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أسلوبا القسم والعطف وأثرمها يف اتساق النص يف الصحيفة الرضوية وانسجامه.

ث:  صُ البحْ لَخَّ مُ
يحتوي هذا البحث على دراسة تحليلية ألثر لبيان أثر أسلوبي القسم والعطف في 
اتساق أدعية الصحيفة الرضوية وانسجامها، إذ يُمثّل عنصر االتّساق المحرك األساس 
المهمة  العناصر  أحد  فهو  االنسجام  وأما  وتالحمه،  النص  تماسك  يضمن  الذي 
الداللية، ويسهم في كشفٍ  استمراريته  للنص وتضمن  ية  النصّ التي تحقق  والرئيسة 
عن القيم الداللية والجمالية فيه، ونتيجة لتعاضد أدوات االتّساق وآليات االنسجام 
ق التماسك النصي، وانطالقا من هذا الكالم فقد تعاضد أسلوب العطف بوصفه  يتحقّ
وسيلة اتساق، والقسم بوصفه وسيلة انسجام في ربط معاني النص بعضها مع البعض 

لَّة من الترابط والتالحم.  على نسقٍ واضح ومميزٍ وأخرجت النصوص بِحُ

الكلمات المفتاحية: االتّساق، االنسجام، الصحيفة الرضوية، العطف، القسم
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Abstract: 
This research contains an analytical study of the  impact of the 

method of division and addition in the supplication of  the Al-
Sahifah Al-Redhawiyah , as the element of consistency represents 
the main engine that ensures the cohesion of the text. Moreover 
the harmony is one of the important key elements that achieves 
the continuity and the semantic and aesthetic values in the text. 
In the light of the cooperation of the consistency instruments and 
harmony mechanisms the textual coherence، is achieved. In so 
doing ,  the method of addition comes as a means of consistency 
and as a means of harmony in relating the meanings of the text with 
each other in a clear and distinctive way , then the  texts come to 
the fore with a state of consistency and cohesion. 

Keywords: Consistency,  Harmony, cohesion , Al-Sahifah Al-
Redhawiyah , division , addition
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املقدمة: 
الرضوي  النص  انسجام  حتقيق  يف  والقسم  العطف  أثر  لبيان  البحث  جاء 
واتساقه، والصحيفة الرضوية متثّل أحد أهم الكنوز املعرفية، والروحية، والعبادية 
األدعية،  يف  متنوعة   صوراً  ثل  متُ فكانت   ، البيت  أهل  حجج  ثامن  تركها  التي 
وحال  مقامها  بحسب  ختتلف  واألحراز،  والتسبيحات،  واالستغفار،  واملناجاة، 
حممد النبي  إيصاله  أراد  ملا  انعكاساً  ومتثل  جانب،  من  هذا   ، الرضا  اإلمام 

وآل بيته ، وجاءت امتداداً هلم من جانب اخر، فهي متثل مرآة صافية تتجىل فيها 
حقيقة االنوار القدسية، واملعارف االهلية، وقد مجع هذه الصحيفة (السيد حممد باقر 
قم  يف   املهدي اإلمام  مؤسسة  ونرشهتا  االصفهاين)،  االبطحي  د  املوحّ مرتىض 

املقدسة سنة (١٤٢٠ هـ) يف مطبعة (جابخانة بزركـ  قرآن كريم). 
النص  يف  القسم  وأسلوب  العطف  أسلويب  ورود  مواطن  عىل  البحث  وركز 
ا ومميز يف نصوص الصحيفة  ا واضحً الدعائي عىل وجه اخلصوص ؛ ألهنا برزت بروزً
العطف وأثرهُ يف  البحث مقسامً عىل حمورين، األول منها بعنوان:  الرضوية، فجاء 
اتساق النص الرضوي، والثاين بعنوان: القسم وأثرهُ يف انسجام النص الرضوي، 
تسبقهام مقدمة متهيدية موجزة عن مصطلحي االتّساق واالنسجام، وتعقبهام خامتة 

بأبرز نتائج البحث. 
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املحور األول: العطف وأثرهُ يف اتساق النص الرضوي
أ -مصطلح االتّساق: 

القديمة.  العربية  اجلذور  الظهور، ذات  احلديثة  املصطلحات  االتّساق من  يُعدّ 
اللسانية احلديثة(١)، فاشتهر هذا  الدراسات  االتّساق موضوعاً أساسياً يف  يمثّل  إذ 
تنوعها ودلت عليه مصطلحات عديدة منها:  النصيَّة عىل  الدراسات  املصطلح يف 
(السبك، والتنضيد، واالنسجام، والتناسق، والتضام )، حتى أن االختالف فيه مل 
الضبط  اختالف يف  إىل  تعداه بعض األحيان  بل  الرتمجة فحسب  يقف عىل حدود 
األَديب  والنقد  اللغة  جمال  إىل  دخل  جديد  مفهوم  فهو   .(٢) جرائي  واإلِ املفهومي 

باالستناد إىل علم اللغة مع بدء املدارس اللغوية بالظهور عىل يد دي سوسري(٣). 
يف  جراند)  بو  (دي  العامل  هبا   ناد التي  السبعة  املعايري  أَهم  االتّساق  ويُعدّ 
توافر صفة  يمثّل معياراً أساسياً للحكم عىل  إذ  كتابة(النص واخلطاب واإلجراء) 
جمموع  ((بكونه  )االتّساق  الشاوش  (حممد  الدكتور  ف  ويُعرّ النص.  يف  النصيَّة 

اإلمكانيات املتاحة يف اللغة جلعل أجزاء النص متامسكة بعضها ببعض ))(٤). 
بني  الشديد  التامسك   )) ذلك  بأنه  االتّساق   ف  فيُعرِّ خطايب  حممد  الدكتور  أما 
األَجزاء املشكلّة لنص / خطاب ما، وهيتم فيه بالوسائل (الشكلية) التي تصل بني 

نة جلزء من خطاب أو خطاب برمته))(٥).  العنارص املكوّ
  وعىل هذا فاالتّساق مرتبطٌ بالتامسك النيص للنص ومرتبطٌ بالوسائل والروابط 
الصورية والسطحية وتتمثل مهمته األوىل يف حتقيق االلتحام والرتابط بني أول النص 
وآخره مع احلفاظ عىل العالقة بني املستويات اللغوية للنص كافة. فهذا الرتابط هو 
الذي حيقق للنص صفة االستمرارية(٦). و هذا الرتابط يف النص يتحقق من خالل 
أدوات حتقق وتؤسس العالقات املتبادلة بني الرتاكيب، وهذه العالقات عبارة عن 
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ف  روابط لغوية شكلية دورها األساس هو حتقيق اتساق النص ومتاسكه(٧). ويعرّ
إنه حييل  أنه (( مفهوم داليل،  االتّساق  بحسب رأي (هاليداي ورقية حسن) عىل 
إىل العالقات املعنوية القائمة داخل النص والتي حتدده كنص))(٨). ولكنه مل يقترص 
عىل املستو الداليل فقط بل تعداه إىل املستو النحوي واملعجمي فيتناول الضامئر، 

واحلذف، واالستبدال والوصل، واالتّساق  املعجمي، وغريها(٩). 
النصوص  تلك  تلقى  وحتى  املتلقي،  لفهم  النصوص  يف  مهامً  االتّساق   ويُعد 

القبول واالنتشار عىل املستو املحيل والعاملي(١٠). 
من هذا نجد أن االتّساق  يمثّل أحد أبرز وأَهم  املعايري النصيَّة وأكثرها شيوعاً يف 
النصوص خاصة أنه يشرتك مع قواعد اجلملة ويتجاوزها من أجل إعطاء وصف عام 
لظاهر النصوص، فيستقي املستو املعجمي والنحوي والداليل كل ما يتطلبه النص(١١). 
وأَهم ما يكمن ذكره هو أن االتّساق عملية ال تتحقق وال تكتمل بوجود عنرص 
واحد من عنارصه وإنام (( بورود العنرص يف سياق العنارص املتعالقة هو الذي هييئ 
وكافياً  رضورياً  رشطاً  يعترب  االتّساق   إن  النص،  صفة  املقطع  ويعطي  االتّساق  
للتعرف إىل ما هو نص وعىل ما ليس نصاً، وتشكل متتالية من اجلمل نصاً رشيطة أن 
تكون بني هذه اجلمل عالقات أو عىل األصح بني عنارص هذه اجلمل عالقات وهذه 

العالقات قبلية أو بعدية لفظية أو بيانية. . . ))(١٢)
ب- أدوات االتّساق: 

آراؤهم،  وتعددت  النيص  للتامسك  املحققة  األدوات  يف  النص  علامء  اختلف 
ولكن يمكن القول  بأدوات رئيسة تشرتك بينهم. ومن أبرز العلامء الذين تكلموا 
عن األدوات (هاليداي ورقيه حسن) (١٣). إذ يريان أنَّ وسائل االتّساق  مخس هي: ( 
اإلحالة، احلذف، االتّساق  املعجمي، االستبدال، الوصل)(١٤). وإن (( توافر أدوات 
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املتلقي، وسهولة الوصول إىل   االتّساق  عالمة عىل إمكانية انسجام اخلطاب لد
ية)) الفكرة، ولكن توافر هذه األدوات مرهون بالداللة اجلامعة التي تقود إىل النصّ
(١٥). وإن توفر هذه األدوات يف نصٍ ما يُعده نصاً متسقاً يمكن متيزه عن سواه من 

اهلني  مر  باألَ ليس  حتديدها  وعملية  كثرية   )) االتّساقية  والوسائل  الالنص)(١٦).   )
وطريقة استخراجها من النصوص جيب أن تستند إىل معارف مرتاكمة. . . ولكن 
اإلحالة  هي  العربية  يف  النيص  االتّساق   حتقيق  يف  وتأثرياً  دوراناً  األكثر   الوسائل 
واحلذف والوصل واالتّساق  املعجمي))(١٧). فتُعد هذه األدوات هي األكثر اسهاماً 

 .(١٨) يف التحليل النيص واألكثر  شيوعاً
ج- أسلوب العطف  

شغلت حروف العطف حيزاً كبرياً يف نصوص الصحيفة يفوق نظريهتا من األدوات 
ل اجلزء األكرب من األدعية فدخلت يف (مخسة  األخر، فكانت حروف العطف تشكّ
وسبعني) نصاً دعائياً من أصل ( مئة وأربعة) فتنوعت هذه الكثرة بني ( الواو، والفاء، 

وثم، وبل). رغم أن حضور (الواو) كان طاغياً عىل بقية حروف العطف. 
ال عطفت الْعود إِذا ثنيته وعطفت  قَ يْهِ يُ ء وااللتفات إِلَ ْ والعطف هو: ((يلُّ اليشَّ
نى يفِ النحو؛ ألنَّ الثَّاينِ ملويُّ عىل األول ومثني  ا املَْعْ َذَ وَ هبِ هُ يْهِ وَ تفت إِلَ س الْ ارِ فَ عىل الْ

طْف والعطف بالتثنية))(١٩).  عَ رت التَّثْنِيَة بالْ لِك قدَّ لذَ يْهِ وَ إِلَ
عطف  ويف  بيان(٢٠)،  عطف  أو  نسق،  عطف  إما  نوعني:  عىل  العطف  ويكون 
قِ ألَن اليشء إذا  النسق يطلق ((النحويون عىل حروف العطف تسمية حروف النَّسَ
 واحداً. . . ))(٢١)، وهو تابع يتوسط بينه وبني  ر جمْرً عطفْت عليه شيئاً بعده جَ

متبوعه أحد حروف العطف (٢٢). 
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األسامء  من  قبلهن  ما  بعدهن  ما  يتبعن  أحرف  عرشة  هي  العطف  وحروف 
، أو، إما، ال، بل، لكن، أم) ثُمّ واألفعال يف اإلعراب. وهي ( الواو، الفاء، حتى، 

(٢٣). وهذه احلروف (( ال يدخل بعضها عىل بعض فإذا وجدت يف كالم فقد أخرج 

أحدمها من حروف النسق))(٢٤). 
مع  املعطوف  فيه  يشرتك  ما  أحدمها:  قسمني،  عىل  العطف  حروف  وتكون 
املعطوف عليه مطلقاً أي يف اللفظ واحلكم وهي ( الواو، ثم، الفاء، أم، أو)، والثاين: 
ما يشرتك لفظاً فقط ال حكامً وهي ( ال، بل، لكن) وهذه احلروف تُرشك الثاين مع 

األول يف إعرابه وليس يف حكمه(٢٥). 
تسمح  متنوعة  وسائل  عن  عبارة   )) بأنه:  العطف  ف  يُعرّ من  املحدثني  ومن 
باإلشارة  تسمح  بطريقة  ببعض  بعضها  السطحية  املتواليات  جمموعة  إىل  باإلشارة 
أَهم   إىل هذه املتواليات النصيّة مثل ألن، وعليه، أو، لكن. . . ))(٢٦)، فهو أحد

األدوات التي حتقق التامسك النيص. 
التطبيقي فادرجها يف قائمة  الزنّاد أن أدوات العطف تعمل عىل اجلانب   وير
األدوات املنطقية ؛ (( ألهنا عالمات عىل العالقات القائمة بني اجلمل، وهبا تتامسك 
اجلمل وتتبني مفاصل النظام الذي يقوم عليه النص؛ ويرتبط استعامهلا بطبيعة النص 
ودالالت  معانٍ  هلا  شكلية  روابط  متثل  فهي  وأشكاله))(٢٧)،  موضوعه  حيث  من 
وفقاً للعالقات املوجودة بني اجلمل عىل مستو النص، وهذه األدوات حتدد وفقاً 
للسياق، وقد يفرض السياق أداة معينة بحسب املقتىض، ويفرض عليها – األداة –
 معنى حمدداً حسب املقام، فهو– العطف – يعمل عىل استمرارية النص عىل املستو

الشكيل والداليل؛ ليُسهم يف انتاج البنية الكلية للنص (٢٨). 
بعد هذا التقديم املوجز ملاهية العطف وحروفه سنر األَثر الّذي أدته حروف 

العطف يف نصوص الصحيفة. 
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-العطف بالواو: 
من  النحوي   املستو عىل  انتشاراً  احلروف  أكثر  ألنّه  (الواو)؛  بحرف  وبدأنا 
 عىل مستو جهة، و شغل ما ال يشغله أيُّ حرفٍ سواه من أحرف العطف األُخر
دعاؤه   اإلمام ذكرها  التي  الصحيفة  أدعية  وأطول  أَهم  ومن  الصحيفة،  أدعية 
 يف(طلب الفرج متوسالً بأسامء اهللا تعاىل) وكان لـ ( الواو) حضورٌ واسعٌ عىل 
مد مساحة الدعاء وهو من األدعية التي ذكرها الكفعمي* يف كتابه( البلد األَمني  
والدرع احلصني) وهو دعاء يُذكر(( عقيب صالة احلاجة املروية عن الرضا  فإذا 

سلمت فادع هبذا الدعاء وأنت قائم))(٢٩). 
  وتكرر ذكر (الواو) فيه بشكل واسع بني فقرات الدعاء إذ تكرر أكثر من ( مائة 
وأربع وتسعني مرة)، وسنُدرج أَهم فقرات الدعاء التي تكرر فيها حرف (الواو) ؛ 

 :  وذلك لطول الدعاء ألكثر من تسع صفحات يقول فيه اإلمام
خالِصتُهُ  بيبُهُ وَ حَ فيُّهُ وَ صَ هُ وَ ليلُ خَ بيُّهُ وَ نَ ليُّه وَ وَ ولُهُ وَ سُ رَ هُ وَ بْدُ داً عَ مَّ هدُ أنَّ حمُ أشْ ((وَ
ينِ  ىلَ الدِّ هُ عَ رَ قِّ لِيُظْهِ دِينِ احلَْ  وَ دَ هُ بِاهلُْ لَ سَ يِه ﴿ أَرْ حْ ىل وَ أمينُهُ عَ ه، وَ قِ لْ نْ خَ تُهُ مِ خاصَّ وَ
ىلَّ  اً، صَ نريْ اجاً مُ رسِ ، وَ نهِ ياً إىل اهللا باِذْ داعِ راً وَ نَذيْ اً وَ ونَ ﴾ (٣٠)، بَشريْ كُ ِ هَ املُْرشْ رِ لَوْ كَ هِ وَ لِّ كُ
يَ  وِّ قَ مْ تَطْهرياً، يا مُ هُ رَ هَّ طَ ، وَ سَ جْ مُ الرِّ نْهُ بَ اهللا عَ هَ يْتِهِ الَّذينَ أذْ لِ بَ ىل أهْ عَ يْه وَ لَ اهللا عَ

 .(٣١)(( . . . بَّارينَ لَّ اجلَ ذِ ، ومُ مننيَ عِزَّ املُؤْ ، ومُ ليلٍ لِّ ذَ كُ
عيْفِ (فالن بن  بْدكَ الضَّ نْ عَ ويف مقطع آخر من الدعاء يقول: (( اللهمَّ كُفَّ عَ
 ، هُ زَ مْ غَ تَهُ وَ حيلَ هُ وَ بطْشَ تَهُ وَ غائلَ رهُ وَ كْ مَ يْدهُ وَ نْهُ كَ فالن) رش(فالن بن فالن) وذُبَّ عَ
ة  بِساعَ عادَ لَهُ وَ ه بِيْومٍ ال مَ مِ ، وارْ هُ ريمَ *، وابحْ حَ ً امّ هُ بالْبَالءِ قَ مَّ قُ ، وَ ً امَّ هُ بالعَذابِ طَ طُمَّ وَ
لكَ  سُ رُ بيائِكَ وَ قِّ انْ ، وبحَ دٍ مَّ دٍ وآل حمُ مَّ قِّ حمُ بحَ قِّكَ العَظيم، وَ دَّ هلا. . . اللهمَّ بحَ رَ ال مَ
 ، ناداكَ نْ  مَ قِّ  وبحَ  ، َ احلنيْ الصّ بادكَ  عِ قِّ  وبحَ  ، ومنيَ املُعْصُ األئمة   الءِ  ؤُ هَ قِّ  وبحَ

 .(٣٢)(( . . . رِ ِّ والبَحْ دَعاكَ يفْ الربَ ، وَ ناجاكَ وَ
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من  أكرب  إىل عدد  َّا حيتاج  ممِ أنه طويل  ذكرنا  الدعاء  إىل طول  والنظر  البدء  عند 
الكيل  التامسك  إىل  للوصول  وتتشارك  تتسق  أن  البدَّ  التي  االتّساقية؛  األدوات 
(الواو)  حرف  شغلها  الّذي  الدعاء  نصوص  يف  البالغة  الكثرة  تلك   فنر للنص. 
خاصاً  متاسكاً  حمققاً  بعض  مع  بعضها  الدعاء  فقرات  ربط  إىل  عمدَ  رابطاً  فعمل 
للنص، فبفضله حتقق االرتباط الداليل للنص. فلو أردنا مثالً حذف الواو من النص 
الدعائي الختل النص واتساقه وبدا مفككاً فال حتصل منه فائدة، فال تكون اجلمل 
حرف  ويُعدُّ  فقراته.  بني  الربط  يتم  وال  مكوناته،  بني  اتساق  يتحقق  وال  متامسكةً 
الواو من احلروف التي حتقق الرتابط الشكيل والداليل للنص، فام بعدها يكمل معنى 

ما قبلها. ولوال وجوده ملا حتقق اتساق املعنى واكتامله (٣٣). 
ومن األدعية األُخر يف الصحيفة التي نجد حضور حرف (الواو) فيها والتي 
ال يقل عن سابقتها من األدعية دعاؤه  لولده املهدي  وهو دعاء مروي عن (( 
يونس بن عبد الرمحن عن الرضا  أنه كان يأمر بالدعاء لصاحب األمر  هبذا 
الدعاء))(٣٤)، وهو دعاء طويل ال يقل عن مخس صفحات وسندرج أَهم  فقرات 

الدعاء التي شغل (الواو) فيه حضوراً الفتاً وبكثرة ال يمكن إغفاهلا. 
تِكَ  جَّ حُ تِكَ وَ ليِفَ خَ ، وَ لِيِّكَ نْ وَ عْ عَ فَ ، واِدْ دٍ َمَّ دٍ وآلِ حمُ َمَّ ىل حمُ لِّ عَ يقول فيه: ((اَللّهمَّ صَ
يف  ةِ  النّاظِرَ يْنِكَ  عَ و   ، تِكَ مَ كْ بِحِ النّاطِق   ، نِكَ بِاِذْ نْكَ  عَ  ِ ربِّ املُعَ لِسانِكَ  و   ، لْقِكَ خَ ىل  عَ
أْتَ  رَ بَ أتَ وَ رَ ذَ لَقْتَ وَ ِّ مجيع ما خَ نْ رشَ هُ مِ ذْ اعِ مَّ وَ ، . . . اَللّهُ بادِكَ ىل عِ د، عَ ، والشاهِ تِكَ يَّ رِ بَ
نْ  مِ وَ  ، املِهِ نْ شِ عَ وَ مينِهِ  يَ نْ  عَ وَ  ، هِ فِ لْ نْ خَ مِ وَ هِ  يْ دَ يَ  ِ بَنيْ نْ  مِ ظْهُ  فَ احْ وَ  ، تَ رْ وَّ صَ وَ أنْشأتَ  وَ
ىصَّ  وَ ولَكَ وَ سُ فيهِ رَ ظْ  فَ احْ وَ  . بِهِ ظْتَهُ  فِ نْ حَ مَ يَضيعُ  الَّذي ال  ظِكَ  فْ بِحِ  ، تِهِ ْ نْ حتَ مِ وَ وقِهِ  فَ
تِكَ  ديعَ وَ هُ يف  لْ عَ اجْ وَ  ، َعنيَ اَمجْ مْ  يْهِ لَ عَ لَواتُكَ  صَ دينِكَ  عائِمَ  دَ وَ تَكَ  اَئِمَّ  ، آباءهُ وَ ولِكَ  سُ رَ

 .(٣٥)(( . . . رُ هَ قْ كَ الَّذي ال يُ زِّ عِ نْعِكَ وَ يف مَ ، وَ رُ ْفَ كَ الَّذي ال خيُ وارِ يف جَ ، وَ الَّتي ال تَضيعُ
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هُ  دَ مَ عُ وَ   ، رِ فْ الكُ بابِرةَ  جَ بِهِ  تُلْ  اقْ وَ مَّ  ((اَللّهُ يقول:  الدعاء  من   أُخر فقرة  ويف 
 ، نَّةِ السُّ يتَةَ  ممُ وَ  ، ةِ عَ البِدْ ةَ  عَ شارِ وَ  ، اللَةِ الضَّ سَ  ؤوُ رُ بِهِ  مْ  اقْصِ وَ  ، بِهِ امَ  وّ القُ وَ  ، هُ عائِمَ دَ وَ
 ، دينَ املُلْحِ يعَ  مجَ وَ املُنافِقنيَ  وَ الكافِرينَ  بِهِ  اَبِرْ  وَ   ، ينَ بّارِ اجلَ بِهِ  لِلْ  اَذْ وَ  ، الباطِلِ ةَ  يَ وِّ قَ مُ وَ
لِها  هْ سَ وَ ها،  رِ بَحْ وَ ها  بَرِّ وَ ا،  هبِ غارِ مَ وَ  ضِ  األرْ قِ  شارِ مَ نْ  مِ كانُوا،  اَيْنَ  وَ كانُوا  يْثُ  حَ
 ، بِالدَكَ مْ  نْهُ مِ رْ  هِّ طَ وَ مَّ  اَللّهُ آثاراً.  مْ  هلَُ تَبقي  ال  وَ اراً،  يّ دَ مْ  نْهُ مِ عَ  تَدَ ال  حتّى  بَلِها،  جَ وَ
مِ  حكْ سَ  دارِ وَ  ، لنيَ سَ املُرْ نَنَ  سُ بِهِ  ىِ  اَحْ وَ  ، ننيَ مِ املُؤْ بِهِ  زَّ  اَعِ وَ  ، كَ بادَ عِ مْ  نْهُ مِ فِ  اشْ وَ

 .(٣٦)(( . . . كَ مِ كْ نْ حُ لَ مِ بُدِّ ، وَ نْ دينِكَ ىَ مِ ِ دْ بِهِ ما حمُ دِّ جَ ، وَ النَّبِيّنيَ
الدالة عىل  الدعاء أن (الواو) ربطت بني األفعال  املقطع األول من    نلحظ يف 
اخللق (خلقت، برأت، صورت، أنشأت)، ومجعت بني األلفاظ الدالة عىل اجلهات( 
، ومنسجمٍ منظم، فضالً عن ذلك  خلفه، يمينه، شامله، فوقه، حتته)، بأسلوبٍ متسقٍ
يف  الفعلية  اجلملة  عطف  فمن  الالحقة،  باجلملة  الفعلية  اجلملة  ربط  عىل  عملت 
املقطع الثاين (واقتل، واذلل)، ومن أول فقرة يف الدعاء إىل آخره مل ختلُ من حرف 
الواو فكانت عاملة عىل ربط كل فقرة بام تليها، وعاملة أداة ربط ذات أثرٍ واضح يف 
نص الدعاء ربطت أجزاء بعضها مع بعض، فشغلت (الواو) حيزاً كبرياً من الدعاء 
فقرات  تناسقت  ملا  فلوالها  فقراته.  بني  رابطة  فيه  موسيقياً  نغامً  تُشكل  وأخذت 

الدعاء وملا ارتبطت مجله ببعضها مع بعضها اآلخر. 
-العطف بالفاء: 

إذا تتبعنا حرف العطف ( الفاء) يف أدعية الصحيفة الرضوية نجدها مل ختل منه ؛ 
فقد شغلت حروف العطف مكانة ال يستهان هبا يف نصوص الصحيفة. إذ وردت يف 

نصوص الصحيفة الرضوية (ثامنني) مرة. 
الفاء) فيها مكثفاً وشغلت أغلب مساحة النص  التي ورد ذكر(  وأول األدعية 
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هو دعاؤه  يف ( دفع رش األعداء يف القنوت) وهو دعاء مذكور السند سابقاً (٣٧)، 
يقول فيه: 

رَ  دَّ قَ وَ  ، عَ فَ تَ ارْ فَ ال  عَ وَ  ، عَ َ فَرشَ عَ  تَدَ ابْ وَ  ، اَنْطَقَ فَ مَ  أَهلَْ وَ  ، قَ زَ رَ فَ لَقَ  خَ نْ  مَ يا   .  .  .))
نَحَ  مَ وَ  ، لَ زَ اَجْ فَ طى  اَعْ وَ  ، بَغَ اَسْ فَ مَ  اَنْعَ وَ  ، لَغَ اَبْ فَ تَجَّ  احْ وَ  ، قَنَ اَتْ فَ رَ  وَّ صَ وَ  ، نَ سَ اَحْ فَ
سَ  واجِ الُّلطْفِ فَجازَ هَ نا يفِ  دَ ، وَ واطرَ االْبْصارِ الْعِزِّ فَفاتَ خَ ام يفِ  نْ سَ ، يا مَ لَ اَفْضَ فَ
دَّ  ياءِ فَال ضِ دَ بالْكِربِ حَّ تَوْ ، وَ لْطانِهِ وتِ سُ لَكُ دَ باِملُْلكِ فَال نِدَّ لَهُ يف مَ نْ تَفرَّ ، يا مَ األفْكارِ

 .(٣٨)(( . . . انِهِ وتِ شَ ُ ربَ لَهُ يف جَ
املتقدم وكيف أسهمت يف اجلمع بني اجلمل  النص  املكثفة يف  العطف  نر أدوات 
خلقه،  هو  يشء  كل  وبداية  (خلق)  بالفعل    اإلمام  بدأ  الدعائي،  النص  يف  املتتالية 
يعطف  ثم  اخللق،  بعد  الرزق  باتصال  للرتتيب  جاءت  فالفاء  (الرزق)،  اخللق  وبعد 
بـ(الواو) بني فقرتني كلها تدل عىل مقدرة اخلالق سبحانه وتعاىل، ثم يذكر الفعل (ابتدع) 
إىل  ثم يعطف ب(الواو) ويرجع  بعد االبتداع،  يأيت  الطريق  بعده (رشع) والرشوع يف 
الفاء وهكذا إىل هناية الفقرة، فلو حذفنا ( الفاء) من النص لرأينا تشتت معنى اجلمل، 
فاستمر التعالق الداليل يف النص من خالل سياق العطف، وترتيب املعطوفات واحدة 
تلو األُخر يف سلسلة متسقة ومنسجمة، تتالءم مع غرض اإلمام يف تعداد نعم اهللا 
وصفاته، فأخذت كل مجلة مرتبطة بام قبلها وما بعدها يف سياق نيص منسجم. فجاء حرف 
العطف( الفاء) الرابط يف هذا االطار منسجامً مع النص ومتفقاً مع سياق احلال. وأَهم 
ما يمكن قوله أن (الفاء) تعاضدت مع حرف ( الواو) لريبطا بني مجل النص ودالالته؛ 
ليضفي عىل النص صفة االتّساق  والتامسك ؛ ألن (( العطف وسيلة من وسائل التامسك 
النيص، يف ضوء وظيفته الداللية والبالغية، فلكل حرف من حروف العطف وظيفته يف 
ترابط النص، متيزه عن غريه من احلروف. . . ))(٣٩)، فهو ظاهرة تكاد تكون واحدة يف 
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اجلانب السياقي إال أهنا ليست كذلك من اجلانب الداليل ؛ فهي تتجدد بتجدد االستعامل 
اللغوي والرتكيب والسياق الذي ترد فيه(٤٠). وهذا ما بدا واضحاً يف الدعاء. 

ومن األدعية األُخر التي ظهرت فيها ( الفاء) وسيلةً ربط واضحة هو دعاؤه 
(٤١)، يقول فيه:   يف ( املناجاة لطلب الفرج)، وهو دعاء مذكور السند سابقاً

يْكَ  لَ مْ عَ هلَُّ تِكَ دَ مَ نِعْ نْ  ِمْ مِ ا هبِ رُ مَ اهِ وكَ ظَ كُ رِ دْ يُ ، ولَنْ  ءٌ ْ ثْلِكَ يشَ مِ لَيْسَ كَ  . . .))
 ْ نْ ثَمَّ ملَ مِ لْقِكَ فَ وكَ بِخَ بَّهُ لُوكَ بَلْ شَ تَنَاوَ ةٌ أَنْ يَ وحَ نْدُ ي مَ ِ ا إِهلَ لْقِكَ يَ يفِ خَ ، وَ فُوكَ رَ لَوْ عَ
امَّ  ت عَ سَ دَّ قَ ي وَ تَ ِ ا إِهلَ الَيْتَ يَ تَعَ ، فَ وكَ فُ صَ لِكَ وَ بِذَ اً فَ بّ اتِكَ رَ وا بَعْضَ آيَ ذُ َ اختَّ ، وَ فُوكَ رِ عْ يَ

تُوك. . . ))(٤٢).  عَ ونَ نَ بِّهُ بِهِ املُْشَ
قرص  من  الرغم  عىل  األدوات  استعامل  يف  املكثف  الكم   نر الدعاء  هذا  يف 
الفقرة، إال أهنا زاخرة بأكثر من أداة عطف ( الواو، الفاء، ثم، بل ) – وهو الدعاء 
بل) -، وسامهت يف  )، و(  ثمَّ  ) العطف  فيه حريف     اإلمام   الذي ذكر  الوحيد 
انسياب املعاين يف النص، فاستعامل هذه األدوات جمتمعة مع بعضها مل يأتِ عبثاً وال 
اعتباطاً ؛ وإنام لغاية داللية وفكرة أراد أن جيسدها اإلمام   بتعدد األدوات بني 
متواليات اجلمل، فنّوع اإلمام   يف استعامل األدوات لعوامل وأسباب خاضعة 
للمقام النيص، فوقعت الفاء لبيان حال الّذين حاولوا التشبيه هللا عزَّ وجل ووصفهم 
املوجودة  اآليات  بظاهر  به، وأخذوا  معرفتهم  دلَّ عىل  والتشبيه هللا (عز وجل)  له 
فتعاليت تدل عىل  بالفاء  يربطها  بلفظة (فتعاليت)    أتى  الدالة عىل قدرتك، ثم 
العلو املطلق لكل الوجوه فتعاىل اهللا سبحانه وتعاىل عن كلِّ العيوب والنقائض، فاهللا 
متعالٍ عن الرشيك والنظري واملثيل، فسامهت (الفاء) يف الربط بني اجلمل لتُشكل 
وسيلة   ( ثمَّ  ) العطف  حلرف  اإلمام  اختيار  وقع  وكذلك  للنص،  االتّساق   صفة 
ربط واضحة؛ ليوضح انتقاله بني كالمه، فقد مهدت السبيل لرتتيب أجزاء النص 
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الدعائي بمهلة، وكذلك تقوية أوارصه املتباعدة(٤٣)، فتآزرت أدوات العطف داخل 
بنية النص فمنحته احلركة واحليوية؛ لتنتهي به إىل التامسك الكيل. 

ترد  مل  فاهنا  أو، حتى، لكن)   ، أم،   ) كـ  الباقية  العطف  تتبعنا حروف  لو  أما 
سو مرة أو مرتني يف مواضع متفرقة يف نصوص الصحيفة ولقلة حضورها مل 

تدخل يف الدراسة. 
اسلوب  ثّل  مَ كيف   نر العطف  بأدوات  الربط  عن  احلديث  يف  تناوله  تمّ  َّا  ممِ
إطار  النصية يف  الوحدات  بني  والربط  الصحيفة  أثراً واضحاً يف نصوص  العطف 
البنية الكلية للنص لرتبط متواليات اجلمل بشكلٍ نيص متسق، ومنسجم، ومتالحم 

األجزاء كجملة واحدة مسامهاً يف إحداث الرتابط النيص للدعاء. 
املحور الثاين: القسم وأثرهُ يف انسجام النص الرضوي

أ - مصطلح االنسجام: 
لو أردنا أن نبحث يف جذور مصطلح االنسجام نجد أن علامء العربية مل يغفلوا 
عن هذا املصطلح، بل كان مصطلح ( احلبك)، أي ( االنسجام) هو مدار احلديث 
يف أغلب مؤلفاهتم. فقد أطلق البالغيون يف الدراسات القديمة مصطلح (احلبك)
والتحامه،  واتساقه،  املعنى  بالتئام  يتمثل  الذي  املعنوي  الرتابط  عىل  تعتمد  التي 
املعنى  به متاسك  يراد  ما  احلبك)، وهو   ) بمصطلح  وارتباطه   اقرتانه  مع  وائتالفه 
لّ  دت املؤلفات التي حتوي هذا املصطلح. ويمكن أن نقول إن كُ وائتالفه (٤٤). فتعدّ
نص يكون قابالً للتأويل والقراءة حمكوماً بمعايري النصيّة - إذا توفرت – هو نص 
منسجم وبخالف هذا فهو نص غري منسجم (٤٥). وأَهم ما يُذكر أنه ال يكون هناك 
نص منسجم بعيداً عن املتلقي، فليس هناك نص منسجم يف ذاته ونص غري منسجم 

يف ذاته بعيداً عن املتلقي (٤٦). 
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اللسانية  الدراسات  يف  االنسجام  مصطلح  عىل  الضوء  نلقي  أن  أردنا  وإذا 
احلديثة ويف مؤلفات نحاة النص نجد أنه تباين من باحث نيص إىل آخر، واختلفت 
آراؤهم يف الثبات عىل مصطلح واحد. ويمثّل االنسجام جزءاً اساسياً عند تشكيل 
أي نص، فال يمكننا ان نطلق عىل قطعة مكتوبة نصاً اذا مل تكن هذه القطعة حتمل 
داللة مركزية، وكل جزء منسجم ومرتبط بطريقة معينة ؛ ألجل الوصول إىل داللة 
واضحة لد املتلقي (٤٧). فهو قضية منطقية جلعل التواصل مفهوماً لد املتلقي من 
خالل الكشف عن العالقات املعنوية  يف نسيج النص التي بسببها تناسقت دالالته 
النص  يكون  ان  يمكن  فال  العقل(٤٨).  يقتضيه  الذي  الوجه  عىل  معانيه  وتالقت 
خمتلفة  عالقات  عىل  قائمة  ومرتابطة  متداخلة،  منسجمه،  بنيته  تكن  مل  إِذا  منسجامً 
وجتعله  النص  تشد  داللية  العالقات  وهذه  املستويات  مجيع  يف  مفاهيمه  بني  تربط 

منسجامً يف جممل حركاته وانتقاالته (٤٩). 
احلديث  اللساين  الدرس  يف  النص  علامء   لد االنسجام  مصطلح  تناولنا  وإذا 
 ) بمصطلح  حسان)  متام  (د.  عرفه  فقد  املصطلح  تسمية  يف  اختلفوا  أهنم  نجد 
(حممد  و  التشاكل)(٥٠).   ) مصطلح  عليه  أطلق  مفتاح)   حممد  (د.  بينام  االلتحام)، 
العبد وسعد مصلوح ) قد اتفقا عىل تسميته بمصطلح (احلبك) يقول حممد العبد: 
(( آثرت احلبك عىل غريه مما دار مداره))(٥١)، ويف هذا القول اشارة واضحة إىل أن 

هناك تسميات عدة هلذا املصطلح وهو اختار (احلبك) من بينها. 
خمتصاً  السبك  معيار  كان  إذا   فري التسمية  يف  وافقه  الذي  مصلوح  سعد  أما 
برصد االستمرارية يف ظاهر النص فإنّ احلبك خمتص برصدها يف باطن النص التي 
املفاهيم(٥٢). واتفق  الرابطة بني هذه  املفاهيم والعالقات  بمنظومة  تكون متجسدة 
أو  االنسجام   ) بـ  تسميته  عىل  شبل)  وعزة  الرتيكي  ومنري  الزليطي  لطفي  (حممد 
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التامسك املعنوي ) وهو عند عزة شبل (( الكيفية التي متكن القارئ من ادراك تدفق 
املعنى الناتج عن تنظيم النص ومعها يصبح النص وحدة اتصالية متجانسة))(٥٣). 

من  وأعمق  أعم  ((االنسجام  قوله  يف  االنسجام  عليه  أطلق  فقد  خطايب  حممد  أما 
االتّساق  فهو يتطلب من املتلقي رصف االهتامم جهة العالقات اخلفية التي تنظم النص 
وتولده ويتجاوز رصد املحقق أو غري املحقق أي االتّساق  إىل الكامن ))(٥٤). ويمكن 
فه أيضاً هو(( الطريقة التي يتم فيها ربط االفكار داخل النص ))(٥٥)، وهو(( ما  أن نعرّ

تنطوي عليه تشكيلة املفاهيم والعالقات من تواصل ووثاقة صلة متبادلني))(٥٦). 
فاالنسجام يمثل الرتابط النيص الذي يربط بني أجزاء اجلمل ليكون هذا الربط 

نصاً منسجامً معتمداً عىل الظروف والسياق املحيط به. 
وير باحث آخر أن االنسجام هو: (( خاصية سيامنطيقية * للخطاب، قائمة عىل 
تأويل كل مجلة مفردة بتأويل اجلملة التي قبلها وبعدها، وهو أَهم  من الرتابط ؛ ألن 
الرتابط ال يشكل إال جانباً من جوانب االنسجام))(٥٧). فاالنسجام قائم عىل العالقات 
الداللية الواردة بني أجزاء النص وحمقق عن طريق اجراءات تنشط عنارص املعرفة اىل 
الرتابط املفهومي وهو هبذا عكس االتّساق الذي يكون قائامً عىل العنارص التشكيلية 

(٥٨). فهو يُركز عىل اجلانب الداليل يف باطن النص وليس اجلانب التشكييل منه. 

أما إذا أردنا تتبع املصطلح لد الغرب فإننا نجد أن املصطلح ظهر لد الغرب 
ملصطلح  التعريفات  وأَهم    ،(٥٩) (انسجام)  تعني  والتي   (coherence) بلفظ 
االنسجام هو تعريف (دي بو جراند) يف قوله: (( االلتحام يتطلب من االجراءات 
وسائل  وتشمل  واسرتجاعه،  املفهومي  الرتابط  إلجياد  املعرفة  عنارص  به  تنشط  ما 
االلتحام عىل العنارص املنطقية كالسببية والعموم واخلصوص، معلومات عن تنظيم 
يتصل  فيام  التامسك  إىل  والسعي  واملواقف،  واملوضوعات  واألعامل  األحداث 
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مع  النص  يعرفها  التي  املعلومات  بتفاعل  االلتحام  ويتدعم  نسانية،  اإلِ بالتجربة 
املعرفة السابقة بالعامل))(٦٠). 

تعريف  يف  األساسية  النواة  هو  االنسجام  بأن   فري برينكر)  (كالوس  أما 
دايك) يف  (فان  التي درسها  النصية  التي حتقق  العنارص  أَهم   من  النص(٦١)، وهو 

كتابه (النص والسياق). 
لقد اهتم علامء النص حديثاً وخاصة الدراسات اللسانية احلديثة باالنسجام عىل 
أنه مفهوم مركزي يف جمال علم النص وعملوا عىل دراسة اآلليات والقوانني التي 
فكار  حتكمه (٦٢). والتعريفات يف مصطلح االنسجام عىل كثرهتا وتنوعها تُشري إىل األَ
التي تكون عند منشئ النص، وإىل القارئ الذي يسعى للبحث عن طرف اخليط يف 

ربط تلك األَفكار موظفاً قدرته عىل التأويل والتفسري والقياس(٦٣). 
من خالل ما تناولناه يف الصفحات السابقة نر أن مصطلح االنسجام هو من 
دت فيها اآلراء والتعريفات، كلٌّ بحسب رأيه، ولكنها مجيعها  املصطلحات التي تعدّ
متفقة عىل أن االنسجام يتناول باطن النص لتحقيق استمراريته فريكز عىل اجلانب 

الداليل القائم عىل نقل املعلومات، فيهتم بالبنية الداللية العميقة للنص. 
ب -الفرق بني االتّساق  واالنسجام

إن احلديث عن الفروق بني االتّساق  واالنسجام ليس الغرض منه هو جعل كل 
منهام بمعزل عن اآلخر، بل ليدل عىل أن لكلّ منهام ميزات وخصائص متيزه عن غريه 
دون املساس بعالقتهام فكل منهام يكمل اآلخر لتحقيق الرتابط والتامسك للنص. 
الدور  النصوص وتعطي  التعامل مع  آلية  معاً  االتّساق  واالنسجام  ثنائية  فتشكل 
اخلطاب  عىل  القائم  االنسجام  ال  التأويل،  عىل  القائم  االنسجام  إجياد  يف  للمتلقي 
أن  اخلطاب  ملتلقي  ينبغي  مهم  مفصل  هو  باالنسجام  االتّساق   فعالقة  نفسه(٦٤). 
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ان االتّساق  مكونًا من  يكون حاذقاً به، هلذا نجد أن ( هاليداي ورقية حسن) يعدّ
بني  الفرق  فيه  نوضح  بسيطاً  جدوالً  ندرج  أن  ويمكن   .(٦٥) االنسجام  مكونات 

االتّساق  واالنسجام من حيث اللفظ والوظيفة
coherenceاالنسجام         cohesion  االتّساق

الظهور (السبك)                                     (احلبك) أعم وأشمل أسبق من حيث
سطحي ولغوي                                     عميق وداليل

يدرس ظاهر النص                               يدرس باطن النص وعامله 
يتناول املنطوق                                       يتناول البعد التأوييل والداليل 

مرتبط باللفظ                                         مرتبط باملعنى
قابلية عىل اسرتسال املعلومات            قابلية عىل التأويل

من مظاهر النحوية                                من مظاهر املقبولية
نصية قائمة عىل نقل املعلومات  نصية قائمة عىل الصياغة 

االتّساق  يمثّل دراسة العالقات          يعتمد عىل عدد قليل من القرائن ويمكن أن
والقرائن التي حتقق االنسجام             يتحقق من دون أي قرينة 

 وهو جدول يُمكننا من اختصار الكثري من اآلراء يف احلديث عن ثنائية االتّساق  
لتحقيق  متكامالً  الً  كُ يُشكالن  أهنام   فنر لآلخر.  مكمل  منهام  وأي  واالنسجام 

التامسك والرتابط النيص. 
ج -آليات االنسجام

ية  النصّ حتقق  التي  والرئيسة  املهمة  العنارص  أحد  هو  االنسجام  بأن  ذكرنا    
ن استمراريته ويسهم يف كشف القيم الداللية واجلاملية فيه، وذلك  للنص وتضمّ
من خالل تفاعل القارئ مع النص، فيعمد إىل استنطاق خمتلف عنارصه معتمداً 
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آليات حتدده وتعمل عىل حتقيقه  العنرص  والتأويل، وهلذا  والتحليل  التفسري  عىل 
البدَّ من ضبطها وحتديدها. 

فعملوا  ية،  النصّ جمال  يف  مركزياً  مفهوماً  االنسجام  مصطلح  النص  علامء  عدَّ 
الداليل   املستو آليات االنسجام عىل  ده(٦٦). فتشتغل  التي حتدّ عىل ضبط اآلليات 
اللغوي  اجلانب  عىل  تركز  سياقية  مقاربات  عن  عبارة  وهي  النص.  يف  والتداويل 
داخل النص نفسه يستعني هبا املتلقي للحكم عىل انسجام النص. وأُخر مقاربات 
مقامية. إذ النصّ ال حيتوي عىل مقومات انسجامه، بل يقوم القارئ بعمليات عقلية 
معقدة مرتكزاً عىل العوامل غري اللغوية اخلارجة عن النص إلعادة بناء انسجامه، 
حتديد  يف  اللغوية  وغري  اللغوية  املعطيات  عىل  تعتمد  واملقامية  السياقية  فاملقاربات 

انسجام النص وهي تتحقق أساساً يف النص من خالل وسائل االتّساق  (٦٧). 
فاالنسجام يرتكز أساساً عىل العالقات الداللية الواردة بني أجزاء النص متحققاً 
من خالل إجراءات وآليات تنشط عنارص املعرفة للوصول إىل الرتابط املفهومي(٦٨). 
النص وتربط متوالياته دون ظهور  الداللية هي ما جتمع أطراف  العالقات  وتلك 
دت عمليات االنسجام وآلياته تبعاً لتباين  وسائل شكلية عىل ظاهره(٦٩). ولقد تعدّ

آراء ووجهات النظر عند علامء النص (٧٠). 
األساسية  املحاور  أَهم   عىل  الوقوف  من  البدَّ  االنسجام  آليات  دراسة  وعند 
لتلك اآلليات والتي تتمثل يف: (العالقات الداللية، موضوع اخلطاب، البُنية الكلية 
للنص)، ويمكن اضافة آليات أُخر لالنسجام فضالً عن اآلليات السابقة ويكون 
هلا أثر يف النص، وال تقل شأناً عن السابقة وتشكل ركيزة أساسية يف االنسجام منها: 

(السياق)، (التغريض)، (التناص)، ( املستو التداويل للنص )
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د - أسلوب القسم: 
ق  ورد أسلوب القسم يف نصوص الصحيفة الرضوية، ومارس أثره فيها، وحقّ
هلا نوعاً من التامسك الذي أضفى عىل النص سمة االنسجام وااللتحام بني أجزائه. 

والبدَّ من إشارة موجزة عن أسلوب القسم لد النحاة. 
يف  بعضه  عمل  (ما  باب  يف  ١٨٠هـ)  (ت  سيبويه  ذكره  االصطالح  يف  فالقسم 
اهللا  وأيم   ، ألفعلنَّ اهللا  لعمر  قولك:  وذلك  القسم  معنى  وفيه   )) بقوله:  بعض) 
، كأنه قال: لعمر اهللا املقسم به)) ، وبعض العرب يقول: أيمن الكعبة ألفعلنَّ ألفعلنّ

به أوهلا (الواو)،  به أدوات خاصة  إنَّ للقسم واملقسم  (٧١)، ويقول يف موضع آخر 

 ،ل مجلة يؤكد هبا مجلة أُخر وتليها (الباء) و(التاء)(٧٢)، وأسلوب القسم هو: (( كُ
كلتامها خربية ))(٧٣)، وهو أسلوب إنشائي يؤتى به لتوكيد الكالم(٧٤)، يسعى إىل(( 
يستقيم  ال  وهو  به)،  (املقسم  هي  اخلطاب  خارج  سلطة  باعتامد  اخلطاب  حتصني 
بنفسه ال تركيبياً وال معنوياً، فهو يفتقر إىل كالم بعده يكمله))(٧٥)، فاتّفق النحاة عىل 
أنه يمني يُقسم به احلالف ليؤكد به شيئاً ما، أي مجلة مؤكدة جلملة أُخر، فاجلملة 

دة هي القسم (٧٦).  دة هي املُقسم عليه، واجلملة املؤكِّ املؤكَّ
سم عليه، وحروف قسمٍ تربط بني  سمٍ به، ومقُ وأسلوب القسم البدَّ له من مقُ
املقسم به واملقسم عليه، وهو نوعان: أحدمها مظهر: ويقع بحروف القسم (الباء، 
القسم،  الم  فيه  يُذكر  وما  األول:  نوعان،  وهو  املضمر  واآلخر:  والواو)،  والتاء، 
والثاين: هو ما دلَّ عليه املعنى عىل أنه قسم(٧٧)، وقد ورد أسلوب القسم يف أدعية 
 باألسلوب الظاهر فقط، وبصيغة (بحق) فقط، أي أن اإلمام  اإلمام الرضا

استعمل حرف القسم الباء مع لفظة (حق) يف مجيع مواضع القسم التي أوردها يف 
الصحيفة، فنجد اإلمام  أخذ يُكرر هذه الصيغة ألكثر من ثامين مرات يف دعائه يف 

(طلب الفرج متوسالً بأسامء اهللا تعاىل) (٧٨)، الذي يقول فيه: 
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قِّ  لكَ وبحَ سُ رُ بيائِكَ وَ قِّ انْ ، وبحَ دٍ مَّ دٍ وآل حمُ مَّ قِّ حمُ بحَ قِّكَ العَظيم، وَ ((اللهمَّ بحَ
 ، ناجاكَ وَ  ، ناداكَ نْ  مَ قِّ  وبحَ  ، َ احلنيْ الصّ بادكَ  عِ قِّ  وبحَ  ، ومنيَ املُعْصُ األئمة   الءِ  ؤُ هَ

هم. . . ))(٧٩).  لْ فرجَ ، وعجِّ مدٍ د وآل حمُ مّ ىل حمُ رِ صلِّ عَ ِّ والبَحْ دَعاكَ يفْ الربَ وَ
 ففي هذا السياق نر البنية األساسية القياسية لبناء أسلوب القسم قد تكونت 
مجلة القسم من حذف الفعل، وابقاء املقسم به وهو (بحق)، ثم جاءت مجلة اجلواب 
ثم جعل هذا  ، ومن  البيت  بأهل  فالقسم  فعلية،  القسم (حق) مجلة  تكرار  بعد 
القسم إطاراً حلقيقة من احلقائق وهي (الصالة عىل حممد وآل حممد) ويف ذلك تقوية 
للمعنى وتأكيده، وحث عىل الصالة عىل النبي وآله، ومن اللطيف  أن نجد عالقة 
نسل  من  وهم    البيت  أهل  بحق  وقع  قد  فالقسم  عليه،  واملقسم  به  املقسم  بني 
به  املقسم  بقوله (فصلّ عىل حممد وآل حممد)، فجعل  النبي (ص)، وجاء اجلواب 
واملقسم عليه كأهنام يشء واحد، مما يعني أن القسم قد ارتبط بجوابه ارتباطاً وثيقاً 
ذلك أن املقسم به واجلواب هو نفسه (٨٠)، فنلحظ صيغة القسم واضحة يف الدعاء، 
فاستعمل اإلمام  حرف القسم (الباء)، مع لفظة (حق)، و(الباء) هو األصل يف 
ه النحاة رأس حروف القسم وأصلها(٨١)، وهو حارضٌ يف كل  حروف القسم، وعدّ
مرة يُقسم فيه، والبدَّ هلذا التكرار يف هذه الصيغة من غاية ومبتغى يف نفس اإلمام 
، فكرر القسم ألكثر من سبع مرات يف هذا املقطع ؛ ليُبني مد إحلاحه وطلبه 
العطف،  أسلوب  مع  القسم  أسلوب  استعمل  أنه  للنظر  والالفت  الدعاء،  لقبول 
فعمد إىل عطف مجلة قسم عىل مجلة قسم أخر، فتسلسل بالقسم من األعىل منزلة 
إىل األدنى، مع استعامل العطف يف كلِّ مرة، فبدأ بذات اهللا – جلَّ وعال-، ومن ثم 
النبي، ومن بعدهم األنبياء والرسل، وهكذا يف كلِّ مرة يُقسم فيها ؛ والبدَّ من 
فأخذ   ، اإلمام  الطلب من  ومبالغةً يف  تأكيداً وإحلاحاً  األسلوبني  اجتامع هذين 
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اهللا وأرفعهم  إىل  أقرهبم  س متدرجاً ممن  اهللا (عزَّ وجل) بكلِّ يشء مقدَّ يُقسم عىل 
درجة لديه إىل أدناهم قرباً ودرجة، لبيان شدة توكيده عىل قبول طلبه، فلم يكتف 
، بل حول النص إىل قسم ؛ رغبةً يف القبول وطلباً للتوسل هبذه  بقسمٍ واحد وثانٍ
 قد اكتفى يف  األسامء العظيمة بغية الوصول إىل املراد، ونلحظ أيضاً أن اإلمام 
املقطع األخري من الدعاء بصيغة قسم واحدة وأضمرها مع (ناجاك، ودعاك)، فلم 
يُرصح بصيغة القسم مع كونه قادراً عىل ذلك، وهذا قد يعود لكون املناجاة والدعاء 
قد تكون من أي أحد من البرش فلم يُقسم هبم أيضاً؛ فاملعروف باملقسم به أن يكون 
سة (٨٣)، لذا نر أن اإلمام  رصح بصيغة القسم مع  ا مقدَّ (٨٢)، أو ذاتً اسامً معظامً
ما يراه مناسباً له يف املوضع الذي يبث يف نفس املتلقي الرهبة والعظمة عند التلفظ 
بالقسم، من هذا نر كيف أد القسم أثره البارز يف التغلغل يف الدعاء فمثَّل سمة 
فاجتمعت  والتكرار،  العطف  وبني  بينه  فربط  الدعائي  النص  يف  واضحة  انسجام 
وتالمحت األساليب مع بعضها لتُخرج النص بأقو صورة من التامسك من جهة، 

 .ولتمنح القسم القوة والشدة من جهة أُخر
احلوائج  (قضاء  يف    دعاؤه  وهو  آخر،  دعاء  يف  نفسها  الصيغة  يستعمل  ونراه 
متوسالً باملصحف، وبمحمد واله) وهو دعاء مروي باإلسناد عنه (٨٤)، يقول فيه: 
تَهُ  حْ دَ نْ مَ لِّ مَ لّ آيةٍ فيه، وبحقِّ كُ ، وبحقَّ كُ لْقِكَ نْ ارسلتَهُ إىل خَ ((اللَّهمَّ بحقِّ مَ
نْكَ يا سيِّدي يا اهللاُ، بحقِّ  فُ أحداً أعرف بِحقِّكَ مِ رِ ، وال نَعْ ، وبحقِّكَ عليهِ يْكَ لَ فيهِ عَ

، بحقِّ فاطمة، . . . صل عىل حممد وال حممد))(٨٥).  ، بحقِّ عيلٍّ دٍ مَّ حمُ
نر يف هذا الدعاء الصيغة نفسها (بحق)، التي يستعملها يف كلّ موضع أقسم 
فيه، فلم يلجأ إىل صيغة أُخر، أو حرفٍ آخر من أحرف القسم ؛ وهذا قد نفرسه 
الطلب  يف  قوة  وأكثر  التأثري  يف  أبلغ  الصيغة  هذه  كون    اإلمام  نفس  يف  لغاية 
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أنه  للنظر  والالفت  ذلك  من  واألهم  يستعملها،  ما  غالباً  لذا  والتوسل؛  واإلحلاح 
يف كل مرة يستعملها يُقسم هبا أكثر من أربع مرات، أي أنه مل يكتف بالقسم هبا مرة 
واحدة، وهذا من باب التأكيد، واملبالغة ولعظمة ما يُقسم به، فنراه يف هذا الدعاء 
متعلقاً  القسم  تكرار  أيضاً  نربر  أن  ويمكن  فيه،  متدرجاً  القسم  مكرراً  يُقسم  أخذ 
بمناسبة الدعاء، فالدعاء يف داللة أصله توسل وطلب واستغاثة ؛ هلذا يمكن القول 
إنَّ هذا القسم متناسباً مع مناسبة الدعاء وحال اإلمام ، فلو حذفنا القسم من بقية 
فقرات الدعاء واكتفينا بذكره للمرة األوىل فقط ملا وجدنا النص منسجامً ومتامسكاً 
كحاله مع تكرار القسم، فأخذ القسم يؤثر يف النص ؛ ليحقق له التامسك والتفاعل 
بني أجزائه من جهة، وليحقق أثره يف نفس السامع، وليقوي املعنى ويؤكده من جهة 

أُخر. فكان القسم أقو تأثرياً وحتقيقاً للتامسك واالنسجام يف النص الدعائي. 
القسم بصيغ خمتلفة، بل  يتناول أسلوب   مل  وعوداً عىل بدء نذكر أن اإلمام 
يستعمل  مل  أنه  كام  قسمه،  مواضع  مجيع  يف  يعتمدها  كان  واحدة،  بصيغة  اكتفى 
النصوص  يف  قلته  ومع  الرضوية،  الصحيفة  نصوص  يف  بكثرة  القسم  أسلوب 
أنه أد أثره املبارش يف احلفاظ عىل متاسك النص، وشغل حيزه كونه  الدعائية إال 
سمة انسجام واضحة ربطت بني أجزاء النص وفقراته، وتعالقها مع بعضها، فلو 

حذفنا القسم من موضعه الختلّ متاسك النص وتالحم أجزائه، والغاية منه. 
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اخلامتة: 
ا جليًا يف • أهم ما يمكن اإلشارة إليه تعاضد ( االتّساق واالنسجام) معا تعاضدً

النص الرضوي عىل اختالف الوسائل التي حتقق كل منهام، إلخراج النص الدعائي 
بشكل متامسك ومنسجم من الداخل واخلارج. 

املميز • أثره  يؤدي  وأخذ  الدعائي،  النص  يف  ا  واضحً العطف  أسلوب  أثر  ظهر 
عىل  تقترص  مل   ، مثالً الواو)  ف(  وواضح،  سلس  بشكلٍ  النص  متتاليات  ربط  يف 
وظيفتها النحوية، بل ظهرت وسيلةً اتساقية رابطة يف النص وأخذت حيزها املميز 

وحضورها الواسع مقارنة مع غريها من حروف العطف. 
احتل أسلوب القسم مكانة واضحة يف النص الرضوي، فربز وسيلة انسجامية •

واضحة أدت أثرها يف إضفاء صفة النصية عىل النص الرضوي، ليظهر يف حلة من 
التناسق واالنسجام. 
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هوامش البحث:
١)ينظر: االتساق  النيص يف الرتاث العريب: نعيمة سعدية، جملة كلية االداب والعلوم االنسانية 

واالجتامعية، جامعة حممد خيرض-بسكرة، اجلزائر، ع ٥، ٢٠٠٩: ١.  
٢)ينظر: االتساق يف اخلطاب الشعري من شمولية النصيَّة إىل مفهومية التجربة الشعرية: ابراهيم 
بشار، جملة املخرب يف اللغة واالدب اجلزائري-جامعة حممد خيرض-بسكرة، اجلزائر، ع ٦، ٢٠١٠: 
٢، وينظر: االتساق  الداليل يف قصيدة العشاء االخري: حتسني فاضل عباس ,جملة دراسات الكوفة، 

ع ٣٦ ,٢٠١٥: ٢١٧.  
 ( ايار  شهر  (اغنية  قصيدة  يف  حتليلية  نصية  قراءة  النيص  واالنسجام  االتساق   عنارص  ٣)ينظر: 
ألمحد عبد املعطي حجازي: حييى عبابنة وآمنه صالح الزعبي، جملة جامعة دمشق، م ٢٩، ع١، ٢، 

  .٢٠١٣: ٥١٠
٤)اصول حتليل اخلطاب يف النظرية العربية النحوية: حممد الشأوش: ١٢٤/١.  

٥)لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب: ٥.  
رسالة  محودي،  شعيب  والسياق:  لالتساق  نصية  مقاربة  الكهف  سورة  يف  النص  بنية  ٦)ينظر: 

ماجستري، ٢٠١٠: ٣٨.  
٧)ينظر: االتساق  واالنسجام ومظاهرمها يف قصيدة (بطاقة هوية) ملحمود درويش: هناء دادة 

موسى، رسالة ماجستري، ٢٠١٥: ١٨.  
٨)لسانيات النص مدخل إىل انسجام النص: ١٥.  

٩)ينظر: م. ن: ١٥.  
١٠)ينظر: أثر عنارص االتساق  يف متاسك النص ودراسة نصية من خالل سورة يوسف: حممود 

سلامن: ٥٧.  
١١)ينظر: االتساق  يف اخلطاب الشعري من شمولية النص إىل التجربة الشعرية: ٣.  

١٢)أثر عنارص االتساق  يف النص من خالل سورة يوسف: ٥٧.  
١٣)ينظر: بنية النص يف سورة الكهف مقاربة نصية لالتساق والسياق: ٣٩.  

١٤)ينظر: االتساق  يف اخلطاب الشعري: ٣.  
١٥)أثر عنارص االتساق  يف متاسك النص دراسة نصية من خالل سورة يوسف: ٥٩.  

١٦)ينظر: دور الروابط يف اتساق وانسجام احلديث القديس: ١٢.  
١٧)دور الروابط يف اتساق وانسجام احلديث القديس: ١٤، ينظر: بنية النص يف سورة الكهف 

مقاربة نصية لالتساق والسياق: ٣٩.  
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١٨) ينظر: علم لغة النص واالسلوب: ٣٣.  
١٩)اللباب يف علل البناء واإلعراب: أبو  البقاء عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا العكربي البغدادي 
حمب الدين ( ٦١٦هـ)، تح: د. عبد اإلله النبهان، دار الفكر - دمشق، ط ١، ١٤١٦هـ  ١٩٩٥: 

  .١ / ٤١٦
٢٠)ينظر: م. ن: ١ / ٤٠٩، ز ألفية ابن مالك: حممد بن عبد اهللا بن مالك الطائي اجلياين أبو عبد 

اهللا مجال الدين ( ٦٧٢ ): ١ / ٤٦، و رشح ابن عقيل: ٣ /٢١٨.  
٢١)لسان العرب: ٦ / ٤٤١٢.  

٢٢)ينظر: رشح ابن عقيل: ٣ / ٢٢٣.  
٢٣)ينظر: األصول يف النحو: ٢ / ٥٥- ٥٧.  

٢٤)اجلنى الداين يف حروف املعاين: بدر الدين بن قاسم املرادي ( ٧٤٩ هـ): ١ /١٥٨.  
٢٥)ينظر: رشح ابن عقيل: ٣ /٢٢٥.  

٢٦)نحو النص: ١٢٨.  
٢٧)نسيج النص: ٣٧٠، ينظر: أثر العطف يف التامسك النيص يف ديوان عىل صهوة املاء للشاعر 
جملة  العابدي،  رايض  حسني  الفتاح،  عبد  خليل  داللية):  نحوية  دراسة   ) حميسن  مجيل  مروان 
البحوث اإلسالمية للبحوث االنسانية، جامعة األقىص – غزة، م ٢٠، ع ٢، يونيو ٢٠١٢: ٣٣٧.  
٢٨) ينظر: أثر العطف يف التامسك النيص يف ديوان عىل صهوة املاء للشاعر مروان مجيل حميسن: 

.٣٣٩
*الكفعمي: إبراهيم بن عيل بن احلسن احلارثي العاميل الكفعمي، تقي الدين: أديب، من فضالء 

اإلمامية. 
٢٩)البلد األمني والدرع احلصني: ٤٤٩- ٤٥٣.  

٣٠)التوبة: ٣٣.  
٣١) الصحيفة الرضوية اجلامعة: ٣٠.

، ينظر: لسان العرب: ١٢ / ٤٩٣.   حهُ هُ أو كسَ نَسَ : كَ امًّ : قَمَّ اليشءَ قَ ه وقامًّ * قمّ
٣٢)الصحيفة الرضوية اجلامعة: ٣٧.  

٣٣)ينظر: االتساق  النحوي واملعنى يف كالم الزهراء انموذجاً: ٨٩.  
مني  والدرع احلصني: ١٢٢- ١٢٤.   ٣٤)البلد األَ

  .٧٣ – ٣٥)الصحيفة الرضوية اجلامعة: ٧٢
٣٦)الصحيفة الرضوية اجلامعة: ٧٣- ٧٤.  
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٣٧)عيون أخبار الرضا: ٢ / ٣٧٩ ( احلديث ١).  
٣٨)الصحيفة الرضوية اجلامعة: ٤٦.  

٣٩)أثر القرائن العالئقية يف اتساق النص يف هنج البالغة خطب احلروب انموذجا: أيناس عبد 
براك، مؤسسة علوم هنج البالغة يف العتبة احلسينية، ط ١، كربالء – العراق، ٢٠١٧: ٢٥٥.  

٤٠)ينظر: أثر العطف يف التامسك النيص يف ديوان عىل صهوة املاء للشاعر مروان مجيل حميسن ( 
دراسة نحوية داللية): ٣٥٤.  

٤١)ينظر: بحار األنوار: ٩٢ / ١٦٢ ( احلديث ٩).  
٤٢)الصحيفة الرضوية اجلامعة: ٢٠.  

٤٣)ينظر: أثر القرائن العالئقية يف اتساق النص يف هنج البالغة خطب احلروب انموذجا: ٢٦١.  
٤٤)ينظر: حتليل النص: حممود عكاشة: ٣٣٠.  

٤٥)ينظر: حتليل اخلطاب الشعري: ١٨.  
٤٦)ينظر: لسانيات النص: ٥١.  

٤٧)ينظر: االشكال البديعية يف ضوء االنسجام يف القرآن: ٤٥١.  
٤٨)ينظر: علم اللغة النيص: ٤٥٣.  

٤٩)ينظر: االشكال البديعية يف ضوء االنسجام يف القرآن: ٤٥٣.  
٥٠)ينظر: االنسجام النيص وأدواته: ٢٦.  

٥١)النص واخلطاب واالتصال: ١٠٠.  
٥٢)ينظر: نحو اجرومية النص الشعري: ١.  

٥٣)علم لغة النص: ١٨٤.  
٥٤)لسانيات اخلطاب: ٥-٦.  

٥٥)النص الغائب: ٤٨.  
٥٦)مدخل اىل علم لغة النص: ١٢٠. 

*سيامنطقية: أي داللية، يطلق مصطلح السيامنطيقيا عىل علم دالالت األلفاظ وتطورها، ينظر: 
معجم املصطلحات األدبية: إبراهيم فتحي، ط ١، التعاضدية العاملية للطباعة والنرش، صفاقص 

- تونس، ١٩٨٦، ٢٠٦.  
٥٧)االنسجام يف القران سورة النور انموذجاً: ٢٧.  

٥٨)ينظر: اليات االنسجام يف خطب اإلمام  عيل: ٨٧.  
٥٩)ينظر: القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان: ١٦.  
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٦٠)النص واخلطاب واإلجراء: ١٠٣.  
٦١)ينظر: النص واخلطاب واالتصال: ٩٠.  

٦٢)ينظر: دور الروابط يف احلديث القديس: ٥٥.  
٦٣)ينظر: م. ن: ٥٤.  

نزار  القاسم):  (سميح  للشاعر  البايل  قميصنا  قصيدة  يف  واالنسجام  االتساق   ثنائية  ٦٤)ينظر: 
مسند وحممود سليامن: ٥١.  

٦٥)ينظر: حتليل اخلطاب الشعري: ١٩.  
٦٦)ينظر: دور الروابط يف اتساق وانسجام احلديث القديس: ٥٥.  

٦٧)ينظر: أصول حتليل اخلطاب: ٢٩٦.  
٦٨)ينظر: آليات االنسجام النيص يف خطب خمتارة من مستدرك هنج البالغة: ٨٧.  

٦٩)ينظر: لسانيات النص: ٢٦٨.  
٧٠)ينظر: االنسجام النيص وأدواته: ٦٣.  

٧١)الكتاب: ٣ / ٥٠٣.  
٧٢)ينظر: الكتاب: ٣/ ٤٩٦.  

رب: ٢٧٩.   ثُل املُقِّ ب ومعه مُ ٧٣)املُقرِّ
٧٤)ينظر: دروس يف البالغة  العربية نحو رؤية جديدة: األزهر الزناد، ط ١، املركز الثقايف العريب 

– بريوت، ١٩٩٢: ١٤١.  
٧٥)ينظر: م. ن: ١٤٢.  

٧٦)ينظر: بناء اجلملة يف احلديث النبوي الرشيف يف الصحيحني: عودة خليل أبو عودة، ط ١، 
دار البشري – عامن، ١٩٩١: ٤٨٩.  

  .٤٣ – ٧٧)ينظر: الربهان يف علوم القران: ٣/ ٤٢
  .٤٥٣ – مني  والدرع احلصني: ٤٤٩ ٧٨)ينظر: البلد األَ

٧٩)الصحيفة الرضوية اجلامعة: ٣٧.  
  .١٠٩ ٨٠)ينظر: الكشاف: ٤\

٨١)ينظر: دروس يف البالغة  العربية نحو رؤية جديدة: ١٤٢.  
رب: ٢٧٩.   ثُل املُقِّ ب ومعه مُ ٨٢)ينظر: املُقرِّ

٨٣)ينظر: دروس يف البالغة  العربية نحو رؤية جديدة: ١٤٢.  
٨٤)ينظر: مكارم األخالق: ريض الدين أيب نرص احلسن بن الفضل الطربيس (ت ٥٤٨ هـ)، د. 
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ط، مكتبة االلفني- الكويت، د. ت: ٤١٦.  
٨٥)الصحيفة الرضوية اجلامعة: ٤٠
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قائمة املصادر واملراجع:
القران الكريم

الطائي. * مالك  بن  اهللا  بن عبد  اجلياين، حممد 
د. ت. ألفية ابن مالك: أبو  عبد اهللا مجال الدين 

( ٦٧٢ ). د. ط. 
عبداهللا * بن  حممد  الدين  بدر  الزركيش، 

القران:  علوم  يف  الربهان   .١٩٩٠ (٧٩٤هـ). 
تح: يوسف عبد الرمحن. مجال محدي. إبراهيم 

عبداهللا الكردي. بريوت: دار املعرفة. ط١. 
بناء اجلملة * أبو عودة، عودة خليل. ١٩٩١. 

الصحيحني:  يف  الرشيف  النبوي  احلديث  يف 
عامن: دار البشري. ط ١. 

املالكي، أبو  حممد بدر الدين حسن بن قاسم *
بن عبد اهللا بن عيلّ املرادي املرصي. ( ٧٤٩هـ)، 

د. ت. اجلنى الداين يف حروف املعاين: د. ط. 
البالغة  * يف  دروس   .١٩٩٢ األزهر.  الزناد، 

املركز  بريوت:  جديدة:  رؤية  نحو  العربية 
الثقايف العريب. ط ١. 

الذهبي، شمس الدين أبو  عبدهللا حممد بن أمحد *
بن عثامن (٧٤٨هـ). ٢٠٠٦. سري اعالم النبالء: 

١٤ / ٢٥١. القاهرة: دار احلديث. د. ط
اللغة * علم   .٢٠٠٠ إبراهيم.  صبحي  الفقي، 

النيص: دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع. ط ١. 
تر. * النص:  علم   .١٩٩١ جوليا.  كريستيفيا، 

فريد الزاهي. املغرب: دار توبقال للنرش. ط١. 
حممد * ق  دوُ الصّ جعفر  أبو   الشيخ  القمي، 

(ت٣٨١هـ).  يه  بأبو  بن  احلسني  بن  عيل  بن 
مطبعة  قم:  ا:  الرضّ اخبار  عيون  ١٣٧٨هـ. 

أمري. ط١. 
احلسني * بن  اهللا  عبد  البقاء  أبو   الدين،  حمب 

 . ٦١٦هـ).   ) البغدادي  العكربي  اهللا  عبد  بن 
البناء  علل  يف  اللباب  م.   ١٩٩٥  - ١٤١٦هـ 
واإلعراب: تح: د. عبد اإلله النبهان، دمشق: 

دار الفكر. ط ١. 
مكرم * بن  (حممد  منظور  آبن   االنصاري، 

منظور)  بن  الدين  مجال  الفضل,  ,أبو  عيل  بن 
عبد  تح:  العرب:  لسان  ت.  د.  (ت٧١١هـ). 
هاشم  اهللا.  حسب  أمحد  حممد  الكبري،  عيل  اهللا 

حممد الشاذيل. القاهرة: دار املعارف. د. ط. 
اخلطاب * لسانيات  ت.  د.  نعامن.  بوقرة، 

دار  بريوت:  واإلجراء:  التأسيس  يف  مباحث 
الكتب العلمية. ط١. 

لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب: *
– العريب  الثقايف  املركز   ،١ ط  خطايب،  حممد 

بريوت، ١٩٩١. 
النص * لسانيات   .٢٠٠٧ أمحد.  مداس، 

– إربد  الشعري:  لتحليل اخلطاب  منهج  نحو 
األردن: عامل الكتب احلديث. د. ط. 

يف * حمارضات   .٢٠١٥ مجيل.  محداوي، 
لسانيات النص: االلوكة للنرش. ط ١. 

أبو  غزالة، د. اهلام وآخرون. ١٩٩٢. مدخل *
إىل  علم لغة النص: مركز نابلوس- مطبعة دار 

الكاتب. ط١. 
بن * إبراهيم  الدين  تقي  الشيخ  الكفعمي، 

العاميل.  صالح  بن  حممد  بن  احلسن  بن  عيل 
(جنة  الكفعمي  مصباح  ١٤١٢هـ-١٩٩٢م. 
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االمان الواقية وجنة االيامن الباقية): بريوت-
لبنان: مطبعة النعامن. (د. ط). 

أعالم * معجم  ت.  د.  أمحد.  حممد  درنيقة، 
شعراء املدح النبوي: ٤١/١. د. ط. 

فتحي. إبراهيم. د. ت. معجم املصطلحات *
األدبية: صفاقص – تونس: التعاضدية العاملية 

للطباعة والنرش. ط ١. 
الدمشقي، عمر بن رضا بن حممد راغب بن *

معجم  ت.  د.  (١٤٠٨هـ).  كحالة  عبدالغني 
املؤلفني: د. ط. 

احلسن * نرص  أيب  الدين  ريض  الطربيس، 
مكارم  ت.  د.  هـ).   ٥٤٨ (ت  الفضل  بن 

األخالق: الكويت: مكتبة االلفني. د. ط. 
اجتاه * النص  نحو   .٢٠٠١ أمحد.  عفيفي، 

مكتبة  القاهرة:  النحوي:  الدرس  يف  جديد 
زهراء الرشق . ط ١. 

النص * نحو  ١٤٢١هـ.  عثامن.  زنيد،  أبو  
عامل  األردن:  تطبيقية:  ودراسات  نظري  إطار 

الكتب. ط ١. 
النص * نحو   .٢٠٠٦ هاشم.  اجلراح، 

جملة  العريب:  النحو  نامذج  عىل  وتطبيقاته 
,إربد- واالجتامعية  االنسانية  العلوم  دراسات 

االردن: م ٣٣. ع ١. 
النص: * نسيج  ١٩٩٣م.  االزهر.  د.  الزنّاد، 

بحث فيام يكون به امللفوظ نصاً: املركز الثقايف 
العريب. ط ١. 

النص *  .١٩٩٨ روبرت.  جراند،  بو  دي 
حسان.  متام  د.  تر.  واالجراء:  واخلطاب 

القاهرة. عامل الكتب. ط١. 
- األطاريح والرسائل اجلامعية*
االتساق *  .٢٠١٣ منصور.  حممد  حسني، 

نموذجا:  ع)  الزهراء  (كالم  واملعنى  النحوي 
رسالة ماجستري. 

االتساق *  .٢٠١٥ دادة،  هناء  موسى، 
(بطاقة  قصيدة  يف  ومظاهرمها  واالنسجام 

هوية) ملحمود درويش: رسالة ماجستري. 
القرائن * أثر   .٢٠١٧ أيناس.  براك،  عبد 

البالغة  هنج  يف  النص  اتساق  يف  العالئقية 
هنج  علوم  مؤسسة  انموذجا:  احلروب  خطب 
العراق.   – كربالء  احلسينية.  العتبة  يف  البالغة 

ط ١. 
يف * االتساق  عنارص  أثر  حممود.  سلامن، 

نصية من خالل سورة  النص ودراسة  متاسك 
يوسف: رسالة ماجستري. 

يف * النيص  االتساق   .٢٠١٤ يمينة.  جدرة،   
اخلطاب االديب قصة (الطائر الذي نيس ريشه) 

للقاص زياد عيل الليبي: رسالة ماجستري. 
االنسجام * آليات   .٢٠١٢ آمنة.  جامهي، 

هنج  مستدرك  من  خمتارة  خطب  يف  النيص 
(رسالة  الغطاء:  كاشف  للهادي  البالغة 

ماجستري). 
يف * النص  بنية   .٢٠١٠ شعيب.  محودي، 

سورة الكهف مقاربة نصية لالتساق والسياق: 
رسالة ماجستري. 

حتليل *  .٢٠٠٥ رزق.  فتحي  اخلوالدة، 
اخلطاب الشعري ثنائية االتساق واالنسجام يف 
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ديوان أحد عرش كوكبا: رسالة ماجستري. 
االتساق * ثنائية  سليامن،  وحممود  مسند  نزار 

للشاعر  البايل  قميصنا  قصيدة  يف  واالنسجام 
(سميح القاسم). 

يف * الروابط  دور   .٢٠١١ حممد.  عرباوي، 
اتساق واسجام احلديث القديس دراسة تطبيقية 
يف صحيح األحاديث القدسية للشيخ مصطفى 

العدوي: جامعة احلاج خلرض باتنة – اجلزائر. 
البحوث والدوريات

االتساق *  .٢٠١٥ فاضل.  حتسني  عباس، 
الداليل يف قصيدة العشاء االخري: جملة دراسات 

الكوفة. ع ٣٦. 
النيص * االتساق   .٢٠٠٩ نعيمة.  سعدية، 

كلية  جملة  يف  منشور  بحث  العريب:  الرتاث  يف 

اآلداب والعلوم االنسانية واالجتامعية. جامعة 
حممد خيرض-بسكرة، اجلزائر. ع ٥. 

بشار، إبراهيم. ٢٠١٠. االتساق يف اخلطاب *
مفهومية  إىل  النصيَّة  شمولية  من  الشعري 
الشعرية: بحث منشور يف جملة املخرب  التجربة 
حممد  اجلزائري-جامعة  واالدب  اللغة  يف 

خيرض-بسكرة، اجلزائر. ع ٦. 
العابدي. * رايض  حسني  خليل.  الفتاح،  عبد 

يف  النيص  التامسك  يف  العطف  أثر   .٢٠١٢
مجيل  مروان  للشاعر  املاء  صهوة  عىل  ديوان 
( دراسة نحوية داللية): بحث منشور  حميسن 
يف جملة البحوث اإلسالمية للبحوث االنسانية. 

جامعة األقىص – غزة. م ٢٠. ع ٢. يونيو.  


