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  :قال اهللا تعالى 

 

واذْكُروا نِعمت اللَّه  ۚولَا تفَرقُوا  واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا﴿

مإِذْ كُنت كُملَيع هتمم بِنِعتحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اًء فَأَلَّفدا  أَعانوإِخ

 نم ةفْرفَا حلَٰى شع مكُنتارِ فَأَنقَذَكُموا  النهنۗم  اللَّه نيبي ككَذَٰل

لَّكُملَع هاتآي ونَ لَكُمدتهصدق اهللا العظيم   ﴾ت    

  103اآلية / سورة ال عمران
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لما " فهيمة لحلوحي" ةعبارات الشكر والتقدير ألستاذي المشرف الدكتور بأحر مأتقد
لي عونا في تصميم هندسة هذا البحث والنور  ته لي من توجيهات ونصائح ، فكانتقدم

  .لي الدرب في هذه المسيرة العلمية  تأضاء التي

لي يد  أمدالذي " قويدر عبد العظيم "واللغات  اآلدابثني على محافظ مكتبة كلية أا كم
على مساندتها " ليلى سهل "بامتناني للدكتورة  مأتقدالعون بتقديمه لي جميع الكتب ،كما 

  .ودعمها 

 كما اتقدم بفائق عبارات الشكر والتقدير ألساتذة كلية األدب 
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 ةـمدـمق
 

 
 أ 

العربي  الدرسفي  انتشاراشیوعا و المصطلحات أكثرالتماسك النحوي من  عّدی

ظھرت العدید  لھذا االنتشارالنص ،وتبعا  لسانیاتعلماء  بھھتم إالحدیث ،فھو موضوع 

من المدارس اللغویة المعاصرة التي حاول فیھا العلماء تجاوز حدود ربط أجزاء الجملة 

ة متماسكة نیوھذا ما جعل النص عبارة عن ب ،ن الجملالربط بین العدید م إلىالواحدة 

القارئ ،والتماسك النحوي سمة نحویة للنص  یستھويبذلك عبارة عن عالم نصي  ىدغف

ویتحقق عن طریق األدوات التي تحقق ،الجمل بعضھا ببعض  القائمة بین یقوم على 

یاري عن ھذا وقد وقع اختھذه األخیرة تكون في ظاھر النص مباشرة ،االستمراریة 

الموضوع نظرا لشغفي بمجال اللسانیات وحداثة الموضوع والھدف منھ الكشف عن 

  .آلیات التماسك النحوي في صحیح مسلم 

تماسك النحوي في الحدیث النبوي الشریف بال«:فقد ارتأیت أن أعنون بحثي لذا 

وھي صیغة المن إثارة إشكالیة محددة  البحثفقد انطلق .»نماذج من صحیح مسلم 

   ؟التماسك النحوي فیھ آلیاتالتماسك النحوي ؟ وما  مفھومما : كاألتي 

مة وفصلین مقّد إلى:تقسیم البحث  تّم،  اإلشكالیاتعن ھذه  ةلإلجابمحاولة و

جاء بعنوان من نجو الجملة  :مدخل تيكاآل یسبقھما مدخل وتلیھما خاتمة وجاء مفصال

النص كوحدة  إلىدود الجملة حتجاوز  ىإل اإلشارةمن خاللھ  تحاول ،نحو النص إلى

  .مفھوم التماسك لغة واصطالحا والتماسك النحوي  إلى ،كبرى وكذا

الوصل  إلىفیھ  تتطرق ،لیات التماسك النحويآ:موسوم ب:  األولالفصل  جاءو

التي تدرج ضمن  واإلحالة ،والتأخیرلیھ التقدیم یو،والفصل ودوره في تماسك النص 

المقامیة  اإلحالة )قبلیة وبعدیة  (النصیة واإلحالة ،عناصر متمثلة في التعریف والتنكیر

   .وكذا الحذف

صحیح  حادیثاألتجلیات التماسك النحوي في :معنونا بـ  : الفصل الثاني جاءو

اصر التي احتوت على عن واإلحالة، والتأخیرفیھ الوصل والفصل والتقدیم  تتناول مسلم 

 تفي النھایة توج، الحذفكذا )  بعدیةقبلیة و(النصیة  اإلحالة ،التعریف والتنكیر :ھيو

 .ھذا البحث بخاتمة كانت فیھا أھم النتائج 
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 ةـمدـمق
 

 
 ب 

 

 التماسك النحوي  آلیاتع تتبعلى المنھج الوصفي التحلیلي ل يدراستفي  تا اعتمدكّم

 ع العربیة منھا والمترجمة بجملة من المراجا فیما یخص مكتبة البحث فقد استعان أّم

  : نذكر من بینھا 

 .لسانیات تحلیل الخطاب  :يبمحمد خطا -

  .بین النظریة والتطبیق  اللغة النصي علم :صبحي إبراھیم الفقي -

  :المترجمة  أما

  .والخطاب  واإلجراءالنص  :ندروبرت دي بوجرا -

  .تحلیل الخطاب :ول ی برا ول-

  :منھا  جھة جملة من الصعوبات من موا علمي ال بّد بحث  أيوك

  .نجاز ھذا البحث إفي تداخل المفاھیم وضیق الوقت 

بعونھ وتوفیقھ على انجاز ھذا  يأمدنالذي  ،جھ بالحمد والشكر هللا تعالىوتأوختاما 

التي كانت "ي حلحلوفھیمة "أستاذتي المحترمة  إلىالعمل ،كما أتقدم بالشكر والتقدیر 

للجنة المناقشة  وكما أتقدم بفائق عبارات الشكر والتقدیر ، واإلرشادسندا في التوجیھ 

  .وتقویمھ على تفضلھا  لقراءة ھذا البحث 
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 لـدخـم
  من نحو الجملة إلى النص

 : مفهوم التماسك -1

 .لغة - أ

  .اصطالحا -ب

  .مفهوم التماسك النحوي -2
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إذ بها يعبر « ، اتصالوسيلة اللغة بنصيب كبير في الدراسات كونها  حظيت لقد 
اعتمدت دراسات  ، وقد)1( ."جني ابن"  » كما قال عنها ،كل قوم عن أغراضهم

ها على حد التقريب منذ نشأتها في العصور السحيقة على مفهوم كيب اللغوية كلاالتر
 ،المركبة،فالجملة هي الوحدة اللغوية المجردة التي تقابلها الكلمات )2( .الجملة وغيره

ا ينتجه ا المجموعة المأخوذة خارج كل حالة خطاب مممب، ّأيكاقوانين التر حسب
  )3(.بالجملةوليس  شكل ما يدعى بالقولتويسمعه المخاطب فالمتكلم 

دوسوسير "دوقدع"   "Dossosar    " الكالم، فالجملةالجملة جزء من لسانيات 
  .)4(اللغةوليس إلى  نها تنتمي إلى الكالمولك ،ألمثلا التركيبهي نموذج 

النحوية في هذا  وانحصار التحليالتفالنحو العربي ينطلق من نحو الجملة، 
يد قعم القيام بتتراجع إلى األسباب التي من أجلها  ما هووإنّالمجال ال يعد قصورا، 

ا أهم هذه األسباب التي مم يعد ،تقويم اللسان في نطق الجملة نطقا صحيحاإذ أن اللغة، 
وفيما  العربية،في  نللحاتضمن نطق الجملة نطقا يبتعد عن  يتم االهتمام بالقواعد التي

ى إلى وضوعه وهدفه، وهذا ما أدع ماتس و تدريجيا ستقلعد أخذ الدرس النحوي يب
  ).5(.لذاتهدراسة النحو ب اوموه ،جعل اللغة كلها في مجال هذا الدرس الجديد

 اهتمامبل كان محور  العرب،ولم يكن االهتمام بنحو الجملة فقط من قبل النحويين 
  .)6(المدارس الوصفية والتحويلية والتوليدية

                                                             
  . 87ص  ،2002 ،2ط،بيروت ،1جدار الكتب العلمية  ،هنداويالحميد دعب :حتالخصائص   :جنيابن  –)1( 
 1ط ،القاهرة ،عالم الكتب  ،تمام حسان: تر  ،النص والخطاب و اإلجراء  :روبرت دي بو جراند )2(

  .88ص،1998
  .137،ص 2005، )د ط (،األردناربد،، ل للطباعة والنشرمدار األ،لتلفظ وتداوليةا لسانيات: جالحا وذهبية حم )3(
   .88ص ،والخطاب و اإلجراء  النص :روبرت دي بو جراند )  4(
  .13ص ،)د ط (،بيروت  ،منشورات المكتبة العربية ،في النحو العربي نقدا وتوجيه  :زوميخم مهدي: ينظر) 5(
  .50،ص1،2000،القاهرة،ط1علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق ،دار القباء ج:الفقي  إبراهيمصبحي )6(
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ومختلف القواعد التي  مكوناتها نتفبلدرس اللغوي،لوقد كانت الجملة موضوعا 
فالجملة  المتعاقبة، واالتجاهات اللسانيةوعلى أساسها قامت النظريات النحوية  هاتنظم
فأصبحت بوصفها،  اشتغلتفي الكالم ، وقرارها هذا جعل النظريات التي  قارةبنية 

  .)1(ية من طبيعة الكالم نفسهتمتأها يتمتينة متانة نسبية، ونسب

استقالل النحو  كاإلصرار على ،ض العيوب التي وقع فيها نحو الجملةونتيجة لبع
جموعة ثابتة من التراكيب وإخضاع الجمل الطويلة المركبة لم ،عن الموقف االتصالي

                                                                   .)2(البسيطة اللغوية
 اللغوية األبنيةنحو الجملة ليس كافيا لدراسة جميع  نفقد نبع اإلحساس من منطلق أ

فهو في الغالب متوالية من  جملة، أو ةيكون مفرد فبغض النظر عن أن النص يمكن أن
ويمكن أن نالحظ بوضوح أن  ،ه ليس هو معاني هذه الجمل مجتمعةكما أن معنا ،الجمل

ومع هذا قد تكون هذه  للنص،معاني جمل بعض النصوص ال عالقة له بالمعنى العام 
  .)3(ومعناهالجمل محورية في بنية النص 

  

  

  

                                                             
  .14،ص1،1993،بيروت،طالثقافي العربي المركز،ج النصينس :الزناد األزهر)1(
مطابع جامعة الملك ،صالح فاتح الشايب  :تر ي،مدخل إلى علم اللغة النص :فولفانج هاينه من دويترفيهفنجر) 2(

  .18ص،1997،)دط (،الرياضسعود،
  1الجيزة ، مصر ط ،ماننجلوالشركة المصرية العالمية للنشر ، خطاب وعلم النصالتحليل  :صالح فضل)3(

   . 329،ص1996
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ولكنها  ،ينطبق هذا تماما على الجملة فهي ليست مجموعة من الكلمات فحسب
هذا االتجاه الجديد من الدراسيين بأن طلب ، وقد ت)1(»بنيوياعالقة هذه الكلمات «

  .)2(الجملةن التراكيب أو الوحدات األكبر م إلىيتجاوزوا حدود الجملة 

 عربالض النداءات من طرف اللغويين عبعد هذه الفترة أيضا ب ظهرتوقد 
ثم إلى النص بصفة عامة، حيث دعي  ،دراسة الجملة إلى الفقرة األدبية لالنتقال من

إلى مجاوزة البحث البالغي  ،في أواخر الثالثينيات من القرن الماضي "يأمين الخول"
دائرة  فبأشياء منها توسع لتحليةأما ا«:حيث قال ،لنصمستوى الجملة إلى الفقرة وا

قتصرعلى الجمل كما كان في القديم من عمل المدرسة وربط أفقه فال ت البحث
بعد الجملة إلى الفقرة  اليوم نمد البحث  فإنّناالكالمية،التي لم تأت بعد بشيء ذي غناء،

تماسك مكل  إلىنظر إليها نظرة ن واألدبية، ثم إلى القطعة الكالمية من الشعر أو النثر،
في  منه البدوحسن إتقانه، ونتحدث فيما قدر تناسقه وجمال أجزائه بوهيكل متواصل 

                                                                         (3) » "هذه النظرات إلى شؤون فنية
البالغي في العربية، تنقله  درس اللسانيوهي دعوة جديدة هامة إلى إحداث ثورة في ال

هذه الثورة لم تحدث على أيدي عربية بل  لسانيات الجملة إلى لسانيات النص، ولكنمن 
ج الذي أخر ،ول األساسيحفي الغرب عن طريق الت واتجاهاتهاتها احدثت ثور

ين بربط الالدراسات البنيوية التركيبية التي عجزت عن زق مأ اللسانيات نهائيا من
  (4).الداللي، و التداولي البنيوي،،مختلف أبعاد الظاهرة اللغوية

                                                             
  .329صالنص،تحليل الخطاب وعلم : صالح فضل)1(
الشركة أبو الهول للنشر  ،تحليل الخطاب وي علم األساليب االتجاهات الحديثة ف:على عزت )2(

  .47ص،1،1996طالقاهرة،
.13ص ،1999 ،)دط (،القاهرة،دار غريب ص،بالغة الن :ميل عبد الحميدج  (3)  

.167ص،2000، )د ط( ،الجزائر ،حيدرة ،دار القصبة للنشر ،في اللسانيات مبادئ :خولة طالب إبراهيم   (4)  
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كاتزوفور"لى وقد أو"" Carrefour " )1963 ( بفرضية نستطيع من خاللها أن
يتأسس وفق القوانين  والذي، )1(ننظر إلى النص بوصفه ضربا من الجمل المضاعفة

وال ،والتي يستوعبها النص ،رة الجزئية المتغي هقوانين في مع تغيرات،ة العامة يالجمل
من  اكثير فإن كالحذف والفصل والوصل واإلحالة، وثم،يمكن أن يكون في الجملة 

نحو  هي في الحقيقة األمر، إال أن كبرىالظواهر التي تعالج في إطار النص كوحدة 
من قبل  عتبارإ، لم توضع أخرىالنص يراعي ويهتم في وصفه وتحليالته عناصر 

ويحاول أن  ،التركيبيةقواعد داللية ومنطقية إلى جوار القواعد تفسيراته إلى  في ويلجأ
  .)2(ألسس النصية وقواعد ترابطهال ،يقدم صياغات كلية دقيقة

  :التماسكمفهوم -1

أخذ به وتعلق واعتصم :مسكا،الشيءب) مسك(من فعل :العربجاء في لسان :لغة/ أ
ثوب الطيبة بالمسك لها في األرض ثم غطاها بالرماد ونحوه ودفنها، وال فحص :بالنار

مسك وعن الطعام  :بالشيء)أمسك(كان الكثير األخذ للماء  اكهمس.الشفاء) مسك(
بها،و أمسك بيده قبضه عليه  عنه و امتنع عن االنفاق،و أمسك بالشيء كف،ونحوه
ابط تر): والتماسك( ،)3(نزوله منع : اهللا الغيث و أمسكحبسه،أي على نفسه  بالشيء

  )4(.ك االجتماعيأجزاء الشيء حسيا أو معنويا ومنه التماس

  

  

                                                             
  .536،ص2،2007ط، عياشيمنذر  :،ترلعلوم اللسان عي الجديدوالقاموس الموس:ستايف جان ماري وأزوالد ريك)1(
  .135ص ،1،1997ط ،القاهرة،نيناشرللمكتبة لبنان  ،علم اللغة النصي:سعيد حسن البحيري) 2(
 )د ت (،)د ط( تركيا ،إسطنبول ،1،ج دار الدعوة للنشر والتوزيع،الوسيط معجم :اخرون براهيم مصطفىإ)3(

  .869ص
  . 869 ص ،نفسه لمرجعا)4(
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  :اصطالحا/ ب

  :بين مصطلحين هما التفريق نجد أنفسنا البد من، قبل أن نتعرض لمفهوم التماسك

  )االنسجام(   cohérenceالحبك  /)التماسك(*cohésionالسبك 

الكالمية التي تكون العالقات المتبادلة بين  إلى األدوات التماسك مصطلح شيري 
تحافظ على  التيالت التركيبة االسيما اإلستبد،التراكيب ضمن الجملة أو بين الجمل 

  )1(.المرجعهوية 

/ التماسك الشديد بين األجزاء المشكلة لنص«:بأنه "يبمحمد خطا "وقد عرفه
بين العناصر المكونة لجزء من خطاب ما، يهتم فيه بالوسائل اللغوية الشكلية التي تصل 

  .)2(»هبرمتخطاب الخطاب أو 

مكن القارئ من إدراك تدفق المعنى الناتج عن تالتي  الكيفية«: أيضاالتماسك 
تحدد على يوالتماسك . )3( »متجانسة وحدة اتصاليةومعها يصبح النص  ،تنظيم النص

  .)4(مستوى الدالالت

تحدد من خالل النص وفهمه ولذلك وهذا معناه أن النص يحمل دالالت ومعنى ي
  .يعد النص وحدة متناسقة 

  

                                                             
)( التناسق/ التماسك)(الحبك/ السبك(وهي ) cohésion, cohérence(بذلت جهود كثيرة لترجمة مصطلحي (*) 

  .أكثر المصطلحات شيوعا) نسجاماال/ االتساق(ونجد مصطلحي ) االلتحام/ السبك
  . 540ص ،القاموس الموسوعي الجديد :ستايفجان ماري ويكر أزوالد)  1(
  .05ص،1991 ،1ط ،المغرب،البيضاء  ،المركز الثقافي العربي،لسانيات الخطاب  :بيمحمد خطا)2(
 1،طمصر ،القاهرة،اآلدابمكتبة ،سليمان العطار:تقديم ،) والتطبيق ةالنظري(لم لغة النص ع :ل محمدبعزة ش)3(

  .184ص،2007
  .122ص ،علم اللغة النصي :سعيد حسن بحيري)4(
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  :مفهوم التماسك النحوي-2

المقام األول، ويمكن  ذلك التماسك الذي يتحقق من خالل وسائل داللية في":هو 
  .)1("لنصلالسطحي  ىمستوالات األول على تتبع إمكان

عالقات ينتج عن التراكيب والمعنى، فهذه ال بالجمع بينفالتماسك النحوي يهتم 
أدوات الربط المختلفة، فالتماسك النحوي يحاول الجمع بين التراكيب والمعني طريق 

  .في الوقت نفسه

خاصية مهمة للخطاب، تعتمد على عالقة كل جملة " :هبأنّ"صالح فضل"ويؤكد 
منه باألخرى، وهو ينشأ غالبا عن طريق جملة من األدوات التي تظهر في النص 

العطف، الوصل، والترقيم، وأسماء واإلشارة، أداة التعريف، واالسم مباشرة كأحرف 
  .)2("وغيرهالموصول 

ومعنى هذا أن التماسك النحوي يتحدد من خالل الربط بين التراكيب والمعاني أي 
  الربط بين معاني النحوي والقواعد 

  

  

  

                                                             
  . 122 ص ، علم اللغة النصي : سعيد حسن بحيري)1(
   2007، 1ط،األردن، عمان ،للنشر والتوزيع والطباعة يسردار الم ،في اللسانيات ونحو النص :إبراهيم خليل) 2(

  .219ص
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  :في تماسك النص ماالوصل ودورهل والفص:أوال

 تتصف بهما اللغة العربية  ،خصيصتين أسلوبيتينصل الوو  صلفلا اظاهرت تعد
على مبنية  ،وتسبق ظاهرة الفصل ظاهرة الوصل، لكون الثانية حالة طارئة محولة

 )1([...].مورفيمات العطفمن أساس إضافة مورفيم 

وصل الشيء وصلة، والوصل ضد ) ل.ص.و( جاء في لسان العرب في مادةوقد 
الهجران وهو خالف الفصل، وصل الشيء بالشيء يصله وصال ووصلةً وصل الشيء 

  )2(.وبلغه إليهوانتهى  إليهالشيء وصوال توصل  إلى

نهما يفصل فصال الحاجز بين الشيئين، فصل بي) ل.ص.ف(كما ورد في مادة 
مطاوع : اصل األعضاء، واالنفصالوالمفصل واحد من مف،نقطعوانفصل أي قطعه فا

  )3(. الفصل

 وابط النسقية بين الجمل المكونةكونها تحقق الر ،هتم بها النحاة والبالغيونإولقد 
الوصل هو عطف الجملة على " :في حديثه إلى أن "العلوي "لنص الخطاب، فقد ذهب

  )4(".فترضالجملة والمفرد على مثله، وهو موجه نحو البحث عن العنصر اللساني الم

  

  

                                                             
 دار دجلة الجرجاني،لثنائيات المتغايرة في كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر ا :بخوش جار اهللا حسين ذره لي ا)1(

  .210ص ،   2008 ،1ط ،   ، األردننعما
، دار صادر ، بيروت  لسان العرب :  المصري  اإلفريقيكرم ابن منظور أبي الفضل جمال الدين محمد بن م)2(

  .450،ص 06مج ،1997، 1طلبنان ، 
  .134، ص05المصدر نفسه، مج)3(
  1ط، عمان، االردن ، دار الكتب العلمية، واإلجراءلسانيات الخطاب مباحث في التأسيس :ليل ياسر البطاسي خ)4(

  .46، ص2010
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لقد استعمل النحاة للفصل والوصل  .)1("الجملتينفهو ترك الواو العاطفة بين ":لا الفصأم
وصنفوا الجمل إلى ، فتداء واالستئنابواالالعطف والقطع  :يرة من بينهامصطلحات كث
  )2(.الجملمن  بينعلماء المعاني بين ضر زيوم، ستئنافيةالمعطوفة واال

 " papier Hassan ""رقية حسن"و" Halliday" "يدايهال"والوصل أيضا عند 
 ومعناه أن ،)3("الطريقة التي تترابط بها السابق مع الالحق بشكل منظم":بأنه

ولكي يتم تحديدها كوحدة متماسكة تحتاج  ،عبارة عن مجموعة متتالية من الجمل:"النص
 ويقسم "تصل بين أجزاء النص،إلى عناصر متنوعة

  :نواعالوصل إلى ثالثة أ

وتندرج  ،"أو"و" و" داتيناألبواسطة  ،يتم الربط بالوصل اإلضافي :اإلضافي الوصل-1
التماثل الداللي  :عالقات أخرى مثل ،للوصل اإلضافي ،ضمن هذه المقولة العامة

ني، وعالقة التمثيل وعالقة الشرح أع ،بالمثل: بين الجمل من نوع ،لربطالمتحقق في ا
  )4(.مثالنحو، : المتجسدة في تعابير مثل

، غير لكن: ويتم بتعابير مثل،الذي يعني على عكس ما هو متوقع: العكسي الوصل-2
  .أن

 يعبر عنهاو ،بين جملتين أو أكثر ،يمكننا إدراك العالقات المنطقية: السببي الوصل-3
وهي كما نرى  ،بالتالي، لهذا السبب، إذا، من أجل هذا، بسبب ذلك: بعناصر مثل
  )5(.والنتيجةالسبب  :ذات عالقة وثيقة بعالقة عامة هي ،يةعالقات منطق

                                                             
  .47، ص اءلسانيات الخطاب مباحث في التأسيس واإلجر :ليل ياسر البطاسيخ)1(
، 1، ط1 المؤسسة العربية للتوزيع، مج النحوية العربية، أصول تحليل الخطاب في النظرية : محمد الشاوش)2(

  .528، ص 2001
  .343، ص إلجراءالنص والخطاب وا: روبرت دي بوجراند)3(
  .23،ص  ت الخطابلسانيا :محمد خطابي4(
  .24سه، ص فع نالمرج )5(
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وقد  ،بين الجملتين دون استعمال حروف العطف ،الوصل وااللتحام يعني هذا أن
  : هامنوأورد أمثلة كثيرة  ،عن مواضع الفصل "نيالجرجا"تحدث 

  :التوابعفصل التراكيب  :أوال

فتسعى معناه عن  باالسم، قبلهله معناه كما كان في األسماء ما يص واعلم أن: "يقول فيه
 اتصالها، بالموصوفال تحتاج في  كالصفة، التيوروابط يربطه ذلك  ،واصل بصلة

 بالتي قبلها ،جمل ما تتصل من ذات نفسهاكذلك يكون في ال ،بالمؤكد ايصله إلى شيء
ذَِلك )1(الم﴿: ذلك قوله تعالى ومثال".رف عطف يربطهاحوتستغني بربط معناها عن 

ينتَّقى ِللْمده يهف بيال ر تَاب1(﴾ )2(الْك(  

 "لقوله تعالى د وتحقيقتوكيو هو بيان"ال ريب فيه": أن قوله "الجرجاني "ويرى
  )2(.وتثبيتهفيعيده مرة ثانية لتأكيده  الكتاب، هو ذلك "ذلك هو الكتاب

  :ا الستئنافية فصل التراكيب:ثانيا 

وهو أن تكون الجملة ، "مال االتصالك"بشبه  ،إلى ما يعرف "الجرجاني" تطرق
صل كما يف ،ولىيفهم من األولى فتفصل الثانية من األ ،جوابا عن سؤال الفهم الثابتة

هْل َأتاك حديث  ﴿: و مثال ذلك قوله تعالى اتصالالجواب عن السؤال كما بينهما من 
يمراهِإب فيض  ينمكْر24(الْم (الما قال سالمفَقالوا س هلَيخَلُوا عِإذْ د  وننْكَرم مقَو)25 (

منْهم  فََأوجس) 27(فَقَربه ِإلَيهِم قال َأال تَْأكُلُون  (26) فَراغَ ِإلى َأهله فَجاء بِعجٍل سمينٍ
  .)3(﴾(28(خيفَةً قالوا ال تَخَفْ وبشَّروه بِغُالمٍ عليمٍ 

                                                             
  .2اآلية / سورة البقرة)1(
   236ص عبد القاهر الجرجاني  اإلعجازالثنائيات المتغايرة في كتاب دالئل : بخوش جار اهللا حسين ذره لي:ينظر)2(
  .28، 27، 26، 25، 24اآلية  /سورة الذريات)3(
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: بع بالسؤالتهذا الفعل أن ي إليهم، يقتضي قربهف ،فجاء بعجل سمين: فقوله تعالى
قال أال  ":في قوله تعالىفيأتي الجواب  ؟فما قال حين وضع الطعام بين أيديهم

  )1(."تأكلون

الجمع بين معاني النحو  فهي تهدف إلى ،قضية الفصل والوصل أهمية كبيرةلف
لفهم العالقات النحوية داخل الجمل، فيسهمان في تحقيق ترابط وانسجام  ،معا والبالغة

  .تناسق داخلهالو الترابط وتحقيق،إحدى آليات تماسك النص ناليمثأي أنهما  ،النص

معانيها داخل  فإن ،من الوصل متماثلة ،فإذا كانت وظيفة هذه األنواع المختلفة
أو  ،مضافة إلى معلومات سابقة تارة، ومعلوماتعني الوصل تفقد  ،النص مختلفة

وألن وظيفة  ،)السبب( ،أو معلومات نتيجة مترتبة عن السابق ،بقةامعلومات مغايرة للس
وجعل المتواليات مترابطة متماسكة، فإن ال  ،ملالوصل هي تقوية األسباب بين الج
  )2(.النصمحالة بتغير عالقة اتساق أساسية في 

) الفصل(معرفة مواطن ترك العطف ": والمقصود أيضا بالفصل والوصل-1
أو  ،بعض من عطف بعضها على ،ما ينبغي أن يصنع في الجمل ،وذكره الفصل أي

بعد األخرى من أسرار  ،منها واحدة وتستأنفمنثورة  ،ترك العطف قبل المجيء به
  )3(.البالغة

ويحتاج  ،"ربط الوحدات اللغوية والتراكيب بواسطة حروف العطف "فالوصل هو
  .بين األجزاء الموصولة ،تكامل الدالليالالوصل إلى نوع من 

                                                             
، ص االعجاز عبد القاهر الجرجاني الثنائيات المتغايرة في كتاب دالئل : بخوش جار اهللا حسين ذره لي :ينظر)1(

240.  
  .24لسانيات الخطاب، ص :  محمد خطابي)2(
سوريا  دمشق،  ، محمد رضوان الداية ودكتور فايز الداية، دار الفكر،: ، تح دالئل اإلعجاز: عبد القاهر الجرجاني)3(

  . 232، ص2007، 1ط
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كما هو المصطلح  ،"فهو ال يعني انقطاع العالقات الداللية بين الجمل "ا الفصلأم
 امبوضع عنصر طارئ تتطلبه ،يفصل بين الجملتين ،مستوى العمق لكن يعني أن

  )1(.لجملتينا
  :في تماسك النص هر ودوريالتقديم والتأخ_ثانيا 

وهي قانون أساسي  ،تتطلبها مقامات مختلفة ،التقديم والتأخير ظاهرة أسلوبية يعد
تضنه علم الغي احب موضوعوهو  التحويلية الغربية،من قوانين النظرية التوليدية 

  .)2(عنه القدماءل غفالمعاني، ولم ي

، فقدم وأقدم بمعنى تقدم أقدمتهووقدمته  استقدمو ،قدمه وتقدم عليهتفالتقديم من   
السابقة في األمر : والقدم والقدمة. ومن مقدمة للجماعة المتقدمة، واإلقدام في الحرب

  )3(.تقدموتقدم كقدم، وقدم واستقدم، 

 مضى قدما وتأخر أخُرا: ، وتقال)4(وقدمته  أقدمتهو شجع،: وأقدم على األمر
ولقد : (ومنه قوله تعالى .كتأخر ،استأخرخرته فتأخر وأو ،خريات الناسأوجاء في 

ال مرحبا : ويقال. واآلخر خالف األول ،)علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين
لتقديم،و مؤخرة كل شيء ضد ا روالتأخي .ستأخراتأخيرا  وتأخر باألبعد باآلخر أي

  )5(.مقدمتهخالف :بالتشديد

  

  

                                                             
  .181 ص، 1991،)دب(، 3رف، طالمعا، مطبعة  بالغة الكلمة والجملة والجمل: منير سلطان)1(
  .51، ص  لعبد القاهر الجرجاني كتاب دالئل اإلعجازالثنائيات المتغايرة في :جار اهللا حسين ذره لي بخوش )2(
  .212،213ص، 5،مج لسان العرب :ابن منظور )3(
  .215ص ,1المصدر السابق مج  :ابن منظور )4( 
  .47، صنفسه المصدر)5(
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فإذا قدم الشاعر  ،"الجرجانيعبد القاهر"الربط، عندأحد عوامل  ،ويعد تغيير الرتبة
فذلك يجعل من الكالم  ،الفعل فيه، وهور العامل الظرف ثم أخ ،أو الناثر أو المتكلم

الذي  ،فادة من ذاكرة المتلقيقوم على اإل،تقطعة متماسكة من القول ،المتقدم والمتأخر
أساسي في دوروللتقديم والتأخير  )1(.والعاملبين المعمول  سترجع، رابطاييختزن ثم 

طبقا لما يحتاجه  ،من إعادة بناء الكالم ،األسلوب تقتضيه علىلما  ،تحقيق بالغة الجملة
فهو يحاول  هوهنا يبرز دور ،األديب والمتكلم الفائدة، بفنيةتعلق هذه تالمقام، بحيث 

  )2(.تأويلال

التقديم والتأخير : ال وهيأ:أربعة عناصر إلى،البالغيون التقديم والتأخير وقد قسم
وتقديم النكرة  ،والتقديم والتأخير في النفي، والتقديم والتأخير في االستفهام ،في اإلثبات

  )3(.الخبرعلى 

  :فيل تتمثإلى ستة أقسام  ينقسم: اإلثباتوالتأخير في  التقديم-1

 .تقديم المفعول على الفعل والفاعل - أ

 .تقديم الظرف على الفعل والفاعل _ب

 .تقديم الحال على الفعل والفاعل  - ج
 .تقديم الخبر على المبتدأ -  د
 .تقديم االستثناء-ه
 )4( .تقديم متعلقات الفعل-و

  : هيويندرج تحته ثالثة أنواع  :النفيوالتأخير في  التقديم-2
                                                             

  .229ي اللسانيات ونحو النص ، ص ف: إبراهيم خليل: ينظر)1(
ـلدنيا الطباعة  التراكيب بين البالغة واألسلوبية ، دار الوفاء التقديم والتأخير ومباحث :مختار عطية: ينظر)2(

  .25 ص،، اإلسكندرية، مصر)دط(والنشر، 
  .29،ص المرجع نفسه )3(
  .31، 30المرجع نفسه، ص )4(
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 .لالنفي بين الفعل والفاع - أ
 .بين الفعل والمفعول النفي-ب
 )1(.عنهاغة العموم والمتأخر يالنفي المتقدم لص  - ج

  :والتأخير في االستفهام التقديم-3

 الحقيقير في االستفهام يتأخالتقديم وال - أ

 .التقديم والتأخير في االستفهام التقريري-ب

 )2(.اإلنكاريالتقديم والتأخير في االستفهام   - ج

  :وهو ثالثة أنواع: على الخبر" غير"و" مثل":نكرةال تقديم-4

 .نكرةالتقديم  - أ
 .تقديم مثل وغير  - ب
 )3(".ماإنّ"تقديم  - ج

فهو يساهم في  ،تحقيق التماسك داخل النص كبيرة، فيوللتقديم والتأخير أهمية 
  .وإفهامهوإيصال المعنى  ،بين الجملة وتحقيق المراد ،تجسيد الروابط

  :اإلحالة ودورها في تماسك النص: ثالثا

في الربط بين الجمل والعبارات، وهذا ما يؤدي إلى  ،تلعب اإلحالة دورا هاما
  .لف داخل النصوصتا

                                                             
  .37، 36ص حث التراكيب بين البالغة واألسلوبية التقديم والتأخير ومبا:مختار عطية )1(
  .41، 40ص المرجع نفسه، )2(
  .43المرجع نفسه، ص )3(
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 ،ءالتغير ونقل الشي الفعل، هووالمعنى العام لهذا  ،)أحال(فاإلحالة مصدر الفعل 
أو أحال  ،أحال الشيء تحول من حال إلى حال: ففي تاج العروس. شيء آخر إلى

  .شيء تحول من شيء إلى: الرجل

من  :ثالحدي تحول، وفي: شيء وأحالالحال الشيء من : لمحيطاقاموس وفي 
تعد هذا بتحول من الكفر إلى اإلسالم، ولم ي م، ألنهأسلمن  الجنة، يريدأحال دخل 

أو  ،وحال الشيء ،أي تغيرت ،أحالت الدار :ففيه ،المعنى عما ورد في المعجم الوسيط
  )1(.غيرهنقل الشيء إلى  هوأحال ،الرجل تغير من حال إلى حال

لةيعتبر اإلحا: ا اصطالحاأم"Référence"،فهي تعني  ،أداة من أدوات الربط
إذ  ،أو متأخرة ،على لفظة متقدمة عليها ،تحيل اللفظة المستعملة بمقتضاهاالعملية 

على  ،ة في خطاب ماتبثتعرف جزئية تكون م" :" Grimas " "غريماس"تبرها اع
  )2(".عبارتين وتستعمل للجمع بين ملفوظين أو بين فقرتينالبين  ،المحور التركيبي

 العبارات، واألشياءبأنها العالقة بين :""  de Bojerand" "دي بوجراند"ويعرفها 
ذات الطابع البدائي في نص  ،في العالم الذي يدل عليه بالعبارات ،واألحداث والمواقف

أن يقال عن هذه العبارات  لنص، أمكنانفس عالم  ،إذ يشير إلى شيء ينتمي إليه. "ما
  )3(.مشتركةإنها ذات إحالة 

                                                             
  .10، ص )دت(، القاهرة، مصر،]ط.د[اإلحالة في نحو النص ، كلية دار العلوم، :أحمد عفيفي )1(
ماجستير ، مذكرة : فالخطاب األدبي من منظور لسانيات النص طوق الحمامة في األلف واألال: رياض ميسى)2(

  .16،ص 2005، جامعة عنابة،2005
  .320، ص تمام حسان النص والخطاب واإلجراء،:روبرت دي بوجراند )3(
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لتشكيل ترابط النص وتماسكه، درسه النحاة من  ،فالروابط اإلحالية تعد قسما مهما
في ،الموصولة، وعناصر معجمية أخرى و األسماءخالل الضمائر، أسماء اإلشارة 

  )1(.متفرقةمواضع 

عن المفهوم التقليدي  ،في سياق حديثه"  John Lyons"   "جون لوينز"ويقول 
  )2(".ها العالقة القائمة بين األسماء ومسمياتهاإنّ: "لإلحالة

مصطلح اإلحالة استعماال خاص  ،"رقية حسن"و"يهاليدا"وقد استعمل الباحثان 
البد ل، إذ ال تكتفي بذاتها من حيث التأوي ،العناصر المحيلة كيفما كان نوعها أن"وهو 

  )3(".خاصةعناصر كل لغة على  تأويلها، وتمتلكر إليه من أجل الى ما يشالعودة إ من

وربط أجزاء النص  ،هي وسيلة من وسائل االتساق ،فاإلحالة في علم اللغة النصي
وتجسيدها وخلق  ،العالقات بين أجزاء النص ،فهي تأخذ بعين االعتبار تماسكها،و

  )4(.ةحالياإل من خالل تلك العناصر ،عالقات معنوية

التي تشير إلى استرجاع المعنى  ،تلك العالقات الداللية" :واإلحالة أيضا هي
  )5(."المعنىر استمرارية عبفيقع التماسك ،اإلحالي في الخطاب مرة أخرى

  .مقامية وإحالةنصية  إحالة: إلى اإلحالةوتنقسم 

  
                                                             

 1العلوم االجتماعية، ط العربية، كلية، قسم اللغة   ابط النصي بين الشعر والنثرالتر: مرهون الداودي زاهربن)1(
  .42،ص 2010عمان، األردن، 

 )دط(لطفي الزليطي و منير التركي،مطابع الملك سعود الرياض،: ترجمةحليل الخطاب ، ت: ويول لبراو)2(
  .36،ص1997

  
  .17لسانيات الخطاب ، ص : محمد خطابي)3(
  . 14اإلحالة في نحو النص ، ص : أحمد عفيفي)4(
 1ط ،قاهرة، مصرعلم لغة النص النظرية والتطبيق ، تقديم سليمان العطار، مكتبة اآلداب، ال: غرة شبل محمد)5(

  .119ص  ، 2007
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 :Endophraداخل النص وأة النصي اإلحالة-  3-1
 أنهات النص، ذلك ئامن جزي كبيرترابط في خلق  مهم لإلحالة النصية دور 

ملفوظ آخر داخل النص، ومن ثم فهي تعتبر مساهمة فعلية حقيقية  إلىتحيلنا 
في اتساق النص، فوجودها يبعد تشتت النص، فهي رابط يقوي أواصر 

 إالّالعناصر المتباعدة إذ هي بمثابة صدى للوجه، بحيث ال يفهم هذا الوجه 
  :   ، وهي تنقسم إلى قسمينمصدر الصدى إلىبالعودة 

وفيها يجري  ،مفسر سبق التلفظ به تعودوهي :  Anaphoraعلى السابق اإلحالة-أ
 كما )1(المضمريظهر حيث يرد  أنتعويض لفظ المفسر الذي كان من المفروض 

  .قبليةال باإلحالةيصطلح عليها 

عدها في وهي تعود على عنصر إشاري مذكور ب: Cataforaعلى الالحق اإلحالة-ب
 باإلحالةويصطلح عليها أيضا  ،والحق عليها من ذلك ضمير الشأن في العربية ،النص
  .البعدية

عنصر لغوي  إحالةوهي  : Exphoric Référenceالمقامية اإلحالة-3-2
إحالي على عنصر إشاري غير لغوي موجود في المقام الخارجي كان يحيل ضمير 

م فهي تخرج النص من حالة االنغالق إلى حالة المتكلم المفرد على ذات صاحبة المتكل
  )2(.مباشرها ال تساهم في سياقه بشكل أنّ االنفتاح على العالم السياق والتداولية إالّ

  

  

  
                                                             

  .132ص ،نسيج النص :األزهر الزناد )1(
  .117لسانيات النص، ص : يبمحمد خطا)2(
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  :بالترسمية التالية اإلحالةقد توضح 

  

  

  

  

  

الضمائر، أسماء اإلشارة  :وسائل وهي ةفي ثالث،حاليةالترابط اإلوتتمثل وسائل 
  .أدوات المقارنةو

المشاركين في عملية  ،على مفهوم دور الشخوص ،تقوم هذه العناصر: الضمائر-1
إلى ما  الضمائر تحتاج ، ذلك أنومفهوم اإلبهام ،التلفظ، وقد ربط النحاة بين الضمائر

  )1(.اإلشارةبينها وبين أسماء  "سيبويه"ويفسرها في األغلب، وقد فرق  ،يميزها

وذلك حين يقول ،للمضمر "ابن يعيش "ضا، تعريفأيل على ذلك ويد": 
فالكناية . كل مكني مضمرا مكني، وليس، فكل مضمر "المضمرات من نوع الكناية

  )2(.هرةالظاوقد يكون ذلك باألسماء  ،جازاسم تورية وإيإسم مقام إإقامة 

 ويجري ،إذا ربطت بما يشير إليه اإلشارة، إالّال تفهم أسماء :ارةاإلش أسماء-2
، )اآلن، غدا( الظرفية، الزمان":رقية حسن"و"هاليداي  "وقد صنفها ،تقسيمها في العربية

  )3().هذا، هذه( ، والقرب)ذلك، تلك( والمكان

                                                             
  .45الترابط النصي بين الشعر والنثر ، ص : زاهر بن مرهون الداودي)1(
  .46المرجع نفسه، ص )2(
  .47المرجع نفسه، ص )3(

 اإلحالة

  إلى الالحق

 )بعدية(

  إلى سابق

  )قبلية(

  المقامية )داخل النص إحالة(النصية 

 خارج إحالة(
 )النص
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  :المقارنة-3

عبارة عن كلمات  أدوات، وهيتحققها  ،اإلحالةالمقارنة شكل من أشكال 
، في اإلشارةالضمائر وأسماء  ، فياالتساق ن منظوروهي ال تختلف عمخصوصة 

  :قسم إلىنوت نصية، كونها

  عامة  مقارنة-1

  )1(.خاصة مقارنة-2

  :والتنكير التعريف-3-3

 واهتموا بدراستها وتحديد آلياتها ،النحاة والبالغيون ،لقد شغلت هاتان القضيتان
روبرت دي "ولعل  ،وفعالية التماسك، قدرةأحد أكبر أدوات ) التحديد(ويعتبر التعريف 

وضع : "و أحسن من تطرق لهذا الموضوع تفصيال، وقد عرفه بأنهه ،"بوجراند
حين تكون وظيفة كل من هذه العناصر ال تحمل  ،العناصر الداخلة في عالم النص

أنك ،كومعنى هذا تحدد الوضع باسم علم أو بصفة معرفة ."الجدل في سياق الموقف
على  ،هل االختصارإن المحتوى المفهومي المقصود ينبغي أن يكون س ،تقول للمتلقي

  )2(."بالفعلأساس المساحات المعلومة الموجودة 

أن العناصر  نطاقه، وذلكفالتعريف يسهل استحضار العناصر الداخلة تحت 
أحداث ، لذلك فهي تساهم في المعرفة باألدوات أو غيرها، تشير إلى معناها بشكل دقيق

أنها سهلة  ئق، كماالعال إيجادأو  ،من حيث سهولة ربطها بما قبلها ،التماسك
  )3(.اإلحالةتم االستحضار عندما ت

                                                             
  .118نسيج النص ، ص  :األزهر الزناد)1(
  .318النص والخطاب واإلجراء ، ص : دي بوجراندروبرت )2(
  .319المرجع نفسه، ص )3(
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صالحة على مستوى  ،تبدو على أقل تقديرا ،تسعة عناصر "دي بوجراند"وقد ذكر 
  )1(.بالمعرفةالوصف 

الضمير والعلم واسم اإلشارة واالسم : قسم النحاة المعارف إلى سبعة أقسام وهيوي
  )2(.بالنداءى معرفة والمنادى المقصود والمضاف إل" ال"الموصول واالسم المقترن بـ 

 وإيصال ،دور كبير في تحقيق مراد المتكلم ،وللتعريف والتنكير عند البالغيين
إذ. حقق تمام داللتها على المرادالمعرفة أخص من النكرة، وكلما كانت ت غرضه، ألن 

  )3(.النكرةالمعرفة أقل احتماال لغير المراد من 

أي الوحدات اللغوية التي يتم  ،ة إلى معلومات الحقةأداة التنكير إشار وتعد
  )4(.بعد من بوضعها المتكلم

وهاتان اآلليتان  ،يسهمان في تحقيق التماسك داخل النص ،فالتعريف والتنكير
  )5(.النصتسعى إلى ترابط وتماسك في  ،تعتمدان على جملة من األدوات

  :الحذف-3-4

وقد جاء في تعريف ، مستعملة كثيرا، من الظواهر الالحذف ظاهرة لغوية يعد
 فلحذف في أساس البالغة، حذف الشيء يحذفه حذفا، قطعه ،الناحية اللغوية الحذف من
: ويقال،الشعر من ذلك، والحذافة ما حذف من شيء فطرح الحجام يحذفو ،عن طرفه

حذف : تقول ،رب عن جانبالرمي عن جانب والض: رأسه، والحذفوحذف  احتذفه

                                                             
العلمية، بيروت ،دار الكتب  البالغة أساس :القاسم جار اهللا محمود بن عمر باسل عيون السود الزمخشري وأب )3(

  .188ص، 1،1997ط لبنان
  .130ص  ،2005لبنان،، ت، بيرو1ط، جامع الدروس العربية ، مؤسسة الرسالة: مصطفى الغاليني)2(
  .71التقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين البالغة واألسلوبية ، ص :مختار عطية )3(
  .26، ترجمة فالح بن شيب العجمي، ص : مدخل إلى علم اللغة النصي: فولفجانج هانيه من ودينر فنهفيجر)4(
  .230في اللسانيات ونحو النص ، ص : إبراهيم خليل)5(
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 أو رماه عنه، وحذفه بالعصا والسيفضربه عن جانب : وحذفه حذفايحذف، حذفا 
  )1(.بهاضربه أو رماه : يحذفه حذفا وتحذفه

بأنه""الرماني "فقد عرفه :ر في كتابات القدماء والمحدثينلقد ظه: ا اصطالحاأم: 
  )2(."للتخفيف إسقاطبأنه ":"البقالني"وعرفه،"يقوم مقامها  و إسقاط كلمة يخلف منها"

يمكن  السطحية، التياستبعاد العبارات  :"هفيذهب إلى أنّ "دي بوجراند"ا أم
وأن يوسع وأن يعدل بواسطة العبارات الناقصة  ،أن يقوم في الذهن لمفهوميلمحتواها 

  )3(."العدمي بالمبنى تسمية، االكتفاءوأطلق عليها 

معظم  وفي داخل،عالقة : "، فالحذف عندهما هو"رقية حسن"و "هاليداي"والباحثان 
  )4(.قبليةالحذف عادة  يعني بأن السابق، وهذااألمثلة يوجد عنصر مفترض في النص 

المجهود الكالمي  االقتصاد، فيالمتكلمين إلى  نفسيا، لدىوهذه الظاهرة تبين ميال 
  )5(.البسيطةخالل إنتاج الجمل  والعضلي، من

،القائمة على قرائن طحيةالس ، في ارتباطه بالبنيةفالحذف يقوم على مبدأ التقدير
ي ، دراسة في المعنى السياقوهذا ما يجعل البحث في صور الحذف لفظية ومعنوية،

سلم  للحذف، فيتأكيد أهمية الوظيفة البالغية  ،وربما يكون من المجدي منهجيا ،النصي
ومن حيث هو  ،لها كل اللغات كلية، تخضعباعتباره قاعدة  ،الظواهر البالغية العالمية

                                                             
  .810ص ،2ج، ملسان العرب: الفريقي جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظورا)1(
 عمان، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية للنشر والتوزيع، : الحذف في النحو العربي: تمام حمد عبد الميزل)2(

  .15 ص، 2005 ، 1ط ،األردن
  .340النص والخطاب واإلجراء ، ص :دي بوجراند  روبرت)3(
  .21الخطاب، ص  لسانيات: محمد خطابي)4(
ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، دار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية :طاهر سليمان حمودة )5(
  . 23، ص )ت.د(
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 Julian ""جوليان غريماس "ذلك كما ألمع إلى ،يـجام النصـي االنسـس فأسا

Grimas ".)1(  

  :الحذف أنواع-3-4-1
 ،فكل واحد اقترح أنواع خاصة به ،لقد تنوعت تقسيمات النحاة ألنواع الحذف

تحدث فيه عن القضايا المتعلقة  ،قسما خاصا فقد افرد ،"ابن هشام :"ذكر من بينهاون
  : اآلتيكلها وهي ك )2(الحذففيه أنماط وذكر  ،بالحذف

سمين مضافين إو ،سم المضاف والمضاف إليهكما في حذف اإل: حذف االسم: أوال
المعطوف  و والصلة، والموصوف، والصفة،سمياإل متضايفات، والموصولوثالثة 

  .المبتدأ والخبر منه، والمؤكدوالمبدل  ،عليه

أن يحذف الفعل : فيه، والثانيفه والفاعل أن يحذ ،وهو على ضربين: حذف الفعل: ثانيا
  .وحده

مما يجيء  ،حرف زائدا على الكلمة :األول: وهو على نوعين: حذف الحرف: ثالثا
 المصدرية، وحرفوما . النافية للجنس طف، وواو الحال، وماالعبمعنى حرف 

  .في حذف حرف من نفس الكلمة :لخ والنوع الثانيا...النداء

وجملة  ،الشرط القسم، وجملةوجواب  ،كما في حذف جملة القسم: حذف الجملة: رابعا
  )3(.الشرطجواب 

  

  
                                                             

  .40 ص، وعلم النص بالغة الخطاب : صالح فضل)1(
 ص، 2000، 1ط ،)دب(،2ج ،، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيععلم اللغة النصي : صبحي إبراهيم الفقي)2(

191 .  
  .194ص  ، 2ج ، علم اللغة النصي: صبحي إبراهيم الفقي)3(
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  حذف الكالم بجملته: خامسا
  )1(حذف أكثر من جملة: سادسا

فقد ذكر ثالثة أنواع للحذف هي ،"رقية حسن"و "هاليداي"ا أم:  

هذه  ،)سيارة اشتريت؟ أي(مثل، حذف داخل المركب االسمي: سميالحذف اإل -1
  .أي هي السيارة ،هي األفضل

 م؟ نعكنت تسبح: مثل ،ويقصد به الحذف داخل المركب الفعلي: الحذف الفعلي -2
 .فعلت

 .)2()ديناركم ثمنه؟ واحد  (:الحذف داخل شبه الجملة -3

  :ة اآلتيةويمثل للحذف بالترسيم

  

  
)3(  

  :النص هي في بمهمة التماسك ،أكثر األنماط قياما أن ،قد الحظ الباحثانلو

  .سماإل ذفح-1
  .الفعل حذف-2
  .حذف العبارة- 3
  .حذف الجملة-4
  )4(.جملةأكثر من  حذف-5      

                                                             
  .194، ص علم اللغة النصي : صبحي إبراهيم الفقي)1(
  .22لسانيات الخطاب ، ص : محمد خطابي)2(
  .45ص  ،لسانيات الخطاب مباحث في التأسيس واإلجراء: خليل بن ياسر البطاسي)3(
  .51، ص ابط النصي بين الشعر والنثرالتر:ي زاهر  بن مرهون الداود)4(

 الحذف

  ياالسم الجملي الفعلي
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 تحديد الوصل و الفصل في أحاديث-1

   في تحقيق التماسك النحوي داخل  المهمة الوصل والفصل من بين الوسائل  يعد

يعدان من بين وسائل الربط داخله، و يتحقق الوصل عن طريق العطف الذّي  إذالنص، 

و  الفصل( يعد من بين وسائل المحققة للربط لذلك فقط ربطها القدماء بهاتان القضيتان 

، وقد تجلت هتان الظاهرتان (1)باعتبارها الظاهرة التي تقابلها و تكسبه قيمة) الوصل

  .في جملة من األحاديث سوف نحاول عرض نماذج منها

  الوصل في األحاديث -أ

 أدواتو يتجسد في  (2)،"الرابطة بين الجملتين األدواتوجود " :الوصل هو      

   (3).ط و انعدام االنفصال بين المتعاطفينفهي قرينة على انعدام االرتبا العطف

استعمال حرف : العطف، وفي نذكر من بينها أدواتوقد وظفت مجموعة من       

و  اإليمانببان : ، باباإليمانالعطف،الواو في قوله صلى اله عليه وسلم في كتاب 

ل التبري قدر اهللا سبحانه وتعالى و بيان دلي بإثبات اإليمانووجوب  اإلحسانو  اإلسالم

بينما :" عن عمر رضي اهللا عنه قال: و إغالظ القول في حقه  ممن ال يؤمن بالقدر

نحن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض 

                                       
.402،ص1تحليل الخطاب،ج أصول: محمد الشاوش - (1)  
.104،ص1علم اللغة النصي،ج: ابراهيم الفقي صبحي - (2)   
 رتباط في تركيب الجملة العربية،الشركة المصرية العالمية للنشر و التوزيعظام الربط و االن: مصطفى حميدة - (3)

   .102،ص)دت(،)دط(لونجمان
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اثر السفر، وال يعرفه منا احد، حتى جلس إلى الثياب، شديد سواد الشعر، ال يرى عليه 

يا :"وسلم، فاسند ركبته إلى ركبته، ووضع كفيه على فخذيه، وقالالنبي صلى اهللا عليه 

اِإلسالم َأن تَشْهد  «:خبرني عن اإلسالم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأمحمد، 

ةَ ، وتَصوم َأن ال ِإلَه ِإال اللَّه وَأن محمدا عبده ورسولُه ، وتُقيم الصالةَ ، وتُْؤتي الزكَا

  .(1) » رمضان ، وتَحج الْبيتَ ِإنِ استَطَعتَ السبِيَل

 يدل على معنىفالربط هنا كان من خالل استعمال حرف العطف الواو الذي       
فمعنى ؛  (2).االشتراك الثاني فيما دخل قيد األول وليس فيها دليل على أيهما كان أوال

بني على أركان خمسة و هي الشهادتين   فاإلسالمجمع، هو ال: الواو في الحديث
يتحلى  ، المسلم يجب أنوالصالة و الزكاة، الصوم، الحج، وهو آخر أركان اإلسالم

بعدة أركان، وال بد تكون مجتمعة فيه، فقد ساهم حرف العطف الواو في خلق وصل  أن
امه و عدم أحداث اإلضافي و التماسك داخل النص، مما ساعد على تناسقه و انسج

  .انفكاك داخل هذا النص

  

  

                                       
صحيج مسلم، تحقيق أحمد زهوة، أحمد عناية، دار الكتاب : النيسابوريالحسن مسلم الحجاج القشيري  وأب - (1)

   . 33،ص 2003، 1طالعربي، بيروت، لبنان،
تيلي، مؤسسة الرسالة، بيروت فاألصول في النحو، تحقيق عبد الحسين ال:ابن السراج أبو بكر محمد بن سهل - (2)

   55،ص1996، 3لبنان،ط
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       ومن أمثلة الوصل أيضا استعمال حرف العطف الفاء، هذا الحرف يوجب أن 
فصلها النحاة في كثير  ولها معان كثيرة ،(1) األمر بينهما قريب الثاني بعد األول، وأن

اب البر و الصلة من كتب النحو، وقد وردت الفاء في قوله صلى اهللا عليه وسلم في كت
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما يروي عن ربه : باب تحريم الظلم: و األدب

فالوصل  (2) »ي حرمتُ  على نفسي الظُلم وعلى عبادي فالَ تُظَاِلمواإنّ «:تبارك و تعالى
 إن الظلم: بين الجمل هنا هو حرف العطف الفاء و التي أفادت االشتراك في الحكم أي

محرم عند اهللا تعالى فهو أيضا محرم عند خلق بني البشر و نجد فقط ساهمت الفاء في 
  .داخل الجمل مما ساهم في تماسك النص الشيءالوصل  إحداث

لها ـــباب عدد شعب اإليمان وأفض: أيضا في كتاب اإليمان نجد الوصل و        

يه ـى اهللا علـاهللا صلول ـقال رس: و أدناها وفضيلة الحياء و كونه من اإليمان

ول الَ إلَه إالَّ اهللا ــاإليمان بِضع وسبعون أو بِضع وستون شُعبة،فََأفْضلُها ق «:مـوسل

   (3).»ق والحياء شعبة من اإليمانيو َأدناها ِإماطة اَألذَى عن طر

 فاإليمانالذّي يفيد التخيير، " الواو'' في هذا الحديث، حرف العطف  مفقد استخد      

أفاد حرف الوصل اإلضافي  دع وستون، فقيكون بض أويكون بضع وسبعون  أنإما 

وذلك من خالل تتابع بين الجمل، مما يساهم في إحداث التماسك و الترابط بين أجزاء 

  .النص مما جعله متناسقا، غير مفكك في وحداته، فتشعر بتالحقها الواحدة تلو األخرى

                                       
   .55،ص2األصول في النحو،ج: ابن السراج - (1)
  . 33صحيج مسلم،ص: النيسابوريالحسن مسلم الحجاج القشيري  وأب - (2)
   .1080المصدر نفسه، ص - (3)
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    ا وظف حرف الوصلكم )وهو من بين حروف التي تساهم في إحداث )ثم ،
بتداء إ فعلى مفرد و جملة على جملة و يكون حر امفرديعطف  األخيرالوصل، وهذا 

مثل الفاء إالَّ أنّها اشد تراضيا " ثم"و ،و هو يشرك في الحكم و يفيد الترتيب بمهلة  (1)
، في "ثم'' ورد حرف العطف ، وقد  (2)بين األول  و الثاني مهلة  لتعلم أن تجيءو 

باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة : قوله صلى اهللا عليه وسلم في كتاب الصالة
قار رسول اهللا : لم يحسن الفاتحة وال أمكنة بعملها قرأ ما تيسر من غيرها إذاوأنه 

ا تَيسر معك من الْقُرآنِ  ِإذَ قُمتَ ِإلَى الصلَاة فَكَبر ، ثُم اقْرْأ م «: صلى اهللا عليه وسلم
دا  ثُم اركَع حتَّى تَطْمِئن راكعا ، ثُم ارفَع حتَّى تَعتَدَل قَاِئما ، ثُم اسجد حتَّى تَطْمِئن ساجِ

لقد ساهم حرف  (3) » " ثُم ارفَع حتَّى تَطْمِئن جاِلسا ، ثُم افْعْل ذَِلك في صلَاتك كُلِّها
 في ربط بين الجمل، فالصالة تبدأ بالتكبير، فيليها قراءة بعض القرآن'' ثم'' العطف 

ي، فهناك مدة بين خأفاد الترتيب و الترا'' ثم''بعدها الركوع، السجود، فحرف العطف 
 أمرالتراخي يحدث الخشوع في الصالة، وهو  التكبير و قراءة بعض القرآن، من خالل

في الوصل الزمني داخل " ثم" بد منه في الصالة السليمة، فقد ساهم حرف العطف ال
  .التماسك داخل النص إحداث إلى أدىالجمل مما 

  

  

  

                                       
فخر الدين قباوي، ومحمد نديم  :الجنى الداني في حروف المعاني، تح: المرادي أبو محمد الحسن بن قاسم - (1)

  . 431، ص1998، 1طفاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،
.55،ص1في النحو، ج األصول :ابن السراج - (2)  
.470صحيح مسلم،ص :النيسابوريأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري  - (3)  
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   :الفصل في األحاديث -ب
       الفصل من بين الوسائل التي تساعد على تحقيق التماسك النحوي داخل  يعد

  :النص، سوف نحاول عرض بعض النماذج

لى اهللا عليه وسلم في كتاب الذكر و الدعاء و التوبة و االستغفار، باب فضل قوله ص

 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبي هريرة قال: التهليل  و التسبيح و الدعاء

، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمان، سبحان اهللا نِساَعلى اللّ تانِيفَفخَ تانِِِملكَ «:

فجملة، سبحان اهللا العظيم و سبحان اهللا و بحمده ؛ (1) .»بحان اهللا العظيمو بحمده، س

بكمال "جملتان متناسبتين بينهما رابطة قوية مما صنع العطف، وهذا ما يعرف 

جامع لهذا ) سبحان اهللا(  و جملة)حمدهسبحان اهللا و ب(جملة  فقد وقعت  (2)" االتصال

  .صب الفصل بينهما

في قوله صلى اهللا عليه وسلم في كتاب البر والصلة  ضاأيوقد استعمل الفصل 

باب تحريم الظلم، عن سالم بن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :واآلداب

كَان اللَّه في , ومن كَان في حاجة َأخيه, ولَا يسلمه, لَا يظْلمه, الْمسلم َأخُو الْمسلمِ «:الـق

                                       
.1109صحيح مسلم،ص :لم بن الحجاج القشيري النيسابوريالحسن مس وأب - (1)  
 1طكتبة اآلداب،، عبد القادر حسين،م)المعاني، البيان، البديع( في علوم البالغة إليضاحا :الخطيب القزويني - (2)

  . 189،ص 1996
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هتاجةً حبمٍ كُرلسم نع جفَر نمو ,ةاميمِ الْقوي اتبكُر نةً مبكُر نْهع اللَّه جفَر , تَرس نمو

  . (1) »ستَره اللَّه يوم الْقيامة, مسلما

، جاءت من غير واصل ألنها جاءت تأكيدا للجملة التي )ستره اهللا يوم القيامة(فجملة

جملة ستره اهللا (فقد وقعت  ، (2)"تصالاإل لكما"قبلها، وهو بين مواضع الفصل وهو 

المسلم  أخالقمن  أي ،)من ستر مسلما( كانت تؤكد للجملة التي قبلها ألنها) يوم القيامة

يستر عيوب المسلم أل أنمن يفعل ذلك فاهللا سبحانه وتعالى يجازيه ويستره يوم  ن

  .القيامة

 :لتأخير في أحاديثالتقديم وا-2

   لقد عيما  نت الدراسات الحديثة برتبة المكونات داخل الجملة، و أهميتها و وجدت أن

لذلك اهتم  ،(3) يحدث ترتيب المكونات في الوظائف الترتيبية المعروفة بإسناد الرتبة

ي وسيلة من وسائل التي تساهم ف هاألنّ التأخيرالنحاة و البالغيون بقضية التقديم و 

  :من بينها أحاديثفي عدة  التأخيرتحقيق التماسك النحوي،فقد ورد التقديم و 

                                       
بن عيسى طاهر ، دار : حفي علوم حقائق اإلعجاز،ت زاراإليجاز ألسرار كتاب الط: يحيى بن حمزة العلوي -  (1)

 . 240،ص2007، 1،ط)دب(المدار اإلسالمي،
   .240المرجع نفسه،ص - (2)
مان للنشر و التوزيع  قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية،دار األ: أحمد متوكل - (3)

  .223،ص)دت(،)دط(الرباط،
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 رضيمن  أنباب دليل على : اإليمانحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في كتاب 
ارتكب  نأمؤمن، و رسوال فهودينا و بمحمد صلى اهللا عليه وسلم  باإلسالمباهللا ربا و 

ه سمع رسول اهللا صلى اهللا عليه نّأبن عبد المطلب المعاصي و الكبائر ، عن عباس 
مد ـَناً، وبِمحـن رضي بِاهللا ربا، وبِاِإلسالم ديـَذَاقَ طَعم اِإليمانِ، م «:وسلم يقول

   (1) .» رسوالً

فجملة ذاق طعم اإليمان، جملة فعلية تقدمت جملة فعلية في محل رفع خبر مقدم واصل 
  .الجملة

  ذاق طعم اإليمان اإليمان من رضي باهللا ربا وباإلسالم ديناً و بمحمد رسوالً  مــن
  .جملة فعلية في محل خبر                           اسم موصول في محل مبتدأ      

بيان غلط تحريم قتل اإلنسان نفسه، و أن قتل : باب: وقوله أيضا في كتاب اإليمان     

عن ثابت الضحاك : إالّ نفسه مسلمةه ال يدخل الجنة ر، وأنعذب به في النا نفسه بشيء

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تحت شجرة، وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه  عأنه باي

على رجل نذر فيما ال يملك، ولعن المؤمن كقتله ، ومن قتل نفسه بشيء في '':وسلم قال

  (2)".الدنيا عذب

ليس نذر على رجل فيما ال يملك، فالتقديم : صل الجملةأو،) نذر(فقد أخر اسم ليس     

التماسك النحوي داخل النص، وذلك من خالل تقدير المقدم و  ثو التأخير ساهم بإحدا

  .المؤخر داخل النص

                                       
   .45مسلم،ص صحيح: الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري وأب - (1)
   .50المرجع نفسه،ص - (2)
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  :اإلحالة في أحاديث -3

المساهمة في تحقيق التماسك النحوي و االتساق وهي  األدواتمن  اإلحالةتعتبر        

فالنص  ،(1)يتكئ عليها محلل النص كي يثبت مدى انسياق و تماسك نص أوليةمادة 

ال ــالمح: صر بين ضروريين هماــمن وجود عن ال بد اإلحاليةالممتلك للعناصر 

ثقافة المتلقي  إلىيعود  ماهتحديدداخل النص، و  امتلك نفوذتو المحال إليه وكالهما 

و إلى عنصر ) إحالة نصف داخلية(صفقد تحيل إلى إحالة داخل الن (2)وسياق النص،

بين أيدينا سنحاول  ومن خالل المدونة  التي) إحالة خارجية(  أي ؛لغوي خارج النص

 :عرض بعض النماذج اإلحالية الموجودة داخلها

  :اإلحالة النصية -3-1

ينظر داخل  أنويتم داخل النص بين عبارته و كلماته، فهي تتطلب من المستمع        

فلها دور في إحداث التماسك، إذ يتعلق األمر بارتباط  ،(3)لشيء المحال عليهالنص عن ا

إحالة على سابق و : جزء بجزء آخر واعتماده في تحديده مفهومه، وتنقسم إلى قسمين 

  .إحالة على الحق

                                       
   .17،صلسانيات الخطاب: يبمحمد خطا - (1)
شر و التوزيع،عمان، ام،  للنجنسساق و االتثنائية اال تحليل الخطاب الشعري:فتحي رزق اهللا الخوالدة - (2)

  . 45، ص2006، 1طاألردن،
   .320تمام حسان ،ص :،تراإلجراءالنص و الخطاب و  :روبرت دي بوجراند - (3)
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وتنوع وسائل االحالية، فهي كل األدوات التي في إحداث الربط، ومن بين أدوات      

  .لضمائر، أسماء اإلشارة، أسماء الموصولاالحالية، نذكر ا

  :الضمـــائر -أ

     الضمير من األدوات التي تحقق اإلحالة،فضمير هو لموضوع لتعيين مسماه  يعد

، فالضمائر تصل عوضا عن األسماء و الصفات التي ينمستقرا بتكلمه أو خطابه أو تع

االستعمال وأدعى إلى الخفة و ربط بالضمير بديل إلعادة الذكر وال لزوم لتكرارها، فال

 .(1) االحتضار

  :فقد استعمل الضمير في عدة مواضع من بينها    

تحريم الكبر عن : قوله صلى اهللا عليه وسلم في كتاب البر والصلة و اآلداب في باب

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قاال: أبي سعيد الخذري وأبي هريرة رضي اهللا عنهما

   .(2) "و الكبرِياءِ رداُؤه، فَمن ينَازعني عذْبتُه العز"  :وسلم

  المحال إليه  اــــــــــنوعه  الةــــــــــاإلح

  اهللا  إحالة داخلية ضميرية قلبية  إزاره

 اهللا  إحالة داخلية ضميرية قلبية  تنازعني

 اهللا  إحالة داخلية ضميرية قلبية  عذبته

                                       
  . 137ص، 2000، 2القاهرة، مصر،ط، 1،ج البيان في روائع القرآن،عالم الكتب: تمام حسان- - (1)
  . 1074م،صصحيح مسل:مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري سنحال وأب - (2)
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تص بهما سبحانه و تعالى و استعمل اهللا عز وجل ضمير فمعناه أن العز و الكبرياء يخ

في البداية لوصف نفسه، ثم عوض هذا الضمير بضميري المتكلم ) الهاء( الغائب 

؛ عندما تكلم عمن ينازع اهللا في العز و الكبرياء فعندما نقرأ هذا النص )و التاء الهاء(

ثٌ  اهللا نجد أندحث عنه في الوقت نفسه،  مدححظ انفالت في و تخلل في وال نالوم

وهو لقيد داللي ،تراكيب رغم تبادل في الضمائر بين الغائب و المتكلم، والتي تخضع 

ويمكن  (1) إليهوجوب تطابق الخصائص الداللية بين العنصر المحيل و العنصر المحال 

   (2) .للضمير أن يحيل إلى غير ما هو معتاد أن يحيل إليه متجاوزا النص

باب معرفة : اإليماناالحالة قوله صلى اهللا عليه وسلم في كتاب  نماذج ومن

ثُم يفرغ اهللا من القضاء بين العبد، و يبقى رجُل بوجهه على ...(: يقول: طريق الرؤية

بني وجهي عن النَّار فَإنَّه قد قَشَ فاصرِ بِأي ر: فتقوُل دخُوالً، النَّار النَّار هو َآخر َأهِل

  .(3) )ي ذَكَاُؤهانريحهاَ و َأحرقَ

  المحال إليه  نوعـــــــــها  اإلحالة

  آخر أهل النار  إحالة داخلية على الحق  هو

  قشبني ريحها أو احرقني ذكاؤها  إحالة داخلية على الحق  الهاء

                                       
.17لسانيات الخطاب،ص: يبمحمد خطا  -  (1)  

   .95ص، صحيح مسلم: ري النيسابورييالحسن مسلم بن الحجاج القش وأب-(2)
.1167، ص المصدر نفسه  -  (3)  
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  ضمير الشأن) هو(حالي هنا هو ضمير المنفصل للمفرد الغائبفالرابط اإل
أحال إلى ما بعده إحالة بعدية و تطابقت مع المحال إليه في " هو"لضمير ا فنالحظ أن

الذي ) الهاء( اإلفراد و التذكير، نجد في النص أيضا الضمير المتصل للمفرد الغائب 
لعب دوراً في اإلحالة التي لها دور في تخفيف التماسك النحوي، وهذا األخير وقع اسما 

) قد قشبني ريحها( دهـي بعــفسرته الجملة الت وهو ضمير شأن) هفإنّ(ي ـللناسخ ف
فالجملة األولى خبر للناسخ ) احرقني ريحها( لة أخرى لزيادة التوضيح ـو أضيفت جم

أحال إليهما إحالة بعدية تطابق مع ) الهاء(  و الثانية معطوفة عليها و ضمير الشأن
  .والتذكير في اإلفراد) القشب، الحرق(المحال إليه 

ضمير الشأن يقوم بوظيفة الربط  أن فقد بين'' تمام حسان" ما أكده الدكتور  وهذا      
و يعود دائما على متأخر لفظا و تطابق تذكيراً و تأنيثاً في الغالب مع المسند إليه من 
خالل إحالتي البعدية في تحقيق التماسك و االتساق داخل النص وعليه نستنتج أن 

  .لتحقيق التماسك داخله  و أداةالضمير مهما كان شكله وسيلة 

  :سماء اإلشارةأ  -ب

     لفظ مهم  «: هاأسماء اإلشارة من بين الوسائل المحققة لإلحالة وهي تعرف بأنّ تعد

أو المشار إليه، وهو ال يدل على  هيستعمله المتكلم لداللة على الشخص المتحدث عن

ا الذي يقوم على العموم، إم شيء معين، وهي تحيل إلى المشار إليه، و المشار إليه

المسمى فيقوم على الخصوص لذلك ال تتحقق اإلشارة إال متى توفر ما يعين المشار 

   (1).»إليه

                                       
.1065،ص1أصول تحليل الخطاب،ج: محمد الشاوش- (1)  
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و قد ورد استعمال أسماء اإلشارة في عدة من األحاديث نذكر من بينها قوله صلى اهللا 

ن زيد بن خالد مطرنا بالنوء، ع: بيان كفر من قال: باب: عليه وسلم في كتاب اإليمان

هْل تدرون ماذا قال : (الجهني رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

فأما من . أصبح من عبادي مْؤمن بي وكافر : قال: قال. اللّه ورسولُه أعلم: ربكُم؟ قالُوا

مطرنا : وأما من قال. كبمطرنا بفضل اللّه ورحمته فذلك مْؤمن بي وكافر بالْكو: قال

  (1)). بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالْكوكب

  المحال إليه  نوعـــــــــها  اإلحالة

  مؤمن وكافر  الحق ىعل إحالة أشارية  داخلية  ذلك

  مؤمن وكافر  سابق ىعل إحالة أشارية داخلية  ذلك

لبدل الذي يشير إليه هو كل من مبدل منه ومحيل، و ا) ذلك( فاسم اإلشارة       

خرين عنه، والمحال إليه بالعودة إلى المتأخر هو إحالة أالمت) مؤمن وكافر(اللفظين 

بعدية، فهذا األخير حقق المعنى األساسي للنص ككل فأصبح كتلة متماسكة منسجمة 

 .األجزاء

أفئدتهم باب يدخل الجنة أقوام : قوله أيضا في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها "

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " اهللا عنه  يعن أبي هريرة رض: مثل أفئدة الطير

                                       
   .56صحيح مسلم،ص: بن الحجاج القشيري النيسابوريالحسن مسلم  وأب - (1)
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الحمد هللا ،فحمد اهللا بإذن اهللا فقال له : دم ونفخ فيه الروح عطس ،فقالآقال لما خلق اهللا 

دم ، اذهب إلى أولئك المالئكة إلى مالء منهم جلوس ، فسلم عليهم  آربه يرحمك ربك يا 

هذه : وعليكم السالم ورحمة اهللا ثم رجع إلى ربه  فقال: السالم عليكم فقالوا : فقال 

هما شئت  اختر أي:تحيتك وتحية نبيك بينهم ، وقال اهللا عز وجل وعال ويداه مقبوضتان 

دم آها ــاخترت يمين ربي وكلتا يدي  ربي يمين مباركة ثم وبسطها ، فإذا في: فقال 

هؤالء ذريتك ، فإذا كل إنسان مكتوب عمره : فقال !هؤالء أي ربي ما :و ذريته  فقال

: ون  سنة  قالـأربع بين عينيه فإذا فيهم رجل اضوؤهم أو اضؤهم ، ولم يكتب له إالّ

أي رب فزده : هذا ابنك داود وقد كتب له عمره أربعين سنة ، قال : قال!يارب ماهذا

: ت له عمري ستين سنة، قال ني جعلفإنّ: ذاك الذي كتب له ، قال : في عمره ،قال 

هبط منها وكان ادم يعد لنفسه فاتاه ملك الموت   اسكن الجنة فسكن الجنة ثم:أنت وذاك 

سنة ، قال بلى ولكنك قد جعلت البنك داود  ألفقد عجلت وقد كتب لي : دم آفقال له 

يومئذ بالكتاب  وأمرمنها سنة ، فجحد،فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته فمن 

  (1 )."ودوالشه

  

  

                                       
. 1167صحيح مسلم ،ص : بن الحجاج القشيري النيسابوري ن مسلم الحس وأب  (1)  
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  المحال إليه  نوعـــــــــها  اإلحالة

  المالئكـــــــــة  إحالة اشارية على الحق  أولئك

  إحالة اشارية على سابق  هذه
وعليكم السالم ( وردها ) السالم عليكم(قشبن

  )و رحمة اهللا

  ذريتك  إحالة اشارية على الحق  هؤالء

  داود  إحالة اشارية على الحق  هذا

  عمر داود  رية على هاتفإحالة اشا  ذاك

فقد ساهمت أسماء اإلشارة في تحقيق اإلحالة داخل النص،فيعود اسم اإلشارة          

بعده مباشرة فهو إليه إحالة بعدية قريبة، و ) المالئكة( على المحال إليه ) أولئك(األول 

كم السالم وعلي( وردها ) السالم عليكم: ( يعود على عبارتي السالم) هذه(اللفظ الثاني 

هاتين بين  التي ساهمت في إحداث الربط ) هذه(حيث وظفت اإلشارة )ورحمة اهللا

سم اإلشارة إهما تحية ادم عليه السالم وذريته، و ن أنّالعبارتين بالكالم الالحق الذي بي

  .شبه كثيرا الضمير ذلك يمكن أن يعوض أحيانا 

أن اإلشارة تعمل في الربط «" تمام حسان''ة الربط في النص حيث يرى يملعفي      

   (1).»في مواقع صالحة الربط

                                       
.18،ص2البيان في روائع القرآن،ج: تمام حسان - (1)  
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ا اسم اإلشارة وهذا ما جعل الحديث في تواصل و أجزاء الكالم في ترابط، أم

ا ويحال إليه إحالة  داخلية بعدية، أم) ذرية ادم عليه السالم(فحيل إلى ) هؤالء(الثالث

ا اسم اإلشارة الخامس ليه السالم، أماسم اإلشارة هذا الذّي يحيل بعديا إلى ابنه داود ع

ذالك، وقد عاد إلى الكالم سابق، في المرة األولى إلى ما كتبه اهللا تعالى من عمر داود 

مع إمكانية عودته «وفي المرة الثانية إلى ما تنازل عنه ادم من عمره لفائدة عمر داود، 

   (1).»تصاد اللغويإلى متوليات جميلة أكثر في إطار اإلحالة الموسعة بهدف االق

      في اإلحالة، فهذا  الألسماء اإلشارة دور بارز ومن خالل ما سبق نستنتج أن

األخير ال يسهم في الربط بين الجمل فقط، بل يساهم في الربط المعنى العام للنص 

  .ير كتلة متماسكة منسجمةسككل، ل

       

  

  

  

  

  

  

                                       
   .19ص لسانيات الخطاب،: خطابي محمد - (1)
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 :األسماء الموصولة -ج

االحالية التي تساهم في تحقيق التماسك و الربط بين أجزاء  هي من بين الوسائل      

اسم غامض مبهم يحتاج دائما لتعيين مدلوله و إيضاح :" النص،و االسم الموصول هو

وقد استعملت أسماء الموصولة لتحقيق  (1)"المراد منه إلى احد شيئنا ما جملة آو شبهها

  :اإلحالة و منها نذكر

الصفات التي : في كتاب الجنة وصفة نعيمها و أهلها في بابقوله صلى اهللا عليه وسلم 

َ : يعرف بها في الدنيا أهل الجنة و أهل النار نكتب فيما بعد ارٍ غياض بن حمعن

 هتي خُطْبمٍ فوصلى اهللا عليه وسلم قَاَل ذَاتَ ي وَل اللَّهسر َأن ،يعاشجي   «الْمبر َأالَ ِإن

ي َأننرِإنِّي خَلَقْتُ  َأمالٌَل وا حدبع لْتُهاٍل نَحذَا كُلُّ مي هموي ينلَّما عمم هِلْتُما جم كُملِّمُأع

َأحلَلْتُ عبادي حنَفَاء كُلَّهم وِإنَّهم َأتَتْهم الشَّياطين فَاجتَالَتْهم عن دينهِم وحرمتْ علَيهِم ما 

هم وَأمرتْهم َأن يشْرِكُوا بِي ما لَم ُأنْزِْل بِه سلْطَانًا وِإن اللَّه نَظَر ِإلَى َأهِل اَألرضِ لَ

لي بِك فَمقَتَهم عربهم وعجمهم ِإالَّ بقَايا من َأهِل الْكتَابِ وقَاَل ِإنَّما بعثْتُك َألبتَليك وَأبتَ

رُأح ي َأننرَأم اللَّه ِإنو قْظَانيا ونَاِئم ُؤهتَقْر اءالْم لُهغْسا الَ يتَابك كلَيلْتُ عَأنْزشًا ويقَ قُر

غْزِك فَقُلْتُ رب ِإذًا يثْلَغُوا رْأسي فَيدعوه خُبزةً قَاَل استَخْرِجهم كَما استَخْرجوك واغْزهم نُ

 اكصع نم كَأطَاع نْل بِمقَاتو ثْلَهةً مسثْ خَمعشًا نَبيثْ جعابو كلَيقَ عنُنْفقْ فَسَأنْفو .  

قَاَل وَأهُل الْجنَّة ثَالَثَةٌ ذُو سلْطَانٍ مقْسطٌ متَصدقٌ موفَّقٌ ورجٌل رحيم رقيقُ الْقَلْبِ ِلكُلِّ 

                                       
   . 341،ص 1980، 3مصر ،ط، القاهرة،1،جالنحو الوافي،دار المعارف: عباس حسن - (1)
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وَأهُل النَّارِ خَمسةٌ الضعيفُ الَّذي الَ  -قَاَل  -قُربى ومسلمٍ وعفيفٌ متَعفِّفٌ ذُو عياٍل  ذي

 عطَم خْفَى لَهي الَ يالَّذ الْخَاِئناالً والَ مالً وَأه ونعتْبا الَ يعتَب يكُمف مه ينالَّذ لَه ربز ِإنو

وذَكَر   .   " خَانَه ورجٌل الَ يصبِح والَ يمسي ِإالَّ وهو يخَادعك عن َأهلك وماِلك  دقَّ ِإالَّ

 بخَْل َأوِ الْكَذاشُ   " الْبالْفَح يرالشِّنْظ(1)  »" و  

  المحال إليه  نوعـــــــــها  اإلحالة

  الطائعين، العاصين  السابق ىعل إحالة أشارية  داخلية  من

السابق ىعل إحالة أشارية  داخلية  ما   الجهل و العلم 

السابق ىعل إحالة أشارية  داخلية  الذي   الضعيف 

السابق ىعل إحالة أشارية  داخلية  الذّين   أهل النار خمسة 

السابق ىعل إحالة أشارية  داخلية  الذّي   الخائف 

وضع في ،"الذين"،"الذي"، "ما"،''من'':موصولة أسماء أربعةتوفر هذا الحديث على 

 أوو شموله كل العباد سواء الطائعين منهم  شتراكهإل'' من''سم الموصولإالبداية 

معنوية هي  أشياءليعوض بها عن '' ما''سم الموصول إالقبلية، و بإحالةالعاصين فقد قام 

النار دون أهل  ألهل" الذين" و " الذي''  المبهمسم المختص وضع اإل الجهل و العلم، ثم

 وخطورة مقعدهم) خمسة مقابل ثالثة( الجنة لمناسبة اختصاصهم بأكثر األصناف عددا

                                       
.1173،1174صحيح مسلم،ص :الحجاج القشيري النسيابوري الحسن مسلم بن وأب -  (1)  
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و إبهام و غموض أفعالهم وعدم منطقيتها، فهذا الضعيف ليس له عقل يزبره  و يمنعه 

 )رلهــذي ال زبـال( مما ال يحب فعله فهو مقلد للقوم وال يريد لنفسه األهل و المال،

عائد على ) الذي(، و اسم الموصول )الذي ليخفى له طمع( ،)م فيكم تبعاالذين ه( 

، الذين عاد على أهل النار خمسة  وربطته الصلة )ال يزبر له(الضعيف و ربطه لصلة 

ال يخفى له (عائد على الخائف و ربطته الصلة ) الذي(، اسم الموصول )هم فيكم تبعا(

 (1) جملة الصلة وذلك بأصل وظيفته، و اسم الموصول يجمع بين موصوفه و )طمع

فاالسم الموصول لما حصل الربط بين أجزاء الكالم، فقد ساهم اسم الموصول في 

  .تحقيق التماسك داخل النص

وعليه نستنتج أن لألسماء الموصولة دور في اإلحالة فهي تعتبر وسيلة من       
  .وسائل التماسك النحوي

 :التعريف و التنكير -3-2
    تدخل على االسم نكرة فتجعله معرفة ولكي يكون التعريف'' ال''ف يالتعر أداة تعد 

ها من األحرف وينتسب إليها أنّ ((2)التعريف إلىيكون االسم بعدها نكرة محتاجا  أن البد
ها لم المتخصصة وتقدم العبارات الدالة على ما سبق ذكره كما ينتسب إلى أداة التنكير أنّ

   .(3)يذكر من قبل
  
  

                                       
.93،ص 2005 ،2الخالصة النحوية، عالم الكتب، القاهرة، مصر،ط: تمام حسان- (1)  

  . 128،ص1ج:أصول تحليل الخطاب: محمد الشاوش- (2)
  .307تمام حسان،ص :النص و الخطاب و الجزاء، تر: دي بوجراندروبرت - (3)
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  :من بينها أحاديثالتعريف في عدة " أل"وقد وردت 
كر ، عن المعس أنضارباب فضل : قوله صلى اهللا عليه وسلم في كتاب المسافات       

حوسب رجل ممن كان قتلكم  «:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعود قال أبي
كان يأمر غلمانه أن فلم يجد من الخير شيئا ال انه كان يحافظ الناس، وكان موسرا، ف

  (1)»نحن أحق بذلك منه تجاوزا عنه'' : يتجاوزا المعسكر، قال اهللا عز وجل

الجنسية ألنها تفيد استغراق الكالم في  "أل"مقترنة بـ  )المعسكر(فجاءت لفظة        
خصائص اإلفراد المعسكرين، فقد ساهمت في إحداث التماسك بين الكالم السابق و 

  .الالحق
الصرف و بيع الذهب باب : المسافاتصلى اهللا عليه وسلم في كتاب  أيضاوقوله   

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عبادة بن الصامت، قال: بالورق نقدا
ر، والملح ر بالتمير، والتمير بالشعر، والشعر بالبة، والبة بالفضهب، الفضهب بالذّالذّ«

ء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم بالملح، مثال بمثل، سواء بسوا
، كلها )الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح(  األلفاظفكل ؛  (2)»إذا كان يدا بيد

مقترنة بها " ال" معروفة ومتداولة، لذا فأداة التعريف أنهامعمودة في ذهن المتلقى بحكم 
" ال''  ى مراحل كلها خارج النص أي أنوهي تحيل إل العهدية الذهنية" ال" هي 

يكون  ومصحوبها يدالن على إحالة خارجية تفيد في تماسك النص و فهمه دون أن
  .هناك مذكور في الكالم

دوراً في التماسك أيضا ذلك من خالل قوله صلى اهللا عليه وسلم  بوالتنكير يلع     
عن أبي عمران وثابت، عن أنس : أدنى أهل الجنة منزلة فيها: باب: في كتاب اإليمان

يخرج من النَّار أربعة ، فيعرضون  «: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: بن مالك

                                       
  .649صحيح مسلم،ص :مسلم بن الحجاج القشيري النسيابوري الحسن وأب - (1)

   .658،659نفسه،ص المصدر - (2)
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أي رب ، إذ أخرجتني منها فال تُعدني فيها  : فيقول  على اهللا عز وجل ، فيلتَفتُ أحدهم
  . (1)» فينجيه اهللا منها

عة لكن لم تعرف حقيقتهم إالّ عندما وصف فاعل نكرة يدل على الجما) أربعة(  
 إلىنكرة لتحيل ) أربعة( فقد جاءت لفظة  )يعرضون اهللا(النكرة بالجملة الفعلية 

  .اهللا تعالى وقد وافق العائد عليه في النوع و العدد أمامين سيعرضون ذالجماعة ال
في الليل : بوقوله عليه الصالة  والسالم في كتاب صالة المسافرين وقصرها با       

ِإن  " «: عن جابر سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول: ساعة مستجابة فيها الدعاء
الدنْيا واآلخرة  مسلم يسَأُل اللَّه تَعالَى فيها خَيرا من َأمرِ في اللَّيِل ساعةً ال يوافقُها رجٌل

ذَِلكو ، اهِإي طَاهِإال َأع لَةنكرتان ألنهما ) لممس(و ) رجل(فقد جاءت لفظة  . »(2) كُلُّ لَي
يدالن على العموم وليس على الخصوص فقد ساهمت في إحداث التماسك داخل 

  .الحديث
  :الحــذف 3-3

      النصية ظاهرة الحذف من بين الظواهر اللغوية المستعملة كثيرا، فاللسانيات  تعد
في الكشف عن عمليات الحذف، تكون الجمل المحذوفة " ليةتعتمد على القرائن المقا

، وقد نالت هذه القضية ((3)النص من خالل المحتوى الداللي أجزاءللربط بين  أساس
ن، فتعد هذه األخيرة  وسيلة من وسائل تحقيق التماسك النحوي، يهتمام النحاة و البالغيإ

النص  أنيساعد على ذلك فالحذف يكثر في النصوص دون الجمل المنفصلة، والذي 
النص على  ئساق وهذان العامالن يساعدان منشتبناء يقوم على التماسك و اإل

وقد ورد الحذف في عدة  ،وقد، ) ، (4) ةاالختصار و عدم إحالة بذكر معلومات فائض
  :أحاديث من بينها

                                       
.103صحيح مسلم،ص :الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النسيابوري وأب -   (1)  
. 204المصدر نفسه ،ص -  (2)  

  .  151نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي،ص: أحمد عفيفي - (3)
   . 253،ص 2005، 1،ط)دب(الداللة و النحو، مكتبة اآلداب، القاھرة ،:صالح حسین صالح الدین -، (4)
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 :وقد ورد حذف االسم في مواضع عدة  نذكر منها :الحذف االسمي - أ

عن تميم : الدين النصيحة إنباب بيان : اإليمانعليه وسلم في كتاب صلى اهللا  قوله 
هللا و : لمن؟ قال: قلنا" الدين النصيحة« :الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال أن: الدري

فالتقدير لقول النبي صلى اهللا عليه ، (1)»المسلمين وعامتهم وألمةلكتابه و لرسوله 
  :هو) مينالمسل وألمةهللا ولكتابه ولرسوله (وسلم

  .المسلمين ألمةوهي  +وهي لرسوله+  هللا ولكتابه هي
  .إلخ ]...[مبتدأ+ عطف) + جار و مجرور( خبر+عطف+ خبر+ مبتدأ 
والخبر هو شبه جملة جار و مجرور، إذ حذف في هذه الجملة االسمية المبتدأ      

هوم من خالل ألنه مف) هي(لداللة السياق عليه، فقد استغنى عن اللفظ ) المسند إليه(

حيث استغنى " لمن''السياق وذلك من السؤال المطروح عليه صلى اهللا عليه وسلم 

ضرورة  وجود داللة في " الزركشي "بالحذف عن تكراره، وهو من أهم الشروط عند

فالنبي صلى اهللا عليه وسلم قد اختصر حديثه بحذف المبتدأ  (2)"هم من سياقهفل المذكور

هنا من الحذف هو اإليجاز و االختصار، فالرسول صلى اهللا في عدة مواضع فالداعي 

ن يؤمن بوحدانيته اهللا ، وأالدين حنيف قد أمرنا بإخالص النصيحة عليه وسلم يخبرنا أن

ما نجتنب ل أمره و ، و نمتثرسوله صلى اهللا عليه وسلم ، ونعمل بحكمةسبحانه وتعالى

  .عنه اونصح عامة المسلمين و نصحهم عما غفلو،نهى عنه 

                                       
   .51صحيح مسلم،ص: الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النسيابوري وأب -  (1)
  بیروت، لبنان ، 3ج محمد أبو الفضل إبراھیم، دار الكتب، :الرھان في علوم القرآن، تح: الزركشي - (2)
   .111،ص 1988،)دط( 
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كيف : كما ورد الحذف االسمي أيضا في قوله صلى اهللا عليه وسلم في كتاب القدر باب
عبد  أبيخلق اآلدمي في بطن أمه و كتابة رزقه و أجله و عمله وشقاوته وسعادته، عن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  حدثنامسعود رضي اهللا عنه قال  بن الرحمان عبد اهللا
ثم  - نطفة  -إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما « :وهو الصادق المصدوق

يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح 
فوالذي ال إله غيره : ويؤمر بأربع كلمات ،بكَتْبِ رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد

ن بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكو
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 

 » (1)بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله

 

   مـــوجود           لـــهإ                 ال 

  اسمهـا           خبرها محذوف   ال نافية للجنس  

فقد حذف الخبر لداللة السياق على المحذوف وكذا التحقيق، ذلك لكثرة دوراته        

فهذه حقيقة ثانية تعرفها كل الناس، وفي الحديث يبان مبدأ اإلنسان في الكالم و التعود، 

لسالم مصير في بطن أمه،  و تنقله من طور إلى طور آخر، ثم يبين عليه الصالة وا

و إما إلى النار، والرسول جاء تمثل عن سوء الخاتمة، فمن بني   اإلنسان إما إلى الجنة

 طاعة اهللا وحان اجله أشرك باهللا فمات كان من أهل النار يآدم من يعمل كل عمره ف

                                       
  . 1090صحیح مسلم ،ص:الحسن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري  وأب– (1)
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وآخر عمل كل عمره بالكفر وارتكاب المعاصي عند قرب اجله اسلم وتاب فمات 

  .ونسأل اهللا حسن الخاتمةوصار من أهل الجنة 

: سمي أيضا قوله صلى اهللا عليه وسلم في كتاب اإليمان ومن أمثلة الحذف اإل      

عبد الرحمان عبد اهللا بن عمر بن  أبيعن : بيان أركان اإلسالم و دعائمه العظام: باب

 :سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: الخطاب رضي اهللا تعالى عنهما قال

»نبالَةِإقَامِ الصو ،وُل اللَّهسداً رمحم َأنو ِإالَّ اللَّه الَ ِإلَه َأن ةادسٍ شَهلَى خَمع الَماِإلس ي 

   . (1)»وِإيتَاء الزكَاة، والْحج، وصومِ

م علَى بني اِإلسالَدف و تقدير هو ورد فيها ح) بني اِإلسالَم علَى خَمسٍ(فجملة 

اسم +حرف جر+ نائب فاعل +فعل ماضي مبني للمجهول أركانخَمسٍ 

وقد حذف المضاف إليه إنجازاً و اعتمادا على إعمال  )ليهإمضاف + مضاف(مجرور

المخاطب لدهنه في تقدير المضاف إليه المميز بالعدد المذكور وفي العدد المذكور قرينة 

مذكر، مما يدل ) خمس( ، فقد جاء العدد )همضاف إلي(لفظية تدل على أن المحذوف 

على تأنيث المحذوف فدل الحذف على اإليجاز و سرعة و تعجيل في معرفة األركان 

  .الخمسة لإلسالم

  

                                       
.37صحيح مسلم،ص:الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النسيابوري وأب -   (1)  
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  :الحذف الفعل - ب

قوله صلى اهللا عليه وسلم في : نذكر األمثلةوقد ورد حذف الفعل، ومن بين        

سمعتُ : عنِ النُّعمانِ بنِ بشيرٍ قَاَل ت، أخذ الحالل وترك الشبها: كتاب البيوع باب

ِإن الْحالَل بين ، وِإن الْحرام بين ، وبينَهما «: رسوَل اللَّه صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم يقُوُل 

بهات استَبرَأ ِلدينه وعرضه ، ومن مشْتَبِهاتٌ ال يعلَمهن كَثير من النَّاسِ ، فَمنِ اتَّقَى الشُّ

  .(1)» .وقَع في الشُّبهات وقَع في الْحرامِ

 نهـاستَبرَأ ِلدي (والتقدير هنا ؛)استَبرَأ ِلدينه وعرضه(فقد حذف الفعل في الجملة  

  .صار وذلك لداللة السياق عليهو االخت لإليجازفكان حذف الفعل ) رضهلعاستَبرَأ  و

بر ــتاب الـقوله صلى اهللا عليه وسلم قوله في ك أيضاومن أمثلة حذف الفعل        

حدثنا أحمد بن عبد اهللا بن يونس : نصر األخ ظلماً أو مظلوماً: باب: و الصلة واآلداب

ِل« :فَقَاَل: الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فقال أنى َأهوعذَا دا هالْ مةيلاهقَالُوا الَ . »ج

فَالَ بْأس ولْينْصرِ الرجُل "َأحدهما اآلخَر قَاَل  اقْتَالَ فَكَسع للَّه ِإالَّ َأن غُالَمينِرسوَل ا يا

ا َأخَاهظْلُومم ا َأوفجملة  ؛ ((2)»ظَاِلم»ةيلاهى الْجوعر فقد طرأ حذف الفعل و التقدي »د

أتدعون دعوى الجاهلية، فقد حذف الفعل هنا لداللة السياق : الفعل المحذوف تقديره

  .عليه فكان الحذف هنا على جهة االستفهام

                                       
  .1070 ،صصحيح مسلم  : النيسابوريمسلم بن الحجاج القشيري  الحسن وأب – (1)
  .1198صالمصدر نفسه  -  ((2)
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فضل : كما ورد حذف الفعل في قوله صلى اهللا عليه وسلم في كتاب التوبة باب      
األوقات  الفكر في أمور اآلخرة و المراقبة وجواز ترك دلك في بعضوحرام الذكر 

والذي نفسي بيده إن لو تدمون على ما  «: فقال رسول اهللا  :واالنشغال بالدنيا
! ةظلالمالئكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حن لصافحتكم ندي في الذكرتكونون ع

نذكر : ، والتقدير الفعل هنا"في جملة ساعة وساعة "فقد حذف الفعل ؛(1)»ساعة وساعة 
  .لهو ساعة فقد حذف الفعل لإليجاز و االختصارنساعة و 

  :ذف الحمليــــالح -ج
   : حذف الجملة الفعلية -1

باب األمر بقتال الناس حتى : في كتاب اإليمان في قوله وقد ورد الحذف     
توا الزكاة، و يؤمنوا بجميع ؤال اله إال اهللا محمد رسول اهللا و يقيموا الصالة و ي: يقولوا

من فعل ذلك عصم نفسه وماله إال بحقها ووكلت سريرته  ، وان ما جاء به النبي 
إلى اهللا تعالى، و قتال من منع الزكاة أو غيرهما من حقوق اإلسالم و اهتمام اإلمام 

ُأمرتُ َأن ُأقَاتَل النَّاس « :، قالعن أبي هريرة، عن رسول اهللا : بشعائر اإلسالم
عصموا منِّي ،و يؤمنوا بي و بما جئت به، فإذا فعلوا ذلك الَ ِإٰله ِإالَّ اهللا: ولُواحتَّى يقُ

لَى اللَّهع مهابسحا وقِّهِإال بِح مالَهوَأمو مهاءم(2)»د   
فقد حذفت ) عصموا منِّي دماءهم وَأموالَهم(فقد طرأ على الحديث حذف في جملة       

  .، وذلك لداللة السياق عليها، وذلك لإليجاز و االختصار)عصموا منِّي (الجملة الفعلية 

كون نهي عن المنكر من اإليمان باب : اإليمانفي كتاب  أيضاالحذف  كما ورد       
أبي  نع. وف، والنهي عن المنكر وجبانوان اإليمان يزيد وينقص، وان األمر بالمعر

سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : رضي اهللا عنه قال  سعيد الخدري
                                       

  .40، صصحيح مسلم  : النيسابوريالحجاج القشيري مسلم بن  أبي الحسن -  (1)
   .46، ص المصدر نفسه   - (2)
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من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده ، فإن لم یستطع فبلسانھ ، فإن لم یستطع   «:ولـــيق

وذلك  )فليغيره(  في قولھ  ةالجملة الفعلیفقد حذف  (1)" فبقلبھ ، وذلك أضعف اإلیمان
  .هذا الحذف لإليجازو االختصارطرأ الحذف على الجملة االسمية ،لداللة السياق عليه، 

عبد     عن تفاضل اإلسالم، وأي أمور أفضل : في كتاب اإليمان باب وقوله  
َأَل النَّبِيلًا سجر ا َأنمنْهع اللَّه يضرٍو رمنِ عب لَامِ  اللَّهالِْإس قَاَلَأي رخَي":  متُطْع

و تقرأ السالم  (طرأ عليها حذف " الطَّعام وتَقْرُأ السلَام علَى من عرفْتَ ومن لَم تَعرِفْ
فقد حذف الفعل الجملة الفعلية لداللة السياق عليها، وكان الحذف ) على من لم تعرف

  .لإليجاز و االختصار

 :حذف الجملة االسمية -ب

اإليمان باهللا و الجهاد «:يا رسول اهللا أي األعمال أفضل؟ قال: قلت : ذر قال أبيعن 

فقد ؛ (2)»انفعها عند أهلها وأكثرها ثمنا: أي الرقاب أفضل؟ قال: قلت: قال" في سبيله

أفضل الرقاب أنفسها وكذلك : واصل فيها) أفضل الرقاب( حذفت الجملة االسمية 

  .لحذف لإليجاز و االختصارأفضل الرقاب أكثرها ثمنا فقد طرأ ا

 أهلجاء رجل من : اإلسالم أركانالسؤال عن : باب اإليمانكتاب  أيضا وقوله 
 :قال" قصد:"قال أرسلكاهللا  أنيا محمد أتانا رسولك فزعم لنا انّك تزعم  «:البادية فقال

فالذي خلق : ، قال''اهللا'' : فمن خلق األرض؟ قال: اهللا،قال: فمن خلق السماء؟ قال
فقد حذف جملة الجواب و ؛ (3)»" نعم:"ونصب هذه الجبال؟ قال األرضالسماء وخلق 

  .فقد طرأ الحذف الجملة االسمية وذلك لداللة السياق عليها أرسلنيتقديرها نعم اهللا 

                                       
   .89صحيح مسلم ،ص: الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري وأب -  (1)
  .100،ص المصدر نفسه – (2)
   .100المصدر نفسه،ص - (3)
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  :من خالل دراستنا توصلنا إلى النتائج اآلتية

 اليهـــلقد حاول الدرس اللساني تجاوز حدود الجملة، فلم يبق هذا األخير حكرا ع -1

 .بل سعى إلى البحث عن نطاق أوسع لكي يصبح الدرس أكثر توسعا ،و على قواعدها

طة مجموعة من اسبو ،إن التماسك النحوي يسهم في إحداث ترابط الجمل في النص -2

 .الروابط، ويصب اهتمام هذه الروابط بظاهر النص

تعتبر حروف العطف من بين التقنيات التي تساهم في التماسك النحوي فبواسطتها  -3

 .يتحقق الوصل داخل النص

من خالله يتحدد لنا المعنى الحقيقي يلعب التقديم دورا بارزا في التماسك النحوي، ف -4

 .داخل النص

 .في إحداث التماسك النحوي داخل النص حالةساهمت اإل -5

الضمائر، أسماء اإلشارة، األسماء : حالية ومن بين هذه الوسائل نذكرتعدد الوسائل اإل -6

 .الموصولة، فكلها تساعد على تحقيق التماسك النحوي داخل النص

7- تي تساهم في بناء التماسك النحوي، فالحذف هو أسلوب الحذف من األدوات ال يعد

بين األسلوب و الموقف، فهذا األخير لعب دورا في الربط  يتالءمتعبيري و أداء لغوي 

 .و فهم المقصود تفالمتلقي يحاول من خالل تقدير المحذوفا

دراسات عميقة من اجل الكشف  إلىتظل الدراسة في مجال الحديث النبوي بحاجة  -8

 .عن الكثير من األسرار التي تكثرها نحويا و بالغيا

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  الخــاتــمــة

 

 
54 

بجانب من الجوانب المتوفرة في  أحاطتتكون  هذه الدراسة قد  أن نرجووفي األخير  

  .و نتمنى أن نكون قد وفقنا في هذا البحث،المدونة 

التي " لحلوحي فهيمة '' كما أتقدم بفائق عبارات الشكر و التقدير لألستاذة المحترمة 

من اهللا سبحانه و تعالى السداد و القبول  ونرجو،  ةالعلمي عونا في هذه المسيرة ليكانت 

متجذر فينا االكمال هللا و الخطأ و النسيان طبع ولسنا نقول بعدها إالّ أن.  
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  : السيرة الذاتية 

   :اإلمام مسلم اسمه ولقبه:اوال 

 الحافظ المجود الحجة الصادق، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن هو اإلمام
مدينة  معروفة، ونيسابوروقُشَير قبيلة من العرب . ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري

/ هـ206بنيسابور سنةَ  وِلد. مشهورة بخراسان من أحسن مدنها، وأجمعها للعلم والخير
 .م821

   :اإلمام مسلم  الطفولة والنشأة:ثانيا 

 اإلمام مسلم في بيت تقوى وصالح وعلم، فقد كان والده حجاج بن مسلم القشيري نشأ

الجو  ت العلماء، فتربى اإلمام وترعرع في هذاأحد محبي العلم، وأحد من يعشقون حلقا
العلم مبكرا، فلم يكن  رحلته في طلب) رحمه اهللا(وقد بدأ اإلمام مسلم . اإليماني الرائع

وأول : "الحديث؛ قال الذهبي قد تجاوز الثانية عشرة من عمره حين بدأ في سماع
سنة عشرين وهو  التميمي، وحج في سماعه في سنة ثماني عشرة من يحيى بن يحيى

 ."أمرد

   :شيوخ اإلمام مسلم:ثالثا 
اهللا شيوخ كثيرون، بلغ عددهم مائتين وعشرين رجالً، وقد سمع  لإلمام مسلم رحمه

اهللا بن مسلمة القعنبي، فهو أكبر شيخ له، وسمع بالكوفة والعراق  بمكة من عبد
 .ومصر والحرمين

يحيى بن يحيى النيسابوري، وقتيبة بن سعيد  :ومن أبرز هؤالء األئمة:رابعا 
وإسحاق بن راهويه، وأبو خيثمة زهير بن حرب  ،أحمد بن حنبلوسعيد بن منصور، و

و موسى محمد بن المثنى، وهناد بن السري، ومحمد وأب وأبو كريب محمد بن العالء،
ومحمد بن يحيى الذهلي، والبخاري، وعبد اهللا الدارِمي وإسحاق  بن يحيى بن أبي عمر،

 .وخلق سواهم الكوسج،

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 مــلحـق

 

 
57 

 :  تالميذ اإلمام مسلم:خامسا  

بن أبي عيسى الهاللي، وهو أكبر منه، ومحمد بن عبد الوهاب الفراء  علي بن الحسن
، والحسين بن محمد القباني، وأبو بكر محمد )صحيحه(ولكن ما أخرج عنه في  شيخه،

 النضر بن سلمة الجارودي، وعلي بن الحسين بن الجنيد الرازي، وصالح بن محمد بن
اهللا بن  ، وأحمد بن المبارك المستَملي، وعبد)جامعه(جزرة، وأبو عيسى الترمذي في 
 .ن أحمد بن نصر الحافظ، وغيرهم كثيريحيى السرخسي القاضي، ونصر ب

 :  مؤلفات اإلمام مسلم:سادسا 

 :المؤلفات لإلمام مسلم رحمه اهللا مؤلفات كثيرة، منها ما وجد، ومنها ما فُقد؛ ومن هذه

   .كتابه الصحيح، وهو أشهر كتبه -

   .كتاب التمييز -
   .كتاب العلل -

   .كتاب الوحدان -
   .كتاب األفراد -

   .اَألقْرانكتاب  -
   .كتاب سؤاالته أحمد بن حنبل -

   .كتاب عمرو بن شعيب -

   .كتاب االنتفاع بُأهبِ السباع -
   .كتاب مشايخ مالك -

   .كتاب مشايخ الثوري -
   .كتاب مشايخ شعبة -

   .كتاب من ليس له إال راوٍ واحد -
   .كتاب المخضرمين -

   .كتاب أوالد الصحابة -
   .نكتاب أوهام المحدثي -
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   .كتاب الطبقات -
 .كتاب أفراد الشاميين -

   :منهج اإلمام مسلم في الحديث: سابعا

 اإلمام مالك رحمه اهللا كتاب الموطأ، أودعه أصول األحكام من الصحيح المتفق كتب

 عليه، ورتبه على أبواب الفقه، ثم عني الحفاظ بمعرفة طرق األحاديث وأسانيده
الحديث  الحديث من طرق متعددة عن رواة مختلفين، وقد يقعالمختلفة، وربما يقع إسناد 

 .أيضا في أبواب متعددة باختالف المعاني التي اشتمل عليها

إمام المحدثين في عصره، فخرج أحاديث السنة  ماعيل البخاريمحمد بن إس وجاء
بجميع الطرق التي للحجازيين والعراقيين والشاميين  على أبوابها في مسنده الصحيح

وكرر األحاديث يسوقها في كل باب  عليه دون ما اختلفوا فيه، واعتمد منها ما أجمعوا
إنه اشتمل : ذلك أحاديثه حتى يقالالباب الذي تضمنه الحديث، فتكررت ل بمعنى ذلك

 تسعة آالف حديث ومائتين، منها ثالثة آالف متكررة، وفرق الطرق واألسانيد على
 .عليها مختلفة في كل باب

، فألَّف مسنده الصحيح، حذا )رحمه اهللا(ثم جاء اإلمام مسلم بن الحجاج القشيري 
في نقل المجمع عليه، وحذف المتكرر منها، وجمع الطرق واألسانيد،  البخاري حذوفيه 

على أبواب الفقه وتراجمه، ومع ذلك فلم يستوعب الصحيح كله، وقد استدرك  وبوبه
سمعت أبي : قال الحسين بن محمد الماسرجسي. ي في ذلكعليه وعلى البخار الناس
 من ثالثمائة ألف حديث -المسند الصحيح  -صنَّفت هذا : "سمعت مسلما يقول :يقول

 ."مسموعة

كنت " :وقد استغرقت مدة تأليفه لهذا الكتاب خمسة عشر عاما، قال أحمد بن سلمة
ابن حجر  في بلده، كما ذكروقد ألَّفه ". مع مسلم في تأليف صحيحه خمس عشرة سنة

أصوله في  إن مسلما صنف كتابه في بلده، بحضور: "في مقدمة فتح الباري حيث قال
 ."حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز في األلفاظ، ويتحرى في السياق
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   :وفاة اإلمام مسلم:ثامنا 

. م875/ هـ261سنة، وتُوفِّي ودفن في مدينة نيسابور سنةَ  55عاش اإلمام مسلم 
 .رحمه اهللا رحمة واسعة، وجزاه عن المسلمين خير الجزاء
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  ورش عن نافع  ةالكريم بروايالقرآن 

  :المصادر:أوال 

أحمــد  :حمســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري، تــأبــي الحســن  -1
ــروت      ــي، بيـ ــاب العربـ ــة دار الكتـ ــد عنايـ ــوة، أحمـ زهـ

 .م1،2003لبنان،ط

  :جعاالمر: ثانيا

 :المراجع العربية - أ

ــل -1 ــراهيم خلي ــنص،دار الميســر للنشــر و  : إب ــانيات ونحــو ال ــي اللس ف
 .م1،2007ع، عمان، األردن طالتوزي

فـي نحـو الـنص، كليـة دار العلـوم، القـاهرة،        اإلحالـة : أحمد عفيفـي  -2
 ).ط.د(مصر،

ــة، دار  : أحمــد متوكــل -3 ــي اللســانيات الوظيفي ــة ف ــة العربي قضــايا اللغ
 ).دت( ،)دط(األمان للنشر و التوزيع، الرباط،

نســـيج الـــنص، المركـــز الثقـــافي العربـــي : األزهـــر الزنـــاد -4
 .1،1993بيروت،ط

ــيذبخــوش جــار اهللا حســين  -5 ــاب : ره ل ــي كت ــايرة ف ــات المتغ الثنائي
ــان       ــة، عم ــاني، دار دجل ــاهر الجرج ــد الق ــاز لعب ــل اإلعج دالئ

 .1،2008األردن،ط
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ــان -6 ــام حس ــاهرة  : تم ــب، الق ــالم الكت ــرآن، ع ــع الق ــي روائ ــان ف البي
 .2،2005مصر،ط

الخالصــة النحويــة، عــالم الكتــب ، القــاهرة     : تمــام حســان  -7
 .5،2005مصر،ط

الحـذف فـي النحـو العربي،مؤسسـة حمـادة      : تمام حمـد عبـد الميـزل    -8
 1،2005لدراسات الجامعية للنشر و التوزيع، عمان، األردن،ط

بالغــة الــنص، دار غريــب للطباعــة و النشــر : جميــل عبــد الحميــد  -9
 .1999،)ط.د(القاهرة،،و التوزيع 

ــ/ الخصــائص: ابــن جنــي  -10 ــد هــداوي، دار الكتــب : حت ــد الحمي عب
 .9،222،بيروت،ط1جالعلمية،

ــب  -11 ــي الخطي ــة  ا: القزوين ــوم البالغ ــي عل ــاح ف ــاني( إليض  المع
ــديع  ــان، البـ ــ)البيـ ــة    :ح تـ ــنين، مكتبـ ــادر حسـ ــد القـ عبـ

 .1،1996اآلداب،ط

ــي  -12 ــر البطاش ــن ياس ــل ب ــي  : خلي ــث ف ــاب مباح ــانيات الخط لس
ــروت   ــة، بيــ ــب العلميــ ــراء، دار الكتــ ــيس و اإلجــ تأســ

 .1،2010لبنان،ط

ــي -13 ــب اإلبراهيم ــة طال ــا: خول ــبة مب ــانيات، دار القص ــي اللس دئ ف
 .2000،) دط(حيدرة، الجزائر،،للنشر و التوزيع 

ــاج -14 ــود الح ــة حم ــاب، دار : ذهبي ــة الخط ــتلفظ و تداولي ــانيات ال لس
 .2005،)دط(األردن، ،األمل ، اربد
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ــن  -15 ــر ب ــومزاه ــداودي مره ــال: ال ــعر و ت ــين الش ــي ب رابط النص
 .1،2010ر، دار جرير للنشر و التوزيع، عمان، األردن،طثالن

ـ  ،البرهـان فـي علـوم القـرآن    : الزركشي -16 محمـد أبـو الفضـل    : حت
 .1998،)طد(،بيروت، لبنان،إبراهيم، دار الكتب 

: حت،فـي النحـو   األصـول : بكـر محمـد بـن سـهل     أبـو ابن سراج  -17
 .3،1996سسة الرسالة، بيروت، لبنان،طؤم ،يليتعبد الحسن الف

 اشـرون للنعلـم اللغـة النصـي، مكتبـة لبنـان      : سعيد حسـن بحـري   -18
 .1،1997القاهرة،ط

ــبحي  -19 ــراهيمص ــي إب ــاء، ج : الفق ــي، دار القب ــة النص ــم اللغ  1عل
 .1،2000القاهرة،ط

ــنين -20 ــدين حس ــاهرة : صــالح ال ــة اآلداب، الق ــو، مكتب ــة والنح الدالل
 .1،2005ط

ــل  -21 ــالح فض ــنص  : ص ــم ال ــاب و عل ــة الخط ــركة  ،بالغ الش
 .1،1996لونجمان،ط،المصرية العالمية للنشر 

ظـاهرة الحـذف فـي الـدرس اللغـوي دار      : ةطاهر سـليمان حمـود   -22
 ).دط(الجامعية للطباعة النشر و التوزيع، االسكندرية،

افي، دار المعـــارف، القـــاهرة النحـــو الـــو: عبـــاس حســـن -23
 .5،1980مصر،ط

ــاهر الجرجــاني -24 ــد الق ــ: عب ــل اإلعجــاز، ت محمــد رضــوان :حدالئ
 .1،2007دمشق، سوريا،ط ،وفايز الداية، دار الفكر
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ــل : تعلــي عــز -25 ــم األســاليب و تحلي ــة بــين عل االتجاهــات الحديث
 .1،1996الخطاب، الشركة أبو هول للنشر، القاهرة،ط

ــدة  -26 ــي رزق اهللا خوال ــعري ثنائيــة    : فتح ــاب الش ــل الخط تحلي
ــان   تاإل ــع، عمـ ــر و التوزيـ ــة للنشـ ــجام، أزمنـ ــاق و االنسـ سـ

 .1،2006،طاألردن

ــاني  -27 ــد خط ــاب : محم ــانيات الخط ــافي ،المركزلس ــاءال ،الثق  بيض
 .2،2006المغرب،ط

ــة  -28 ــار عطي ــين    : مخت ــب ب ــث التراكي ــأخير مباح ــديم و الت التق
ــة و  ــلوبيةالبالغـ ــر األسـ ــة والنشـ ــدنيا الطباعـ ــاء لـ  ، دار الوفـ

 ).دط(، مصر،اإلسكندرية

ــم  -29 ــن قاس ــن ب ــد الحس ــو محم ــرادي أب ــد و : الم ــيح المقاص توض
ـ ،المسالك شـرح ألفيـة بـن مالـك      عبـد الرحمـان علـي سـليمان     : حت

 .1،2001بي، القاهرة، مصر،طدار الفكر العر

ــم  -30 ــن قاس ــن ب ــد الحس ــو محم ــرادي أب ــي : الم ــداني ف ــى ال الجن
ـ   و محمـد نـديم فاضـل، دار     فخـر الـدين قبـاوة   : ححروف المعـاني، ت

 .1،1992الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط

ــة  أصــول: محمــد الشــاوش -31 ــة العربي ــل الخطــاب فــي النحوي تحلي
 .1،2001المؤسسة العربية، بيروت،ط ،النص تأسيس

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


ع ـمراجـصادر والـة المـائمــق  
 

 
65 

ــدة  -32 ــطفى حمي ــة   : مص ــب الجمل ــاط تركي ــربط و االرتب ــام ال نظ
ــر و     ــة للنشــ ــرية العالميــ ــركة المصــ ــة، الشــ العربيــ

 ).دط(التوزيع،لونجمان،

ــة، مؤسســة الرســالة: مصــطفى الغالينــي -33 ، جــامع الــدروس العربي
 .1،2005بيروت، لبنان ط

ــلطان نم -34 ــر س ــة   : ي ــل، مطبع ــة و الجم ــة و الجمل ــة الكلم بالغ
 .3،1991المعارف،ط

فــي النحــو العربــي نقــد و توجيــه منشــورات : مهــدي المخزومــي -35
 ).دط(بيروت،،المكتبة العربية 

ســرار كتــاب الطــراز فــي اإليجــاز أل: يحــي بــن حمــزة العلــوي -36
ــاز  ــائق اإلعج ــوم حق ــح ،عل ــدار  : ت ــاهر، دار الم ــى الط ــن عيس ب

 .1،2007اإلسالمي،ط

 :الكتب المترجمة إلى العربية: ب

ــد  -1 ــاري يرأزوال ــان م ــتكوج ــو :فايس ــاموس الموس ــد  عيالق الجدي
 منـذر عياشـي، المركـز الثقـافي العربـي، البيضـاء      :تـر  ،لعلوم اللسـان 

 .1،2007المغرب،ط

ــول -2 ــراول وي ــاب: ب ــل الخط ــر ،تحلي ــر  : ت ــي و مني ــي الزليط لطف
 .1997،)دط(التركي، مطابع الملك سعود، الرياض،

ــرت دي  -3 ــدبروب ــاب و : وجران ــنص و الخط ــراءال ــر، اإلج ــام : ت تم
 .1،1998القاهرة،ط،م الكتبحسان، عال
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علـم اللغـة النصـي     إلـى ل خمـد : فولفانج هاينة مـن دويتـر فيهفنجـر    -4
ــر ــع  : ت ــر و التوزي ــعود للنش ــك س ــة المل ــي جامع ــيب العجم ــن ش ب

  .1999،)ط.د(المطابع، الرياض، السعودية،

 القواميس و المعاجم:ثالثا    

المعجــم الوســيط، دار الــدعوة   : إبــراهيم مصــطفى و آخــرون   -1
 .1989، )ط.د(بول تركيا،،اسطن2ج

ــ -2 ــود عمرالزمخشــري وأب أســاس البالغــة، دار : القاســم جــار اهللا محم
ــح  ــة ، ت ــب العلمي ــروت    : الكت ــود، بي ــون الس ــل، عي ــد باس محم

 .1،1997لبنان،ط

لسـان العـرب   : إبن منظور اإلفريقـي جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم       -3
 .1،1997دار صادر،بيروت لبنان،ط

 :الرسائل الجامعية: رابعا

طـوق الحمامـة فـي    : لخطاب األدبي مـن منظـور لسـانيات الـنص    ا -
ريــاض صــبي مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير، : األلــف و اآلالف

 .2005-2004جامعة عنابة،
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