

فٌشد  من القرآن الكرٌم لتكون دلٌبلً قاطعاً على صحة كبلمه، المتلقً ثم ٌعضده بآٌة

 ٌحقق المقبولٌة فً النص واإلببلغ واإلقناع. من ثمبه انتباه المتلقً و

ومن األحادٌث النبوٌة الشرٌفة التً ذكرها فً نصوصه فً باب )الؽضب      

علٌه  والرضى( قاببلً فً االحتراس من الؽضب كقول الرسول محمد ) صلى هللا

                                                           
 .ٌُٗنظر: السلوك لمعرفة الملوك: المقرٌزي:  (ٔ)
 .4ٖٗ/ٌُٕنظر: بدابع السلك: ابن االزرق:  (ٕ)
 .6ٌُٙنظر: النهج المسلوك فً سٌاسة الملوك: الشٌزري:  (ٖ)
 .6ٌُٓنظر : اإلشارة إلى أدب الوزارة: ابن الخطٌب:  (ٗ)
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وإذا اْسَتَشاط السلطان حضَر الشٌَّطان((وسلم:)) 
(ٔ)

، فتساهم األحادٌث كذلك فً 

ٌشد بها انتباه رفع مقبولٌة النص فهً تعد دلٌبلُ على صحة الكبلم، مما 

)) الحرُب خدعة((وقول النبً )صلى هللا علٌه وسلم(: ،المتلقً
(ٕ)

، إن كثرة 

لشرٌفة تعمل على رفع مقبولٌة النصوص، االستدالل باآلٌات الكرٌمة واألحادٌث ا

 والتؤثر فً الحالة النفسٌة للمتلقً، وٌبعث رسالة اإلببلغ واإلقناع فً آن واحد.

ومما ٌزٌد النصوص مقبولٌة هو وجود بعض التناصات التً استعملها الُمرادي      

ات كاآلٌات القرآنٌة واألحادٌث الشرٌفة والِحكم والقصص، مما تعمل هذه التناص

ع فً كتاِبه فً أنواع نه نوّ وإٌزٌد ذلك من مقبولٌة النّص، على شد انتباه القارئ، و

التناص سواء القرآنً واألدبً ، وبذلك ٌكون كتابه ملًء باألبٌات الشعرٌة والِحكم ، 

وبالتناص ٌحاول كسب التؤثٌر فً المتلقً بمٌوالته جمٌعها، فمثبلً نجد قارباً ٌمٌل 

ستهوي النثر كاألمثال والقصص، فهو ٌحاول بهذا التنوع كسب إلى الشعر، وآخر ٌ

ة اإلقناعٌة التً ٌثبت بها لرضا المتلقً وقبوله للنصوص، مع التؤكٌد على الدال

 صحة كبلمه.

)) واعلَْم أنه ال ٌكوُن وٌذكر بعض الِحكم بنصه أو بتصرؾ كما فً قوله:     

والَحَشُم إالّ مع المال، وما َتْظَهُر الُمروءةُ الِشبع واإلْخوان واألْهلُ واألعواُن  

والرْأُي والقوةُ إال به((
(ٖ)

، ٌذكر هذا النص فً باب الجود واإلمساك، وٌوضح فً 

ذلك مدى تؤثٌر المال على األمور االجتماعٌة، ومع اتساق النص وانسجامه حقق 

 التؤثٌر فً نفس المتلقً ومن ثم رفع من مقبولٌة النص.

ك ٌعضد هذا الباب بقول المتنبًوكذل      
(ٗ)

: 

ْنَحلِلْ فً المجد مالَُك ُكلُُّه                          فٌنحلَّ َمْجٌد  كان بالمال َعْقُدهُ  ٌَ  فال 

ْرهُ  تدبٌَر الذي الَ   إذا حارب األعداَء والمالُ َزْنُدهُ                    ْجُد  َكفُُّه     مودبِّ

 لَّ مالُه                        وال مالَ فً الدنٌا لمن َقلَّ َمْجُدهُ فال مجد فً الدنٌا لمن ق

لٌة النص الذي حمل فً طٌاته هذه األدلة والتعضٌد فً رفع مقبو تهمسأمما       

 كثٌفة، وبه تتحقق النّصٌة.  ًمعان

                                                           
م، 1ٙٙٔهـ(، المكتب اإلسبلمً، دار صادر، بٌروت،ٕٔٗمسند اإلمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل)ت (ٔ)
ٗ/ٕ66. 
 .ٗٙ/ٗصحٌح البخاري:  محمد بن اسماعٌل البخاري: كتاب الشعب بالقاهرة، د.ت ، (ٕ)
 . 4ٕٓـ 6ٕٓ، اإلشارة إلى أدب اإلمارة: ٗٔٔاألدب الكبٌر : ابن المقفع:  (ٖ)
 .1ٕٓ،  اإلشارة إلى أدب اإلمارة: ٘ٗٔ/ ٕمتنبً: دٌوان ال (ٗ)
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 وٌذكر الُمرادي فً نصوصه بعض من صور النقد السٌاسً ، والتً ٌطرحها      

)) ومن وجد إلى اختالِؾ مجتمع، كما فً قوله: ً لٌعالج بها حالة من بشكل ضمن

أعدابِِه وتسلٌط ُكلّ فرٌٍق منهم على صاحبه سبٌالً ثم تولى هو الحرَب بنفسه فال 

ٌَُقالُ: إّن من األعداء من ٌعمل فً َصالح عدوه  شًَء أعظم من جهله، وكان 

ٌنه وبٌن من هو أعظُم من بإزاحتِه من ؼٌره من أعدابِه أو فً الحٌلولِة ب

ّضره((
(ٔ)

عمل على نقد هذه ن ٌعالج حالة من حاالت المجتمع فن الُمرادي أراد أوإ ،

الحالة بؤسلوب بلٌػ خاٍل من التعقٌد أو المساس بسلطة الحاكم بشكل مباشر، وإنما 

عمد إلى ذكر بعض األمور التً ٌجً اصبلحها فً المجتمع لٌكسب كتابه القبول 

ٌب واصبلح ما ٌستطٌع فً المتلقٌن، ألن هدفه األول هو التؤدٌب والتهذوالتؤثٌر 

ونلمح األسلوب التعلٌمً فً أبواب كتابه والتً ٌهدؾ منه اإلرشاد اصبلحه، 

 والنصح.

إن معٌار المقبولٌة من المعاٌٌر التً بها تتحقق نصٌة الكتاب وخبلصة القول     

ضوعه اتجاه مستقبل النص إلى أن تإلؾ وكما ذكر ذلك بؤن معٌار المقبولٌة )) ومو

مجموعة الوقابع اللؽوٌة نّصاً متضامناً ذا نفع للمستقِبل، أو صلة ما به أي اكتسابه 

 معرفة جدٌدة، أو قٌامه بالتعاون لتحقٌق خطة ما((
(ٕ)

. 

وإن عملٌة المقبولٌة تؤتً من فهم المتلقً وقبوله للنّص، وما ٌعٌنه على ذلك     

 ع هذه المضامٌن لتتحقق مقبولٌته.، وتتآزر جمٌثقافة المتلقً

 :اإلعالمٌة ثالثاً: 

 ًه ترجح بٌن التوقع وعدم التوقع إذ عدَّ ؤتت تعد من المعاٌٌر المهمة التً     

المحرك  األساسً والفاعل لتكوٌنات النص ، كما أنه ٌحقق الؽرض لدى المتلقً ، 

بٌن المتلقً والباث، وكذلك فً   وبذلك فإن العملٌة تتطلب جهداً كبٌراً ومشتركاً 

ن اإلعبلمٌة تقوم على التنوع واالبتكار إالمنطقة الوسطى معهما النص ، وقٌل 

والجدة فً تركٌبها
(ٖ)

. 

وتكمن اإلعبلمٌة  فً المعلومات التً تترد فً النص وذلك من حٌث توقع          

مات فٌكون النص أقل هذه المعلومات أو عدم توقعها، ألن المتلقً إذا توقع المعلو

ٌكون النص أكثر إعبلمٌة فإعبلمٌة ، أما إذا لم ٌتوقعها 
(ٗ)

. 

                                                           
 . ٕٕٓاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٔ)
،  مهاد فً لسانٌات النّص: ٖٔمدخل إلى علم لؽة النّص تطبٌقات لنظرٌة دي بوجراند وولفجانج درٌسلر:  (ٕ)

ٔ٘ٓ. 
 . 1ٌُٕٓنظر : النثر الصوفً دراسة فً لسانٌات النص:  (ٖ)
 .ٖٖ/ٔؽة النصً: ٌُنظر: علم الل (ٗ)
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ذكرها دي بوجراند  ودرٌسلر، وقد عرفه على أنه: )) عنصر ما تكمن وقد        

فً نسبة احتمال ودورة فً موقع معٌن بالمقارنة بٌنه وبٌن العناصر األخرى من 

تمال الورود ارتفع مستوى الكفاءة وجهة النظر االنتقابٌة، وكلما بعد اح

اإلعبلمٌة((
(ٔ)

، وتتطلب اإلعبلمٌة فً النصوص جهداً كبٌراً ، ألنها إذا زادت ٌإدي 

ذلك إلى رفض النص، وإذا انخفضت ٌإدي ذلك إلى الملل والسؤم ومن ثم رفض 

النص أٌضاً 
(ٕ)

. 

جزم على الحكم وقد ُعرفت اإلعبلمٌة على أنها العامل الذي ٌإثر فً عدم ال         

على الوقابع النصٌة، فً مقابلة البدابل الممكنة، فعند كثرة البدابل تكون اإلعبلمٌة 

عالٌة، وقد نجد لكل نص إعبلمٌة صؽرى تقوم وقابعها فً مقابلة عدم التوقع
(ٖ)

. 

وكانت هناك إشارات لئلعبلمٌة فً الدرس الببلؼً القدٌم كما أشار إلٌها عبد      

ناً فً الشًءـ أنه ال 6ٔٗالقاهر الجرجانً) ت ٌّ هـ( فً قوله: ))واعلم أنه إذا كان ب

ٌحتمل إال الوجه الذي هو علٌه حتى ال ٌشكل، وحتى ال ٌحتاج فً العلم بؤن ذلك 

ـ وٌجب الفصل إذا احتمل فً ظاهر الحال ؼٌر حقه وأن الصواب إلى فكر ورإٌة 

الوجه الذي جاء علٌه وجهاً آخر((
(ٗ)

، ومن اإلشارات األخرى اطلق علٌها لفظ  

)المستؽرب( و)المعتاد(
(٘)

 ، إذ تهتم اإلعبلمٌة بؤمور ؼٌر متوقعة فً النص.

 درجات الكفاءة اإلعالمٌة:

هً ؛وفق ثبلث درجات على الكفاءة اإلعبلمٌة  صنؾت
(ٙ)

: 

ة المحتملة، والوقابع ؤرجة: المحتوى فٌها محتمل فً الهٌـ إعبلمٌة منخفضة الدٔ

مبتذلة، والنص ٌكون سهل الصٌاؼة وؼٌر إعبلمً، وإنها تستوعب فً موقؾ أو 

ما ٌهتم به المتلقً، وٌتم اختٌار  وقلٌبلً ،نظام ما وٌكون حظها من العناٌة منخفضاً 

ذهنٌة  اً ات الوظٌفٌة وتستخلص صورعناصرها عن طرٌق القٌاس إلى الكلم

وانفعاالت بارزة
(6)

. 

ة المحتملة، أو ؤالمحتوى فٌها ؼٌر محتمل فً الهٌ ـ إعبلمٌة متوسطة الدرجة:ٕ

النصوص   ؼالباً فً الدرجة  ة ؼٌر المحتملة، وتكون هذه ؤالهٌ  فً محتمبلً   ٌكون

                                                           
 .1ٕٗالنص والخطاب واإلجراء: (ٔ)
 .ٌُٖٖنظر: مدخل إلى علم  لؽة النص:  (ٕ)
 .ٌُ٘ٓٔنظر: النص والخطاب واإلجراء:  (ٖ)
 .4ٕٙدالبل اإلعجاز:  (ٗ)
 .1ٔمنهاج البلؽاء وسراج األدباء:  (٘)
 .6ٙ، نظرٌة علم النص: ٕٙـٌُٕ٘نظر: النص والخطاب واإلجراء: (ٙ)
 .44ٔمدخل إلى علم  لؽة النص:  ٌُنظر: (6)



  .......... معاٌٌر تتعلق بمستعملً النصالفصل الثالث/ المبحث األول................

 
ٔ٘ٗ 

األدبٌة، وهذه الدرجة ٌتوازن فٌها التؤثٌر مع التواصل
(ٔ)

، وٌرى دي بوجراند أن 

 الدرجة الثانٌة هً معٌار لقٌاس انخفاض اإلعبلمٌة وارتفاعها.

ة محتملة، ؤحتوى فٌها  ٌكون ؼٌر محتمل فً هٌـ إعبلمٌة مرتفعة الدرجة: المٖ

وذلك ٌكون فً المجازات كاالستعارة والكناٌة والتشبٌه، وتكون هذه الدرجة قلٌلة 

ن العناٌة، إال أنها فً ذات الوقت أكثر امتاعاً الحدوث نسبٌاً، وتحتاج إلى نوع م
(ٕ)

. 

وإن درجة اإلعبلمٌة تكون متوافرة فً النصوص المختلفة، لكنها تختلؾ       

بحسب المواقؾ والمطالب )) فالمحادثة بٌن األزواج فٌما ٌبدو تتم بقدر ضبٌل جداً 

على مرتبة((من الكفاءة اإلعبلمٌة على حٌن تتطلب األعمال الفنٌة المعاصرة أ
(ٖ)

. 

 أكد  والمتكلم أو المتلقً، ودرجات اإلعبلمٌة ٌمكن خفضها ورفعها من قبل      

))حتى أن العناصر الواردة من المرتبة األولى ٌمكن إعبلء  ذلك دي بوجراند

مرتبتها ـ مالم تكن تستحق مزٌد االهتمام ـ كما أن العناصر الواردة من المرتبة 

الثالثة ٌمكن خفض نسبتها((
(ٗ)

. 

 اإلعالمٌة فً كتاب اإلشارة إلى أدب اإلمارة:

إٌصالها إلى المتلقً حملت نصوص الكتاب العدٌد من الدالالت التً أراد الكاتب 

وهذه الموضوعات التً طرحها ذات دالالت كثٌفة ، ولم ٌشر إلٌها سابقوه، مما 

عملت هذه الموضوعات على رفع درجة اإلعبلمٌة، فقد حوت على مواضع 

لئلرشاد والنصح والحكمة، فً اإلطار السٌاسً واالجتماعً والعقابدي، فهو قد 

 اب.وظؾ تقافته ومرجعٌاته فً طٌات الكت

الذهن منها ، وبعد ً المتلقً خالها الكاتب ٌكون ضعوهذه النصوص عندما ٌ      

االطبلع علٌها تكون له صورة إخبارٌة تتحقق من خبللها الكفاءة اإلعبلمٌة، 

وتتداخل اإلعبلمٌة بشكل كبٌر مع المعاٌٌر السابقة، إذ ال ٌمكننا الفصل بٌن معٌار 

لمعاٌٌر األخرى المتسقة والمنسجمة، فالنصوص وآخر، فٌتوقؾ تحقٌقها على وجود ا

التً تتواجد فٌها كل المعاٌٌر ٌإدي ذلك إلى اإلعبلمٌة النصٌة، وقد تكون بعض 

النصوص متسقة ومنسجمة لكنها خالٌة من اإلعبلمٌة وال تتمتع بالقبول
(٘)

. 

                                                           
 .6ٌُٕٙنظر: النص والخطاب واإلجراء: (ٔ)
 .1ٌُٓٔنظر: مدخل إلى علم لؽة النص:  (ٕ)
 .ٕٕ٘النص والخطاب واإلجراء:  (ٖ)
 .ٕ٘٘نفسه: (ٗ)
 .4ٌُٙٔنظر: مدخل إلى علم لؽة النص:  (٘)
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جتمعه وعندما ألؾ الُمرادي كتابه بهدؾ تقدٌم الِحكم والنصابح والمواعظ إلى م      

بهدؾ ؼرس التعالٌم الدٌنٌة واألخبلقٌة، وقد شدَّ وجذب انتباه المتلقً عن طرٌق هذه 

النصوص التً كان بعضها خارقاً للمؤلوؾ والتً بدورها تعمل على رفع اإلعبلمٌة، 

والتً كانت فً الوقت ذاته متسقة ومنسجمة، فعندما تتآزر المعاٌٌر جمٌعها فً نص 

ة اإلعبلمٌة وبما أن اإلعبلمٌة كان ارتباطها بقصد المنتج هم ذلك فً رفع درجأسما 

وثٌق مع المعاٌٌر األخرى، وبهذا التداخل ال الرتباط اال إذن، لهاوقبول المتلقً، 

ٌمكن الفصل بٌنهما )) وفً صدد التعالق فإنه ال ٌمكن الفصل بٌن المعٌار التداولً، 

بمابز هو بؤن تقوم األولى على والمعٌار اإلعبلمً بسهولة، فٌبدو تبلصقهما، إال 

التفاهم، والتواصل من البنٌة إلى التؤثٌر ؼٌر المصرح به على العكس مما فً 

الثانٌة، فهً تقوم على التؤثٌر من خبلل القول المصرح به((
(ٔ)

. 

ومما زاد النصوص ورفع من إعبلمٌتها فً كتاب ) اإلشارة إلى أدب         

ألحكام السٌاسٌة ومحاولة تهذٌب بعض اإلرشادات اإلمارة( هو حدٌث الكاتب عن ا

وتقدٌمها إلى صؽار األمراء، وبذلك تكون اإلعبلمٌة عالٌة فً النصوص وتتحقق 

 كذلك بوجود العناصر الشكلٌة والداللٌة فً النصوص.

ومما زاد النصوص إعبلمٌة هو وجود األسالٌب الببلؼٌة بشكل مكثؾ فً       

تتمثل اإلعبلمٌة  فً إذ  بٌه والكناٌة والمجاز،نصوص الكتاب كالسجع والتش

العناصر الشكلٌة والداللٌة، واألسالٌب الببلؼٌة وؼٌرها، وإن اإلعبلمٌة تعنً توقع 

أو عدم توقع عنصر ما فً النص ، وذلك من وجهة النظر االختٌارٌة، وكلما َبُعد 

التوقع كلما ارتفع مستوى الدرجة اإلعبلمٌة
(ٕ)

.  

)) وأّن العلم ُروٌح، وأّن القوَة ِجْسٌم(( ستعارة فً قوله:ومن صور اال      
(ٖ)

 ،

النفوس  ًألنه ٌحٌ اً؛عن عظمة القوة وتؤثٌرها ،وكذلك جعل للعلم روحاستعارة 

لك من رفع درجة اإلعبلمٌة ألن الكبلم اثر فً المتلقً ذوٌهذبها وٌقومها، مما زاد 

 وكسر توقعاته.

)) لتعرؾ رعٌُتَك بما عوْدَتها من عاداتَِك األبواَب التً ٌنالون بها  قوله: وفً     

َر(( ٌْ الخٌر عندك، واألبواب التً ٌخافون بها الَض
(ٗ)

األبواب التً ٌنالون  ،هنا،ذكر، 

منها الخٌر، واألبواب التً ٌخافون منها، وإن تفسٌر معنى النص ٌحتاج إلى تؤمل 

هم ذلك فً رفع درجة أسالمطلوب، مما لٌصل إلى المعنى  من القارئ وتفكٌر

                                                           
 .ٕٔٔالنثر الصوفً دراسة فً ضوء لسانٌات النص: (ٔ)
 .1ٌُٕٗنظر: النص والخطاب واإلجراء:  (ٕ)
 .ٗ٘اإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٖ)
 .ٓ٘ٔنفسه:  (ٗ)
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اإلعبلمٌة  بوجود الظواهر  ، وتتحققشد انتباه المتلقًاإلعبلمٌة عن طرٌق 

التركٌبٌة كالحذؾ والتعرٌؾ والتنكٌر، أو التقدٌم والتؤخٌر، وتكمن فً الخروج عن 

المؤلوؾ، وفً عدم مراعاة ترتٌب الكلمات، وتكون عن طرٌق المجاز والتشبٌه 

رة والكناٌة، واإلعبلمٌة بالحذؾ تعطً جانباً من االتساع بالحدٌث واالستعا

والخروج عن أصل الكبلم
(ٔ)

. 

هم فً رفع درجة أسفإن هذا الخرق من ثم بٌه ٌمثل خرقاً للمؤلوؾ وكذلك التش      

)) الملُك بمن ًؼلَِط من أصحابِِه فاّتعظ أَشدُّ انتفاعاً منه  اإلعبلمٌة ، كما فً قوله:

َبْتُه الَعثرةُ وأصلحْتُه الندامُة،  ْتِعْظ؛ ألن األول كالقارح الذي أدَّ ٌَ ْؽلَْط ولم  ٌَ بمن لم 

ة وراكٌن إلى السالمة((  والثانً كالَجَذِع المنهوِك الذي هو راكٌب للؽرَّ
(ٕ)

. 

هم فً أسؼٌر مستعملة للقارئ ، فالتشبٌه ػ ٌمثل صورة فهذا التعبٌر البلٌ         

رفع إعبلمٌة النص فً قوله: )كالقارح، وكالجذع(، هنا التشبٌه ؼٌر متوقع عمد به 

القارح والثانً بالجذع، وقد إلى لفت االنتباه وبه تتحقق اإلعبلمٌة، فشبه األول ب

 من اإلعبلمٌة.المإلؾ ألفاظاً تإثر فً المتلقً لٌنال درجة عالٌة  ختارا

)) وصحبُة الصاحب السوء لالختبار كشرب السّم للتجربة((قوله: و      
(ٖ)

،هنا 

التشبٌه ؼٌر متوقع فً هذا النص، فعندما ٌبدأ القارئ بقراءة النص لم ٌتوقع أنه 

تشبٌه المإلؾ ٌكون بهذه الصٌؽة، فٌشد انتباهه ومن ثم ٌجذبه النص، وٌحقق بذلك 

 أداة التشبٌه الكاؾ فً ) كشرب(.إعبلمٌة النص بوساطة 

))وهو ِمْثلُ النار الكامنة فً الرماد، ومن صور التشبٌه األخرى قوله:       

والصوارم المكنونة فً األؼماد((
(ٗ)

، التشبٌه فً هذا النص جاء بلفظة )مثل( ، وقد 

بالنار التً تكمن فً الرماد، وذلك  هة إعبلمٌة النص، وقد شبهعمل على رفع درج

ؼٌر معقول كسر به أفق توقعات المتلقً، لذلك أصبح التشبٌه مإثراً فً نفس  هو

 المتلقً وتمثل خرقاً للمؤلوؾ.

))فإنه من األُمور أسباباً الُبدَّ لها من األناة والصبر، فطالُبها قبل وقوله:         

 ِحٌنها كطالب الَثَمِرِة قبل أوانها((
(٘)

واألناة، فمن عن العجلة  ،هنا، ، ٌتكلم الُمرادي

هم هذا أسٌطلب األمور قبل وقتها، ٌشبهه بطالب الثمرة قبل موعد نضوجها، مما 

وال نستطٌع الحكم على اإلعبلمٌة  ،فً تحقق إعبلمٌة النص عالةالتشبٌه مساهمة ف

                                                           
 .ٖٙٔٔ/ ٌُٕنظر: أصول تحلٌل الخطاب:  (ٔ)
 .ٕٓٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٕ)
 .1٘نفسه:  (ٖ)
 .ٖٖٕنفسه:  (ٗ)
 .ٕٓٔ: اإلشارة إلى أدب اإلمارة (٘)
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باالرتفاع واالنخفاض بل ٌترك األمر إلى سٌاق النص وثقافة المتلقً فً تحدٌدها 

ة، وطبٌعً أن ))وبهذا تكون الكٌفٌات  اإلعبلمٌة ؼٌر محددة، فهً تقوم على الِجدَّ

ة ال تتوقؾ بناًء على تجدد المقاصد وتؽٌر مجرٌات النص(( الِجدَّ
(ٔ)

. 

وبذلك فإن اإلعبلمٌة  ))ترتبط بإنتاج النص واستقباله لدى المتلقً، ومدى        

توقعه لعناصره((
(ٕ)

تعمل على رفع أما التعبٌرات المجازٌة فكثٌرة فً النصوص و ،

درجة اإلعبلمٌة ، وتؤتً محاطة ببعض الؽموض، الذي ٌتطلب من المتلقً بحثاً 

وجهداً كبٌراً إلٌجاد المعنى، وكذلك الحال مع االستعارة وؼٌرها
(ٖ)

ومن األسالٌب ، 

الببلؼٌة األخرى التً تعمل على إثارة تفكٌر المتلقً أسلوب  )االلتفات( ، والذي 

أسلوب إلى آخر، لٌبعد السؤم والملل عن السامعٌعنً نقل الكبلم من 
(ٗ)

، وقد ورَد 

ٌُْحِسن الفعل وإن لم االلتفات فً قوله:  )) واتِخْذ من  أعوانك ورجالَِك ووزرابِك َمْن 

ٌُْحِسن الفعل  ٌُْحِسن الفعلَ، فإن الذي  ٌُْحِسن القولَ وال  ِخْذ َمْن  ٌُْحسن القولَ، وال تتَّ

ٌُْحِسن القول إن أبدى القول  إن أْبدى الصمُت َضْعَفهُ  َكَشَؾ الفِْعلَ عن قُّوتِِه والذي 

 قوَتُه َكَشَؾ الفعل عن ضعفه((
(٘)

. 

هم فً رفع درجة إعبلمٌة النص عن طرٌق االنتقال أسفهذا األسلوب اإلٌحابً       

به من أسلوب المخاطب إلى أسلوب الؽابب، فٌثٌر انتباه المتلقً وٌجذبه نحو النص 

به التوقع وٌحقق اإلعبلمٌة، فانتقل من خطابه فً اتخاذ الوزراء والرجال  مما ٌكسر

 الؽٌبة فً )قوته وضعفه(. بواألعوان بوجود ) كاؾ( الخطاب، إلى أسلو

َق علٌه أمره، واضطرَب  أما قوله:     )) وإن كان عالماً ووزراءه جاهلون َتفرَّ

ٌُُه، وقٌل: اختْر رسولَك فً الحرب والُمس ٌُلٌُن القلب علٌه رْأ المة فإّن الرسول 

ٌَُقرُبُه(( ٌَُخشُنُه، وٌْبِعُد األمر و  و
(ٙ)

، انتقل فً هذا النص من الفعل الماضً )كان( 

هم هذا أسى الفعل الماضً ) اضطرب( ، مما إلى الفعل المضارع )تفرق( ثم عاد إل

وقعاته فً التنقل من أسلوب إلى آخر ـ االلتفات ـ إلى إثارة انتباه المتلقً وكسر ت

التفكٌر وبذلك ارتفعت درجة اإلعبلمٌة، وكان فً ذاته التنقل من فعل األمر ) اختر( 

( ، فالتنقل من صٌؽة إلى أخرى إلى الفعل المضارع ) ٌلٌن، ٌخشن، ٌبعد، ٌقرب

هم فً شد انتباه القارئ ورفع إعبلمٌة النص، فٌؤمره باتخاذ الرسول الذي ٌكون أس

 بل ٌلٌن القلب، منصفاً فً اتخاذ القرار.فً الحرب والمسالمة عاق

                                                           
 .ٕ٘ٔالنثر الصوفً دراسة فً ضوء لسانٌات النص: (ٔ)
 .4٘نحو النص اتجاه جدٌد فً الدرس النحوي:  (ٕ)
 .ٌُٕٗٙنظر: المعاٌٌر النصٌة فً السور القرآنٌة:  (ٖ)
 .4ٌُٖنظر: اإلٌضاح فً علوم الببلؼة:  (ٗ)
 .ٕٕٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (٘)
 .ٕٕٔ: نفسه (ٙ)
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)) إذا ؼضْبَت، فال َتْثلم دٌَنَك، وال ُتَقبِّْح صورَتك، وال تخرق ثوَبَك، وال  وقوله:    

ك من نفِسَك(( َتْكِسر أثاَثك فإّنك ُتزري بعقلك، وُتْتلُؾ مالََك، وَتشفً عدوَّ
(ٔ)

. 

تتآزر فً هذا النص العدٌد من العناصر النحوٌة والببلؼٌة التً تساهم فً تحقق    

النصٌة، كما فً وجود عبلقة اإلجمال والتفصٌل، وكذلك أسلوب الشرط باألداة 

)إذا(، والنهً بـ )ال تقبح، ال تخرق، ال تكثر( ، وكذلك عبلقة السبب والنتٌجة، 

ووجود المقاطع الصؽٌرة لها دور كبٌر إضافة إلى التنؽٌم الصوتً فً النص ، 

والمنسجم فً آن  أٌضاً، وكل هذا التآزر والتواشج زاد فً إعبلمٌة النص المتسق

والهدؾ من النصوص وهو تقدٌم بعض المعلومات للقراء والمتلقٌن فً  ،واحد

مختلؾ األماكن، ومختلؾ العصور، باختبلؾ طرٌقة تقدٌم المعلومات ونوعٌتها، 

بعض الباحثٌن ب ) اإلخبارٌة(وقد ترجمها 
(ٕ)

. 

إن المعانً المبتكرة والصور الفنٌة الجدٌدة التً ٌتضمنها النص، وتعالج من         

قبل المتلقً، وتجعل هذه المعالجة تحدٌاً مثٌراً، وتصور صور جدٌدة وؼٌر مؤلوفة، 

وتطبق على محتوى النص، وتكمن الجدة وعدم التوقع فً المجاز والتراكٌب 

حوٌة الخارجة عن المؤلوؾالن
(ٖ)

. 

َك، وإْن  أما قوله:            ))ثم إنك إن أرْدَتُه للُنْصرِة َخَذلَك، وإن أرْدَتُه للرْأي َؼرَّ

أَْطلَْعَتُه على عورٍة َكَشَفَك، وإْن خالْفَتُه َساعًة عاداَك وقذَفك((
(ٗ)

، إن صٌؽة اإلخبار 

د كان للسجع دور بلٌػ األثر أٌضاً هم فً رفع درجة اإلعبلمٌة، وقأسفً هذا النص 

فً هذا النص الذي ٌتحدث فٌه المإلؾ عن اختٌار الصاحب الفاضل واالبتعاد عن 

هم السجع مساهمة فعالة فً رفع أسوٌقذفك بالسوء، مما  الصاحب الذي ٌخذلك،

ها ٌكسر التوقع اإلعبلمٌة لما فٌه من تنبٌه للقارئ وجذب ألفكاره وتفسٌراته التً ب

وإن اإلعبلمٌة تسعى فً مضمونها إلى التوصٌل ، وتعمل  ،عن المؤلوؾ وٌخرج

على تحقٌق النص واالرتقاء به إلى مستوى ٌكون التفاعل فٌه تاماً بٌن المجتمع 

واللؽة والعقل بصورة معبرة
(٘)

وعندما ٌكون النص خارج المحتمل والمتوقع تكون  ،

البدابل فً النص ترتفع القٌمة  نسبة اإلعبلمٌة مرتفعة وعالٌة، فعندما تزٌد نسبة

اإلعبلمٌة الستعمالها، وإنها تتعلق بمتلقً النص الذي ٌقوم بالحكم علٌه وذلك عن 

طرٌق عرض المحتوى 
(ٙ)

 . 

                                                           
 .4ٕٔ: ةاإلشارة إلى أدب اإلمار (ٔ)
 .4ٙنحو النص اتجاه جدٌد فً الدرس النحوي:  (ٕ)
 .1ٌُٙنظر: علم لؽة النص النظرٌة والتطبٌق:  (ٖ)
 .1ٙ: اإلشارة إلى أدب اإلمارة (ٗ)
 .4ٌُنظر: النص والخطاب واإلجراء:  (٘)
 .4ٌُ٘ٔنظر: مدخل إلى علم لؽة النص :  (ٙ)
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فً قوله:  جاء موسٌقً منتظم س فً نصوص الكتاب بإضفاء إٌقاعهم الجناأسو     

عدوه(()) العدلُ ٌزٌُد السلطاَن فً ُعلُّوه، وٌنُصُره على 
(ٔ)

،هنا الجناس البلحق 

ساهم فً رفع إعبلمٌة النص ، وإضفاء صورة جمالٌة على النص من خبلل النطق 

المتجانس بٌن ) علوه وعدوه( ، وكذلك ٌزٌد التؤثٌر على القارئ وشّد انتباهه، وقد 

كبٌر فً لفت انتباه الر ثاألرة بهذا اللون الببلؼً الذي له كانت نصوص الكتاب زاخ

 قٌن ورفع درجة اإلعبلمٌة.المتل

)) وعاداُت السادات، ساداُت العادات((ومن النصوص األخرى     
(ٕ)

، وأٌضاً :  

))وال َسَرَؾ فً الخٌر وال خٌر فً الَسَرَؾ، والشرُؾ فً الِعْلم والِعْلُم فً 

الشرؾ((
(ٖ)

مٌة ذا أه بٌن) السادات ، والعادات( و )سرؾ، وشرؾ( ، كان الجناس

وألن إعبلمٌة النص خاضعة  ،وجذب انتباه القارئ إعبلمٌة النص، كبٌرة فً رفع

لترتٌب معٌن، لذا ٌكون التقدٌم والتؤخٌر مظهراً لكسر ترابطها الرصفً، ألن ذلك 

ٌخرج اللفظ من نمطه األصلً إلى نمط به ٌشد انتباه المتلقً ومفاجبته، وكذلك كسر 

توقعه، لٌحقق وٌرفع درجة اإلعبلمٌة
(ٗ)

. 

َت واالنتفاَع به العلم بالدراسة إن كنَت لعلم درس)) فٌا طالَب ً النص وف      

أرْدَت فاْقِرْن درَسَك بالفطنِة((
(٘)

، هنا تقدٌر الحذؾ ) وإن كنت لبلنتفاع به(، حذؾ 

لداللة ما قبله علٌه، وبذلك عمل الحذؾ على شّد أذهان القارئ لتحلٌل وتفسٌر 

 النص.

كذلك ٌعمل )التقدٌم والتؤخٌر( على رفع إعبلمٌة النص بوصفه خرقاً للمؤلوؾ،       

ع الرصفً( والذي اطلق علٌه دي بوجراند مصطلح )الترابط الرصفً( أو)التتاب

كل نشاط إجراء ؼاٌته رصؾ عناصر اللؽة فً ترتٌب نسقً مناسب )) ،وٌرٌد به:

((و القراءة أن تتم فً تواٍل زمنًأبحٌث ٌمكن للكبلم، أو الكتابة أو السماع، 
(ٙ)

. 

))والصاحُب الفاضلُ إن كان عالماً أفاَدَك من علمه((فً قوله:       
(7)

، إن تقدٌم 

الصاحب الفاضل فً هذا النص، وهو اسم كان تقدم على  كان وهذا التقدٌم رفع من 

مهماً إعبلمٌة النص، وٌعد كسر ترتٌب الجملة الذي ٌؤتً ألؼراض ببلؼٌة عامبلً 

فً رفع إعبلمٌة النص، الذي به ٌكسر توقعات المتلقً وٌشد انتباهه، فٌجعله ٌفكر 

فً تكملة الكبلم بعد أن شد ولفت انتباهه بلفظة ) الصاحب الفاضل( وبذلك ٌكون 
                                                           

 .ٙٗٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٔ)
 .6ٖٕنفسه:  (ٕ)
 .4ٖٕـ6ٖٕنفسه:  (ٖ)
 .6ٌُ٘نظر: النص والخطاب واإلجراء: (ٗ)
 .ٗ٘نفسه:  (٘)
 .ٖٙٔالنص والخطاب واإلجراء: (ٙ)
 .1ٙاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (6)
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فمن ذلك ٌتبٌن أن التوقع  ،هتمام وٌحقق بدوره إعبلمٌة النصالنص مثٌراً لبل

؛ألن اإلعبلمٌة تكون عالٌة عندما ٌكون تفكٌر  واإلعبلمٌة ال ٌمكن الفصل بٌنهما

المتلقً خارج التوقع، وقٌل أن: ))ما كان متوقعاً بحسب البناء المؤلوؾ فهو من 

المرتبة األولى، وما كان أقل توقعاً فهو من المرتبة الثانٌة، وما كان ؼٌر متوقع فهو 

من المرتبة الثالثة((
(ٔ)

 

دِح والثناِء ُمحباً(()) وإذا ُكْنت للم ومنه قوله:     
(ٕ)

، هنا جاء تقدٌم الجار 

والمجرور )للمدح( واالسم المعطوؾ )والثناء( على خبر كان )محباً(، فاألحرى أن 

ٌكون ترتٌب الجملة بتقدٌم اسم كان وخبرها على تكملة الجملة، إال أن هذه التؽٌرات 

ذب انتباهه ومن ثم ؼٌر متوقع إلى القارئ فٌقوم بجأمر فً ترتٌب أجزاء الجملة هو 

 زٌادة إعبلمٌة النص ،ألن القارئ ؼاص بمعنى النص الذي شدَّ أذهانه.

ومما زاد النصوص إعبلمٌة هً البداٌات التً ٌبدأها المإلؾ فً كل باب فهو       

ٌفتحها بالموضوع الذي ٌراد إٌصال الحكمة والموعظة، من دون اإلطالة فً الكبلم، 

))ٌجب أن تكوَن تً تبعث الملل للقارئ، وذلك فً قوله: وذكر المقدمات الطوٌلة ال

الحْجبة والظُهور على َقَدٍر ُمْحكم((
(ٖ)

، فً الباب الثامن باب)الظهور والحجبة(،  

جعل اسم الباب مطابقاً لمحتوى الباب، وهو بهذا الشكل ٌختلؾ عن كثٌر من 

لهدؾ من المإلفٌن الذٌن ٌكتبون عن شًء ما بشكل مطول دون الوصول إلى ا

 النص، وهذا النمط زاد من رفع درجة اإلعبلمٌة فً النص.

))الماضً بعٌٌد وإْن َقُرب، وإن بعض النصوص تشد انتباه المتلقً ومنها:      

َر، وأثبُت المروءات  ٌّ واآلتً قرٌٌب وإن َبُعد، وما وافق الطباَع تمكَن، وما خالفها تؽ

َمُع((مالم ٌنهنْهُه الَفَزُع، ولم ٌؽٌْرهُ الطَ 
(ٗ)

هم فً رفع إعبلمٌة ، هنا عبلقة التضاد تس

        ،وٌإدي ذلك إلى شد انتباه المتلقًالنص والتً تحققت بٌن األلفاظ )قرٌب، وبعٌد(، 

وإن البدابل الممكنة فً النص عندما تكثر تكون اإلعبلمٌة ذات كفاءة عالٌة، 

وخاصة عندما ٌكون اختٌار البدٌل خارج االحتمال المتوقع
(٘)

. 

 درجة  هً من األمور التً تعمل على رفعفأما األسالٌب الطلبٌة اإلنشابٌة         

))فٌا إعبلمٌة النصوص عن طرٌق لفت انتباه المتلقً، ومنها )النداء( كما فً قوله:

                                                           
(ٔ)

، دار الرضوان ٔفٌضة النفس دراسة نصٌة عربٌة فً ضوء لسانٌات النص: أ. د كرٌم حسٌن الخالدي: ط 
 .4ٕم، 4ٕٔٓهـ ، 1ٖٗٔمان،للنشر والتوزٌع، ع

 .1ٙاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٕ)
 .ٖٔٔنفسه: (ٖ)
 .4ٖٕنفسه:  (ٗ)
 .ٌُ٘ٓٔنظر: نفسه: (٘)
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أٌها المستحً من المشورة((
(ٔ)

، و)) ٌا أٌها المستشار، إنك مشارٌك فً عقلك 

ومروءتك((
(ٕ)

فً هذا النص إثارة المتلقً عن طرٌق تكرار أسلوب ، قصد الُمرادي 

النداء فً أكثر من موضع، مما ٌساهم ذلك فً رفع إعبلمٌة النص، والذي أثر فً 

 نفس المتلقً وجذب انتباهه عن طرٌق )ٌا( النداء.

فً قوله: فً رفع درجة إعبلمٌة النصوص و الذي جاء  االستفهام أسهم و      

وعند الناس، فإذا كان عنده صالحاً، وعند الناس فاسداً، ))كٌؾ ذلك الفعلُ عنده 

فلٌترْكُه ما استطاع((
(ٖ)

،هنا االستفهام باألداة )كٌؾ( لٌسؤل عن حال الفعل عنده 

)) وقٌِل لبنً أُمٌة: وقوله:  وعند الناس، وقد رفع من درجة اإلعبلمٌة فً النص،

وَتْرِك ُشؽل الٌوم إلى ؼٍد((بأي شًٍء َذَهَب ُمْلُكُكم، فقالوا: بتضٌٌع الَحْزم، 
(ٗ)

، هنا 

هم ذلك فً رفع إعبلمٌة النص أء ؼٌر عاقل، وهو عن الملك مما أي تسؤل عن شً

 وجذب انتباه المتلقً.

))فال َتِعْب َقبٌالً من القبابل وال جنَساً من فً قوله: فقدأما أسلوب الترجً     

سم اسُمُه أو اسم أبٌه أو األسماء، فإنَك ال تدري لعلّ فً جلسابِك من ذلك اال

قبٌلته((
(٘)

درجة ة فً رفع عالبوساطة األداة )لعل( مساهمة ف هم أسلوب الترجًأس ،

 إعبلمٌة النص عن طرٌق لفت انتباه المتلقً.

))احرْص إعبلمٌة النصوص فً قوله: درجة من  رفعوكذلك أسلوب األمر           

ك وصدٌقِك باجتهاد فً  النصٌحِة وَتْحقٌِقَك((على شكِر عدوِّ
(ٙ)

))اجعلْ ، وقوله: 

أكَثَر َكالِمَك جداً، وُمزاحك ُكله ُمْسَتْطرفاً ِصْدقاً((
(7)

، إن األساس فً تحقق إعبلمٌة 

هم أساألسلوب األمري الذي فً النص  النصوص هو وجود األسالٌب الطلبٌة وإن

األمرٌة الطلبٌة فً زٌادة إعبلمٌة النص، وكان كتاب اإلشارة ملًء بهذه الصور 

بناء على ما قام علٌه الكتاب من هدؾ توجٌهً، بدافع تقدٌم النصح واإلرشاد 

والِحكم، وعندما ٌتلقى القارئ أسلوب األمر بصٌؽة خارجة عن المؤلوؾ ٌسعى بذلك 

حلٌل لفهم قصد منتج النص وذلك إلى فك شفرات النص عن طرٌق التفسٌر والت

 هم فً رفع إعبلمٌة النص.أس

)) وإذا َتكلمت فال تْعجب وكذلك أسلوب النهً  الذي ورَد فً  قوله :         

، وال بما ٌقع موقعه من   بكالِمَك، وال تدع سامعه إلى اإلعجاب به، وال تهزأن بالجدِّ
                                                           

 .٘ٙاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٔ)
 .1ٙـ4ٙنفسه:  (ٕ)
 .1ٗٔنفسه:  (ٖ)
 .ٖٕٓنفسه:  (ٗ)
 . 46نفسه:  (٘)
 .1ٙنفسه:  (ٙ)
 .66نفسه:  (6)
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النفِس((
(ٔ)

))فال َتْكثَرن من االْفتخاِر برأٌَِك، واالْحتجاج على رْأي ، وقوله:

ؼٌرَك((
(ٕ)

فً زٌادة إعبلمٌة النص، لما فٌه من تنبٌه وتحذٌر  هم أسلوب األمرأس، 

للقارئ وشدِّ أذهانه، ولفت انتباهه ألمر ما، وكان كتاب ) اإلشارة إلى أدب اإلمارة( 

))وقال الحكٌم: ،حافبلً بؤسلوب النهً مما ٌساعد إلى رفع إعبلمٌة النص، أما قوله: 

أعطاَك استعداَك(( ال تسأِل البخٌلَ، فإّنه إْن َحَرَمَك أْخزاَك، وإنْ 
(ٖ)

إن الؽموض ،

 الحاصل فً النصوص الذي ٌبعثه أسلوب التنبٌه والنهً، ٌدفع القارئ إلى التؤمل

والتنبوءات والتفسٌرات لفك شفرات النص، وكسر توقعات المتلقً، ومعرفة 

 هم فً رفع إعبلمٌة النص.أستً تدفع إلى هذا النهً كل ذلك األسباب ال

رفع وخفض درجة اإلعبلمٌة، وإن  فًكبٌر التؤثٌر الدٌدة لها اللؽة الجوإن        

ب ن الكبلم الؽرٌإبالجدة والفرادة والؽرابة، إذ  ذكر كبلم ؼٌر متوقع ٌكون متصفاً 

)) وإذا كان الكاتُب فصٌحاً أبان عن ُمراد ، وذلك فً قوله: ٌلفت انتباه المتلقً 

تِِه، وَكَسَر  الَقويَّ من ُشَبِه َخْصِمِه، ألَن الكاتَب مستكتبِه، وأظهر الباطن من ُحجَّ

ٌُْشِكل َ ذلك  ُر الحق فً صورة الباطل، والباطل فً صورة الحق، حتى  ٌَُصوِّ الماهَر 

ُر صورًة فتراها كأنها خارجًة من  ٌَُصوِّ ر الحاذق الذي  على الُحّذاق؛ كالمصوِّ

ُر أخرى كأنها داخلٌة فٌه(( ٌَُصوِّ الحابط، و
(ٗ)

ا تكمن فً بعض ، كانت الجدة هن

نصاً ما، تتوارد  التعبٌرات الجدٌدة التً ذكرها الكاتب فً النص، فعندما ٌقرأ القارئ

ت وتفسٌرات عدٌدة مما ٌإدي ذلك إلى رفع إعبلمٌة النص، فالنص آإلى ذهنه تنبو

السابق فٌه لفت انتباه وشد ذهن القارئ، وفٌه الجدة وعدم التوقع، إذ كٌؾ للصورة 

 ن زاد من إعبلمٌة النص.ؤمن الحابط، كذلك التشبٌه بكارجة أن تكون خ

ألن الكاتب  ؛إعبلمٌة النص درجة فً رفع اً وبلٌؽ اً مهم اً ن للتناص دوروإ        

ٌضمن نصوصه آٌات من القرآن الكرٌم والحدٌث النبوي الشرٌؾ والشعر وبعض 

فعندما  القصص والِحكم، وهذا ما زخر به كتاب ) اإلشارة إلى أدب اإلمارة( ،

ٌضمن نصوصه بهذه التناصات ٌكون المتلقً أمام تفسٌرات مفسرة بعضها البعض، 

كما أن ٌذكر المعانً التً ٌرٌد إٌصالها، فبذلك ٌكون المتلقً قد توقع أنه سٌقرأ ذلك 

فً نفس المعنى إال أنه عند استبناؾ القراءة ٌجد بعضها مخالفاً للمعنى أو ٌتعارض 

وبذلك ٌبحث المتلقً عن الدوافع وراء مخالفة المعنى، فٌجد معه فٌشعر بالمفاجؤة، 

بعد ذلك المعانً المستورة فً النص، وبهذا ترتفع اإلعبلمٌة فً النص
(٘)

. 

                                                           
 .4ٙٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٔ)
 .1ٙنفسه:  (ٕ)
 .ٕٓٔنفسه:  (ٖ)
 .6ٓٔنفسه:  (ٗ)
 .4ٕ٘ـ 6ٕ٘: المعاٌٌر النصٌة فً السور القرآنٌةٌُنظر:  (٘)
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فقد ذكر بعض اآلٌات القرآنٌة الكرٌمة، واألحادٌث النبوٌة الشرٌفة، ومنها فً      

َدَك َمْؽلُ الجود واإلمساك قوله تعالى:  ٌَ ولًَة إلى ُعُنقك وال َتْبُسْطها ُكلَّ ))وال َتْجَعلْ 

، حقق النص الذي فٌه اآلٌة درجة عالٌة 1ٕاإلسراء/ الَبْسِط َفَتْقُعَد َملُوماً َمْحُسوراً((

من اإلعبلمٌة، ورسم المإلؾ صورة الكرٌم والبخٌل ٌتخللها الؽموض لٌجعلها دلٌبلً 

النصوص ؛ألنه ٌبعث قاطعاً للمتلقً، وإن تمسك النصٌٌن بمعٌار اإلعبلمٌة فً 

الؽموض فً النص والذي بدوره ٌزٌد من تفاعل المتلقً وبالتالً تزٌد دالالت 

النص
(ٔ)

،عمد المإلؾ فً توظٌؾ النص على رسم صورة مبتكرة لم ٌتوقعها المتلقً 

 لٌرفع إعبلمٌة النّص.

اضحة لقول أن األلفاظ التً استعملها الُمرادي فً كتابه هً الفاظ وٌمكن او          

)) والُجْبْن ِشّدةُ ال ٌوجد فٌها الوحشً أو الؽرٌب إال ما ندر ، ومنها فً قوله: 

الخوؾ، واضطراُب الجأش، والُنكولُ عن َمَواِطِن الحرب، فإْن كان الُنكولُ عن 

 مواطن الهْرج ال ؼٌر ذلك فهو َتَثبٌُّت ولٌس بجبن((
(ٕ)

. 

وقد استعمل فً هذا النص لفظة ) الجؤش(، والتً معناها رواع القلب إذا          

اضطرب عند الفزع
(ٖ)

، كما أن هذه الؽرابة تإثر على المتلقً وتلفت انتباهه، 

ة وتساهم فً رفع درجة اإلعبلمٌة فً النص، عن طرٌق ما أضافته اللفظة من جد

فً تفسٌر وتحلٌل وفهم  تهمأس ت وتفسٌراتبوآوتؤثٌر على المتلقً، وخلق تن

 النص، مما ٌجعل إعبلمٌة النص عالٌة جداً ومن ثم تتحقق نصٌة النص.

))ومْن آداب العاقل َدْفن إْربه ما اْسَتطاع((وكذلك قوله:       
(ٗ)

، وقد استعمل فً 

 هذا النص لفظة )اإلرب( والتً معناها )العقل(
(٘)

فً لسان العرب، فهذه الؽرابة  

 تكثؾ معانً النص، وتشد ذهن المتلقً، وترفع من إعبلمٌة النص. فً اللفظة

وكانت بعض النصوص ذات درجة إعبلمٌة منخفضةـ ُدنٌا ـ ،ألن هذه األمور     

)) واعلْم أّن فٌها كانت متوقعة، ولم تكن خارجة عن المعقول أو المؤلوؾ، ومنها: 

ْدعو إلى الفْرقِة(( ٌَ  .  (ٙ) الِخالَؾ ٌْهدُم الَمَحبة، و

، ولم ٌبذل  ُدنٌا؛ ألنها لم تكسر التوقع عند القارئ النصّ  وهنا اإلعبلمٌة فً هذا    

ألن من المتوقع أن  الخبلؾ ٌهدم المحبة، وٌدعو إلى  ؛جهداً فً تفسٌر النص

                                                           
،دار أمل الجدٌدة للطباعة، سورٌا، ٔد . محمد ٌاسٌن الشكري، ط ٌُنظر: محاضرات فً نحو النّص: (ٔ)

 .ٖٗٔلنّص:،  مهاد فً لسانٌات اٖٗٔم،6ٕٔٓدمشق،
 .ٖٕٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٕ)
 لسان العرب: ابن منظور: )مادة جؤش(. (ٖ)
 .4ٖٕاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٗ)
 ، )مادة أرب(. ٘٘/ٔلسان العرب:  (٘)
 .ٙ٘ٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٙ)
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الفرقة، ولم ٌكن هذا الكبلم خارجاً عن المؤلوؾ، فالمتلقً ٌفهم قصد الكاتب من 

األلفاظ البسٌطة واألسلوب خالٌاً من التعقٌد الذي ٌذكره المإلؾ الوهلة األولى، نلحظ 

 فً النص.

ن الكلمة، وسكون وفً قوله:       ٌِّ ))ومن أخالق المروءة ،خفض الصوت، ول

ٌح(( الرِّ
(ٔ)

، إن اإلعبلمٌة فً هذا النص درجتها ُدنٌا، ألنها لم تكن خارج توقعات 

للعٌان، لم  ص وفهمه، بل إن النص واضح  ٌر النالقارئ، ولم ٌبذل فٌها جهداً فً تفس

ٌشد به انتباه المتلقً أو ٌجذبه النص، ألن العبارة واضحة فً قوله من أخبلق 

 المروءة وهً خفض الصوت ولٌن الكبلم.

)) وإن الصاحب السوء ٌؽذٌك من دناءة طبعه، فتتؽٌر به طباعك، ومن وقوله:     

لكنة لفظه، فٌفسد به كالمك((
(ٕ)

من التعقٌد ومن الخروج عن المؤلوؾ لو ٌخ ، النص

،بل نجد أن الكبلم كان معقوالً ولم ٌكسر به أفق التوقع، مما جعل إعبلمٌة النص من 

الدرجة الدنٌا التً لم ٌلفت بها نظرة، ولم ٌشد بها انتباهه، ولم ٌكن الكبلم خارج 

 االحتمال.

اسراً للتوقع وخارجاً عن وكما نعلم أن النّص الذي ٌحظى بقبول المتلقً ٌكون ك     

المؤلوؾ، وذلك الذي أسهب فً دراسته الببلؼٌون كما ذكر فً قولهم: )) وقؾ عنها 

ٌَّما الببلؼٌون، فً اإلٌجاز، واإلطناب  النصٌون العرب القدماء  بإسهاب وال س

المقصودٌن إذا جاءا خبلؾ األصل ، والتشبٌه، والمجاز، ولطابؾ القول، والمدح 

م، والتعرٌض، وكلُّ ماله صلة بمرامً القول ؼٌر القرٌبة، التً تجعل بما ٌشبه الذَّ 

المتلقٌن مختلفٌن فً استٌعابها بسبب ارتفاع قٌمة اإلعبلمٌة؛ ألنها ترمً إلى 

استجبلء التفاعل الحقٌقً بٌن المتخاطبٌن عبر العناصر ؼٌر المتوقعة بناء على 

متلقً وإعجابه((النّص الجٌد ٌإدي أؼراضاً منتجه وٌحظى بقبول ال
(ٖ)

ن وإ ،

وهً: السٌاق، والتؤوٌل، والكفاٌة  ثبلث: مرتكزاتترتكز على إعبلمٌة النّص 

التفسٌرٌة عند المتلقً، وذلك كلما امتلك المتلقً الكفاٌة العالٌة كلما استطاع فهم 

النّص واستٌعابه، وكلما قلت الكفاٌة فإن االخفاق والفشل ٌزٌد فً النص
(ٗ)

.

واإلعبلمٌة ـ من المعاٌٌر التً وبذلك تكون المعاٌٌر ـ القصدٌة والمقبولٌة  

همت بتعاضدها مساهمة كبٌرة فً تحقق نصٌة الكتاب، وشّد انتباه المتلقً وكسر أس

 توقعاته لٌحقق المقبولٌة العالٌة فً النصوص من خبلل القصد الواضح. 

                                                           
(ٔ)

 .61اإلشارة إلى أدب اإلمارة:  
 .1٘نفسه:  (ٕ)
ٌُنظر: اإلعبلمٌة أبعادها وأثرها فً تلقً النّص دراسة نظرٌة تحلٌلٌة: محمد عبد الرحمن إبراهٌم: )رسالة  (ٖ)

، مهاد فً ٖـٕم، 6ٕٓٓماجستٌر(، كلٌة معارؾ الوحً والعلوم اإلنسانٌة، الجامعة اإلسبلمٌة العالمٌة، مالٌزٌا، 
 .ٕٗٔلسانٌات النّص: 

 .ٗٗٔ ٌُنظر: مهاد فً لسانٌات النّص: (ٗ)
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 المبحث الثانً: معاٌٌر تتصل بالمؤثرات الخارجٌة

(من المعاٌٌر التً تتصل بالمإثرات الخارجٌة  عدَّ معٌارا ) السٌاق والتناص     

كتاب للنص، وهذه دراسة تفصٌلٌة لهذٌن المعٌارٌن وبٌان أثرهما فً نصوص 

 )اإلشارة إلى أدب اإلمارة(.

 Situationalyسٌاق الموقؾ: أوالً : 

وهو ما اطلق علٌه السٌاق الخارجً أو سٌاق الحال، وقد أسماه بعضهم سٌاق      

الموقؾ وهو محط رحالنا، وقد نجد له إشارات عند علماء العربٌة القدامى، وذلك 

هـ( : ٕٙٙعند مطابقة علم المعانً مع العبلقات السٌاقٌة، كما فً قول السكاكً )ت

ة، وما ٌتصل بها من االستحسان وؼٌره ))تتبع خواص تراكٌب الكبلم فً اإلفاد

لٌحترز بالوقوؾ علٌها من الخطؤ فً تطبٌق الكبلم على ما ٌقتضً الحال 

ذكره((
(ٔ)

))علٌنا أن ننظر فً كبلمنا على أّنه أحداث فً العالم  :وقٌل،

الملموس((
(ٕ)

. 

نظرٌة النظم بالسٌاق الداخلً والخارجً وما ٌحٌط به من وقد ربط الجرجانً      

عبلقات إذ ٌقول: ))لٌس النظم إال أن تصنع كبلمك الوضع الذي ٌقتضٌه علم النحو، 

وتعمل على قوانٌنه وأصوله وتعرؾ مناهجه((
(ٖ)

، وهذه األفكار واآلراء عند 

استعمال  الفرق فقط فً القدماء دلٌل واضح على أثر السٌاق عندهم، لكن كان

وإن العبلقات الداللٌة فً سٌاق الموقؾ تسهم فً تكوٌن التواصل بٌن ،المصطلحات

 المخاَطب والمخاِطب، ولوال هذه األواصر ألصبحت المفردات منعزلة عن بعضها،

وهذه العبلقات ال ٌمكن تجرٌدها من تؤثٌر األوضاع والمواقؾ الخارجٌة، وٌإثر 

سانًذلك فً المحٌط الخارجً للحدث الل
(ٗ)

. 

ً الظروؾ التمجموعة من  على ملتتشاوإن العبلقات السٌاقٌة الحالٌة       

الذي ٌظهر فً مواقؾ أدابٌة محٌطة بالمخاطَب ساعدت على فهم األداء اللسانً 

والمخاِطب، وإن هذه األواصر ـ العبلقات ـ الموقفٌة ، تكون أواصر محسوسة تدرك 

عن رً، وربما تكون مجردة أي أنها تعبأثر فً الواقع الخارج د ووجوولها  وترى ،

الحاالت النفسٌة للمخاِطب والمخاَطب، وتوضح هذه القرابن كثٌر من األفكار
(٘)

. 

                                                           
 .6ٓمفتاح العلوم:  (ٔ)
 .ٖٕٔ: نفسه(ٕ)
 .6ٕٔدالبل االعجاز:  (ٖ)
 .66ٌُنظر: التماسك النّصً فً المثل القرآنً:  (ٗ)
م، 1ٌُٕٙٔنظر: علم اللؽة ) مقدمة القارئ العربً(: محمود السعران، د. ط، مطبعة المعارؾ، مصر ،  (٘)

ٖٖ1. 
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وقد بٌنه )فٌرث( على أنه)) جملة العناصر المكونة للموقؾ الكبلمً،             

قافً، وشخصٌات من ومن هذه العناصر شخصٌة المتكلم والسامع، وتكوٌنها الث

ٌشهد الكبلم ؼٌر المتكلم والسامع، وبٌان ما لذلك من عبلقة بالسلوك اللؽوي، 

والعامل والظواهر االجتماعٌة ذات العبلقة باللؽة والسلوك اللؽوي لمن ٌشارك فً 

الموقؾ الكبلمً كحالة الجو إن كان لها داخل، وكالوضع السٌاسً وكمكان 

الكبلم((
(ٔ)

. 

د جعل ) دي بوجراند( الموقفٌة شرطاً ضرورٌاً وأساسٌاً فً تحقٌق وق           

التواصل واإلقناع واإلببلغ، وبذلك قناعته أن النص تتحكم فٌه مجموعة من 

الضوابط أو المرتكزات التً ٌستحضرها المتخاطبان فً أثناء عملٌة التواصل 

لقً والمتكلم، وهذه ومنها العبلقات االجتماعٌة واإلدراكات النفسٌة، وتوقعات المت

التوقعات التً بٌنهما ٌكون أحدهما مستقل عن اآلخر فً إدارة الموقؾ حتى تحقٌق 

الهدؾ المراد
(ٕ)

. 

وكان رأي ) دي بوجراند( به)) ٌنبؽً للنص أن ٌتصل بموقؾ ٌكون فٌه ،         

تتفاعل فٌه مجموعة من المرتكزات، والتوقعات، والمعارؾ، وهذه البٌبة الشاسعة 

سمى سٌاق الموقؾ((ت
(ٖ)

. 

وقد تضمن سٌاق الموقؾ )) العوامل التً تجعل النص ذا صلة بموقؾ          

حالً، أو بموقؾ قابل االسترجاع((
(ٗ)

فٌما قاله الدكتور )كمال بشر( فً دور ،و

وإنما هو إطار المقام: ))والمقام فً نظرنا لٌس مجرد مكان ٌلقى فٌه الكبلم، 

ملة آخذ بعضها بحجز بعض، فهناك الموقؾ كله بمن فٌه اجتماعً ذو عناصر متكا

ما فً المواقؾ من األشٌاء  ٌن وعبلقة بعضهم ببعض، وهناكمن متكلمٌن وسامع

والموضوعات المختلفة التً قد تفٌد فً فهم الكبلم، والوقوؾ على خواصه وهناك 

كذلك الكبلم نفسه((
(٘)

. 

مل تواره فً سٌاق الموقؾ، وٌشمجال الخطاب وأدص وقد أكد علماء الن         

مجال الخطاب العناصر المهمة فً عملٌة االتصال، وما ٌحوٌه حقله الداللً  على 

من الكلمات األكثر شٌوعاً فٌه
(ٙ)

 علىٌدور موضوعها قد ف، أما أدوار الخطاب 

                                                           
 .6ٙٔفقه اللؽة: عبدة الراجحً:  (ٔ)
 .6ٗٔـ6ٌُٖٔنظر: النثر الصوفً دراسة فً لسانٌات النص:  (ٕ)
 .1ٔالنص والخطاب واإلجراء:  (ٖ)
 .ٕٔمدخل إلى علم النص ومجاالت تطبٌقه:  (ٗ)
 .ٔٙدراسات فً علم اللؽة: (٘)
 .ٌُٕ٘نظر: نظرٌة علم النص) رإٌة منهجٌة فً بناء النص النثري(:  (ٙ)
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إثر ألبعاد النفسٌة التً تعبلقتهم وحاالتهم، وا طبٌعة المشاركٌن فً الخطاب، و

على اللؽة
(ٔ)

. 

عناصر سٌاق الموقؾ هً
(ٕ)

: 

ـ المتكلم: إن مشاهدة المتكلم فً أثناء كبلمه الفعلً تعٌنه على فهم الحدٌث ٔ 

ه الخاص والمفردات التً ٌتؤلؾ منها، وممٌزاته ماللؽوي، وذلك ألن لكل متكلم معج

 ،ةالمبلمح الشخصٌ و، الصوتٌة الخاصة به، وأسلوبه، وشخصٌته، والمبلمح اللؽوٌة

 جنسه ودٌنه ومرجعٌته وثقافته.  عنفضبلً 

وعاً معٌناً من كلم تفرض نـ السامع وعبلقته بالمتكلم: إن الحدٌث بٌن السامع والمتٕ

العبلقات التً بٌنهما، وما ٌحٌط المتكلم، وشخصٌة المخاَطب، وشخصٌة  ، ودٌثالح

بالكبلم  من ظروؾ ومبلبسات كالجو والحالة السٌاسٌة وؼٌرها
(ٖ)

. 

ر عنها الحدٌث: إن األنماط اللؽوٌة تختلؾ باختبلؾ الموضوعات التً تعبّ ـ مجال ٖ

 .و اجتماعٌة وإلخها، من سٌاسٌة إلى أدبٌة أعلبوتدور 

هً معرفة زمان الحدث ومكانه، فهما وة ساسٌالزمان والمكان: من العناصر األـ ٗ

ٌحددان المعنى المقصود، وقد اطلق علٌهما ) السٌاق الفٌزٌابً(
(ٗ)

. 

الظروؾ التً ورد ،وهم فً فهم المعنى المقصوداإلشارات واإلٌماءات التً تس ـ٘

أثر الحدث  ،ٌها المتحدث والعادات والتقالٌدفٌها الحدٌث اللؽوي كالبٌبة التً عاش ف

أم  كانت إٌجابٌة أوما ٌتركه من ردود أفعال سواء ،اللؽوي فً نفوس المشاركٌن 

 م والمشاركٌن فً الحدٌث.ثقافة كل من السامع والمتكلو ،سلبٌة

وقد تبٌن أن التقسٌمات المتعددة والتسمٌات المختلفة التً امتدت عبر العصور      

واألزمان ما هً إال سلسلة مترابطة نتٌجة للتطور والدراسات الحاصلة سواء فً 

الؽربً، وما ٌهمنا فً هذه الدراسة هو مصطلح الموقفٌة مالمجتمع العربً أ
(٘)

، أو 

موقؾسٌاق ال
(ٙ)

، أو رعاٌة الموقؾ
(6)

وبذلك ٌكون سٌاق الموقؾ المركز الذي ؛ 

 ٌنطلق من النّص وبه ٌتم تفسٌر المعنى.

                                                           
 .4٘ٔ، مقامات السٌوطً دراسة فً ضوء علم النص: 4ٕ: جمةظرٌة علم النص ونظرٌة الترٌُنظر: ن (ٔ)
 .1ٕـ4ٌُٗنظر: نظرٌة السٌاق بٌن القدماء والمحدثٌن:  (ٕ)
 .44ٌُٖنظر: علم اللؽة:  (ٖ)
 .ٖٕنظرٌة علم النص رإٌة منهجٌة فً بناء النص النثري:  (ٗ)
 . 1ٕٓودرٌسلر: ٌُنظر: مدخل إلى علم لؽة النص، تطبٌقات نظرٌة روبرت دي بوجراند  (٘)
 .1ٌُٗٔنظر: المعاٌٌر النصٌة فً السور القرآنٌة:  (ٙ)
 .ٌُٗٓٔنظر: النص والخطاب واإلجراء:  (6)
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نه ٌدعو الختٌار الكاتب وذلك إقؾ عبلقة وثٌقة بتحقٌق النص، إذ وإن للمو     

تٌجٌات صوتٌة وصرفٌة وكذلك نحوٌة ومعجمٌة، وتتآزر جمٌعها مع موقؾ ااستر

تتناؼم مع حصٌلة المتلقً الذي ٌكون حاضراً فً ذلك الموقؾ،  النص، كما أنها

التً فة األسباب  الربٌسة فً تكوٌنه، ومن ثم ٌساهم فً فهم النص، وذلك بعد معر

تعود على األحداث الموقفٌة
(ٔ)

، وذلك الذي جعل ) جون الٌنز( ٌقول: ))لنتفق فً 

الرأي على أن النص والسٌاق ٌكمل أحدهما اآلخر((
(ٕ)

ي أن ال سٌاق من دون ، أ

هم فً إعطاء إن هذا التكامل الحاصل بٌنهما ٌسنص، وال نص من دون سٌاق، و

 النص صفة النصٌة.

وإن اإلنعاكسة التً ٌضفٌها سٌاق الموقؾ على حٌاة النص هً )) أثر الموقؾ      

فً بناء النص، وتحلٌل درسه علماء اللؽة المحدثون، ومنهم فٌرث حٌنما أفاد ن 

ات مالٌنوفسكً، أحد علماء االجتماع، ودٌل هاٌمز، وسبقهم باإلشارة إلى أطروح

مبلمح الموقؾ واإلفادة من تطبٌقاته أصحاب التراث العربً فً علم الببلؼة، 

والبحث اللؽوي، وؼٌر ذلك((
(ٖ)

. 

 السٌاق فً كتاب)اإلشارة إلى أدب اإلمارة(:

ة إلى أدب اإلمارة(، وما إن خصابص السٌاق تبدو واضحة فً كتاب ) اإلشار     

المتلقً(، ) ٌفسره النص بوجود عناصر السٌاق كالمرسل ) الُمرادي(، والمرسل إلٌه

وٌقصد بهم الحكام والسبلطٌن واألمراء وؼٌرهم من أصحاب السلطة، فبوجود هذه 

التً العناصر المتكاملة ٌتحقق التماسك النصً، وإن تحقق السٌاق والعناصر 

ده كعنصري الزمان والمكان، والظروؾ المحٌطة بالنص، فً تحقق وجوت همأس

 وقصد النص وؼٌرها.

فمن الطبٌعً معرفة الظروؾ السٌاسٌة واالجتماعٌة المحٌطة بزمن الُمرادي        

واألسباب والدوافع التً أدت إلى كتابة هذه األبواب، فٌمكننا الوقوؾ على نصوص 

األحداث واالضطرابات التً كانت  كتابه واظهار السٌاق الحاصل فٌها، ومواكبة

 سابدة فً السلطة، لذلك حاول معالجتها عن طرٌق تقدٌم الحكم والنصابح.

وإن أبواب الكتاب لها ظروفها وبواعثها التً ساهمت وشاركت فً تؤلٌفها،        

وقد كتبها الُمرادي نتٌجة للظروؾ السٌاسٌة واالجتماعٌة التً شهدها عصره، فقد 

الظلم والجور وتسلط السلطة الحاكمة، فكانت لخبرته فً القضاء  ساد فً عصره

وعلى شكل وصاٌا  اً صحٌح توجهاً فً احتواء المتلقٌن وتوجٌههم المساهمة الفاعلة 
                                                           

 .6ٌُ٘ٔنظر: النثر الصوفً دراسة فً لسانٌات النص:  (ٔ)
 .4ٕٔاللؽة والمعنى والسٌاق.  (ٕ)
 .6ٗٔالنثر الصوفً دراسة فً لسانٌات النص: (ٖ)
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ى هذه إلم، ألن المجتمع كان به حاجة هم فً تقوٌم شخصٌاتهوِحكم ومواعظ تس

دون المساس بالسلطة الحاكمة،  ة منؼٌر مباشر طرٌقةاإلرشادات التً طرحها ب

 مراعاة للظروؾ السٌاسٌة فً عصره.

م فً بلورة السٌاق وتحقٌقه، فقد وظؾ هالمر ثاأللها وإن ثقافته المتعددة        

مت هسأمعارفه الدٌنٌة والسٌاسٌة والفلسفٌة واألدبٌة فً كتابه، وفً سٌاقات متعددة 

كر السٌاسً ال ٌمكن أن ٌعٌش فً تحقٌق نصٌة النصوص، وهذا ٌعنً ))أن المف

منعزالً عن بٌبته، بل إنه ٌسعى إلى تسجٌل ما ٌراه فً هذا اإلطار البٌبً مدفوعاً 

بخبراته، وتجاربه الشخصٌة، ومشكبلت مجتمعه، وتعامبلته، ومبلحظاته، 

وحضارته التً ٌنتمً إلٌها، وهو ما ٌإدي فً النهاٌة إلى تكوٌن نظرٌة سٌاسٌة 

(وفلسفٌة خاصة به(
(ٔ)

. 

وإن هذه المرجعٌات التً تقود الكاتب إلى وضع النصوص فً سٌاقات متعددة     

تتناسب وظرؾ المجتمع السٌاسً واالجتماعً، وقد وظؾ مشكبلت المجتمع بهٌؤة 

ِحكم ومواعظ، قرٌبة من النفس، خالٌة من التكلؾ والصنعة، تشد انتباه القارئ، 

 الصفات التً تصنع حاكماً عظٌماً.وتساهم فً تروٌض النفس والتجمل ببعض 

وإن األؼراض المتنوعة التً كتب فٌها الكاتب أبواب الكتاب كانت وفق سٌاقات    

مختلفة جاءت باختبلؾ الظروؾ واألحوال التً مر بها عصر الُمرادي، وإن هذا 

 التنوع فً السٌاقات جاء وفق تنوع التركٌب فً هذه السٌاقات.

تحدٌد موقفٌة السٌاق، وقد عدَّ ر بالػ األهمٌة فً أثلها  ن أطراؾ الخطابوإ       

الُمرادي( أحد األطراؾ إذ أنه ٌخاطب الحكام واألمراء والوزراء وحاشٌتهم )

وا الطرؾ اآلخر فً الخطاب، والذٌن وصفهم باألحباب ونلتمس  والجند،  والذٌن عدَّ

أما موضوع الخطاب  به المتلقٌن، من ذلك الكبلم  مدى األسلوب الرفٌع الذي خاطب

ان الحدث، إال أنه لم هو تقدٌم الِحكم والمواعظ واإلرشاد، والمقام هو زمان ومكف

، وكان أسلوب الكاتب الذي جاء بلؽة واضحة وسهلة وكان اً صرٌح ذكراً ٌذكرها 

حافبلً بالمعانً التً تتواءم وظرؾ التؤلٌؾ، وكان الؽرض من ذلك خلق شخصٌة 

 الحمٌدة التً نادى بها الدٌن اإلسبلمً.حاكمة تتسم بكل الصفات 

ى ) ثبلثٌن( باباً ٌحوي فً علهً عبارة عن كتاب مقسم فالرسالة أما شكل      

هم فً صناعة وتسوٌة وتهذٌب الحاكم ٌاته على حكم ومواعظ وإرشادات تسط

واألمٌر وما إلى ذلك، أما المفتاح كان ما قدمه ٌبعث تؤثٌراً كبٌراً على نفس القارئ 

 و المتلقً لٌعمل به على بناء سلطة حاكمة متكاملة ترفع المجتمع إلى درجة عالٌة.أ

                                                           
 .6ٗاسً واالجتماعً والتربوي: نظرات فً الفكر السٌ (ٔ)
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وإن الُمرادي قد عاش حقبة زمنٌة كانت حافلة بالعدٌد من الظروؾ السٌاسٌة        

عدَّ فٌها الحكم والمواعظ عبارة عن  ًب والتتاماعٌة التً دعته لتؤلٌؾ هذا الكواالجت

ولم ٌفرضها فرضاً على المجتمع، وإنما جعلها تتخلل إلى هداٌا ٌتهاداها األحباب، 

نفوسهم بسهولة وٌتقبلها المتلقً، وٌؤخذ بها ألنها بمثابة نصابح تقوٌمٌة تعلٌمٌة ترسم 

الطرٌق أمام صؽار األمراء والحكام، وقد عمد الُمرادي كذلك على إضفاء طابع 

ٌبعد القارئ عن السؤم والملل فٌها الجدة والتنوع لتكون أكثر تؤثٌراً وإقناعاً للمتلقً و

 فتكون النصابح والمواعظ قرٌبة جداً من روح المتلقً.

وعندما نؽور فً سبل كتاب )اإلشارة إلى أدب اإلمارة( نجد توجٌه الكاتب إلى       

األمراء، وكان تقدٌمها مناسباً مع الظروؾ السٌاسٌة واالجتماعٌة التً كانت سابدة 

 نصٌحة المناسبة.لكل موقؾ ا وإن فً عصر الُمرادي، كم

وكان حضور السٌاق الوقفً فً نصوص الكتاب كبٌراً جداً، ألن الكاتب قدم       

لكل نص ، فبل سٌاق من دون نص، وال نص من دون سٌاق، وعند  اً صورة وموقف

النظر فً نصوص الكتاب والتدقٌق فٌها نقؾ على مبلمح السٌاق الموقفً الذي 

مرجعٌاته وتوجهاته الفكرٌة والثقافٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة، راعى فٌه الكاتب 

وكان الطابع السٌاسً حاضراً فً كل األبواب، وكان تؤثره بالقرآن الكرٌم والحدٌث 

 النبوي الشرٌؾ واضحاً كما ذكرنا ذلك فً المعاٌٌر السابقة.

الشمال السٌاق الذي انطلق منه الُمرادي فً المؽرب األقصى، ومنطقة  إنو     

عبر تارٌخه الطوٌل، وٌإكد بذلك أنه ال اإلسبلمً  اإلفرٌقً، ٌعبر عن وحدة العالم

وضوعات التً كان ٌتؤثر بها ٌوجد انفصال أو انقسام بٌن مشرقه ومؽربه، والم

كر أن الف وأعبلم المؽرب، واألندلس، المشرق، هً نفسها التً تؤثر بها  مفكرو

أن الجمٌع والؽرب، كري اإلسبلم فً الشرق ومف عناٌةالسٌاسً كان ٌستحوذ على 

كان ٌنهل من ثقافة واحدة، وحضارة واحدة وهً الحضارة اإلسبلمٌة
(ٔ)

. 

نلحظ فً نصوص سابقة من الكتاب أن الثقافة اإلسبلمٌة واضحة ومهٌمنة  و       

على أؼلب النصوص، وكان الدلٌل القرآنً والحدٌث النبوي الشرٌؾ قد كان 

تؤكٌداً وتوثٌقاً على كبلمه، كما انعكس الدٌن بصورة كبٌرة على واضحاً وجعله 

أبواب الكتاب، ألنه فً أؼلب األبواب نراه ٌنادي بالتعالٌم اإلسبلمٌة وٌحاول إضفاء 

 صورة الطابع اإلسبلمً على نصوص كتابه.

وإن فً السٌاق االجتماعً كان تقسٌم الحكام والسبلطٌن الذي قسمه الُمرادي     

الِطٌن َثالثة، لظروؾ االجتماعٌة السابدة فً المجتمع، كما ذكربحسب ا )) إن السَّ

                                                           
 .4ٌُٗنظر: نظرات فً الفكر السٌاسً واالجتماعً والتربوي:  (ٔ)
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سْلطان عدل وأمانة، وسلطان جور وسٌاسة، وسلطان تخلٌط وإضاعة((
(ٔ)

، وقد 

له عبلقة وثٌقة بالمجتمع، وألن الفكر  د على سلطان العدل واألمانة، ألنأك

ٌإكد على أن الظلم هو  ولنبوٌة، مد كثٌراً على القرآن الكرٌم والسنة ااإلسبلمً ٌعت

هم فً هدم المجتمع لذلك قدم سلطان أسهبلك المجتمع، وإن ؼٌاب العدل من أسبا 

))العدل ٌزٌد السلطان فً علوه، وٌُنصره  العدل وأكد علٌه وٌنقل فً قول آخر:

على عدوه((
(ٕ)

وقد  ،سلطان العدل فً المجتمع اإلسبلمً، ٌبٌن هنا مدى أهمٌة 

ه علم الداللة ،عدَّ األساس الذي بنٌت علٌه ٌلعطلق على المقام المركز الذي ٌدور أ

العبلقات واألحداث والظروؾ االجتماعٌة التً تكون فً ساعة أداء المقال
(ٖ)

. 

)) ٌحتاُج إلى فنوٍن من عن سلطان الجور والسٌاسة ٌقول: فً سٌاق حدٌثه و        

 ((الَتْدبٌِِر ٌْستعطُؾ بها القُلوب
(ٗ)

، وعند التؤمل فً هذا القول ندرك ))أن الُمرادي 

ٌساوي بٌن هذا النوع من الحكام وبٌن أصحاب السحر والحٌل والشعوذة، الذٌن لهم 

سوى الحٌل والتدابٌر، وعمل أشٌاء تخطؾ من ٌراها، وتبدو وكؤنها أشٌاء مزٌنة 

 أمام أعٌنهم((
(٘)

تتحدث عن أنواع ، وكؤنه ٌرٌد أن ٌستشهد بنصوص الكتاب التً 

السبلطٌن وقد عدَّ سلطان الجور والسٌاسة من النوع الظالم، والذي ٌتخلل هذا النمط 

 الحقد والكراهٌة.

عن حدٌثه عن النوع الثالث من السبلطٌن، وهو سلطان التخلٌط واإلضاعة و       

ٌا ))فإنما هو لذة ساعة، ودمار الدهر، وفساد الدٌن والعرض، وخسارة الدنقاببلً: 

واألخرة، واستعجال الفقر والذلة((
(ٙ)

، هنا سٌاق الموقؾ فً هذا النمط من الحكام 

ٌدور حول الحاكم الذي ٌعمل من أجل الدنٌا فقط وال ٌهمه ؼٌرها، دون االهتمام  

بالدٌن، وذلك ٌجلب الفقر والذلة، وإن نقده لهذا النوع من الحكام جاء بحسب ما 

رات فً السلطة وتنوع الحكام الذٌن عاصرهم ٌعانٌه المجتمع من تقلبات وتؽٌ

 الُمرادي، وما ٌإدي ذلك من أضرار على المجتمع.

تباع ن السٌاق الذي ذكر فٌه أبواب الكتاب جاء حول تهذٌب النفس وتدرٌبها واوإ   

 هم فً تهذٌب شخصٌة الحاكم كما أن من الجدٌر بالذكر أنتسبعض الوصاٌا التً 

))أدب النفس على عادة ُكتاب هذا النوع، والنوع  علىدور األبواب األربعة األولى ت

اآلخر ما ٌسمى بـ )سٌاسة الرجل نفسه( على  أن النوع الثانً هذا ٌجعل سٌاسة 

                                                           
 .٘ٗٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٔ)
 .ٙٗٔنفسه:  (ٕ)
 .6ٖٖم، 16ٌُٖٔنظر: اللؽة العربٌة معناها ومبناها: تمام حسان: الهٌؤة المصرٌة العامة،  (ٖ)
 .ٙٗٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٗ)
 .6٘نظرات فً الفكر السٌاسً واالجتماعً والتربوي:  (٘)
 .6ٗٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٙ)
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األصدقاء والُخذالن فً باب ) تدبٌر الرجل نفسه( فً حٌن تشعر طرٌقة الُمرادي أنه 

 الدولة والسلطان((ٌعتبر سٌاسة )الخلطاء واألصحاب( من ضمن أبواب سٌاسة 
(ٔ)

. 

إن هذا التنوع فً تقسٌم األبواب جاء وفق سٌاقات مختلفة تدرج وتسلسل بها       

الُمرادي من المهم فاألهم وترك بعض األمور الثانوٌة التً بإمكانها أن تبعث الملل 

والسؤم إذ ذكرها المإلؾ تؤخذ حٌزاً من التؤلٌؾ من دون اإلفادة منها، لذلك عمد 

ونجد ثمانٌة أبواب اطلق ،ة التً ٌكون الحاكم بحاجة إلٌهاكر األبواب المهمعلى ذ

علٌها )سٌاسة الملك( وتدور حول اختٌار الُحجاب واألعوان وكذلك طرٌقة 

معاملتهم، واٌضاً ٌذكر قضٌة الظهور والحجاب والتوسط، كما أنه وكذلك الحاشٌة 

 الظرؾ الحاصل.تواءم مع والركوب وفق سٌاقات خاصة لتوالجند وطرٌقة الجلوس 

)) إن االستشارة تفٌد االستشارة المستشٌر عقالً أما موقعه من الشورى قاببلً:      

ٌزٌده إلى عقله، وهداٌة ٌجمعها مع هداٌته، كما ٌزٌد النهر ماء بما ٌمده من 

أنهاره((
(ٕ)

، ٌشدد الُمرادي على االستشارة ألنها تزٌد العقل والهداٌة وهذا كله ٌدور 

ول مراعاة آلداب التعامل مع الحكام، كمل وٌشدد على أن المستشار ال ٌؽضب إذا ح

))واعلم أنك إذا أشرت تركه مشورته، أو إذا لم ٌعمل برأٌه، كما فً قوله: 

بالنصٌحة قبلها منك العدو المبؽض، وإذا تكلمت بالهوى، رده علٌك الصدٌق 

المخلص((
(ٖ)

ً تقوم علٌها دة األساسٌة الت، وجدٌر بالذكر أن الشورى كانت القاع

وكان اهتمام الُمرادي بالػ األثر إال أنه )) ال ٌبدي رأٌه فً ، السلطة أو الخبلفة

أحداث العصر المرابطً، العصر الذي عاش فٌه، من حٌث أنه ٌعٌب على بعض 

من حكامه إؼفال قاعدة الشورى، أو عدم إؼفالها، فقط ٌعرض األقوال واآلراء 

تً ربما تكون منقولة من كتابات أخرى، بٌد أن هذا كله ال ٌلؽً أنه الخاصة به، وال

صاحب المنهج ال ٌنفصل عن القواعد األساسٌة التً ٌقوم علٌها الحكم فً 

اإلسبلم((
(ٗ)

وال ،  وانه ٌضع شروطاً خاصة للمستشٌر ومنها أن ال ٌكون حاسداً  ،

 ومحباً وصافٌاً وؼٌرها. مطلعاً للسر، وال ٌضر فً نصحه، وأن ٌكون عاقبلً وفطناً،

األسلوب الوعظً كان ممتداً على طول أبواب الكتاب وهذه كانت ؼاٌته، إن و     

)) واجعل جلوسك للحاجة فً ؼاٌة االنقباض، وكانت عبارة عن وصاٌا منها قوله: 

والتوقر، والصمت((
(٘)

)) وإذا ابتلٌت بحرٍب، فال تأمن عدوك وإن كان ، وقوله: 

لعدو كالنار التً تتربى ن الشرارة((صؽٌراً، فإنه ا
(ٙ)

، هنا فً هذه النصوص 
                                                           

 .ٕٙ:)المقدمة( كتاب اإلشارة إلى أدب اإلمارة  (ٔ)
 .ٖٙنفسه: (ٕ)
 .1ٙنفسه:  (ٖ)
 .ٓٙنظرات فً الفكر السٌاسً واالجتماعً والتربوي:  (ٗ)
 .6ٔٔإلى أدب امارة: اإلشارة  (٘)
 .4ٕٔنفسه: (ٙ)
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لة فً إرشاد اعتسهم مساهمة ف نلتمس أسلوب الوصٌة البلٌػ والموعظة الحسنة التً

الحاكم أو األمٌر فً سٌاق موقفً ٌختلؾ من نص إلى آخر ٌحقق به النصٌة، 

 وٌوضح له كٌفٌة الجلوس واألسس العامة لذلك.

)) الؽضب ٌتلؾ الحجة  و سٌاق الموقؾ فً ذم الؽضب نجده قاببلً :         

الحاضرة، وٌثٌر األحقاد الكامنة، وٌصدئ العقول الصقٌلة((
(ٔ)

هم ذلك فً أس، مما 

، فقد بٌن تحقق النصٌة، كما ونراه حافبلً باألسلوب البدٌعً الذي ٌشد انتباه القارئ

 .ٌها ذلكموقفه من الؽضب وما األثار التً ٌترتب عل

وفً ضوء ذلك فإن النقد المقدم للسلطة جاء بصورة تهذٌبة ولٌست عبارة عن  

ذي جاءت به نصوص الكتاب فً باب اتهامات، وهذا ما نلمحه من السٌاق ال

مضٌعة لألشؽال، ومبعدة  لإلخوان، ومفسدة ))ألن الحجبة )الظهور والحجبة( 

قعة للمحتجب فً أبواب للرعٌة، وقاطعة عن معرفة األخبار الحادثة، ومو

التهمة((
(ٕ)

)) ٌجب أن ٌكون للربٌس فً أوقات حجبته، من ٌعلمه : ولهق وفً ،

بجمٌع ما ٌجري فً رعٌته، وبجمٌع ما ٌقدم علٌه بحاجته((
(ٖ)

قدم النص بؤسلوب  ،

هم ذلك السٌاق فً رصد أسانتباه السامع وشد أذهان، مما  بٌانً رابع، جذب به

 المعنى فً النص.

وإن الُمرادي ٌحث على التحلً بالصفات األخبلقٌة ومنها ) الحلم والصبر(        

))والصبر على المصٌبة، مصٌبة على الشامت، والصبر على البلٌة أحسن  قاببلً :

من ركوب الهلكة((
(ٗ)

))الصبر محمود عند الحكماء، ومرجوع إلٌه فً  وقوله:، 

تكرهه، وصبر على ما تحبه، المكاره واألرزاء، والصبر صبرا: صبر على ما 

وكالهما محمود((
(٘)

ٌوصً بعدم و ،ه على رإٌة إسبلمٌة خالصة، وقد استند فً قول

الجزع عن التعرض إلى مصٌبة وهذه الوصٌة هً من تعالٌم الدٌن اإلسبلمً، وأن 

ال تكون عبادة هللا على حرؾ ، )) وإن أصابته حسنة أطمؤن قلبه ، وإن أصابته 

وجهه، وسلك طرٌق الهبلك(( مصٌبة انقلب على
(ٙ)

، هنا الُمرادي ٌحث المتلقً على 

 ألنه من الصفات المحببة. ؛الصبر

أما اإلشارات والتلمٌحات التً جاءت حول الزمان فً الكتاب هً لفظة         

)) ولٌكن دهنَك ؼباً، وكحلك لٌالً، وال عٌب علٌك فً تعٌشك )اللٌل(، فً قوله: 

                                                           
 .4ٕٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٔ)
 .ٖٔٔنفسه:  (ٕ)
 .ٖٔٔنفسه:  (ٖ)
 .6ٕٔنفسه:  (ٗ)
 .6ٔٔنفسه:  (٘)
 .6٘نظرات فً الفكر السٌاسً واالجتماعً والتربوي:  (ٙ)
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وتلذذك((
(ٔ)

) لٌبلً( التً تدل على الزمان جاءت فً سٌاق األلفاظ التً  ، هنا لفظة

 ذكرها الُمرادي فً طٌات كتابه، مما تركت أثر بالػ األهمٌة فً موقفٌة النص.

)) وأعلم أن من العلوم علوماً للمنافع، وعلوماً لتزكٌة  ومنها قوله أٌضاً:        

انه من الخواطر العقول ونشاطها، ولكل علم منها وقته من الزمان، ومك

واألذهان((
(ٕ)

ً ، هنا فً هذا النص األلفاظ ) وقت، وزمان( تدل على الزمان ف

 فً رصد السٌاق الموقفً لمعنى النص. تهمأسالسٌاق الذي ذكره الُمرادي و

)) ٌزٌد فً كل وقت من أوقات العادة شٌباً قلٌالً فً ومنها قوله كذلك:         

اإلمساك عن الزٌادة((
(ٖ)

دالة على األلفاظ ) وقت( و) أوقات(، من األلفاظ ال ، نجد

فً تحقق النصٌة ضمن السٌاق الموقفً الذي ذكره  تهمأسالزمان والتً بدورها 

الُمرادي حول العادات التً قسمها إلى عادة حسنة وعادة سٌبة وتقع كل واحدة 

 بحسب الموقع الذي ٌقتضٌه الكبلم.

عنى السٌاقً، نتٌجة لظروؾ االجتماعٌة التً م المكان فً رصد المأسهكما و       

ٌعٌشها الكاتب وفق البٌبة التً ٌسكنها مما لها دور بالػ األثر فً تنوع الدالالت 

السٌاقٌة ، كما وٌذكر أن )أؼمات( كان موقع إقامته فً المؽرب األقصى وكذلك ُعدَّ 

ك فً نقل هم ذلأسل أحد روادها فً الفكر السٌاسً واالجتماعً، وبطبٌعة الحا

عادات مجتمعه وبٌبته والتقالٌد السابدة فٌها والتً تختلؾ بدورها عن البٌبات 

 األخرى مما قع فً سٌاقات مختلفة.

وٌعتمد سٌاق الموقؾ على الهدؾ والؽاٌة من تؤلٌؾ كتاب )اإلشارة إلى أدب     

اإلمارة( وكما نعلم أن ؼاٌة الُمرادي كانت تدور حول )) ما نظمت لَك فً هذا 

الكتاب ُدَرراً من آداب اإلمارة والوزارة، وفصلُت لَك فً أثنابه فصوالً من أنواع 

متقدمٌن، كاشفة ألُمور الدنٌا والدٌن، إذا  اإلرادة واالستشارة، واصفة آلداب ال

استقبلتها بَدْرسَك، وتؤمْلَت ؼوامَضها بفكِرَك، واستعملت معاِنٌَها بَجواِرَك مع ما 

َرَزَقك هللا من نجابة، وَوَهَب لَك من رصانٍة، َقَل َمثالَك، وجلَّت أحوالَك، وَشُرَفْت 

آداُبَك، وَكُرَم أصحاُبَك وامتنع َجَناُبَك((
(ٗ)

. 

وتختلؾ مواقؾ أبواب الكتاب بحسب المناسبة التً وردت فٌها كما ونلتمس       

من ذلك التدرج أو التسلسل فً وضع األبواب ومسمٌاتها فً تهذٌب شخصٌة الحاكم 

إذ ٌبدأها خطوة خطوة دون اقحام باباً آلخر وإنما عمد إلى الترتٌب والتسلسل من 

                                                           
 .64اإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٔ)
 .64نفسه:  (ٕ)
 .4ٙسه:فن (ٖ)
 .4ٗ: نفسه (ٗ)
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والمواعظ التً ٌجذب بها انتباه المتلقٌن فً نصحهم المهم فاألهم فً وضع الِحكم 

وإرشادهم، وإن األسلوب البدٌعً حافبلً وزاخراً به كتاب ) اإلشارة إلى أدب 

اإلمارة(، فبل نجد باباً ٌخلو من السجع أو الجناس أو التنؽٌم الصوتً، ألنه كتب 

ً التؤثٌر على أبوابه بؤسلوب ببلؼً حافبلً باأللوان البدٌعٌة، مما انعكس ذلك ف

 القارئ وشد ذهنه.

))فرقوا بٌن الجماد والحٌوان بالحٌاة، وفرقوا قوله: موقفه من العقل جاء  فًو      

بٌن البهٌمة واإلنسان بالعقل، وفرقوا بٌن الشرٌؾ والخسٌس بالعلم، فالعقل 

الطبٌعً أصل للعقل الكسبً الذي ٌستفاد بالتعلم((
(ٔ)

 

مور التً تدلُّ على إنسانٌة اإلنسان، واإلنسان هو مطالب فالعقل والعلم من األ       

بإعمال عقله، ألن لوال ذلك ألطلق علٌه األحمق، وإن هذا السبب لٌس فكراً 

اجتماعٌاً فقط، بل هو تارٌخً أٌضاً اعتمد به على تجارب الماضً وأخطابه و نجد 

 فً نصوصه. فلسفة الُمرادي وفكره اإلسبلمً مع حسه التارٌخً الكبٌر حاضراً 

والبلفت للنظر فً مواقؾ الُمرادي هو تقدٌم رضا هللا سبحانه وتعالى على كل       

)) واعلم أنك إذا اتبعت الشهوات، ساقت لك أصناؾ شًء ، ومن ذلك قوله: 

الرذاالت، والرذاالت ٌقود بعضها إلى بعض، حتى ٌؤدي ذلك إلى اختالل األحوال، 

هللا ٌعٌذك من هذه الخصال((وفساد العرض والدٌن والمال، و
(ٕ)

،على الحاكم أن 

ٌسعى إلى رضا هللا سبحانه وتعالى، حتى ٌحقق بعد ذلك مطالبه التً ٌنال بها رضا 

 وقبول رعٌته، وٌتجنب كل ما فٌه فساد العرض والدٌن والمال.

 له األبواب األولى من كتابه لمافً  لُمرادي اهتماماً كبٌراً بالعلم وٌجعلهوٌولً ا      

))أن العلم أصل، وأن القوة فرع، وأن العلم روح، وأن القوة من أهمٌة كبٌرة قاببلً: 

جسم((
(ٖ)

، هذه المقارنة التً جاءت بؤسلوب بٌانً جمٌل بلٌػ األثر فً نفس المتلقً 

عقدها الُمرادي بٌن العلم والقوة فً سٌاق واحد، وبذلك ٌمٌز بها اإلنسان عن سابر 

لتعلم التً بها ٌكسب الكثٌر من المعارؾ، والتً ٌصل بها المخلوقات وهً صفة ا

اإلنسان إلى مراتب عالٌة، وكذلك عن طرٌق تعلم الحكم والمواعظ التً تسهل 

الطرٌق للوصول إلى الؽاٌة المنشودة، وإن حدٌثه عن العقل والعلم نابع من الثقافة 

مً الذي نادى بكرامة سبلاإلسبلمٌة التً كان ٌنهلها من الدٌن اإلسبلمً، والفكر اإل

 .اإلنسان 

                                                           
 .ٖ٘: اإلشارة إلى أدب اإلمارة (ٔ)
 .4ٔنفسه:  (ٕ)
 .ٗ٘نفسه:  (ٖ)
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 Intersexualityالتناص:ثانٌاً: 

من المصطلحات التً وفدت علٌنا من الؽرب، وتكمن أهمٌته فً كونه أحد          

معاٌٌر النصٌة، وقد عانى هذا المصطلح كؽٌره من المصطلحات إلى إشكالٌة 

الترجمة إلى العربٌة، فقد أسماه بعضهم بـ ) التناص(
(ٔ)

وؼٌره )الحوارٌة(، 
(ٕ)

 ،

وثمة فرٌق ثالث بـ ) النصوصٌة(
(ٖ)

، ومنهم ) تداخل النصوص(
(ٗ)

، وقد ترجم إلى 

)النص الؽابب(
(٘)

،لكن فً طبٌعة الحال هذه المسمٌات وإن اختلفت إال أن مدلوالها 

متشابه إلى حٍد كبٌر، وقد اختارت الباحثة مصطلح ) التناص( لبلبتعاد عن الخلط 

وفً  فً األدب العربً لى كونه األكثر شٌوعاً ر المصطلح، إضافة إالناجم من أث

 .الدراسات العربٌة

وقد استعمل مصطلح التناص )) كل من األدباء والنقاد واللؽوٌون، وهذا       

المصطلح ٌعد ولٌد الدراسات األدبٌة والنقدٌة واللؽوٌة فً العصر الحدٌث، وإن كان 

صٌلة فً التراث العربً، ؼٌر أن القدماء لم لمفهومه وتطبٌقه جذور عمٌقة وأ

ٌستعملوا مصطلح التناص، وإنما استعملوا مصطلح االقتباس((
(ٙ)

. 

ومن مبلمح اإلشارة إلى التناص فً التراث العربً عند قدامة بن جعفر        

ٌّد والحسن ما كان جٌداً فً ذاته دون النظر إلى كون 6ٖٖ)ت هـ ( )) قال: إن الج

قد طرقه قبله أحد  أم ال((هذا المعنى 
(6)

. 

حضوره هـ ( جعل التناص ضرورة فً ٙٙٗن ابن سنان الخفاجً )توإ       

إذ ٌرى أن جمٌع معانً المحدثٌن ترتكز على ما ٌقدمه  الكلً أو الجزبً،

المتقدمون، أي أنهم سوؾ  ٌحضروا معانً قدٌمة فً خطاباتهم الشعرٌة فً حضور 

جدٌد
(4)

. 

ل نجد فً كتب التراث العربً األدبً والنقدي الكثٌر من المبلمح خبلصة القو      

 مصطلحات قرٌبة منه مثل التضمٌنالتً توحً بوجود التناص، وقد ظهرت كذلك 

                                                           
 .ٌُٓٓٔنظر: النص والخطاب واإلجراء: (ٔ)
 .4ٌُٔنظر: دٌنامٌكٌة النص: (ٕ)
 .ٌُٖٖٕنظر: مدخل إلى علم لؽة النص: (ٖ)
 .1ٖم، ٕٔٓٓ، منشورات اتحاد الكتاب العربً، دمشق، ٌُٔنظر: النص الؽابب: محمد عزام،ط(ٗ)
 1ٖنفسه:  ٌُنظر:(٘)
م، ٕٔٔٓ، مكتبة الثقافة الدٌنٌة، القاهرة، ٔالمعاٌٌر النصٌة فً القرآن الكرٌم: أحمد محمد عبد الراضً: ط(ٙ)

ٔ6٘. 
 .1ٗٔم، 161ٔ، مكتبة الخانجً، القاهرة، ٖنقد الشعر: قدامة بن جعفر، تح: كمال مصطفى، ط(6)
 .6ٕٗم، 161ٔعٌدي: مكتبة صبٌح، القاهرة، سر الفصاحة : ابن سنان الخفاجً: شرح: عبد المتعال الص(4)
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واالقتباس، والتلمٌح، واإلشارة، والسرقة، والمعارضات، والمناقضات، ، 

وؼٌرها
(ٔ)

. 

هـ( فً موازنته، 6ٖٓي )تونجد له حضور فً الكتب النقدٌة كما عند اآلمد        

هـ( وؼٌرها، وإن هذه اإلشارات القدٌمة قدم الشعر 1ٕٖوالوساطة للجرجانً )ت

القٌس بؤنه لٌس أول  ئعلى وجوده حتى فً زمن الشاعر امرالعربً واضحة تدل 

 من بكى على األطبلل بل سبقه إلى ذلك ابن حذام وهو مقلداً له ٌقول:

ذامِ خكى ابن كما بَ  بكً الدٌارَ لعلَّنا                      نَ  حٌلالمُ  للَ عوجاً على الطَ 
(ٕ)

 

وقد برزت هذه الظاهرة فً العصور الجاهلٌة واإلسبلمٌة والعباسٌة، وإن        

التؤثر فً القرآن الكرٌم فً هذه العصور أصبح واضحاً، وامتد فٌها هذا التشاكل 

ره ومعانٌهواستمر التؤثر بنصوص القرآن واإلفادة من أفكا
(ٖ)

. 

 التناص فً األدب الؽربً:

ن اكتشؾ مصطلح ) التناص( مّ م ا كرستٌفٌا( بلؽارٌة األصل هًإن ) جولٌ       

بعد أن نقلت مقوالت ) مخابٌل باختٌن( وقد طورتها، وإن مصطلح التناص قد ٌقوم 

 كانتات سابقة أو متزامنة، وسواء على إنتاج نصوص وهً عبارة عن تعبٌر

ات مكتوبة أم مسموعة، وهً بهذا الشًء تكون قد اهتمت بالمنتج وقد أهملت التعبٌر

المتلقً، وبذلك ٌكون النص ناقصاً حتى االهتمام به، وترى أن التناص هو عبارة 

عن ترحال نصً أو تداخل فً النصوص، وفٌه تتقاطع الملفوظات وتتنافر، وهً 

مقتطعة من نصوص أخرى
(ٗ)

صطلح هو الشكبلنً ذا الم، وإن أول من نبه له

أن النص األدبً عبارة عن طابع حواري،  مٌخابٌل باختٌن(، إذ أكدالروسً )

وكذلك فإن أي نص ٌمكن أن ٌدخل مع نصوص أخرى فً حوارات مختلفة، واهتم 

كذلك بالوقوؾ على التفاعل الواقع فً تلك النصوص وحقٌقته، ومحاكاة النصوص 

أو استعادتها
(٘)

بوجراند( ))ٌتضمن العبلقات بٌن نّص ما ، وقد عرفه ) دي 

ونصوص أخرى مرتبطة به وقعت فً حدود تجربة سابقة سواء بوساطة أم بؽٌر 

وساطة((
(ٙ)

. 

                                                           
 .6٘ٔ، المعاٌٌر النصٌة فً القرآن الكرٌم:4ٓـ 6ٌُٗنظر: علم لؽة النص النظرٌة والتطبٌق: (ٔ)
 .ٙ٘ٔم، ٕٗٓٓ، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ٘دٌوان امرإ  القٌس: تح: مصطفى عبد الشافً: ط (ٕ)
 .ٗـٖم، ٕ٘ٔٓاود كاك،ٌُنظر: التناص دراسة نقدٌة: عبد الفتاح د (ٖ)
م، 116ٔ، دار توبقال، الدار البٌضاء، المؽرب، ٌُٕنظر: علم النص: جولٌا كرستٌفٌا: تر: فرٌد الزاهً، ط (ٗ)

 .4٘ٔ،النثر الصوفً دراسة فً لسانٌات النص: ٖٕـٕٔ
 .4٘ٔـ4ٖٔ، م11ٓٔ، دار توبقال، المؽرب، ٌُٔنظر: الشعر العربً الحدٌث بنٌاته وابداالته: محمد بنٌس، ط (٘)
 .ٗٓٔالنص والخطاب واإلجراء:  (ٙ)
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ٌرى )) أن كل نص هو تناص، وإن النصوص األخرى فأما روالن بارت       

تتراءى فٌه بمستوٌات متفاوتة، وبؤشكال لٌست عصٌة على الفهم، فكل نص عنده 

 نسٌجاً جدٌداً من استشهادات سابقة، أما التناصٌة عنده فهً قدر كل لٌس إال

نص((
(ٔ)

. 

 فً الدراسات العربٌة الحدٌثة:

أما ظهور التناص فً الدراسات العربٌة الحدٌثة فقد بدأ فً أواخر السبعٌنات      

من القرن العشرٌن إذ شاع المصطلح واكتسب الشهرة نتٌجة التؤثر بالنقاد الؽرب 

لوا علٌه وترجموه ودرسوه، وعدَّ الناقد المؽربً ) محمد بنٌس( أول من أدخل فاقب

نظرٌة التناص إلى الساحة النقدٌة فً كتابه )ظاهرة الشعر المعاصر فً المؽرب( 

م، واختار لها مسمى ) النص الؽابب(، ثم بعد ذلك ظهر كتاب محمد 161ٔعام 

م، وكان به انتشر 14٘ٔاص( عام مفتاح ) تحلٌل الخطاب الشعري، استراتٌجٌة التن

المصطلح وشاع أكثر
(ٕ)

. 

وقد عدَّ من المعاٌٌر النصٌة التً ٌقوم علٌها كل نص وٌمثل ))عملٌة          

استبدال من نصوص أخرى، ففً فضاء النص تتقاطع أقوال عدٌدة مؤخوذة من 

نصوص أخرى ، مما ٌجعل بعضها ٌقوم بتحٌٌد البعض اآلخر ونقضه((
(ٖ)

. 

تساهم فً التحلٌل النصً نجد أن هناك درجات عدٌدة للتناص و           

))كالخواص الشكلٌة مثل: اإلٌقاعات واألوزان، واألبنٌة المقطعٌة، ومثل أنماط 

الشخصٌات والمواقؾ التً ٌمكن استخدامها كحد أدنى للتناص على اعتبار ما 

جنس من األجناس  تفرضه فً استخدام مجموعة األعراؾ التقلٌدٌة المتصلة بكل

األدبٌة، وتتمثل بالدرجة الوسطى من التناص فً اإلشارات المتضمنة واالنعكاسات 

لنصوص أخرى تتعلق معها مما مرفوضة  مأ ة كانتقبولأ مؼٌر المباشرة سواء 

ٌعتد به كمجال فعلً للتناص الحقٌق((
(ٗ)

. 

التً نراها مثبل  قتباسٌةلقصوى للتناص فً )) الممارسات االوتكون الدرجة ا      

ٌحٌل على مجموعة الشفرات األسلوبٌة والببلؼٌة  فً )البارودٌا( والمعارضات، مما

المستخدمة فً النصوص سابقة بشكل ال ٌمكن أن ٌخفى على القارئ المتوسط((
(٘)

 . 

                                                           
 .ٖٖـٕٖالنص الؽابب:  (ٔ)
ٌُنظر : جمالٌات التناص فً شعر مصطفى الؽماري :) أطروحة دكتوراه(، حٌاة مستاري، إشراؾ: محمد  (ٕ)

 . 6ٔم، ٕٙٔٓزرمان، جامعة باتنة، الجزابر، 
 .4ٕٔم،11ٙٔالعامة للكتاب، القاهرة، عاصر: صبلح فضل: الهٌبة المصرٌة ممناهج النقد ال (ٖ)
 .ٕٕٕببلؼة الخطاب وعلم النص:  (ٗ)
 .ٖٕٕنفسه:  (٘)
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وقد ذكر علماء النص أنه ال ٌوجد نص ٌخلو من وجود مقاطع أخرى أو          

د تكون على شكل اقتباسات أو أقوال ٌستشهد بها أجزاء من نصوص أخرى وق

الكاتب وقد اطلق ) محمد األخضر الصبٌحً( علٌه بـ )التداخل النصً(، أي وجود 

هذا التداخل سواء أكان نسبً أم كامبلً من نص آخر، أو أنه ٌستشهد بنص آخر 

داخل قوسٌن فً النص الحاضر المذكور
(ٔ)

. 

ة لؽوٌة ٌعتمد فً تمٌزها على ثقافة المتلقً وسعة ن التناص )) ظاهرإوقٌل           

معرفته وقدرته على الترجٌح((
(ٕ)

. 

وإن ما اتفق علٌه علماء النص بؤن التناص لٌس مجرد نقل شًء من           

نصوص سابقة إلى نصوص حاضرة، بل ٌقتضً هذا تفاعبلً وتعالقاً، وهذا التفاعل 

ص ونصوص أم معنوي أم كان بٌن نكان لفظً  تقاء والتداخل والتعالق سواء أواالل

د منه النص الذي ٌراد دراستهفٌأخرى تكون سابقة له ٌ
(ٖ)

. 

وجدٌر بالذكر أن أؼلب التعرٌفات كان مضمونها هو توضٌح عبلقة النص مع       

النصوص األخرى
(ٗ)

من زاوٌة أخرى  ، إال أن ) تمام حسان( قد نظر إلى التناص

وهً التركٌز على العبلقات التً تكون داخل النص الواحد إذ ٌرى أن التناص 

))عبلقة تقوم بٌن أجزاء النص بعضها ببعض، كما وتقوم بٌن النص والنص، 

كعبلقة السإال بالجواب، وعبلقة التلخٌص بالنص الملخص، وعبلقة الُمَسودَّ 

الؽامض بما ٌوضحه، وعبلقة المحتمل بما  بالتبٌض، وعبلقة المتن بالشرح، وعبلقة

ٌحدد معناه، وهذه العبلقة األخٌرة هً المقصودة بعبارة: القرآن ٌفسر بعضه 

بعضاً((
(٘)

 

كاتب أو الشاعر وقد ذكر ) محمد فتاح( دور الكاتب أو الشاعر قاببلً: ))إن ال         

االنتاج لنسفه أو لؽٌره، نتاج سابق فً حدود الحرٌة، سواء كان ذلك لٌس إال معٌداً إل

ولذلك فإن الدراسة العلمٌة تفترض تدقٌقاً تارٌخٌاً لمعرفة سابق النصوص من 

الحقها، وٌقتضً أن ٌوازن بٌنهما لرصد صٌرورتها وسٌرورتها وٌتجنب االكتفاء 

بنص واحد واعتباره كٌاناً منؽلقاً((
(ٙ)

. 

                                                           
 .4ٌُٕنظر: مدخل إلى علم النص ومجاالت تطبٌقه:  (ٔ)
 .ٖٔٔتحلٌل الخطاب الشعري، استراتٌجٌة التناص:  (ٕ)
 .61ٔ، المعاٌٌر النصٌة فً القرآن الكرٌم: 4ٌُٔنظر: نحو النص:  (ٖ)
 .6ٌُٔٔنظر : المعاٌٌر النصٌة فً السور القرآنٌة:  (ٗ)
نحو الجملة ونحو النص: تمام حسان، نص محاضرة ألقٌت فً معهد اللؽة العربٌة بؤم القرى، الموسم الثقافً  (٘)

 .ٕم،11٘ٔالصٌفً، مكة المكرمة، 
 .ٕ٘ٔـٕٗٔتحلٌل الخطاب الشعري:  (ٙ)
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 االستعارة، ، ومنها: الشرح،وإن آلٌات التناص تكون متنوعة للشعراء والكّتاب      

التمطٌط، أٌقونة الكتابة، التكرار، وؼٌرها، ومن الضروري أن ٌبحث الكاتب عن 

آلٌات التناص وال ٌتجاهلها
(ٔ)

. 

ن التناص ٌحتاج إلى ثقافة المتناص والمتلقً ))فؤساس إنتاج أي نّص إوقٌل        

لنّص من قبل المتلقً هو معرفة صاحبه للعالم وهذه المعرفة هً ركٌزة تؤوٌل ا

أٌضاً((
(ٕ)

. 

 أنواع التناص:

قد تختلؾ التسمٌات حول تقسٌمات التناص فمنهم من ٌذكر أن هناك تناص       

داخلً وناص خارجً
(ٖ)

، ومنهم ن ٌذكر الشكلً والمضمونً
(ٗ)

ن إ، وبعضهم قٌل 

التناص مباشر وؼٌر مباشر، وقصد بالمباشر هو أن ٌجتزء قطعة من النص أو من 

لنصوص السابقة ونصح فً النص الجدٌد تتبلءم مع الموقؾ وموضوع النص، أما ا

ٌكون استنباطه من النص ٌعود إلى األفكار أو الذاكرة التارٌخٌة فؼٌر المباشر 

بمعناها ال بحرفٌتها وفق إٌماءات وفق إٌماءات وتلمٌحات النص وشفرات 

وترمٌزاته وذلك نفس معنى التناص الداخلً والمضونً
(٘)

، وقد ٌكون اعتباطٌاً 

ٌعتمد فٌه المتلقً على ذاكرته، أو ٌكون مقصوداً ٌعتمد فٌه على مظانه
(ٙ)

. 

وهو الذي عرؾ فً النقد القدٌم وٌدخل ضمنه السرقات التناص المباشر:  

واالقتباس والتضمٌن
(6)

 لى:ع، وقد قسم التناص المباشر 

 ـ التناص الدٌنً.ٔ

 ـ التناص األدبً.ٕ

طبلعات الُمرادي الواسعة واألفكار والتارٌخ والعقابد وثقافته المتنوعة نتٌجة ال     

استثمر ذلك فً توظٌؾ التناص المتنوع فً كتابه وفً مقدمتها )القرآن الكرٌم(، إذ 

كان حضوره واضحاً فً أبواب كتاب ) اإلشارة إلى أدب اإلمارة(، فعالج 

لك عشوابٌاً بل وظفه حسب موضوعات الكتاب بنوع من التناص المناسب ولم ٌكن ذ

                                                           
 .ٌُٕ٘ٔنظر: الخطاب الشعري:  (ٔ)
 .ٖٕٔنفسه:  (ٕ)
 .ٌُٕٗٔنظر: تحلٌل الخطاب الشعري: (ٖ)
، مكتبة اآلداب، ٌُٔنظر: نظرٌة علم النص: حسام فرج، تقدٌم: سلٌمان العطار ومحمود فهمً الحجازي، ط (ٗ)

 .11ٔم، 6ٕٓٓالقاهرة، 
 .4ٓـ61ٌُنظر: علم لؽة النص النظرٌة والتطبٌق:  (٘)
 .6ٕٔسور القرآنٌة:، المعاٌٌر النصٌة فً ال4ٌُٖنظر: النص الؽابب:  (ٙ)
 .ٌُٕٔنظر: مدخل إلى علم لؽة النص تطبٌقاته لنظرٌة دي بوجراند ودرٌسلر: (6)
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خبرته واطبلعه الشامل، ولٌناسب كل الفبات العمرٌة وفً كل األزمان ولم ٌقصر 

 كتابه على مكان محدد، لذلك نجد التناص الذي استدعاه ٌناسب كل ما سبق.

 أوالً: التناص الدٌنً:     

وقد انماز  ٌعد التناص الدٌنً وخاصة من القرآن الكرٌم هو األكثر شٌوعاً           

القرآن الكرٌم بروعة البٌان ودقة األسلوب مما جعلهم على اختبلؾ العصور 

ٌتسابقون لبلقتباس منه، فالقرآن الكرٌم هو فخر العرب أللفاظه السهلة ومعانٌه 

الواضحة ولؽته البلٌؽة التً ٌستطٌع فهمها لدقة الكلمات وعذوبتها، وٌعتبر المرجع 

 ٌه الشعراء واألدباء.األول المقدس الذي ٌلجؤ إل

وإن التناص مع القرآن الكرٌم ٌكون بمفهومه العام وذلك ضمن الحٌاة       

االجتماعٌة، أما بمفهومه الخاص ٌظهر فً األعمال األدبٌة سواء النثرٌة أو الشعرٌة 

وٌكون بشكل كبٌر، فإذا استخدم األدٌب نّص اآلٌة ٌكون تناصاً خارجٌاً، أما إذا 

اآلٌة ٌكون تناصاً داخلٌاً، وهذا النوع ٌتم فٌه استخدام المعنى فقط من استخدم مفهوم 

ؼٌر اللفظ القرآنً، وسواء كان هذا التناص خارجٌاً أو داخلٌاً فهو ٌعطً قٌمة 

جمالٌة للعمل األدبً؛ وذلك ألن الؽرض منه تجمٌل األسلوب باألسلوب القرآنً 

عض الصور واألسالٌب مما ٌضفً وأٌضاً تؤكٌد المعنى والفكرة، من خبلل ادخال ب

علٌها رونقاً وجماالً، إضافة إلى استمرار التواصل بٌن الكاتب والمتلقً بوجود 

قدسٌة القرآن الكرٌم إذ هو منبع العلوم والمعارؾ
(ٔ)

. 

فً القرآن الكرٌم والحدٌث  دٌنً إلشارة إلى أدب اإلمارة(، تناصوفً كتاب )ا     

الشعراء  ٌوظفه  مهماً لنوع من التناص ٌعد مصدراً هذا االنبوي الشرٌؾ، كما أن 

 والكتاب فً مإلفاتهم 

 ة بشكل عامفً أؼلب العلوم اإلنسانٌ التناص القرآنً  دخل  أ ـ التناص القرآنً:   

 ، وإن بشكل  خاص   الشعرٌة منها والنثرٌة فً معظم األعمال األدبٌة   دخلو، 

، أما إذا استخدم مفهومها فهو تناص اً خارجٌ اً لنص اآلٌة عدَّ تناص األدٌب استخدام

داخلً، ))فالتناص بالقرآن الكرٌم له هدؾ أدبً جمالً حٌث أن أسلوب القرآن هو 

األسلوب األمثل للؽة العربٌة، واتخاذ بعض صوره وأسالٌبه نموذجاً ٌضاؾ 

جعل للصٌاؼة األدبٌة؛ مما ٌكسبها رونقاً وجماالً هذا فضبل عن الهدؾ الدٌنً الذي ٌ

                                                           
ٌُنظر: التناص الداخلً مع النص القرآنً )دراسة تطبٌقٌة فً شعر اإلمام الشافعً(: شٌماء عبد الرحمن،  (ٔ)

 .ٖٗم، 6ٕٔٓ، 4ٙكلٌة األلسن، جامعة عٌن الشمس، ع )بحث(، 
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التواصل بٌن القارئ والكاتب تواصبلً خبلقاً لما ٌجمع بٌنهما من رصٌد زاخر 

بتقدٌس القرآن الكرٌم والتؤثر بمعانٌه العظٌمة((
(ٔ)

. 

وإن هذا االستشهاد بنصوص القرآن الكرٌم ٌضٌؾ إلى النص رونقاً خاصاً           

ً وتقدٌم الحكم تزٌد النص إثباتاً، فضبلً عن األسلوب الجمالقوة، وعطٌه ٌو

 واإلرشادات.

 استدل الُمرادي باآلٌات القرآنٌة فً كتابه ثبلث مرات وهً:        

وقد تحدث عن ـ فً الباب الرابع والعشرٌن: الذي تحدث فٌه عن الجود واإلمساك، ٔ

)) فإنه ال ُجوَد لمن ال َضَناَنَة له وال َضَناَنَة لمن ال تدبٌَر له، قاببلً:  عدم اإلسراؾ،

ال مالَ لمن ال ُجوَد له((و
(ٕ)

، وذكر لذلك ما كان أحسن ما أدب هللا به نبٌه الكرٌم فً 

َدَك َمْؽلُولًَة إلى ُعُنقَِك وال َتْبُسْطَها ُكلَّ الَبْسِط َفَتْقُعَد َملُوماً قوله تعالى:  ٌَ ))وال َتْجَعلْ 

 .1ٕ، اإلسراء/ َمْحُسوراً(( 

ٌة من خبللها ٌلتمس القارئ بعض وفً حدٌثه هذا ٌعطً فكرة أساس        

الموجهات التً ٌجب علٌه اتباعها لٌكن متوسطاً بٌن الجود واإلمساك، فاآلٌة 

القرآنٌة خٌر شاهد وخٌر برهان، وقد بٌن هللا فٌها ماهٌة العواقب التً تخلفها هذه 

 الصفات.

بُر الَنَفقاِت ))وأّما ساعلى التوسط فً االنفاق قاببلً: ـ فً الباب الرابع والعشرٌن: ٕ

ُط(( فاآلداُب فٌها التوسُّ
(ٖ)

))والذٌَن إِذا أَنَفقُوا لم ، ثم ٌذكر بعد ذلك قوله تعالى:  

ْقُتُروا وكاَن َبٌن ذلَك َقواماً (( ٌَ وقد تضامنت النصوص ،6ٙالفرقان/  ،ٌُْسِرفُوا ولم 

ع الموقؾ المراد ومضمون النص فقد حكم  المإلؾ أسلوبه هذه اآلٌات الكرٌمة مع م

أسلوب القرآن البلٌػ، وقد صور صورة التوسط بٌن االنفاق والبخل واالسراؾ، ؼذ 

ٌوصل الفكرة إلى أذهان المتلقٌن بوجود الدلٌل القاطع من القرآن الكرٌم، وبهذا 

ٌَّن كبلمه وجمله، وج عله أكثر قوة، وبه ٌحث المتلقً على توجٌه التناص الوراد ز

 االنفاق بالتوسط، وقد أعطى هذا التناص قٌمة ظاهرة للنص.

))واعلم أنَّ ـ  فً الباب السابع والعشرٌن: فً التحبب والمواصلة، فً قوله: ٖ

ر الَصْحب، وَتْملُك الَقْلب لُ الَوْعر، وُتَذلِّل الَصْعب، وُتْكثِّ ((الكلمَة الطٌبَة ُتَسهِّ
(ٗ)

 . 

                                                           
 م،  ٖٕٓٓ، دار الثقافٌة العربٌة، القاهرة، ٔاسات فً أدب مصر اإلسبلمٌة: عوض الؽباري: طٌُنظر: در (ٔ)
 .1ٕٓـ4ٕٓاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٕ)
 .ٕٓٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٖ)
 .ٕٕ٘نفسه:  (ٗ)
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َنُه َعَداوةٌ  وقد ذكر لذلك قوله تعالى: ٌْ نَك وَب ٌْ ًَ أْحَسُن فإذا الذي ب ))اْدفْع بالتً ه

ًٌّ َحِمٌٌم((،   .ٖٗفصلت/ كأنُه َولِ

من خبلل هذا عداوة، وهناك لى القول الطٌب حتى لوكان هنا ٌحث المتلقً ع       

فً أبواب الكتاب على نسق قرآنً محكم، ٌمٌل فٌه إلى اإلٌجاز االختصار،  التناص

استطاع أن ٌضع فٌه أفكاره السٌاسٌة ومعتقداته التً ٌطرحها لٌبٌن للمتلقً أنها 

 أفكار مبنٌة على قواعد قرآنٌة وال ٌخرج فٌها عن السٌاق الدٌنً.

مٌة وزرعها فً قلوب وأراد المإلؾ فً هذا االستدعاء توظٌؾ القٌم اإلسبل     

الناس، ونجد اختٌار اآلٌات التً فٌها لٌونة الكبلم؛ لتناسب طلب المإلؾ من القارئ 

فً اتباع بعض الصفات الدٌنٌة وخلوها من الشدة، وضرورة التمسك بها ، ولها وقع 

 خاص فً أذن المتلقً، مما ٌزٌد فً انتباهه.

الكرٌم مبٌناً فٌها المقاصد  وعندما استشهد الُمرادي بنصوص من القرآن     

والمعتقدات، والسٌاسة قد جعل القرآن مرجعاً له لتداخله مع النصوص التً ٌذكرها 

ولٌثبت بذلك األفكار التً ٌطرحها ، وعمد إلى ذكر النص القرآنً مع الموضوع 

ت  الذي ٌدور حوله النص لكً ٌكون دلٌبلً موثوقاً على صحة ما جاء به، وقد عدَّ

 ص من التناص الخارجً.هذه النصو

ٌؤتً بعد القرآن الكرٌم بالمرتبة الثانٌة، فهو كبلم ب ـ التناص مع الحدٌث الشرٌؾ: 

سلم(، مما فٌه من ببلؼة وفصاحة، فعندما آله نبً األمة محمد ) صلى هللا علٌه و

ٌذكر المإلؾ هكذا تناصاً ٌساعد المتلقً على فهم النصوص، وداللتها، وفهم 

ة، وأٌضاً جاء هذا التناص تقدٌساً لكبلم النبً ) صلى هللا علٌه الصورة المراد

وسلم(، وبذلك كان للحدٌث النبوي الشرٌؾ أثراً واضحاً فً نفس الُمرادي إذ وظفه 

اقتباس مباشر  صورةلها بفً أكثر من موضع لٌستدل به على صحة أقواله، وقد جع

لحدٌث الشرٌؾ من أهم والتناص با، فً مكانها المناسب من االستدالللٌضعها 

ها هً هدؾ تقدٌم النصح واإلرشاد، باص، والتً كانت الؽاٌة من استدعامصادر التن

وكذلك أخذ العبر
(ٔ)

. 

 وقد استدل الُمرادي بؤربعة منها:     

)) وأدنى ـ فً الباب الثامن والعشرٌن: فً الحٌلة والمكر والخدٌعة فً قوله: ٔ

بالدٌانِة(( الحٌلة ما كان بالرٌاء والتالُعبِ 
(ٕ)

، وقد ذكر قول الرسول) ص( : 

                                                           
المعرفة، األردن، ، كنوز ٌُٔنظر: التناص فً الشعر العربً الحدٌث) البرؼوثً أنموذجاً(: حصة البادي، ط (ٔ)

 .ٙٗم،1ٕٓٓ
 .1ٕٕاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٕ)
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))الحرب خدعة((
(ٔ)

، ٌحثه على االبتعاد عن الحٌلة وتجنبها، فكان النص الشرٌؾ 

 وحجة على قوله فً هذا الباب. اً برهان

)) فأما قوله :  لة والتوانً والتوسط،ـ فً الباب الثالث والعشرٌن: فً العجٕ

لها أو  الوجهان اللذان هً مذمومٌة علٌهما، فأحدهما العجلة فً األموِر قبل تأمُّ

تدبُّرها ((
(ٕ)

)) من عِجلَ أخطأ أو كاد ومْن تأنى أصاب أو وٌذكر بعد ذلك قوله: ، 

كاد((
(ٖ)

. 

هنا حثَّ على التوسط بٌن العجلة والتوانً ألن العجلة تإدي إلى الخطؤ          

الرسول الكرٌم وهو خٌر وربما ال ٌحقق المرء مراده فً التوانً، فاستدل بقول 

 دلٌل وبرهان.

)) احترْس من ـ فً الباب التاسع عشر: فً الؽضب والرضا، ٌذكر لذلك قوله: ٖ

َثورة الَؽَضب، وثورة الِحمٌة، وثورة الشباب، واعتد لكل شًء من ذلك ُعّدًة ُتجاهْد 

بها من الحلم والتفكر والروٌة((
(ٗ)

. 

))إذا استشاط م )صلى هللا علٌه وسلم(: وقد ذكر لذلك قول الرسول األكر       

 السلطاُن حضر الشٌطان((
(٘)

. 

هنا جاء بقول النبً لٌحث على التمسك بالحلم وتجنب الؽضب، ألنه ٌإدي          

إلى عواقب ضارة، وقد أسند قوله ببرهان ثابت وقوي لٌجمل وٌزخرؾ به كبلمه 

 ولٌجعله أكثر تقببلً وتؤثٌراً على القارئ.

لباب الخامس:  فً )الفرار من سوء العادة ورٌاضة النفس قبل الحاجة(، فً ـ فً اٗ

ُب األُمور السهلَة، والعادة قوله:  لُ األُمور الصعبَة، وُتَصعِّ )) ووجدنا العادَة ُتَسهِّ

د(( ٌِّ السوء إذا استحكمْت كالصبػ الرديِء فً الثوب الج
(ٙ)

. 

))ولكلَ وذكر لهذا النص قول الرسول األكرم ) صلى هللا علٌه وسلم( :         

إمرىٍء ما اعتاد((
(6)

، ٌحث القارئ هنا على ترك العادة السٌبة ؛ ألنها كالصبػ 

 الرديء فً الثوب الجٌد.

                                                           
 .4ٔ/ٔ: كتاب الشعب بالقاهرة، د.ت ،)ت  ( صحٌح البخاري:  محمد بن اسماعٌل البخاري (ٔ)
 .ٕٔٓاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٕ)
 .ٖٓ٘/ٔكشؾ الخفاء: العجلونً، تصحٌح: أحمد القبلش، حلب، د. ت،  (ٖ)
 .4ٔٔأدب اإلمارة: اإلشارة إلى  (ٗ)
 .ٕٕٙ/ٗم، 1ٙٙٔمسند اإلمام أحمد بن حنبل: المكتب اإلسبلمً، دار صادر، بٌروت، (٘)
 .4٘اإلشارة إلى أدب اإلمارة : (ٙ)
ولم ٌعثر علٌه بلفظه، بل عثر علٌه بمعناه، وقد أورده الثعالبً فً: التمثٌل والمحاضرة: الثعالبً: تح: عبد  (6)

 .61ٔم، 1ٙٔٔهرة،الفتاح محمد الحلو، القا



  الفصل الثالث / المبحث الثانً.................... معاٌٌر تتصل بالمإثرات الخارجٌة

 ٔ4ٙ 

فالمإلؾ عندما ٌطرح هكذا نصوص  ٌرٌد أن ٌبٌن للقارئ والمتلقً أنه ٌتحلى       

رفٌع، وٌضفً على نصوصه النزعة الدٌنٌة الواضحة النابعة من بالخلق اإلسبلمً ال

الروح اإلسبلمٌة ألنه واقعاً هو ٌعٌش فً مجتمع عقابدي ٌتطلب منه هذه النزعة، 

فالنصابح التً ٌقدمها فً أبواب كتابه وٌسندها بقول هللا تعالى، ماهً إال نصابح 

بشري لمن أراد أن ٌسلكها نابعة من صمٌم الدٌن اإلسبلمً، ومواعظ تنور العقل ال

 مصادٌقوٌصلح بها نفسه، فٌمكننا الؽوص فً أعماق أبواب الكتاب الستخراج ال

القرآنٌة التً ذكرها المإلؾ، وبذلك أثبت أثر اإلسبلم فً روحه من خبلل التطرق 

 .لنصوص قرآنٌة

 ثانٌا: التناص األدبً:

فً الشعر واألمثال والِحكم التناص الذي ٌؤتً مع التراث األدبً ))الذي ٌمثل       

العربٌة القدٌمة ٌكون معززاً ومكثفاً لدالالت الكلمات والمعانً التً ٌطرحها 

الشعراء من خبلل قصابدهم، فاالستعانة ببٌت شعر قدٌم أو حكمة أو مثل عربً 

ٌجعل العبارات ذات معاٍن فٌاضة تزخر بالدالالت وتفتح أكثر من طرٌق للتؤوٌل 

والتحلٌل((
(ٔ)

. 

والموروث األدبً على اختبلؾ مستوٌاته له حضور فعل فً النصوص وإن      

األدبً تتشكل رإٌته الفكرٌة، واإلحساس الفنً عندما ٌتعمق لدٌه وٌتجلى اإلبداع 

الفنً من بعض الجٌنات األسلوبٌة والداللٌة التً تربط البعض ) الحاضر( بالنص ) 

ن قبل المبدع، فهو ٌعمد إلى امتصاص السابق(، وقد ٌكون هذا الترابط مقصوداً م

ذلك من تجارب السابقٌن، ألن هذه التجارب تتشابه فً بواعثها وتتقاطع فً سٌاقها 

الداللً
(ٕ)

. 

مما ٌضٌؾ ذلك صورة جمالٌة على النص وٌكثؾ داللة الكلمات وٌساعد        

 المتلقً على تفسٌر الموضوع الذي فٌه ذلك التناص األدبً وقد قسم على:

 ـ التناص الشعري: أ

من أهم اآللٌات التً ٌستخدمها األدٌب لتقوٌة النصوص هً اجترار األشعار      

 التً تزٌد من متانة النص وقوته ومن استدالالته الشعرٌة:

ـ فً الباب الخامس: )فً افرار من سوء العادة ورٌاضة النفس قبل الحاجة(، ٌذكر ٔ

والسنُّ كبٌرة فعالُجها معً فً ؼالِب األمر  ))وإن كانت العادةُ قدٌمةً  لذلك قوله:
                                                           

 .ٗ٘التناص دراسة نقدٌة: عبد الفتاح كاك:  (ٔ)
 .11ٌُٔنظر: التناص األدبً فً شعر ٌوسؾ الخطٌب:  (ٕ)
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َفَقلَّ ما ٌنفُع تقوٌُم الشٌخ، ومن األمثال المحكمة فً ذلك قولُ الشاعر:((
(ٔ)

، فٌذكر 

قول الشاعر صالح بن عبد القدوس
(ٕ)

: 

 الَخَشبُ وَن إذا َقّوْمَتها اعتَدلَْت                          ولن تمٌلَ إذا َقّوْمَتها صُ إّن الؽُ 

ٌوظؾ المإلؾ هنا المقاربة الداللٌة بٌن الشعر وبٌن النص الذي تم اجترار      

الشعر إلٌه، فتظهر مبلمح التشوٌق لدى المتلقً فً تفسٌر النص وتعضٌده بالبٌت 

 الشعري.

))والصاحُب الفاضلُ إن قوله:  ب الخلطاء واألصحاب ـ فً الباب السادس: فً بإ

َنَك بوقاره، وأرشَدَك برْأٌه، وَحَسَن ذكَرك بُحْسِن  ٌَّ كان عالماً أفاَدَك من علمه، وَز

ذكرِه((
(ٖ)

، وٌذكر لهذا القول  من ِحكم قول الشاعر عدي بن زٌد العبادي
(ٗ)

: 

 قارن  ٌقتديعن المرِء ال تسألْ وَسلْ عن َقرٌنه                      فُكلُّ  قرٌٍن  بالمُ 

فً هذا التناص صورة للصدٌق والصاحب الذي ٌتؤثر بصدٌقه فعلٌه االختٌار         

الدقٌق، وهذه المقارنة توحً لنا مدى الوعً والفهم وتقبل النصابح والمواعظ التً 

 ٌحث علٌها اإلسبلم والمجتمع.

وإذا )) ، ٌذكر لذلك قوله:هل الفضل على أ ما ٌدللخامس عشر: ـ فً الباب اٖ

أشكل علٌك كرٌم الطباع كلّها؛ فاختبِرهُ بلطفَِك ولحِظَك، فإن زاد تواُضعاً فهو كرٌٌم، 

وإن ترفََّع علٌك أدنى ترفُّع فهو لبٌم((
(٘)

، ثم ٌذكر لذلك قول الشاعر بشار بن برد 

قاببلً 
(ٙ)

: 

 ْصَنعُ أعراَقُه                          وقدٌَمُه فانُظر إلى ما ٌ ئوإذا جهلت من امر

فً هذا التناص تؤكٌداً على أن أعراق المرء إذا جهلتها ٌمكنك النظر إلى أفعاله؛      

 لتعرؾ أن هذا المرء هل هو من أهل الفضل أم من أهل النقٌضة.

                                                           
 .4٘اإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٔ)
 .ٖٕٗ/ٕهـ ،ٕٖ٘ٔدٌوان المعانً: أبو هبلل العسكري، القدسً، القاهرة، (ٕ)
 .1ٙاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٖ)
 .6ٓٔم، 1ٙ٘ٔدٌوان عدي بن زٌد العبادي: تح: محمد جبار الُمعٌبد، )د. ط(، بؽداد،  (ٗ)
 .ٕٙٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (٘)
 .ٕٗٔ/ٗم،16ٕٔدٌوان بشار بن برد: شرحه ونشره: محمد الطاهر بن عاشور،)د. ط(،  (ٙ)
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ـ فً الباب الرابع والعشرٌن: فً )االنفاق وصفة الجود واإلمساك( فً قوله: ٗ

ٌَُعّظُمُه، ))ومن صفات ُجود العقالء أن ٌكون منسٌاً ال ٌُحدُد بالذكر؛ فإن احتقارهُ   

ٌُْظِهُرهُ(( وَستره 
(ٔ)

وٌستدل لذلك بقول الشاعر المتنبً 
(ٕ)

: 

ْنحلِلْ فً المجد مالَُك  ُكلُُّه                        فٌنحلَّ مجٌد  كان  بالمال  َعْقَدهُ  ٌَ  فال 

رهُ  تدبٌَر الذي المجُد  َكفُُّه                      إذا حارب  األعداَء  والمالُ َزْنُدهُ    ودبِّ

 فال مجد فً الدنٌا لمن قلَّ مالُه                      وال مالَ فً الدنٌا  لمن  قلَّ َمْجُدهُ 

فً هذا النص موقؾ الفهم والوعً فً كٌفٌة الجود واإلمساك أو التوسط بٌنهما      

 األمة العربٌة.وهو تناص استدعاه لٌدلُّ به على صفات موروثة عند 

 ب ـ التناص بالِحكم: 

إن كتاب الُمرادي زاخراً بالِحكم واألقوال الواردة فً أبوابه، وإن العرب لما       

عرفت الِحكم واألمثال استعملوها فً أقوالهم ؛ألن لها تؤثٌراً بلٌؽاً فً نفس المتلقً 

)) أن األمثال تتصرؾ فً أكثر وجوه الكبلم، وتدخل فً جل أسالٌب القول، 

ل أخرجوها فً أقوالها من األلفا ظ لٌخؾ استعمالها وٌسهل تداولها، فهً من أجَّ

الكبلم  وأنبله وأشرفه لقلة ألفاظها، وكثرة معانٌها، وٌسٌر مع كبٌر عناٌتها وجسٌم 

عابدتها((
(ٖ)

))ثم إنً ما رأٌت حاجة الشرٌؾ إلى شًء  :، وقال أبو هبلل العسكري

ل والشذرة والكلمة من أدب اللسان بعد سبلمته من اللحن، كحاجته إلى الشاهد والمث

السابرة، فإن ذلك ٌزٌد المنطق تفخٌماً، وٌكسبه قبوالً، وٌجعل له قدراً فً النفوس، 

وحبلوة فً الصدور، وٌدعو القلوب إلى وعٌه وٌبعثها على حفظه((
(ٗ)

،والُمرادي 

استمد من الِحكم واألمثال الكثٌر من معانٌه ووظفها فً كتابه؛ ألنها أقوال بلٌؽة تعبر 

دثة ما، ولها خصابص فنٌة إنمازت بها وهً من الفنون األدبٌة التراثٌة التً عن حا

عرفها العرب قدٌماً، ولكً ٌقوي نصوصه اعتبرها حجة تقوي النص، وكثٌراً ما 

هـ( )األدب الكبٌر( فً أربعة ٕٗٔكان التناص بالِحكم من كتب ابن المقفع ) ت  

شرٌن موضعاً، وال ٌعرؾ أي من وسبعٌن موضعاً، و) كلٌلة ودمنة( فً ثبلثة وع

اعتمده الُمرادي فً كتابه  هذه المصادر كان سنداً 
(٘)

. 

                                                           
 .1ٕٓاإلشارة إلى أدب اإلمارة: (ٔ)
 .٘ٗٔ/ٕ، م111ٔ، دار الرابد، ٔضبطه قصً الحسٌن، ط: هـ(4ٙٗ)تدٌوان المتنبً: شرح الواحدي (ٕ)
، دار الجٌل، بٌروت، ٕجمهرة األمثال: أبو هبلل العسكري، تح: محمد أبو الفضل وعبد المجٌد قطامش،ط (ٖ)

 .ٗ/ٔلبنان، 
 .ٓٔـ1/ٔجمهرة األمثال: (ٗ)
 .ٕٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة ) المقدمة(:  (٘)



  الفصل الثالث / المبحث الثانً.................... معاٌٌر تتصل بالمإثرات الخارجٌة

 ٔ41 

)) واألصل فً الحزِم االحتراُس من جمٌع الناس، وقد ذكر فً أهمٌة الحزم        

والَحَذُر من كل مكروه((
(ٔ)

، ثم ٌورد بعد ذلك من الِحكم التً أخذها من ) كلٌلة 

ٌُلقً بٌده إلى ))ثالث ودمنة( البن المقفع ٌة على كل عاقٍل أن ٌنُظَر فً إصالِحها وال 

تضٌٌِعها؛ إصالح دٌنه، وإصالح معٌشته، وإصالح بٌنه وبٌن الناس، وأربعٌة من 

كانت فٌه لم ٌستقْم له َعقلٌ، التوانً وتضٌٌع الحزم، والتصدٌق لُكلِّ ُمْخبِر، 

والتكذٌب لُكلِّ عالِم((
(ٕ)

ٌَّن به أه عواقب التً ٌإدي مٌة الحزم وما ال، وهذا التناص ب

 .، مما كان له األثر المهم فً النصّ  إلٌها تركه

))ٌحتاج الوالً فً والٌته إلى سٌاستٌن، أما فً قوله عن تقسٌم السبلطٌن:         

ن، سٌاسة وبطانة لَتْقوٌِة ُمْلكه، وسٌاسة وبطانه  ٌْ ومن أهل بطانته إلى جنَس

لجماله((
(ٖ)

)) لتعرؾ رعٌُتك الِحكمة من كتاب كلٌلة ودمنة قاببلً:  ، ثم ٌذكر بعد ذلك

بما عوْدَتها من عاداِتَك األبواب التً ٌنالون بها الخٌر عندك، واألبواب التً 

َر من قبلك(( ٌْ ٌخافون بها الَض
(ٗ)

، لهذا التناص األثر البلٌػ فً تحقق نصٌة الكبلم، 

هم هذا التناص مما أس كه،بذلك ملوٌحث على كسب السلطان لودِّ رعٌته ؛ لٌقوي 

 .مساهمة فاعلة فً تحقق النّصٌة

ع أما من ) األدب الكبٌر( فقد أخذ النص اآلتً:          ٌَ )) واعلم أنه ال ٌكوُن الِش

واإلْخوان واألهلُ واألعواُن والحشُم إال مع المال، وما تْظَهُر الُمروءةُ والرأُي 

والقوةُ إال به((
(٘)

)) فٌجُب على العاقِل إذا أَحبَّ الُجود أْن ، وٌورد بعد ذلك قوله: 

ٌُجعلُ منها فً  ْت بما  ٌَ ٌنُظَر فً التنمٌِة؛ فإنَّ جبال الُكْحل ما لم تكن لها مادةٌ َفن

ٌُن(( األَْع
(ٙ)

هم فً تحقق النصٌة، أسالتناص القوة والمتانة للنص، و، ٌثبت هذا 

وثقافته الشاملة، فهو ٌحث وبذلك تدلُّ هذه التناصات على إطبلع الُمرادي الواسعة 

 على الجود والتحلً به.

))إٌاك والماللَ لحالٍة من وٌورد قوالً آخراً الذي ٌمثل فٌه الِحكمة قاببلً:       

أحوالَِك أو ألَحٍد من ُجلََسابَِك وأصحابَِك((
(7)

. 

 )) وكل ذلك قبٌٌح فً العقل واختالطٌ ثم ٌورد بعد ذلك قوالً من األدب الكبٌر        

َك ألَْمٍر َبَؽَضَك عند  فً الرْأي فقد أجمَع الُحَكماُء أَْن ال ُصحَبَة لَِملُوٍل، وَمْن ودَّ

                                                           
 .41ٔإلمارة :اإلشارة إلى أدب ا (ٔ)
 .ٙٗـ٘ٗ، مٕٕٓٓدار المدى، دمشق، سورٌا، ، تر: ابن المقفع، لبٌدٌا كلٌلة ودمنة (ٕ)
 .1ٗٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٖ)
 .ٕٔٔكلٌلة ودمنة:  (ٗ)
 .ٗٔٔ. 1٘ٗٔاألدب الكبٌر: ابن المقفع: تح: محمد كرد علً، القاهرة،  (٘)
 .4ٕٓاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٙ)
 .44ه: نفس (6)
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انقضابه((
(ٔ)

، فً هذا النص ٌحذر من صحبة الملول ، ألن المبلل ٌقضً بفساد 

العقل، فإن كثرة هذه الحكم فً نصوص كتابه دلٌبلً على مدى أهمٌة الحكمة أو 

 القول فً المجتمع.

أما فً )الباب الثالث( فقد ذكر االستشارة وصفة المستشار إذ ٌذكر من ) األدب      

((على الُمستشاِر ُموافقُة الُمستشٌر على َصواِب ما ٌرى))الصؽٌر(قوالً: 
(ٕ)

 

))والذي ٌستشٌر والٌقبلُ من ُنصحابِِه كالعلٌل الذي ٌترُك ما ٌنعُت له ثم ٌورد قوله: 

ر علٍم((الطبٌُب وٌعملُ ما ٌشتهً بؽٌ
(ٖ)

، ٌحث فً هذا التناص على االستشارة 

ومدى أهمٌتها للحاكم، فإنها تزٌده عقبل وهداٌة، مما ٌضٌؾ هذا التناص زخرفاً 

وجماالً على النص، وإن هذه النصوص لم ٌنقلها المرادي نصاً وإنما كان النقل 

 .، أي أنه تناص ؼٌر مباشربالمعنى

َك من عشر( فً أقسام الناس: وفً قوالً آخر فً الباب ) الرابع    ))قارْب عدوَّ

الناس بعض المقاربة، وال ُتباعْدهُ ُكلَّ الُمباعدة، وال ُتقارْبُه كل المقاربة فٌجترئ 

ٌُضِعؾ بمقاربته جندك(( َك و علٌك وٌطلع على ِسرِّ
(ٗ)

، ثم ٌورد قوالً من ) األدب 

لَتَها قلٌال زاد ِظلُّها، ))قالوا: إن الخشبَة المنُصوبَة فً الشمِس إذا أمالصؽٌر(: 

وإْن تجاوْزَت الَحدَّ فً إمالتِها َنَقَص الِظلُّ((
(٘)

. 

ٌحث فً هذا النص على كٌفٌة التعامل مع العدو، وٌوصً بجعله أمام عٌنٌك،       

األقوال لن ٌفعل  بعد، وإن المرادي فً هذه فبل تقاربه كل القرب وال تباعده كل ال

ه اآلخرٌن، وجرده وحصره فً أبواب مختصرة؛ لٌسهل أكثر من أنه جمع ما جاء ب

حفظها على الناشبة، ولتكون مٌزاناً آلرابهم
(ٙ)

. 

))الَعَجلة ُمْفتاُح الَنَدامة، وتناصه مع الحكم فً ) التمثٌل والمحاضرة( ومنها:     

والَتأنً ِحْصُن السالمة((
(7)

، والذي ذكر هذه الحكمة فً الباب )الثالث والعشرون( 

)) الَعجلُة َمذمومٌة على وجهٌن، وممدوحٌة على وجهٌن آخرٌن، فأّما وله: فً ق

                                                           
 .٘ٓٔاألدب الكبٌر: (ٔ)
، عٌون األخبار: ابن ٖ٘م،166ٔهـ، 16ٖٔهـ( ، )د. ط( ، دار بٌروت، ٕٗٔع)ت األدب الصؽٌر: ابن المقف (ٕ)

 .6ٕ/ٔم، 1ٕٗٔقتٌبة، دار الكتب، القاهرة، 
 .ٖٙب اإلمارة :داإلشارة إلى أ (ٖ)
 .6٘ٔنفسه:  (ٗ)
 .4ٕٔكلٌلة ودمنة   ،ٕ٘ر:األدب الصؽٌ (٘)
 .4ٔاإلشارة إلى أدب اإلمارة ) المقدمة( : (ٙ)
 .ٕٓٗالتمثٌل والمحاضرة:  (6)
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الوجهان اللذان مذمومٌة علٌهما فأحدهما العجلُة فً األمور قبل تأملها أو 

تدبرها((
(ٔ)

 

ٌحث فً هذا النص على تجنب العجلة أو التوانً فً األمور، وأن ٌتخذ التوسط     

ى الندامة، وقد استشهد بالحكمة السابقة لتكون خٌر بٌنهما؛ ألن العجلة ربما تإدي إل

 دلٌل على كبلمه ولٌثبت بها صحة القول.

وإن هذه االستدالالت الواردة فً كتاب الُمرادي كان اهتمامه فٌها واضحاً ومنها     

فً كل أبواب الشعر والحكمة والفقه وؼٌرها، فالطابع األدبً والفكري حاضراً 

ًى كمة والنص والوصول بهم إلى مستوتربٌة جٌل على الحكان ٌهدؾ منه والكتاب 

عاٍل من الهمة، وإن فابدة تهذٌب األحداث)) تكمن فً أن هذا التهذٌب والتروٌض 

ٌتحول إلى عادات ثابتة فً سلوكهم ُتصبح ؼرابز قبل أن تستقر فً نفوسهم 

وسلوكهم عادات أخلى سٌبة ٌصعب نزعها((
(ٕ)

. 

مواضع مختلفة من الكتاب ٌدل على  فًلتناص المتنوع ووجود مثل هذا اوإن        

ن م من ثم زادواهتمامه بكافة العلوم، والثقافة الواسعة التً كان ٌتحلى بها الُمرادي، 

من حاضرة والتؤثر كان واضحاً  ، كما ونلحظ الروح اإلسبلمٌةقوة النص ومتانته

ع الصفات اإلسبلمٌة خبلل ذكره للتعالٌم اإلسبلمٌة فً النصوص والتً تتناسب م

 التً دعا إلى التحلً بها، والتحذٌر واالجتناب من بعضها.

 

 

 

 

 

                                                           
 .ٕٔٓاإلشارة إلى أدب اإلمارة:  (ٔ)
 .4ٔنفسه )المقدمة(:  (ٕ)



 ................................................................................... الخاتمة 

 ٔ1ٕ 

 الخاتمة                                   

 وفً دراسة كتاب )اإلشارة إلى أدب اإلمارة( توصلت إلى النتابج اآلتٌة:

تحققت معاٌٌر )دي بوجراند( السبعة فً كتاب )اإلشارة إلى أدب اإلمارة( الذي  ـٔ

 كان ٌدور حول تقدٌم الوعظ واإلرشاد.

 على ؼٌرها من لها الدور الكبٌر والصدارةـ إن اإلحالة فً نصوص الكتاب كان ٕ

العناصر فً االتِّساق النحوّي بنوعٌها الداخلٌة والخارجٌة، وكان التواجد األكبر 

لئلحالة النّصٌة الداخلٌة) القبلٌة( ثم اإلحالة الخارجٌة )المقامٌة( التً ربطت النص 

بالمقام ثم اإلحالة )البعدٌة( التً كان حضورها األقل، وقد أسهم هذا التنوع فً تحقق 

 وص.االتِّساق فً النص

لئلحالة الضمٌرٌة على ؼٌرها من األنواع األخرى فبل ٌكاد  ـ وكانت الصدارةٖ

، وكانت الصدارة للضمٌر المتصل ثم المستتر ثم المنفصل، وكانت  ٌخلو منها باب 

أؼلب النصوص تؤتً بالضمٌر المخاطب، ثم ٌؤتً بعده الؽابب فالمتكلم، ثم تؤتً بعد 

اإلشارة ثم باالسم الموصول، ثم المقارنة التً اإلحالة الضمٌرٌة اإلحالة بؤسماء 

همت مساهمة فاعلة فً اتِّساق أسن هذه اإلحاالت أمن بٌنها، إال كانت األقل 

 النصوص شكلٌاً وداللٌا.

من بٌن األدوات األخرى إذ  وكان للربط باألداتٌن )الواو( و) الفاء( هو الؽالبـ ٗ

 اللٌاً.هم ذلك فً ربط النصوص وتماسكها شكلٌاً ودأس

وكان لبلستبدال الحظ األقل تواجداً من بٌن العنصر األخرى بؤنواعه: االسمً   ـ٘

ًّ وتبلحم فقرات النص.  والفعلً والقولً، ساهم ذلك فً تحقٌق البناء النّص

وقد أسهم التكرار مساهمة فاعلة فً اتساق النّص معجمٌاً، وعمل على لفت  ـٙ 

انتباه القارئ والتؤكٌد على الكبلم من خبلل تكرار األلفاظ أو الفقرات، والقصد منها 

إثارة انتباه المتلقً، وقد تحقق بشكل كبٌر بنوعٌه الكلً والجزبً، وكانت أكثر 

لسبلطٌن( و) العقل( وكل ماله عبلقة بقصد األلفاظ تكراراً هً: )الحكماء( و) ا

الكاتب من تقدٌم الحكم والمواعظ لصؽار األمراء والحكام، وكان لتكرار الكلمة 

العامة والتكرار بالترادؾ حضوّر كبٌّر ال ٌخلو من الفابدة فً تحقٌق االتساق 

 المعجمً.

خبلل  وعملت المصاحبة المعجمٌة على اتساق النّص وتماسكه معجمٌاً، من ـ6

استمرارٌة المعانً فً النصوص، وكان لعبلقة التضاد دورها الكبٌر فً نصوص 
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الكتاب وقد حققت التواءم الشكلً والداللً بٌن األلفاظ المتضادة وبحسب ما جاء فً 

النصوص من تضاد أسمً وفعلً وآخر تنوع بٌن اإلسمٌة والفعلٌة ، والذي ٌدور 

مواعظ واإلرشادات، إضافة إلى تواجد عبلقات حول ما هدؾ إلٌه الكتاب من تقدٌم ال

التبلزم الذكري، وكان تركٌزه  فً هذه العبلقة على األصناؾ التابعة للحرب والجند 

والسٌاسة وهذا ما ٌدور علٌه فحوى الموضوع ،وعبلقة الجزء بالكل، وعبلقة 

خلق نّص الجزء بالجزء بالرؼم من التواجد القلٌل لهذه العبلقات إال أنها أسهمت فً 

 متماسك.

ًّ د ـ4  ألن الكتاب كان عبارة عن  وره الكبٌر فً نصوص الكتاب؛لبلتِّساق الصوت

فقرات تملإها األلوان البدٌعٌة كالجناس والسجع وؼٌرها، مما حققت إٌقاعاً منتظماً 

ساهم فً التؤثٌر على القارئ وحقق اإلقناع واإلببلغ ولفت انتباه القارئ، فبل ٌكاد 

من أحد الفنون الببلؼٌة، بل كان للسجع والجناس حضوّر كبٌّر باألنواع نصاً ٌخلو 

 جمٌعها إال الجناس التام لم أجد له موضعاً.

ته الباحثة األكثر شٌوعاً  ـ1  كان للتنؽٌم دوره المهم فً اتساق النص صوتٌاً، وقد عدَّ

فً نصوص الكتاب وقد استخدمه )الُمرادي( فً جمٌع األبواب، تارة نراه ٌرفع 

مستوى التنؽٌم فً الكبلم لٌناسب النّص المطروح فٌه التحذٌر أو األمر أو الشرط، 

ٌتناسب مع استعمال أسلوب الترجً والعرض، وتارة نراه ٌخفض مستوى التنؽٌم ل

واألسلوب التوجٌهً والتعلٌمً الذي كان ٌستعمله كثٌراً لٌحقق به اإلقناع للقارئ 

حتى ال ٌسؤم من أخذ النصٌحة وتقبلها، وكذلك وجود التوازي الذي حقق االتساق 

وهو من  الصوتً واإلٌقاع المنتظم فؤؼلب كبلمه كان متوازٌاً منمقاً بلٌؽاً كٌؾ ال

 علماء األدب والببلؼة.

ٌِّن ، وقد ساهمت فً ربط أجزاء الكبلم ـ ٓٔ وللعبلقات الداللٌة أثرها الواضح والب

وانسجامه، كما أجد فً نصوص الكتاب قد تداخلت أؼلب العبلقات الداللٌة فٌما بٌنها 

 فً النّص الواحد، وهذا إن دلَّ على شًء فهو ٌدلُّ على تماسك النّص وتبلحمه.

وقد كانت عبلقة الحوار هً القضٌة الكبرى التً ضمت بٌن طٌاتها قضاٌا  ـٔٔ

أخرى ثانوٌة، وكان لعبلقة اإلجمال والتفصٌل الصدارة الكبرى على العبلقات 

األخرى بالنسبة إلى تواجدها فً نصوص الكتاب، والتً ربطت النّص وحققت 

. ًّ  انسجامه النّص

ثر الكبٌر الذي ربط النصوص شكبلً وداللًة، وكان لعبلقة السبب والنتٌجة األ ـٕٔ

وعمد على إضفاء صورة جمالٌة على النص، وكانت من العبلقات الشابعة فً 
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ها التعلٌل لكل حكمة ٌطرحها، نصوص الكتاب، والتً ٌحاول الُمرادي عن طرٌق

 هم فً إفهام المتلقً وإثارة تفكٌره.لٌس

داللً الذي تدور حوله بإرة الخطاب للتؽرٌض دوره الكبٌر فً كونه المحور ال ـٖٔ

ال ٌخلو من دالالت متعددة  فً األبواب األخرى، إذ ال ٌجد المتلقً صعوبة 

وؼموضاً فً تفسٌر األبواب وعنواناتها، وبذلك حققت النصوص انسجامها، وقد 

بدت مبلمح التؽرٌض واضحة فً الكتاب من عنوان الكتاب وعنوانات األبواب 

 وثٌقة مع محتوى كل باب.والذي كانت له صلة 

للبنٌة الكبرى األثر الواضح فً نصوص الكتاب والذي تحقق عن طرٌق تظافر  ـٗٔ

الموضوعات والعبلقات الداللٌة المكونة للبنى الصؽرى فٌما بٌنها لتكون البنٌة 

الكبرى، وكان لؤلسلوب التحذٌري أثره الواضح فً النصوص، وكذلك األسلوب 

ي بعث على إثارة انتباه المتلقً وتفكٌره للتحلً بالصفات التً التوجٌهً اإلقناعً الذ

ٌذكرها الًمرادي فً طٌات كتابه، كما كان لؤلفعال الطلبٌة كصٌؽة األمر الحضور 

 واعظ  واإلرشادات المقدمة، الواضح الذي ربط أجزاء النّص وكان مناسباً مع المو

ألداة النهً )ال(، وقد جاء كان ألسلوب النهً حضوره الواضح باالستعمال األكثر 

بؤسلوب توجٌهً ال توبٌخً انسجم مع الهدؾ المنشود، كما كان ألسلوب النداء 

حضوره المهم أٌضاً ، وكان استعمال أداة النداء )ٌا( من أجل تنبٌه المتلقً، وقد 

حققت بهذه األسالٌب الطلبٌة اإلقناع واإلببلغ واإلفهام فً النصوص، ومن ثم تكوٌن 

 لكبرى فً النصوص.البنى ا

للقصدٌة فً نصوص الكتاب أثرها الكبٌر، وقد تحقق ذلك بالقصد المباشر  ـ٘ٔ

وؼٌر المباشر، وكان التآزر والتعاضد بٌن القصدٌة والمعاٌٌر األخرى واضح 

وكبٌر، فبل تتحقق النصٌة إذا ؼاب أحد المعاٌٌر عن النّص، فبل قبول من دون 

د أثبت )الُمرادي( قصدٌته بطرح النصوص قصد، وال تناص من دون اتساق، وق

وكان ذلك ٌنُم عن حس لؽوي مرهؾ وثقافة لؽوٌة عالٌة متواشجة مع ثقافته الدٌنٌة 

التً زٌنها بتعالٌم الدٌن اإلسبلمً مما عكس ذلك فً التؤثٌر الواضح على المتلقً 

درج ونال كتابه العناٌة والقبول، وقد تدرج فً قصده بطرح موضوعات األبواب بت

منطقً فبدأ بالتعلم والفهم وهو أول مرحلة من مراحل التعلم، ثم تدرج بموضوعات 

 تتناسب وبناء شخصٌة الحاكم، وقدم ذلك بحسب قدرة واستٌعاب المتلقً.

لمقبولٌة النصوص أثرها الواضح  عن طرٌق شّد انتباه المتلقً وإثارة تفكٌره  ـٙٔ

بدٌعٌة فً النصوص وتنوعها، وكانت وذلك بوجود الفقرات المسجوعة واأللوان ال

النصوص الوعظٌة ذات أهمٌة بالؽة فً تحقٌق القبول والرضا واالبتعاد عن الملل، 

وكان من مواضع القبول هو تؤثر العلماء الذٌن ألفوا كتبهم المشابهة وبعضهم أقتبس 



 ................................................................................... الخاتمة 

 ٔ1٘ 

ٌانً 4ٖ٘منه، ومنهم الزمخشري )ت  هـ( فً كتابه )أطواق الذهب(، وأبو حمو الزَّ

هـ( فً 66ٙهـ( فً كتابه ) واسطة السلوك(، ولسان الدٌن الخطٌب )ت1ٕ٘)ت 

كتابه )اإلشارة إلى أدب الوزارة( وؼٌرهم، وهذا التؤثر ٌدلُّ على مقبولٌة الكتاب عند 

 علماء عصره وما بعدهم.

اتضحت إعبلمٌة النص عن طرٌق كسر أفق التوقع، والخروج عن المؤلوؾ، ـ 6ٔ 

ق جو من اإلعبلمٌة المرتفعة، مما ساهم فً لفت انتباه مما عمل ذلك على خل

القارئ، وكان لربط النصوص وتماسكها السبب فً رفع إعبلمٌة النصوص، وقد 

تحققت فً جمٌع نصوص الكتاب والذي ٌتضمن تحقٌق الهدؾ الوعظً 

واإلرشادي، ورؼم أن ألفاظ النصوص كانت واضحة إال أن قصدٌتها تحتاج إلى 

 من المتلقً.تحلٌل وتفسٌر 

لسٌاق الموقؾ األثر الواضح فً تحقٌق التماسك والتبلحم فً النصوص ـ 4ٔ 

وأزال الؽموض واللبس، وقد عكس فً نصوصه ظروفه السٌاسٌة واالجتماعٌة التً 

مرَّ بها، وكذلك وظؾ ثقافته العربٌة األصلٌة التً تشوبها الروح اإلسبلمٌة ، ولم 

معه ومواقفه االجتماعٌة كانت حاضرة ٌخرج فً طرح نصوصه عن عادات مجت

لكل موقؾ فً النّص فهو ابن البٌبة، ووظؾ كتابه فٌما ٌدور فً تلك البٌبة نفسها، و

 هم فً تهذٌب شخصٌة األمراء والحكام.بنى باباً فً كتابه لٌس

تتجلى فً سٌاق الموقؾ فً كتاب )اإلشارة إلى أدب اإلمارة( زمكانٌة وكذلك  ـ1ٔ

ٌجري فً المؽرب األقصى والشمال اإلفرٌقً فً زمن  واضحة مفادها ما

المرابطٌن والذي ال ٌنفك عن وحدة العالم اإلسبلمً التً حاول الكاتب االتكاء علٌها 

 فً إٌصال مقاصده.

المعٌار المهم فً نصوص الكتاب والذي ٌتجلى فً ذلك معرفته  شكل التناص ـٕٓ

وإلمامه فٌما ٌدور حوله ، وثقافته العالٌة فهو فقٌه ألمعً وقاٍض كما لقب بـ )قاضً 

الصحراء(، وكان عالماً فً العقابد واألصول واألدب والشعر والببلؼة والفصاحة، 

ظفها فً كتابه عن طرٌق تناصه كلُّ ذلك جعله ملماً بالعلوم العربٌة كافة، وقد و

القرآنً والتناص مع الحدٌث النبوي الشرٌؾ، ومع الشعر والقصص والِحكم، وقد 

جعل هذه التناص المتنوع فً طٌات كتابه لٌكون خٌر شاهد ودلٌل على صحة كبلمه 

وألخذ العبر والمواعظ منها، وكان للتناص المباشر الصدارة على ؼٌره من األنواع 

 ا أسهم ذلك فً اتساق وتماسك وتبلحم فقرات النصوص.األخرى، مم

 

 )وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن(                      
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 المصادر والمراجع:
 

 رٌمالقرآن الك
 
 الكتب المطبوعة: والً:أ

 
 
، )د. ، جامعة باجً مختار، الجزابرآلٌات االنسجام النّصً فً خطب مختارة، آمنة*

 .ت(
 رحمن، دار األرقم،، نبٌل عبد الـ:تحهـ(ٓٗ٘)تدي رواألحكام  السلطانٌة: الما*

 ،)د.ت(.ـ لبنان  بٌروت
)د. ط(،دار بٌروت  هـ (، ٕٗٔ)ت: ابن المقفعواألدب الكبٌر األدب الصؽٌر*

 م.166ٔهـ، 16ٖٔة والنشر، بٌروت، لبنان، للطباع
، ـ مصر: محمد كرد علً، القاهرةـ: تحهـ(ٕٗٔت)األدب الكبٌر: ابن المقفع *

ٔ1٘ٗ . 
، دار ٔاستراتٌجٌات الخطاب مقاربة لؽوٌة تداولٌة: عبد الهادي ظافر الشهري: ط*

  م .ٕٗٓٓلٌبٌا، د، بنؽازي ـ الكتاب الجدٌ
: ـ،تح هـ(41ٗ) تالمراديأبو بكر محمد بن الحسن اإلشارة إلى أدب اإلمارة: *

 .م14ٔٔلبنان،ـ  دار الطلٌعة، بٌروت ،ٔط رضوان السٌد،
: محمد كمال، ـهـ(، تح66ٙ)تبن الخطٌبلسان الدٌن ااإلشارة إلى أدب الوزارة: *
 م.ٕٗٓٓ،ـ مصر ، مكتبة الثقافة الدٌنٌة، القاهرةٔط
نادي األدبً، ،الٔن عبد الكرٌم: طبدراسة لسانٌة نصٌة: جمعان إشكاالت النص *

 .م1ٕٓٓ، ـ السعودٌة الرٌاض
نة عمان سامح الرواشدة، مطبوعات الدابرة الثقافٌة بؤما إشكالٌة التلقً والتؤوٌل:*

 م .ٕٔٓٓالكبرى، عمان، 
 مصر، )د. ت(. مصر، القاهرة ـ األصوات اللؽوٌة: إبراهٌم أنٌس: مكتبة نهضة*
المإسسة ،ٔط: محمد الشاوش: العربٌة أصول تحلٌل الخطاب فً النظرٌة النحوٌة*

 .مٕٔٓٓ هـ،ٕٔٗٔ،تونس،العربٌة للتوزٌع
: عبد الحسٌن الفتلً، د. ـهـ(، تحٖٙٔاألصول فً النحو: أبو بكر بن السراج)ت *

 بٌروت، )د.ت(.سة الرسالة، لبنان ـ ط، مإس
مطبعة )د. ط(، : هـ(4ٖ٘)الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمرأطواق الذهب: *

 .م44ٙٔ، هـ ٖٗٓٔنخبة األخبار: 
 العباس بن إبراهٌم اإلعبلم بمن حل بمراكش وأؼمات من األعبلم:*

 .م414ٔم : 1ٖٙٔ، فاس، هـ(1ٕٗٔ)تبللًالسم
الجٌل، ، دار ٖهـ(:ط6ٖ1القزوٌنً )تجبلل الدٌن : فً علوم الببلؼة اإلٌضاح*

 بٌروت، لبنان، )د .ت(.
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،دار ،ٔطسامً النشار  :ـ،تح هـ(411)تهلل ابن األزرق بدابع السلك: أبوعبد*
 .هــ 1ٕٗٔ ،القاهرة السبلم،

: محمد أبً ـهـ(، تح61ٗالزركشً )تبدر الدٌن لبرهان فً علوم القرآن: *ا
 هـ.1ٖٔٔ، ـ لبنان ، دار المعرفة، بٌروتٔطالفضل،

اب المصري، مصر، الكت ، دارٔببلؼة الخطاب وعلم النص: صبلح فضل: ط*
 م.ٕٗٓٓ

لمٌة للنشر، ، الشركة المصرٌة العأببلؼة الخطاب وعلم النّص: صبلح فضل،ط*
 م.11ٙٔلونجمان، 

: ـ: تحهـ(ٕ٘٘)تالجاحظأبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البٌان والتبٌن: *
 .م1ٙ4ٔ، ـ لبنان ،دار صعب، بٌروتٔطفوزي عطوي، 

واألعبلم: شمس الدٌن محمد بن أحمد تارٌخ اإلسبلم ووفٌات المشاهٌر *
ـ  تدمري، دار الكتاب العربً، بٌروت: عمر عبد السبلم الـهـ(، تح6ٗ4الذهبً)ت

 .م146ٔلبنان،
 مصر، إلسكندرٌة،منشؤة المعارؾ ا ل: )د. ط(،تارٌخ المؽرب العربً: سعد زؼلو*

 .م 11ٓٔ
طابع جامعة تحلٌل الخطاب : براون وٌول، تر: محمد لطفً ومنٌر الترٌكً، م*

 م.116ٔالسعودٌة، ود، الرٌاض ـالملك سع
، المركز الثقافً ٔطتحلٌل الخطاب الشعري استراتٌجٌة الخطاب: محمد مفتاح:*

 م.14٘ٔالعربً، الدار البٌضاء،
ٌع، عمان، تحلٌل الخطاب الشعري: فتحً رزق الخوالدة: أزمنة للنشر والتوز*

 م.ٕٙٓٓ، ٔاألردن، ط
، دار ٔسر البطاشً، طالتحلٌل اللسانً للخطاب: خلٌل ٌا ضوءلترابط النصً فً *ا

 م.ٕٓٔٓهـ، ٖٔٗٔاألردن،  جرٌر، عّمان ـ
 .م116ٔ، الرباط، ٌٕق، ط: أحمد التوفـ: تحهـ(6ٕٙ)تالتشوؾ: ابن زٌات التادلً*
اث، بٌروت ، دار إحٌاء الترٔهـ(، ط4ٔٙ)ت الجرجانًعلً بن محمد التعرٌفات: *
 م.ٖٕٓٓهـ، ٕٗٗٔلبنان،  ـ
التراث العربً،  إحٌاء ، دارٖهـ(، طٙٓٙ)تالرازيفخر الدٌن التفسٌر الكبٌر: *

 هـ.ٕٓٗٔ، ـ لبنان بٌروت
 م.11ٗٔقافً المؽربً، المؽرب،، المركز الثٔالتلقً والتؤوٌل: محمد مفتاح:ط*
ـ مصر  محمد الحلو، القاهرة : عبد الفتاحـ لتمثٌل والمحاضرة: الثعالبً: تح*ا
 .م1ٙٔٔ،
 )د. ت(. م،ٕ٘ٔٓ،، )د. ط(دراسة نقدٌة: عبد الفتاح داود كاك لتناص*ا
كنوز  ،ٔالتناص فً الشعر العربً الحدٌث) البرؼوثً أنموذجاً(: حصة البادي، ط*

 .م1ٕٓٓالمعرفة، األردن، 
، مإسسة ٔشارة،ط : علً سلٌمانـ*جامع الدروس العربٌة: مصطفى الؽبلٌنً، تح

 هـ.ٖٔٗٔلبنان،الرسالة، بٌروت ـ 
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: محمد أبو ـ، تحهـ(1ٖ٘)تالعسكري الحسن بن عبد هللا مهرة األمثال: أبو هبللج*
 ، )د. ت(.لبنان ـ ، دار الجٌل، بٌروتٕالفضل وعبد المجٌد قطامش،ط

، ٗط: محمد علً النجار،ـهـ( ، تح1ٕٖبن جنً )تأبو الفتح عثمان الخصابص: *
 م.11ٓٔ، ـ العراق دار الشإون الثقافٌة، بؽداد

قافٌة العربٌة، ، دار الثًٔ أدب مصر اإلسبلمٌة: عوض الؽباري: طدراسات ف*
 .مٖٕٓٓ، ـ مصر القاهرة

دراسة ببلؼٌة فً السجع والفاصلة القرآنٌة : عبد الجواد محمد طبق، جامعة *
 م.11ٖٔهـ،ٖٔٗٔ،دار األرقم، ٔطاألزهر، 

مصر، العرب، القاهرة ـ دراسة الصوت اللؽوي: أحمد مختار عمر، مطابع سجل *
 م.16ٙٔ

: ٖ: تعلٌق :محمود محمد شاكر:طهـ(6ٔٗ)تالجرجانًعبد القاهر دالبل االعجاز: *
 .م11ٕٔ هـ،ٖٔٗٔ،ـ مصر مطبعة المدنً ، القاهرة

 م.11ٓٔ،المركز الثقافً العربً، المؽرب، ٕدٌنامٌكٌة النص: محمد مفتاح: ط*
ـ  لعلمٌة، بٌروتلكتب ا، دار ا٘: مصطفى عبد الشافً: طـدٌوان امرإ  القٌس: تح*

 .مٕٗٓٓ لبنان،
 م.16ٕٔر،)د. ط(، دٌوان بشار بن برد: شرحه ونشره: محمد الطاهر بن عاشو*
ـ العراق  عٌبد، )د. ط(، بؽداد: محمد جبار المُ ـدٌوان عدي بن زٌد العبادي: تح*
  م.1ٙ٘ٔ،
ضبطه: د. ٌاسٌن األٌوبً، و د. قصً الحسٌن، المتنبً: شرح الواحدي:  دٌوان* 
 م.111ٔدار الرابد العربً، بٌروت ـ لبنان، ،ٔط
ـ  ، القدسً، القاهرةهـ( ٓٓٗ)ت دٌوان المعانً: أبو هبلل العسكري*

 .هـ ٕٖ٘ٔ،مصر
لبنان،  إحسان عباس، دار الثقافة، بٌروت ـ :ـهـ(، تحٕٗ٘*الذخٌرة: ابن بسام)ت 

 م.161ٔ
 * السبك النحوي وأثره فً الترابط النصً: عثمان معلى.

الحبك فً أدعٌة السٌدة الزهراء )علٌها السبلم(: قادر شاكر علً، دار السبك و*
 م.1ٕٔٓهـ ،ٓٗٗٔلبنان،  بٌروت ـالوالء، 

: مصطفى السقا  ـ، تحهـ(1ٕٖ)تبن جنًصناعة اإلعراب: أبو الفتح عثمان سر *
مصطفى البابً  مكتبة ،ٔمصطفى وعبد هللا أمٌن، طومحمد الزفزاؾ وإبراهٌم 

 م.1٘ٗٔمصر، ـ  القاهرة الحلبً، 
هـ( ٙٙٗ)ت بن سنان الخفاجًأبو محمد عبد هللا بن محمد بن سعٌد سر الفصاحة : *

 .م161ٔ، ـ مصر مكتبة صبٌح، القاهرة: شرح: عبد المتعال الصعٌدي: 
، محمد عبد القادر، ـ، تحهـ(4ٗ٘)تالسلوك لمعرفة الملوك: تقً الدٌن المقرٌزي*

 .م116ٔلبنان،  ـ لعلمٌة، بٌروتدار الكتب ا
بن مالك تسهٌل الفوابد وتكمٌل المقاصد(: محمد بن عبد هللا شرح التسهٌل) *

وت ـ ،دار الكتب العلمٌة، بٌرٔ: محمد عبد القادر وطارق فتحً، طـهـ(، تح6ٕٙ)ت
 م.ٕٔٓٓهـ، ٕٕٗٔلبنان، 
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، عالم ٌٔع ٌعقوب،طقدم له الدكتور إمٌل بد: هـ(ٖٗٙ)ت شرح المفصل: ابن ٌعٌش*
 م.ٕٔٓٓهـ، ٕٕٗٔلبنان، ب، بٌروت ـ الكت
، المؽرب، ، دار توبقالٔالشعر العربً الحدٌث بنٌاته وابداالته: محمد بنٌس، ط*

.م11ٓٔ
 

 عب بالقاهرة،: كتاب الشهـ(ٕٙ٘)تصحٌح البخاري:  محمد بن اسماعٌل البخاري*
 (.د.ت، )ـ مصر القاهرة

ٌونس، دار اآلفاق العربٌة، العبلقات النصٌة فً لؽة القرآن الكرٌم: أحمد عزت *
 م.ٕٗٔٓهـ، ٖ٘ٗٔ، ٔرة، مصر، طالقاه

 م.ٕٓٓٓصوات، كمال بشر: دار ؼرٌب للطباعة والنشر، القاهرة ـ مصر، علم األ*
، ـ العراق مٌة، بؽداد، دار الكتب العلٖعلم األصوات اللؽوٌة: مناؾ الموسوي: ط*

 م.6ٕٓٓهـ، 4ٕٗٔ
ـ  فكر العربً، القاهرةحمود السعران، دار العلم اللؽة ) مقدمة القارئ العربً(: م*

 م.1ٕٙٔ، مصر
: )دراسة تطبٌقٌة على السور المكٌة(علم اللؽة النّصً بٌن النظرٌة والتطبٌق*

 م.ٕٓٓٓهـ، ٖٔٗٔ،ـ مصر ار قباء، القاهرة، دٔفقً، طصبحً إبراهٌم ال
البٌضاء، ، دار توبقال، الدار ٕعلم النص: جولٌا كرستٌفٌا: تر: فرٌد الزاهً، ط*

 م.116ٔب، المؽر
، دار ٔد. سعٌد بحٌري،ط فان داٌك، تر:علم النّص مدخل متداخل االختصاصات: *
 م.ٕٔٓٓهـ، ٕٔٗٔمصر، القاهرة ـ قاهرة للكتاب،ال
ٌع، ، دار الثقة للنشر والتوزٔعلم النص ونظرٌة الترجمة: ٌوسؾ نور عوض: ط*

 .هـ ٓٔٗٔمكة المكرمة، 
ـ  ، مكتبة لبنان ، بٌروتٔط: سعٌد بحٌري: واالتجاهاتالمفاهٌم  علم لؽة النصّ *

 م.116ٔ، لبنان
ـ  مكتبة اآلداب، القاهرة،ٔط: عزة شبل :النظرٌة والتطبٌق علم لؽة النصّ *

 م.6ٕٓٓمصر،
ـ  ،القاهرةٔطسعٌد بحٌري: نقلها إلى العربٌة،  :نحو أفاق جدٌدة علم لؽة النصّ *

 م.6ٕٓٓ، مصر
: ـهـ(، تحٙ٘ٗأبو علً الحسن بن رشٌق القٌروانً) ت العمدة فً محاسن الشعر: *

 م.14ٔٔهـ ،ٔٓٗٔلبنان، وت ـ ، دار الجٌل، بٌر٘محمد محً الدٌن، ط
: عباس عبد ـ: تحهـ(ٕٕٖ)ت بن طباطباأبو الحسن محمد بن أحمد عٌار الشعر : *

 .م14ٕٔ،ـ لبنان كتب العلمٌة ، بٌروتالستار: دار ال
هـ(، 6ٕٙالدٌنوري)ت  بن قتٌبةأبو محمد عبد هللا بن عبد المجٌد عٌون األخبار: *

 .م1ٕٗٔ، ـ مصر دار الكتب، القاهرة، )د. ط(
، ، دار الؽرب اإلسبلمًٔ،ماهر جرار،ط ـهـ(: تح ٗٗ٘الؽنٌة: القاضً عٌاض)ت*

 .م 14ٕٔ،  ـ لبنان بٌروت
لبنان،  ـ بٌروت ٌة،عربفقه اللؽة فً الكتب العربٌة، عبده الراجً: دار النهضة ال*

 .م161ٔ
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رفة، الفكر  السٌاسً فً اإلسبلم: علً عبد المعطً، جبلل أبو الفتوح: دار المع*
 .م14٘ٔ، ـ مصر اإلسكندرٌة

مصر، القاهرة ـ  االعتماد،  فن الجناس: علً الجندي: دار الفكر العربً، مطبعة*
 م.1٘ٗٔ)د. ط(، 

الثقافً العربً، طه : المركز  فً أصول الحوار وتجدٌد علم الكبلم: عبد الرحمن*
 .لبنانـ  بٌروت

األردن،  ـ مان، دار المٌسرة، عٔفً اللسانٌات ونحو النّص : إبراهٌم خلٌل: ط*
 م.6ٕٓٓ، هـ6ٕٗٔ

فٌضة النفس دراسة نصٌة عربٌة فً ضوء لسانٌات النص: أ. د كرٌم حسٌن *
 .م4ٕٔٓهـ ، 1ٖٗٔ،ـ األردن لتوزٌع، عمان، دار الرضوان للنشر وأالخالدي: ط

 ، دار ٔالقضاٌا الشعرٌة: رومان جاكبسون  ، تر: محمد الولً ومبارك حنون، ط*
 م.144ٔالدار البٌضاء، المؽرب،  توبقال للنشر،

، مكتبة الخانجً، ٖهـ (،تحـ :عبد السبلم هارون،ط4ٓٔ* الكتاب: سٌبوٌه)ت 
 م.144ٔهـ ،4ٓٗٔالقاهرة، مصر، 

: علً ـ: تحهـ(ٓٓٗ)ت العسكري ن بن عبد هللاالحس لصناعتٌن : أبو هبلل*كتاب ا
 .م1ٕ٘ٔ ،دار إحٌاء الكتب العربٌة،ٔطمحمد البجاوي، ومحمد أبً الفضل إبراهٌم، 

 الطراز المتضمن ألسرار الببلؼة وحقابق اإلعجاز: ٌحٌى بن حمزة العلوي*كتاب 
 م.1ٔٗٔهـ ،ٕٕٕٔمصر، القاهرة ـ  ، مطبعة المقتطؾ، هـ(6ٗ٘)ت
مهدي المخزومً، و د. إبراهٌم  : د.ـتح الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي:كتاب العٌن: *

 ط(، دار ومكتبة الهبلل،) د.ت(. السامرابً، )د.
، ٔمداس: عالم الكتب، طلسانٌات النص نحو منهج تحلٌل الخطاب الشعري: أحمد *

 م.6ٕٓٓ
هـ(، وضع حواشٌه: 4٘ٔٔ)ت ينوالتهامحمد بن علً كشاؾ اصطبلحات الفنون: *

 م.ٖٕٔٓ، ـ لبنان  دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ٖحسن، ط أحمد
 (.د. ت)، تصحٌح: أحمد القبلش، حلب، هـ(ٕٙٔٔ)ت كشؾ الخفاء: العجلونً*
ثقافة والنشر، دمشق  ـ دار المدى لل، هـ(ٕٗٔ)تكلٌلة ودمنة، تر: ابن المقفع*

 م.ٕٕٓٓسورٌا، 
، ٖط ،هـ(6ٔٔ)ت منظوربن أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم لسان العرب: *

 .هـٗٔٗٔ، ـ لبنان دار صادر، بٌروت
، ٔمداس: عالم الكتب، طلسانٌات النص نحو منهج تحلٌل الخطاب الشعري: أحمد *

 م.6ٕٓٓ
لسانٌات النص النظرٌة والتطبٌق)مقامات الهمذانً أنموذجاً(: لٌندة قٌاس، تقدٌم:  *

 .م1ٕٓٓهـ، ٖٓٗٔ، صرـ م داب، القاهرة، مكتبة اآلٔعبد الوهاب شعبلن، ط
الثقافً ، المركز ٔلسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: محمد خطابً:ط*

 .م11ٔٔ، ـ لبنان العربً، بٌروت
 .م16ٖٔامة، اللؽة العربٌة معناها ومبناها: تمام حسان: الهٌؤة المصرٌة الع*



 ..........................المصادر.........................................................

 
ٕٕٓ 

قافٌة اللؽة والمعنى والسٌاق: جونز الٌنز، تر: عباس صادق، دار الشإون الث*
 .م146ٔ ـ العراق، العامة، بؽداد

 
: محمد محً الدٌن ـ، تحهـ(6ٖٙ)تبن األثٌرأبو الفتح ضٌاء الدٌن  المثل السابر:*

 هـ .4ٖ٘ٔ، ـ مصر هرةعبد المجٌد، مطبعة الحلبً، القا
،دار أمل الجدٌدة ٔمحمد ٌاسٌن الشكري، ط د أ. محاضرات فً نحو النّص:*
 .م6ٕٔٓ،ـ سورٌا  دمشق طباعة،لل
ط(، الدار  ، )د.خضر الصبٌحًمدخل إلى علم النّص ومجاالت تطبٌقه: محمد األ*

 .العربٌة للعلوم،)د.ت( 
مدخل إلى علم النص)مشكبلت بناء النص(:  زتسٌسبلؾ واورزنٌاك: تر: سعٌد *

 .مٖٕٓٓهـ ،ٕٗٗٔ، ٔبحٌري، مإسسة المختار، ط
درٌسلر: إلهام أبو لفجانج ند ودي بوجرا تطبٌق لنظرٌة النصّ لؽة مدخل إلى علم *

 م.111ٔ، الهٌبة المصرٌة العامة، ٕ، طوعلً خلٌل ،ؼزالة
ً، دار المكتب اإلسبلم نبل)ت هـ( ،أحمد بن ح مسند اإلمام أحمد بن حنبل:*

 .ـ لبنان صادر، بٌروت
، ٔنعمان بوقرة: طالمصطلحات األساسٌة فً لسانٌات النّص وتحلٌل الخطاب: *

 م.1ٕٓٓاألردن ،لمً، عّمان ـ عاجدار للكتاب ال
هـ 4ٕٗٔ، ـ األردن ، دار الفكر، عّمانٔ:، طمعانً النحو: فاضل السامرابً*
 . مٖٕٓٓ،
 امعة طنطا،، كلٌة اآلداب، جٔالمعاٌٌر النصٌة فً السور القرآنٌة: ٌسرى نوفل: ط*

 م.ٕٗٔٓهـ، ٖٙٗٔمصر، القاهرة ـ
فة ، مكتبة الثقأعبد الراضً: طالمعاٌٌر النصٌة فً القرآن الكرٌم: أحمد محمد *

 .مٕٔٔٓ، ـ مصر الدٌنٌة، القاهرة
 .م11ٔٔبٌروت، ـ ، مكتبة لبنانٕمعجم علم اللؽة النظري: محمد علً الخولً، ط*
: ضبطه: هـ(ٕٙٙ)ت السكاكً بن محمد بن علً مفتاح العلوم: ٌوسؾ بن أبً بكر*

 م.146ٔهـ، 6ٓٗٔلبنان،بٌروت ـ  ، دار الكتب العلمٌة،ٕنعٌم زرزور، ط
ٌمة، )د. بد الخالق عض: محمد عـهـ(، تح4ٕ٘د)تالمقتضب: محمد بن ٌزٌد المبرّ *

 لبنان.عالم الكتب، بٌروت ـ ط(، 
 عامة للكتاب، القاهرةة المصرٌة الؤالهٌ)د. ط(، مناهج النقد العاصر: صبلح فضل: *

 .م11ٙٔ، ـ مصر
: ـهـ(، تح4ٗٙالقرطاجنً )تمنهاج البلؽاء وسراج األدباء: أبو الحسن حازم *

 م.14ٙٔلبنان، سبلمً، بٌروت ـ ، دار الؽرب اإلٖمحمد الحسٌب، ط
، مإسسة دار الصادق ٔد خالد حوٌر الشمس، ط مهاد فً لسانٌات النّص: أ.*

 .مٕٕٕٓ، ـ العراق بابلافٌة، الثق
: هـ(6ٖٔ)تاآلمديأبو القاسم الحسن بن بشر الموازنة بٌن أبً تمام والبحتري: *
 .م16ٗٔ، ـ مصر ر المعارؾ ، القاهرة،دإ: السٌد أحمد صقر، طـتح
 م.1ٕ٘ٔمكتبة األنجلو المصرٌة، ، ٕموسٌقى الشعر: إبراهٌم أنٌس،ط*



 ..........................المصادر.........................................................

 
ٕٖٓ 

، مركز ٔالنثر الصوفً دراسة فً لسانٌات النص: أ. د خالد حوٌر الشمس، ط*
 م.ٕٕٔٓ، ـ األردن تاب األكادٌمً، عّمانالك
تمام حسان، نص محاضرة ألقٌت فً معهد اللؽة العربٌة نحو الجملة ونحو النص: *

 .م11٘ٔ، ـ السعودٌة فً الصٌفً، مكة المكرمةبؤم القرى، الموسم الثقا
كتبة زهراء الشرق، ، مٔط: أحمد عفٌفً:اتجاه جدٌد فً الدرس النحويّ  نحو النص*

 م.ٕٔٓٓ،ـ مصر القاهرة
 مصر،)د . ت( . ة ـ، دار المعارؾ، القاهر٘ٔس حسن،ط*النحو الوافً: عبا

نموذجاً (: صالح عبد ضوء معاٌٌر النص )شعر الجواهري أ النحو وبناء الشعر فً*
 م.ٖٕٔٓهـ ،ٖٗٗٔمصر، القاهرة ـ الحكمة، ،دار ٔالعظٌم الشاعر: ط

، المركز ٔ: األزهر الزناد: ط) بحث فٌما ٌكون به الملفوظ نّصاً(نسٌج النصّ *
 .م 11ٖٔ، ـ لبنان  قافً العربً ، بٌروتالث
 .ـ األردن ، دار الكرمل، عمانٌٔل، طالنّص األدبً، تحلٌله وبناإه،: إبراهٌم خل*
، ـ سورٌا الكتاب العربً، دمشق اتحاد ت، منشورأنص الؽابب: محمد عزام،طال*

 .مٕٔٓٓ
)د. الجامعً،  بالنص والخطاب واالتصال: محمد العبد، األكادٌمٌة الحدٌثة للكتا*

 م.ٕٗٔٓط( ،
، عالم ٔن، ط: تمام حسااء: روبرت دي بوجراند، تروالخطاب واإلجرالنّص *

 م.114ٔ،ـ مصر الكتب، القاهرة
إسماعٌل، دار قباء : صبلح دراسة فً فلسفة العقل نظرٌة جون سٌرل فً القصدٌة*

 م.6ٕٓٓالحدٌث، جامعة الكوٌت، 
وفاء للطباعة ، دار الٔ: عبد النعٌم خلٌل،طنظرٌة السٌاق بٌن القدماء والمحدثٌن *

م.6ٕٓٓ والنشر، اإلسكندرٌةـ مصر،
 

، ٕنظرٌة علم النّص رإٌة منهجٌة فً بناء النص النثري: د. حسام أحمد فرج، ط*
 م.1ٕٓٓهـ، ٖٓٗٔ، ـ مصر داب، القاهرةمكتبة اآل

نظرٌة علم النص: حسام فرج، تقدٌم: سلٌمان العطار ومحمود فهمً الحجازي، *
 .م6ٕٓٓ، ـ مصر تبة اآلداب، القاهرة، مكٔط
ـ  بة الخانجً، القاهرة، مكتٖ: كمال مصطفى، طـنقد الشعر: قدامة بن جعفر، تح*

 .م161ٔ، مصر
نهاٌة األرب فً فنون األدب: شهاب الدٌن أحمد بن عبد الرحمن النوٌري ) ت *

هـ ٕٗٗٔلبنان، ت ـ ، دار الكتب العلمٌة، بٌرؤ: د. علً أبو ملحم،طـهـ( ،تح6ٖٖ
 م.ٕٗٓٓ، 
محمد حسن،  ـ:تح ، هـ(1ٓ٘)ت الشٌزريعبد الرحمن بن عبد هللا النهج المسلوك: *

 ـ.هٕٗٗٔلبنان،  ـ الكتب ،بٌروتأحمد فرٌد، دار 
، الفكر العربً: نشر وتعلٌق: محمد كامل حسٌن، دار هـ(ٖٖٙ)ت الهمة :ابن حٌون*

 )د. ت( .
 ٌة للنشر: الشركة الوطنهـ(1ٕ٘)تالزٌانًأبو حمو موسى واسطة السلوك: *

 .م16ٗٔوالتوزٌع، الجزابر، 
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ٕٓٗ 

 

 الرسابل واألطارٌح:ثانٌاً: 
 
آٌات القول فً القرآن الكرٌم دراسة فً ضوء لسانٌات النص: أ. د كاظم داخل *

، الجبوري، )أطروحة دكتوراه(، إشراؾ :أ. د رعد هاشم العبودي، جامعة ذي قار
 .م1ٕٔٓهـ، ٓٗٗٔ،كلٌة التربٌة

ٌة شرٌفة بلحوت: )رسالة ماجستٌر(، جامعة الجزابر، كلاإلحالة دراسة نظرٌة: *
 م.ٕٙٓٓاآلداب واللؽات، 

هـ( دراسة فً ضوء علم لؽة النص: )رسالة 4ٖ٘أطواق الذهب للزمخشري )ت *
سعٌد، إشراؾ: أ. د عاٌد جدوع، جامعة المثنى، كلٌة التربٌة للعلوم  ماجستٌر(، أحمد

 م. 1ٕٔٓهـ، ٓٗٗٔاإلنسانٌة، 
لئلمام الحسٌن )علٌه السبلم(: أحمد نادي عوٌد،  ّصً فً دعاء عرفةالتماسك الن*

امعة ذي قار، كلٌة )رسالة ماجستٌر(، إشراؾ أ. د جبلل الدٌن العٌدانً، ج
 م.1ٕٔٓالتربٌة،

التماسك النّصً فً المثل القرآنً: شهلة عبد الرزاق: )رسالة ماجستٌر(: جامعة *
 م.ٌٕٙٓٓن، كلٌة اللؽات، أربٌل،صبلح الد

جمالٌات التناص فً شعر مصطفى الؽماري :) أطروحة دكتوراه(، حٌاة مستاري، *
 ، )د. ت(.امعة باتنة، الجزابرإشراؾ: محمد زرمان، ج

السبك والحبك فً جزء المجادلة: باقر محٌسن فرج: )رسالة ماجستٌر(، إشراؾ أ. *
 م.4ٕٔٓسانٌة، بٌة للعلوم اإلنالبلمً، جامعة المثنى ، كلٌة الترعبد حمد د محمود 

هـ( دراسة فً ضوء علم النص: عباس عذٌب: )رسالة 1ٔٔمقامات السٌوطً )ت*
ماجستٌر(: إشراؾ أ. د كاظم داخل الجبوري، جامعة المثنى، كلٌة التربٌة للعلوم 

 م.6ٕٔٓهـ، 4ٖٗٔاإلنسانٌة،
 

 البحوث:ثالثاً: 
ة صالح البلد: جلٌلآلٌات االتساق النحوي وأثرهما فً التماسك النّصً فً سورة *

 م.6ٕٔٓ، ٕٙع العبلق، جامعة الكوفة، كلٌة اآلداب،
 
مقاربة معجمٌة تطبٌقٌة فً ضوء مقاالت الدكتور  أثر التكرار فً التماسك النّصً *

مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللؽات  الحلوة: نوال بنت إبراهٌم خالد الحنٌؾ :
 م.ٕٕٔٓهـ، ٖٖٗٔ، 4وآدابها، ع

، ٗٙٔالم المعرفة، ع وعلم النّص: صبلح فضل، الكوٌت، سلسلة عببلؼة الخطاب *
 .م11ٕٔ

مام الشافعً(: التناص الداخلً مع النص القرآنً )دراسة تطبٌقٌة فً شعر اإل*
 .م6ٕٔٓ، 4ٙامعة عٌن الشمس، ع كلٌة األلسن، ج، شٌماء عبد الرحمن

للؽة ، مجلة مجمع القاسمً وسؾ الخطٌب: د. عمر العتٌقالتناص الدٌنً فً شعر ٌ*
 .مٕٕٔٓ، ٙالعربٌة، ع
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ٕٓ٘ 

 
، ق من فلسطٌن(، ؼانم صالح سلطانالتوازي فً قصٌدة محمود دروٌش )عاش*

 م.ٕٔٔٓ، ٕ، عٌٔٔة التربٌة، مجأبحاث كل
عناصر االتساق واالنسجام النّصً: قراءة نصٌة تحلٌلٌة فً قصٌدة) أؼنٌة لشهر *

عة ، مجلة جامد. آمنة صالحة، إشراؾ: أٌار(، أحمد عبد المعطً، وٌحٌى كبانٌ
 م.ٖٕٔٓ، ٕ، ع1ٕدمشق، مجلد

مجلة  فً قصٌدة جاهلٌة: سعد مصلوح،ة النص الشعري: دراسة نحو أجرومٌ*
 م.11ٔٔ(، ٕـٔفصول، ع)

كتاب الرٌاض فً نظرٌة ،بفه: فان داٌك، تر: محمد العمريالنص ، بنٌاته ووظا*
 م.116ٔ، فبراٌر، 4ٖدراسات، ع األدب مقاالت و

نظرات فً الفكر السٌاسً واالجتماعً والتربوي عهد أبً بكر محمد بن الحسن *
عادل ٌحٌى،  :هـ( وكتابه السٌاسة أو اإلشارة فً تدبٌر اإلمارة41ٗ)ت الحضرمً

 م،4ٕٔٓ، 4ٗازٌق، كلٌة اآلداب،ع)بحث(،جامعة الزق
 

 

 



 

    

 :التمهيد 

 أوالً: المرادي

ـ اسمه ونسبه، شيوخه وتالمذته، مؤلفاته، 

 وفاته.

 ثانياً: كتابه

 ـ نبذة تعريفية عن الكتاب، أسلوبه، منهجه.

 ثالثاً: مفهوم علم النص  

 

 

 

 



 

 

 

 

ي  الفصل األول  : االتِّساق النَّص 

 حوي  ساق الن  االتِّ : المبحث األول

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: االتساق المعجمي

 أوالً ـ الت كرار

 ثانياً ـ التضام ) المصاحبة المعجمية(

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث: االتساق الصوتي

 

 أوال: السجع

 ثانياً: الجناس

 ثالثاً: التنغيم

 رابعاً: التوازي
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي  الفصل الثاني: االنسجام النص 

 العالقات الدالليةالمبحث األول: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ي :الفصل الثاني  االنسجام النص 

 المبحث الثاني، مفاهيم االنسجام

 التغريض أوالً:

 البنية الكبرى ثانياً:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 معايير أخرىالفصل الثالث: 

 معايير تتعلق بمستعملي النَّص  المبحث األول: 

 

 القصدية :أوالً 

 المقبولية:ثانياً 

 اإلعالمية:ثالثاً 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

المبحث الثاني: معايير تتصل بالمؤثرات 

 الخارجية

 السياق :أوالً 

 التناص :ثانياً 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A 

The book of Referring to Literature of the Emirate by Al_ 

Muradi Study text            

          This study deals with the study of the book "Al_ Ishara to 

the Emirate,s Literature" as a textual study, and the book had 

the ingrediebnts and criteria that lead to its study, A preface 

and three chapters, followed by the conclusion, which came 

with the most important results, In the preface, it dealt with a 

brief overview of Al- Muradi, his life and study, and the concept 

of the text, the first chapter, which was marked by textual 

consistency, has three sections.                                                         

       As for the second topic, it was lexical consistency, in which 

dealt with repetition and coherence, while the third topic, 

which is phonetic consistency, in which l dealt with  rhyme, 

harmony, intonation, and parallelism.                                               

        As for the second chapter, which was marked by textual 

harmony, and it may consist of two sections, the first section 

came under the title of semantic relations ,while  the second 

section dealt with prejudice and major buildings, while the 

third chapter came  under the title of other critreria, and came 

in two sections, the first was expressions, intentionality and 

acceptabillty.                                                                                           

        The  second topic only dealt with intertextulity and 

context, and the thesis concluded  with some important results, 

including achieving  textual consistency in the texts of the book, 

as well as achieving the criterion of consistency, the study 

method was descriptive analytical study of the book, atxtual 

study. 
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