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ث:  صُ البحْ لَخَّ مُ
بَةِ  الْخـطْ فِيْ  ةٌ  سَ دِاْرَ نَّصيّ  الْ كِ  اْسُ تَّمَ الْ يْ  فـِ ا  ــرهَ أَثَ وَ اإلحالة  يتناولُ  بحثُ  هذا 
ةً  غَ ، وقد اقتضت خطة البحث أَن يكون في ثالثةِ مباحث هي: اإلحالة لُ كِيْةِ ــدَ فَ الْ
اْئِلُ اإلحالة فِيْ  سَ وَ ، وَ كِيّةِ دَ فَ بَةِ الْ طْ ا فِيْ الْخِ لِيَّاْتهَ تَجَ اْمُ اإلحالة وَ اً، وأَقْسَ ْحَ طِالَ اصْ وَ
، وقد تمخضتِ الدراسةُ عن جملةٍ من النتائجِ منها: اإلحالة إحد  كِيّةِ دَ فَ بَةِ الْ طْ الْخِ
عناصر التَّماسك اللُّغوي التي لها دور بارز في ربطِ أجزاءِ النَّصِ وجعله متماسكاً، 
ا تُشيرُ  ةً تكتسبُ داللتَها ممَّ فاإلحالة على اختالف أنواعها، تخلق عالقاتٍ معنويَّ
يُنشؤها المتكلِّمُ في ذهنِ  إليه، وأسفر البحثُ عن أنَّ اإلحالة هي عملية معنوية، 
اللة، يُشيرُ بها إلى أشياء، أو مواقف،  المخاطَب، من طريق إيراده ألفاظًا مبهمةَ الدِّ
أو أشخاص، أو عبارات، أو ألفاظ خارج النَّص، أو داخله، سابقة عليها أو الحقة، 
، وربط الالحق  يُقصدُ بذلك االقتصاد في اللفظِ في سياق لغوي، أو غير لغوي، 
ريفةِ  ، وبيَّنت الدراسة للخطبةِ الشَّ ابق والعكس، بما يحقق التَّماسك في النَّصِّ بالسَّ
 ، معينٍ نسقٍ  في  ترتيبها  وحسن  األلفاظ،  دقة  ضوء  في  وذلكَ  النَّص؛  جماليَّة 

وتماسكها تماسكاً نصياً قلَّ نظيره.

، تشكيلُ المعنى. اْلَةُ حَ ، اإلِ ك الْنَّصيّ اْسُ الكلمات المفتاحية: الْتَّمَ
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Abstract: 
The present research deals with allusion and its impact on 

coherence- a Study on Al-Fadakiya Speech. The plan of the research 
is to be made into three chapters. One of them tackles allusion 
with its meanings linguistically and idiomatically. Parts of allusion 
and its manifestations in Al-Fadakya Speech play so active a role in 
combining the severed parts of the text and make it coherent.

So allusion holds diverse forms to create spiritual relationships 
and the research concludes that the allusion is but a spiritual process 
made up by the speaker and inculcated in the mind of the listener by 
way of employing obscure words suggestive of things or situations 
or persons or phrases or beyond the text area , or irrelevant to the 
desired meaning.

Whether the expression is found or not in a specific linguistic 
context or non-linguistic one with the aim of using the least succinct 
words , it combines the latter with the former and vice versa in a 
way that can achieve the desired textual coherence.

A thorough study of the honorable Al-Fadakya Speech reveals 
the aesthetic value of the text in the light of strictness of the words 
used or intended to be used and the correct sequence of the words 
and their unprecedented tightly - linked cohesion.

Keywords: Al-Fadakya Speech, allusion, sense formation, 
cohesion.
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المقدمة: 
عاتقهم  على  لوا  مَ حَ ين  الذِّ هم  النَّحويينَ  أنَّ  دُ  يَجِ  ، العربيةِ لتراثِ  لَ  المتأمِّ إنَّ 
أنماطها،  واستقصوا  قواعدها،  فصاغوا   ، الوضعيةِ النَّاحيةِ  من  الجملة  دارسة 
لِ في دارساتهم وتحليالتهم، ولم يتجاوزوها، في  مَ ولكنَّهم وقفوا عند حدود الجُ
النَّصّ  يتماسك  بها  التي  الكيفيةِ  بالبحثِ في  اللغةِ  فيه علماء  اشتغل  الذي  الوقت 
نْ ثَمَّ اهتموا باستخراج الوسائل، والعالئق،  قاً، ومِ تّسِ اً مُ ونُ بذلك نصَّ اللغوي، فيُكَّ
مُ في تحقيق سمة النَّصيَّة للنَّصِ اللغوي، إذ جعلته (النَّص) كأَنَّه  هِ واألدوات التي تُسْ
نْ االختالفِ الذي يقع فيه، فيكونُ وحدةً واحدةً يترابطُ  وحدٌ على الرغمِ مِ واحدٌ مُ

. ، وتتعلّقُ أجزاؤهُ على نحوٍ تكامليّ إذ ال يستقلُ منه جزء عن اآلخرِ بعضها ببعضٍ
ا في تحقيق تماسك النَّصِّ اللغويّ واتساقه،  همُ مع غيرهِ ومن األدوات التي تُسْ
ة  ، وربط عدَّ أدواته التي تقومُ بدورٍ أساس في ربطِ أجزاء الجملةِ الواحدة من ناحيةٍ

. ا، أو خطابًا شامالً نُ الكالمُ نصً نْ ناحيةٍ أُخر، إذ يتكوَّ ل بعضها مع بعضٍ مِ مَ جُ
في  وأثرها  اإلحالة  دور  تبيين  إلى  المتواضعة  مداخلتهِ  في  البحث  ويسعى 
واهد المنتقاة من الخطبة الفدكية  ا من جملةٍ من الشَّ تالحمِ النَّصِّ اللغوي انطالقً

. ِهراء يدةِ الزَّ للسَّ
ثَلُ في ما يأتي:  تَمَ إذْ نوردُ إشكاالتٍ تَ
ـ ما مفهوم اإلحالة لغةً واصطالحاً؟ 

 ، الشريفةِ للخطبةِ  النَّصي  التَّماسك  تحقيق  في  اإلسهام  في  اإلحالة  أثر  ما  ـ 
واتساق نصها، وخلق سمة النَّصيَّة فيها؟
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ا ْحً طِالَ اصْ ةً وَ اْلَةُ لُغَ حَ المبحث األول / اإلِ
مفهوم اإلحالة: تتضمن اإلحالة مفهومين: 

١ ـ المفهوم اللغويّ
ونقل  التَّحول  على  يدلُّ  المصدر  وهذا  (أَحال)،  الفعلِ  من  مصدرٌ  اإلحالة 

لته عن مكانه. الشيء إلى شيءٍ آخر، فقولنا أَحلتُ الشيء عن مكانه أي: حوَّ
ل(١)، وفي تاج العروس  وفي القاموس المحيط أَحال الشيء أو حاله أي: تحوَّ

أحال الشيء: 
ل من شيء إلى شيء(٢)،  جل: أي تحوَّ ، أو أحال الرَّ ل من حالٍ إلى حالٍ تحوَّ
جل أي: تغيَّر من حالٍ  ار أي: تغيَّرت، وحال الرَّ وفي المعجم الوسيط أَحالتُ الدَّ

.(٣) ، وأحاله نقل الشيء إلى غيرهِ إلى حالٍ
واحد  معنى  على  متفقة  العربية  المعاجم  أغلب  أنَّ  تبيَّن  م  تقدَّ ما  ضوء  وفي 

لإلحالة هو التغيَّر، أو التَّحول.
٢ ــــ المفهوم االصطالحي: 

اللي لإلحالة النَّصيَّة؛ ألنَّ  التَّغير والتَّحول معنيان ليسا بعيدين عن المعنى الدَّ
بين  أو  وآخر،  معنى  بين  القائمة  العالقة  على  تدلُّ  اللساني  رف  العُ في اإلحالة 
اللي لذات اللفظ،  نَا على المعنى الدَّ يلُ يل هو الذي يُحِ حِ المُ تركيب وآخر، فاللفظ

)، وهذا ما يدلُّ على التَّغير أو التَّحول عن الجهة(٤). يلُهُ حِ أو إلى ما أَحال إليه (مُ
له  لَ به عن وجهه، وحوَّ دَ : ما عَ ال من الكالمِ حَ " المُ وجاء في لسان العرب: 
الُ  قَ الكالم...ويُ ال  حَ مِ كثير   : الٌ وَ حْ مِ ورجلٌ   ، الٍ حَ بمُ أتى  ال  وأحَ محاالً،  جعله 
 : الُ وَ شيء...والحِ لغير  الكالم  ال  حَ والمُ أفسدته،  إذا  إحالة  هُ  يلُ أُحِ الكالم  أَحلتُ 

ل من موضعٍ إلى موضعٍ "(٥). جل يحول تحوَّ كلُّ شيءٍ حال بين اثنين...حال الرَّ
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يء   فإنَّه يعنِي نقل الشَّ ياً؛ وإذا تعدّ وإنَّ الفعلَ " أحال " يستعمل الزماًومتعدِّ
من حالٍ إلى حالٍ أخر، ويعني توجيه شيءٍ أو شخصٍ على شيءٍ أو شخصٍ آخر 
اللة به على المعنى االصطالحي الّذي يُحيلُ  ا تجوزُ الدَّ مَ لجامعٍ يجمعُ بينهما، كَ

د داللته(٦). فيه العنصر اإلحالي على عنصرٍ إشاري يفسره ويحدّ
هذا  مَ  تُرجِ ا  ربُّمَ  (Referenc)بـ اإلنجليزيةِ  اللغةِ  في  تعرفُ  واإلحالة  
المصطلح بـ(اإلشارة)، وال ضيرَ في ذلك من النَّاحيةِ اللُّغوية المحضة، بيدَ أنَّه قد 
فُ في العربية بأسماء اإلشارة التي هي أداة  لتباسه بما يُعرَ يُسبّب مشكلة منهجية، الِ
من أدوات اإلحالة، ومن هنا يمكنُ القولُ إنَّ العالقةَ بيّنَ اإلحالة واإلشارة عالقةُ 

لُّ إحالةٍ إشارة. لُّ إشارةٍ إحالةٌ وليست كُ ، إذ كُ عام بخاصٍ
ا في الكتب التي  تَّفقْ على تعريفهِ سو ما نجدهُ مبثوثً يُ واإلحالة مصطلح لم 

نيت باللسانيات النَّصيَّة. عُ
وعدم االتفاق على تعريف لإلحالة راجع إلى: 

ا بمجيء نحو  إنَّ اإلحالة معنى قديم ترعرع في نحو الجملة ليصير أكثر تعقيدً
ا أضفاه نحو النَّصّ من عناصر، ومحددات تتمُّ في ضوئها اإلحالة  ، وذلك ممَّ النَّصّ

. نْ العناصر االتساقيَّة في النُّصوصِ بلحاظ أنَّها أهم عنصر مِ
  وأشار) دي بوجراند) في تعريفه لإلحالة إلى أنّها: " العالقات بين العبارات، 
واألشياء واألحداث والمواقف في العالم الخارجي الذي تشير إليه العبارات ذات 

الطابع البدائلي في نصٍ ما "(٧).
األسماء  بين  القائمةَ  العالقةَ  "إنَّ  لإلحالة:  الينز)  (جون  تعريفِ  في  وجاء 

والمسميات هي عالقة إحالة، فاألسماء تُحيلُ إلى المسميات"(٨).
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ويُالحظ أنَّ هذا التعريف هو أقرب إلى مصطلح (اإلشارة) منه إلى (اإلحالة).
باستعماله  يُحيلُ  الذي  المتكلّم هو  "إنَّ  قائالً:  بعد  فيما  استدرك ذلك  أنَّه  بيدَ 

ل التعبير وظيفة إحالية عند قيامه بعملية إحالة"(٩). لتعبير مناسب، أي أنَّه يُحمِّ
ل التَّعبير داللة تكشف عن وظيفة إحالية. فالمتكلم أو الكاتب هو الذي يُحمِّ

ا ما، أو شيئًا ما ارتبطَ بشيءٍ  ثً دَ وفي اإلحالة يشيرُ الكاتبُ أو المتكلمُ إلى أنَّ حَ
، أو المتكلم في هذا الموقف،  ، لكن ال يذكرهُ الكاتبُ هُ ، أو سيأتي ذِكرُ مَ آخر، تقدّ
 ، الموصولِ أو  اسمِ اإلشارة،  أو   ، الضميرِ مثلِ  اللة  الدِّ مبهمِ  بلفظٍ  نِّي عنه  كَ يُ بل 

. هِ صراحةً دون ذكرِ
هي  اإلحالة  أنَّ  إلى  يذهب  إذ  ا،  وضوحً أكثر  راً  تصوّ م  قدِّ يُ كلماير)  أنَّ (غير 
العالقة القائمة بين عنصر لغوي يُطلق عليه: (عنصر عالقة)، وضمائر يطلق عليها: 

(صيغ اإلحالة).
إليه،  العائد  أو  المفسر  أو  العالقة،  عناصر  بوظيفة  االسميَّة  نات  المكوِّ وتقوم 
ا(عنصر إشارة (، فكلَّما اتّسع مفهوم اإلحالة زادت العناصر  ى أيضً ويُمكِنُ أن يسمَّ
في  تعد  التي  وإذ...،  وحيث،  لذلك،  وتبعاً  هناك،  مثل:  الوظيفة،  بتلك  القائمة 

.(١٠) ن الظُّروفِ النحو التَّقليدي مِ
المتكلِّمُ  يُنشؤها  معنوية،  اإلحالة: عملية  إنَّ  القول  يُمكن  تقدم  ما  وفي ضوء 
اللة، يُشيرُ بها إلى أشياء، أو  في ذهنِ المخاطَب، من طريق إيراده ألفاظًا مبهمةَ الدِّ
، أو داخله، سابقة عليها  مواقف، أو أشخاص، أو عبارات، أو ألفاظ خارج النَّصّ
أو الحقة، في سياق لغوي، أو غير لغوي، يُقصد بذلك االقتصادَ في اللفظ، وربطِ 

.(١١) ة والتَّماسك في النَّصِّ الالحق بالسابق والعكس، بما يحقق االستمراريَّ
التي يتضمنها نصٌّ ما يقتضي أن يبحث  العناصر اإلحاليَّة  وهذا يعني أنَّ فهم 
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العربية  في  اإلحالة  وتتحقق  خارجه،  أو  النَّص  داخل  آخر  مكانٍ  في  المخاطب 
بالضمائر بأنواعها، وأسماء اإلشارة، والموصوالت، والمقارنة أو التَّشبيه.

وفي ضوء ما تقدم يتبيَّن أنَّ اإلحالة في علم اللغة النَّصي هي وسيلة من وسائل 
ربط أجزاء النَّص وتماسكه، ويتمُّ ذلكَ من طريقين(١٢): 

يلُ  حِ ، فالعنصر المُ ١ - مباشر: هو القصد الداللي إلى ما يشير إليه اللفظُ مباشرةً
يْنِ من دونِ حاجةٍ إلى التأويل. نْ أن يكونا بارزَ الُ إليه البُدَّ مِ حَ والمُ

حال إليهِ بشكلٍ مباشرٍ داخل النَّص. ٢ - تأويل: وذلكَ في حالةِ عدم وجود المُ
ثِلُ رابطاً  ؛ ألنَّها تُمَ اللي للنَّصِ وتتحقق أهميّة اإلحالة في تحقيقِ التَّماسك الدَّ

داللياً ال يُطابقهُ رابط بنيوي آخر(١٣).
، منها(التعليق) قال سيبويه في  ولإلحالة عند النَّحويينَ والبالغيينَ أكثرُ من تسميةٍ
ا انجزم هذا الجواب كما انجزم جواب إنْ تأتني،  تعليله جزم جواب الجزاء: " وإنَّمَ

بـ (إنْ تأتني)؛ ألنَّهم جعلوه معلقاً باألولِ غيرَ مستغنٍ عنه، إذا أرادوا الجزاء "(١٤).
هُ  بأَنَّ اإلعجاز؛  فيه  يفسر  الذي  مدخلهِ  في  الجرجاني  القاهر  عبد  يخ  الشَّ الَ  وقَ
لَ بعضها بسببٍ  عْ ، وجَ لِمِ بعضها ببعضٍ ، وأَنَّ النَّظم يتضمن تعليق الكَ وجودُ النَّظمِ
نْ بعض(١٥)، ويتحدد مفهوم اإلحالة لسانيًّا بوظيفةِ مجموعةٍ من العناصرِ اللغوية  مِ
بطِ بين أجزاء الجملة الواحدة، أو النَّص الواحد  ن خاصيَّة اإلحالة في الرَّ التي تتضمَّ
نحوياً وداللياً، مثل الضمائر، وأسماء اإلشارة، وظروف الزمان والمكان...وغيرها.

: داخلَ الجملة الواحدة، كإحالة الضمير على ما  ا أن يكونَ وميدان اإلحالة إِمَّ
ة التي تؤديها الضمائر، أو يكون داخل النَّصِّ  ى باإلحالة النَّحويَّ ، وتُسمَّ يعود عليهِ

يَّة(١٦). ى إحالةً نصّ ؛ وتُسمَّ لِ مَ بين الجُ
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كِيِّةِ دَ طْبَةِ الْفَ ا فِيْ الْخُ هَ لِيَّاْتُ تَجَ اْلَةِ وَ حَ اْمُ اإلِ سَ المبحث الثاني / أَقْ
(١٧) : مُ اإلحالة على قسمينِ رئيسينِ     وتُقسَ

Endophora (داخل النَّص ) ١ـــ اإلحالة النَّصيةُ
Exophora  (خارج النَّص) ٢ـــ اإلحالة المقاميةُ

Textual (النَّصيَّة)(ى مَ اخلية داخل النَّص (، وتُسَ ١ـــ اإلحالة الدَّ
ةِ في النَّصِّ نفسه، وقد تكون بين  زُ على العالقاتِ اللغويَّ كِّ رَ وهي اإلحالة التي تُ
ضمير وكلمة، أو بيّن كلمة وكلمة، أو بيّن عبارة وكلمة(١٨)، أو هي إحالةُ العناصرِ 
، وتنقسم بدورها  ، فهي إحالةٌ نصيَّةٌ الملفوظ سابقةً كانت أم الحقةً الواردة في 

.(١٩) على قسمينِ
، وتقتضي العودة  ): وهي األكثرُ استعماالً أ ــ اإلحالة القبليةُ (إحالةٌ على السابقِ
به(٢٠)،  التلفظ  سبق  رٍ  مفسِّ على  تعود  إنَّها  إذ  اإلحالة،  مرجع  لتحديد  الوراء؛  إلى 
االقتصاد  صفة  إضفاء  مع  للمعنى  مقبوالً  ا  واسترجاعً المتلقي،  اهتمامَ  قُ  قِّ وتُحَ

.(٢١) اللغويّ في النَّصِّ
في    هراء  الزَّ فاطمة  يدة  السَّ خطبة  في  دَ  رَ وَ ما  القبليَّة  اإلحالة  شواهد  نْ  ومِ
قولها  في  ا  متجسدً لهُ  واإلخالصِ  تعالى،  للهِ  التَّوحيد  كمالِ  عن  حديثها  معرضِ 
رِ  كَ فِ الْ في  أَنارَ  وَ ا،  هَ ولَ صُ وْ مَ لُوبَ  قُ الْ نَ  مَّ ضَ وَ ا،  أْويلَهَ تَ الصَ  اإلخْ لَ  عَ جَ ةٌ  لِمَ "كَ  :
ا) هَ ولَ قُ عْ ا، مَ هَ ولَ صُ وْ ا، مَ أْويلَهَ ا"(٢٢)، فالضمير المتصل (الهاء)في الكلمات(تَ هَ ولَ قُ عْ مَ
)، وهذه هي اإلحالة نصيِّة (قبليَّة). ةٌ لِمَ يُحيلُ إلى لفظةٍ متقدمةٍ عليه، وهي لفظة ( كَ

ةٌ ) في هذا المقطع من خطبتها ، هي كلمةُ التَّوحيد  والمقصود من لفظةِ ( َكلِمَ
التي يعود معناها على اإلخالصِ للهِ تعالى، وقيل: إنَّ المقصود من اإلخالصِ هو 
 ، نْ النَّقائصِ ، وما شاكلهما مِ ضِ رْ نْ النَّقائصِ كالجسم والعَ ا مِ جعل الله تعالى خالصً



١١٦

ةيكالَْفــد ةالْخـْطب يٌة فساْرد صيالْن كْاسالْتَّم ـيا فَأَثــرهْالَُة واإلِح

متصف  موجود  كلَّ  ألنَّ  ؛  عنهُ فات  الصِّ نفي  هو  تعالى  لله  اإلخالص  وكمال 
ا كانت كلمةُ التوحيد هي مدارَ النَّصّ في هذا المقطع من خطبتها  (٢٣)، ولمَّ بصفاتٍ
يدة البتول بعبادةِ   كان ربط النَّص بهذه اللفظة (كلمة)، والتي تدلُّ على شغفِ السَّ
. ت بها ، وأكملِ صورة مع كلِّ تلك المصائب التي ألمَّ ، وأحسنِ المعبود على أتمِّ

ا ثانيًّا لإلحالةِ القبليَّة التي تتجسدُ في قولِها  وهي تتحدث عن  وأذكر أنموذجً
نيرانِها،  فاً على  كَّ يانِها، عُ أدْ قاً في  فِرَ مَ  أ األُمَ "فَرَ  :د النَّبي المرسل محمَّ أبيها 
نِ  فَ عَ شَ ها، وكَ ظُلَمَ دٍ مَّ حَ بِمُ اللهُ  أَنارَ  فَ فانِها،  رْ عِ عَ  مَ لله  ةً  نْكِرَ مُ ةً ألَوثانِها،  عابِدَ
نَ  مْ مِ هُ ذَ ، وأنقَ ةِ دايَ امَ في النّاسِ بِالهِ قَ ها، وَ مَ مَ نِ األَبْصارِ غُ لّى عَ جَ ها، وَ مَ لُوبِ بُهَ القُ
الطَّريقِ  إلى  مْ  دَعاهُ وَ  ، ويمِ القَ ينِ  الدّ إلى  مْ  داهُ وهَ  ، ةِ مايَ العَ نَ  مِ مْ  هُ رَ بَصَّ وَ  ، ةِ وايَ الغَ
ألَوثانِها،  نيرانِها،  يانِها،  )أدْ الكلمات  في  المتصل(الهاء)  فضمير   ،(٢٤)" ستَقيمِ المُ
هذه  وإنَّ   ،( مَ (األُمَ لفظة  وهي  عليه،  متقدمةٍ  لفظةٍ  إلى  (يُحيلُ  ها  ظُلَمَ فانِها،  رْ عِ
ا متصالً بعضه ببعضٍ بصورةٍ واضحةٍ  ا متماسكً ، وجعلته نصً ت النَّصَ اإلحالة وحدَّ
، وهذه  ، بل هذه اإلضافة أضفتْ موسيقى جميلة للنَّصِ وسهلةٍ بعيدة عن التَّعقيدِ
وأديانًا مختلفة  ا  فرقً مَ  األُمَ  رأ  سولَ الرَّ أنَّ  لِتُبيِّنَ  األذهان؛  الموسيقى تطرب 
نادقة ابئة،والمالحدة،والوثنيون،والزَّ اليهود،والنَّصار،والصَّ فمنهم  ومتنوعة، 
التي  لألصنامِ  عبادتهم  على  مواظبين  كانوا  كلُّهم  وهؤالء  ،والمجوس،وغيرهم، 
بقصد  لها  ويسجدون  فيركعون  غيرها،  أو   ، الخشبِ أو  الحجارةِ  من  يصنعونها 
يماثله،  شيء  صنمٍ  فلكلِّ  صنماً،   ٣٦٠ يُقارب  ما  مكة  داخل  كان  فقد  العبادة، 
...، وهم يعبدونها دون الله، بل يقدمون لها  ،وهذا للماءِ زقِ ،وهذا للرِّ رعِ فهذا للزَّ
ا، فهذهِ  ا وال ضرً القرابين وينذرون لها النُّذور ويقدمون الهدايا إلى من ال يملك نفعً
سالة  اإلحالة بيَّنتْ كيف كان حالهم قبل مجيء أبيها، وكيف أصبحوا بعد الرَّ
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لّى  جَ وَ ها،  مَ بُهَ لُوبِ  القُ نِ  عَ فَ  شَ وكَ ها،  ظُلَمَ دٍ مَّ حَ بِمُ اللهُ  أَنارَ  (فَ  : تقول  إذ 
هراء  استبدلت  يدة الزَّ ها)، ومن يتتبع هذا النَّصّ يجدُ أنَّ السَّ مَ مَ نِ األَبْصارِ غُ عَ
وال(بصرها،  فيها)،  (وقام    تقل  فلم  (األمم)،  بـلفظة  (الناس)  عليهِ  حال  المُ
دُ أنَّهم  صِ هراء  كانت تَقْ بب في ذلك أنَّ السيدة الزَّ وهداها، ودعاها)؛ ولعل السَّ
ا متفرقة في عبادتها، وعندما جاء اإلسالم، ودخلت  سول أُممً كانوا قبل مجيء الرَّ
ة االسالم؛ لذا أُحيل  ، وهي أمَّ ةً واحدةً هذه األُمم تحت عباءة اإلسالم، أصبحوا أمَّ
الضمير (هم) على النَّاس وهي مجموعة واحدة خاضعة لحكم أبيها(٢٥)، فهذه 

هي اإلحالة النَّصيَّة (القبليَّة).
إشاري  عنصر  على  تعود  وهي  الالحق):  على  (إحالة  ة  البعديَّ اإلحالة   - ب 

مذكور بعدها 
في النَّصِ الحقاً عليها(٢٦).

، فإنَّما هي مثيرة لذهن المتلقي، إذ يوجد  رْ بعدُ كَ ذْ وهي إحالة الالحق الذي لم يُ
بقى المتلقي يقظاً باحثاً عن  لفظ كنائي ولم يسبق وجود مرجعه، والمفترض أن يَ

.(٢٨) مرجعِ الضمير(٢٧)، وهذه اإلحالة أقلُّ من سابقتها استعماالً وشيوعاً
ةُ  لَ مَ حَ ، وَ يِهِ هْ نَ هِ وَ رِ بُ أمْ بادَ الله نُصْ تُمْ عِ ونجدُ مثل تلكَ اإلحالة في قولها : "أَنْ
الضمير  إحالة   ،(٢٩)" مِ األُمَ إلى  هُ  لَغاؤُ بُ وَ  ، مْ كُ سِ فُ أنْ لى  عَ اللهِ  ناءُ  أُمَ وِ  ، يِهِ حْ وَ وَ دينِهِ 
الضمير  أنَّ  أي  الله)،  بادَ  (عِ اإلشاريّ  العنصر  ة على  بعديَّ إحالة   ( تُمْ (أَنْ المنفصل 

. تقدم على المحيل، وفي ضوء هذهِ اإلحالة تحقق الربطُ اإلحاليُّ في النّصِّ
االعتماد  أشكال  نْ  مِ وهي   :Exophora ياقيَّة  السِّ أو  المقاميَّة  اإلحالة  ٢ـــ 
ياقِ الخارجي(سياق الموقف)، إذ يكون  ياقي التي يُسهمُ في ربطِ النَّصِ بالسِّ السِّ
ا خارج النَّص (سياق الموقف)(٣٠)، أَيّ بمعنى  دً العنصر المشار إليهِ المرجع محدَّ
"إحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر إشاري لغوي موجود في المقامِ الخارجي 
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بسياقِ  اللغة  تربط  فهي   ، النَّصِّ الٌ في خلقِ  فعَّ دورٌ  لها  المقاميَّة،  "(٣١)، واإلحالة 

.(٣٢) مُ في اتّساقِهِ بشكلٍ مباشرٍ هِ ، إالَّ أنَّها ال تُسْ المقامِ
النَّوع  هذا  ويتوقف  ياق،  السِّ في  المحدد  إليه  المشار  العنصر  تعني  أنَّها  كما    
 ،(٣٣) بالنَّصِّ التي تحيط  المواقف  أو  أو األحداث   ، الحالِ نْ اإلحالةِ على سياقِ  مِ
األدوات  وأنت، وهي، وهم" (٣٤)، وهذه  "نحن،  المقاميَّة هي:  اإلحالة  وأدوات 
يرُ إلى خارج  هي ليس كلّ أدوات اإلحالة المقاميَّة، بل تشمل أي عنصر إحالي يُشِ
، كـ(أنا، ونا، وهذا، وأنتم...)، وتتميز اإلحالة السياقيَّة بوجود الخصائص  النَّصِّ
والتَّأنيث،  التَّذكير  حيث  نْ  مِ وذلك   ، إليهِ يل  حَ المُ والعنصر  يل  حِ المُ بين  اللية  الدَّ
نجدُ  ريفة  الشَّ الخطبة  نحو  أبصارنا  يممنا  وإذا  والجمع(٣٥)،  والتَّثنية  واإلفراد 
أبي  وَ  ، ةُ فاطِمَ أنِّي  وا  لَمُ اعْ  ! النّاسُ ها  "أيُّ  : قولها  في  تتمثل  المقاميَّة  اإلحالة  أنَّ 
لُ  عَ أفْ ما  عَلُ  أفْ ال  وَ لَطاً،  غَ ولُ  أقُ ما  ولُ  أقُ ال  وَ ءاً،  بَدْ وَ داً  وْ عَ ولُ  أَقُ وسلم،  دٌ حمَّ مُ
يْلُ خارج النَّص  ة إشارات تُحِ ريفة عدَّ نْ الخطبة الشَّ طَطاً "(٣٦)، في هذا النَّص مِ شَ
وهي تعود على ذاتها المقدسة من خالل ياء المتكلم في (أنِّي)، والضمير المستتر 
)، وكال الضميرين أوجدا  لُ ، وأَفْعَ لُ حالين إلى الزهراء في الفعلين (أَقُوْ (أنا) المُ
اللي بيَّن األَفعالِ التي وردت في خطابها ، وما تريد إعالمه  نوعاً من الترابط الدَّ
القطعيتين،  نّة  القرآن والسُّ الثَّابتة في  إثبات علو شأنها ومنزلتها  للمخاطب، وهو 
ال  إذ  تطهيراً؛  وطهرهم  الرجس  عنهم  الله  أذهب  الذين  البيت  أهل  نْ  مِ   فهي 
لُ أن تقول أو تفعل شططاً، وكال الضميرين يختصُّ باإلحالة المقامية؛ ألنَّهما  عقَ يُ

مختصان بالمتكلم، وهو الذي أوجد النَّص وخلقه.
 في ضوءِ هذه اإلحالة أشارت  هراء  الزَّ يدة  السَّ النَّصِّ أنَّ  ظُ في هذا  الحَ والمُ
إلى أنَّ كالمها من بدايتِهِ إلى نهايتِهِ ال تُجانِبُ فيه الحق والحقيقة، وال تَنطِقُ بباطلٍ 
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وي  راط السَّ ، وكذلك أفعالها  لم تحد فيها عن الصِّ من كذبٍ أو مغالطةٍ أو خديعةٍ
والمسددة  المعصومة،  المرأة  تلك  ألنّها  ذلك؛  في  يعود  بب  والسَّ شعرة؛  قيد  ولو 
الله لرضاها، ويغضب لغضبها، فأنّى يأتي لها الخطأ  ماء الذي يرضى  من قبل السَّ
؟ وكيف تتكلم بالجور والظُّلم والتَّجاوز عن  في الكالم من كذبٍ وخديعةٍ ومغالطةٍ
د ؟؛ لذلك  نْ خلق الله تعالى، أالَّ وهو نبي الرحمة محمَّ ، وهي بنت أرحم مَ الحدِّ
المتكلم،  القول على   أحالت أكثر من مرة إلثبات فعل  هراء  الزَّ يدة  السَّ أنَّ  نجد 

ا سيقوله الخطيب. حتى يجلب انتباه المتلقي، ويُهيئ ذهنه لِمَ
ها ثُمَّ  لَسَ قِيادُ يَسْ تُها، وَ رَ فْ نَ نَ كُ يْثَ أنْ تَسْ بَثُوا االّ رَ لْ ا: "ثُمَّ لَمْ تَ نْ قولها  أيضً ومِ
 ، يِّ وِ يْطانِ الْغَ تافِ الشَّ يبُونَ لِهِ تَجِ تَسْ تَها، وَ رَ مْ ونَ جَ يِّجُ هَ تُ تَها، وَ دَ قْ ونَ وَ تُمْ تُورُ ذْ أَخَ
يدة  السَّ أحالتْ   ،(٣٧)" يِّ فِ الصَّ النَّبِيِّ  نَنِ  سُ مادِ  إهْ وَ  ، لِيِّ الْجَ ينِ  الدِّ أنْوارِ  إطْفاءِ  وَ
الخارجي  المقامِ   كلمة (نفرتها) على عنصرٍ غير لغويّ موجود في  هراء  الزَّ
، وهو النَّاقة الصعبة التي ال يمكن قيادتها،  الذي لم يظهر بصورةٍ خطيَّة في النَّصِّ
وا بإشعال  عُ رَ أَنَّهم شَ ، وهذا كناية عن  نْ فحو النَّصِّ هذا ما يمكن استنباطه مِ
 ،سول األعظم الفتن بعد أن كانت هذه الفتن خامدة، فأشعلوها بعد وفاة الرَّ
كُ الجمرة  رِ فإشعالهم الفتن كالذي ينفخ في الجمرة حتى تلتهب،أو كالذي يُحَ
إلى  يؤدي  واليَّابس،وهذا  األخضر  تحرق  نارها،فعندها  وتظهر  تشتعل  حتى 
قوطِ في أيِّ وقت، وهذا  رضة للسُّ ةِ ما سيقع المسلمونَ به من أذ، فهم عُ شدَّ
لألنصار  الخطاب  وجهت  عندما    ولكنَّها  عامة،  للمسلمين  كان  الخطاب 
 ، رِ ةَ الظَّهْ بِرَ  بـ(دَ  بإحالةٍ خارجية على النَّاقة العاجزة التي وصفتها  أحالتْ 

لِ والهوان القادم عليهم. )(٣٨)، وهذهِ إشارة إلى الذُّ فِّ بَةَ الْخُ قِ نَ
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كِيّةِ دَ طْبَةِ الْفَ اْئِلُ اإلحالة فِيْ الْخِ سَ المبحث الثالث / وَ
وسائل اإلحالة: تنوعت وسائل اإلحالة، وقد جاء ذلك التنوع في خطبةِ السيدةِ 
، فجاءت بالضمير، واسم اإلشارة، واسم الموصول، والمقارنة، إالَّ أنَّ  الزهراءِ

ا. اإلحالة بالضمائر كانت أكثر حضورً
، واتساقهِ في  ا في ربطِ الكالمِ ا واسعً مير: شغلَ الضميرُ حيِّزً   ١- اإلحالة بالضَّ
يل  اللي، وتشكِّ كلي والدَّ نْ الوسائلِ التي تُحققُ التَّماسك الشَّ ، فهو مِ النَّصِّ اللغويّ
نُ مع غيرها  وِّ مائرُ تُكَ مير داخل النَّص، فالضَّ المعنى وإبرازه يعتمد على وضع الضَّ
قة والمتانة(٣٩)، إذ إنَّ أكثر الحاالت التي يتكون  ا نصيًّا عالي الدَّ من الوسائلِ نسيجً
ثالثة  على  الضمير  ويكون   ، ضميرٍ إلى  تحتاجُ  أكثر  أو  جملتين  نْ  مِ الكالم  فيها 
الضمائر  وتنقسم كل هذه  والمخاطب،  الغائب،  المتكلم، وضمير  أنواع: ضمير 

الى متصلة ومنفصلة.
يدةِ  السَّ خطبةِ  في  واضحٌ  حضورٌ  لها  مائرِ  بالضَّ اإلحالة  أنَّ  القارئُ  دُ  يَجِ وَ    
رُ  كْ لَهُ الشُّ ، وَ مَ لى ما أنْعَ دُ للهِ عَ مْ : "الْحَ هراءِ ، فتقول  في افتتاحها للخطبةِ الزَّ
تَمامِ  داها، وَ بُوغ آالءٍ أسْ سُ أها، وَ تَدَ مٍ ابْ مومِ نِعَ نْ عُ ، مِ مَ دَّ الثَّناءُ بِما قَ ، وَ مَ على ما أَلْهَ
، إذ قالت:  ريفة بالحمدِ هراء  افتتحت خطبتها الشَّ يدة الزَّ نَنٍ واالها "(٤٠)، إنَّ السَّ مِ
)، وهذا الحمدُ خصتهُ باللهِ تعالى؛ ألنَّ شكر المنعم واجبٌ  مَ لى ما أنْعَ دُ للهِ عَ مْ (الْحَ
مٍ  ا، فالله سبحانه وتعالى يستحق الحمد على ما أنعمه من نِعَ ، وعرفً ا، وعقالً شرعً
 ، الكريمِ القرآنِ  نهجِ  على  هذا  في  سائرةٌ    هراء  الزَّ يدة  فالسَّ باطنة،  أو  ظاهرة 
دُ لِلَّهِ  مْ وبالتَّحديد سورة الفاتحة التي أُفتتح بها القرآن الكريم، إذ قال تعالى: ﴿الْحَ
 ، مَ هَ ، أَلْ مَ  بالفعلِ الماضي بعدةِ أفعالٍ وهي: (أنْعَ ينَ ﴾(٤١)،ثمَّ جاءتْ مِ الَ عَ بِّ الْ رَ
ا  ا مستترً ن ضميرً نْ هذه االفعال تتضمَّ داها، واالها)، وكل فعل مِ أها، أسْ تَدَ ، ابْ مَ دَّ قَ
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حال  المُ يكون  أن  تقتضي  التي  النَّصيَّة،  اإلحالة  بابِ  نْ  مِ الجاللة  لفظ  يعود على 
، فالمالحظ أنَّ كالمها كان موجهاً الى النَّاس؛ لذلك  عليه واضحاً غير مجهولٍ
عزَّ  (الله)  المقدسةِ  الذاتِ  على  العائد  (هو)  المستترِ  الغائبِ  بالضميرِ    جاءتْ
ى  تَلَّقَ يَ عَ لخطبتها، فالذي  مَ رَ وسَ ضَ ن حَ القاصي والداني ممَّ الذي يعرفه  وجلَّ 
كالم السيدة الزهراء في هذا المقطع الشريف يفهم أنَّ الضمير (هو) عائد الى 
االسم  فهو  الكالم  بدء  في  الجاللة  للفظ  ذكرها  ضوء  في  وذلك  ؛  الجاللةِ لفظِ 

المفسر للضمير والمعين لمرجعه.
أَها  أَنْشَ وَ بْلَها،  قَ كانَ  ءٍ  يْ شَ نْ  مِ ال  ياءَ  األَشَ عَ  تَدَ اِبْ  "  : آخرٍ نصٍّ  في    وقولها 
إلى  نْهُ  مِ ةٍ  حاجَ يْرِ  غَ نْ  مِ  ، يَّتِهِ شِ بِمَ أَها  رَ ذَ وَ  ، تِهِ رَ دْ بِقُ نَها  وَّ كَ تَثَلَها،  امْ ةٍ  ثِلَ أَمْ تِذاءِ  احْ بِال 
هراء  أحالتْ على لفظةِ  يدة الزَّ ها "(٤٢)، إنَّ السَّ ويرِ ةٍ لَهُ في تَصْ ال فائِدَ وينِها، وَ تَكْ
ها)،  ويرِ تَصْ وينِها،  تَكْ نَها،  وَّ كَ أَها،  أَنْشَ وَ بْلَها،  (قَ وهي:  محيلٍ  من  بأكثرِ  (األشياء) 
فالضمائر المتصلة (الهاء) في الكلمات السابقة التي عادت على لفظةِ (األشياء) 
عادت على لفظةٍ واضحةٍ قد ذكرتها السيدة الزهراء قبل أن تأتي بهذه الضمائر، 
ن األشياء  يُكوّ الذي  بيان قدرته تعالى  السبب في كثرةِ هذه المحيالت هو  ولعلَّ 
تكرار  أنَّ  عن  فضالً  قبلها،  كان  شيء  من  ال  العدم  من  األشياء  بقدرته،ويبتدع 
المللِ لد السامع، ناهيك عن موقف الخطبة الذي ال يسمحُ  االسم يؤدي إلى 
 أن تحمل أكبر قدر من المعاني التي أفصحتْ عنها،وإنَّ  بهذا التكرار، إذ أرادتْ
هذا اإليجاز لم يكن الغاية الوحيدة لإلحالة،فثمة معانٍ أخر حققتها اإلحالة غير 
إليه  تميل  التي  الكالم  في  واالختصار  الفهم،  الحفظ،وتقريب  اإليجاز،كتسهيل 

اللغة العربية، وما شاكل ذلك.
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أنِّي  وا  لَمُ اعْ النّاسُ  ها  "أيُّ  :قولها في  المستتر كما  بالضمير  اإلحالة  تكون  وقد 
لُ  عَ عَلُ ما أفْ ال أفْ لَطاً، وَ ولُ غَ ولُ ما أقُ ال أقُ ءاً، وَ بَدْ داً وَ وْ ولُ عَ دٌ ، أَقُ حمَّ أبي مُ ، وَ ةُ فاطِمَ
ةِ  جَ رَ دْ مَ نْ  عَ مائِالً  ةِ،  بِالنِّذارَ صادِعاً  سالَةَ  الرِّ بَلَّغَ  فَ  ، إلَيْهِ  يُّ  زِ عْ الْمَ مَ  لَنِعْ طَطاً...وَ شَ
ظَةِ  عِ وْ المَ ةِ وَ مَ كْ هِ بِالحِ بِّ بيلِ رَ ياً إلى سَ ، داعِ مْ هِ ظامِ ذاً بِأكْ ، آخِ مْ هُ بَجَ باً ثَ ، ضارِ كِينَ رِ شْ الْمُ
ة  "(٤٣)، يجدُ القارئُ في هذا النَّصِّ إحاالت عدَّ ثُ الْهامَ نْكُ يَ ، وَ نامَ رُ األَصْ سِ ، يَكْ نةِ سَ الحَ
 ، رُ سِ )، والفعل المضارع (يَكْ لَّغَ مير المستتر (هو) في الفعل الماضي (بَ في ضوء الضَّ
مائر  الضَّ هذهِ  لُّ  وكُ ياً)،  داعِ ذاً،  آخِ باً،  ضارِ مائِالً،  (صادِعاً،  الفاعل  واسم   ،( ثُ نْكُ يَ وَ
سولِ محمد، وهذه اإلحاالت التي حصلتْ ادَّت إلى عدم تكلّف  حالة على الرَّ مُ
حال عليه وهو المصطفى محمد ؛ وذلك في ضوء عدم تكرار االسم المُ منشئ النَّصِّ
الفاعل(٤٤)؛ ألنَّ االسم  المعنى، واليُستَتَرُ في المضمراتِ إالَّ  الفاعل في  ، وهو 

ال عليه والمفسر لهُ متقدم  في األصل. الدَّ
ةِ  عَ رِ سْ المُ النّاسِ  رَ  عاشِ "مَ  : كقولها  المتصل  الظَّاهر  مير  بالضَّ اإلحالة  وتكون 
لى  أَمْ عَ رآنَ  بَّرونَ القُ تَدَ يَ رِ ﴿أَفَال  بيحِ الخاسِ لِ القَ عْ لى الفِ يَةِ عَ غْضِ ، المُ إِلى قِيلِ الباطِلِ
مْ  عِكُ مْ ذَ بِسَ أَخَ ، فَ مْ مالِكُ نْ أَعْ أتُمْ مِ مْ ما أَسَ لوبِكُ لى قُ الّ بَلْ رانَ عَ فالُها﴾ (٤٥)كَ لوبٍ أَقْ قُ
اللهِ  وَ نَّ  دَ لَتَجِ  ، تُمْ اعتَضْ نْهُ  مِ ما  رَّ  وشَ  ، تُمْ رْ أَشَ ما  ساءَ  وَ  ، لْتُمْ أَوَّ تَ ما  لَبِئْسَ  وَ  ، مْ كُ أَبْصارِ وَ
مْ  لَكُ بَدا  وَ  ، راءُ الضَ هُ  راءَ وَ ما  بانَ  وَ  ، الغِطاءُ مُ  لَكُ فَ  كُشِ إِذا  بيالً  وَ بَّهُ  غِ وَ ثَقيالً،  هُ  لَ مِ حْ مَ
﴾(٤٦)"(٤٧)، فالضميران  بْطِلونَ نالِكَ المُ رَ هُ سِ خَ ، ﴿وَ بونَ تَسِ مْ ما لَمْ تَكونوا تَحْ بِّكُ نْ رَ مِ
 ،( أتُمْ (وأَسَ  ،( مْ لوبِكُ )قُ الكلمات  في  المتصالن  الظَّاهران  و(التَّاء)  (الكاف)، 
 ،( تُمْ و(اعتَضْ  ،( تُمْ رْ و(أَشَ  ،( تُمْ لْ أَوَّ و(تَ  ،( مْ كُ (أَبْصارِ وَ  ،( مْ عِكُ مْ و(بِسَ  ،( مْ مالِكُ و(أَعْ
)، وهي إحالة قبليَّة  رَ النّاسِ عاشِ ، وهو(مَ مْ (أحاال على مرجعٍ واحدٍ بِّكُ )، و(رَ مُ و(لَكُ
نْ غيرِ حاجةٍ إلى إعادة  ، وهو ما أدَّ إلى ربطِ أول الكالم بآخره مِ عائدة على لفظٍ سابقٍ
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االسم نفسه مرة أخر، فكلُّ هذهِ اإلحاالت أدَّت إلى اتساق النَّص وانسجامه، وهذه 
نما  ا إلى كل المسلمين أيَّ هراء  كان كالمها موجهً يدة الزَّ اإلحاالت تُشيرُ إلى أنَّ السَّ
ميران (الكاف  وا؛ ألنَّها في مقام االستنصار واالستعانة للذب عنها فكان الضَّ دُ وجِ
نائبةً عن  بصفتها  أهميتها  مائر"تكتسب  فالضَّ الحاضرة،  المجموعة  يناسبان  والتاء) 
أو  مَحلَّ كلمة  المتتالية؛ فقد يحلُّ ضمير  األسماء، واألفعال، والعبارات، والجمل 
ة جمل، وال تقف أهميتها عند هذا الحد، بل تتعداه إلى كونها  عبارة، أوجملة، أو عدّ

، والحقةً "( ٤٨). ، داخلياً وخارجياً، وسابقةً تربط بين أجزاء النص شكالً وداللةً
 :الزهراء السيدة  خطبة  في  دَ  رَ وَ ما  الغائب،  المتصل  بالضمير  اإلحالة  نْ  مِ وَ
نَ  مَّ ضَ أْويلَها، وَ الصَ تَ عَلَ اإلخْ ةٌ جَ لِمَ ، كَ ريكَ لَهُ هُ ال شَ دَ حْ دُ أَنْ ال إلهَ إالَّ اللهُ وَ هَ "أَشْ
نِ  نَ اْألَلْسُ مِ ، وَ يِتُهُ ؤْ نَ اإلبْصارِ رُ تَنِعُ مِ مْ ولَها.الْمُ قُ عْ رِ مَ كَ أَنارَ في الْفِ ولَها، وَ صُ وْ لُوبَ مَ الْقُ
تِذاءِ  أَها بِال احْ أَنْشَ بْلَها، وَ ءٍ كانَ قَ يْ نْ شَ ياءَ ال مِ عَ األَشَ تَدَ .اِبْ يَّتُهُ يْفِ هامِ كَ نَ األَوْ مِ ، وَ تُهُ فَ صِ
ال  وينِها، وَ تَكْ إلى  نْهُ  مِ ةٍ  يْرِ حاجَ غَ نْ  مِ  ، يَّتِهِ شِ بِمَ أَها  رَ ذَ وَ  ، تِهِ رَ دْ بِقُ نَها  وَّ كَ تَثَلَها،  امْ ةٍ  ثِلَ أَمْ
بُّداً  عَ تَ ، وَ تِهِ رَ دْ إظْهاراً لِقُ ، وَ تِهِ لى طاعَ نْبيهاً عَ تَ ، وَ تِهِ مَ كْ ثْبيتاً لِحِ ها إالّ تَ ويرِ ةٍ لَهُ في تَصْ فائِدَ
 ، يِتَهِ عْصِ لى مَ عَ العِقابَ عَ ضَ وَ ، وَ تِهِ لَ الثَّوابَ على طاعَ عَ ، ثُمَّ جَ تِهِ وَ عْ ، وإِعزازاً لِدَ تِهِ يَّ لِبَرِ
النَّصِّ  هذا  في  الحظ  فالمُ  ،(٤٩  )" نَّتِهِ جَ إلى  نْهُ  مِ ةً  ياشَ حِ وَ  ، تِهِ مَ نِقْ نْ  عَ لِعِبادِهِ  ةً  ذِيادَ
داخل  تكرر  (الله)  الجاللة  لفظ  العائد على  (الهاء)  الغائب  مير  الضَّ أنَّ  ريف  الشَّ
 ، يِتُهُ ؤْ ها، رُ ولَ قُ عْ ها، مَ ولَ صُ وْ أْويلَها، مَ ا، فنجدهُ في الكلمات(تَ ا كبيرً هذا النص تكرارً
 ، تِهِ وَ عْ ، لِدَ تِهِ يَّ ، لِبَرِ تِهِ رَ دْ ، لِقُ تِهِ ، طاعَ تِهِ مَ كْ ، لِحِ يَّتِهِ شِ أَها بِمَ رَ ذَ ، وَ تِهِ رَ دْ ، بِقُ يَّتُهُ يْفِ ، كَ تُهُ فَ صِ
مير ال يُمكن الفصل بينه وبين عامله، إذ  )، فهذا الضَّ نَّتِهِ ، جَ تِهِ مَ ، نِقْ يِتَهِ صِ عْ ، مَ تِهِ طاعَ
، وقد التصق  ا عن لفظ الجاللة (الله) جلَّ ذكرهُ إنَّه يكون بوجه من الوجوه عوضً
ا ال يمكن الفصل بينهما، والسيما أنَّ هذا العامل يُمثل أعظم صفات  بالعامل تمامً
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كل فقد  نْ حيث الشِّ ا مِ اللة، أمَّ نْ حيث الدَّ ، هذا مِ الة على وحدانيتهِ وحكمتهِ الله الدَّ
مير ال  نْ دون هذا الضَّ ا لداللة النَّص وتماسكه، ومِ حققتِ اإلحالة النَّصيَّة انسجامً

يستقيم الكالم، بل يبقى مشتتًا غير مترابط.
نحو  يندفع  ال  اإلنسان  أنَّ  ريف  الشَّ المقطع  هذا  نْ  مِ ـــــ  أيضاً  ــــ  والمالحظ 
معينة  انع يصنع صنعة  فالصَّ المكروه،  نْ  مِ الخوف  دافع  بدافعين هما:  إالّ  العمل 
للتعلم  الفقر، والطالب يدرس طلباً  لبيعها حتى يكسب بعض األموال خوفاً من 
والثقافة أو التوظيف، وهروباً من الجهل الذي يحول بينه وبين الوصول الى درجة 

الكمال، ودافع الطمع لجلب الخير.
  واإلنسان ال ينقاد وال يطمع إالّ طمعاً في األجر والثواب، وخوفاً من العذاب 
التقدير  مع  األجر  وهو  الثَّواب  الله  جعل  الحكمة  هذه  من  وانطالقاً  والعقاب، 
الثواب  جعل  مثلما  وتعالى  سبحانه  فالله  واالنقياد،  للطاعة  جزاء  واالحترام 
ألحكامه؛  المتجاوزين  ألوامره  العاصين  للمخالفين  العقوبة  وضع  للمطيعين 

وذلك من أجل ردع العباد ومنعهم من ارتكاب األعمال التي 
توجب عقوبة الله تعالى(٥٠).

يَّتْ بـهذا االسم؛  مِ ة وسُ ة: وهي من أدوات الربط اللغويَّ ٢- اإلحالة اإلشاريَّ
ى علماء  القترانها في الواقع بإشارة حسيَّة، فهي تتضمن معنى اإلشارة، وقد سمَّ
شيءٍ  كلِّ  على  لوقوعها  (المبهمات)؛  الموصول  واالسمَ  اإلشارة  اسمَ  العربيَّة 
؛ إالَّ  لٍ مستقلٍّ صَّ فَ يَّنٍ مُ عَ (جماد، أو حيوان، أو نبات)، وعدم داللتها على شيءٍ مُ
النَّص  أطرافِ  ربطِ  في  مميز  دور  اإلشارة  وألسماء  لفظهما(٥١)،  عن  خارج  بأمرٍ 
هي  النَّصية  وظيفتها  ولكنَّ  التحديد؛  هي  ة  اللغويَّ وظيفتها  إنَّ  إذ  ببعض،  بعضها 
اإلحالة،  في  المهمة  العناصر  نْ  مِ يجعلها  ا  ممَّ المعجمية؛  الوحدات  بين  الربط 
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إنَّها تقوم بدور مهم  ة؛ إذ  النَّصي المهمَّ وتعد أسماء اإلشارة من وسائل االتساق 
النَّص من خالل استحضار المتكلم المشار إليه للمتلقي سواء أكان  في تماسك 
)، أم الحقاً ألداة اإلشارة  ا على أداة اإلشارة كقولنا: ( زيد هذا جالسٌ المتكلم سابقً

.(٥٢) كقولنا: (هذا زيدٌ جالس)"
بين  الفاصل   المد باعتماد  هذا االستعمال من اإلحالة يجعل مد اإلحالة 

 :(٥٣) ا على نوعينِ العنصر اإلحالي ومفسره  منقسمً
ال  إذ  الواحدة،  الجملة   مستو على  وتجري  قريب:   مد ذات  إحالة   - أ    
" الزهراء قولها:  السيدة  لِيْة؛ ومنه ما ورد في خطبة  مَ توجد فواصل تركيبية جُ

التِي  ةِ  رَ دْ الغَ وَ  ، مْ تْكُ رَ الَّتِي خامَ لَةِ  ذْ بِالْخَ نّي  مِ ةٍ  فَ رِ عْ مَ لى  ا عَ ذَ لْتُ هَ قُ لْتُ ما  قُ دْ  قَ وَ أال 
نْ الخطبةِ المباركةِ عاد اسمُ  ريف مِ "(٥٤)، ففي هذا المقطع الشَّ مْ لُوبُكُ تْها قُ رَ عَ تَشْ اسْ
لُ للمفرد المذكر القريب(٥٥)ـــــ على كالم كثير قد  اإلشارة (هذا) ــــــ الذي يُستَعمَ
سبقه، وهو مجموعة العتاب التي وجهتهُ  إلى األنصار، واسم اإلشارة هذا امتاز 
ابقة  هراء  عن الجمل السَّ يدة الزَّ باإلحالة الكبيرة داخل هذا النَّص، إذ عبرت السَّ

بكلمةٍ واحدةٍ، وحالتْ إليها بكلمةٍ واحدةٍ، وهو اسم اإلشارة (هذا).
الً "(٥٦)،  ناطِقاً فَصْ الً، وَ دْ ماً عَ كَ ووردت في خطبتها قولها : " هذا كِتابُ اللهِ حَ
هراء  عندما ذكرت اسم اإلشارة (هذا) ال يعني أَنَّهم كانوا على صلة  يدة الزَّ فالسَّ
يوم  التَّوبيخ  أشد  لهم  وجهت    أنَّها  هذا  على  دليل  وخير  الكريم،  بالقرآن  قرابة 
هِ  يْرِ ، أمْ بِغَ ونَ يدُ رِ نْهُ تُ بَةً عَ غَ ، أرَ مْ كُ ورِ راءَ ظُهُ وهُ وَ تُمُ فْ لَّ دْ خَ انتبذوه عندما قالت : "قَ
الً"(٥٧)، فالمالحظ في هذا األسلوب أسلوب استنكار،  ينَ بَدَ ، بِئْسَ لِلظّالِمِ ونَ مُ كُ تَحْ
هراء  على قناعة بأنَّهم تركوا وأعرضوا عن القرآن الكريم وأخذوا ال  يدة الزَّ فالسَّ
 ! ةَ ا ابْنَ أبي قُحافَ ا كررت ذلك، فقالت : " يَ مَ ، ولو لم يكن كذلك لَ يقتدون بسننهِ
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تُمْ  كْ رَ دٍ تَ مْ لى عَ ا، أَفَعَ يًّ رِ يْئاً فَ ئْتَ شَ دْ جِ قَ ثَ أبي؟ لَ ال أرِ ، وِ ثَ أباكَ هِ أنْ تَرِ أفي كِتابِ اللّ
دَ﴾(٥٨)..."(٥٩)،  يْمانُ داوُ لَ ثَ سُ رِ وَ : ﴿وَ ولُ قُ مْ إذْ يَ كُ ورِ راءَ ظُهُ وهُ وَ تُمُ بَذْ نَ ، وَ كِتابَ اللّهِ
القرآن  سنن  عن  البعد  أشد  في  القوم   تر   هراء  الزَّ يدة  السَّ أنَّ  بِتَ  ثُ أن  وبعد 
بالقريب لتغريهم بقربه، وتحثهم  الكريم  القرآن  إلى    بأوامره، أشارت  وااللتزام 
على أن يراجعوه فهو ليس بعيداً عنهم، وفي ضوء ما تقدم يتبيَّن أنَّ اسم اإلشارة أفاد: 
يمثل  إذ  واالختصار؛  وثيقاً،  ارتباطاً  بالثَّاني  األول  الكالم  ارتبط  إذ  الكالم:  "ربط 

الظَّرف  ناسب  قد  فاسم اإلشارة  أو ملل"(٦٠)،  السابق من دون خلل  للكالم  إعادة 
ا كانت الحجة واضحة لألنصار أُشير  داخل النَّص فهو صورة اختزالية للواقع، فلمَّ
بالقرب، وكذا الحال أُشير بالقريب للقرآن الكريم لحث اآلخر بمراجعته، فهو ليس 

ببعيد عنهم ففيه الحقيقة، وهذه الحقيقة ليس ببعيدة عنهم(٦١).
سول األعظم محمد ب - إحالة ذات مد بعيد: قولها عن التحاق أبيها الرَّ

 ، يُهُ هْ وَ عَ  سَ تَوْ اسْ ليلٌ  جَ طْبٌ  فَخَ ؟!  دٌ مَّ حَ مُ ماتَ  ولُونَ  قُ "أَتَ األعلى: الرفيقِ  إلى 
 ، يبَتِهِ صِ لِمُ ومُ  النُّجُ تِ  فَ سِ كُ وَ  ، يْبَتِهِ لِغَ ضُ  َرْ األْ تِ  لَمَ أَظْ وَ  ، هُ قُ تْ رَ تَقَ  فَ انْ وَ  ، هُ تْقُ فَ رَ  تَنْهَ اسْ وَ
 ، ماتِهِ مَ نْدَ  عِ ةُ  مَ رْ الْحُ اُزيلَتِ  وَ  ، يمُ رِ الْحَ اُضيعَ  وَ  ، بالُ الْجِ عَتِ  شَ خَ وَ  ، مالُ اآلْ تِ  دَ أَكْ وَ
ظُ أنَّ اسمَ اإلشارة (تلك)  صيبَةُ الْعُظْمى"(٦٢)، نُالحِ الْمُ بْر، وَ اللهِ النّازلَةُ الْكُ تِلْكِ وَ فَ
 ،( ماتِهِ نْدَ مَ ....عِ يُهُ هْ عَ وَ سَ تَوْ ليلٌ اسْ طْبٌ جَ اختزلَ نصاً واسعاً وقع قبله، وهو (فَخَ
 اسم اإلشارة (تلك) كل هذا الكالم، وأحالتْ عليه  هراء  يدة الزَّ فاختزلتِ السَّ
اإلشارة  باسم  أبيها  فقدان  تعبيرها عن مصيبة  فكان  (تلك)،  بكلمةٍ واحدةٍ 
فأيُّ  عظيم،  أمر  على  يدلُّ  وهذا  البعيد(٦٣)،  إليهِ  للمشار  يُستخدم  الذي  (تلك) 
نْ المصيبة التي حلت بهم، وهي مصيبة وفاة العظماء فوفاتهم تكون  أمر أعظم مِ
ا كانت مصيبة وفاته أفجع وأعظم،إذ كان رسول  عظيمة،فكلما كان المتوفي عظيمً
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اإلنسانيَّة،  عرفته  كائن  مخلوق،وأطهر  اللهأعظم،وأشرف،وأكمل،وأحسن 
فمن الطبيعي أن تكون وفاته نازلة كبر ومصيبة عظمى فال توجد في العالمِ 
مصيبة أكبر وأعظم وأفجع مصيبة من مصيبة وفاة رسول الله؛ ألنه ال يُوجد في 
هراء  يدة الزَّ ا تكون من أشد المآسي على السَّ ، فحتمً الكون مخلوق كرسولِ اللهِ
بأسلوب  والخبر  المبتدأ  بين  تفصل    إنَّها  ثمَّ   ،الله الرسول  بيت  ، وأهل 
 (بْر كُ ةُ الْ اللهِ النّازلَ تِلْكِ وَ توكيدي، وهو القسم بلفظ الجاللة (الله) فتقول: (فَ

ة والمصيبة. زيَّ ا لنزول الرَّ ا وإثباتً تَأكيدً
خطبةِ  في  ملحوظاً  تكراراً  تكررت  التي  الظَّواهر  نْ  مِ بالموصول:  اإلحالة   -٣
النَّصِ  تماسك  إلى  دّي  تُؤَ التي  الموصولة،  ، هي ظاهرة األسماء  هراء  الزَّ يدة  السَّ
في ضوءِ اشتباك تركيب في تركيب قبله، وعملية االشتباك هذه ال تتمُّ إالَّ بالجمعِ بيّن 
؛ التي ال تنفَكُّ عن تركيب المتشابك  فُ بصلةِ الموصولِ رَ عْ تركيبين أو أكثر، وهو ما يُ
االسم  وجود  عن  ناتجة  مستمرة  تماسك  عالقة  بينهما  فتخلق  أصالً؛  لها  ن  المكوِّ
الموصول من عناصر اإلحالة(٦٤)،  ان االسم  تمام حسَّ الدكتور  الموصول، وقد عدَّ 
دُّ وسيلةً من وسائل التماسك النَّصي؛ ألنَّه يستلزم وجود جملة  عَ فاالسم الموصول يُ
ة،  بعده، وعادةً ما تكون هذه الجملة فعلية، وقد يُعطَفُ على هذه الجملة بجملٍ عدَّ
فيطول الكالم، ويكون نصاً كامالً، ويظلُ مرتبطاً كلّه باالسم الموصول األول، ومن 
جهة أخر يعدُّ الموصول أداة من أدوات اإلحالة، فيرتبط بمذكورٍ سابق، وقد يتكرر 
لِّه(٦٥). ا للنَّصِّ كُ دثاً نسقاً واحدً حِ بصورة واحدة، ويبقى مرتبطاً بهذا المذكور السابق مُ
تُمُ  عْ سَ دَ وَ  "  قولها:  هراء  الزَّ يدة  السَّ الموصولية في خطبة  نْ اإلحاالت    ومِ
، فالمالحظُ في  "(٦٦)، فاالسم الموصول ربطَ الكالمُ بعضه ببعضٍ تُمْ غْ وَّ ي تَسَ الَّذِ
ا؛ وذلك ألنَّ االسم الموصول (الذي) ربط  ا ومتالئمً هذا المقطع أنَّهُ أصبح متسقً
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ا  مدرارً الكلمتين  هاتين  كون  الجمع  بصيغةِ   (٦٨)( تُمْ غْ وَّ و(تَسَ  ،(٦٧)( تُمُ عْ سَ (دَ بين 
يدلُّ  الموصول  باالسم  النَّص  ربط  وكأنَّ  المرجوة،  الغاية  تتحقق  وبهما   ، للنَّصِّ
المصطفىوسلم،  رحيل  بعد  لإليمان،  ورفضهم  الدين،  عن  انسحابهم  على 
إِنَّ  ا فَ يعً مِ ضِ جَ َرْ نْ فِي األْ مَ تُمْ وَ وا أَنْ رُ فُ ولهذا أردفت كالمها بهذه اآلية: ﴿ إِنْ تَكْ

يدٌ ﴾(٦٩)، أي ال تخسرون إالَّ دينكم وال تضرون إالَّ أنفسكم. مِ نِيٌّ حَ غَ هَ لَ اللَّ
تِي تَطَّلِعُ  ةِ الَّ دَ وقَ مُ ةً بِنارِ اللهِ الْ ولَ صُ وْ   وقولها في موضع آخر من خطبتها: " مَ
على  فأحالتْ   ، الشريفةِ الخطبةِ  في  )التي(الموصولة  وردت   ،(٧٠)" ةِ ئِدَ َفْ األْ لَى  عَ
تماسك  في  المنشود  هدفِهِ  بتحقيق  الموصول  االسم  يقوم  لكي  (النَّار)؛  كلمة 

النَّصي، إذ قدم االسم الموصول ترابطاً واضحاً بين أجزاء النَّص.
٤ــــ اإلحالة المقارنة: وهي أدوات المقارنة التي من خاللِها يُصنعُ رابطٌ واضحٌ 
أو   ، التشابهِ أو  التطابقِ  إلى  تؤدِّي  التي  األلفاظ  لَّ  كُ مُّ  وتضُ  ، والالحقِ السابقِ  بين 
، ويظهر في مثل "مشابه،  اً، وكيفاً، أو مقارنةً ، أو اإلضافةِ إلى السابقِ كمَّ االختالفِ
التَّماسك  منظور  ا من  أمَّ  ،(٧١)" بـ، فضالً عن...إلخ  أسوةً  بما،  أكبر من، ومقارنةً 
النَّصي، فهي ال تختلف عن الضمائر وأسماء اإلشارة في كونِها نصيَّة، وفي ضوء 
ما تقدم فاإلحالة المقارنة تعملُ كالعناصرِ السابقة في وظيفة التَّماسك النَّصي(٧٢)، 
سِ  مْ الشَّ مْ كَ لّى لَكُ " بَلى تَجَ تْهُ السيدة الزهراء في خطبتها: ومن نماذجها ما قالَ
لَة أنَّ  كُ ولو قيد أُنمُ رَ في المسجد ال يَشِ ضَ نْ حَ نَتُهُ "(٧٣)، إنَّ كلَّ مَ يَةِ أنّيِ ابْ احِ الضّ
 لها جعلها  الكبير  ولكنَّ جفاءهم   ،الله بنت رسول  هراء هي  الزَّ يدة  السَّ

أنَّهم جاهلون ال يفقهون  أو  الملة،  نْ  مِ ، وكأنَّهم قد خرجوا  تتحدث عنهم بكالمٍ
ا كان بينهم،  سول عندمَ ا بعهدهم للرَّ ا لهم، وتذكيرً شيئًا، وكلَّ هذا جاء توبيخً
مس التي  فجاءت  بتشبيهٍ ال يُمكِنُ ألي أحد أن يتناساه، أو يتغافل عنه، وهو الشَّ



١٢٩

م.م أمحد موفق مهدي حسني

افية التي ال سحاب فيها وال ضباب، أي  ماء الصَّ تظهر في صحوة النَّهار، وفي السَّ
هراء  هي ابنته، بال شك وال  يدة الزَّ ا عندهم أنَّ السَّ إنَّ األمر هكذا كان واضحً
مس هي مصدر  مس؛ ألنَّ الشَّ هراء  أحالت التَّشبيه بالشَّ يدة الزَّ ريب، ولعلَّ السَّ
والبقاء،  العيش  من  النَّاس  يتمكن  بها  والتي  والقمر،  النُّجوم  ذي  تُغَ التي  النُّور 
يتركها ويترك فوائدها، كمن أود بحياته  لُحت أجسامهم، ومن  ا صَ مَ لَ ولوالها 
وبأهله، وهكذا هو الحال من يترك أهل البيت، فأولئك الذي كانوا حاضرين في 
بط بأداة التشبيه (الكاف)  وا حق السيدة الزهراء، فإنَّ هذا الرَّ رُ دِّ قَ يُ المسجد لم 
ضرورية  وهي  واحدةٍ،  صورةٍ  على  لتأكيدِ  بالقريب،  البعيد  ربط  (كالشمس)  في 
الطبيعة وهو  بنت أعظم مخلوق على وجه  الزهراء فهي  السيدة  منزلة  إلدراك 

.بهافعلى الجمع إكرام الرسول ،د محمَّ
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الخاتمة:
االلتفات،  يوليها  أن  بالباحثِ  يجدرُ  التي  النتائج،  بعض  البحث،  هذا  في   

واالنتباه، وهي كما يأتي: 
١ـــ اإلحالة إحد عناصر التَّماسك اللُّغوي التي لها دور بارز في ربطِ أجزاءِ 
ةً  معنويَّ عالقاتٍ  تخلق  أنواعها،  اختالف  على  فاإلحالة  متماسكاً،  وجعله  النَّصِ 

ا تُشيرُ إليه. تكتسبُ داللتَها ممَّ
في  المتكلِّمُ  يُنشؤها  معنوية،  عملية  هي  اإلحالة  أنَّ  عن  البحثُ  أسفر  ٢ـــ 
اللة، يُشيرُ بها إلى أشياء، أو مواقف، أو  ذهنِ المخاطَب بإيراده ألفاظًا مبهمةَ الدِّ
أشخاص، أو عبارات، أو ألفاظ خارج النَّص، أو داخله، سابقة عليها أو الحقة، 
يُقصدُ بذلك االقتصاد في اللفظ، وربطِ الالحق  في سياق لغوي، أو غير لغوي، 

بالسابق والعكس، بما يحقق االستمرارية والتماسك في النَّص.
مائر، وأسماء اإلشارة، واالسماء الموصولة، واإلحالة  ٣ــ بيَّن البحث أنَّ الضَّ
نْ األهمية في ربط  ا لها مِ لِمَ نْ أهم الوسائل في التماسك النَّصي،  المقاميَّة هي مِ

أجزاء النَّص بعضها ببعض.
ريفة جمالية النَّص؛ وذلك في ضوء دقة األلفاظ،  راسة للخطبة الشَّ ٤ــ بيَّنت الدَّ

، وتماسكها تماسكاً نصياً قلَّ نظيره. وحسن ترتيبها في نسقٍ معينٍ
 ، هُ أن يكونَ هذا الجهدِ مؤهالً لاللتحاقِ في مسيرةِ البحثِ األكاديميّ لُّ لِي كُ أَمَ وَ
نْ وراءِ  ، واللهُ تعالى مِ ، ويفيدُ باحثًا أو طالبَ علمٍ ليُضيءَ إضاءةً بسيطةً في ميدانهِ

. القصدِ
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هوامش البحث: 
ل ): ٣٧٣/٢..١ ين الفيروز آبادي، مادة ( حوَّ  ينظر: القاموس المحيط، مجد الدِّ
ل ): ٧٠٣/١..٢  ينظر: تاج العروس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، مادة ( حوَّ
 ينظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية: ٦٤٨..٣
القرآنية، لغويني .٤ القرآني دراسة تحليليَّة في بعض اآليات  النَّص  ينظر: مقاصد اإلحالة في   

بوقواف، كلية اآلداب، قسم اللغة واآلدب العربي، جمهورية الجزائر، ٢٠١٥م: ١١.
م بن منظور (ت٧١١ه): ٩/ ١٠٥٥..٥  لسان العرب، جمال الدين أبو عبد الله محمد بن مكرَّ
ينظر: لسانيات النص، د.محمد خطابي: ١٧..٦
 النَّص والخطاب واإلجراء، روبرت دي بوكراند: ١٢٢..٧
 نحو النص) اتجاه جديد في الدرس النحوي)، أحمد عفيفي: ١١٦..٨
 المصدر نفسه: ١١٧..٩

اللة، سعيد حسن بحيري: ٨٢..١٠  ينظر: دراسات لغوية تطبيقية في العالقة بين البنية والدَّ
ينظر: لسانيات النص: ١٩..١١
ينظر: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، د.صبحي الفقي: ١ /٧١..١٢
 ينظر: لسانيات النّص: ١٧..١٣
الكتاب (سيبويه): ٣/ ٩٣ - ٩٤..١٤
 ينظر: نظرية النظم عند الجرجاني؛ عبد النبي اصطيف، مجلة األقالم العدد ١١٠، ١٥.١٩٨٠

م: ٢٣٥.
 ينظر: اإلحالة في شعر أدونيس، د.داليا أحمد موسى: ٢٦..١٦
 ينظر: نسيج النّص، بحث فيما يكون به الملفوظ نصاً، األزهر الزناد: ١١٨..١٧
 ينظر: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق: ١٢٠/١..١٨
 ينظر: المصدر نفسه: ١/ ١١٩..١٩
 ينظر: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق: ١١٨/١..٢٠
 ينظر: نظرية علم النّص، رؤية منهجية في بناء النّص النثري، د.حسام أحمد فرج، تقديم: .٢١

أ.د.سليمان العطار، وأ.د.محمود فهمي حجازي: ٨٤ ـــ ٨٥
االحتجاج، الشيخ أبو منصور الطبرسي: ٩٨/١..٢٢
 ينظر: فاطمة من المهد إلى اللحد، السيد محمد كاظم القزويني: ٢٠٨..٢٣
 االحتجاج: ١٠٣/١..٢٤
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  ينظر: فاطمة من المهد الى الحد: ٢١٤ ــ ٢١٥..٢٥
 ينظر: نحو النّص اتجاه جديد في الدرس النحوي، : ١١٧..٢٦
 ينظر: اإلحالة في نحو النّص، أحمد عفيفي: ٤٢..٢٧
 ينظر: المصدر نفسه: ٤٢..٢٨
االحتجاج: ٩٩/١..٢٩
ينظر: علم لغة النص، النظرية والتطبيق، عزة شبل محمد: ١٧٧..٣٠
نسيج النص (بحث فيما يكون به الملفوظ نصاً): ١١٩..٣١
 ينظر: لسانيات النص: ١٧، وينظر: اإلحالة في شعر أدونيس: ٨٤..٣٢
ينظر: علم لغة النص: ١٢..٣٣
المصدر نفسه: ١٢٤..٣٤
لسانيات النص: ١٧..٣٥
االحتجاج: ٩٢/١..٣٦
المصدر نفسه: ١٠٢/١..٣٧
المصدر نفسه: ١٠٤/١..٣٨
ينظر: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق: ١/ ١٦٢..٣٩
االحتجاج: ٩٧/١..٤٠
سورة الفاتحة: ٢..٤١
االحتجاج: ١٠١/١..٤٢
المصدر نفسه: ١١٦/١ـــــ ١١٧..٤٣
ضي على الكافية، األستربادي: ٤٢٦/٢..٤٤ ينظر: شرح الرَّ
سورة محمد: ٢٤..٤٥
سورة غافر: ٧٨..٤٦
االحتجاج: ١١٦/١..٤٧
علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق: ١/ ١٣٧..٤٨
االحتجاج: ٩٦/١..٤٩
 ينظر: فاطمة من المهد الى اللحد: ٢١٢..٥٠
ينظر: اإلحالة في شعر أدونيس، د.داليا أحمد موسى: ١٠..٥١
نادية رمضان / .٥٢ ة نموذجاً)،  النبويَّ النظرية والتطبيق (الخطابة  بين  ي  النصّ اللغة  ينظر: علم 
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مجلة علوم اللغة، ٢٠٠٦م: ١٦.
١٢..٥٣ – اً): ١٢٣ ينظر: نسيج النص (بحث فيما يكون به الملفوظ نصَّ
االحتجاج: ١١٧/١..٥٤
ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، محمد محيي الدين عبد الحميد: ١٣١/١..٥٥
االحتجاج: ٥٦.١١٦/١
المصدر نفسه: ٩٩/١..٥٧
سورة النمل: ١٦..٥٨
االحتجاج: ١٠٠/١..٥٩
دراسات لغوية تطبيقية: ١٤٩..٦٠
ينظر: فاطمة من المهد إلى اللحد: ٦١.٢٩٣
االحتجاج: ٩٦/١..٦٢
ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ١٣٤/١..٦٣
ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها، د ٠تمام حسان: ١/ ١١٣..٦٤
نادية رمضان / .٦٥ النبوية نموذجاً)،  النظرية والتطبيق (الخطابة  بين  ي  النصّ اللغة  ينظر: علم 

مجلة علوم اللغة، ٢٠٠٦م: ١٧.
االحتجاج: ١١٦/١..٦٦
: المنع أو الدفع.لسان العرب: مادة ( دسع ) ٣٢٩/٨..٦٧ عُ سَ الدَّ
لسان .٦٨  ، بسهولةٍ شربه  وتسوغه:  الحلق،  في  مدخله  سهل  إذا  سوغاً،  يسوغ  الشراب  ساغ 

العرب: مادة ( سوغ ) ٤٣٥/٨.
سورة أبراهيم: ٨..٦٩
االحتجاج: ١١٦/١..٧٠
اإلحالة في نحو النص، أحمد عفيفي: ٢٢..٧١
ينظر: لسانيات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب: ١٩..٧٢
االحتجاج: ٩٨/١..٧٣
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قائمة المصادر والمراجع:
القرآن الكريم

اإلحالة  م).  أحمد(٢٠١٠  داليا  موسى،  ١ـــ 
دار  سوريا:  دمشق-  أدونيس.  شعر  في 

التكوين للتأليف والترجمة والنشر، ط١.  
(١٤٢٩هـ منصور  أبو  الشيخ  الطبرسي،  ٢ـــ 
دار  بيروت:  االحتجاج.  ٢٠٠٨م).  ـــ 

المرتضى، ط١.
٣ــــ الحسيني، محمد بن محمد بن عبد الرزاق 
ت١٢٠٥هـ).  الزبيدي  (مرتضى  بــ  الملقب 
تاج العروس من جواهر القاموس(٢٠٠٢م). 
تحقيق: مجموعة من األساتذة. طبعة الكويت.
لغوية  دراسات  سعيد.  حسن  بحيري،  ٤ـــ 
اللة. القاهرة  تطبيقية في العالقة بين البنية والدَّ

ــــ مصر: مكتبة زهراء الشرق، ط١.   
بهاء  الهمداني،  المصري،  العقيلي،  ٥ـــ 
شرح  عقيل(١٤٣٤هــ).  بن  الله  عبد  الدين 
عليه:  وعلق  وحققه  صححه  عقيل،  ابن 
السيد علي الحسيني. قم ـــ إيران: انتشارات 

دار العلم، ط٣. 
الحسن  بن  محمد  ٦ــاالسترابادي، 
الرضي(ت٦٨٨هـ). ١٤١٧هـ. شرح الرضي 
لكافية بن الحاجب. تحقيق: حسين بن محمد 

بن إبراهيم الحفظي. ط ١. 
٢٠٠٧م).   - شبل(١٤٢٨هـ  عزة  محمد،  ٧ــ 
القاهرة:  والتطبيق،  النظرية  النَّص،  لغة  علم 

مكتبة اآلداب، ط ١.  
 - إبراهيم(١٤٣١هـ  صبحي  الفقي.  ٨ــ 

النَّظرية  بين  النَّصي  اللغة  علم  ٢٠٠٠م). 
المكيَّة،  السور  على  تطبيقية  دراسة  والتطبيق، 
القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، ط ١.

كاظم(١٤٣٠هـ  محمد  السيد  القزويني،  ٩ــ 
اللحد،  إلى  المهد  من  فاطمة  ٢٠٠٩م).  ـــــ 
ـــ لبنان: مؤسسة التاريخ العربي، ط١.    بيروتـ 
١٩٨٦م.  الفيروز(ت٨١٧هـ).  آبادي،  ١٠ــ 
مؤسسة  لبنان:  ـ  بيروت  المحيط.  القاموس 

الرسالة، ط١. 
عثمان(ت  بن  عمرو  بشير  أبو  قنبر.  ١١ـــ 
١٨٠ هـ). ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م. كتاب سيبويه، 
مكتبة  القاهرة:  هارون،  السالم  عبد  تحقيق: 

الخانجي، ط٤.  
الله  عبد  أبو  الدين  جمال  منظور.  بن  ١٢ــ 
العرب،  لسان  م(ت٧١١هـ).  مكرَّ بن  محمد 
ومجدي  شادي،  أبو  سلمان  ياسر  تحقيق: 

فتحي السيد، مصر: المكتبة التوقيفية، د. ط.
لسانيات  م).  محمد(٢٠٠٦  خطابي،  ١٣ــ 
الخطاب.  انسجام  الى  مدخل  النَّص: 
بيروت – لبنان: المركز الثقافي العربي، الدار 

البيضاء، ط ٢.    
م).   ٢٠٠٩  - هـ  ام(١٤٣٠  تمَّ حسان،  ١٤ــ 
عالم  القاهرة:  ومبناها.  معناها  العربيَّة  اللغة 

الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، ط٦.    
١٥ــ مصطفى، إبراهيم. الزيات، أحمد حسن. 
عبد القادر، حامد. النجار، محمد علي(١٤٢٧

المعجم  هـ.ش).   ١٣٨٥  - هـ.ق  إيران، 
مجمع  الدعوة،  دار  بإخراجه:  قام  الوسيط. 
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اللغة العربية، اإلدارة العامة للمجمعات وإحياء 
التراث: مكتبة المرتضوي، مطبعة باقري ط٢.  
النَّص:  نحو  أحمد.  عفيفي(٢٠٠٨م)  ١٦ــ 
القاهرة:  النحوي.  الدرس  في  جديد  اتجاه 

مكتبة زهراء الشرق، ط ١.  
١٧ــ الزناد، األزهر(١٩٩٣ م). نسيج النَّص: 
الدار  نصاً.  الملفوظ  به  يكون  فيما  بحث 

البيضاء، المركز الثقافي العربي، ط١. 
 - هـ  دي(١٤١٨  روبرت  بوكراند،  ١٨ــ 
النَّص  حسان،  تمام  ترجمة:  م).    ١٩٩٨

والخطاب واإلجراء. عالم الكتب، ط ١.  
٢٠٠٧  - هـ  أحمد(١٤٢٨  حسام  فرج،  ١٩ــ 

فهمي  محمود  العطار،  سليمان  تقديم:  م). 
النَّص: رؤية منهجية في  حجازي. نظرية علم 
بناء النَّص النَّثري. القاهرة: مكتبة اآلداب ط١.  

سائل الرَّ
١ــ لغويني بوقواف، مقاصد اإلحالة في النَّص 
اآليات  بعض  في  تحليليَّة  دراسة  القرآني 
واآلدب  اللغة  قسم  اآلداب،  كلية  القرآنية، 

العربي، جمهورية الجزائر، (٢٠١٥م).
البحوث

نحو  في  اإلحالة  عفيفي،  أحمد  ١ـــ 
www. القاهرة، العلوم،  دار  كلية  النّص، 

.kotobarabi com
بين  النَّصي  اللغة  علم   ، رمضان  نادية  ٢ـــ 
نموذجاً)،  ة  النبويَّ (الخطابة  والتطبيق  النَّظرية 

مجلة علوم اللغة، العدد التاسع، (٢٠٠٦م).
عند  النُّظم  نظرية  اصطيف،  النبي  عبد  ٣ـــ 
العدد١١٠،  األقالم  مجلة  الجرجاني، 

(١٩٨٠ م).


