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 ادللخص باللغة العزبية
عرفػػت السػػاحة الن ديػػة ظيػػور عديػػد مػػف المصػػطلحات الن ديػػة التػػي  ػػ لت 
اهتماـ الباحثيف والدارسيف، ومف أبرزها مصطلح التماسؾ النصي؛ فمنذ توظيفه مػف 
طرؼ الباحثيف ال ربييف ودخوله إلى العالـ العربي توسع الباحثوف في دراسته تنظيرا 

في تعدد المؤلفات الن دية المتخصصة فيه، وثرائيا، وتحاوؿ وتطبي ا، وهو ما أسيـ 
جيػػود علمائنػػا باألنبػػابي فػػي دراسػػته للتماسػػؾ  إلػػىهػػذا الدراسػػة أف تل ػػي ال ػػو  

وقد عنونػت ، والذي سبؽ به الباحثيف ال ربييف )بسـ اهلل الرحمف الرحيـ(النصي في 
 اهلل الػػرحمف الػػرحيـ()بسػػـ  فػػي النحػػوي التماسػػؾ وأدوات األنبػػابي»هػػذا البحػػث بػػػػ 

حيػػث انطلػػؽ البحػػث مػػف إثػػارة إ ػػبالية مفيػػـو التماسػػؾ النصػػي  ؛«وصػػفية دراسػػة
وآلياته وانعباسه في دراسة علما  التراث مثؿ األنبابي، وحاوؿ البحػث اإلجابػة علػى 

 -مبحثيف وخاتمة:تمييد و على  فا تمؿ بذلؾ؛ بعض اإل باليات المتعل ة

 -مطالب: أربعة، وفيه نصي والداللة: بيف التماسؾ الادلبحج األًل
 : تعريؼ التماسؾ النصي وأدواته.ادلطلب األًل

 : التماسؾ النصي في التراث العربي.ادلطلب الخاني

 : المعنى الداللي وأثرا في التماسؾ النصي.ادلطلب الخالج

 : دور النحو العربي في التماسؾ النصي.ادلطلب الزابع
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عنػػد  )بسػػـ اهلل الػػرحمف الػػرحيـ(فػػي  النحػػوي : آليػػات التماسػػؾادلبحثثج الخثثاني
 -المطالب التالية: مف ويتبوف ،األنبابي

 : اإلحػػالة.ادلطلب األًل
 : التعريػػؼ والتنبػير.ادلطلب الخاني
 : الحذؼ.ادلطلب الخالج

أدوات يرتبػػز علييػػا،  لػػه لتماسػػؾ النصػػيأف ا :وفييػػا أهػػـ النتػػائا ومنيػػا اخلامتثثة 
سػبؽ ، وقػد في اإلسياـ في عمليػة التماسػؾ الػداللي للػنصوليذا األدوات دور ميـ 

ي بؿ وباف ليـ مصطلحاتيـ المست لة، و علما  العربية ال رب في تأصيؿ هذا الفف، 
 اإل ػػارة وأسػػما  ال ػػمائر ، وتعػػدمػػف عناصػػر تماسػػؾ الػػنص عنصػػرا أساسػػاالنحػػو 

 إغفػاؿ فيمبػ العربػي، وال الػنص فػي النحويػة المبونػات أهـ مف الموصولة واألسما 
 النصػػي التماسػػؾ أدوات اسػػتنباط ويجػػب النصػػي، التماسػػؾ فػػي الحػػذؼ ظػػاهرة دور

 ذلؾ، وانتبه وغير والموصوؼ الصفة بيف والتطابؽ اإلسناد مثؿ النحو؛ في المعنوية
 وأثػػر للعبلمػػة المبونػػة العناصػػر إلػػى التماسػػؾ نظريػػات بػػزوغ قبػػؿ األجػػبل  علماؤنػػا

 ال ربية. التداولية العربية السياؽ، وسب ت التداولية

أدوات التماسػػػؾ النصػػػي  ىحػػػدإب ػػػؼ األنبػػػابي عػػػف دور اإلحالػػػػػة بوقػػػد 
بوصػػفيا أهػػـ العبلقػػات التػػي تػػربط العناصػػر الل ويػػة بع ػػيا بػػبعض، وتعمػػؿ علػػى 

، بمػا بػيف )بسػـ اهلل الػرحمف الػرحيـ(تماسبيا بدور ببير في خلؽ سمة النصية في 
فػي بنػا  تماسػؾ الػنص  تسػيـف األدوات التػي األنبابي أف للحذؼ دورا بارزا بأداة م

نحويػا؛  )بسػـ اهلل الػرحمف الػرحيـ(، ولػه دور فػي ربػط )بسـ اهلل الرحمف الػرحيـ(في 
وو ح األنبابي فالمتل ي يحاوؿ مف خبلؿ الحذؼ ت دير المحذوفات وفيـ الم صود، 

 عبلئؽ.والتنبير في إحداث التماسؾ مف حيث سيولة الربط أو إيجاد الأثر التعريؼ 
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Al-Anababi and the Tools of Textual Cohesion in Al-Basmallah: 
 An Applied Critical Study 

Abstract 

The field of critical studies have witnessed  the emergence of a 
miscellany of new concepts that occupied the interest of 
researchers and scholars. ‘Textual  Cohesion’ is the most 
prominent of these concepts. Researchers have expanded the 
theoretical and applied scope of this term since its first use by 
Western researchers and its introduction to the Arab world what 
resulted into the multiplicity of specialized critical studies in this 
field. This study sheds light on the efforts of our scholars in 
this field ahead of them the renowned Arab grammarian 
Alanbabi who conducted his study on textual cohesion in Al-
Basmalah and which was done long before its counterparts in 
the western world. The title of this paper is " Al- Anababi and 
the tools of textual cohesion in Al-basmallah: An Applied 
Critical Study". 

This paper begins with a study of the problematic concept of 
‘textual cohesion’, its mechanisms and its repercussions on the 
academic studies of scholars like Al- Anababi. It attempts to 
answer some of the questions related to this field of study. This 
paper is divided into an introduction, two chapters and a 
conclusion: 
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Chapter one:  Between textual cohesion and meaning. It 
branches into five subsections: 

1- Definition of textual cohesion and its tools. 

2- Textual cohesion in Arabic heritage. 

3- Semantics and its impact on textual cohesion. 

4- The role of Arabic Grammar in textual cohesion. 

Chapter two: Mechanisms of textual cohesion in Al-basmallah 
according to Al-Anbabi. It consists of the following 
subsections: 

1- Referral. 

2- Definiteness and indefiniteness. 

3- Ellipsis. 

The Conclusion sums up the most important findings of the 
study. It shows that that textual cohesion has its own tools 
which  play a key role in maintaining  the semantic coherence of 
text. It also shows that Arab scholars have preceded the west in 
the foundation of this linguistic technique and have had their 
own terms and concepts. It is worth mentioning that grammar 
plays a primary role in textual cohesion through the use of 
pronouns, demonstrative pronouns, and relative pronouns. The 
role of the Ellipsis cannot be overlooked in the context textual 
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coherence as well. Likewise, the tools of linguistic textual 
coherence such as attribution and agreement between the 
adjective and noun must be elicited in grammar. 

Distinguished Arab scholars were alerted to the signified-
signifier relationship and the importance of the context long 
before the emergence of the western theories of cohesion and 

coherence i.e Arabic pragmatics preceded Western pragmatics. 
Al-Anababi revealed the role of referral as a tool of textual 
cohesion that links linguistic structures to each other and 
creates a cohesive feature in Al-basmallah. He also pointed out 
that Ellipsis plays a key role in building the coherent feature of 
the text in Al-basmallah. He states that the recipient tries to 
elicit the omitted parts and hence to understand the intended 
meaning. Al-Anbabi further explained the effect of definite and 
indefinite articles in creating coherent texts in terms of smooth 
correlations and consistent relationships. 

Dr. Ahmad Ali Ali  Loukam 

Associate professor of Arabic Linguistics 

Prince Sattam Bin Abdul-Aziz University 
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 متييذ
الحمػػد هلل الػػذي خلػػؽ اإلنسػػاف، وعلمػػه البيػػاف، والصػػبلة والسػػبلـ علػػى مػػف 

 أثني عليه ربه ببليغ ال رآف، وعلى آله وصحبه ومف اتبعيـ بإحساف.

 أما بعد...

بانت لي دراسٌة مف قبُؿ في مرحلِة التخصص )الماجسػتير ( ببػيف  الصػباف 
نيا السػالؾ لؤل ػموني ، وصػلتني هػذا وأستاِذا الحفني مف خبلؿ َحا يتيما على مػ

المرحلُة وتلؾ الدراسُة بنحِو أصحاِب الحوا ػي والت ريػرات فجمعػُت ع ػراِت الحوا ػي 
وفى أثنا  ذلؾ ُقدَِّر  لي أف أعرَؼ علمػا مػف   ،والت ريرات التي ُبتبت في هذا الح بة

ُُ اإلسػبلـ ، و ػمُس الػديف محمػ د األنبػابي ت علماِ  اإلسبلـِ والل ِة والنحو، هو  ػي
هػ؛ فطوفت في أرجاِ  المبتباِت وأمػابف المخطوطػات؛ حتػى حصػلُت علػى بػؿ  ٖٖٔٔ

مصػػنفاته فػػي النحػػو، وُجػػؿِّ مؤلفاِتػػه الببلغيػػة التػػي بانػػت قػػد أربػػت علػػى ع ػػريف 
وِمػْف  ؛وقرأُتيا قرا ًة متأنيًة أقنعتني بأثِر ذلػؾ العػالـِ فػي الدراسػاِت النحويػة (ٔ)مصنفا

                                           

 األزهػػػػػري  خالػػػد ال ػػػيُ  ػػػرح علػػػى النجػػػا أبػػػى حا ػػػية علػػػى ت ريػػػر: والصػػػػػرؼ النحػػػػػو فػػػي( ٔ)
 حا ػية علػى ت ريػر ه ػاـ،  البػف الػذهب  ػذور علػى األميػر حا ػية علػى ت رير لآلجرومية،

 ابػػف  ػػرح علػػى السػػجاعي حا ػػية علػػى ، ت ريػػر مطبػػوع .األزهريػػة  ػػرح علػػى العطػػار حسػػف
 وحا ػػية األ ػػموني  ػػرح علػػى ت ريػػر ال طػػر، علػػى السػػجاعي حا ػػية علػػى ت ريػػر ع يػػؿ، 
 فػي مػا لبيػاف عليػه الصػباف وحا ػية األ ػموني  ػرح علػى جديػد آخػر ت ريػر عليػه،  الصباف
 النحػو بمبػادئ تتعلػؽ رسػالة مخطػوط، .ه ػاـ البػف الػذهب  ذور على ختـ فاته،  وما ال ديـ

 االختصاص. َماّدة بعد البا  بمدخوؿِ  يتعلؽ فيما رسالة مخطوطة،
 علػـ فػي السػمرقندية الرسػالة علػى الَمل ػوى  رح على األمير حا ية على ت رير :الببلغة وفى

 البنػاِني حا ػية علػى مخطػوط، ت ريػر .السػمرقنِدية علػى البػاجوري حا ػية على ت رير البياف،
 حا ػػية= علػػى المفتػػاح،ت رير لتخلػػيص التفتػػازاني الػػديف سػػعد  ػػرح علػػى بالتجريػػد ال ػػييرة
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مدفوعًا إلى دراسِة األنبابي، فباف باألنبػابي وجيػودا النحويػة  مو ػوع ُهنا َوجدُتني 
 دراستي لمرحلة العالمية )الدبتوراا(.

ثـ بدا لي مف بعد ما أنييت دراستي حوؿ األنبابي وجيودا النحوية أف أقـو 
 هتحريػر وتح يػؽ بعػض رسػائلبدراسة مسائؿ أخػرى فػي مصػنفاته الم مػورة، وبػذلؾ 

لتبوف بذلؾ دراسات مست لة الفريدة؛ ال  ايا والمسائؿ النحوية  التي حوت عددا مف
عػػف مو ػػوع )الػػدبتوراا(. وذلػػؾ بعػػد أف أصػػبَحْت لػػي قػػوٌة ثاويػػٌة فػػي داخلػػي تفػػيُض 

بدراسػػتيا وأف أقػػـو األنبػػابي ومباحثػػه رسػػائؿ  ػػتات وت ػػُدو َولُػػودًا َخْصػػبًة أف أجمػػع 
عنوانػػػه: تحريػػػر المسػػػائؿ  يف أحػػػدهماسػػػاب  يفتح ي يػػػا أو تحريرهػػػا؛ ف مػػػت ببحثػػػو 

النحويػػة فػػي رسػػالة األنبػػابي فيمػػا يتعلػػؽ ب ولػػه صػػلى اهلل عليػػه وسػػلـ: َلػػْيَس ِمػػْف 
َلػػْيَس َأَبػػا الػػد ْرَدا ، وتػػـ ن ػػرا فػػي مجلػػة  عليػػهَأْصػػَحاِبي ِإال  َمػػْف َلػػْو ِ ػػْئُت أَلَخػػْذُت 
ربيػػع  ـ. الموافػػؽ:ٕٙٔٓينػػاير  –( ٘عػػدد ) –المجلػػس الػػدولي لل ػػة العربيػػة بػػدبي 

 يتعلػػؽ فيمػػا األنبػػابي رسػػالة فػػي النحويػػة ال  ػػايا ، واآلخػػر عنوانػػه:هػػػٖٚٗٔاألوؿ/
 بليػػة ودراسػػة، وتػػـ ن ػػرا فػػي مجلػػة تح ي ػػا االختصػػاص مػػادة بعػػد" البػػا " بمػػدخوؿ
وال نسػػتطيع أف ننبػػر أف  .ـٜٕٔٓ ينػػاير( ٖٔ) عػػدد – بورسػػعيد جامعػػة - اآلداب
ت مػف فائػدة علػى ال ػروح التػي بانػت التي سادت هػذا العصػر قػد خلػ الحوا يهذا 

بيػد أف بػؿ   .(ٔ)علييا، بؿ إنيا و حت بثيرا مما غمض، و فصلت بثيػرا ممػا أجمػؿ

                                                                                                           

 الجوامػػع جمػػع  ػػرح علػػى ت ريػػر مخطػػوط، .السػػمرقندية علػػى العصػػاـ، ت ريػػر علػػى صػػبافال
مطبػػوع، .المفتػػاح لتلخػػيص التفتػػازاني الػػديف سػػعد  ػػرح علػػى ت ريػػر البنػػاني عليػػه، وحوا ػػى
 .البيانيػػة الػػدردير رسػػالة  ػػرح علػػى حا ػػية مطبوعػػة،.البيانيػػة الصػػباف رسػػالة علػػى حا ػػيه

 فػػي مخطوطػػة، رسػػالة .ال صػػر المسػػند أو إليػػه المسػػند تعريػػؼ إفػػادة فػػي رسػػالة مخطوطػػة،
 .الببلغة فنوف في الصياغة مخطوطة، .أسد زيد: نحو في االستعارة تح يؽ

 .ٚ٘ٔص  لآلف ن أته منذ لعربي النحو تاريُ علي، فاخر، ٔ) )



 

  

 

 
 " وصفيةدراسة  " األنبابي وأدوات التماسؾ النحوي في البسملة

 

ٜٔٓٔ 

 عمؿ ميما عبل  أنه وبل ت قيمته ال بد لػه مػف بعػض الينػات التػي يمبػف أف تؤخػذ
األفبػػار  حولػػه السػػيما إذا بػػاف العمػػؿ عظيمػػا تت ػػعب فيػػه المسػػائؿ وتتػػزاحـ  عليػػه

، ورغػـ أف بعػض لخواطر مما يؤدى إلى صعوبة االحتراز عف بعض العثػراتوتتوارد ا
هذا الحوا ي قد درست وحصؿ بعػض البػاحثيف مػف خبلليػا علػى درجػات علميػة إال 

 أف هناؾ بنز ال يزاؿ مبنونا يحتاج لمف يجلي عنه غبار الزماف.

 األنبػابي حسػيف بػف محمػد بػف محمد الديف  مس اإلسبلـ  يُإف ت ريرات 
ـُ ال ػػأف لمػػا  األزهػػري ال ػػافعي صػػريالم وحوا ػػيه ورسػػائله لعمػػؿ علمػػي جػػاد عظػػي

هامة برزت فييا  خصية مؤلفيا فريدة و ت منته مف مسائؿ وق ايا نحوية وصرفية 
وظيػػرت آراؤا وا ػػحة لمػػا بػػاف يتسػػـ بػػه مػػف دقػػة التح يػػؽ وقػػوة االسػػتيعاب وبيػػاف 

 الحجة.

 قػد وجدتػه البيػاف علػـ فػي الصػباف علػى األنبػابي حا ػية أطالع بنت وبينما
 الدقػة فػي غايػة مباحػث خمسػة فػي )بسػـ اهلل الػرحمف الػرحيـ( عف الحديث استوفى

الػنص،  تماسػؾ أدوات الحػديث الل ػوي الػدرس فػي يسمى ما حوؿ واالستفا ة تدور
جعلػُت  –عز وجؿ  -َوَبعَد أِف اْستخرُت اهلل فأخذت منيا ما يناسب مو وع البحث،  

 دراسػػػػة البسػػػملة فػػػي النحػػػوي التماسػػػػؾ وأدوات (ٔ))األنبػػػابي: عنػػػواَف هػػػذا البحػػػث

                                           

  ػمس ،(ـ ٜٙٛٔ - ٕٗٛٔ=  هػػ ٖٖٔٔ -. ٕٗٔ)األنبػابي حسػيف بػف محمػد بػف محمد  (ٔ)
 وبػاف مػرتيف،  ػياخته وولػي األزهػر، في ال اهرة، تعلـ في ووفاته مولدا. عيّ  اف ف يه: الديف
 فػػى اجتيػػد الػػذى والػػدا بفالػػة فػػى بال ػػاهرة ون ػػأ وفاتػػه، قبػػؿ ب ػػلؿ وأصػػيب. باألقم ػػة يتجػػر
 ، ال ػػرا ة بػػتعلـ أوال فا ػػت ؿ ، المحيػػا مبػػارؾَ  الطػػالع سػػعيدَ  ، الن ػػأة بػػريـ بػػاف حتػػى تربيتػػه
 المتدوالػػة ال ػػييرة العلميػػة المتػػوف حفػػظ فػػى ذلػػؾ ع ػػب أخػػذ ثػػـ ، آفال ػػر  وحفػػظ ، والبتابػػة

 ابتػدا  فػى المتبعػة العػادة على جريا جميعيا بؿ ، مجموعيا على أتى حتى األزهر، بالجامع=
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 وصفية(.

و ػػع درسػػه   -رحمػػه اهلل-هػػػ ٖٖٔٔإف  ػػيُ األزهػػر اإلمػػاـ األنبػػابي ت 
البيػػػاف لبيػػػاف أثػػػر اإلحالػػػة،  علػػػـ فػػػي الصػػػباف علػػػى النحػػػوي  فػػػي م دمػػػة حا ػػػيته

الػػنص  فػػي ذلػػؾال  ػػايا هػػذا وقػػد عػػالا والتنبيػػر، والحػػذؼ فػػي البسػػملة،  والتعريػػؼ
بال بوؿ وبانت حريػة بإبرازهػا ودراسػتيا  مسائلهبمنيا علمي رصيف؛ فحظيت  البريـ

بمثابػة فصػؿ الخطػاب فػي هػذا البػاب، واهلل في ظؿ الػدرس النحػوي الحػديث؛ لتبػوف 
 لصواب.إلى االموفؽ واليادي 

                                                                                                           

 أببػرَ  بعػد فيمػا بتعلميػا ي ػت ؿ التػى الفنػوفِ  قواعدَ  ص را فى الطالبِ  حفظُ  ليبوف ، العلـ طلب
ـ   ، ذابرته ت وية على مساعدٍ   . َمْدَرَبِته وتنوير ، فطنته تنمية إلى المؤدية األسبابِ  وأَه
قبالػه ، للعلػـ طلبه فى بالغ َنَيـٍ  ذا األنبابى  يخنا باف  ف ػد ، ومدارسػته وتحصػيله، ، عليػه وا 

 علػوميـ بحػار مػف واغتػرؼ ، والمػدق يف والمح  يف ، واألدبا  البل ا  وخالط ، العلما  جالس
 ، والمعػػػاجـ ، واألدبَ  ، والببلغػػػة ، والصػػػرؼ ، النحػػػو فػػػدرس ، تلفػػػةالمخ العلػػػـ فنػػػوف فػػػى

 ، والف ػػه ، الو ػػعِ  وعلػػـَ  ، والطػػب   ، والتربيػػة ، والمنطػػؽَ  ، والعػػروض ، والحػػديث ، والتفسػػير
 ََ َُ  ، والسيرَة  (.٘ٚ/ٚوغَيرا. الزربلي األعبلـ، ) ، والتاري
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 ادلبحج األًل

 بني التماسك النصي ًالذاللة 
 -مطالب: أربعةوي تمؿ على 

 : تعريؼ التماسؾ النصي وأدواته.األًلادلطلب 

 : التماسؾ النصي في التراث العربي.ادلطلب الخاني

 : المعنى الداللي وأثرا في التماسؾ النصي.ادلطلب الخالج

 : دور النحو العربي في التماسؾ النصي.ادلطلب الزابع
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 ادلطلب األًل
 تعزيف التماسك النصي ًأدًاتو 

الل ة: إف التماسؾ: مف الفعؿ)مسؾ( بال ي   قاؿ أهؿ التماسؾ النصي ل ة:
وأمسؾ بال ي  على نفسػه أي حبسػه، وأمسػؾ اهلل ال يػث:  ..مسبا: أخذ به وتعلؽ.

ومنػػه التماسػػؾ  ،، )والتماسػػؾ(: تػػرابط أجػػزا  ال ػػي  حسػػيا أو معنويػػا(ٔ)منػػع نزولػػه
 .(ٕ)االجتماعي

بلميػػة ي ػػير مصػػطلح التماسػػؾ إلػػى األدوات الب التماسػػؾ النصػػي اصػػطبلحا:
ف العبلقات المتبادلة  ة يػالترابيب بيف الجمؿ، السيما االسػتبداالت التربيب فيالتي تبوِّ

. ويعػػرِّؼ بعػػض البػػاحثيف التماسػػؾ النصػػي بأنػػه: (ٖ)التػػي تحػػافظ علػػى هويػػة المرجػػع
ويعرفػػه بع ػػيـ بأنػػه  (ٗ)"التماسػػؾ ال ػػديد بػػيف األجػػزا  الم ػػبِّلة لػػنص خطػػاب مػػا"

رئ مف إدراؾ تػدفؽ المعنػى النػاتا عػف تنظػيـ الػنص، ومعيػا "البيفية التي تمبف ال ا
 ،(ٙ)والتماسؾ يتحدد على مستوى الدالالت ،(٘)يصبح النص وحدة اتصالية متجانسة"

ف لػػه إإف التماسػػؾ النصػػي يب ػػؼ عػػف الجوانػػب التػػي ال تظيػػر علػػى السػػطح، إذ 
جمػػؿ، طبيعػػة دالليػػة تجريديػػة، تتجلػػى فػػي عبلقػػات وتصػػورات تعبسػػيا البلمػػات وال

                                           

حامػػػد عبػػػد ال ػػػادر / محمػػػد النجػػػار(، المعجػػػـ الوسػػػيط، )إبػػػراهيـ مصػػػطفى / أحمػػػد الزيػػػات /  (ٔ)
 .ٙٛص

  .ٜٙٛالمرجع نفسه، ص  (ٕ)
 ..ٗ٘التماسؾ النحوي في الحديث النبوي ال ريؼ أحبلـ هويوة، ص (ٖ)
 ..٘لسانيات الخطاب، محمد خطابي، ص (ٗ)
 .ٗٛٔعلـ ل ة النص )النظرية والتطبيؽ(، عزة  بؿ، ص  (٘)
 .ٕٕٔعلـ الل ة النصي، سعيد حسف بحيري، ص (ٙ)
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ويتجاوز األبنية النحوية السطحية للنص، حيث إننا قد نجدا في الحاالت التي يظير 
فييا النص مفببا مف السطح، لبنه في ح ي ة األمر متماسؾ في بنيته العمي ة التي 

، ومػػف هنػػا يمبػػف تعريػػؼ التماسػػؾ (ٔ)تعتمػػد فػػي ابت ػػافيا علػػى المفػػاهيـ الدالليػػة 
بع ػػيا بػػبعض بعبلقػػات وأدوات  ػػبلية ودالليػػة النصػػي بأنػػه "تعلػػؽ عناصػػر الػػنص 

يجابا"  .(ٕ)لتبوف في النياية رسالة يتل اها متلؽ فيفيميا ويتفاعؿ معيا سلبا وا 

يرى الباحثوف أف "النص نسيا مف البلمات يتػرابط   أدوات التماسؾ النصي:
، (ٖ)بع يا ببعض، وهذا الخيوط تجمػع عناصػرا المختلفػة والمتباعػدة فػي بػؿ واحػد"

ف جملتػػيف تعػػداف متػػرابطتيف عنػػدما يبػػوف مو ػػوع الثانيػػة هػػو إوؿ  ػػارؿ بػػايي" ي ػػ
ا ػؾ النصي أدوات يرتبز علييا، وال يبػاد يخلػو ميػا نػص، وليػػفللتماس؛  (ٗ)األولى " 
 ة التماسؾ الداللي، ومنيا: ػي عمليػاـ فػي اإلسيػـ فػدور مي

الػنص( إحالػة نصػية : اإلحالة؛ وتن سـ إلى: إحالة م امية )إحالػة خػارج أًال
 . )داخؿ النص(

: االسػػتبداؿ، ولػػه أنػػػواع؛ اسػػتبداؿ اسػػمي، اسػػتبداؿ فعلػػي، اسػػػتبداؿ حانيثثا
  .جملي

                                           

 .ٗ٘الخطاب األدبي ورهانات التأويؿ، بوقرة نعماف، ص  (ٔ)
 .ٕٚسمير استيتية، منيا تباملي في قرا ة النص، ص  (ٕ)
 .ٔإنجاز النص م اربات في التنظير والتطبيؽ، جاب اهلل، ص (ٖ)
 ..ٜٔالنظرية ال عرية، جوف بويف، ص (ٗ)
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: الحػػػذؼ، ومػػػف أنواعػػػه: الحػػػذؼ االسػػػمي، الحػػػذؼ الفعلػػػي، الحػػػذؼ حالخثثثا
 . ملي أو ال وليالجُ 

: الوصػػؿ أو الػػربط، ويعتمػػد علػػى أربعػػة عناصػػر: الوصػػؿ اإل ػػافي، رابعثثا
 .(ٔ)تدرابي، الوصؿ السببي، الوصؿ الزمنيالوصؿ االس

                                           

 .ٖٕح إبراهيـ، صالتماسؾ النصي لبلستخداـ الل وي في  عر الخنسا ، مفتا (ٔ)
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 ادلطلب الخاني
 التماسك النصي يف الرتاث العزبي 

والتماسؾ النصي بيذا المعنػى لػيس جديػدا فػي الدراسػات العربيػة، بػؿ بانػت 
العرب تعرفه، فنظرية النظـ عند اإلماـ عبد ال اهر الجرجاني وما حملته مػف مفػاهيـ 

ات الل ويػػػة العربيػػػة نجػػػدها منػػػاظرة لمػػػا جػػػا  فػػػي االتسػػػاؽ واالنسػػػجاـ فػػػي النظريػػػ
الدراسات النصية ال ربية الحديثة، ف د أ ار اإلماـ عبد ال اهر الجرجػاني إلػى البنيػة 
السػػطحية والبنيػػة العمي ػػة وأثرهمػػا فػػي التماسػػؾ النصػػي بػػأف الػػنظـ لػػيس هػػو الػػذي 

اعتبػػار معنػاا  ػػـ ال ػي  إلػػى ال ػػي  بيفمػا جػػا  واتفػػؽ، بػؿ الػػنظـ هػػو مػا يوجػػب 
وهنػاؾ عبلقػة   .(ٔ)األجزا  بع يا مع بعض، حتػى لػو و ػع مبػاف غيػرا لػـ يصػلح 

فػالنص ال يبػوف نصػا إف لػـ يبػف متماسػبا، وال يمبػف  ؛ا تراط بيف التماسؾ والنص
أف نحصؿ على التماسؾ في غيػر الػنص؛ فلػو رجعنػا إلػى لسػاف العػرب نجػد أف ابػف 

 ،واالعتػػداؿ ،"االحتبػػاس: لفػػة هػيمنظػور عبػػر عػف التماسػػؾ بثبلثػػة مصػطلحات مخت
فنجدا مسػتعمبل أي ػا بمعنػى الحػبس، ف ػد جػا   (مسؾ)وأما عف الجذر  . واالرتباط"

أي متػػرابط ومتناسػػؽ  (ٕ)فػػي وصػػؼ النبػػي، صػػلى اهلل عليػػه وسػػلـ "بػػادف متماسػػؾ"
هذا في المعػاجـ، أمػا فػي بتػب الببلغػة التػي هػي صػاحبة اليػد البي ػا   .(ٖ) .البنا 

ذا الفف؛ ف د وردت مصطلحات عدة للتعبير عف التماسؾ منيا: التعليؽ في تأصيؿ ه
 ،والتعلػػؽ بمػػا عبػػر عبػػد ال ػػاهر الجرجػػاني، وبػػذا السػػبؾ والحبػػؾ، واالتسػػاؽ، والػػنظـ

                                           

 .ٖ٘، ٖٗدالئؿ اإلعجاز، عبد ال اهر الجرجاني، ص  (ٔ)
 ( واللفظ له.٘ٗٔ/ٕابف حباف، )الث ات( ) (ٕ)
 ابف منظور، لساف العرب، مادة )مسؾ(. (ٖ)
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قػػاؿ عبػػد .  (ٔ)وغيرهػػا مػػف المصػػطلحات المنثػػورة فػػي بتػػب الببلغػػة العربيػػة ،وال ػػـ
بػػبلـ لبع ػػه بػػبعض، وجعػػؿ ال ػػاهر فػػي بيػػاف مصػػطلحي التعليػػؽ والتعلػػؽ" تعليػػؽ ال

ومف هنا ف د رأى الجرجاني ، (ٕ)واسـ بفعؿ" ،بع يا بسبب بعض...بتعلؽ اسـ باسـ
 ،أف البػػبلـ ال يمبػػف أف يػػأتي فػػي الل ػػة العربيػػة مفببػػا ال عبلقػػة بػػيف أولػػه وآخػػرا

وساب ه والح ه بؿ ال بد مف العبلقة التي تربط الببلـ وهػذا العبلقػة تبػوف نابعػة مػف 
ومػػف هنػػا نسػػتطيع أف نجػػـز أف علمػػا  العربيػػة قػػد سػػب وا  (ٖ)مػػف الػػنص، المعنػػى ال

 الدراسات الل وية الحديثة في التأصيؿ للتماسؾ النصي.

ومف الجرجاني إلى الجاحظ الذي أصػؿ لمصػطلح آخػر ميػـ فػي هػذا البػاب، 
وهػػو مصػػطلح )السػػبؾ( إذ ي ػػوؿ فػػي نػػص نفػػيس عػػف الػػنص ال ػػعري الجيػػد "وأجػػود 

تبلحـ األجػزا ، سػيؿ المخػارج، فػيعلـ بػذلؾ أنػه أفػرغ إفراغػا جيػدا، ال عر ما رأيتػه مػ
. وقػػػد ورد هػػػذا (ٗ)وسػػػبؾ سػػػببا واحػػػدا، فيجػػػري علػػػى اللسػػػاف بمػػػا يجػػػري الػػػدهاف"

وهو مصػطلح  اآخر ميم االمصطلح أي ا في نصوص البف من ذ، وقد أورد مصطلح
ه برقػػاب قػػاؿ فػػي نػػص بػػديع "خيػػر البػػبلـ المسػػبوؾ المحبػػوؾ يأخػػذ بع ػػ )المحبػػوؾ(

وقػػد تطػػور هػػذا المصػػطلح إلػػى االنسػػجاـ عنػػد ابػػف أبػػي اإلصػػبع المصػػري ،(٘)بعػػض"
" ةالذي ي وؿ عف النص الجيد" أف يأتي الببلـ متحدرا بتحدر المػا  المنسػجـ بسػيول

                                           

ناصػر صػالح، التماسػؾ النصػي بػيف التنظيػر والتطبيػؽ، رسػالة دبتػوراا جامعػة اليرمػوؾ، بليػػة  (ٔ)
 .ٜ..ٕاآلداب، 

 .ٙٗ اهر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، صعبد ال (ٕ)
 .ٜٙعبد ال اهر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، ص (ٖ)
 (.٘/ٔالجاحظ، البياف والتبييف، ) (ٗ)
 .ٖٔٔ.ـ، صٜٙٔابف من ذ، البديع في ن د ال عر، تح يؽ أحمد بدوي، الحلبي،  (٘)
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فػػي  يػػة الحديثػػةال ربالنظريػة ومػف هنػػا يتبػػيف لنػػا أف علمػا  العربيػػة قػػد سػػب وا ،  (ٔ)
ف اختلفت م  المسػبوؾو  السبؾو  سمياتيـ ما بيف: التعليؽ والتعلؽتأصيؿ هذا الفف، وا 

صػػرؼ سػػبؽ بػػه  المنسػػجـ، وال م ػػاحة فػػي االصػػطبلح فيػػذا فػػف عربػػيو  المحبػػوؾو 
 علما  التراث المصطلحات الوافدة.

                                           

 .ٚٙٔصابف أبي اإلصبع المصري، بديع ال رآف، تح يؽ: حنفي  رؼ، ني ة مصر،  (ٔ)
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 ادلطلب الخالج
 .ادلعىن الذاليل ًأحزه يف التماسك النصي 

رب بثيػرا عػف الصلة بيف الداؿ والمدلوؿ صلة وثي ة، وقد تحػدث العلمػا  العػ
هذا ال  ية، واختلفوا حوؿ أف ليتيما، ولبنيـ في النياية يتف وف على مدى أهمية 
االلتحػػاـ بينيمػػا، ودور السػػياؽ فػػي الب ػػؼ عػػف المعنػػى المػػراد، فنظريػػة الػػنظـ عنػػد 
اإلمػاـ عبػد ال ػػاهر الجرجػاني قائمػة علػػى أف اسػتبداؿ اسػـ بفعػػؿ، أو فعػؿ باسػػـ، أو 

يتحػدد معناهػا وفػؽ تػوافر  ػرطيف:  والداللػةُ  (ٔ)يػر المعنػى،حرؼ ب يرا يؤدي إلى ت ي
فػاألوؿ يبػوف مػف خػبلؿ ارتباطػه بعبلقػات  ،داخؿ الػنص وخارجػه. فأمػا داخػؿ الػنص

سياقية، وأما الجانػب الثػاني فػإف المعنػى ال يصػبح داللػة إال عنػد ارتباطػه باإلحالػة. 
تـ عاموديػػػا علػػػى فالوظيفػػػة الدالليػػػة تػػػتـ أف يػػػا علػػػى مسػػػتوى عبلئ ػػػي سػػػياقي، وتػػػ

  واالنت ػػا  فالوظيفػػة الدالليػػة العاموديػػة ت ػػـو علػػى االختيػػار (ٕ)؛مرجعػػيالمسػػتوى ال
فالنػاّص يختػار مػف الػدواؿ مػا يػرى أنيػا تعبػر  ؛(ٖ)واالختيار هو عملية خلؽ للمعنى 

، وقػػػد يبػػػوف االختيػػػار علػػػى مسػػػتوى الجملػػػة، وتن سػػػـ الجملػػػة إلػػػى (ٗ) عػػػف فبرتػػػه
االسػػػمية، والجملػػػة الفعليػػػة، وهنػػػاؾ اختيػػػار علػػػى مسػػػتوى جملتػػػيف، همػػػا: الجملػػػة 

أمػا   .(٘)فبػؿ  ػمير فػي الجملػة ي ػـو بػدور معػيف فػي الخطػاب الببلمػي  ؛ال ػمائر
الوظيفة األف ية )السياقية( فإنيا تبمف فػي تخّيػر اللفظػة فػي موقعيػا المناسػب ليػا، 

                                           

 .ٜانظر بحثنا التماسؾ النصي في حديث اإلسرا  والمعراج، ص (ٔ)
 ...ٕالخطاب األدبي ورهانات التأويؿ، بوقرة، ص  (ٕ)
 .ٔٚمبادئ علـ األسلوب العربي،  بري عياد، ص  (ٖ)
 .ٗٗاألسلوبية دراسة وتحليؿ وتطبيؽ، سوسو مراد أبو عمر، رانيا  حادة سعيفاف، ص (ٗ)
 .٘ٗؽ، صالمرجع الساب (٘)
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الفصػاحة با ػفا مع مراعاة ما يسب يا ومػا يلييػا مػف األلفػاظ، ي ػوؿ الجرجػاني عػف 
عػػف دور السػػياؽ فػػي الػػنظـ: "قػػد ات ػػح ات ػػاحا ال يػػدع لل ػػؾ مجػػاال أف األلفػػاظ 

نيا بلـ مفردة، وأف األلفاظ تثبت ليا الف يلة وخبلفيا في مبل مة إمجردة مف حيث 
معنى اللفظة لمعنى التي تلييا أو ما أ به ذلؾ مما ال تعلؽ له بصريح اللفظ، وممػا 

بلمة تروقؾ وتؤنسؾ في مو ػع، ثػـ تراهػا بعينيػا تث ػؿ عليػؾ ي يد لذلؾ أنؾ ترى ال
افر البلمػػات فيمػػا  ػػ، و يتمثػػؿ فػػي الجانػػب األف ػػي ت(ٔ)وتوح ػػؾ فػػي مو ػػع آخػػر" 

بينيػا؛ لتعطػػي جملػػة تفيػد االتصػػاؿ، مبونػػة مػف مسػػند ومسػػند إليػه ومتعل ػػات، وأمػػا 
 .(ٕ)النظاـ العامودي يب ى على حاله مع استبداؿ بلمة ببلمة أخرى 

                                           

 .ٛٗعبد ال اهر الجرجاني دالئؿ اإلعجاز، ص (ٔ)
 .ٛٙالخط العمودي والخط األف ي في اللسانيات ال ربية، رياض حمود، ص (ٕ)
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 ادلطلب الزابع
 دًر النحٌ العزبي يف التماسك النصي 

ي بؿ النحو العنصر األساس مف عناصر تماسػؾ الػنص فػي الل ػة العربيػة، 
فيو يح ؽ االتساؽ النصي، الذي هو "عبارة عف مجموعة مف أدوات الترابط النحوي 

 ويمبػػف (ٔ)والمعجمػػي التػػي تعبػػر عػػف مبونػػات فعالػػة فػػي تح يػػؽ الجانػػب االتسػػاقي" 
فيمػػا وحصػػرا ذلػػؾ  فػػي التماسػػؾ النصػػي وال واعػػد  ل ويػػوفالػػربط بػػيف مػػا أصػػله ال

 -:أتيي

، األسػما  الموصػولة  (ٗ) أسػما  اإل ػارة؛(ٖ)ال ػمائر  ، (ٕ)أف ػر ال ػػ ميػ
 ويمبف الرجوع لذلؾ تفصيبل في مصادرا. ،(٘)

                                           

محمد أبو ستة، االتساؽ واالنسجاـ في سورة البيؼ، رسػالة ماجسػتير جامعػة الجػاج لخ ػر  (ٔ)
 .ٙ٘بلية اآلداب والعلوـ اإلنسانية الجزائر،ص

 .ٜٔٔـ، صٖٜٜٔالزناد، نسيا النص، المربز الث افي العربي، بيروت، األزهر  (ٕ)
 .ٖٕٕ، صٗٔ.ٕٔمحمود عبا ة تحليؿ النص، مبتبة الر د، ط (ٖ)
 .ٜٔمحمود خطابي، لسانيات النص، ص (ٗ)
، ص ٜ..ٕخليلػػي البطا ػػي، التػػرابط النصػػي فػػي  ػػو  التحليػػؿ اللسػػاني، دار جريػػر، األردف، (٘)

ٜٔٚ. 



 

  

 

 
 " وصفيةدراسة  " األنبابي وأدوات التماسؾ النحوي في البسملة

 

ٖٔٔٓ 

 
 
 
 
 

 ادلبحج الخاني
 نذ األنبابيع )بسم اهلل الزمحن الزحيم(يف  النحٌيآليات التماسك 

 وي تمؿ على ثبلثة مطالب :
 : اإلحػػالة.ادلطلب األًل

 : التعريػػؼ والتنبػير.ادلطلب الخاني
 : الحذؼ.ادلطلب الخالج
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 ادلبحج الخاني
 عنذ األنبابي)بسم اهلل الزمحن الزحيم(يف  النحٌيآليات التماسك 

، تبػػّيف فػػي المبحػػث السػػابؽ أف الػػنص عبػػارة عػػف ترابيػػب ل ويػػة متجانسػػة
تب ؼ عف المعنى وقصد المتبلـ، وتؤثر فػي المخاطػب ليتخػذ موقفػا معينػا بػالرفض 

)بسػػـ أدوات التماسػػؾ النصػػي فػػي  دراسػػةأو ال بػػوؿ تجػػاا هػػذا الػػنص، ونحػػاوؿ اآلف 
 .-رحمه اهلل -بما ب ؼ عنيا وأظيرها األنبابي اهلل الرحمف الرحيـ(
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 ادلطلب األًل
 اإلحثثالة 
مف عناصر تماسػؾ الػنص فػي الل ػة العربيػة،  ي بؿ النحو العنصر األساس

فيو يح ؽ االتساؽ النصي، الذي هو "عبارة عف مجموعة مف أدوات الترابط النحوي 
ويمبػػف  (ٔ)والمعجمػػي التػػي تعبػػر عػػف مبونػػات فعالػػة فػػي تح يػػؽ الجانػػب االتسػػاقي" 

 -:أتية فيما يػد النحويػفي التماسؾ النصي وال واع ل ويوفالربط بيف ما أصله ال

بمػا سػبؽ  اإلحالة إحدى أهـ عناصر التماسػؾ النصػي:  :  مير ال أفأًال
، ولػػو دق نػػا النظػػر لوجػػدنا أف  ػػمير ال ػػأف فػػي الل ػػة العربيػػة )وهػػو عنصػػر بيانػػه

هػػو نػػوع مػػف أنػػواع اإلحالػػة؛ ألنػػه يح ػػؽ ترابطػػا وتماسػػبا نصػػيا فػػي الػػنص و نحػػوي( 
 .(ٕ)العربي لعودا على عنصر ل وي بعدي

يبػػاد يبػػوف العلمػػا  مجمعػػيف علػػى أف ال ػػمائر ت ػػبؿ :  ر: ال ػػمائحانيثثا
عنصرا ميما مف عناصػر التماسػؾ النصػي، ومعلػـو أف ال ػمائر مػف أهػـ المبونػات 

ومف هنا ف ػد قسػميا بعػض البػاحثيف فػي هػذا المجػاؿ ؛ (ٖ)النحوية في النص العربي
، إلػػى  ػػمائر وجوديػػة مثػػؿ: أنػػا، نحػػف، هػػو، هػػي... و  ػػمائر ملبيػػة مثػػؿ: بتػػابي

هذا ال مائر تعود علػى عناصػر ل ويػة سػاب ة أو الح ػة ممػا يجعػؿ  (ٗ)بتابؾ بتابيـ
"ال ػػمائر  مو ػػحا قػػاؿ ابػػف الحاجػػب،  و ليػػا األثػػر األببػػر فػػي تماسػػؾ بنيػػة الػػنص

                                           

، االتساؽ واالنسجاـ في سورة البيؼ، رسػالة ماجسػتير جامعػة الجػاج لخ ػر محمد أبو ستة (ٔ)
 .ٙ٘بلية اآلداب والعلوـ اإلنسانية الجزائر،ص

 .ٜٔٔـ، صٖٜٜٔاألزهر الزناد، نسيا النص، المربز الث افي العربي، بيروت،  (ٕ)
 .ٖٕٕ، صٗٔ.ٕٔمحمود عبا ة تحليؿ النص، مبتبة الر د، ط (ٖ)
 .ٛٔانيات النص، صمحمود خطابي، لس (ٗ)
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 ،الواقعػػة للػػربط، وهػػو أف تػػربط الثػػاني بػػػاألوؿ علػػػى ثبلثػػة أ ػػرب: فػػي بػػاب الصػػلة
بػػـ عمػػؿ ال ػػمائر ووجودهػػا، وال ػػمير والعنصػػر اإل ػػاري يح (ٔ)"والمبتػػدأ ،والصػػفة

ويمبف أف نستنتا أف تطابؽ ال مائر المحيلة مع  (ٕ)عادة يفسرا ظاهر يت دـ عليه 
 .(ٖ) ... األسما  المحاؿ علييا في الجنس والعدد، سوا  في الح ور أو ال يبة

حسػػػب   (ٗ)مختلفػػة إلػػى تصػػػنيفات الل ويػػػوفوقػػػد صػػنفيا :  ثالثػػا: أسػػػما  اإل ػػارة
وهػػي تمامػػا مثػػؿ ال ػػمائر ال  ...الزمنػػي أو المبػػاني أو ال ػػرب أو البعػػد. التصػػنيؼ 

، وعػف قيمػة أسػما  اإل ػارة فػي التػرابط النصػي (٘)تفيـ إال إذا ربطت بما ت ػير إليػه
بؿ عنصػر إ ػاري غيػر ل ػوي يحػاؿ عليػه باسػـ إ ػارة لتعيينػه... وللم ػاـ نذبر أف  

فػي الػنص، والمفسػر الػذي يػرتبط الحسي دور أساس في الربط بػيف الم ػمر الػوارد 
فػي  اأف للنحػو أثػر  تثبػتوأسما  اإل ارة سػوا  دلػت علػى ال ريػب أو البعيػد،   (ٙ)به 

 والتماسؾ النصي. (ٚ) بط صحة الترابيب واالستعماالت الل وية

                                           

 .ٖٛٙابف الحاجب، األمالي، ص  (ٔ)
سػػعيد حسػػف بحيػػري، دراسػػات ل ويػػة تطبي يػػة، فػػي العبلقػػة بػػيف البنيػػة والداللػػة، مبتبػػة زهػػرا   (ٕ)

 .ٜٚال رؽ، ال اهرة، ص
عابػد بوهػادي، أثػػر النحػو فػػي تماسػؾ الػنص، مجلػػة دراسػات، العلػػوـ اإلنسػانية واالجتماعيػػة،  (ٖ)

 ..ٙعمادة البحث العلمي/ الجامعة األردنية، صـ ٖٔ.ٕ./ٗالعدد 
 .ٜٔمحمود خطابي، لسانيات النص، ص (ٗ)
 .ٜٔٔ،ٛٔٔالزناد، نسيا النص، ص  (٘)
 ..ٖٔالزناد، نسيا النص، ص - (ٙ)
، مجلػػة دراسػػػات، العلػػوـ اإلنسػػػانية ، بتصػػػرؼعابػػد بوهػػادي، أثػػػر النحػػو فػػػي تماسػػؾ الػػنص (ٚ)

 ..ٙالبحث العلمي، الجامعة األردنية، ص ـ عمادةٖٔ.ٕ./ٗواالجتماعية، العدد 
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وهػي ت ػـو بػدور حيػوي فػي التماسػؾ النصػي، :  : األسما  الموصػولةرابعا
 .(ٔ)لعربية: مف، ما، الذي، التي ومف أبرز األدوات المستعملة في ا

إف ظاهرة الحذؼ تستجيب ب ػوة الحتػراـ ال واعػد النحويػة :  : الحذؼخامسا
 .(ٕ)لما فييا مف ت دير المحذوفات ومواقعيا اإلعرابية 

فيػػي تعنػػي  (ٖ)ت ػػـو اإلحالػػة بػػدور ميػػـ فػػي الػػربط بػػيف الجمػػؿ والعبػػارات، و 
وتمثػؿ  (ٗ)ملة إلػى لفظػة مت دمػة علييػا العملية التي بم ت اها تحيؿ اللفظة المسػتع

درس النحػاة لػذا   (٘)فػي الػنص  بيف العبػارات، واأل ػيا  واألحػداث والمواقػؼ العبلقة
 (ٙ)ل مائر، وأسما  اإل ارة واألسما  الموصولة، وبعض العناصر المعجمية األخرىا

العبلقػة ال ائمػة بػيف األسػما   مرتبػزة علػىإلحالػة: وجعؿ بعض البػاحثيف ا (ٙ)األخرى
فاإلحالة في علـ الل ة النصي، هي وسيلة مف وسائؿ االتساؽ، وربط  (ٚ)سمياتيا"وم

وهػػي العبلقػػات الدالليػػة التػػي ت ػػير إلػػى اسػػترجاع المعنػػى  (ٛ)وربػػط أجػػزا  الػػنص 

                                           

، ص ٜ..ٕي فػػي  ػػو  التحليػػؿ اللسػػاني، دار جريػػر، األردف،ػط النصػػػخليلػػي البطا ػػي، الترابػػ (ٔ)
ٜٔٚ. 

عابػد بوهػادي، أثػػر النحػو فػػي تماسػؾ الػنص، مجلػػة دراسػات، العلػػوـ اإلنسػانية واالجتماعيػػة،  (ٕ)
 ..ٙألردنية، صـ عمادة البحث العلمي/ الجامعة أٖ.ٕ./ٗالعدد 

 (.ٕٙٙ/ٕٛالزبيدي، تاج العروس، دار اليداية) (ٖ)
 .ٔرياض ميسي، الخطاب األدبي مف منظور لسانيات النص، ص (ٗ)
 ..ٕٖروبرت دي بوجراند، النص والخطاب واإلجرا ، ص  (٘)
 .ٕٗزاهربف مرهوف الداودي، الترابط النصي بيف ال عر والنثر، ص  (ٙ)
 .ٖٙطاب، ص راوؿ ويوؿ، تحليؿ الخ (ٚ)
 .ٗٔأحمد عفيفي، اإلحالة في نحو النص، ص  (ٛ)
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 .(ٔ)اإلحالي في الخطاب مرة أخرى

وتتمثؿ وسائؿ الترابط اإلحالية في ثبلث ، (ٕ)واإلحالة إما نصية، أو م امية؛ 
فال ػػمائر ت ػػـو  (ٖ)وأدوات الم ارنػػة؛ ،وأسػػما  اإل ػػارة ،مائرثػػبلث وسػػائؿ هػػي: ال ػػ

 على مفيـو دور ال خوص؛ الم اربيف في عملية التلفظ.

. ويػدؿ علػى ذلػؾ تعريػؼ" (ٗ) وقد ربط النحاة بيف ال مائر؛ ومفيػـو اإلبيػاـ
وقػػد أبػػرز  (٘)ابػػف يعػػيش" للم ػػمر، وذلػػؾ حػػيف ي ػػوؿ:" الم ػػمرات مػػف نػػوع البنايػػة 

ال ػػمائر الم ػػدرة فػػي حالػػة ال طػػع علػػى الرفػػع فػػي )بسػػـ اهلل الػػرحمف  األنبػػابي دور
 الرحيـ( وقد سبؽ بذلؾ علما  العرب الذيف تبلموا عف ال مائر وأثرها في التماسؾ.

)بسػػػـ اهلل الػػػرحمف إبػػػراز األنبػػػابي دور اإلحالػػػة فػػػي التماسػػػؾ النحػػػوي فػػػي 
 الرحيـ(

وهػو بػدورا  لرحمف الػرحيـ(،)بسـ اهلل ااألنبابي أف االلتفات قد وقع في  ذبر
يػػرتبط بت يػػر ال ػػمائر، وت يػػر ال ػػمائر فػػي البػػبلـ هػػو نػػوع مػػف اإلحالػػة بمػػا سػػبؽ، 

" االلتفػات إلػى االسػـ الظػاهر ال مجػاز فيػه، ولػو لػوحظ ذلؾ:  ي وؿ األنبابي مو حا
معػػه مزيػػة  ػػمير المػػتبلـ أو المخاطػػب الػػذى وقػػع االلتفػػات عنػػه، وقػػوليـ االسػػـ 

                                           

 .ٜٔٔغرة  بؿ محمد، علـ ل ة النص النظرية والتطبيؽ، ص (ٔ)
 .ٕٖٔاألزهر الزناد، نسيا النص، ص  (ٕ)
 تتفػرع: واالخػتبلؼ، وخاصػة والت ػابه التطػابؽ منيػا يتفرع: عامة: قسميف إلى تن سـ الم ارنة (ٖ)

 فػي اإل ػارة وأسػما  ال ػمائر عػف تختلػؼ ال فيػي االتساؽ منظور فم وبيفية، أما بمية إلى
 الػنص، لسػانيات خطػابي، محمػد ينظػر، اتسػاقية. بوظيفػة ت ػـو فيػي وبػذلؾ نصػية، بونيػا
 .ٜٔص

 . ٘ٗزاهر بف مرهوف الداودي، الترابط النصي بيف ال عر والنثر، ص  (ٗ)
  .ٙٗالمرجع نفسه، ص  (٘)
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ال يبػػػة ال ي ت ػػى أف اسػػتعماله فػػػي المخاطػػب مػػثبل مجػػػاز، ألف الظػػاهر مػػف قبيػػؿ 
، ت ػوؿ: زيػد  الظاهر أف معناا أنه يعامؿ معاملة  مير ال ائب، فبما ن وؿ: هو ي ـو
، وال يعامػؿ معاملػة  ػمير المػتبلـ أو المخاطػب، فػبل ي ػوؿ: زيػد إذا حػدث عػف  ي ـو

، بؿ ي وؿ: زيد ي ـو ، بما ي وؿ: أنا أقـو ، وال ت وؿ إذا خاطبت عمرا نفسه: زيد أقـو
، ولػيس  ، بؿ ت وؿ: عمرو ي ػـو ، بما ت وؿ: أنت ت ـو بنسبة ال ياـ إليه: عمرو ت ـو
معنػػاا أنػػه مو ػػوع لل ػػي  ب يػػد ال يبػػة بو ػػع  ػػمير ال ائػػب، فاألسػػما  الظػػاهرة 
أعبلما أو غيرها؛ ح ي ة مطل ا متى أريدت معانييا، ولو أريد بيػا مػتبلـ أو مخاطػب 

دـ ذبرا، ألف مسماها لـ ي يد ب ي  و عا، فيي مو ػوعة لمعانييػا، ال أو غائب ت 
ب ػػرط  ػػي  مػػف غيبػػة أو تبلػػـ أو خطػػاب، وليسػػت مو ػػوعة ليػػا ب ػػرط ال  ػػي ، 
وليس المراد باستعماؿ االسـ الظاهر في المخاطػب، مػثبل: أنػه يػراد بػه الخطػاب، بػؿ 

عػه ال بػه، فالمزيػة فػي المراد أف مدلوله الذي استعمؿ فيه مخاطب، فالخطاب مػراد م
 .(ٔ)االلتفات تراد مع اللفظ ال به"

االلتفػػات فػػي  إلػػىأف األنبػػابي سػػلط ال ػػو   ونخلػػص مػػف هػػذا المطلػػب إلػػى:
، وااللتفػػات يبػػّوف رابطػػة ميمػػة؛ لمػػا ي ػػمله مػػف معنػػى )بسػػـ اهلل الػػرحمف الػػرحيـ(

ما  أف اإلحالػػة فػػي ثػػبلث وسػػائؿ هػػي: ال ػػمائر وأسػػ ل ويػػوفاإلحالػػة، ف ػػد قػػرر ال
بمػا قػرر األنبػابي  )بسػـ اهلل الػرحمف الػرحيـ(ملت ت ا اإل ارة وأدوات الم ارنة، وقد 

علػػى ت ػػدير  ػػمير )هػػو( أي: بسػػـ اهلل هػػو الػػرحمف، هػػو الػػرحيـ. )فػػي حالػػة ال طػػع 
 تماسبا نصيا. )بسـ اهلل الرحمف الرحيـ(على الرفع( مما يعطي 

                                           

 .ٛ،ٜعلى الصباف في علـ البياف، ص األنبابي، حا ية األنبابي (ٔ)
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ٔٔٔٓ 

 ادلطلب الخاني
 التعزيثثف ًالتنكثري 

التعريؼ والتنبير أحد األساليب الخاصػة باالسػـ، ومػا يػدؿ عليػه  يعد أسلوب
االسـ في حاؿ التعريؼ ال يدؿ عليه في حاؿ التنبير تبعا للمتبلـ والم اـ والمو وع؛ 

 يعدوقد   لت هاتاف ال  يتاف النحاة والببلغييف واهتموا بدراستيا وتحديد آلياتيا، و 
سػػػؾ، قػػػدرة وفعاليػػػة، ولعػػػؿ "روبػػػرت دي التعريػػػؼ )التحديػػػد( أحػػػد أببػػػر أدوات التما

بوجرانػػد"، هػػو أحسػػف مػػف تطػػرؽ ليػػذا المو ػػوع تفصػػيبل، وقػػد عرفػػه بأنػػه: "و ػػع 
العناصر الداخلة في عالـ النص، حيف تبوف وظيفة بػؿ مػف هػذا العناصػر ال تحمػؿ 
الجدؿ في سياؽ الموقؼ" ومعنى هذا تحدد الو ع باسـ علـ أو بصفة معرفة، بأنؾ 

إف المحتوى المفيـو الم صود ينب ي أف يبوف سيؿ االختصار، على  ت وؿ للمتل ي،
فػػػالتعريؼ يسػػػيؿ استح ػػػػار  ؛(ٔ)أسػػػاس المسػػػاحات المعلومػػػة الموجػػػػودة بالفعػػػؿ"

العناصر الداخلة تحت نطاقه، وذلػؾ أف العناصػر المعرفػة بػاألدوات أو غيرهػا، ت ػير 
ف حيػث سػيولة حػداث التماسػؾ، مػإفػي  تسػيـإلى معناهػا ب ػبؿ دقيػؽ، لػذلؾ فيػي 

ربطيػػػا بمػػػا قبليػػػا، أو إيجػػػاد العبلئػػػؽ، بمػػػا أنيػػػا سػػػيلة االستح ػػػار عنػػػدما تػػػتـ 
. وقد ذبر "دي بوجراند" تسعة عناصر، تبدو على أقؿ ت دير، صالحة علػى (ٕ)اإلحالة

 .(ٖ)مستوى الوصؼ بالمعرفة
وي سػػػـ النحػػػاة المعػػػارؼ إلػػػى سػػػبعة أقسػػػاـ هػػػي: ال ػػػمير، والعلػػػـ، واسػػػـ 

ـ الموصوؿ، واالسـ الم ترف بػ "اؿ"، والم ػاؼ إلػى معرفػة، والمنػادى اإل ارة، واالس
                                           

 .ٖٛٔروبرت دي بوجراند، النص والخطاب واإلجرا ، ص  (ٔ)
 .ٜٖٔالمرجع نفسه، ص  (ٕ)
 .ٛٛٔالزمخ ري، أساس الببلغة، ص (ٖ)
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. وللتعريػػؼ والتنبيػػر عنػػد الببلغيػػيف دور ببيػػر فػػي تح يػػؽ مػػراد (ٔ)الم صػػود بالنػػدا 
يصػػاؿ غر ػػه، ألف المعرفػػة أخػػص مػػف النبػػرة، وبلمػػا بانػػت )أي النبػػرة(  المػػتبلـ، وا 

 .(ٕ)حتماال ل ير المراد مف النبرةتح ؽ تماـ داللتيا على المراد. إذ المعرفة أقؿ ا
وتعد أداة التنبير إ ارة إلى معلومات الح ػة، أي الوحػدات الل ويػة التػي يػتـ 

فالتعريؼ والتنبير، يسػيماف فػي تح يػؽ التماسػؾ داخػؿ ؛ (ٖ)بو عيا المتبلـ مف بعد
النص، وهاتاف اآلليتاف تعتمداف على جملػة مػف األدوات، تسػعى إلػى تػرابط وتماسػؾ 

 .(ٗ)نصفي ال
ويرى عبد ال اهر الجرجاني أف الـ التعريؼ أداة تتجػاوز مػا يػراا النحػاة مػف 
تحويليا النبرة إلى معرفة، فيػي تتعػدى ذلػؾ إلػى الػربط بػيف الجمػؿ ربطػا ي ػبه ربػط 
اإلحالة بال مير؛ مف حيث إنيا تذبر السامع أو ال ارئ ب ي  سبؽ ذبرا، أو  ي  

 .(٘)و اإل ارة له في السياؽمعروؼ في الذهف جرى الببلـ عليه أ
)بسػػـ اهلل إبػػراز األنبػػابي دور التعريػػؼ والتنبيػػر فػػي التماسػػؾ النصػػي فػػي 

 . الرحمف الرحيـ(
 )بسػـ اهلل الػرحمف الػرحيـ(تعريؼ الوصػفيف فػي  -رحمه اهلل-جعؿ األنبابي 

ب)اؿ( راجعػػا إلػػى ال ػػرع والعػػرؼ الل ػػوي، ومػػف هنػػا فػػرؽ بػػيف رحمػػف بػػدوف تعريػػؼ 
، وأمػا الػرحمف فػبل، وقػد (ٙ)جعؿ األوؿ قد يطلؽ على مثؿ مسيلمة البذابوالرحمف، ف

مػػر أف التعريػػؼ مػػف أهػػـ عوامػػؿ التماسػػؾ النصػػي، قػػاؿ األنبػػابي: " المطلػػؽ علػػى 

                                           

 ..ٖٔمصطفى ال بليني، جامع الدروس العربية، ص  (ٔ)
 .ٔٚسلوبية، صمختار عطية، الت ديـ والتأخير ومباحث الترابيب بيف الببلغة واأل (ٕ)
 .ٕٙفولفجانا هانيه، مدخؿ إلى علـ الل ة النصي، ص  (ٖ)
 ..ٖٕإبراهيـ خليؿ، في اللسانيات ونحو النصص،  (ٗ)
 .ٕٚعبد ال اهر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، ص (٘)
 .ـ ٜٙٚٔ - هػ ٜٖ٘ٔ: الن ر لبناف، عاـ – بيروت والتوزيع المعرفة، النبوية، دار ابف بثير، السيرة (ٙ)
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رحمػف بمعنػى البػالغ فػي  -تعػالى -مسيلمة رحمف بمعنى ذي الرحمة، والمختص بػه
ال ي اؿ، ذبر  -تعالى -راالرحمة، وال يخفى بعدا مف إطبلقيـ امتناع إطبلقه على غي

بوف معناا المنعـ الح ي ي البػالغ  -تعالى -البي اوي أف علة اختصاص الرحمف به
، وذبػػػر غيػػػرا أف علػػػة -تعػػػالى -فػػػي اإلنعػػػاـ غايتػػػه، وذلػػػؾ ال يصػػػدؽ علػػػى غيػػػرا

 -تعالى -االختصاص بوف معناا المنعـ بجبلئؿ النعـ، والمنعـ بالجبلئؿ إنما هو اهلل
عنيػػػيف  ػػػرعي ال ل ػػػوي، فالعلػػػة مبنيػػػة علػػػى ال ػػػرع، فيبػػػوف وبػػػؿ مػػػف هػػػذيف الم

االختصػػاص  ػػرعيا ال ل ويػػا بمػػا هػػو مختػػار العػػز بػػف عبػػد السػػبلـ، ووافػػؽ عليػػه 
المصنؼ فيما يأتي، فيو مجاز لػه ح ي ػة حينئػذ، ألنػا ن ػوؿ بعػد تسػليـ أف بػبل مػف 

يجػػوز أف هػػذيف المعنيػػيف  ػػرعي ال ل ػػوي: ال نسػػلـ أف المنػػع لػػيس إال لػػذلؾ، لػػـ ال 
يبػوف مػف الوا ػع أي ػا علػػى مػا ت ػدـ بيانػه، فػػالحؽ أف المنػع ل ػوي و ػرعي وأنػػه 

 .(ٔ)مجاز ال ح ي ة له، فتدبر"
 اببير  اأف للتعريؼ والتنبير عند الببلغييف دور  ونخلص مف هذا المطلب إلى:

يصاؿ غر ه، ألف المعرفػة أخػص مػف النبػرة، إذ المعرفػة  في تح يؽ مراد المتبلـ، وا 
حتمػاال ل يػر المػراد مػف النبػرة، ومػف هنػا أبػد األنبػابي أف )الػرحمف( و)الػرحيـ( أقؿ ا

معرفة فخرج بذلؾ مف سمى نفسه زورا )رحماف اليمامة( ونبه األنبابي أف الوصفيف 
مػا لتعريػؼ ذبػر )اهلل( وبالتػالي  ال ريفيف معرفاف ألنيمػا يعػوداف علػى اسػـ الجبللػة

 النصي. )بسـ اهلل الرحمف الرحيـ(ي تماسؾ الوصفيف ال ريفيف مف قيمة بيانية ف

                                           

 .ٜاألنبابي، حا ية األنبابي على الصباف في علـ البياف، ص (ٔ)
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ٖٔٔٔ 

 ادلطلب الخالج
 احلذف 

يعد الحذؼ ظاهرة ل وية مف الظواهر المستعملة بثيرا، وقد جػا  فػي تعريػؼ 
الحػػذؼ مػػف الناحيػػة الل ويػػة: قطػػع ال ػػي  عػػف طرفػػه، قػػاؿ ابػػف منظػػور: والحجػػاـ 

ذفػه وحػذؼ ما حذؼ مف  ي  فطػرح، وي ػاؿ: احت :يحذؼ ال عر مف ذلؾ، والحذافة
رأسه، والحذؼ: الرمػي عػف جانػب وال ػرب عػف جانػب، ت ػوؿ: حػذؼ يحػذؼ حػذفا، 
وحذفه حذفا:  ربه عف جانب أو رماا عنػه، وحذفػه بالعصػا والسػيؼ، يحذفػه حػذفا 

 .(ٔ)وتحذفه:  ربه أو رماا به 

"دي  وقػػاؿ (ٕ)بأنػػه:" إسػػ اط للتخفيػػؼ" البػػاحثوف ػػد عرفػػه فأمػػا اصػػطبلحا: 
العبارات السػطحية، التػي يمبػف لمحتواهػا المفيػومي أف ي ػـو فػي  بوجراند":" استبعاد

وأطلػػػؽ علييػػػا تسػػػمية،  ،الػػػذهف، وأف يوسػػػع وأف يعػػػدؿ بواسػػػطة العبػػػارات الناقصػػػة
الحػػػذؼ  "رقيػػػة حسػػػف"وعػػػرؼ الباحثػػػاف "هاليػػػداي" و (ٖ)االبتفػػػا  بػػػالمبنى العػػػدمي"

ي الػػػنص "عبلقػػػة داخليػػػة، وفػػػي معظػػػـ األمثلػػػة يوجػػػد عنصػػػر مفتػػػرض فػػػ  وليـ:بػػػػػ
. وهذا الظاهرة تبػيف مػيبل نفسػيا، لػدى (ٗ)السابؽ، وهذا يعني بأف الحذؼ عادة قبلية

المتبلمػػيف إلػػى االقتصػػاد، فػػي المجيػػود الببلمػػي والع ػػلي، مػػف خػػبلؿ إنتػػاج الجمػػؿ 
 (٘).البسيطة

                                           

 ..ٔٛابف منظور، لساف العرب، ص  (ٔ)
 .٘ٔتماـ حمد عبد الميزؿ، الحذؼ في النحو العربي، ص (ٕ)
 ..ٖٗروبرت دي بوجراند، النص والخطاب واإلجرا ، ص  (ٖ)
 .ٕٔمحمد خطابي،لسانيات الخطاب، ص  (ٗ)
 .ٖٕظاهرة الحذؼ في الدرس الل وي، ص طاهر سليماف حمودة،  (٘)
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فالحػػذؼ ي ػػـو علػػى مبػػدأ الت ػػدير فػػي ارتباطػػه بالبنيػػة السػػطحية ال ائمػػة علػػى قػػرائف 
وهذا ما يجعؿ البحث في صور الحػذؼ دراسػة فػي المعنػى السػياقي  لفظية ومعنوية،

النصي، وربما يبػوف مػف المجػدي منيجيػا، تأبيػد أهميػة الوظيفػة الببلغيػة للحػذؼ، 
في سلـ الظواهر الببلغية العالمية، باعتبارا قاعدة بلية تخ ع ليا بؿ الل ات، ومف 

 (ٔ)لػػؾ" جوليػػاف غريمػػاس"نػػه أسػػاس فػػػي االنسػػػجاـ النصػػػي، بمػػا ألمػػح إلػػى ذإحيػػث 
ومف أنواع الحذؼ: حذؼ االسـ، حػذؼ الفعػؿ، حػذؼ الحػرؼ، حػذؼ الجملػة، حػذؼ 

 الببلـ بجملته، حذؼ أبثر مف جملة.

)بسػػػـ اهلل الػػػرحمف إبػػػراز األنبػػػابي دور الحػػػذؼ فػػػي التماسػػػؾ النصػػػي فػػػي 
 . الرحيـ(

ـ بػه ومػا ي ػو  )بسػـ اهلل الػرحمف الػرحيـ(أبد األنبابي على قيمة الحػذؼ فػي 
ه ال ػمجاز بالحذؼ إف جرينا علػى أنػ (ٕ)" في حذؼ المتعلؽ: مف دور بياني إذ ي وؿ

"وجػا  ،   (ٖ)ي ترط فيه ت ير إعػراب البػاقي بسػبب الحػذؼ بمػا فػي "واسػأؿ ال ريػة" 
مجػػاز بالزيػػادة، وبػػذا فػػي زيػػادة لفػػظ  -إف قيػػؿ بزيادتيػػا-وفػػى زيػػادة البػػا   (ٗ)ربػػؾ"

ينا على أنػه ال ي ػترط فيػه ت يػر إعػراب البػاقي بسػبب إف قيؿ بزيادته، إف جر  (اسـ)
 (ٔ)بنػا  علػى زيػادة البػاؼ وهمػا مػف المجػاز (٘)الزيادة بما فػي "لػيس بمثلػه  ػي " 

                                           

 .ٗؿ، ببلغة الخطاب وعلـ النص، ص صبلح ف  (ٔ)
 والمتعلؽ الم صود هو الفعؿ على ت دير)أبدأ بسـ اهلل(( ٕ)
 (.ٕٛ( سورة يوسؼ)ٖ)
 (.ٕٕ( سورة الفجر)ٗ)
 (. ٔٔ( سورة ال ورى)٘)
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بمعنػػى خػػبلؼ األصػػؿ ال المعػػرؼ بالبلمػػة المسػػتعملة... إلػػُ. ورد مجازيتيمػػا علػػى 
لح اإلطػػبلؽ خػػبلؼ الحػػؽ فإنػػه ال م ػػاحة فػػي االصػػطبلح، فػػبل مػػانع مػػف أف يصػػط

بع يـ على إطبلؽ المجػاز علػى  ػي  أتػى علػى خػبلؼ األصػؿ بالحػذؼ والزيػادة، 
قاؿ بع يـ: أما بػوف األوؿ لػيس مػف المجػاز المعػرؼ بمػا ذبػر فظػاهر، وأمػا بػوف 
الثاني ليس منه فبل، فإف )البا ( على أنيػا لئللصػاؽ، يصػدؽ علييػا أنيػا مسػتعملة 

هو التأبيد، فإف بؿ زائد يفيد التوبيد حاؿ الزيادة في غير ما و عت له، وذلؾ ال ير 
ال لػـ ي ػع فػي أ ػرؼ بػبلـ فتأمػؿ،.... فالتأبيػد ثمػرة للزيػادة حينئػذ، ولػيس  معنى، وا 

ال ي اؿ اللفظ الزائد مستعمؿ ال لمعنى، فيبػوف  (ٕ)الزائد بمستعمؿ فيه، وعبارة التلويح
ال نسلـ أنه مستعمؿ، ال لمعنػى بػؿ غيػر  مستعمبل في غير ما و ع له، ألننا ن وؿ:

اؿ ال لمعنػى؛ ال يسػتلـز االسػتعماؿ ػى أف االستعمػػمستعمؿ لمعنى، والفرؽ وا ح عل
في معنػى غيػر المو ػوع لػه، بػؿ ينافيػه، وهػو ظػاهر، والتح يػؽ أف معنػى اسػتعماؿ 

رادته منه فمجرد الػذبر ال يبػ وف اللفظ في المو وع له أو غيرا طلب داللته عليه، وا 
استعماال، ولو سلـ فػبل يصػح هينػا ال ػتراط العبلقػة بػيف المعنيػيف...أي وال يتصػور 
ذلػؾ فػػي اللفػظ الزائػػد، فيػو لػػيس بمجػػاز بمػا أنػػه لػيس بح ي ػػة، وقػاؿ المصػػنؼ فػػي 
)حا ية العصاـ( اعلـ أف المجاز بالحذؼ أو الزيادة لػيس مػف المجػاز بمعنػى اللفػظ 

التوسػع والتسػمح فػاللفظ فييمػا ح ي ػة، أمػا المستعمؿ... إلُ. بؿ هو بمعنى مطلػؽ 
في الحذؼ فظاهر، وأما في الزيادة فؤلف الزائدة مو وع لمعنػى التوبيػد فػي التربيػب 
ف باف ل يػرا فػي غيػرا، مػثبل "مػف" إذا وقعػت قبػؿ نبػرة عامػة بانػت لتأبيػد  الخاص وا 

                                                                                                           

لػػَْيَس ؼ( فػي قولػه تعػالى قوؿ العبلمة األنبػابي فػي هػذا ال  ػية فػي بحثنػا: )البػا تقد فصل (ٔ)
بػػيف الببلغيػػيف والنحػػوييف، المن ػػور فػػي مربػػز تعلػػيـ الببػػار، جامعػػة عػػيف  ،َبِمْثِلػػِه  ػػي 

   .ـٗٔ.ٕ( لسنة ٙٔ مس، العدد: )
 ي صد بتاب  رح التلويح على التو يح لمتف التن يح، لصدر ال ريعة العبلمة التفتازاني. (ٕ)
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 .(ٔ)عموميا و عا، وقس على ذلؾ" 

وأنػػػت إذا تأملػػػت اإللصػػػاؽ فػػػي بسػػػملة  وي ػػػوؿ األنبػػػابي عػػػف زيػػػادة )بػػػا ( باسػػػـ "
رأيته مترددا بيف أف يبوف ح ي يا ل رب تعلؽ الم رو  الػذي خالطػه العامػؿ  ..ال ارئ.

وقوته مف حيث إف ذبرا دعا إلى ذبرا، مع زيادة بونػه  ،بالمجرور؛ والذي هو االسـ
 ،أمسػبت بزيػد :مف جنسه، فاإللصاؽ فييا بالنظر إلى ذلؾ ي به اإللصػاؽ فػي نحػو

إذا قب ػػت علػػى نحػػو ثوبػػه، وبػػيف أف يبػػوف مجازيػػا لبعػػد ذلػػؾ التعلػػؽ مػػف حيػػث إف 
الم رو  إنما وجد فػي زمػف متػأخر عػف زمػف المجػرور، فاإللصػاؽ فييػا بػالنظر إلػى 

 .(ٕ)ذلؾ ي به اإللصاؽ في نحو: مررت بزيد"

أف الحػػػذؼ يسػػػتخدـ السػػػتبعاد العبػػػارات  نخلػػػص مػػػف هػػػذا المطلػػػب إلػػػىو 
ف محتواهػا مسػتنبطا بالػذهف، فالحػذؼ ي ػـو علػى مبػدأ الت ػدير؛ السطحية، التي يبو

فػػي ارتباطػػه بالبنيػػة السػػطحية ال ائمػػة علػػى قػػرائف لفظيػػة ومعنويػػة، وهػػذا مػػا يجعػػؿ 
 البحث في صور الحذؼ دراسة في المعنى السياقي النصي.

)بسػـ اهلل الػرحمف وقد أبرز األنبػابي دور الحػذؼ فػي التماسػؾ النحػوي فػي 
حذؼ متعلؽ المجرور، وت ػدير بع ػيـ )أبػدأ متبربػا باسػـ اهلل(، وحػذؼ في  الرحيـ(

ال ػػمير )هػػو( فػػي مػػف قػػرأ بػػال طع علػػى الرفػػع )هػػو الػػرحمُف( بػػؿ هػػذا العناصػػر 
تماسبا نحويا نصيا وفصاحة ببلغيػة بمػا  )بسـ اهلل الرحمف الرحيـ(المحذوفة تعطي 
 .-رحمه اهلل -و حيا األنبابي

                                           

 .ٖٔالصباف في علـ البياف، ص األنبابي، حا ية األنبابي على (ٔ)
 .٘، صمرجع السابؽ ال (ٕ)
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الم تصػػر علػػى أدوات الػػربط غيػػر بػػاؼ ل ػػماف ولمػػا بػػاف التػػرابط النصػػي 
وجػب اسػتنباط أدوات التماسػؾ النصػي المعنويػة فػي النحػو،  (ٔ)التعرؼ علػى الػنص؛

 -:ومنياوهي عبارة عف عبلقات تربط الترابيب النحوية 

: عبلقة اإلسناد: وهي بيف المبتدأ والخبػر المفػرد، وبػيف الفعػؿ والفاعػؿ، أًال
وفاعلػػه أو نائػػب فاعلػػه بالمصػػدر والم ػػت ات واسػػـ  وبػػيف بػػؿ مػػا يعمػػؿ عمػػؿ الفعػػؿ

 .الفعؿ

  .: عبلقة التعدية: بيف الفعؿ المتعدي والمفعوؿ بهحانيا

 . : عبلقة اإل افة: بيف الم اؼ والم اؼ إليهحالخا

  .: عبلقة المبلبسة: بيف الحاؿ وصاحبيارابعا

  .: عبلقة الظرفية: بيف الفعؿ والظرؼ بنوعيهخامسا

  .ة التحديد: بيف الفعؿ والمفعوؿ المطلؽ المبيف للنوع والعدد: عبلقسادسا

ثامنػػػػا: . : عبلقػػة السػػببية: بػػيف الفعػػؿ والمفعػػوؿ ألجلػػه المنصػػوبسابعثثثا
 .تاسعػا: عبلقة الوصفية: بيف النعت والمنعوت. عبلقة التمييز: بيف التمييز والمميز

ر: عبلقػػة التأبيػػد: بػػيف ع ػػ . حػػاديبػػيف البػػدؿ والمبػػدؿ منػػه عا ػػرا: عبلقػػة اإلبػػداؿ:
 ٕ) ).التأبيد والمؤبد، والفعؿ والمفعوؿ المطلؽ المؤبد له

                                           

 ..ٕٔ، صٔراجع الف يي، علـ الل ة النصي بيف النظرية والتطبيؽ، ج (ٔ)
أثر عناصر االتسػاؽ فػي تماسػؾ الػنص دراسػة نصػية مػف خػبلؿ سػورة يوسػؼ إعػداد الطالػب  (ٕ)

م دمػػة إلػػى عمػػادة محمود سليماف حسيف اليواو ػه، إ ػراؼ الػدبتور فػايز محاسػنة، رسػالة 
الدراسػات العلياػ استبماال لمتطلبات الحصوؿ على درجة الماجستيػػر فػي النحػو والصػرؼ قسػـ 

 ..٘الل ة العربية وآدابيا،ص
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ال ػمائر مػف أهػـ المبونػات النحويػة فػي الػنص العربػي ومف هنا يت ح أف 
وال ت ؿ األسما  الموصولة عف أسػما  اإل ػارة فػي قيمتيػا  ،أسما  اإل ارةوذلؾ مع 

أدوات التماسػػؾ النصػػي ظيػػر قيمػػة ت ،بمػػاالحػػذؼ  وبػػذلؾ البنيويػػة للتماسػػؾ النصػػي
 اإلسناد والتطابؽ بيف الصفة والموصوؼ وغير ذلؾ. :المعنوية في النحو مثؿ

 Charlesارؿ مػػوريس ػػػػ  ف أف ػػػػة مػتػػذبر الدراسػػات الل ويػػات  الحديثػػ
Morris  ،أوؿ مف حاوؿ تحديد ماهيػة التداوليػة، وحصػرها  ػمف مجػاؿ السػيميائية

ت والعبلمات، ومستعملي هذا العبلمات، وذلػؾ بعػد أف بػّيف وأسند إلييا دراسة العبلقا
فالتداوليػػة هػػي دراسػػة  (ٔ)أف تفاعػػؿ العبلمػػات فيمػػا بينيػػا يف ػػي إلػػى علػػـ الداللػػة، 

أف تفسػير المعنػى يتوقػؼ  C.S.Peirceويػرى بػورس  .(ٕ)الجانب االسػتعمالي لل ػة
نػى؛ وفػؽ برتوبػوؿ على نتائا استعماؿ العبلمة، وهو مرتيف بالع ؿ الػذي يػدرؾ المع

ريا ػػي ثبلثػػي يػػربط بػػيف العناصػػر المبونػػة للعبلمػػة )الممثػػؿ، المو ػػوع، المػػؤوؿ( 
ذا باف بيرس يؤبػد علػى العناصػر الثبلثػة المبونػة للعبلمػة )الممثػؿ، المو ػوع، (ٖ) وا 

المؤوؿ( فإف موريس ي ترح ثبلثة مسػتويات للنظػر فػي العبلمػة: المسػتوى الػداللي، 
 .(ٗ)المستوى التداولي و ، والمستوى التربيبي

 نظريػة مػوريسقبػؿ بػزوغ  قػد انتبيػوا األجػبل  أستطيع أف أقوؿ إف علما نػا
مطاب ػػة : إلػػى العناصػػر المبونػػة للعبلمػػة وأثػػر السػػياؽ، ف ػػدموا الببلغػػة تحػػت قاعػػدة

البػػبلـ لم ت ػػى الحػػاؿ، فالمجػػاؿ الػػداللي والتػػداولي ال يبػػوف إال مػػف خػػبلؿ السػػياؽ 

                                           

مػػدخؿ إلػػى دراسػػة بعػػض الظػػواهر التداوليػػة فػػي الل ػػة العربيػػة )الخطػػاب المسػػرحي إنموذجػػا(،  (ٔ)
 .ٖعمر بلخير، ص 

 .ٛالمرجع السابؽ، ص  (ٕ)
 .ٜانظر بحثنا التماسؾ النصي في حديث اإلسرا  والمعراج، ص (ٖ)
 .ٜ٘انظر المرجع السابؽ، ص  (ٗ)



 

  

 

 
 " وصفيةدراسة  " األنبابي وأدوات التماسؾ النحوي في البسملة

 

ٜٔٔٔ 

و"قصد المتبلـ" إذ هي مف أبثر ال رائف على فيـ ال رض مػف الببلمي وسياؽ الحاؿ 
ف التداوليػة العربيػة سػب ت التداوليػة ،  ومف هنا نسػتطيع أف ن ػرر أ(ٔ)الببلـ وداللته

ال ربيػػة، ف ػػد اهػػتـ العلمػػا  العػػرب بدراسػػة البيفيػػة التػػي يفيػػـ بيػػا المتل ػػي للفعػػؿ 
عػد الل ػة التػي تجعػؿ العبػارات ل وا علماؤنػاالببلمي، وبيفيػة إنتػاجيـ لػه، وقػد أصػؿ 

 م بولة في موقؼ معيف أو مرفو ة.
 والعبلقات الداللي، بالمستوى ببيرا اهتماما األنبابي أولى أردت أف أقوؿ: ل د

 ، التماسػؾ في)بسػـ اهلل الػرحمف الػرحيـ(   تح يؽ في ببيرا دورا ت بؿ التي الداللية
 عػف عبػارة هػي هلل الػرحمف لػرحيـ(الدالليػة فػي )بسػـ ا العبلقات وبذلؾ أبد  على أف

            موحػػػػػػدا ببلمػػػػػػا هػػػػػػذا الػػػػػػنص المعنػػػػػػوي ممػػػػػػا جعػػػػػػؿ الػػػػػػربط فػػػػػػي روابػػػػػػط تعمػػػػػػؿ
ف بانت ومنسجما،  وتػربط النص أطراؼ تجمع عبلقات عف عبارة الداللية العبلقات وا 

والمسػبب، فينػاؾ عبلقػة سػببية  والسػبب والخصػوص العمػـو بعبلقػات متوالياتػه بيف
الرحمف الرحيـ( فاهلل عز وجؿ هو الرحمف الرحيـ، أي: صػاحب الرحمػة بيف )اهلل( و)

 الواسعة الببيرة الموجبة لحبه، ولذلؾ وحبت له منزلة حب العبادة.
ومتواليػات  عبلقػات  ػملت وقد أبػرز األنبػابي أف )بسػـ اهلل الػرحمف الػرحيـ(

 قػاتالعبل مػف مجموعػة تػداخؿ بف ػؿ ومتماسػبا، منسػجما نصا منيا معنوية صيرت
 التبامػؿ وتح يػؽ والحبؾ،  والنصية االنسجاـ بذلؾ تح  تف  مجتمعة، تعمؿ الداللية
 بذلؾ. والتناغـ

 االنسػجاـ ح  ػت فػي )بسػـ اهلل الػرحمف الػرحيـ( الدالليػة العبلقػات إف تعػدد 
 .تماسبيا و حببيا في أسيمت عبلقات  بؿ الداللة واألفبار في  مستوى على

                                           

 .ٖ٘صحراوي، التداولية عند العلما  العرب، ص (ٔ)
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 ئجًأىم النتا ،خامتة البحج
وبػبلـ األنبػػابي فػي إبػػراز )بسػـ اهلل الػػرحمف الػرحيـ( وبعػد هػذا التطػػواؼ مػع 

 -تماسبيا النحوي نستطيع أف نستخلص النتائا التالية:
للتماسػػػؾ النصػػػي أدوات يرتبػػػز علييػػػا، وال يبػػػاد يخلػػػو منيػػػا نػػػص، وليػػػذا 

 األدوات دور ميـ في اإلسياـ في عملية التماسؾ الداللي للنص.
ف اختلفػت مسػمياتيـ مػا سبؽ علما  العر  بية ال رب في تأصيؿ هذا الفػف، وا 
 المنسجـ.و  المحبوؾو المسبوؾ، و السبؾ و بيف: التعليؽ والتعلؽ، 

 العربية. ل تناي بؿ النحو العنصر األساس مف عناصر تماسؾ النص في 
تعػػد ال ػػمائر مػػف أهػػـ المبونػػات النحويػػة فػػي الػػنص العربػػي التػػي تبنػػي التماسػػؾ 

ما  اإل ػػارة وال ت ػػؿ األسػػما  الموصػػولة عػػف أسػػما  اإل ػػارة فػػي النصػػي، وبػػذا أسػػ
 قيمتيا البنيوية للتماسؾ النصي.

ال يمبف إغفاؿ دور ظاهرة الحذؼ في التماسؾ النصػي حيػث تسػتجيب ب ػوة 
 الحتراـ ال واعد النحوية لما فييا مف ت دير المحذوفات ومواقعيا.
النحػػو، مثػػؿ اإلسػػناد  يجػػب اسػػتنباط أدوات التماسػػؾ النصػػي المعنويػػة فػػي

 والتطابؽ بيف الصفة والموصوؼ وغير ذلؾ.
انتبػػه علماؤنػػا األجػػبل  قبػػؿ بػػزوغ نظريػػات التماسػػؾ؛ إلػػى العناصػػر المبونػػة 

 ،مطاب ػة البػبلـ لم ت ػى الحػاؿ: للعبلمة وأثر السػياؽ، ف ػدموا الببلغػة تحػت قاعػدة
وا بدراسػػة )اإلسػػناد( وُبحثػػت ظػػاهرة األفعػػاؿ الببلميػػة  ػػمف )الخبػػر واإلن ػػا ( واهتمػػ

ودرسػػوا  ،وربػػزوا علػػى دراسػػة الترابيػػب فػػي علػػـ المعػػاني ،و)أحػػواؿ اإلسػػناد الخبػػري(
 المفردات في علـ الداللة، وهـ بيذا يتواف وف مع ما فعله التداوليوف المعاصروف.
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إف التداولية العربية سب ت التداولية ال ربية، ف د اهتـ العلما  العرب بدراسة 
 تي يفيـ بيا المتل ي الفعؿ الببلمي.البيفية ال

أبػػػد األنبػػػابي دور اإلحالػػػة بأحػػػد أدوات التماسػػػؾ النصػػػي؛ بوصػػػفيا أهػػػـ 
العبلقػػات التػػي تػػػربط العناصػػر الل ويػػة بع ػػيا بػػبعض؛ وتعمػػؿ علػػى تماسػػبيا بػػدور 

 .)بسـ اهلل الرحمف الرحيـ(ببير في خلؽ سػمة النصية في 
فػػي بنػػا   تسػػيـداة مػػف األدوات التػػي بػػيف األنبػػابي أف للحػػذؼ دورا بػػارزا بػػأ

، فيػػو أسػػلوب تعبيػػري وأدا  ل ػػوي )بسػػـ اهلل الػػرحمف الػػرحيـ(التماسػػؾ النحػػوي فػػي 
بيف األسلوب والموقؼ، وله دور في الربط؛ فالمتل ي يحاوؿ ربط النص مػف  يتناسب

 خبلؿ ت دير المحذوفات وفيـ الم صود.
التماسػؾ النحػوي، مػف حيػث  أبرز األنبابي دور التعريؼ والتنبير في إحداث

 سيولة ربط التعريؼ والتنبير ما قبله بما بعدا، أو تبويف العبلئؽ.
أدوات تماسػؾ الػنص فػي )بسػـ  األنبػابيوبعد ف د ات حت مف خػبلؿ تنػاوؿ 

وأثر ذلؾ وداللته على المعنى ما يدؿ بو وح تاـ ما ليذا العػالـ اهلل الرحمف الرحيـ( 
و مولية المعرفة بفف النحو وما يتعلؽ به؛ إذ قػد ي ػع مف دقة الفيـ وسعة االطبلع 

للتربيػػب النحػػوي غيػػر وجػػه مػػف وجػػوا اإلعػػراب المختلفػػة، وبػػؿ منيػػا لػػه مػػا يعللػػه 
 جيد في جمع مثؿ هذا األوجه المختلفة. لؤلنبابيويسوغه؛ وباف 

وتماسػبه، بما يت ح أي ػا وقوفػه علػى العبلقػات المػؤثرة فػي فيػـ التربيػب 
هػػو مػػا يعػػرؼ بمصػػطلح العامػػؿ فيػػو المحػػور والربيػػزة األساسػػية فػػي وسػػبر أغػػوارا و 

النحو العربي وبدونه ال يمبف تصورا، فيو يمثؿ منبع العبلقات داخؿ الجملػة، ومنػه 
تت ػػـو المعػػاني النحويػػة وتت ػػح، وهػػو الػػذي يعطػػي األجػػزا  فػػي الجملػػة الفعليػػة تلػػؾ 

خبر في الجملة االسمية، ومعنى المعاني مف الفاعلية والمفعولية، ومعنى االبتدا  وال
 اإل افة والتربيب اإل افي، والتبعية في المتبوعات، وبذا المتعل ات.
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في هذا التربيػب ترجػع بدرجػة  األنبابيإف المباحث النحوية التي تعرض ليا 
ببيػػرة إلػػى الناحيػػة اإلعرابيػػة التػػي ال ت فػػؿ السػػياؽ والم ػػاـ وداللػػة األجػػزا  والتربيػػب 

بير في تصور هذا المعاني؛ إذ اإلعراب أثر مف آثار العامػؿ و ػ لت التي ليا دخؿ ب
ظاهرته النحاة منذ ُوِ ع النحو، وباف قػد هػداهـ اسػت راؤهـ إلػى أف نظػـ البلمػة فػي 
 ، الجملة له أثرا في أف تبوف على حاؿ معينة مف الرفع أو النصب أو الجر أو الجـز

ف مػف األدوات عبلمػة علػى أنيػا قػد ومف ثـ بػاف موقػع البلمػة أو اقترانيػا بنػوع معػي
 ابتسبت أثرا إعرابيا خاصا، وبانت ليـ في هذا المجاؿ أصوليـ وقوانينيـ.

ول ػػد بػػاف اإلعػػراب وال يػػزاؿ هػػو قطػػب الػػدائرة فػػي النحػػو، بػػه يفتػػتح النحػػاة 
حديثيـ، ومف خبللػه يتنػاولوف خػواص التربيػب المختلفػة ال يتربػوف منيػا  ػيئا. إف 

حو أنه نحو إعرابي، فيو ي ػـو فػي منيجػه علػى اإلعػراب، وقػد بػدا السمة البارزة للن
 هذا وا حا منذ بدأ التفبير في النحو وحتى عصرنا هذا.

ولـ يختلؼ النحاة في أف المحدث ليػذا اآلثػار إنمػا هػو المػتبلـ، فيػو الػذي 
، وهو أي ا الذي ي صػد مرامػي البػبلـ ودالالتػه فػبل يصػح  يرفع وينصب ويجر ويجـز

بحاؿ، غير أنيـ اصطلحوا على تسمية هػذا األدوات عوامػؿ مػف حيػث إنيػا  أف ي فؿ
فػػي تحليلػػه  األنبػػابيأوجبػػت ذلػػؾ. وهػػذا بلػػه فػػي غايػػة الو ػػوح والمراعػػاة مػػف قبػػؿ 

 .في )بسـ اهلل الرحمف الرحيـ(التربيب تماسؾ مباحث 
لعلنا وقفنػا مػف خػبلؿ هػذا البحػث المختصػر علػى أسػتاٍذ ُمتمّيػٍز حصػيٍؼ لػه 

ٌؿ فػػي التنػػاوؿ، ومػػنيٌا فػػي الػػدرس قػػؿ نظيػػَرا بػػيَف نحػػاِة وقِتػػه مػػف أصػػحاِب اسػػت بل 
مف ث افٍة ُمَتَماِسػَبٍة ُمَتَباملػٍة  مباحثه، ول د أدَهَ ِني ما رأيُته في الحوا ي والت ريرات

ثابتػػِة األصػػوؿ، تنُمػػو وَتت ِسػػُع علػػى بػػؿِّ معرفػػٍة ُمتاحػػٍة أو ُمْسػػَتْخَرَجة، حتػػى اْبتَمَلػػْت 
 ُمذهبل في بؿِّ فٍف وِعْلـٍ له صلٌة بعلوـِ الديِف والل ة. ابتماال

أردت أف أقػػوؿ: إف الػػزعـ بػػأف مثػػؿ هػػذا المؤلفػػات مػػف والرسػػائؿ لػػـ ت ػػؼ 
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نما هي قواعد متحجرة هو زعـ ال ي را الواقػع؛ ذلػؾ أف مثػؿ هػذا المصػنفات  جديدًا وا 
ة واآلرا  تعػػػدد ثػػػروة علميػػػة عظيمػػػة خلػػػدت مػػػع الزمػػػاف، وحفلػػػت بالمعػػػارؼ المفيػػػد

السديدة والنظرات المبتبػرة، إ ػافة إلػى ميػزة أخػرى هػي أف هػذا المنظومػة التأليفيػة 
 حفظت نصوصًا مف أصوؿ ومصادر  اعت مف يد الزمف، ولـ تصلنا غير أسمائيا.

وميمػػػا يبػػػف مػػػف  ػػػي  فػػػإف الػػػذي ينب ػػػي أال ينبػػػر بحػػػاؿ هػػػو أف هػػػذا  
الذي ال يست ني عنه الدارس ميما عبل المصنفات ت ّبؿ جز ًا ببيرًا مف تراثنا الخالد 

 بعبه في العلـو والمعارؼ.
ناهيؾ عف التجديد في فػروع العلػـو الل ويػة وال ػرعية الػذي ا ػتملت علييػا 

أف رسػوؿ  –ر ػى اهلل عنػه  –هذا المؤلفات؛ ف د جا  فػي الحػديث عػف أبػى هريػرة 
ِا اأْلُم ِة َعَلى رَأِس ُبؿِّ َماَئػِة َسػَنِة قاؿ: "َإف  اهلَل َيْبَعُث ِلَيذِ  –صلى اهلل عليه وسلـ–اهلل 

 والحمد هلل أوال وآخرا. (ٔ)َمْف ُيَجدُِّد َلَيا ِديَنَيا".

                                           

 ج هػمستدربػ فػى والحػابـ ،. ٕٚٗ:  بػرقـ سػننه فػى داود أبػو رواا وقد ، صحيح الحديث هذا (ٔ)
 ٕ ج ب ػداد تػاريُ فػى والخطيػب ، ٕ٘ ص رواآلثػا السنف معرفة فى والبيي ى ، ٕٕ٘ ص ٗ
 ٕ ج الصػحيحة األحاديػث سلسػلة فػى األلبػانى الػديف ناصر محمد ال يُ ذبرا بما ، ٔٙ ص
 .ٜٜ٘ – ٜٗٔ ص
 قػاؿ: "  ٙٗ ج األعػبلـ سػير فػي الػذهبي ذبػر ف د ؛ الحديث صحة إلى أحمد اإلماـ أ ار وقد
 ، السػنف يعلميػـ مػف مائػة بؿ أسر  في للناس ي يض اهلل إف:  عنه طرؽ مف حنبؿ بف أحمد
 المائػة رأس فػي فػإذا ؛ فنظرنا:  قاؿ ، البذب – وسلـ عليه اهلل صلى – اهلل رسوؿ عف وينفى
 ." ال افعي المائتيف رأس وفى ، العزيز عبد بف عمر
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 زاجع البحجم

، المؤسسػػػة العربيػػة للدراسػػػات ٔاألسػػلوبية ونظريػػػة الػػنص، ط، إبػػراهيـ خليػػػؿ .ٔ
 .ٜٜٚٔوالن ر، بيروت، 

 ػػػر والتوزيػػػػع فػػػػي اللسػػػانيات ونحػػػو الػػػػنص دار الميسػػػر للن ،إبػػػراهيـ خليػػػؿ .ٕ
 .ٕٚٓٓ، ٔوالطباعة، عماف، األردف، ط

إبراهيـ مصطفى / أحمد الزيػات / حامػد عبػد ال ػادر / محمػد النجػار(: المعجػـ  .ٖ
 ، إسطنبوؿ، تربيا )د ط(، )د ت(. ٔالوسيط، دار الدعوة للن ر والتوزيع، ج 

ف البرهػا الزملبػاني، البػريـ عبػد بػف الواحػد عبػد بف الديف ، بماؿابف الزملباني .ٗ
، ٔتح يػؽ: د. خديجػة الحػديثي، ود. أحمػد مطلػوب، ط ،البا ؼ إلعجػاز ال ػرآف

 ـ. ٜٗٚٔهػ = ٜٖٗٔب داد،  –مطبعة العاني 
األصػػػوؿ فػػػي النحػػػو، تح يػػػؽ عبػػػد الحسػػػيف الفتيلػػػي، مؤسسػػػة  ،ابػػػف السػػػراج .٘

 .ٜٜٙٔ، ٖالرسالة، بيروت لبناف، ط
ة األغػػواط، ابػػف عيسػػى، هامػػؿ، التداوليػػة وتحليػػؿ الخطػػاب السػػيميائي، جامعػػ .ٙ

 الجزائر. 
لسػاف العػرب، طبعػة بػوالؽ  ،ابف منظور اإلفري ي جماؿ الديف محمػد بػف مبػـر .ٚ

 هػ. ٖٓٓٔ
 عيػوف باسػؿ عمػر بف محمودأبو ال اسـ جار اهلل الزمخ ري: أساس الببلغة،  .ٛ

 .ٜٜٚٔ، ٔدار البتب العلمية، بيروت لبناف طالسود، 
دار الن ػر  ،وتحليؿ وتطبيػؽ أبوعمر، سوسو وسعيفاف، رانيا، األسلوبية دراسة .ٜ

 .ٕٗٔٓالدولي، الرياض 
أحبلـ هويوة: التماسؾ النحوي في الحديث النبوي ال ريؼ، نماذج مف صحيح  .ٓٔ

 .ـٕٙٔٓمسلـ. الجميورية الجزائرية، جامعة محمد خي ر بسبرة 
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ٔٔ.  ، ، ال اهرة، مصر، (د.ط)أحمد عفيفي: اإلحالة في نحو النص. بلية دار العلـو
 )دت(.

ؿ: ق ايا الل ة العربيػة فػي اللسػانيات الوظيفيػة، دار األمػاف للن ػر أحمد متوب .ٕٔ
 .والتوزيع، الرباط، )دط(، )دت(

 .ٖٜٜٔ، ٔنسيا النص، المربز الث افي العربي، بيروت، ط األزهر الزناد: .ٖٔ
بخػوش جػػار اهلل حسػػيف ذرا لػػي: الثنائيػػات المت ػايرة فػػي بتػػاب دالئػػؿ اإلعجػػاز  .ٗٔ

 .ٕٛٓٓ، ٔلة عماف، األردف، ط لعبد ال اهر الجرجاني، دار دج
بلخيػػر، عمػػر، مػػدخؿ إلػػى دراسػػة بعػػض الظػػواهر التداوليػػة فػػي الل ػػة العربيػػة  .٘ٔ

  ٕٔٓٓ)الخطاب المسرحي إنموذجا( مجلة إنسانيات، الجزائر 
بػػوقرة نعمػػاف، الخطػػاب األدبػػي ورهانػػات التأويػػؿ، عػػالـ البتػػب الحػػديث للن ػػر  .ٙٔ

 .ٕٕٔٓوالتوزيع، 
. ٜٚٛٔالمنصػػورة، مصػػر،  -لنبويػػة دار الوفػػا  البيػػومي، محمػػد، الببلغػػة ا .ٚٔ

 .ٔط
تماـ حمد: الحذؼ في النحو العربي، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية للن ر  .ٛٔ

 .ٕ٘ٓٓ، ٔوالتوزيع، عماف األردف، ط
عالـ  ،جاب اهلل، أسامة عبدالعزيز، إنجاز النص م اربات في التنظير والتطبيؽ .ٜٔ

 ـ.ٕ٘ٔٓالبتب الحديث، األردف 
 .ٜٜٛٔلبياف والتبييف، ت عبد السبلـ هاروف، الخانجي، ال اهرة، الجاحظ، ا .ٕٓ
جػػوف بػػويف، النظريػػة ال ػػعرية، ترجمػػة أحمػػد درويػػش، دار غريػػب للطباعػػة  .ٕٔ

 .ٕٓٓٓوالن ر، ال اهرة 
حػػاتـ، ريػػاض محمػػود، الخػػط العمػػودي والخػػط األف ػػي فػػي اللسػػانيات ال ربيػػة،  .ٕٕ

 . ٕٙٔٓ، ٕ العدد ٗمجلة جامعة بابؿ للعلـو اإلنسانية، مجلد 
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حسيف جمعة، في جمالية البلمة دراسة ببلغية ن دية. من ورات اتحػاد البتػاب  .ٖٕ
 .ـٕٕٓٓالعرب، دم ؽ، 

حسػػيف، م دمػػة ن ػػد النثػػر المنسػػوب ل دامػػة بػػف جعفػػر، ت العبػػادي، ال ػػاهرة،  .ٕٗ
ٜٜٔٙ. 

راوؿ ويػػوؿ: تحليػػؿ الخطػػاب، ترجمػػة: لطفػػي الزليطػػي ومنيػػر التربػػي، مطػػابع  .ٕ٘
 .ٜٜٚٔ)دط(، الملؾ سعود الرياض، 

النص والخطاب واإلجرا ، تػر: تمػاـ حسػاف، عػالـ البتػب،  روبرت دي بوجراند: .ٕٙ
 .ٜٜٛٔ، ٔال اهرة، ط

رياض ميسى: الخطاب األدبي مف منظور لسػانيات الػنص طػوؽ الحمامػة فػي  .ٕٚ
 .ٕ٘ٓٓ، جامعة عنابة، ٕ٘ٓٓ، األلؼ واألالؼ:، مذبرة ماجستير

ال عر والنثر، قسػـ الل ػة العربيػة،  زاهربف مرهوف الداودي: الترابط النصي بيف .ٕٛ
 .ٕٓٔٓعماف، األردف،  ٔاالجتماعية، ط بلية العلـو

، ٔسعيد حسف البحيري:علـ الل ة النصػي، مبتبػة لبنػاف للنا ػريف، ال ػاهرة، ط .ٜٕ
ٜٜٔٚ. 

صبحي ابػراهيـ الف ػي: علػـ الل ػة النصػي بػيف النظريػة والتطبيػؽ، دار ال بػا ،  .ٖٓ
 .ٕٓٓٓ، ٔال اهرة، ط

سػػػعود، التداوليػػػة عنػػػد العلمػػػا  العػػػرب، دار الطليعػػػة، بيػػػروت صػػػحراوي، د.م .ٖٔ
ٕٓٓ٘. 

صػػبلح ف ػػؿ: ببلغػػة الخطػػاب وعلػػـ الػػنص، ال ػػربة المصػػرية العالميػػة للن ػػر  .ٕٖ
 .ٜٜٙٔ، ٔلونجماف، الجيزة، مصر ط 

طػػػاهر سػػػليماف حمػػػودة: ظػػػاهرة الحػػػذؼ فػػػي الػػػدرس الل ػػػوي، دار الجامعيػػػة  .ٖٖ
 ت(.للطباعة والن ر والتوزيع، اإلسبندرية )د.
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.  المنػػار دار لل ػػيُ، النحػػاة أ ػػير والتػػاريُ النحػػو الطنطػػاوي، محمػػد، ن ػػأة .ٖٗ
 ـ ٜٜٔٔ هػ ٕٔٗٔ سنة

عبد ال اهر الجرجاني: دالئؿ اإلعجاز، تح: محمد ر ػواف الدايػة ودبتػور فػايز  .ٖ٘
 ط.ٔ، ٕٚٓٓالداية، دار الفبر،، دم ؽ، سوريا، 

سػليماف العطػار،  :عزة  بؿ محمد: علـ ل ة النص )النظرية والتطبيػؽ(، ت ػديـ .ٖٙ
 ـ.ٕٚٓٓ، ٔمبتبة اآلداب، ال اهرة، مصر، ط

 ، نا يوناؿ بريس.ٜٓٛٔعياد،  بري، مبادئ علـ األسلوب العربي،  .ٖٚ
 سػػنة األولػػى الطبعػػة لػػآلف،  ن ػػأته منػػذ العربػػي النحػػو فػػاخر، علػػي، تػػاريُ .ٖٛ

   ـٜٛٛٔ – هػٛٓٗٔ
ترجمػػة  فولفجػانا هانيػه مػػف ودينػر فنيفيجػػر: مػدخؿ إلػػى علػـ الل ػػة النصػي:، .ٜٖ

 فالح بف  يب العجمي.
فيصؿ مرعي وآخروف، م اصد التعريػؼ والتنبيػر لؤللفػاظ المتماثلػة مػف ال ػرآف  .ٓٗ

ـ مجلػػة جامعػػة زاخػػو، ٖٕٔٓالبػػريـ، بليػػة التربيػػة، جامعػػة الموصػػؿ، العػػراؽ. 
 .ٔ( العدد B)ٔالمجلد 

 ال اسػـ ألبػى األنػؼ الػروض بتػاب فػي والصػرفية النحويػة ل ـ، علي، المسػائؿ .ٔٗ
 ـ.ٖٜٜٔ. األزهر بجامعة" دبتوراا" رسالة ليالسيي

محمد ال اوش: أصوؿ تحليؿ الخطاب في النظرية النحوية العربية، المؤسسػة  .ٕٗ
 .ٕٔٓٓ ٔ، طٔالعربية للتوزيع، ما 

محمد خطػابي: لسػانيات الخطػاب، المربػز الث ػافي العربػي، البي ػا ، الم ػرب،  .ٖٗ
 .ٜٜٔٔ، ٔط
ترابيب بػيف الببلغػة واألسػلوبية، دار مختار عطية: الت ديـ والتأخير ومباحث ال .ٗٗ

 الوفا  ػلدنيا الطباعة والن ر، )دط(، اإلسبندرية، مصر.
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المرادي أبو محمد الحسف بػف قاسػـ: الجنػي الػداني فػي حػروؼ المعػاني، تػح:  .٘ٗ
، ٔفخر الديف قباوي، ومحمد نديـ فا ؿ، دار البتب العلميػة، بيػروت، لبنػاف، ط

ٜٜٔٛ. 
، بيػػروت، ٔوس العربيػػة، مؤسسػػة الرسػػالة، طمصػػطفى ال بلينػػي: جػػامع الػػدر  .ٙٗ

 .ٕ٘ٓٓلبناف، 
مفتػػاح إبػػراهيـ محمػػد عبػػداهلل، التماسػػؾ النصػػي لبلسػػتخداـ الل ػػوي فػػي  ػػعر  .ٚٗ

 .ٕ٘ٔٓالخنسا ، عالـ البتب الحديث، األردف 
الوصؿ والفصؿ في خطػب نيػا الببلغػة، جامعػة المثنػى، بليػة  هادي، حسف.د .ٛٗ

 .ٔٓٔالتربية مجلة بلية اآلداب العدد 


