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Abstract 

Lexical cohesion, like the most prominent modern linguistic currents, deals with the 

text by highlighting the interconnectedness of the lexical elements and the role of these 

interconnected elements in the movement of the text and its development towards the 

desired goals. This trend helps us delve into the depths of the text and reveal how the 

lexical elements are organized to produce the text. Because these elements incubate 

ideas and meanings as they relate to the context. Nahj al-Balaghah, as a ray of the light 

of the Qur’an, occupied the summit of eloquence with its literary and intellectual 

richness. It is considered the best field for textual analysis that deserves to be 

examined. This noble book includes a chapter of the valuable sermons of Imam Ali, 

peace be upon him, that he gave in various contents following the diversity of 

discursive purposes. Thus, we chose the 112th sermon of this chapter, which is an 

ethical sermon charged with interrelated lexical indications, and we analyzed the 

functions of these indicators in achieving the coherence of the text as a coherent whole 

by shedding light on the mechanism of repetition (with its complete and partial types, 

synonymy and repetition of compositional formulas) and the lexical accompaniment 

(the phenomenon of the approach) based on Analytical. It emerged through our study 

that the sermon 112 of Nahj al-Balaghah was built on a tightly woven fabric with 

interrelated lexical relationships according to the context, and that the use of repetition 

and solidarity of all kinds as mechanisms that prevail over the text plays an effective 

role in the cohesion of textual units by creating an emphasis on the rotation of the text 

around it. It also contributes to the production of persuasive discourse through 

association, assertion, and an analogy between contradictions. 
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 هنج الةالغة(من 112عشرة ) املائة واثنيتبطةة اخل يف عمم امل سكماالتّ

 دي(ية هاليوفقاً لنظر)

 2ييا کمالؤ ، ر 1يجزين يعابد يمهد
 رانية وآداهبا، جامعة اصفهان، اصفهان، اياستاذ مساعد، قسم اللغة العرب .1

 رانيهان، اصفهان، اة وآداهبا، جامعة اصفيقسم اللغة العرب، توراهكطالةة يف مرحلة الد .2

 (07/08/2021. تأريخ القةول: 30/01/2021)تأريخ االستالم: 

 صامللخّ

اليت   تماسك النصّنظرية ال من أهمّ أعمدةِ يعدّ، سانية احلديثةارات اللّأبرز التيّبوصفه  املعمم  كإنّ التماس

 یوء علتسليط الضّ اىل الةحثهدف هذا يمن هذا املنبطلق، و ،م1976سنة  مايكل هاليدي ورقية حسناقترحها 

 یعليساعدنا هذا االجتاه  املنشودة. جتاه الغايات وتنميته ة النصّكاملتالحم يف حر هادوروالعناصر املعممية  ترابط

ار كحاضنة األف هذه العناصرألنّ  ؛املعممية إلنتاج النصّ ة انتظام العناصريفيّكشف عن كوال اخلوض يف أعماق النصّ

 بثرائه األديبة الفصاحة ، قمّمن نور القرآن اشعاعبصفته ،الةالغة هنجلقد احتلّ  ياق.قها مع السّواملعاين بتعال

باباً من تاب الشريف كهذا ال يتضمّن يستحقّ الوقوف عنده.الذي   للتحليل النصّ عدّ خري جمالٍيُحيث  ،ريكوالف

قد وة. ني املختلفة متابعاً لتنوع الغايات اخلبطابيّيف املضام -المعليه السّ-إلمام عل  اليت ألقاها امة قيّاخلبطب ال

بتحليل  تُقم،كما  رات املعممية املتراببطةوه  خبطةة أخالقية مشحونة باملؤشّمن هذا الةاب  112بطةة اخل تُاختر

  واجلزئ )بأنواعها التامّراركالت يتآلي یوء عللّ منسمم بإلقاء الضّكك النصّ كهذه املؤشرات يف حتقيق متاس وظائف

املنهج  یعل ةًمعتمد   هلاليدي وحسن،وفق نظرية التماسك النصّ )ظاهرة البطةاق(تضامّ( والوالتوازيوالترادف 

 كةم السّكحمنسيجٍ ی من هنج الةالغة بنيت عل 112بطةة اخلأنّ  ةدراسهذه المن خالل  وقد اتضحالتحليل .-الوصف 

بدرجاهتا األربعة وظيفتها الرببطية  راركالت ظاهرة أدّتلقد  .ةالنصي اوحداهتبني أجزاء الوثيقة العالقات املعممية من 

يف املقاطع  أدّت دورها الوظيف  باستدعاء العناصر املتماورة التضامّظاهرة كما أنّ  ،النصّية خالل تةئري الوحدات

باستمرار ن اليتن اآلاهكذا تقوم هات .اخلبطةة نصّالغالب علی سلوب بوصفها األالبطةاق تقنية خالل  ية الواحدةالنصّ

هذا إنتاج إلی  تؤدّيانا مما أنّهك ؛«ذمّ الدنيا والتحذير منها» ربی أيداللة الكال وتوجيهها جتاهطوال النصّ  املعاين

 يدي. كا التأوالتوجيه  خالل دورمهبطاب اإلقناع  اخل

 سةيالرئلمات كال

  دي.يهال ليكما، 112بطةة اخل، عمم امل ك، هنج الةالغة، التماس النصّ كالتماس
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 مةاملقدّ

 یبتماوزها مستو سانية احلديثةالةحوث اللّية معظم مساحة راسات النصّدّالت لقد احتلّ

غري غوي اللّللتحليل  يةوحدة األساسالك حيةة وباهتمامها بالنصّالرّ النصّ آفاق یاجلملة إل

ةةية والسّ مها حنو النصّكحي»منتظمة  متواليةسيج املنسمم من مجل والنّللتمزئة  ةقابل

ذا فإنّ كه ؛(14:م2009س،)مدا« والعليا یربكاللية الت الدّ)التعالق واالنسمام( والةنيا

ما ك ،تقوّم هويّته للنصّ جوهريةٌ خاصيةٌ  غة النصّعلم اللّ رؤيةحسب واالنسمام  الترابط 

 اجتاهك  صّالن كالتماسو ية.النصّعايري املأهمّ من تحام لواال كةالسّ يعدّون علماء النصّأنّ 

 للنصّ اجلمل والعناصر املؤلّفةرابط بني التدراسة  یينحو إل  غة النصّمن علم اللّهامّ 

. دورها الوظيف  يف إنتاج النصّ یوء علتسليط الضّصال هذه العناصر باملضمون باتّيفية كو

قات أو العال»ـب  النصّ كن التماسرائدي هذا االجتاه يعرّفاك ،حسن ةل هاليدي ورقيّكإنّ ماي

 اخلية وبني النصّالدّ ربط بني عناصر النصّالاللية اليت تسهم يف لية والدّكاألدوات الشّ

 فإنّ النصّ ،من هذا بطالقاًان ؛(1/96: جم2000)الفق ، « یحية أخروالةيئة احمليبطة من نا

اهلدف ب قوهو متعلّ یوح املعننتيمة حتمية لوضساق اليل معاً واالتّفظ  والدّاللّ مثرة الترابط

لةحث عن عناصر ل یيف اخلبطوات األول كبالتماس ستلزم وصف النصّي. امن وراء النصّكال

مها الكوييب ومعمم  كتر :مستويني ن رصدها خاللكبطحية اليت ميالسّ ةنيةبط يف الالرّ

إنّ الم. كرغم نضج سلسلة ال اللة طوال النصّة الدّيسامهان يف انتظام املعاين واستمراريّ

ق من خالل اختيار املفردات عن طريق إحالة بط الذي يتحقّالرّ» یيقوم علعمم  امل كةالسّ

 أعمدة یعل یاخلبطاب يةننّ مبا أو ؛(105 :م2009)شةل حممد، « عنصر آخر یعنصر إل

ة كمتماسمها ينظتياق ووفق السّ املعاجم األلفاظ من ساحة نتقاءفإنّ ا ،وينتج هبااأللفاظ 

 الرونقما ينشد ك  ،اخلبطاب وتأثريه يف املتلقّ إنتاجة يفيّك يفر املضمون يؤثّمع مالئمةً و

 .تابة من خالل اإلحاالت املعممية والتالعب باأللفاظبإزالة الرّ النشاط يف النصّو

 یمسعدّ من أيُ ،إمام الفصحاء -المعليه السّ-  الم اإلمام علكإنّ  رفما نعك

ما ك ،الم أي أديب  مستواهكةلغ مل يو ،حةالفصا وهو يف ذروةِ أدباًوراً وعمقاً كف صوصالنّ

« الم اخلالقكالم املخلوق ودون كفوق » حيث يعترب ؛لّهاكريعة الشّ یعل حيتويالم جامع ك هو

 مصةوغ-الم عليه السّ-الم اإلمام ك خزانةكوهنج الةالغة  ؛(1/8 ج :م1960)ابن أيب احلديد، 

ما له ثروة بالغية المه الشريف ك  من ضريف الرّإذ اختار الشّ؛ طوال العصور اخللود بلون

من أبواب هنج  بابٌفتح له انالذي  -المعليه السّ-من أهمّ فنون اإلمام عل   .ريةكية وفوفنّ

يف  الذي ازدهرالتأثري واإلقناع يف  يةفنون اخلبطابال یأرقمن  وهو اخلبطابة فنّ ،الةالغة



  419 ... نهج البالغة(من 112عشرة ) يالمائة واثنتخطبة ال يف معجميال سكماالت  

نني: "اخلبطيب كرُ یةين علي الذي  االجتماعتواصل نوعاً من الاخلبطابة  . تعدّصدر اإلسالم

ذا فإنّ اخلبطيب كه املخاطب؛ وإقناع یتوصيل املعن بغية ل إليه"رسَل" و"املستمع أو املُرسِأو املُ

ابة هو الفهم فمدار اخلبط ؛  فيقع الفهمة اليت ترببطه املتلقّكاملفهومات املشتر یيعتمد عل»

خبطيب كالم إنّ اإلمام عليه السّ ؛مرانسياقاً من هذا األ .(42 :م2017)خضري، « واإلفهام

اختيار استراتيميات خبطابية  یيعمد إل، بأحوال املخاطب ومقتضيات اخلبطابيهتمّ حاذق 

ثر العريب فربع يف تاريخ النّ فارقةٌ فنيةٌ عالمةٌ»فإنّ خبطةه  ؛ع املقتضياتعة تةعاً لتنوّمتنوّ

« ن اإلجياز واإلطناب يف مواقعهية مش ء من نواح  اخلبطابة الفنّ لّكيف الم( )عليه السّ

من خبطب هنج  "112بطةة اخل"قد اخترنا إنّنا ف ،نظراً هلذه اخلصائص .(43 :املصدر نفسه)

حسب املعمم   كماسرت فيه عناصر التّفًّتوأخالق   وه  نصّ ق يأمنوذج تبطةك الةالغة

ضالً عن حتلّيها امتازت بتوظيف هذه العناصر جتاه الغايات التوجيهية واإلقناعية فوفحواها 

 ية وجزالة األسلوب. بزينة الفصاحة والرباعة الفنّ

 ة الةحثأمهيّ

ودوره النشيط يف  النصّ كحتليل متاسيف املعمم   ساقأمهيّة االتّه من حث قيمتيستمدّ الة

إنّ االتساق ف .حسب طةيعتها اهتاسياقصال بشديدة االتّألنّ األلفاظ املعممية  ؛ياقتةيني السّ

 مهمّتهاأداء إنتاج اخلبطاب ب يفتؤثّر  هاتما أنّ آليّك ،امل للنصّكالفهم ال یيؤدّي إل املعمم 

يف األساس منوط  إنّ إنتاج النصّ ،للتعةري بطلوبة؛ بعةارة أدقّيف حتقيق االستراتيميات امل

بطةة اخلإنّ  ،یبترابط األلفاظ وتوظيفها حنو الغاية اخلبطابية. هذا من جهة ومن جهة أخر

ياهنا مشحون باإلحاالت كماه حيث ج الةالغة تعدّ جماالً خصةاً لتبطةيق هذا االتّمن هن 112

واألهداف  یربكالةنية ال یف علن من خالهلا التعرّكاملعممية والعناصر اإلقناعية اليت مي

 .االيت حتيط هباألخالقية 

  داف الةحثأه

ساق املعمم  ات االتّليّآ وظائفدراسة اىل هذا الةحث  عىيس،  ةانبطالقاً من هذه األمهيّ

 رأيمن هنج الةالغة حسب  112بطةة اخل كبأنواعهما( يف حتقيق متاسوالتضام رار ك)الت

خالل توظيف  انيهمعية اخلبطاب ونشر ة حتقيق نصّيفيّكحتليل  یإل يهدف ما أنهك ؛هاليدي

 ةدأي التحليل . -املنهج الوصف  یمعتمداً عل ،بتقدمي شواهد خمتارة منها هذه اآلليات

برؤية  وآليّاهتااملعمم   كوالتماس وجه العامّ یبأنواعها علظاهرة التماسك  بتعريف الةحث
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توجيه هذه اخلبطةة هذه اآلليّات وفاعليّتها يف ات جتليّعن  شفكال یعمد إلي ، مثّأخصّ

 غة وحتليل اخلبطاب.مستخدماً معبطيات علم اللّ

 أسئلة الةحث

 اإلجابة عن األسئلة التالية: شبطر الةحثتّمه ي ،ورةكجتاه بلوغ الغايات املذ

من هنج الةالغة وفق رأي  112بطةة اخلاملعمم  يف  كما ه  أبرز آليات التماس .1

 هاليدي؟

 املعمم  يف توجيه اخلبطاب وإجنازه؟ كر عناصر التماسؤثّيف تك .2

 خلفيّة الةحث

له املعاجلات  ختضع مبا أنّ هنج الةالغة مَشرع الفصاحة ومنوذج الةالغة، فمن املتوقّع أن

العلميّة املتعدّدة يف احلقول املختلفة السيّما يف جمال التماسك النصّ  حيث متثّل هذه 

 احملاوالت اللّسانية نرباساً نستض ء به يف دراستنا؛ من أمهّها: 

هـ(مقالة "آليات الترابط النصّ  يف 1442أفضل ، عل ؛ موسوي بناه، سيّد أمحد. ) -

بن أيب طالب )ع( دراسة حتليلية يف ضوء لسانيات النصّ". خبطةة اجلهاد لإلمام عل  

: حياول هذا الةحث 30-1. صص 1. العدد23جملة آفاق احلضارة اإلسالمية. السنة 

كشف عناصر االتّساق )النحوي، املعمم  والصّويت( واالنسمام يف خبطةة اجلهاد 

خبطةة متماسكة  وحتليل دورها يف متاسك نصّها فيربز براعة صاحب اخلبطةة يف إلقاء

لقد ركّز الةاحثان  ويف خلق اجلمال الذي يناسب الغرض الذي سيقت اخلبطةة من أجله.

؛ فقد بنوعيه "التكرار" و"التضام" ،ساق املعمم  يف أثناء هذا الةحثعلی ظاهرة االتّ

بوصفها العالقة األهمّ بني إلی حتليل دور تقنية التضاد  -يف قسم التضامّ-قاتبطرّ

من  كر بعض مناذجبذ-يف قسم التكرار -تفياكاقد  و ؛يف متاسك اخلبطةةاملتصاحةات 

االنفعايل هلذه  ثرأنواعه )احملض، اجلزئ  والترادف( موجزاًمعتمداً علی تةيني األ

 .س املوقف النفس  لإلمام كمرسل النصّاكوانعيف ضمري املخاطب  النماذج

  يف رسائل هنج الةالغة مقالة "االتّساق املعمم حممدي، سكينة؛ خزعل ، إنسية. -

(. جملة اللغة العربية ه1441)رسالة اإلمام عل )ع( ملالك األشتر النخع  منوذجاً. )

: تعتقد الةاحثة يف هذا الةحث بأنّ التعرّف 632-613. صص 4. العدد15وآداهبا. السنة 

ة منها على التماسك النصّ  يف هذه الرّسالة احلكومية والةحث عن احملاوراللّغوية األصلي

يف التحليل املعمم ،  كرار والتضادّ كأهمّ أبعاد التضامّخالل حتليل ظاهرة الت والفرعيّة
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يةّني التركيز األساس يف تنظيم أمور الةالد وإمعان النظر يف األولويّات اإلجرائية 

 .كدُستور حكوم 

غة ر من منظار علم لتكراهـ(. مقالة " ال1436زارع، آفرين؛ سلبطان آبادي، جنمة.) -

النصّ علی نظرية هاليدي وحسن)اخلبطةة القاصعة من هنج  كالنصّ ودوره يف متاس

: 136-125. صص 1. العدد11الةالغة أمنوذجاً(". جملة اللغة العربية وآداهبا. السنة 

 يف كةرية بعناية ىحيظ النصّ حنو من منظار كرارالتّأنّ  یإل ةالكاتةتنته  

 والقدمية املعلومات اجلديدة بني للتوازن لتكرارا ةخاصيّ بسةب وذلك اخلبطةةالقاصعة؛

لمات كيف ال تكراراً األكثر الكلماتو للمتلقّ  لقضية لفهم اتسهيالً وبالتايل النصّ يف

 ما ترتةط بالزّمان واالسم الدالّ علی حقيقة. كالعامّة فيما ترتةط باإلنسان، وبعد ذل

لنصّـ ، دراسـة تبطةيقيـة يف    "التماسـك ا م(.2015الوداع ، عيسـ  جـواد حممـد فضـل. )     -

ملتبطلّةات احلصول على درجـة الـدكتوراه يف   قدّمت هذه األطروحة استكماالً . هنج الةالغة"

هــذه الدّراســة درســت  :واألطــاريح للرســائل العلمــ زكرإصــدار: املاللغــة العربيــة وآداهبــا، 

املعمم ، شتّى التماسكات النصّية على مستويات عدّة منها التماسك النصّ ، والتماسك 

طةّقـت هـذه املسـتويات     والتماسك النحوي، والتماسك الـدّاليل، والتماسـك التّـداويل، مثّ   

 إنّ هــذه األطروحــة تعــدّ نرباســاً نستضــ ء بــه يف   هنــج الةالغــة. خبطــب خمتــارة مــن  علــى

ك املعممـ  فقـد ركّـز الةاحـث علـی أسـلوب       أمّا يف الةاب املختصّ بالتماس خبطوات حبثنا.

، كمـا ألقـی الضـوء علـی دور عامـل      ملختلفـة اعـه  ليل ظـاهرة التكـرار بأنوا  التةئري خالل حت

التضاّد يف متاسك النّص املختار من هنـج الةالغـة خـالل مسـتوياته الثالثـة. وإنّـا لوجـدنا        

 هذا األسلوب املستخدم خري منهجٍ لتحليل التماسك املعمم  يف هذا الةحث.

در  راركت ة "بررسی نقش عاملش(. مقال1393رضا. ) برويين، خليل؛ نظري، عل  -

وی انسمام هليدي وحسن". كهای هنج الةالغه بر اساس الانسمام خبش  به خبطةه

لقد رصدت هذه املقالة عنصر : 10. العدد 6الزهرا. السنة اه كدانش بزوه  زبانجملة 

جبميع أنواعه يف خبطب هنج الةالغة وعملت علی إحصاء أهمّ عناصر االتّساق ك راركالت

اخلبطب، خالل تأدية وظيفتها يف اتصال الةنی  كلظاهرة وتةيني دورها يف متاسهذه ا

 ربی وترابط بعضها بةعض يف ضوء نظرية هاليدي وحسن.كال

 ومن الدّراسات األخری يف ساحة التّماسك النصّ  ه : -
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م(. مقالة "حنو دراسات لسانية حديثة للخبطاب العريب: 2014اخلفاج ، رسول. ) -

عمم  منوذجاً. جملة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية. الجملد امل كدراسة التماس

: يقوم هذا الةحث باقتراح أسلوبٍ حتليل  للنّصوص العربية يعتمد علی 2. ملحق41

ما يقوم بتبطةيق هذا ك املعمم  بني متواليات مجل النصّ؛ كمّ  حلمم التماسكالقياس ال

من نصّ مقالة "من أجل مغرب عريب موحّد" األسلوب املقترح علی اجلمل العشر األولی 

إنّ نصّ هذه املقالة املنشورة املعمم  بني مجله املتتالية.  كللتعرّف علی حلقات التماس

يتبطلب اعتماد الةاحث علی خمبطبطات من العالقات، تظهر متاسكه خالل حلقات اجلمل 

اقية، ولتمييز اجلمل األفقية والرأسية إلبراز تراببطها باللواحق والسوابق من اجلمل الة

 األساسية للنصّ.

ستر املعنونة بـ"أدوات جم(. رسالة مقدّمة لنيل شهادة املا2017زهية، مزيايين. ) -

تور فرحي : كالنصّ ؛ دراسة تبطةيقية يف نصّ عريب منوذجاً" إشراف: الد كالتماس

العريب هتدف هذه الرّسالة إلی حتليل دور آليات االتّساق النحوي واملعمم  يف النصّ 

ر أنواع آليّات كتف  الةاحثة بذكت -خاصّة يف ميدان االتّساق املعمم -ل موجز كبش

 رار والتضامّ.كالت

اية كيف احل كواحلة كعةد القوي، غادة حممد. )د.ت(. مقالة "من آليات السة -

شف هذا الةحث عن وسائل ك: ي289اخلرافية الفارسية. جملة رسالة املشرق. العدد 

ايات اخلرافية الفارسية اليت تستمدّ هويّتها من األدب الشعيب، ك  للحالنصّ كالتماس

هذه النصوص، معتمداً علی  كبغية الوصول إلی القواعد النصيّة اليت حتقّق متاس

التحليل . لقد قام  الةاحث بتعريف أنواع آليّات االتساق)النحوي  -املنهج التصنيف 

ربی للنّصوص( بتقدمي بعض كني الةنی الواملعمم ( واالنسمام)العالقات الداللية ب

ويف باب التماسك املعمم  لقد ألقی الةاحث الضوء علی  مناذج من هذه النصوص.

ظاهرة التكرار بأنواعها )احملض، اجلزئ  والترادف( يف النصّ احلكائ  لتةيني مدی 

إلی متاسكه وتوضيح فائدة هذه الظاهرة يف نقله كالتأكيد ومتديد احلك ، كما تبطرّق 

 حتليل دور التضادّ والتالزم الذكري يف بناء موضوع احلكايات.

 كهذه الةحوث اليت عاجلت زوايا هامّة من هنج الةالغة من منظار التماس رغم

إنّنا مل نعثر علی حبثٍ وافٍ جامع األبعاد يف حتليل مهمّة آليّات االتساق املعمم  املعمم ؛ 

مشحونة بالتعابري الفنية  -رغم اختصارها -ة"، وه  خبطة112بطةة اخليف حتقيق متاسك "
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ما ه  تعدّ نصّاً ذا قيمة لغوية ك نبطاق احلماج  املنسمم،لل اًوفق،واحملسّنات اللفظية 

الم املخلوق. ما مييّز حبثنا هذا عن كومضمونية من جمموعة هنج الةالغة بوصفها فوق 

 يز علی حمورين:كورة، التركالةحوث املذ

ربی وفق مضامينها ك وحدات إلی أربعة -بوصفه وحدة شاملة -تقسيم نصّ اخلبطةة .1

شف عن الةؤرات)املفتاحية وغري كها معتمداً علی الكاملتّصلة باملقام، مثّ حتليل متاس

املفتاحية( اليت تربط بني اجلمل يف مستوی الوحدات النصّية الصغری، وتشدّ 

يفية كملنسمم ويرسم ربی حيث يربز لنا بوضوح نسيج النصّ اكالوحدات األربعة ال

ة الداللية؛ إذ كما يساعدنا علی فهم هذه احلركبثّ الداللة اجلامعة طوال النصّ 

ظّاهرة الغالةة عليه حسب كاليقتض  نصّ هذه اخلبطةة تسليط الضوء علی التةئري 

 طةيعته احلماجيّة.

توسيع ساحة املصاحةة املعممية واالهتمام بالعالقات األخری بني املتصاحةات  .2

اً بالعالقات اللفظية اليت تتمذّر نانب عالقة التضادّ؛ إذ تعدّ اخلبطةة جماالً حمشوجب

  يف حسن انتقاء األلفاظ.

م(. "أثر الربط املعمم  يف اتّساق اخلبطاب القرآين )سورة 2018أمينة بن عةد اهلل. ) -

جامعة الشعراء منوذجاً(". رسالة مقدّمة لنيل درجة ماجستري يف اللغة واألدب العريب. 

وهران: تتناول هذه الرّسالة اجلامعية دراسة التماسك ضمن حتديد آليّات االتّساق 

 النحوي واملعمم  يف هذه السّورة علی ضوء املنهج الوظيف . 

 كمن هنج الةالغة للوقوف عليها من منظار التماس 112بطةة اخلاخترنا  هكذا فإنّنا قد

الم املخلوق. كبوصفها فوق  لغويّة واملضمونيّةورة، ألمهيّتها الكالدراسات املذكاملعمم  

ظّاهرة الغالةة عليه حسب طةيعته كاليقتض  نصّ اخلبطةة تسليط الضوء علی التةئري 

التماسك النصّ ، ؛ وقد اعتمدنا يف خبطواتنا علی األسلوب املقترح يف كتاب "احلماجيّة

إذ وجدناه خري منهج  -مما تقدّك-لعيسی جواد الوداع   دراسة تبطةيقية يف هنج الةالغة"

ساق املعمم  يف هذه اخلبطةة وفق االستراتيميات اخلبطابية املستخدمة فيها. لتحليل االتّ

مل نعثر علی حبثٍ وافٍ جامع األبعاد يف حتليل مهمّة آليات االتساق كر أنّنا جدير بالذ،اًختام

 .112بطةة اخلاملعمم  يف حتقيق متاسك 
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املعمم  كالتماس
1 

 اتهمفهومه وآليّ

 غة النصّسانية بظهور علم اللّرت الةحوث اللّلقد تبطوّ
2 
ية ةنية النصّال یوء علالضّ إلقاءو

نية معقّدة ذات أبعاد أفقية وتدرّج هرم  بُ»ه  و للتحليل صاحلةوحدةٍ ك وسيعةبساحتها ال

 :م1997، )حبريي« امل من علم النحو وعلم الداللة وعلم التداوليةكاخلليط املت كحتتاج ذل

ة من العناصر كشة یعل يةىن منسممٍ نسيجٍك النصّدراسة بيهتمُّ   غة النصّعلم اللّإنّ . (125

  من النصّ رابطالت إذن يعدّ ؛اخلبطاب تاجنيف تفاعل تواصل  إل قوم بوظيفتهااملتراببطة اليت ت

فه بوص كتماسالةالغة بالالنحو وعلماء  ینتعاقد و . أهمّ الةحوث يف ميدان علم اللغة النصّ

قوم نظريته منهم عةد القاهر اجلرجاين الذي ت ؛ومعيار فصاحته ة للنصّة جوهريّخاصيّ

علم أنّ ال نظم يف ا»حيث قال:  ؛لفاظتعالق األاخل  والتفاعل الدّ یعل "النظمة ينظرباة "املسمّ

. كبعض وجتعل هذه سةب من تل یبعضها عل یق بعضها بةعض ويةنيعلّ یلم وال ترتيب حتّكال

 ك. أمّا التماس(55 :م2004)اجلرجاين، « واحد من الناس یعل ىا ال جيهله عاقل وال خيفهذا م

ة حسن يف ل هاليدي ورقيّكظهر خالل دراسات مايفقد  ،سانيات احلديثة  يف صعيد اللّالنصّ

غة اإلجنليزية"  يف اللّالنصّ كة"السّاملعنون بـتاهبما الشهري ك
3
اعتقد هاليدي لقد . (م1976)

مثّ  ؛اهلويّةاليت متنحه  بني أجزائهاملتةادلة العالقات الواعية  من سلسةٍالنصّ وليد أنّ بوحسن 

بلفظ ه عن ا  وعةّراسم التماسك النصّ لنصّلاخلالقة  التةادالتعة من وعلی هذه الجمم اأطلق

"Cohesion"بطحية.ةنية السّيف ال بني أجزاء النصّ النحوية واملعمميةالعالقات  لیالدالّ ع 

ةدو هنا أنّ مفهوم التماسك ال يتضمّن العالقات الداللية أو التالحم بني الةنی الكربی ي

علی أمهيّة  ساقيف تعريف االتّد ساين، يؤكّهاليدي، كرائد هذا االجتاه اللّ ولكنّ ،للنصّ

ية إنّ مفهوم االتساق مفهومٌ داليل؛ إنّه حييل إلی العالقات املعنو»بقوله:  اجلانب الداليل للنصّ

 كالتماسنظام ذا فإنّ كه ؛(4م: 1976)هاليدي، « القائمة داخل النصّ واليت حتدّده كنصٍّ

تساقذين يعةّر عنهما بااللّفظ  والداليل العمودي الترابط اللّ یعل یيةن  صّالن
4
واالنسمام 

5
 

 .(5 :م1991)اخلبطايب، كواحلة كأو السة

ليت ا بطحية للنصّصر املتعلقة بالةنية السّالعناغوية أو الوسائل اللّ من جمموعة إنّ االتساق

ية أفقية ذو قيمة خبطّ» كةالسّ فإنّ  ؛يةصفة النصّ ومتنح النصّ اللةق هبا استمرارية الدّتتحقّ

                                                                                                                                            
1. Lexical cohesion 

2. Textual linguistics 

3. Cohesion in English 

4. Cohesion 

5. Coherence 
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ة تظهر ذو طةيعة داللية جتريديّ كبينما أنّ احلة ،لمات واجلملكتتابع ال یمستو یتظهر عل

 إذا خال النصّف ؛(122 :م1997)حبريي، « للمات واجلمكسها الكرات تعمن خالل عالقات وتصوّ

ين كر یعلحسب رأي هاليدي ساق االتّ يتةنّی .ةمن هذه العناصر يصةح مجالً متراصّ

الترابط النحوي والتركييب بني  یعل ليقوم األوّ ساق املعمم " حيثساق النحوي" و"االتّ"االتّ

احلذف حايل، االستةدال، بط اإلالرّأجزاء النص يف مساره األفق  أي املستوی السبطح  ك

يتحقّق خالل شةكةٍ من يقوم علی عماد املعمم واملعمم   كالثاين أي التماسأمّا و ؛والعبطف

ياق معتمدةً تربز نظام النصّ كواحدٍ متكاملٍ متصلٍ بالسّاليت  بني الوحدات املعمميةالعالقات 

ل تةادة والكي باقتضائه احلرالنحو ساقاالتّعن ساق املعمم  االتّيتميّز . التداع  علی عملية

العالئق  مع النحو يتعامل مع العالئق احملدودة واملعمم يتعامل»نّ أل ؛يف طلب نسقٍ مفتوح

وتفسري  املعاينيف  عإلی التوسّ يؤدّيفإنّ االتساق املعمم  هكذا ؛ (41 :م1996 )مفتاح،« املفتوحة

وعنصر آخر  معنوية بني عنصر يف النصّعالقة »نّ إإذ  ؛والداللةياق لصلته الوثيقة بالسّ النصّ

  النصّ التماسك. يتحقّق هذا املستوی من (8م: 1976)هاليدي،  «ون ضرورياً لتفسري النصّكي

"راركالت"خالل عنصرين
1 
""التضامو

2
 . (318: املصدر نفسهأنظر إلی )وفق نظرية هاليدي 

 112بطةة اخلاملعمم  يف  كات التماسجتليّ

 أساسياً حموراً"نياالدّمن  يف هذه اخلبطةة "التحذير -المعليه السّ- اإلمام عل  اختارلقد 

النصّ هذا  وّنك. يتحتقيقهحنو  يةقاطع النصّاملنتظم تغايةً أصلية جعله و النصّ يدور حوله

اهلل  یان هواهنا وذلّها عليا وبيحول الدّن یالوحدة األول ؛یربكة يمن أربع وحدات نصّ

 ،اين من التعلّق بالدّنياملتلقّ  تنمّ ة حول األمور اليتيالثانوالوحدة  ،وتَعداد مساوئها

ة الرابعة يوالوحدة النصّ ،ايالدن ن يفياهدوالوحدة الثالثة قد أدارها املرسل حول صفات الزّ

ة يلّ هذه الوحدات النصّكو هميبطرهتا عليوس اينتعلّقهم بالدّ ی مديني وتةنيع املتلقّيحول تقر

نّ ،إاخلبطةة  نصّلی ع عابرةٍ خالل نظرةٍيةدو لنا واضحاً ن النصّ. حتقّق اهلدف األساس م

يف  اليت جتعله لنصّلسلوبية األ صائصاخل من أهمّ رار والتضامّكالتالعب باأللفاظ والت

 اتمن آليّ ل اخلبطابرسِمُك )ع( اإلماملقد اختذ ضج. مال النّكتعبطيه ذروة الةالغة و

 ستراتيميات اخلبطابية املعيّنة جتاه توصيل املعىنإلجناز اإلوسيلة خري املعمم   كالتماس

                                                                                                                                            
1. Reiteration 

2. Collocation 
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 وانتهائه ريرار التةئكالنصّ بت نّ ابتداءأ ؛ كماممكن وجه ل إليه بأحسنرسَوإفهام املُ

 .املعمم  كعن التماس اق للةحثخري نبط جعل النصّ،ةيباملصاحةة املعمم

 راركتلا .1

يف شائعاً  اًأسلوب واعتربت القدممنذ  نيحاة والةالغيحمطّ اهتمام النُّرار كانت ظاهرة التك

 ة إرادةَرير واإلعادكسنن العرب التمن » ما قيل فيها:ك نة،معيّداللية لغايات القول  فنّ

يد كلتوةيان ال طريقة تعةريية ؛ فإنّه(213 :م1993 )ابن فارس،« اإلبالغ حبسب العناية باألمر

باإلطناب كما هو من  والذي يُسمى علم املعاين أبواب هو باب منو أو املةالغةوالتقرير 

فقد  رارك. أمّا التوعة واجلمالالرّ نح النصّاليت مت احملسّنات اللفظية يف قسم الةديع

ساق املعمم  أهمّ أبعاد االتّك فيعدّنيات اسللّور اتبطبوظائفه  وجمال توسّعت آفاق معرفته

 ادلة بني املفردات املعمميةالعالقات املتة یعل يزكالترب بنيته یحمافظاً عل يشدّ النصّو

لتداع  وإلبراز احملاور األساسية تحقّق اللمات املفاتيح كال حالةأو إ معنيٍ یحمتو ترديدك

« إعادة عنصر معمم  أو ورود مرادف له أو شةه مرادف»ی عل اهرةتقوم هذه الظّ .للنصّ

مظاهر التماسك تشاكل لغوي يلفت االنتةاه ومظهر من »إنّها  كذلك ؛(24 :م1991)خبطايب، 

 «  وحيقق ترابط النصّالعالقات داخل املنمز النصّ حيث يقوم بةناء شةكة من، املعمم 

 وصلٍحلقة  لثّميظ الفاأل یصدكرار الوحدات املعممية كتإنّ  .(303 :م1988، )دي بوجراند

ة استمراريّ یإل ؤدييوهبذا العمل  نفسه یالم علكدوران الخالل  ابقوبالسّ واحقاللّ يربط

 ،ر ما غفل عنهكرة فيه إعادة ذكارار يسترجع الذّكالت»نّ أل ؛التناس من  االحتراسو املعاين

بط من الضمائر يف الرّ یفظ  أقورار اللّكد ما سةق العلم به ويعدّ التكّامع ويؤفيعلمه السّ

جدير . و  النصّ كرار يف التماسكفضالً عن دور الت .(324 :م2010اشة، ك)ع« واإلشارات

فيعدّ من يف ساحة الةحث التداويل  اإلقناع التوجيه  واخلبطاب سائل ومن ر أنّه كذبال

 كرار يف التماسكن رصد دور ظاهرة التكمي .  وإفهامهتوجيه املتلقّيف أقوی وسائل اإلقناع 

إعادة العنصر املعمم   وفق رأي هاليدي خالل درجاهتا األربعة: النصّ
1
أو  رار التامّك)الت 

أو شةه الترادف الترادف ،ئ (واجلز احملض
2
لمة الشاملةكال،

3 
وألفاظ العموم
4 

)هاليدي، 

 كال يندرجان حتت التماس ينأنّ القسمني األخري جتدر باإلشارة هنا؛ (288م: 1976

                                                                                                                                            
1. Same word or repetition 

2. Synonym or near-synonym 

3. Superordinate 

4. General word 
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ما أنّ اللسانيني أضافوا إلی هذه الدرجات، ك؛ اليلالدّ كالتماسان بيتعلقّمها بل  ،املعمم 

 .زي أو تكرار الصّيغة التركيةيةبالتوا اةسمّاملدرجةً أخری 

خاصية  راركالت جند من هنج الةالغة 112ةة بطاخل لیع امجاليةنلق  نظرة  عندما

ة إجنازية يف ما له قوّكالم؛ الم اإلمام عليه السّكوحتدّد حماور  ة غالةة تشدّ النصّأسلوبيّ

ل لةلوغ غايته وه  املرس ااستخدمه اليت اتيستراتيمالفيعدّ من أهمّ ا ؛اإلقناعوالتوجيه 

وإثارة  التأثري يف إثةات ما قةله رار يف هذه اخلبطةة ه كة التمهمّإنّ نيا. التحذير من الدّ

 حظرار نلكلسنا يف الت»نا ألنّ ؛ع يف املعاينالتوسّ كذلكواألساس  انتةاه املخاطب باملضمون

ووترية خاصة.   خاصّد نربلّ تردّكل اإللقاء وبعده، بل لنا يف وترية واحدة أوّ علىفظ اللّ

ته يف ثوب جديد. إذ ليست مهمّ یة أخررّر حقيقة وإنّما يعاد إخراجه مرّكفظ ال يأنّ اللّكو

ني األثر كته حفر االعتقاد اجلديد يف عمق النفس ومتد التنةيه، أو اإلخةار بل مهمّحني التردّ

ساق املعمم  االتّتكرار يف ينةغ  لنا دراسة دور ظاهرة ال .(60 :م2005)مونس ، « فيها  املتوخّ

 يف ضوء درجاهتا األربعة. 112خبطةة لل

 رار التامّكالت .1-1

 النصّ حماورَ ارتكاز اختاذهاو ةي بعض الوحدات النصّريتةئ يف رار التامّكوظيفة الت یتتملّ

 استمرار النصّ یإل يؤدّيو  ذهن املتلقّ ر يفرّكنبطةع العنصر امليهكذا  ؛عليها دارتهإ بغية

يد كبالتأ يف النصّ یربكة األساسية والحتديد القضيّ»يساعد يف إنّ التةئري  أجزائه. كاسومت

.جدير بنا جتسيد (105 :م2009)شةل حممد، « لمات املفاتيحكرار الكمعيّن أو ت یحمتو یعل

 :سم الةياين التايليف اخلبطةة خالل الرّ رار التامّكتواتر الت یمد
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نبطاق املفردات املفتاحية وغري املفتاحية خالل كلّ الوحدات يتملّی التكرار التامّ يف 

النصّية للخبطةة، ومن الةيّن أنّ هذا األمر يؤدّي إلی اتصال املقاطع باملضمون األصل . إن 

نلق  النظر إلی أكثر املفردات تكراراً يف النصّ )الدّار والدنيا واهلل( جندها موزّعة يف كلّ 

أو احملاور األصليّة للكالم؛ كما أنّ مفرديت "قلوب" و"موت"  تاحيةوحداته بوصفها الكلمات املف

كاأللفاظ غري املفتاحية، رغم قلّة التكرار تسهمان يف الرّبط بني الوحدتني وحفظ الرّسالة 

علی  112بطةة اخليف وحدات هذه الةؤرات يف ذهن املتلقّ . نستبطيع مالحظة كيفية توزيع 

 النحو اآليت: 

لَيْسَتْ بِدَارِ نُمْعَةٍ وَقَدْ تَزَيَّنَتْ بِغُرُورِهَا وَغَرَّتْ بِزِينَتِهَا فَإِنَّهَا مَنْزِلُ قُلْعَةٍ وَ الدُّنْيَا وَأُحَذِّرُكُمُ»

ا لَمْ ا وَحُلْوَهَا بِمُرِّهَمَوْتِهَهَانَتْ عَلَى رَبِّهَا فَخَلَطَ حَلَالَهَا بِحَرَامِهَا وَخَيْرَهَا بِشَرِّهَا وَحَيَاتَهَا بِ دَارٌ

تَعَالَى لِأَوْلِيَائِهِ وَلَمْ يَضِنَّ بِهَا عَلَى أَعْدَائِهِ خَيْرُهَا زَهِيدٌ وَشَرُّهَا عَتِيدٌ وَجَمْعُهَا يَنْفَدُ اللَّهُ يُصَفِّهَا 

يهَا فَنَاءَ الزَّادِ تُنْقَضُ نَقْضَ الْةِنَاءِ وَعُمْرٍ يَفْنَى فِ دَارٍوَمُلْكُهَا يُسْلَبُ وَعَامِرُهَا يَخْرَبُ فَمَا خَيْرُ 

 .(یاألولالوحدة )« وَمُدَّةٍ تَنْقَبطِعُ انْقبِطَاعَ السَّيْرِ

مَعُوا ، وَاسْمْكأدَاءِ حَقِّهِ مَا سَألَ ألُوهُ مِنْ، وَأسْمْكطَلَةِ مِنْ مْكعَلَيْ اهللُتَرَضَ عَلُوا مَا افْاجْ»

 .دة الثانية()الوح« يُدعَی بِكُمْْ لَ أنقَةْ مْكُآذَانَ املَوتِوَةَ دَعْ

)الوحدة « فَرِحُوا وَإنْ نُهُمْتَدُّ حُزْوا، وَيَشْكضَحِ وَإنْ هُمْقُلُوبُ  كتَةْ يَاالدُّنْإنَّ الزَّاهِدِينَ يف »

 .الثالثة(

 مْكبِ كلَأمْ يَاالدُّنْآمَالِ، فَصَارَتِ الْ وَاذِبُك مْكآجَالِ وَحَضَرَتْرُ الْكذِ مْكقُلُوبِ غَابَ عَنْ قَدْ»

 مْكمَا بَالُ /اهللِدِينِ  ىإخوَانٌ عَلَ تُمْمِنَ اآلجِلَةِ وَإنَّمَا أنْ مْكهَبُ بِآلخِرَةِ وَالعَاجِلَةُ أذْمِنَ ا

مُ كلِقُ، وَيُقْرَمُونَهُثِريُ مِنَ اآلخِرَةِ تُحْكمُ الْكزُنُونَهُ، وَلَا يَحْكرِتُدْ يَاالدُّنْرَحُونَ بِاليَسِريِ مِنَ تَفْ

 .)الوحدة الرابعة(« مْكأنَّ مَتَاعَهَا بَاقٍ عَلَيْكوَ مْكمَقَامِ دَارُأنَّهَا ك/مْكيَفُوتُ يَانْالدُّسرِيُ مِنَ اليَ

ها وتةين فضاء كسومتا نصّيةالالوحدات يف تةئري كرّرة تسهم املفتاحية املت العناصرإنّ 

خبطةة يف  إنّ املهمة األساسية املتلق .كرة النصّ بتداع  احملاور األصلية واستحضارها يف ذا

يف األلفاظ الدالّة علی  ذمّ الدنيا والتحذير منها" اليت تتةلوره  " -كما أشرنا آنفاً  -112

علی  انبنفس املعنی، فتؤثّر تانكمفردة "الدنيا" ومفردة "الدار" املستخدمهذا املفهوم 

 يف نصّ تاحيةالنفوس بتكرارمها طوال النصّ. كذلك تعدّ مفردة "اهلل" من الكلمات املف

خبطب هنج الةالغة بغضّ النظر عن مضامينها املتنوّعة تعدّ نصّاً إهلياً يتمحور »اخلبطةة؛ ألنّ 

هنا جدير بنا تسليط  (.43ش: 1393)برويين ونظري، « كلّ موضوعٍ فيه حول اهلل تعالی
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كها لنحلّل وظيفتها يف استمرار داللة اخلبطةة ومتاس فتاحيةكلمات املالضّوء علی هذه ال

 :بالتفصيل

 اينالدّ -

نيا" فمن املالحظ أنّ هو "التحذير من الدّ آنفاً إنّ اهلدف األساس يف هذا النصّ ما أشرناك

هذه الم عليه السّالوحدات. لقد افتتح اإلمام  یثر األلفاظ تواتراً يف مستوكنيا" ألفظة "الدّ

ها ريتةئ یمث عمد إل، صدرها يف فظةجاء هبذه اللّو نيا مةاشراًاخلبطةة بالتحذير من الدّ

دنيا" ال" لفظة منة يدة الثانالوح رغم خلوّ .طوال النصّ ةيريمباملرادفات واإلحاالت الضّ

 ارارهكبت ة الثالثةية النصّينالةُ يف ر هذه اللفظةكذ یإل املرسل يعود ،متاماً اومرادفاهت

. الوحداتتدور حوله  األساسية اليت ةؤرةبوصفها ال النصّ یعلنيا" "الدّهيمنة  یيد علكللتأ

هذا الجمال وهذه  ه يفمن %60ع فقد توزّ ،ار هذه املفردة يف الوحدة األخريةتكرلأمّا بالنسةة 

بغية تفخيم علی هذا األسلوب  اعتماد املرسلربز لنا ت"دنيا" لفظة النسةة املئوية لتواتر 

علی ذمّ الدنيا ف الغافلني علی أنفسهم والتأكيد كأنّه يريد تعرّ ؛ املعنی والتأثري يف املتلقّ

رار كالتيقوم بالتقريب بني الوحدات األربعة معتمداً علی  املرسلفإنّ ذا كهعلی وجه العتاب. 

هها وجّكما ي طوال النصّاللة الدّ ويةثّ ،السبطح  یاملستو یرغم ربط الوحدات عل التامّ

 قة.يالعم ة النصّيبن یمستو یعل

 ارالدّ -

بني قلّص الفواصل املعنوية ممّا ينيا" "الدّلفظة بـيف الشةه الترادار" "الدّلفظة  إنّ ترابط

طوال  تداع  هذه الةؤرة ینيا تعمل علللدّ داخليةً إحالةً هاتني اللفظتني وجيعل "الدار"

توح  الشعور بالفناء واالنقضاء حسب  اإلحالة املعمميةكار" إنّ استخدام مفردة "الدّ .النصّ

 :مملك؛ ومتهاميعنها د  نفت رّركتلّما ك سليبٍ اقٍيس يفمكرّرةً  ظهرتف ؛الليةطةيعته الدّ

. لقد جلأ «فَمَا خَيْرُ دَارٍ تُنْقَضُ نَقْضَ الْةِنَاءِ»و« دَارٌ هَانَتْ عَلَى رَبِّهَا»و« لَيْسَتْ بِدَارِ نُمْعَةٍ»

يف هذا  %75إلی  ا)يةلغ تواترهيف الوحدة األولی ةًفردة متراكماملرسل إلی تكرار هذه امل

وتفخيمها وفق  يقوم بالتأكيد علی أمهيّة "التحذير من الدنيا" غويوهبذا التكثيف اللّل(الجما

لمة "جنعة" وفعل "هانت" يف اجلملة كار" ب"الدّ لفظة إنّ جتاورهكذا ف؛ ياق الوصف  للوحدةالسّ

ا ، ممّستفهام التقريري يف اجلملة الثالثةاستخدامها يف نبطاق اإل كذلكو ،والثانية األويل

يقوم املرسل بإعادة هذه املفردة  .احملور األساس للنصّكنيا الفناء وتوح  ذمّ الدّ یةت معنثي

مقام عتاب  يفمع ما سةقه هذا اجلزء من النصّ  كمتاس شدّية الرابعة ليالوحدة النصّ يف
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ني الظاهري بني الوحدت كالتماسيقوم بتحقيق ؛ وهبذا العمل «مْكأنَّهَا دَارُ مَقَامِك»الغافلني: 

ألنّ  ؛وحدات النصّ لّكاخل  العميق بني الدّ كتماسيقوم بإبرازالما ك ،ةابعوالرّ یاألول

قد استخدم مفردة )دار(مضافة يف أول ظهورٍ هلا )دار جنعة( وجاءت مضافةً »املرسل 

« ث عنهم( األمر الذي يعين وحدة احلالة ووحدة املتحدّكيف آخر ورودٍ هلا )دار مقام كذلك

 .ة عنهانيا احملذّره  الدّ   أنّ بؤرة النصّيثةت عند املتلقّ كوبذل (102 :م2015الوداع ، )

 حنو غايته التوصيلية.  النصّ هلتوجيهذه املفردة  یعل )ع(اإلمامذا اعتمد هك

 لفظة اجلاللة)اهلل( -

ممّا جعل هذه اللفظة من ، إنّ التواتر املتساوي لتكرار لفظة "اهلل" يف الوحدات النصيةّ 

فمن هكذا  ؛اينر من الدّيالتحذ وهو ألساسا ههدف ور األصلية للنصّ اليت حتقّقاحملا

حافظاً إنتاج اخلبطاب و حمقّقاًو اهلل یه إلتوجّالمثرياً   باهللكريتذهذا ال ونكأن ي  هيالةد

ل خال« تَعَالَى لِأَوْلِيَائِهِ ه لَمْ يُصَفِّهَا اللَّ»يف  "اهلل"لقد برزت لفظة . وحداته كمتاس یعل

يف الوحدة الثانية  رّرتكتاهلل؛ مث  یعلوما فيها من الزينة  الدنياهوان ني يلتة یالوحدة األول

ريهم مبا أومروا من جتنّب كبغية تذ« مْكطَلَةِ مِنْ مْكتَرَضَ اهللُ عَلَيْعَلُوا مَا افْاجْ»هبذا التعةري:

 فظةرار هذه اللّكت مثّ ينفع الةشر. ألنّه مذمومٌ عند اهلل وما حذّر اهلل منه ال ؛اينق بالدّلتعلّا

عليه -يدلّ علی الرؤية الدينية لإلمام  «دِينِ اهللِ یإخوَانٌ عَلَ تُمْأنْ» :ابعةالوحدة الرّيف 

يثري تفخيماً يف املضمون ويؤثّر يف إعادة األذهان إلی اليت تكوّن خلفية كالمه ف -المالسّ

 الغاية األصلية.

حية، توجد عوامل غري حمورية يف الدّاللة تلعب دوراً إلی جانب هذه األلفاظ املفتا

ملحوظاً يف خلق فضاء اخلبطاب وتوصيله خالل عملية التةئري؛ بعةارة أدقّ إنّ إنتاج النصّ يف 

األساس منوط بتكرار الكلمات املفتاحية وغري املفتاحية وتعامل بعضها بةعض. إنّ مفرديت 

ن مفردة "الدنيا" املفتاحية يف املعنی، كحلقات "موت" و"قلوب" االمسيتني ومها ختتلفان ع

االتصال بني وحدات النصّ، تسهمان يف توجيه الداللة الكربی وإحياء املضمون األساس 

  الواردة فيه. اتضمن السّياق

 وتامل -

تّخذ ي، مرّتني( ا)يةلغ تواتره طوال النصّ ااستخدامه ندرة"موت"، رغم  مفردةرار إنّ تك

. وجتعلهما يف مسار املضمون األساس التراببطةني الوحدتني األولی والثانيةبؤرةً حتقّق  منها

كما يؤكّد  بالتأكيد؛واجهه يوماً نسويف الدنيا  إثناء حياتنا باحلياة حنسّ به خليطٌ نّ املوتإ
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فَخَلَطَ حَلَالَهَا بِحَرَامِهَا : »يف وصف هوان الدنيا اإلمام عليه السالم علی هذه احلقيقة بقوله

يف   كاملتلقّ بني املوت واحلياة جيعلنا ذا االختالطإنّ ه .«خَيْرَهَا بِشَرِّهَا وَحَيَاتَهَا بِمَوْتِهَاوَ

  كان ذاذا السؤال يف األذهان: إه يثريو جتاه الدنيا، مناسبٍ موقفٍالختاذ التفكري  موضع

ع( علی هذا )جييب اإلمام  الدنيا؟يف  لسعادةأفضل منهج لفما هو  ،هناية احلياة املوت

إنّ  «.يُدعَی بِكُمْ لَ أنْقَةْ وَةَ املَوتِ آذَانَكُمْمَعُوا دَعْوَاسْ»: يف الوحدة الثانية هبذا التعةريالسؤال 

 جتنّبيستلزم  ر املوتتذكّ ألنّ ؛يوجّه املعنی جتاه الغرض األصل هذا التفاعل بني الوحدتني 

 .وينته  إليه الدنيا

 قلوبال -

عليه -أنّها ال ترتةط بالةؤرات األخری الدالّة علی نظرة اإلمام  ،فردةمن ظاهر هذه امليةدو 

لكنّا إن نتأمّل يف داللتها وتوزيع هذه الداللة يف السياقات  إلی الكون والدنيا، -المالسّ

نّ ساعد الةؤرات األخری يف خلق املضمون األساس. إت هذه املفردة جند أنّ تكرار ،يةالنصّ

 طوال النصّساعد يف توجيه حركة املعنی ي  اإلنسانعلی ضمري لدالّة" اقلوب"مفردة تكرار 

: ةالتعلّق بالدنيا يف الوحدة الثالث واترك الزاهدين الذين ضمريبني  القياس  اجلوّلق خب

ري بني ضمو ،«فَرِحُوا وَإنْ نُهُمْتَدُّ حُزْضَحِكوا، وَيَشْ وَإنْ ك  قُلُوبُهُمْيَا تَةْالزَّاهِدِينَ يف الدُّنْ»

 قَدْ: »ةيف الوحدة األخريخماطةاً إيّاهم اإلمام )ع(  مويلومه ون الدنياحيةّ الغافلني اللذين

فإنّه  ،القلب موطن اليقني واإلميان بالعقائد. كما نعلم إنّ «آجَالِذِكرُ الْ قُلُوبِكمْ غَابَ عَنْ

ة حياة حيدّد كيفيّألنّ حبّ ش ءٍ والتعلّق به ممّا  ؛يرتةط باختيار التعلقّات كحبّ الدنيا

تحذير من اللی عهكذا فإنّ هذا القياس بني الضمائر هو ما يؤكّد  .اإلنسان وأسلوبه الفكري

 .بوصفه املضمون األساس الدنيا

 رياخل -

يف هذه  راركثرية التكالاملفردات  منه  و، جدير بنا اإلشارة إلی كلمة "خري" ، أخرياًو

ت النصيّة، بل تعمل علی الربط بني اجلمل يف الوحدة اليت ال تعدّ بؤرةً تشدّ الوحدا اخلبطةة

 يف موضعٍ السيّما اًحماجي اًأثر یاألولفقرة اللمة يف كال رار هذهكتثافة كل كما أنّ األولی.

فضالً عن  . إنّ هذا االنتقالياقالتفضيل وفق السّ فة أي صيغةالصّ یتنتقل من االسم إل

 ؛نياالدّ شرورر كالناتج عن ذ  قياسال وّاجلخبلق   قّاملتل إقناع يفر يؤثّته التراببطية خاصيّ

 تابة يف خيط النصّلة تزيل الرّكة. إنّ هذه املشاات احلماجيّمن اآلليّ ألنّ اسم التفضيل يعدّ
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يّف العنصر كفظ أن تستعمل مع انتقال الوظيفة النحوية لعةارة ما وين إلعادة اللّكمي»إذ 

 .(305 :م1988 وجراند،)دي ب« ياقيةيفية السّكالرّر بكامل

 

  رار اجلزئكالت .1-2

و  ويتصّالن: يديصع یوتالمحه عل النصّ كمتاس يف دوره الوظيف  دّييؤ  رار اجلزئكإنّ الت

جناس ظاهرة كيف بنية األلفاظ  نةٍيّمع رار حروفكبت ويتالصّ كالتماسيتمّ . اليلدّال

 ؛لفاظاستدعاء األ خالل وسنفاليف  يقع املضمونا ممّ النصّ يف تناغمٍبإحياء و ،االشتقاق

ذور اجلذوات الوحدات املعممية بني  املفهوم  الترابطق بحقّيف يلالالدّ كالتماسأمّا 

 ية لأللفاظبتبطابق الوجوه احلسّ ینارار اجلذري اتفاقاً يف املعك. يوح  التواحدة يف النصّال

كما أنّه  رار،كجمرّد الت إىل يؤدّت ليتتابة االرّ يف إزالةفضالً عن التنغيم واإلحياء،  ،يؤثّرو

موضع  هذه اخلبطةة يف  رار اجلزئكضع التواهنتمّ مبإذا يقوم بالتوسّع يف دائرة املعاين. 

وهو للتأكيد  ون تةاعدياً أو منفصالًوقد يك ؛صالًجتاورياً أو متّ» توزيعه يكون جندل، يالتحل

 يف هذه اخلبطةة تماوري. إنّ التكرار ال(324م: 2010)عكاشة، « والتنةيه والكثري منه للتذكري

يربز يف هيئة جناس االشتقاق ويعمل علی و النصّ،% من جمال التكرار اجلزئ  يف 66حيتلّ 

 ية الواحدة مثل املقام التايل:الربط بني اجلمل يف الوحدة النصّ

ا زِينَتِهَبِ غَرَّتْوَ غُرُورِهَابِ تَزَيَّنَتْنُمْعَةٍ وَقَدْ وَأُحَذِّرُكُمُ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا مَنْزِلُ قُلْعَةٍ وَ لَيْسَتْ بِدَارِ »

رِّهَا لَمْ دَارٌ هَانَتْ عَلَى رَبِّهَا فَخَلَطَ حَلَالَهَا بِحَرَامِهَا وَخَيْرَهَا بِشَرِّهَا وَحَيَاتَهَا بِمَوْتِهَا وَحُلْوَهَا بِمُ

نَّ بِهَا عَلَى أَعْدَائِهِ خَيْرُهَا زَهِيدٌ وَشَرُّهَا عَتِيدٌ وَجَمْعُهَا يَنْفَدُ يُصَفِّهَا اللَّهُ تَعَالَى لِأَوْلِيَائِهِ وَلَمْ يَضِ

الزَّادِ  فَنَاءَفِيهَا  يَفْنَىالْةِنَاءِ وَعُمْرٍ  نَقْضَ تُنْقَضُوَمُلْكُهَا يُسْلَبُ وَعَامِرُهَا يَخْرَبُ فَمَا خَيْرُ دَارٍ 

 .(یالوحدة األول)« رِالسَّيْ انْقِبطَاعَ تَنْقَبطِعُوَمُدَّةٍ 

 تَزَيَّنَتْ بِغُرُورِهَا وَغَرَّتْ بِزِينَتِهَا -

ر جذري رّكفقدباإلنسان،  نياعلی صفة تغرير الدّد كيتأالهنا -الم عليه السّ-مام أراد اإل

 وه الوحدة الرابعة  مضمونها يإل يعود ةًينصّ بؤرةً معل منهمايليف اجلملتني رر" ن" و"غ ي "ز

نت يّتز ا اليتيننة الدّيال زإها ي إلريشي اليت»مال ما اآلـف؛ هكذا «آمَالِالْ وَاذِبُك مْكوَحَضَرَتْ»

 كمتاس امكرغم إحسة كاملعاأو ترديد إنّ هذا ال .(103م: 2015)الوداع ، « اإلنسان هبا لتغرّ

 يدكقوّته يف تأل -المعليه السّ-اإلمام  یأهمّ استراتيميات اخلبطاب لدمن يعدّ  ،النصّ

بأحسن   يف ذهن املتلقّ للترسيخخلق صورة متشابكة احللقات من اخلدعة والزينة و يناملعا
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ليست اصبطناعاً للتحسني » حمسنّة لفظيةبوصفه  رار اجلذر أو جناس االشتقاقكتنّ أل ؛وجهٍ

علی هذا  ؛(498 :م2004)الشهري، « لإلبالغ والتةليغ والةديع وإنّما ه  أصالً أساليبٌ

 ات اخلبطاب التوجيه .نيا يعدّ من آليّعواقب االهتمام بزينة الدّر كفإنّ ذ األساس،

 بطاعانقِ -عُبطِنقَناء/ تَفَ - فنَ/ يَقضنَ -ضُنقَتُ -

 جلملا يف اجلذور راركت یمعتمداً عليف التحذير من حبّ الدنيا خبطابه املرسل  يستمرّ

ی ترسيخ املعن تسةّبملبطلق دور املفعول ا ؤدّيةاإلحاالت املعممية املهذه إنّ  .القصرية املتوالية

هذه  -المعليه السّ-اإلمام  استخدم. لقد جتاه الغاية املنشودة وتوجيه اخلبطابيده كبتأ

 ذفحبالشةه ويف نبطاق التشةيه إلحياء الشعور بالفناء واالنقضاء باختذها أوجه املصادر 

يد وإيهام كول التّمدخ» هذا االختيارإذ إنّ  ؛ البطرفنياملسافة الفاصلة بني أداة التشةيه أو

« بالتبطابق وهو أمر يرتةط بغياب شحنة املعقولية اليت يقوم عليها اجلمع بني طريف التشةيه

لنقض" و"الفناء" و"االنقبطاع" من حقل "اتوايل نّ إ یومن جهة أخر.(23 :م1992 )الزناد،

 ةهذه الةؤر یحييل إلحيث احق صح يف املقبطع اللّقةول النّ  حنو املتلقّ يوجّه ،داليل واحد

 ؤ للموت قةل حلول الفوتتهيّالأي  «مْكبِ ىعَيُدْ لَ أنْقَةْ مْكتِ آذانَوَةَ املَوْوَأمسِعُوا دَعْ» تعةري

 . يف مقاطع النصّ كةالسّ وهبذا األسلوب يقوم بإحكام

يف نسيج الوحدة  ،من اجلذور املكرّرة املتماورة %50 -عليه السالم-اإلمام  لقد استخدم

فيثري به انتةاه املتلق   ؛قوله يف وصف هوان الدنيا أمهيّةيفخّم الواع   ختيارا االذهبواألولی 

 راركالت یمن مصاديق اعتماد املرسل علو. املختارة وفق استراتيمية اإلقناع نظره ويلفت

 مْكتَرَضَ عَلَيْعَلُوا مَا افْاجْ»:هذا املقبطعثانية، ميكن اإلشارة إلی ال الوحدةيف املتماور اجلزئ  

  عَيُدْ لَ أنْقَةْ مْكتِ آذانَاملَوْ وَةَدَعْ، وَأمسِعُوا مْكسَألَا اءِ حَقِّهِ مَأدَ وهُ مِنْألُسْأ، وَمْكطَلَةِ مِنْ

 . )الوحدة الثانية(«مْكبِ

 مْكأدَاءِ حَقِّهِ مَا سَألَ ألُوهُ مِنْأسْ -

رار كإنّ هذا التّو "ألس"ة رار مادّكيف هذا التعةري من خالل تيتمّ  ساقاالتّ من املالحظ أنّ

ة داللية توجيهية تنفرد هبا هذه له خاصيّ ،بطح السّ كماسالتّ لتأثري يفاجلزئ  فضالً عن ا

ق إطال»هذه احملسّنة يف  یتتملّاملقام.  وفقَ بلفظ غريه ر مفهومٍكذلة أي كوه  املشا اخلبطةة

:   اخلوئ ، التا)اهلامش «من باب الجماز جبامع البطلبواألوامر  الفرائض یالسّؤال عل

احلقيق  ؤال ؛ السّؤالنيأمام السّ يقوم بالوقوف  فإنّ املتلقّ هذا األساس یعل؛ (8/45ج

ألنّ اهلل  ؛االفتراض واإللزام عينمبم( كسأل)الجمازي  ؤالوالسّ ،طلب العون مبعين سألوه(ا)
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 یأمر تفصيل  موضّح من اهلل تعال»فإنّ السؤال هنا  .مزنّه عن السؤال -یتعالوسةحانه -

هذا ف .(215 :م2011)احلميداوي،  «املسؤولية یستوم  ون عليه العةد لريتقكمبا أراد أن ي

  يف نفس املتلقّ اليل املبطلوبألثر الدّتقوّيان ا طالوةًو حالوةً المكمينح الفظ  اللّ الئمالت

 ل املراد. يتأوال یلوصول إل لكريالتف یخالل حضّه عل

 يُدعَی -دَعوَة -

املستخدمة يف  يف هذه اجلملةو"   مادة "دع كمرسل اخلبطاب -عليه السالم-رّر اإلمام لقد ك

و"  ع تةلور مادة "د؛ إنّ «بِكمْ ىعَيُدْ لَ أنْقَةْ تِ آذانَكمْوَةَ املَوْوَأمسِعُوا دَعْ»: مقام النصح واألمر

فإنّ ؛ هاحتضارحني اإلنسان من ختيار ة االقوّ بالتسايف فعل "يُدعی" الجمهول يصوّر لنا 

وعاء مفردة "دعوة" وجيعله يف و" يف  املرسل قةل استعمال هذه الةنية الفعلية، يصبّ مادة "دع

هذا التكرار اجلزئ  أمهيّة وظيفة لنا يربز فلتحقّق االستراتيمية التوجيهية.  األمر نبطاق

 اإلنسان يف الدنيا علی وجه التأكيد.

كرار اجلزئ  املتماور يف الوحدة الرابعة ميكن اإلشارة إلی هذا املقبطع: مناذج الت من

مَالِ، فَصَارَتِ الدُّنْيَا أَمْلَكَ بِكُمْ مِنَ ، وَحَضَرَتْكُمْ كَوَاذِبُ اآلجَالِاآلقَدْ غَابَ عَنْ قُلُوبِكُمْ ذِكْرُ »

من  %30. تتضمّن هذه الوحدة )الوحدة الرابعة(« جِلَةِاآلخِرَةِ، وَالْعَاجِلَةُ أَذْهَبَ بِكُمْ مِنَ اآل

اليت تقوم بوظيفة التأكيد واإلقناع رغم حتقيق الترابط يف اخلبطةة، كرار اجلزئ  ظاهرة الت

 بني اجلمل:

 آجلة -آجال -

الغافلني لوم ، ه  «التحذير من الدنيا» اإنّ املرحلة األخرية يف إلقاء اخلبطةة مبضموهن

هو ، كمااألحسن وحسن انتقاء األلفاظ للتأثريتاج إلی الرباعة . إنّ العتاب حيبتخاطةهم

مصةوغ  -عليه السالم-الم اإلمام فإنّ العتاب يف كيفيض من مصدر العواطف؛ هكذا 

ان ألنّه )ع( كيف توبيخ الغافلني علی تعلّقهم بالدنيا،  متوازناً لةواعثهعاطفة احلزن واألسف ب

يلمأ يف كالمه  ذه احلقيقة من الواضح أنّ اإلمام )ع(. نظراً هلميودّ الناس ويبطلب سعادهت

إجناز هذه يلعب دوراً ملحوظاً يف القائم علی التكرار كيد التوفإنّ  ؛إلقناعإلی آليات ا

يف مفردة ل"  تكرار مادة "أج يف الوحدة األخرية، التكرار اجلزئ  من أهمّ مناذج. الوحدة

ويف مفردة "اآلجلة" مبعنی  ،دة النتهاء الش ء"آجال" وه  مجع أجَل مبعنی املدّة احملدّ

 .خالل تأكيد املضمون دامةحياء بالنالتوبيخية اخلربية بغية اإلاجلمل نبطاق يف اآلخرة 
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ية مبا أنّ عناصره موضوعةٌ يف الوحدات النصّ ،كرار اجلزئ  املتةاعدلتلأمّا بالنسةة 

وشدّ وحداته  النصّ متاسكقيق يف حت أكثرها يسهم املختلفة واملتةاعدة فمن الواضح أنّ

ن" يف الوحدة  ز تكرار جذر "حأنّ ياق. ويف هذه اخلبطةة نالحظ وفق السّ التةئريخالل عملية 

 : علی النحو اآليت الوحدتني تةئرييعمل علی الثالثة والرابعة 

« فَرِحُواوَإِنْ  حُزْنُهُمْإِنَّ الزَّاهِدِينَ يف الدُّنْيَا تَةْكِ  قُلُوبُهُمْ وَإِنْ ضَحِكُوا، وَيَشْتَدُّ » -

 )الوحدة الثالثة(

الْكَثِريُ مِنَ االخِرَةِ  وَالَ يَحْزُنُكُمُبِالْيَسِريَ مِنَ الدُّنْيَا تُدْرِكُونَهُ،  تَفْرَحُونَمَا بَالُكُمْ » -

 )الوحدة الرابعة(« تُحْرَمُونَهُ!

 تَفرَحُونَ -/ فَرِحُوامكنُحزُيَ -مهُزنُحُ -

اق يس يف ح" يف مفردة "فرحوا" ر ، ومادّة "ف"احلزن"لفظة ن" يف  ز جتلّت مادّة "حلقد 

اتني هاملرسل  استغلّ مثّ ،« نْ فَرِحُواإوَيَشْتَدُّ حُزْنُهُمْ وَ»ه: قولبا ينالدّ ن يفياهدوصف الزّ

 نيملقارنة بالثالثة والرابعة وهو ا يدور حوهلا مضمون الوحدتني ةٍينصّ خلق بؤرةٍيف  املادّتني

يت "حيزنكم" فردميف هذه املادّة املرسل  رّركمثّ  .هبا غترينا واملينالدّ ن يفياهدالزّ

؛ وهبذا «مِنَ الْآخِرَةِ تُحْرَمُونَهُ لَا يَحْزُنُكُمُ الْكَثِريُوَ»بقوله:  نيع املغترياق تقريس يف و"تفرحون"

 .يعمل علی الربط بني وحدات النصّالتةئري 

 الترادف .1-3

دة ويسهم األلفاظ املتعدّأوعية الواحدة يف  التالالدّ يصبّ ساقوسائل االتّ أحدكإنّ الترادف 

استخدام الترادف بدالً من »يرجع . يةالوحدات النصّ كيف متاس الترديد الداليلهبذا 

مر وامللل، حيث إنّ املرادف املستخدم يضف  عور بالضّنف  الشّ یلمة إلكرار املةاشر للكالت

 اً عدّة: فإنّ الترادف يؤدّي أدوارذا كه؛ (107:م2009)شةل حممد، « عاًتنوّ یاحملتو یعل

 ؛ دبط اجليّاليل مع الرّالستمرار الدّبا نّه يشدّ النصّإ. 1

ال ينةغ  أن  كلذل ؛ياقيف السّ یة املعنكة حريفيّكو المكيربز احملاور األساسية للما ك. 2

 ؛ ياقاً عن السّكّيعاجل الترادف منف

العةارات  فظ يفن إعادة اللّكمي»ألنّه  ؛ة والنشاط بإزالة الرتابةاحليويّ ينفخ روح كذلك. 3

 ؛(306 :م1988)دي بوجراند، « ةيوحتةط اإلعالم ون ضارّةكاملة أن تكلة أو املقبطوعات اليالبطو

مينح و؛ یألنّه ميثّل ترديد املعن ؛ةيسهم يف إنتاج اخلبطاب ببطةيعته احلماجيّوأخرياً  .4

 . یفظ واحملتواللّ ی مستوع يفالم التوسّكال
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 یعل -المعليه السّ-اإلمام فقد اعتمد  ،يف هذا النصّالترادف ستخدام البالنسةة أمّا 

بوحداته  النصّ ه، وجمالمجلألجل الربط بني   الواحد املقام النصّني: يف جمالهذه التقنية 

 ة يفيّة حموريقض یز النظر علكيترية خالل الوحدات النصّتلك الربط بني الكربی ألجل 

ات دور الترادف يف من جتليّ .هينبغية إحياء النشاط الذّفظ إعادة اللّ ةاًمتمنّ ،النصّ

 : صرينالعن شارة إلی هذينمكن اإلفيية الواحدة ربط بني أجزاء الوحدة النصّال

 ضُنقَتُ -يَخرَبُ -

الدنيا:  لقد جلأ املرسل إلی ظاهرة الترادف يف اجلملتني املتتاليتني خالل وصف هوان

عليه -قد جاء اإلمام كما نالحظ . «وَعَامِرُهَا يَخْرَبُ. فَمَا خَيْرُ دَار تُنْقَضُ نَقْضَ الْةِنَاءَ»

مثّ استخدم  نيا؛بلفظة "خيرب"يف إطار اجلملة اخلربية بغية وصف خصائص الدّ -المالسّ

 -هلدم واخلراباأي -احقة بنفس املعنی "تنقض" و"نقض" دون فاصلةٍ يف اجلملة اللّ لفظيت

أفعال ذوات ة بإنّ اختيار االستفهام التقريري بعد اجلملة اخلربي النبطاق االستفهام . خالل

 وحدة الداللة ممّا يؤكّد علی املعنی الوصف .

  وظيفة الترادف يف الربط بني اجلمل يف املقام النصّخالل الةحث عن  نتةاهما يلفت اال

يف هذه اجلملة من الوحدة  یأو شةه الترادف اليت تتملّ هو ظاهرة التقارب الدّاليل الواحد،

إنّ التشابه الدّاليل بني املستثنی «. ثُ السَّرائِرِ وَسُوءُ الضَّمائِرِإلَّا خُةْ نَكمْمَا فَرَّقَ بَيْ»األخرية: 

ألنّ هذه اجلملة تتضمّن داللةً توكيديةً بأسلوب  ؛ومعبطوفه هو ما يزيد يف تأكيد الكالم

توجّه الكالم  ،هنا رغم حتقيق التماسك بني اجلملظاهرة شةه الترادف  إنّ؛ فاالستثناء

 غاية اإلقناع.جتاه 

الداللة طواهلا، ينةغ  لنا نشر ية ووبالنسةة لدور الترادف يف تةئري الوحدات النصّ

 اإلشارة إلی هذه العناصر املعممية:

 :العاجلة -املزنل -الدار -

طوال عدّة مرّاتٍ تكرّر ياحملور األساس هلذه اخلبطةة،  اإنّ مفهوم لفظة "الدنيا" بوصفه

بألفاظ "الدار" و"املزنل" و"العاجلة" بنفس املعنی،  -ما عدا الوحدة الثانية -الوحدات الثالثة 

يةثّ  املعممية هذه الظاهرةاعتماده علی باملرسل ة. إنّ يوحدة الداللذه الوخيلق التةئري هب

؛ كما أنّ حنو اإلنتاج ويسوق هبا النصَّاللية الدّ اتداعيتّال خالل النصّ معنی اً يفاستمرار

 ية.اختيار هذه املفردات املترادفة يزيل املالل والرتابة عن املقاطع النصّ
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 توازيرار الكت .1-4

يغ إعادة الصّخالل للنصّ سار األفق  املبني الوحدات يف بط قوم بالرّي تكرار التوازيإنّ 

من وسائل اإلقناع اللّفظ ، وهو من » عدّيكما  ؛فظ دون املعنیلی اللّوترتيةها عالتركيةية 

مالمح الصّنعة يف اخلبطاب العريب. فإنّه من الناحية اللّفظية يروع السّمع وميثّل اتصاالً 

 (.332م: 2010)عكاشة، « قد يكون مؤكّداً ملعنی لفظ قةله یلفظياً، كما هو من ناحية املعن

  ية للترسيخ يف ذهن املتلقّبعض الوحدات النصّتةئري دورها الرببط  بتقوم ب ةيإنّ هذه التقن

العفيف   أطلقلقد . داخل النصّ اإليقاع یويت القائم علالصّ كالتماسخلق تسهم يف  كذلكو

يعين   رابط النصّات التمن آليّ كآليةٍ علی هذه التقنية عنوان "التكرار اجلراماتيك " وعرّفها

ة واحدة أي تكرار للبطريقة اليت تةين هبا اجلملة وشةه اجلملة ل بكيفيّتكرار لنظم اجلم» هبا:

إنّ فهكذا و (.112م: 2001عفيف ، « )مع اختالف الوحدات املعممية اليت تتألّف منها اجلمل

رهافة يف  ثراًأما أنّ لإليقاع كويعمل علی تةئري النصّ بدوره اإليقاع  التوازي الذي يعرف 

 .ياقوفق السّ النصّ  كيف خلق التماس أعمق أثراً، فإنّ له اآلذان وإثارة العواطف

بني أجزاء  ريتةئيف إنشاء اليف هذه اخلبطةة علی التوازي  -المعليه السّ-مام اإل عتمدالقد 

فإنّه ال يلمأ إلی تقنية التوازي للربط  ؛املتلق  نبغية إبقاء املضمون يف ذه   الواحد،املقام النصّ

غالةاً ما يكرّر صيغة تركيةيةً واحدةً يف كلّ وحدةٍ نصّيةٍ »الكربی، بل ية بني الوحدات النصّ

فإنّ يف اخلبطةة  يفية استخدام هذه التقنيةكلأمّا بالنسةة  (.107م: 2015)الوداع ، « صغری

اإلقناع  ألنّ املخاطب حيتاج إلی ؛الوحدة األولی يفاستغلّ  (%57معظمها )يةلغ تواترها إلی

من مناذج دور التوازي يف انسمام و ل النصح.يقةمثّ  ،كيد يف وصفهال التوخالبأمهيّة القضية 

 كيةية التالية:الصيغ التر إشارة عابرة إلی نشريُ وصف هوان الدنيا،

 ه(يلإ ضافاملضاف+ امل )ريضمالسم+ إل+ ارّاجل+ حرف ريضمالسم+ إلا -

 «اتَهَا بِمَوْتِهَا وَحُلْوَهَا بِمُرِّهَافَخَلَطَ حَلَالَهَا بِحَرَامِهَا وَخَيْرَهَا بِشَرِّهَا وَحَيَ»

 فاتصّمن وجوه ال اًوجه يةيةكيغة التر  يف هذه الصّاملتملّالتوازي رار كتلنا  صوّري

 -المعليه السّ-كما يؤكّد علی رؤية اإلمام  ات؛تناقضامل ینيا وهو نظامه املةين علللدّة يلةالسّ

 خذاتّلقد  ها وحدة متضادة.يتبل يری يف كلّ ،ئياتهذه الثناألنّه ال يفكّك بني  ؛جتاه الدنيا

خلق ما ك ،النتقال املضمون إلی املخاطب بؤرةًيف الةنية النحوية  راركمن هذا الت املرسل

 یخراأل وهاجلمن وو . ن املتلقّهذ سالة يفلثةات الرّ اًيصوت اًكومتاس اًيقاعيإ تناسقاًمنها 

 ميكن اإلشارة إلی هذه الصيغ: ،ار التوازيعلی تكر ةلتصوير سلةيّات الدنيا املعتمد
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 ل(يشةهة)فعاملصفة ال+ ريضمالسم+ إلا -

 «خَيْرُهَا زَهِيدٌ وَشَرُّهَا عَتِيدٌ»

 ضاف إليهاملبطلق+ املفعول املضارع+ املفعل الضاف إليه+ املسم+ إلا -

 «دَّةٍ تَنْقَبطِعُ انْقِبطَاعَ السَّيْرِدَارٍ تُنْقَضُ نَقْضَ الْةِنَاءِ وَعُمْرٍ يَفْنَى فِيهَا فَنَاءَ الزَّادِ وَمُ»

%( هو مقام لوم الغافلني عن 28.5إلی  )يةلغ تواتره فيه آخر يتحلّ  بتقنية التوازي ومقامٌ

سالة ب هذا النوع من التكرار لتأثريه اإليقاع  والتوكيدي يف حفظ الرّاآلخرة الذي يتبطلّ

 وخلق التةئري:

 اعلفالضارع+ املفعل ال+ (ال)  نفالأداة  -

 .«ونَوادُّا تَلَوَ ونَلُاذَةَا تَلَوَ ونَحُاصَنَا تَلَوَ ونَرُزَاوَا تَلَ»

 التضامّ .2

ألنّ  ؛ةالزوجيّالعالقات  یعلأعمدة التماسك املعمم ،  ىحدإبوصفها  ،""التضامّآلية قومت

يف  رىخلعناصر األفر ااالتساق يتحقّق بتضاإنّما وساق بذاته االتّ يتضمّنالعنصر املعمم  ال 

ساق ويعبط  ء االتّ ورود العنصر يف سياق العناصر املتعالقة هو الذي يهيّ»فإنّ  ؛نسيج النصّ

الترابط بني  یعل باعتماده التضامّفإنّ هكذا  ؛(25 :م1991)اخلبطايب، « للمقبطع صفة النصّ

ء إحيا یعل التضامّنظام ی ةنيوتأويله.  تفسري اخلبطاب یإل ه نتي وسياقاهتا أجزاء النصّ

كاً مشتر أساساً خيلق ممّا متشاهبةٍ، سياقاتٍ يف استخدامهاكرّر يت» اليت املتماورة األلفاظ

 النصّحنو إنتاج  یة املعنكتوجيه حربغية  (153: م2009 حممّد، شةل) «النص يف اجلمل بني

 ضمون  يف دائرة املةق  املتلقّيُ ساق املعمم إنّ االتّ ،كذل یإلإضافةً  منسمم. لٍّككوينه كوت

 .النصّ شفرات كّاً يف فكوجيعله مشار ربیكداللة اللنيل ال ضامنياملبني ربط الی قادراً عل

ةاقالبطّظاهرة  ،رأي هاليدي حسب تقنية التضامّأهمّ عناصر من 
1 

سلسلة م اليت تنظّ

تتضافر فيما بينها إلنتاج  ليةٍك مزء من بنيةٍك»وإفهامه  اخلبطاب لتوصيلالوحدات املعاين يف 

، له راركةة جبانب التاخلبط نصّ یالغالب عل سلوباألكالبطةاق إنّ مثّ . (237 :)عيد، التا« صّالن

عليه -الم اإلمام كاحملور األساس لكنيا يف وصف الدّاملتلق   إقناع سةّبت ةحماجيّ صةغة

 .تضادّال یألنّها بنيت عل ؛ب احلديث عن أبعادها املتناقضةتبطلّومقام وصف الدنيا ي .-المالسّ

ر ك. جدير بالذّيوماً یيفن يف الدنياش ء  لّكما أنّ كزداد آمال اإلنسان يقلّ زاده لآلخرة لّما تكف

من »ما قيل إنّ ك ؛ملةان منحصراً يف إطار اجلكهنا أنّ البطةاق يف الةحوث الةالغية القدمية 

                                                                                                                                            
1. Opposition 
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 الم بأسره من حسنكأنّ الك ید تالحم أجزائه وائتالف ألفاظه، حتّصفات األدب اجليّ

ما يتمّ هذا كلمة بأسرها حرفٌ واحدٌ وكأنّ الك یلمةٌ واحدةٌ وحتّكاجلوار وشدّة التالحم 

، عتيقعن نقالً  ؛68 :م2015الوداع ، ) «عن طريق التضادّ كذلكالتالحم عن طريق التشابه يتمّ 

مل بالتماوز عن اجل آفاق وظائفهتتسّع ف ، غة النصّ؛ أمّا البطةاق يف ساحة علم اللّ(70 :م1998

 ات ثالثة:يمستو يفيعاجل فربی كلتوصيل الداللة الإلی الوحدات النصّية 

 مجلة واحدة.  يفنيلمتك یمستو یالبطةاق عل .1

 ة الواحدة.يالوحدة النصّ  يفنيمجلت یمستو یالبطةاق عل .2

 .النصّ  يفنيتي نصّنيوحدت یمستو یالبطةاق عل .3

 مجلة واحدة  يفنيلمتك طةاق .2-1

يف هن والذّيستدع  ضدّه  ألنّ الضدّ ؛خباصية االستدعاء  النصّ كحيقّق البطةاق التماس

 یعل هذه اخلبطةة املرسل يف اعتمدقد ذا فكه .ر اآلخرعند تصوّ أحدمهايتصوّر  نفس الوقت

وفق زواج املتناقضة األ مااستخد یالوحدة األول يفمن املالحظ ف ؛اًريةك ةاق اعتماداًالبطّ

 : وت(امل-اةياحلالشر،-ريخلااحلرام،-)احلاللسياقها الوصف  

دَارٌ هَانَتْ عَلَى رَبِّهَا فَخَلَطَ حَلَالَهَا بِحَرَامِهَا وَخَيْرَهَا بِشَرِّهَا وَحَيَاتَهَا بِمَوْتِهَا وَحُلْوَهَا »

هَا زَهِيدٌ وَشَرُّهَا عَتِيدٌ لِأَوْلِيَائِهِ وَلَمْ يَضِنَّ بِهَا عَلَى أَعْدَائِهِ خَيْرُ -تَعَالَى-بِمُرِّهَا لَمْ يُصَفِّهَا اللَّهُ 

 .(یالوحدة األول)« يُسْلَبُ وَعَامِرُهَا يَخْرَبُ وَجَمْعُهَا يَنْفَدُ وَمُلْكُهَا

ألنّ  ؛المكال یيالئم فحو ،م اختيار األزواج املتضادّة يف هذا املقبطع القصريكإنّ ترا

 ار تقنية البطةاق أداةًفيخت ،اجتماع املتناقضات حملّنيا الدّ یير -المعليه السّ-اإلمام 

جيد هكذا . لتناقض يف طةيعة الدنياملواجهة اضبطراب اال تلقنيباستراتيمية إللقاء اخلبطاب 

 لّ جزء بتاليهكيرتةط  كوبذل صحالنّ یلإلصغاء إل يستعدّف متناقضٍنظامٍ   نفسه أمام املتلقّ

 دكّتؤ. هتاورظرًا لجمن متقاربٌإجيايبّ  ،لّ هذه األزواجك. إنّ البطةاق يف وحيقّق التماسك

النتيمة املنبطقية اليت جاء هبا بعدها وه  التحذير  یعل )ع(جراها اإلماماهلندسة اليت أ

 نيا:من الدّ
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خالل الترابط   ذهن املتلقّ الرّسالة يف حيفظةاق هذاالنوع من البطّ یاللّموء إلنّ إ

 نيما باعد املرسل بوربّ .یربكاللة الفق الدّالبطّةاق و طريفبني  القائم علی عملية التداع 

 اهدين: ر خصال الزّكيف ذ البطةاق يف املقبطع الثالث من هذه اخلبطةة طريف

)الوحدة «فَرِحُواْ وَإن نُهُمْحُزْتَدُّ ، وَيَشْواكضَحِ وَإنْ قُلُوبُهُمْ  كتَةْيَا إنَّ الزَّاهِدِينَ يف الدُّنْ» -

 .الثالثة(

اليتني الذي تتاملاجلملتني  خالل ةاقالبطّيف اختيار  یيف هذا املقبطع يتملّ كالتماس إنّ

  قلوهبم وإن كتة»مجلة ل يف إنّ الزوج األوّ. اهد وظاهرهصورة قياسية بني ضمري الزّخيلق 

الم إنّ اإلمام عليه السّ .فات الناجتة عن مشاعر احلزن والفرحالتصرّ یيدلّ عل« واكضح

 ف أو الفعل الشعوري القابلة للحسّة يف جامع التصرّكحلتوافقه مع الضّ "اءكةال"جاء بلفظ 

 واستخدمه يفللقلب معةّراً عن احلزن العميق  " كلفظ "تة ؤية بالعني. لقد استعار املرسللرّول

 كوا مع ذلكدوام حزهنم ملالحظتهم اخلوف من اهلل فإن ضح یإل إشارةً»هذا البطةاق نبطاق 

د كّيؤ،«يشتدّ حزهنم وإن فرحوا»مجلة يف (. و450 :ق1430)الةحراين، « فمعاملة مع اخللق

ويشدّ االتساق بني هذين الشعور الةاطين،  ین باإلشارة إلكول یاملعن نفسَاإلمام )ع(

 رسلوقد عمد امل اهدين.جبعل املخاطب يقيس نفسه بالزّ یين وبني الفقرات األخرالتضادّ

 :الوحدة الرابعةيف  یاألخر األزواج املتبطابقة یإل

 ؛)الوحدة الرابعة(«ةِلَجِاآل نَمِ مْكبِ بَهَأذْ ةِلَاجِالعَوَ» -

 .)الوحدة الرابعة(«العَاجِلِوَحُبِّ  اآلجِلِضِ رَفْ یعَلَ تُمْتَصَافَيْ قَدْ» -
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ملة اجلومثله القياس  بني "العاجلة" و"اآلجلة" يف إطار البطةاق ليف املثال األوّ جعل املرسل

 ألنّ؛ من نوع اإليهام" فضالرّ"و "احلبّالبطةاق بني " هبما انتةاه املخاطب. يعدّليثري الثانية 

لّ هذه األزواج يسهم يف حتقّق الغاية كذا فإنّ كأداة إبرازها؛ هو راهةكنتيمة ال الرفض

 وه  ذمّ الدنيا.احملورية 

 ة واحدةية نصّيبن  يفني مجلتنيالبطةاق ب .2-2

 كيقوم بتوسيع دائرة التماس ،  الواحدلتني يف املقبطع النصّنّ البطةاق بني مجأ الواضحمن 

ة اجلمل یفيتماوز مستو ؛  يقوم بالترابط بني اجلمل جبامع التضادّألنّ ذهن املتلقّ ؛ النصّ

جند هذا النوع ، 112خبطةة للبالنسةة  اأمّ رب.كيف نظام أ كشف عن التماسكحنو ال الواحدة

 :یمن البطةاق يف الوحدة األول

 .)الوحدة األولی(«نَّهَا مَنْزِلُ قُلْعَةٍ وَ لَيْسَتْ بِدَارِ نُمْعَةٍفَإِ» -

 كبذلوها دار قلعة( ا)فإنّينالزوال للدّ ةصف هذه الوحدة مستهلّ ثةت املرسل يفأقد ل

فة ة للصّرقةة مضادّتفة املر الصّكذ یمثّ يعتمد املرسل عل ؛ترقّبالحالة  يف  املتلقّعل جي

عل جي»هنا املرسل ووالةقاء  ومةميا صفة الدّينسلب عن الدّعة( فست بدار جني)ولیاألول

ربط  یعل  رب املتلقّجيممّا   تامّريسالة غقدّم جزءاً من الرّية قظة تامّيحالة  يف  املتلقّ

جدير  ابق.احق بالسّاللّ قوم باتصالي، و(116 :م2005)الوداع ، « الم بعضها بةعضكأجزاء ال

حيث التقابل فيها جيري بني وجهني ة؛ ه الوحدة حيمل شحنة سلةيّنّ البطةاق يف هذأر كبالذ

نالحظ مثل هذا التقابل يف  لب.اإلجياب والسّ یمستو ینيا( علللموصوف الواحد )الدّ

 الوحدة الرابعة:

 .)الوحدة الرابعة(«آمَالِالْ وَاذِبُك مْكآجَالِ وَحَضَرَتْرُ الْكذِ مْكقُلُوبِ غَابَ عَنْ قَدْ» -

ر كاب ذيغبإثةات  نياملتلقّ وبيخت غيةجيري بني اجلملتني بُابعة الوحدة الرّ يفةاق البطّو

وميهّد النشاط  روحَ يف األذهان كبذل نفخياآلجال( و رُكم ذك)قد غاب عن قلوب املوت عنهم

أي احلضور رورة بالضّ ضدّه  ستدعياب يالغألنّ  ؛مقلوهب ما حضر يف ةالبطريق ملواجه

تمّ بسلب فعل إجيايب عن املتلقنّي ومن املالحظ أنّ التقريع ي (.واذب اآلمالكم ك)وحضرت

 ر املوت.كواذب نتيمة لغياب ذكأنّ حضور اآلمال الك، خالل العبطفوإثةات فعل سليب هلم 

ثِريُ مِنَ اآلخِرَةِ كمُ الْكزُنُيَحْا ونَهُ، وَلَكرِيَا تُدْرَحُونَ بِاليَسِريِ مِنَ الدُّنْتَفْ مْكمَا بَالُ» -

 .)الوحدة الرابعة( «؟!رَمُونَهُتُحْ
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لّ األزواج كالتقابل بني  یمثّ أجر ،لقد جاء املرسل يف هذه الوحدة مبعنيني متوافقني

مةاشرة  موإن مل يشر إليه-خاطةنييف هذه املقابلة هو املالعنصر اجلامع إنّ  .الترتيب یعل

 يصوّرفتعلّقهم بالدنيا بسةب -الم عليه السّ-الذين يلومهم اإلمام  -ضمائرالر كف  بذتكوي

يف  مهارصدن كمييف نبطاق االستفهام التعمّيب  متقابلتنيصورتني خالل  ممنط حياهت

 سم الةياين التايل:الرّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ستدعي صفة الفرح اليت -_خالل هذه الصورة التقابليةالغافلني  يفاملرسل أثةت  لقد

سالة الرّيتابع  ك ل بحالة الترقّ يفد إلقاء هذه اجلملة بع  املتلقّجيعل و ضها)احلزن(ينق

يف  يزيد ماو ؛املخاطب إلقناع المكيف سلسلة الة املتضادّاألزواج قابل تم بامثّ ق ،املةعثرة

جيه املخاطب يب لتوستفهام التعمّيف نبطاق اإل هذه األزواج استعمال ورة، هوتأثري هذه الصّ

الواحدة ة ينصّالوحدة ال البطةاق يف إنّهكذا ف النتةاه.ل ثريٍخبلق جوّ قياس  مُ حنو التأمّل

 والـتأثري. االنسمامبغية نها يبوعقد العالقات املتةادلة بعضها بةعض  ربط اجلمليقوم ب

 واحد نصّ  يفنيتي النصّنيتين الةُنيالبطةاق ب .2-3

الواحد  النصّ  يفنيتي النصّنيتين الةُنية البطةاق بينتق یعل- المعليه السّ-اإلمام عتمد ي

 نيبراز حالتإمن أجل  كفعل ذليوغالةاً ما  خلبطابه كسع هبذا االعتماد جمال التماستّيو

 . ةيّبطاباخل ةلوغ الغاياتول نهماي للمقارنة بنيمتناقضت

 

 اليسري

ننتفرحو

 ننن

 الدنيا

 كونهتدر

 كثريال

 منكحيز

 اآلخرة

 حترمونه

يف الغافلني 

 الدنيا
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ة ية نصّين وصفاهتم بنياهدث عن الزّيخصّص املرسل للحدقد فاملدروس  النصّ يفأمّا 

اهتا ما ريا وإن نالوا من خينالدّ يف اءهمكر حزهنم وبكوذ النصّ ة الثالثة يفيالةن  وه یربك

ا ينالدّ یعلحرصهم  یباإلشارة إل نيع املتلقّيتقر ة الرابعة يفيالةن نالوا؛ مث أفاض يف

مالمح لقد وزّعت  .بني هذين الصنفني لمقارنةل عةًيذر فمعل من التضادّ ؛هايعل الةهمكوت

 :وفق هذا األسلوب منسمم لّكك اخلبطةة نصّ خاللني يتتني النصّييف الةن هذا التضادّ

ثُرُ كفَرِحُوا، وَيَ وَإنْ نُهُمْتَدُّ حُزْوا، وَيَشْكضَحِ وَإنْ   قُلُوبُهُمْكيَا تَةْإنَّ الزَّاهِدِينَ يف الدُّنْ» -

 .)الوحدة الثالثة(« تَةَبطُوا بِمَا رُزِقُواوَإنِ اغْ فُسَهُمْأنْ تُهُمْمَقْ

 كلَيَا أمْ، فَصَارَتِ الدُّنْآمَالِالْ وَاذِبُك مْكآجَالِ وَحَضَرَتْرُ الْكذِ مْكقُلُوبِ غَابَ عَنْ قَدْ» -

 .ابعة()الوحدة الرّ« مِنَ اآلخِرَةِ مْكبِ

ثِريُ مِنَ اآلخِرَةِ كمُ الْكزُنُونَهُ، وَلَا يَحْكرِيَا تُدْرَحُونَ بِاليَسِريِ مِنَ الدُّنْتَفْ مْكمَا بَالُ» -

)الوحدة « مْكفِ  وُجُوهِ كيَتَةَيَّنَ ذَلِ یحَتَّ مْكيَا يَفُوتُيَسِريُ مِنَ الدُّنْمُ الْكلِقُوَيُقْرَمُونَهُ َتُحْ

 .ابعة(الرّ

 .ابعة()الوحدة الرّ« عَاجِلِآجِلِ وَحُبِّ الْضِ الْرَفْ ىعَلَ تُمْتَصَافَيْ قَدْ» -

ل دائرة تراببطية لفظية كّيش تني املختلفتنييقة بالةنةاق بني هذه اجلمل املتعلّبطّال إنّ تردّد

وإنتاج ی توليد املعن یي إلفتؤدّ ،املة ال تنفصم مقاطعهاكوحدة متك جتعل النصّ ومعنوية

 متأمّالً يف هذا القياس.أن حياسب نفسه جبعل املخاطب  ماج اخلبطاب بدورها احل

ة صاحةات املعمميّعالقات أخری بني امل 112بطةة اخليف نصّ  إضافةً إلی البطةاق، توجد

منها االرتةاط مبوضوع معيّن، االشتمال املشترك وعالقة  الوحدات؛ اليت تسهم يف متاسك

 واجلزء باجلزء. اجلزء بالكلّ

 االرتةاط مبوضوعٍ معيّن .2-4

وهو عةارة عن العالقة بني الوحدات املعممية املستخدمة يف سياقات متشاهبة، اليت أطلق 

علماء  وعاجلهار عنوان التالزم الذك -النصّ يف كتابه لسانيات -حممد خبطايب عليها

من األمور  الةالغة حتت عنوان مراعاة النظري. كما نعلم إنّ مراعاة النظري جمموعة

يف سلسلة الكالم علی وجه التالئم واالئتالف دون  اًها بعضبعضُترافق املتناسةة اليت 

ستدع  مصاحةها دون رابط ياق الواحد توجد مفردات جتذب وت؛ هكذا يف دائرة السّالتضادّ

حيكمها اإللف والعادة واملنبطق، واإلطار العام الذي حييط هبا عند اجلماعة »بل إنّما  ؛داليل
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 ، رغم إحكام سةك النصّإنّ هذا النوع من املصاحةة والتضامّ ؛(77م: 2012)احللوة، « اللغوية

 يؤدّي إلی توالده وتوسيع دالالته.

يف متاسك  الوظيفة الكربی كأهمّ عناصر التضام يقوم بتأديةكما أشرنا آنفاً إنّ البطةاق 

آخر من املصاحةة وهو  اًهناك نوع نرىخاصّةً الوحدة األولی؛ بينما  112بطةة اخلوحدات 

السيّما  هذه اخلبطةة ونقل معناها عالقة مراعاة النظري اليت تؤدّي دوراً ملحوظاً يف متاسك

النظر إلی سياق هذه الوحدة، جند  ني. إن نلقِيف الوحدة األخرية أي مقبطع لوم الغافل

واحملور الثاين « وصف تعلق الغافلني بالدنيا»بوضوح أنّه يدور حول حمورين: احملور األول 

عليه -من الواضح أنّ اإلمام  ومها متداخالن.« ق خالل عتاهبمحتذير املتلق  من هذا التعلّ»

 نيا:األلفاظ الدالّة علی التعلّق بالدّيف احملور األول اعتمدعلی جمموعة من  -المالسّ

أمْلَكَ  الدُّنْيَا، فَصَارَتِ مَالِاآلقَدْ غَابَ عَنْ قُلُوبِكُمْ ذِكْرُ اآلجَالِ حَضَرَتْكُمْ كَوَاذِبُ »  -

 .)الوحدة الرابعة(«جِلَةِأذْهَبَ بِكُمْ مِنَ اآل الْعَاجِلَةُخِرَةِ، وَبِكُمْ مِنَ اآل

 .)الوحدة الرابعة(«هَا بَاق عَلَيْكُمْمَتَاعَكُمْ، وَكَأَنَّ مِمُقَاكَأَنَّهَا دَارُ  » -

الغفلة  من الةديه  أنّ االهتمام بـ"الدنيا"والتعلّق مبا فيها من الزّينات و"األمتعة"، يتبطلب

انشغال اإلنسان بـ"اآلمال"اليت يقتض  هذا التعلّق  إنّعن اآلخرة وغياب ذكرها عن القلب. 

الوحدة الرابعة يف نبطاق  خالل هذا التملّك مفهوم ىيا علی نفسه ويتملّالدن تؤدّي إلی متلّك

إنّ الغافلني يعيشون يف  نيا وشدّة تعلّقه هبا.دّللته للتوكيد علی عةوديّ صيغة "أملك" التفضيلية

امتناهية وباحلياة "العاجلة" وهذا توهُّمُ من يعنی بآماله اللّ الدنيا كأنّها دار "مقامهم" األبدي

ترتةط  حاب. كما الحظنا كلّ هذه األلفاظ املستخدمة يف هذا املقبطع،مترّ مرّ السّ اليت

نيا خالل سةة إلی احملور الثاين أي حتذير الناس عن الدّأمّا بالنّ نيا والتعلق هبا.مبضمون الدّ

ة ب األلفاظ املتأثّرة من عقائد املرسل ومنظومته الفكريّياق يتبطلّعتاب الغافلني، فإنّ السّ

 يف القرآن الكرمي: -تعالی-كالمه صدیً لكالم اهلل  ليكون ملنتمية إلی الرؤية اإلسالميةا

)الوحدة «جِلَةِاآل، وَالْعَاجِلَةُ أَذْهَبَ بِكُمْ مِنَ خِرَةِاآلفَصَارَتِ الدُّنْيَا أَمْلَكَ بِكُمْ مِنَ » -

 الرابعة(.

 الرابعة(. )الوحدة«دِينِاهللِعَلَى  إِخْوَانٌوَاِِنَّمَا أَنْتُم » -

 .)الوحدة الرابعة(«أَحَدِكُمْ لُعْقَةً عَلَى لِسَانِهِ دِينُوَصَارَ  » -

كر "اآلخرة" أو "اآلجلة"، كما يتحقّق ة اإلسالمية يتحقّق بذنيا يف السنّالدّ إنّ التحذير من

إلثةات هذا  هذا املقصود يف نصّ اخلبطةة خالل تكرار هذين العنصرين طوال الوحدة
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مالئمة  يالئم استخدام مفرديت "دين" و"اهلل"مع هذا املقام كذلك ن املتلق .املفهوم يف ذه

نصّ  اليت غلةت علی -المعليه السّ-وثيقة حتّی يعدّ من املةادئ الفكرية اهلامّة لإلمام 

 اخلبطةة.

 كاالشتمال املشتر .2-5

ال العنصرين ك نّإ»معروفة بعالقة العموم واخلصوص حيث  إنّ هذه العالقة من باب التضامّ

كلمة شاملة هلما فالكلمتان )الكرس  واملنضدة( كلمتان تشتمل عليهما كلمة ينتميان إلی 

كتلة من » ون يف النصّكإنّ االشتمال هو أن ت بعةارة أدقّ، (110م: 2009حممد،  )شةل «أثاث

الكلمات ليس هلا غبطاء بل تكون شةكة العالقات بينها مرتةبطة مبعنی عام تندرج حتته 

خالل استدعاء  ؛ فتؤدّي هذه العالقة وظيفتها الرببطية(76م: 2012)احللوة، « اين خاصّةمع

 .لفظ العامّالّ

حيث وردت يف الوحدة الرابعة ألفاظ  كمن ظاهرة االشتمال املشتر 112مل ختلو خبطةة 

 و هو العواطف: ی واحد أو اشتمال عامّ"فرح" و"حزن" و"قلق" حتت مسمّ

كثِريُ مِنَ اآلخِرَةِ الْ زُنُكمُيَحْرِكونَهُ، وَلَا يَا تُدْبِاليَسِريِ مِنَ الدُّنْ ونَرَحُتَفْ مَا بَالُكمْ» -

)الوحدة « حَتَّی يَتَةَيَّنَ ذَلِك فِ  وُجُوهِكمْ يَا يَفُوتُكمْيَسِريُ مِنَ الدُّنْالْ لِقُكمُيُقْوَ رَمُونَهُ َتُحْ

 .الرابعة(

ارتةاطاً مةاشراً يؤثّر علی اختيار  بطة بأفكارهناجتة عن عقائده ومرتة إنّ عواطف اإلنسان

فإنّ اإلسالم بوصفه  ؛أسلوب حياته؛ إنّها تربّ  اإلنسان وتلعب دوراً أساسياً يف نيله الفضائل

عادة. كذلك يؤكّد عد الفبطري لتوجيه اإلنسان حنو السّهبذا الةُ يعىن دين التعايل والتربية

اطف خالل وصف كيفية ظهور مظاهرها )الفرح علی أمهيّة العو-الم عليه السّ-اإلمام 

ذا هليف ضمري الغافلني عن اآلخرة. نالحظ هذا االشتمال يف مقامٍ مقابلٍ  واحلزن والقلق(

 ياق وهو مقام وصف عواطف الزاهدين الذين ال يغفلون عن ذكر املوت:السّ

 )الوحدة الثالثة(« فَرِحُواوَإِنْ  حُزْنُهُمْيَشْتَدُّ » -

بني هذا االشتمال واالشتمال  د خلق املرسل جوّاً قياسياً قائماً علی التضادّلق ،ما يةدوك

ألنّ عواطف الزاهدين  ؛للحياة األسلوب األصحّ كيد علیاملستخدم يف الوحدة األخرية للتو

يف  كخری لالشتمال املشتراألظاهر املمن  متأثّرة خببطواهتم يف مسار أهدافهم العالية.

 وسلوكهم يف عالقاهتم مع إخواهنم: إلی أوصاف الغافلنيكن اإلشارة اخلبطةة، مي

 )الوحدة الرابعة(« تَوَادُّونَ ، وَالَتَةَاذَلُونَ، وَالَ تَنَاصَحُونَ، وَالَ تَوَازَرُونَفَالَ  » -
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الم األلفاظ الدالّة علی "حسن املعاملة" يف الوحدة األخرية فقد مجع اإلمام عليه السّ

ساق املعمم  بني كيد علی أمهيّتها وإحكام االتّبغية التو ملودّةصح والةذل وااإلعانة والنّك

لب كّدعلی هذا السّبال النافية وأ كلّ منهاوقد سلةها من الغافلني، باقتران أجزاء الكالم؛ 

هتمّون بعالئقهم مع إخواهنم لشدّة يكر اآلخرة، ال ألنّ الغافلني عن ذ ؛بتكرارها مع األفعال

مسمی واحد  ملالحظ أنّ هذا االجتماع بني األلفاظ املستخدمة حتت. فمن االتعلّق بالدنيا

 ي الترابط املعمم .ممّا يقوّ

 عالقة اجلزء بالكلّ/ اجلزء باجلزء .2-6

معنی »مل علی تشيضمني، عالقة التّ يبطلق عليه اسم ذيال، وهو إنّ عالقة اجلزء بكلّه 

إلّا  ؛االنضواء أو عالقة اجلزء بالكلجزئ  حمدّد يندرج حتت معنی عامّ، ويبطلق عليه أيضاً 

(. إنّ هذه العالقة 75م: 2012)احللوة، « أنّ مصبطلح التضمني أكثر شيوعاً داخل احلقل

 يقوم باستدعاء الكلّ جتعل الوحدات املعممية تتداع  فإذا ورد يف النصّ اجلزء من كلّه،

قة توالد النصّ وإجنازه. إنّ كما تسةّب هذه العال؛ االستمرارية يف النصّ  فتحقّق هبذا األمر

اهتا التأكيد والتداع   بوصفهما عنصرين ضروريني إلنتاج ن يف طيّعالقة اجلزء بكلّه تتضمّ

 112بطةة اخلاستراتيمية اإلقناع. إنّ هذه العالقة مشهودة بوضوح يف الوحدة األولی من 

 نيا:الدّ طابع -المعليه السّ-حيث يصف اإلمام 

دَارُهَا هَانَتْ عَلَى رَبِّهَا،  ...؛نْيَا، فَإِنَّهَا مَنْزِلُ قُلْعَة، وَلَيْسَتْ بِدَارِ نُمْعَة،وَأُحَذّرُكُمُ الدُّ» -

فَخَلَطَ حَالَلَهَا بِحَرَامِهَا، وَخَيْرَهَا بِشَرِّهَا، وَحَيَاتَهَا بِمَوتِهَا، وَحُلْوَهَا بِمُرِّهَا، لَمْ 

نَّ بِهَا عَلَى أَعْدَائِهِ، خَيْرُهَا زَهِيدٌ، وَشَرُّهَا عَتِيدٌ، يُصْفِهَا اهللُ ألوْلِيَائِهِ، وَلَمْ يَضِ

وَجَمْعُهَا يَنْفَدُ، وَمُلْكُهَا يُسْلَبُ، وَعَامِرُهَا يَخْرَبُ. فَمَا خَيْرُ دَار تُنْقَضُ نَقْضَ 

 .)الوحدة األولی(«الْةِنَاءِ

كوّنة من األلفاظ امل يف هذه الوحدة خالل اختيار جمموعة لّكعالقة اجلزء بال یتتملّ

"الدنيا" بوصفها اللفظة الكلّية أو الكلمة املفتاحية يف هذه اخلبطةة؛ فةحضور هذه  طابع

 . متكن مالحظة جتسيد هذه العالقة وتوضيحها خالل إلی ذهن املتلقّ األجزاء يتةادر الكلّ

 سم الةياين التايل:الرّ
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داخل  للوحدة األولی، يتمّ يف نبطاق هناك ترابط واضح يف املستوی ال همن املالحظ أنّ

لّياً وتؤدّي إلی متاسكها حسب كل نظاماً كّاليت تش شةكة من العالقات بني هذه املصاحةات

يةدو واضحاً أنّ الترابط القائم بني هذه املفردات املعممية يتحقّق خالل عالقتني:  السياق.

اليت جاءت يف -ترابط مفردة الدنيا  يفی العالقة األولی ه  عالقة األجزاء بكلّها اليت تتملّ

ة مبفردات احلالل واحلرام واحلياة واملوت ...،اليت تعدّ أجزاءاً من ماهيّ -مستهلّ املقبطع

. فإنّ بالكلّ تهااليت تتحقّق ضمن عالقاألجزاء باألجزاء ه  عالقة  الدنيا؛ والعالقة الثانية

 ؛ض باعتةارها ه  من أجزاء الدنيامفردة احلالل واحلرام واحلياة و...،ترتةط بعضها بةع

ةاق اليت عاجلناها % من صعيد هذا الترابط بني األجزاء خيتصّ بظاهرة البط72ّرغم أنّ 

هكذا يتمّ التماسك املعمم  خالل سلسلة متراببطة من العالقات بني املصاحةات يف  آنفاً.

   الواحد.املقام النصّ

 النتائج

من هنج الةالغة من منظار  "112بطةة اخل"ي قمنا به يف ساين الذبطواف اللّحصلنا خالل التّ

 ة نتائج؛ منها:عدّ ی ، علالنصّ كالتماس

املتراببطة  املعممية ة من العناصركشة یعلمن هنج الةالغة  112بطةة اخللقد بنيت  -1

 "وذمّها نياالدّ التحذير من "نّ. إكم السّةكحمو املكمنسمم متج ينسك االيت جتعله

ماهات اخلبطابية باالتّوحداته األربعة  یظالله عليلق   لنصّلی ربكالداللة الك

ات االتساق أنّ آليّك ؛وامتدادٍ هلاابق منها للسّ لٍيمبثابة تعلدة وحلّ كعدّ تُ. عةاملتنوّ

 ة املنشودة.الغاي جتاه تنمية النصّلداللياً  اًلّمسُل كتش املعمم 

إنّ  ربعة خالل التةئري والتداع .األ ايف متاسك اخلبطةة بدرجاهت وظيفتهرار كيؤدّي الت -2

حمافظاً عليها جبعل  طوال النصّ ةالليينشر غايته الدّ -المالسّ عليه-عل  اإلمام 

 الداللة الكربی للنصّ یتتداع ، و"اهلل"، و"موت" و"قلوب" بؤراتٍ، و"الدار"نيا""الدّمفردات

تساق يف االهم يسناس   يف ظاهرة اجلاملتملّرار اجلزئ  كالتو. وه  التحذير من الدنيا
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إنّ كثرة استخدام  .يف جمالني: قريب وبعيد ةالعناصر املعممياستدعاء خالل  املعمم 

تأكيد صفات تؤدّي إلی  ،التكرار اجلزئ  املتماور يف النصّ خاصّة يف الوحدة األولی

ربط استخدامه يعمل علی ال ندرة ؛ كما أنّ التكرار املتةاعد رغم الدنيا وإثةاهتا للمتلقّ

ية حتكم سةك اخلبطةة بتةئري الوحدات النصّالترادف كذلك تقنية  خالل تةئري الوحدات.

بغية توجيه  -وإحالته إلی الدنيا خالل تكرار مفهوم الدار واملزنل والعاجلة-الثالثة 

  الواحد اخلبطاب حنو الداللة الكربی، كما تعمل علی الربط بني أجزاء املقام النصّ

يالئم  الذي فظ رار التوازي الذي يعدّ من وسائل اإلقناع اللّكترياً وأخ لغرض التوكيد.

يعمل علی ربط أجزاء و ؛مقام الوصف يف الوحدة األولی ومقام العتاب يف الوحدة الرابعة

 .ية الصغرية بتأثريه اإليقاع  والتوكيديالوحدات النصّ

ل وسيع يف هذه كبش إطار البطةاق   يفالنصّ كات التماسأحد آليّك التضامّ یتملّي -3

هذا  یة األسلوبية الغالةة علأنّ البطةاق هو اخلاصيّبحيث نستبطيع القول  اخلبطةة

ناقضات. تامل یعل مةينٌ ببطةيعتهنيا الدّوصف  ، املوضوع احملوري للنصّألنّ  ؛النصّ

دّ إنّه يشبل  ؛فحسب واحدةٍفردات يف مجلةٍ ملابني يف هذا اخلبطاب البطةاق  ال جيري

. يتمّ هذا المكالی نسممة مالئماً فحواملاملة كاملتدة الوحك دهاوجيسّ النصّوحدات 

كذلك  اخلبطاب. ة  بقيّلتلقّ عالتوقّب و  يف حالة الترقّجبعل املتلقّالترابط املعمم  

يتملّی التضامّ يف نبطاق عالقات معممية أخری بني العناصر املصاحةة كعالقة 

الكلّ باجلزء واجلزء باجلزء، وكلّ هذه االشتمال واالرتةاط مبوضوع معيّن وعالقة 

 خالل االستدعاء والتذكري. من العالقات حتقّق متاسك الوحدات النصّية الواحدة

 والتضامّرار كمن الت ،مرسل اخلبطاب،بصفته  -المعليه السّ-لقد اختذ اإلمام  -4

قيق االستراتيميات م مظاهرمها يف مسار حتواستخد نتاج اخلبطابإل وسيلةٍ خريَ

 رار بأنواعهكالتإنّ  .البطةيعة األخالقية للخبطةةحسب  قناعية والتوجيهيةابية اإلاخلبط

خبلق  تضامّالوظّف ي كذلك؛ يدكالتداع  والتأيوظّف لإلقناع ب اًحماجي اًيعدّ عنصر

 ري. كالتف یعل قياس  يثري انتةاه املتلق  وحيضّه جوٍّ
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 .العريب

ام حسـان. القـاهرة: عـامل    . ترمجـة: متـ  النص واخلبطاب واإلجراءم(. 1988دي بوجراند، روبرت. )

 .تبكال

 .ز الثقايف العريبك. بريوت: املردروس يف الةالغة العربيةم(. 1992الزناد، األزهر. )

ز الثقــايف كــ. بــريوت: املرون بــه امللفــوظ نصــاً كــنســيج الــنص، حبــث فيمــا ي م(. 1993. )_______

 .العريب

 .تةة اآلدابكالقاهرة: م .، النظرية والتبطةيقعلم لغة النصّم(. 2009شةل حممد، عزة. )

. بـريوت: دار  اسـتراتيميات اخلبطـاب مقاربـة لغويـة تداوليـة     م(. 2004الشهري، اهلادي بن ظـافر. ) 

 .تاب اجلديد املتحدةكال

ــود. ) كع ــة، حممـ ــين  م(. 2010اشـ ــظ واملعـ ــربط يف اللفـ ــاهرة: األالـ ــة لل ك. القـ ــة احلديثـ ــاب كادمييـ تـ

 .اجلامع 
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 .ندرية: دار املعارفك. االسني التقنية والتبطورفلسفة الةالغة بعيد، رجا. )التا(. 

    بني النظرية والتبطةيق )دراسة تبطةيقيـة علـ  علم اللغة النصّم(. 2000الفق ، صةح  إبراهيم. )

 .. القاهرة: دار قةاء للبطةاعة والنشرية(كسور م

تـب  ك. إربـد: عـامل ال  لسانيات النص حنو منهج لتحليل اخلبطـاب الشـعري  م(. 2009مداس، أمحد. )

 .احلديث

ز الثقــايف  كــ. املغــرب: املرالتشــابه واالخــتالف حنــو منهاجيــة مشوليــة    م(. 1996مفتــاح، حممــد. ) 

 .العريب

. وهــران: دار  الواحــد املتعــدد الــنص األديب بــني الترمجــة والتعريــب      م(.  2005مونســ ، حةيــب. )  

 .الغرب للنشر والتوزيع

صّ )دراســــة تبطةيقيــــة يف هنــــج التماســــك النم(. 2005). الــــوداع ، عيســــى جــــواد حممــــد فضــــل

قــدّمت هــذه األطروحــة اســتكماالً ملتبطلّةــات احلصــول علــى درجــة الــدكتوراه يف اللغــة    الةالغــة(،

 العربية وآداهبا، كليّة الدّراسات العليا اجلامعة األردنية.

ــا(.     ــب اهلل. )الت ــهاج الرباعــة يف شــرح هنــج الةالغــة   اهلــامش  اخلــوئ ، حةي . تصــحيح: الســيد  من

 .تةة اإلسالمية ك(. طهران: امل4املياجن . )ط إبراهيم

ــ  يف اللّغــة اإلجنليزيــة  م(. 1976هاليــدي، مايكــل؛ حســن، رقيــة. )   ــةك النصّ . لنــدن: جمموعــة  السّ

 باإلجنليزي.لوجنمان. 

. القــاهرة: مكتةـة زهــراء  حنــو الـنصّ، اجتـاه جديــد يف الـدرس النحـوي    م(. 2001عفيفـ ، أمحـد. )  

 الشرق.
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