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        نعمية سعديةنعمية سعديةنعمية سعديةنعمية سعدية    ////دددد                                                                                                                                                                    
        أسـتاذ حماأسـتاذ حماأسـتاذ حماأسـتاذ حمارضرضرضرض                                                                                                                                                                            
        ----بسكرةبسكرةبسكرةبسكرة––––محمد خيرض محمد خيرض محمد خيرض محمد خيرض جامعة جامعة جامعة جامعة 

        
 :املوصو³املوصو³املوصو³املوصو³مفهوم أالسامء مفهوم أالسامء مفهوم أالسامء مفهوم أالسامء  -1

وحتتاج يف  .بل تـدل عىل مطلق الغياب .ء مهبمة؛ ال تدل عىل ذات بعيهنأاساميه 

من  .وغري ذ| .داث ا�ال³ ٕاىل ٕاضافة ٔاو وصف ٔاو متيزيوٕاحـ .ني املقصود مهنإارادة تعي

 .ومسيت كذ| لـوقوعها عىل لك يشء .كغريه مـن أالمسـاء املبـهمة .طرق التضام املعروفـة

ا�ي " واعتبـارÀ .اللتـها علـى يشء معني مفصل مسـتقال ٕاال بـأمر خارج لفظهاعدم دو 
ا�ي اكن : اسام ينبعث من موقعه مع الصa موقع »مس؛ فيكون مبتدٔا يف حنو" وفـــروعه
  ....رٔايت ا�ي رضب ٔاخاك: ويكون مفعوال به حنو .هنا فارس

ٔالنه امس يدل  ؛ )1("بدون الثانية امس يصل بني مجلتني ال يمت معىن ٔاوالهام" واملوصول

املوصول " :و�| يقول ابن احلاجب ."الصa"واملسامة  .عىل معني بواسطة مجa تذكـر بعده

ال يقوى ٔاحدهام عىل  .فاملوصول وصلته ميثالن عنرصين .)2("مـاال يمت جزء ٕاال بصa وعائد

جتعل أالول يتطلب الثاين  .»سـتغناء عن االٓخر ٔاو احللول حمa؛ بيهنام عالقة تضام قوية
 .ٔالن املعىن رشكة بني اجلزٔاين معا .ف;هام ال يقوى عىل »نفراد �ملعىن .ويسـتدعيه

وافتقار  ."التالزم" والتضام ٔان يسـتلزم ٔاحد العنرصين النحويني العنرص االٓخر عىل هيئة (

انرصف معىن الصa ٕاىل  ."جاء ا�ي ٔاحبه" :ففي مثل قولنا .)3( )لك عنرص للعنرص االٓخر
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ٔالهنا جزء ممتم للموصول  .ٕاخل...مبارشة دومنا تطرق اح&ل كوهنا خربا ٔاو صفة ٔاو حاال" ا�ي"

  .افتقارا واحضا -ٔاي الصa–كام ٔان املوصول مفتقر لهذا اجلزء  –ال يغين عنه –

    : : : : أقسام أالسامء املوصو³ أقسام أالسامء املوصو³ أقسام أالسامء املوصو³ أقسام أالسامء املوصو³  - - - - 2222

و قسـامن  .أو النـــوع »مس املوصول قسامن »مسي و احلريف من حيث اجلنس

  .اخلاص واملشرتك:آخران يتعلقان �ٔالول من حيث الوظيفة 

 :وبه قسامن رئيسـيان: : : :     املوصول »املوصول »املوصول »املوصول »مسمسمسمسيييي- - - - أ أ أ أ 

تفرد تطابق مرجعها؛ ف  أالسامء املوصو³ اخلاصة يه اليت    ::::املوصول اخلاص املوصول اخلاص املوصول اخلاص املوصول اخلاص - - - - 1111                            

فال خيالف »مس املوصول مرجعه  .تؤنث حسب مقتىض ال;مو  تذكرو  .جتمعوتثىن و 

 :ويه مثانية ٔالفاظ خاصة . وصلته يف هذه أالمور ٕاال بتأويل

�ي ي ي ي " " " " - - - - ���. للمـثىن املـذكر.وال�ين نصبا وجرا ∗وال�ان  .للمفرد املذكر العاقل وغريه """"اااا

ـع فــي حني مجع املذكـر غري العاقل فيسـتعمل 7 ما يسـتعمل مجل .ا�ين للجمع املذكر العاقلو 

 .إالÀث

ôô﴿﴿﴿﴿ :فـي مثل قو7 تعاىل .العاقa وغريها .للمفردة  املؤنثةللمفردة  املؤنثةللمفردة  املؤنثةللمفردة  املؤنثة" " " " اليت اليت اليت اليت  """"- - - -  ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% yy yyìììì ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss%%%% 

 ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### yy yy7777 ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppgggg éé ééBBBB ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ yy yyγγγγ ÅÅ ÅÅ____ ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy———— ∩⊇∪ ﴾﴾﴾﴾ )4(. فأالول يف  .واللتان و اللتني للمثىن املؤنث العاقل وغريه

أن . )ذا و}(تثـنية و ) ال�ان .اللتان(واكن القياس يف تثنيهتام  .جــراوالثاين نصبا و  .حا³ الرفع

وفتيـان بـقلب  .كام يقال القاضيان ٕ�ثبات الياء" واللتيان وذ)ن وتيان  .ال�)ن: " يقـال

فأبقـوا أالول عـىل فتحه  .وذ) وتيا .ولكهنم فرقوا يف التصغري ٕاذ قالوا ال�) واللتيا .أاللف )ء
  )5(ا يف االٓخر عوضا عن مضه التصغري زادوا ٔالفو 
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" ٕ�ثبات الياء و حذفها مجلع املؤنـث العاقل و  """"الالالالالالالالىئىئىئىئ" " " " وووو" " " " اللوايتاللوايتاللوايتاللوايت" " " " وووو" " " " الاليت الاليت الاليت الاليت " " " " وووو-

ولكن ٔاكرث ما تسـتعمل  .للجمع مطلقا سواء ٔااكن مذكرا ٔام مؤنـثا عاقال ٔام غريه" أالىل

  ]:البيت من الطويل:[ل الشاعرومن اسـتعام7 للعاقل وغريه قو  .مجلع ا�كور العقالء .)أالىل(

  تراهّن يوم الروع احلدٕا القبلتراهّن يوم الروع احلدٕا القبلتراهّن يوم الروع احلدٕا القبلتراهّن يوم الروع احلدٕا القبل  وتبىل أالىل يسـتلوتبىل أالىل يسـتلوتبىل أالىل يسـتلوتبىل أالىل يسـتلمئمئمئمئون عىل أالىلون عىل أالىلون عىل أالىلون عىل أالىل

  ]:البيت من الطويل:[ )6(وقد تتعارض أالىل مع الاليئ مكـا يف قول الشاعر

ا حب أالىل كّن قبلها ا حب أالىل كّن قبلهاّ ا حب أالىل كّن قبلهاّ   حلحلحلحلتتتت ماكÀ مل يكن حّل من قبل ماكÀ مل يكن حّل من قبل ماكÀ مل يكن حّل من قبل ماكÀ مل يكن حّل من قبل                      حما ححما ححما ححما حهبهبهبّهبا حب أالىل كّن قبلهاّ

  :كقول الشاعر .ا�كور العقالء Àدرافقد تسـتعمل مجلاعة ) الاليئ(وكذ| 

        بداهية بداهية بداهية بداهية متمتمتمتيد لها اجلباليد لها اجلباليد لها اجلباليد لها اجلبال                                    مهمهمهمه الال الال الال الاليئيئيئيئ أصيبوا يوم فلج أصيبوا يوم فلج أصيبوا يوم فلج أصيبوا يوم فلج

  :وقول آخر

        الالء قد الالء قد الالء قد الالء قد ����دوا احلدوا احلدوا احلدوا احلججججوراوراوراورا    ....عليناعليناعليناعلينا                                مفمفمفمفا آ�ا آ�ا آ�ا آ�ؤؤؤؤنـا بنـا بنـا بنـا باااأمّن منهٔمّن منهٔمّن منهٔمّن منه
وتفلح اليت  .وا�ين جيهتدون .و ال�ان جيتـهدان .وعىل هذا نقول يفلح ا�ي جيهتد

و يفلـح أاللـي .جيتـهدن" الالىئ" ٔاو " اللوايت"ٔاو " الاليت"و.واللتان جتتـهدان .جتـهتد

  .وتفلـح أالىل جيهتدن وذ| لكه حسب الصيغ والوظيفة والتوزيع يف سـياق امجلa .جيهتدون

خمالفا  .ويشري متام حسان ٕاىل ٔان املوصول ضـمري يدل عىل معوم أو مطلق الغياب

    )7() إالشارة  .اخلطاب .التلكم( معوم احلضور بذ| الضامئر اليت تدل عىل

 : : : : املوصول املشرتاملوصول املشرتاملوصول املشرتاملوصول املشرتكككك    - - - - 2222

فيشرتك فيه املفرد و املثىن و امجلع و املذكر و  .وهو ا�ي يكون بلفظ واحد مجليع    

 )8()ؤاي ؤال.ذو.ذا.ما.من:( املؤنث ويه 
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ويه  .)9(" و من عنده عمل الكتاب :" للعاقل حنو قول تـعاىل امس موصولامس موصولامس موصولامس موصول" " " " من من من من " " " "     - - - - 

  :لغري العاقل يف ثالث مسائل 

  : )10(حنو قول امرئ القيس .ٔان يزنل غري العاقل مزن7 العاقل.1       

هيهيهيهيا الطلل الباا الطلل الباا الطلل الباا الطلل البايليليليل   وهل يعمن من اكن يف العوهل يعمن من اكن يف العوهل يعمن من اكن يف العوهل يعمن من اكن يف العرصرصرصرص اخلا اخلا اخلا اخلايليليليل                              أال أال أال أال معمعمعمع صباحا أ صباحا أ صباحا أ صباحا أ

ٔامل تر " ٔان ينـدمج غري العاقل مع الـعاقل يف حـمك واحد يف مثل قو7 تعاىل . 2     

   )11(1"ٔان هللا يسجد 7 من يف السموات ومن يف أالرض

حنـو قولـه تعاىل " من" أن يقرتن غري العاقل �لعاقل يف معوم  مـفصل ب  .3                        
ومهنم من يـميش عىل رجلني ومهنم .وهللا خلق لك دابة من ماء مفهنم من مييش عىل بطنه"

  )12( "من مييش عىل ٔاربع 

فأكرث ما تسـتعمل يف غري العاقل وقد تسـتعمل يف الـعاقل يف مثل  .""""ما ما ما ما " " " " و ٔاما  -   
ويف ذلـك يه  .)13(" فأنكحوا ما طاب لمك من النساء مثىن وثالث و ر�ع " قولـه تعاىل 

   .ٔالن هذه أالخرية ٔاكرث ما تسـتعمل يف العاقل" من " عىل عكس 

  : )14(امس موصول ٕاال برشط ثالثة ٔامور " ذا " ال تكـون :  املوصوليةاملوصوليةاملوصوليةاملوصولية" " " " ذا ذا ذا ذا " " " "         - - - -   

  ٔاو ما »سـتفهاميتني " من " ٔان تقع بعد :ٔاولـها          

  ؤان ال يراد هبا إالشارة : اPنهيـ         

        Pيف مثل قو7  .لكمة واحدة لالسـتفهام" ما "و " من " ٔان ال جتعل مع : لهثـا

﴿﴿﴿﴿ :تعاىل tt ttΒΒΒΒ #### ss ssŒŒŒŒ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ßß ßßìììì xx xx���� ôô ôô±±±± oo oo„„„„ ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ∩⊄∈∈∪ ﴾﴾﴾﴾
 .ٔاي من ا�ي يشفع عنده،  )15( 

   .ويه بذ| مع ما قبلها امس اسـتفهام ليس ٔاكرث
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موصول بلفظ واحد للمفرد واملثىن وامجلع و امس " ذو " تكون : : : : املوصولية املوصولية املوصولية املوصولية " " " " ذو ذو ذو ذو " " " "  - 

و .)16(وقد تعرب  .واملشهور بناؤها .ويه خاصة يف لغة طي من العرب .املذكر و املؤنث

  : مثالها قول الشاعر

  و بو بو بو برئرئرئرئي ذو حفرت وذو ي ذو حفرت وذو ي ذو حفرت وذو ي ذو حفرت وذو ططططويويويويتتتت  فٕان املاء ماء ٔايب وجديفٕان املاء ماء ٔايب وجديفٕان املاء ماء ٔايب وجديفٕان املاء ماء ٔايب وجدي      

ويف امجلع  .ٔاي الـيت قامت ."جاءين ذات قامت"ومهنم من يقـول يف املفرد املـؤنث 

  .ٔاي اللوايت مقن ."جاءين ذوات مقن "

يف النـصب " ذوي وذوي"و .يف الرفع" ذوا وذوو" :ومهنم من يثنيــــها وجيمعها فيـقول

ويه مبنية عىل  .يف اجلـر والنصب وذوات يف اجلـمع" ذوايت"وذوات يف الرفع و .الـجرو 

حيث  .)17( ن ٕاعرابـها ٕاكعـراب مجع املؤنث الساملأ  :وحىك الشـيخ هباء ا�ين النحاس .الضم

  .وقد تعرب كام ورد سابقا .البناء" ذا " وأالشهر يف .ترفـع �لضمة وتنصب وجتر �لكرسة

واملفرد واملثىن  .وتـكون بـلفظ واحد للمذكر واملؤنث واملذكر: املوصوليةاملوصوليةاملوصوليةاملوصولية" " " " أيأيأيأي" " " " - - - - 

  .وتسـتعمل للعاقل وغريه .وامجلع

وجيوز ٔان تبىن .فهـي معربة �حلراكت الثالث."ٔاي " لكها مبنية ٕاال أالسامء املوصولية 

§§ ﴿﴿﴿﴿ :واكن صدر صلهتا مضريا حمذوفا حنو قو7 تعاىل .عىل الضم ٕاذا ٔاضيفت لفظا §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO 

     ∅∅∅∅ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... >> >>ππππ yy yyèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ©©©© öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr&&&& ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### $$$$ || ||‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏGGGG ÏÏ ÏÏãããã ∩∉∪﴾﴾﴾﴾
 )18(.  

ٔاحدها ٔان تكون اسام  ؛عىل ثالثة ٔاوجه"ٔال"  يقول ابن هشام: املوصوليـةاملوصوليـةاملوصوليـةاملوصوليـة" " " " ال ال ال ال     """"- - - - 

 :كقـولنا ؛ )19(. ".ويه ا�اخa عىل ٔاسامء الفاعلني واملفعولني .مبعىن الـذي وفروعه .موصوال
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####É﴿﴿﴿﴿: وقو7 تعاىل .املكرم ضيفه محمود øø øø)))) ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÆÆ ÆÆííííθθθθ èè èèùùùù öö öö���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∈∪ Ì���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ àà ààffff óó óó¡¡¡¡ pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ∩∉∪﴾﴾﴾﴾
)20(. 

ôô﴿﴿﴿﴿: وقولـه أيضا ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 çç ççΡΡΡΡ ââ ââ““““ óó óóssss uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ (( (( öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ŸŸ ŸŸωωωω šš šš���� tt ttΡΡΡΡθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ss ss3333 ãã ããƒƒƒƒ ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ 

tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>>≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyssss øø øøgggg ss ss†††† ﴾﴾﴾﴾
وصلته  .وظيفته الربط .هنا امس موصول" ال" ـف .)21( 

  ."ظاملني"صفة رصحية 

عّدها اسـم  فهناك من" قد ٔافلح املتقي ربه " يف مثل " ال " وقد اختلف حول 

 .مبعىن ا�ي و فروعه؛ حيث ذهب املازين  ومن وافقه ٕاىل اعتـبارها موصوال حرفيا .موصول

وردا  .واسـتدال بتخطي العامل لها .يف حني اعتربها أالخفش حرف تعريف وليست موصو³

        ....قد ٔافلح املتقي ربه: بعود الضمري علهيا يف حنو

 :وقد رشح ذلـك ابـن يعيش .يف امجللواملوصول امس اعتربه بعض النحاة آداة تعر 

ومن  )22("وذ| ٔان ا�ي و ٔاخواته مما فيه الم ٕامنا دخـل توصـال ٕاىل وصـف املعارف �مجلل "

تعرف الصفة حني " ٔال"هو ٔان " ا�ي"اكسـم موصول و  "ٔال"هذا املنطلق فالفرق بني 

  )23(. تعرف الصفة حي¤ تكون مجa" ا�ي"تكون هذه الصفة لكمة مفــردة و 

 .يه »مس املوصول" ٔال" ـعند بعض النحاة امس موصول وصلته؛ ف" االٓن"وتعترب 

  . صa موصو³" آن"و  .)ا�ي(مبعىن 

        : : : : املوصول احلريف املوصول احلريف املوصول احلريف املوصول احلريف   - - - -     بببب

 .ما .ٕان .أن:( و احلروف مخسة .لك حرف أول مع صلته مبصدر فاملوصول احلريف

  " .وددت لو تقوم: "فهـي عالمة حصة وقوع املصدر موقعه حنو .)24() لو  .يك
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وتوصل �لفعل املنرصف ؛ماضيا مثل جعبت من ٕان قام  :املصدريةاملصدريةاملصدريةاملصدرية" " " "     أنأنأنأن    """"-           

ββββ ﴿﴿﴿﴿: زيد و قو7 تعاىل rr rr&&&& uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒθθθθ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ ss ss???? ×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ©© ©©9999 (( (( ∩⊇∇⊆∪ 
﴾﴾﴾﴾

فان وقـع بعدها فعل غري  )25( 

ββββ ﴿﴿﴿﴿: منرصف حنو قو7 تعاىل rr rr&&&& uu uuρρρρ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM∼∼∼∼ ÏÏ ÏÏ9999 �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44 tt ttëëëë yy yy™™™™ ∩⊂∪ 
﴾﴾﴾﴾
فهــي خمففة من .)26( 

aالثقي.  

ومنه قو7 " جعبت من ٔان زيدا قامئ " حنو .وتوصل �مسها وخربها" " " " أن أن أن أن     """"- - - -                                 

وتوصل �مسها وخربها لكن امسها  .و ٔان ا�ففة اكملثقa )27(" ٔاومل يكفهم ٔان ٔانزلنا " : تعاىل

        .يكون حمذوفا وامس املثقa مذكورا

و  )28("لكيال يكون عىل املؤمنني حرج " :قو7 تعاىل: : : : املوصو³ املوصو³ املوصو³ املوصو³ " " " " يكيكيكيك    " " " " - - - -                         

        ".حيث ليك تكرم زيدا : " توصل بفعل مضارع فقط مثل

" ال ٔاحصبك ما دمت منطلقا " وتكون مصدرية ظرفية حنو : : : : املوصو³ املوصو³ املوصو³ املوصو³ " " " " ما ما ما ما " " " " - - - -                     

توصل و " جعبت مما ضــرب زيدا " ة حنو وقد تكون غري ظرفي .ٔاي مدة دوامك منطلقا

" جعبت مما زيد قامئ " ٔاو �مجلa »مسية " ال ٔاحصبك ما يقوم زيد " �ملايض و �ملضارع حنو 

        "  مل"ـ ع املنفي بالظرفية املصدرية �ملايض ٔاو املضار "  ما"ؤاكرث ما توصل  .وهو قـليل

و�ملــضارع حنو قو7  ."وددت لو سألت عين " وتوصل �ملايض حنو " " " " لو لو لو لو " " " " - - - -                 

––    ﴿﴿﴿﴿: تعاىل ––ŠŠŠŠ uu uuθθθθ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& öö ööθθθθ ss ss9999 ãã ãã���� ££ ££ϑϑϑϑ yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ yy yy#### øø øø9999 rr rr&&&& 77 77ππππ uu uuΖΖΖΖ yy yy™™™™ ∩∉∪ ﴾﴾﴾﴾
    ))))29292929((((            
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من .و يف أالخري نشري ٕاىل العالقة اجلامعة بني املوصــول »مسـي و املـوصول احلريف

فاملوصوالت بنوعهيا وسائط  .امجلa ٕاىل ٔان تصبح عنرصا يف مجa ٔاخــرى حيث ٔاهنام حيوالن

  .ٕاعامل امجلل يف امجلل

وقد فرق النحاة بني احلرف املوصول و»مس املوصول بـعدم احتياج احلـرف املوصول 

وهذا  .عىل عكس املوصول »سـمي ا�ي حيتاج ٕاىل عائد من صلته .ٕاىل عائد من صلته
  . يربـط مجـa الصa �ملوصول و�| يكون مطابقا 7 يف النوع والعددالعائد هو ا�ي 

        : : : : صa املوصولصa املوصولصa املوصولصa املوصول. . . . 3333

مطابق ري عائد و مشـمتa عىل مض .حيتاج »مس املوصول ٕاىل صa متأخرة عنه  

 - ويه ال حمل لها .فتمتم معـناه .فهـي امجلa اليت تذكر بعده .عىل سبيل النظام والربط القوي.7

يف حني ٔان .�عتبارها مجa جاءت لتحديد »مس قبلها وختصيصه .إالعرابمن  -وظيفيا 

aمن إالعراب حسب موقـعه يف امجل aنفسها ال ميكن ٔان  .»مس املوصول حم aٔالن الص

  .ٔاو تؤول ٕاليـه ٕاال ٕاذا اكنت مع موصولها اكليشء الواحد .تكون موازية ملفرد

aالص aتعمل ما تنتفع به" فقولنا  .د ٕاىل »مسيعو  .والعائد مضري تشـمتل عليه مج". 

 a30(" ما " ٔالهنا تعود ٕاىل " الهاء"فالعائد يف هذه امجل(.   

يشرتط يف الضمري العائد ٕاىل املوصول اخلاص ٔان يكون مطابقا 7 يف ٕافرادا وتثنية و 

  .ومجعا وتذكريا وتأنيثا

        ::::ففيه و¬ان ففيه و¬ان ففيه و¬ان ففيه و¬ان ....أما الضمري العائد ٕاىل املوصول املشرتأما الضمري العائد ٕاىل املوصول املشرتأما الضمري العائد ٕاىل املوصول املشرتأما الضمري العائد ٕاىل املوصول املشرتكككك

  .وهو االٔكرث .فنفرده ونذكره مع امجليع .مراعاة لفظ املوصول    ::::أالولأالولأالولأالول
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وٕان عـاد ٕاليـه مضريان جاز يف  .مراعاة معناه فيطابقه ٕافرادا وتثنية ومجعا وتأنيثا :والثاينوالثاينوالثاينوالثاين

  .ويف أالخري اعتبار املعىن .أالول اعتبار اللفظ

aٕاما مج aرز ٔاو مسـترتورشطها ٔان تكون خربية معهودة تشـمتل عىل مضري � .والص. 

  ؛ )31(...يعود ٕاىل املوصول

واملقصود �مجلa  .)33("وصلته مجa خربية والعائد مضـري 7 : "يقول ابن احلاجـب

والضمري العائد جيوز حذفه ٕان مل يقـع يف  .اخلربية مـا ال يتوقف حتقق مضموهنا عىل النطق هبا

ÇÇ ﴿﴿﴿﴿ :حذفه التباس كقو7 تعاىل ÇÇÙÙÙÙ øø øø%%%% $$ $$$$$$ ss ssùùùù !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& CC CCÚÚÚÚ$$$$ ss ss%%%% (( (( ∩∠⊄∪ ﴾﴾﴾﴾
  . ٔاي قاضيه .)34( 

ٔانه ٕاذا اكنت امجلa صفـة حتتوي : أالوىل:/ وجتدر إالشارة والتأكيد عىل نقطتني هامتني

فهــي حـذف الضمري العائد ٕاذا اكن : ٔاما الثانية .عىل فعل فٕان هذا الفعل يقع عادة يف ٔاولها
   )35(. .منفصال

 aي رضبه ٔاخـوك " جفم�اجلـمa : تتألف يف الواقع من مجلتني " جاء الرجل ا

والضمري الـعائد يف امجلa ."رضب الرجل ٔاخاك" و مجa الصa  ."جاء الرجل " أالساسـية 

ومن املعروف ٔان وظيفة  .يف تU امجلل–الرجل  -السابقة ليس ٕاال مضريا حل حمل لكمة

جاء الرجل "فبدال من  .يه ٔان حيل حمل »مس جتنبا للتكرار.الضمري أالساسـية يف اللغة

  .وسيمت توضيح ذ| ."جاء الرجل ا�ي رضبه ٔاخوك"  اكنت " ا�ي رضب الرجل ٔاخوك 

        : : : : »مس املوصول بر»مس املوصول بر»مس املوصول بر»مس املوصول برؤؤؤؤية لسانيةية لسانيةية لسانيةية لسانية - - - - 3333

    ::::الوظيفيةالوظيفيةالوظيفيةالوظيفية    من منظوراللسانياتمن منظوراللسانياتمن منظوراللسانياتمن منظوراللسانيات  ....    أ أ أ أ 
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داخل تليس شيئا منفصال عن النـظام اللـغوي نفسه ؛ ف  اجلانب الوظيفي       

مرتبط ارتباط مبارشا  .النحوي حسب منط معني يف لك لغةركني يف النظام اأالدوار واملش

  .)36(�لوظيفة اليت تؤدهيا اللكامت يف امجلل و اليت تؤديـها اجلـمل فــي السـياقات ا�تلفة

يعّد »مس املوصول عنرص ربط قـوي  وفـاعال  حيو) بني " الوظيفي" ومن املنظور 

فرتبط لك ما يقع يف  .اليت تدخل عىل امجلـa.ٕانه من أالدوات .مجلتني ؛ الصa وما قبلها

  - جازما-و هذا ما ذهب ٕاليه.وحتمل عبء أالسلوب النحوي للجمـa.حزيها من عنارص

)wilfried rotgé ( جبعل الضامئر واملوصوالت " aمن أالدوات النسـقية النحـوية العام

   )37("اليت جتزي ربط قطعة بقطعة ٔاخرى 

 ابتداء امجلa و قد يكون يف وسطها ؛ فان اكن يفو»مس املوصول قد يكون يف 

يعود عىل املوصول ال عىل املوصوف .لكن مضري الصـaابتداهئا فهو صفة ملوصوف مقدر و 

وبني .فـيبدو iٔنه معرب وضع بني احلال و صاحبه.ٔاما عندما يرد املوصول يف الوسـط. املقدر

  .حىت حتل حمل املفرد.ويه مجل حتتاج ٕاىل رابط .عت و منـعوتهوبني الن.اخلرب ومبتدئه

 aالنعت ٔان يكون املنعوت قبل امجل aوالفرق بني امجلل الثالث ؛ٔانه يلزم يف مج

    :كام يف قو7 تعاىل .ومن مث ال توصف �ملوصول ٕاال بعد التخصيص بنكرة ٔاخرى تصـفها.نكرة

﴿﴿﴿﴿ ×× ××≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ;; ;;οοοο tt tt““““ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ >> >>οοοο tt tt““““ yy yyϑϑϑϑ —— ——9999 ∩⊇∪ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yyìììì uu uuΗΗΗΗ ss ssdddd ZZ ZZωωωω$$$$ tt ttΒΒΒΒ ………… çç ççνννν yy yyŠŠŠŠ ££ ££‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ ∩⊄∪ ﴾﴾﴾﴾
 )38(. aٔاما مج

aفهو يفتقر ٕالهيا.فتختلف عن الثالث أالخر)ت ؛بأهنا ال حتل حمل املفرد ٕاال مبوصولها.الص. 

حيث تربز قابليهتا ٕاىل ٔان .ويه تفتقر ٕاليه وال تكون وظيفية ٕاال به.وال يكمتل معناه ٕاال هبا

  . وتصبح تركيبا مواز) 7.تؤول مبفرد

ويف ذ| شـبه مع ضامئر  .يدل عىل مطلق الغياب–كام سـبقت إالشارة  - واملوصول

وال يكون 7 معىن ٕاال  بذكر موصوفه ٔاو تقديره يف ضوء املقام وهبذا ا�كر ٔاو التقدير  .الغائب
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aالص aٔان  ويف لك ذ| ينبغي عىل .وذ| بأصل الوظـيفة .يربط بني موصوفه ومج aالص

. )39(.وهذا ما يفرس التالزم بيهنام ."تكون معلومة للسامع يف اعتقاد املتلكم قبل ذكر املوصول

aفٕان صلح الضمري ملعاقبته اكن .ٔاما الصور أالخرى للربط به ؛فيمت ٕادراكها ٕ�حالل الضمري حم

ٕاÀّ ال نضيع ٔاجر .اتٕان ا�ين آمنوا ومعلوا الصاحل:" كام يف قو7 تعاىل .ذ| دليـال عىل الربط

  .)40("من ٔاحسن معال

ويأيت »مس املوصول مسـندا ٕاليه يف حا³ مىت حص ٕاحضاره يف ذهن السامـع بوساطة 
و اتصل ٕ�حضاره بــهذا الوجه غرض مثل ٔان ال  .ذكر مجa معلومة »نتساب ٕاىل مشار ٕاليه

ٔاو  .ا�ي اكن معك ٔامس ال ٔاعرفه: يكون | منه ٔامر معلــوم ســواء ٔاو �ـاطبك ؛  فنقول 

:" كام يف قو7 عّز وعال   )41(ٔاو ٔان يقصد ز)دة التقرير .ٔان تسـهتجن الترصحي �المس

  )42(" وراودته اليت هو يف بيهتا عن نفسه

  : ميتاز مبا ييل.بأقسامه من حيـث املبىن و املعىن –فاملوصول .عىل ما سـبقو بناء 

 .من حيث الصورة إالعرابية املوصوالت لكها مبنية ال تظهر علهيا حراكت إالعراب .1

  .كام سـبقت إالشارة" ٔاي"و ٕامنا تنتسب ٕاىل حملها إالعرايب و حسب موقعها يف امجلa ٕاال 

 .ل ٔاو احلرف املوصول يفتقر ٕاىل ٔاصول اشـتقاقيةفاالمس املوصو  .من حيث الصيغة .2

فداللهتا عىل مطلق .أالمسـاء  املــوصو³ ذات مرجع: من حيث الرتبة  .3

و  .والصa يه القرينة ٔاو املرجـع اليت تدل عىل املقصود �ملوصول و ترشح املقصود به.الغياب

مية ال يكون ٕاال بضممية فأحداث الـدال³ املـعج .ترتبط به بواســطة مضري فهيا يعود عليه

aو نشري هنا ٕاىل ٔان »مس املوصول قد يصف اسام ظاهرا متقدم الرتبة و اللفظ .الص. 

فتكون الصa ٔايضا للمقصود �ملوصول ؛فهــي .و قد ال يصف ظاهرا .فيكون الظاهر مرجعا 7
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صول يف و سنـوحض ذ| يف احلديث عن فاعليه »مس املو .حتدده كام حتدد الصفة املوصوف

 .مباحث لسانيات النص

حيتاج »مس املوصول ٕاىل مضمية يرتبط هبا ربطا قو) ليحدد : من حيث التضام .4
 .  معناه و املقصود به

فاملوصول من أالدوات و الضامئر اليت تلعب دورا هاما يف : من حيث الربط    .5

ذا ما يؤدي ٕاىل وه .ٕاحداث الربط ؛ فعودها ٕاىل املرجع يغين عن تكرار لفظ ما رجعت ٕاليه
a43(.متاسك ٔاطراف امجل(  

 :من منظور النحو التوليدي  التحويمن منظور النحو التوليدي  التحويمن منظور النحو التوليدي  التحويمن منظور النحو التوليدي  التحوييليليليل      . ب

و يعين هبذا .�لـعائد إالشـاري .ويعرب عن »مس املوصول وما ماثa يف ا�ور واملاهية 

ٕاىل يشء سـبق ذكره ومبعىن آخر هـناك خاصيات ال ميكن  .املصطلح ٕاشارة حنوية تعود

قالت فذلكن :" مثل  قو7 تعاىل  .تفسريها دالليا بدون إالشارة ٕاىل خاصية ٔاخرى يف النص

فا�ي هنا ميU مزيات داللية ال تسـتوحض ٕاال )44(" و لقد راودته عن نفسه  .ا�ي ملتنين فيه
 .يف البنية العميقة-يوسف–" ا�ي" »مس املوصول  ليفهم منه عائد  .�لعودة ٕاىل النص لكه

�عتبار .ا�ي حييل رجعيا ٕاىل بنية معيقة سابقة.ويسمى يف هذا النحو �لعائد إالشاري العميق

: يعود هذا العائد �ٕالشارة ٕاىل نوعني من العالقات  .امليل الشديد ٕالضامر اليشء بعد ذكره

  )45(.ثانية اليت تتقدم ٕاىل أالمامأالوىل اليت ترجع ٕاىل الــوراء ؛ و ال 

يف املرحa : تقوم بتوليد املشريات الركـنية عىل مرحلتـني  -يف امجلa- و قواعد التكوين

تتابع فئات Vمية ميكن متثيلها بواسطة مشري " قواعد ٕاعادة الكتابة " أالوىل تـــو� 

رص معني من عنارص ال;م برمز كتابة رمز يشري ٕاىل عن" قاعدة ٕاعادة الكتابة " تعيد و .ركين
آخــر ٔاو بعدة رموز ؛ ويف املرحa الثانية تقوم قواعد التفريع ٕ�عادة كتابـة لك فئة من الفئات 

  )46(اليت و�هتا قواعد ٕاعادة الكـتابة بواسطة سامت ذاتية و سـياقية 
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و يف هذا  و من مث تقوم قواعد »ستبدال املعجمية ٕ�دخال املفردات املعجمية املالمئة

 .فنحصـل عـىل البنية السطحية .ختضع البنية املتو�ة يف املكون أالساس ٕاىل التحويالت

ترى  ٔان ٔاجزاء ال;م ال تنتظم يف اللغة �لصدفة و ال .)التفريعية(�عتبار التوزيعية

دون  .وٕامنا �التساق مع أالجزاء أالخرى اليت تنـدرج فهيا ويف ٔاوضاع بعيهنا .�العتباط

و»مس املوصـول عنــرص من عنارص امجلa  يتوزع ٔافقيا ومعود) عىل  )47(.وضاع ٔاخرىأ 

مسـتوى نسـيجها؛�عتبار ٔان للتحليل النحوي طريقتني؛ٕاحداهام هتدف ٕاىل ٕادراك عالقة 

وأالخرى  .ؤاثر ذ| يف تغيري ا�ال³.اللكمة بغريها من اللكامت اليت جتاورها ٔاو تبتعد عهنا

عالقة الكـلمة املذكورة يف امجلa ٔاو النص  �لبدائل اليت ميكن ٔان حتل  تريم ٕاىل معرفة

  :لهدف جاميل خالص.لكهنا مل تذكر.حملها

  

   

  

   

   

  

 aفلك وحـدة من وحدات العبارة تصبح خاضعة ٕاىل نوعني من الضغوط املتقاب

بني الوحدات " جتاذب " و فيه .؛ضغط نريي عن تعاقب أاللفاظ يف سلسa ال;م

و اليت اكن  .املنحدرة يف النسـيج .)اللكامت (و ضغط معودي تفرضه الوحدات  .املتجاورة

aجـمaجـمaجـمaجـم    

ركـن التمكaركـن التمكaركـن التمكaركـن التمكa                                                                                ركــن إالسـناد                ركــن إالسـناد                ركــن إالسـناد                ركــن إالسـناد                  

 ركن حريفركن حريفركن حريفركن حريف                                                ركن حريف       ركن حريف       ركن حريف       ركن حريف                       ركن اركن اركن اركن امسمسمسمسيييي                ركن اركن اركن اركن امسمسمسمسيييي                    ركن فعركن فعركن فعركن فعيليليليل            

    امسامسامسامس                    تعريف   تعريف   تعريف   تعريف   
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فالضغــط أالول  قامئ عىل ال&ثل و الضغط الثاين عىل .�ٕالماكن ٔان حتل يف ذ| املوضع

التباين فيكون المتيزي بني أالدوات اليت لها الصدارة و بني أالدوات املمتمة اليت تأيت يف آخر 

تعمل " فقولنا .ه خيضع لهاتني القاعدتنيو »سـم املوصول كغريه من أالسامء مع صلت )48(اللكمة 
و صلته تؤول ٕاىل النافع و ميـكن  .)والقرينة يف ذ| تعمل ( مفا تعود عىل العمل" ما تنتفع به

بسهو³ ٕاخضاعه و ٕاخضاعها ٕاىل قانون ال&ثل و التباين �سـتدراج املفردات من ا�اكرة اليت 

  .حتقق ذ| سلبا و ٕاجيا�

ا�ي يقصد به احتاد لكمتني ٔاو ٔاكرث احتادا  .ٕاىل مفهوم التالزملنا هذا التفسري ي وحي 
 .فتؤدي معىن واحدا .وظيفيا حىت ٔانـــها لتعد اكللكمة الواحدة يف موقعها يف الرتكيب امجليل

فيكون »حتاد بني اللكمتني بعالقة حنوية معيـنة مث  .تقـسـميه يبعده عام ٔاراده 7 املتلكم

 aمسية( ترتبطان ببؤرة امجل« aالفعلية و املبتدٔا  يف امجل aالتوليدية أو  .الفعل يف امجل

بل  .نوع يكون الـفصل فيـه بيـن املتالزمني ممكن و سائغ: التحويلية؛  و التالزم نوعان 

فالعالقة  .وهو القامئ بني الفعل و الفاعل .ٔاو  يوصـل ٕاىل معىن حتوييل .يؤدي غرضا بالغيا

وٕان اكن أالصل فيه  .ولكن الفاعل ميكن ٔان يتقدم ٔاو يتأخر .القامئة بيهنام يه عالقة الفاعلية

وقد يتأخر لغرض  .فيكون ذ| لغرض التوكيد والعناية .ولكنه قد يتقدم ....ٔان ييل الفعل
مث ترتبط  .لواحدةولكنه يرتبط بفعa حىت ٔاهنام ليعدان اكللكمة ا .العناية و»ه&م مبا قّدم عليه

  .وهكذا... )49(" بقية لكامت امجلa هبام ارتباط ا�وائر �لبؤرة 

ال  .وٕان ّمت فذ| قبيح .ٔاما الثاين فـهو التـالزم ا�ي ال يمت الفصل فيه بني املتالزمني

وميثل هذا القسم   .)50(" ولها خترجي لغوي .تأخذ به العربية ٕاال يف حاالت قليa معدودة
 .الصa وموصلها .النعت واملنعوت .اجلار واtرور .املضاف واملضاف ٕاليه: اللغويةالظواهر 

يفصل بيهنام فيفسد  .تباط بني لك عنرص ومالزمه ال جيزي ٕادخال عنرص لغوي جديدر فاال

aٔان »مس املوصول ٕالهبامه وعدم ٕاشارته  .املعىن؛ واملقصود �لتالزم بيــن املوصـول و الص
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و يـكون مع صلته  .مجa فعلية ٔاو امسية .ال ينفك حيتاج ٕاىل ما يأيت بعده .بعينهٕاىل مدلول 

  : ترتبط ببؤرة امجلa لتقوم بدورها يف املعىن .يف املعىن و احلمك لكمة واحدة

  

  

  

  

 .)51(فامجلa حتويلية فعلية جاء التحويل فهيا للتوسـيع و الكشف عن معىن مهبم 

و يف حديثنا عـن الـبنية العميقة و البنية . فالنحو التحوييل حنو يتحرك من العمق ٕاىل السطح

وقد . ا�ي سنتحدث عنه يف العنرص املوايل .حديث عن التعويض  و»ستبدال .السطحية

ٔالهنا  .عندما قالوا بأن مجa الصa ال حمل لها من إالعراب .هذا التالزم ٔادرك حناة العربية

  .حتديد وختصيص المس قبلها

        : : : : من منظور لسانيات النمن منظور لسانيات النمن منظور لسانيات النمن منظور لسانيات النصصصص    .  .  .  .  جججج

مبختلف اجتاهاهتا ونظر)هتا ؤاحباuا  .يتصل »مس املوصول يف لسانيات النص        

ٕالحا³ : اثنتني يف قضيتني .و�ٔالخص .أو الرتابط النيص/ مبحور ال&سك النحوي

: المس املوصول كغريه من الروابط يقوم بثالث وظائف ؛ أالوىلاااا    و»ستبدال؛ ذ| ٔالن

 .التعويض عنه �لضمري ٔاو ما يدل عـنه: و الثانية .إالشارة ٕالـى ما سـبق ٔاو ٕاىل ما سـيلحق

حتقيق الربط والـ&سك يف امجلa والنص؛ �عتبار ٔان »مس املوصول يتجاوز وظيفة : والثالثة

ذذذذي يفـعي يفـعي يفـعي يفـعــــــــــــــــــــــــتتتت الـ الـ الـ الـــــــــــــــــــــــــقابـلقابـلقابـلقابـل          ررررــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اخلـيل اخلـيل اخلـيل اخلـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



الثاينالعدد حوليات ا�بـــــر                                                                                               

   

58 

  

 خمرب اللسانيات واللغة العربية   2014 ديسمرب                                     

  

إالحالل والتـعويض عن 4مس الظاهر ٕاىل كونه رابطا حيقق ال'سك والربط بني مكو�ت 
  .)52(اجلـمa ٔاو امجلل

ٕاهنا تركـيب :"الٓيت ميكن تعريفها اك .واليت جند »مس املوصول ٔاحد ٔادواهتا .ٕالحا³فا

وذ| .)53(" ٔاو ا�ي يـليه.لغوي يشري ٕاىل جزء ما ذكر رصاحة ٔاو مضنا يف النص ا�ي سـبقه

حبيث ال ميكن فك .بـأن يعمتد عنرص معني يف النص عىل عنرص آخر ؛ فأالول يفرتض الثاين
 تكتفي بذاهتا من ٔالن العنارص احمللية كيفام اكن نوعـها ال.شفرته بنجاح ٕاال �لعودة ٕاىل الثاين

  .حيث التأويل ؛ٕاذ البد من العودة ٕاىل ما تشري ٕالـيه من ٔاجـل فهمها وتفسريها وتأويلها

وحىت / ومثال فاعلية »مس املوصول يف ٕاحداث الربط و حتقيــق ال&سـك النحوي

  :يف قو7 تعاىل .ندرج بعض توزيعاته يف سورة الكهف .ا�اليل

مع ضامئر ؤاسامء ٔاخرى تعود ٕاليه –حييل ٕاىل هللا تعاىل   -يف هذا املقام–فاملوصول  

عىل  و بناء .وقد ذكـر لفظ اجلال³ رصاحة يف ٔاول الصورة –بصفة مبارشة ٔاو غري مبارشة 

ذ| فاملرجعية لالمس املوصول والضامئر أالخرى داخلية ؛ ٔالن الضامئر و املوصوالت ذكرت 

  :عادت عىل مفرس سـبق التلفظ به .و �ا فاملرجعية سابقة .رجوعمتأخــرة عن امل

  

  

  

وما ميكن قو7 ٔان املوصوالت وحىت الضامئر توزعت لتحيل ٕاىل هللا و ٕاىل عنارص 
  .حينا والربط بني ٔاكرث من آية ٔاحياÀ كثرية .حىت حتقق الربط بني عنارص االٓية الواحدة ،غريه

�يييي                                                                                                                                                                ���ننننزلزلزلزل    ،،،،اااا         جيجيجيجيعلعلعلعل    ،،،،عبدعبدعبدعبدهههه    ،،،،أأأأ

        جعلناجعلناجعلناجعلنا    ،،،،لنبلولنبلولنبلولنبلومهمهمهمه    ،،،،ÀÀÀÀاااا،،،،    بهبهبهبه    ،،،،�نه�نه�نه�نه                                                                                                            اللـه تعالــاللـه تعالــاللـه تعالــاللـه تعالــىىىى                                                    

  ÀÀÀÀاااا                                                                
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يشـري ٕاىل تعلـق امجلa الثانية به يف  .املواضعكام ٔان »مس املوصول يف مجمل هذه 

aفاملوصول ال خيلو من مغوض . ولوال وجوده لنشأ لبس يف فهم »نفصال بني امجللتني .امجل
التـي تكـــون �ٔالسامء  ،ذ| ٔالن القيد ا�اليل لٕالحا³ .ولبس ال يزيa ٕاال مرجعه املتفق معه

 .ص ا�اللية بني العنرص احمليل و العنرص احملـال ٕاليههـو وجــوب تــطابق اخلصائ ،املوصو³

و هذا ما يفرس الرتابط الرتكييب للجمa و النص؛ ٔالن معرفة احمليل ٕاليه ٔامر رضوري  لتحقق 
  .الربط وال&سك و»تساق عىل مسـتوى لك مهنام 

انه تعويض عنرص يف النص بعنرص  ،معلية تمت داخل النص"ٔاما »ستبدال فيعدّ   

بوظيفة اتساقية عىل مسـتوى امجلa والنص معا ويتحقق عىل –ال حما³  -ٕاذ يقــوم .)54("آخر
   .املعجمي بني اللكامت ٔاو العبارات/ املسـتوى النحوي 

  :ٕاىل ثالثة ٔانواع -مكفهوم لساين نيص –و ينقسم »ستبدال 

  استبدال امسي  -   

   استبدال فعيل -   

  .استبدال قويل  -   

 ،»سـمترارية؛ اسـمترارية امجلa الالحقة يف السابقة -بأنواعه الثالث-وحيقق »ستبدال
كعنرص ربط يتحقق عىل –و»مس املوصول  .و ذ| �لـعود ٕاىل ما يه متعلقة به قبليا

  .املشار ٕالهيا سابقا .مسـتوى أالنواع الثالثة

وصو³ تكتفي بوظيفة التعويض مع ٕاحداuا للربط و نشري ٕاىل ٔان بعض أالسـامء امل

و  ،تعويض اللفظ املفرس ا�ي اكن من املفروض ٔان يظهر ،و فهيا يـجري التعويض ،الرتكييب
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و عليه تكون إالحا³ بناء للنص عىل صورته التامة اليت اكن من املفروض ٔان  ،يــرد مضمرا

  .)55(يد 7 فهـي حتليل جديد 7 من حيث يه بناء جد ،يكون علهيا

ٔان احلديث عن »مس املوصول يف حنوÀ العريب مل يبتعد كثريا عن ما  .وصفوة القول 

  . ٔافرزته مجمل  أالحباث اللسانية املعارصة مبختلف تو¬اهتا املعرفية ومرجعياهتا الفكرية
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        واملراجـــــعواملراجـــــعواملراجـــــعواملراجـــــع    إالحاالتإالحاالتإالحاالتإالحاالت

                                                           

(1)
  .127،ص 1982شويق ضيف ،جتديد النحو ،دار املعارف ،القاهرة ، -  

ين ا� ،الاكفية يف النحو،رشح ريض)ه 64جامل ا�ين بن ٔايب معرو ع�ن ت(ابن احلاجب -  (2)
  .34ص, 1ج, بريوت, دار الكتب العلمية, »سرت�دي

  .236ص.1999,سور), دار الفكر, مبادئ اللسانيات,ٔامحد محمد قدور -  (3)
للتفرقة بينه و , كتب بالمني و ٔان مجع ا�كور كتب بالم واحدة " ال�ان " يالحظ ٔان املثىن و هو   ∗

  .بني مثناه 
   1: اtاد³ -4
املطبعة , مكتبة االٓداب , ٔاوحض املسا| ٕاىل ٔالفية ابن ما| , ) ه761ت(ابن هشام أالنصاري  -5

  .   28,  27ص  1982/  3116: رمق إاليداع , القاهرة , المنوذجية 
  . 170امرئ القيس، ديوان امرئ القيس، ص - 6
  .  110,  109ص , قاهرة ال, عامل الكتب , اللغة العربية معناها ومبناها , متام حسان : ينظر -7
دار الكتب ,عبداملنعم خليل ابراهمي : ضبط و ٕاخراج , جامع ا�روس العربية , مصطفى الغالييين - 8

  . 29ص,املرجع نفسه " ابن هشام"وينظر ,  110ص, 1ج,لبنان ,العلمية 
  .  43: الرعد   -9

  . 179امرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، ص -10
  .  18: احلج  -11
  45: النور  -12)
  .03: النساء   -13)
جامع ا�روس ,ينيالغالي  مصطفى:و ينظر,  31ابن هشام، ٔاوحض املسا| ٕاىل ٔالفية ابن ما|، ص  -14)

   102ص ,  1ج,  العربية
  .  255: البقرة   -15
 لبنان،مكتبة  ،ود عبده ،ٔاحباث يف اللغة العربيةداو : وينظر. 104،ص1الغالييين ،املرجع نفسه ،ج  -16

  .65،ص 1،1973بريوت ،ط
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اåt , 1997, 1ط , بريوت ,دار الكتب ,ٔامني يعقوب :تقدمي, رشح ٔالفية  ابن ما| ,ابن عقيل   -17

  .85:ص, ,أالول
  .69:مرمي االٓية  -18
  .59داوود عبده ،املرجع نفسه ،ص -19
  .6-5:الطور  -20
  .33:أالنعام  -21
ص ,  1982,  1402, 1ط, الكويت , دار القمل , يف بناء امجلa العربية , محمد عبد اللطيف حامسة  -22

240 .  
  .61ص,للغة العربيةٔاحباث يف ا, داوود عبده: ينظر  -23
  .  27ص , ٔاوحض املاسU ٕاىل ٔالفية ابن ما| , ابن هشام   -24
  .  184: البقرة  -25
  .  39: النجم  -26
  .  51: العنكبوت  -27
  .  27: أالحزاب  -28
  .  96: البقرة  -29
  .   104ص , 1ج, جامع ا�روس العربية , الغالييين  -30
  . 31ص , املرجع نفسه , ابن هشام  -31
  .35،ص 2ابن احلاجب ،املصدر نفسه ،ج -32
  .72: طه  -33
  .68داوود عبده ، املرجع نفسه ،ص  -34
  .  241ص ,  1996,  1ط, دمشق , دار الفكر , مبادئ اللسانيات , ٔامحد محمد قدور   -35
36- ,  wilfried rotgé,lepoint sur la cohesion en englais , sigma anglopinia, 

press universiares du mirail,n2, 1998, p 183   
  .2-1:اهلمزة  -37
متام حسان :وينظر. 118لثقايف العريب ،املغرب ،صأالزهر الزÀد ،نسـيج النص ،املركز ا   -38

  .93،ص 2000، 1،اخلالصة النحوية ،عامل الكتب ،مرص ،ط
  .30:الكهف   -40
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                       -  بسكرة -جامعة محمد خيرض  2014  ديسمرب                                    

                                                                                                                                           
دار الكتب العلمية , نعمي زر زور , ضبط , مفتاح العلوم,) 626ت  (ٔابو يعقوب يوسف الساكيك   -41
  . 181ص ,  1987 – 1407 2ط, لبنان , بريوت , 
  . 23: يوسف   -42
  113-111،ص.. متام حسان ،اللغة العربية :ينظر   -43
  .32:يوسف   -44
  6،ص 1997سايم عيّاد حنا وآخرون ،معجم اللسانيات احلديثة ،لبنان Àرشون ، بريوت ، -45
 1983ميشال زكر) ،مباحث يف النظرية أاللسنية وتعلمي اللغات ،املؤسسة اجلامعية للنرش ،بريوت ، -46

  .128،ص
محمد الصغري بناين ،املدارس اللسانية يف الرتاث العريب ويف ا�راسات احلديثة ،دار احلمكة ،اجلزائر  -47
  .74،ص  2001،
  .  71ص , املرجع نفسه, محمد الصغري بناين  -48
,  1ط, جدة ,عامل املعرفة , ) مهنج و تطبيق ( يف حنو اللغة و تراكيهبا , خليل ٔامحد عاميرة  -49

  .    190,   189ص ,1984
  .    197خليل ٔامحد عاميرة ، املرجع  نفسه، ص  -50
  .  200ص , املرجع نفسه   -51
, 1ج, 2000, 1ط, مرص , دار قباء , عمل اللغة النيص بني نظرية والتطبيق , صبحي ٕابراهمي الفقي  -52
  . 148ص
رسا³ اخلليج العريب  رمي  سعد سعادة اجلرف ،�ارات التعرف عىل الرتابط يف النص ، -53
  82،ص7،ع

  .17- 16محمد خطايب ،املرجع نفسه ،ص:وينظر 
. 1ط,ا�ار البيضاء,املركز الثقايف العريب,)مدخل ٕاىل انسجام اخلطاب(لسانيات النص , يب امحمد خط -54

  . 19ص , 1991
  .119ص , املرجع نفسه , أالزهر الزÀد  -55
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