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 آمالي تحقيق من يمنعني  ولم والبحث العلم فرصة منحي من إلى

 . (أبي)
  ونيل بالنجاح لي بالدعاء يديها رافعة البحث مسيرة معي تابعت من إلى

 المراد

 . (أمي)
 الصعاب لي وذللوا، الطريق أمامي ومهدوا، أنفسهم على آثروني من إلى

 ،  العلم نور من بقبس وأحظى، النجاح ساللم أعتلي كي

 .(وحممد طارق) أخوي
 محب وكل، وخاصته القرآن أهل  وإلى، الكريمة أسرتي أفراد بقية وإلى

 الضاد.  لغة على وغيور

 . المتواضع  الجهد  هذا  أهدي  جميعا إليهم

 



 والتقدير  الشكر

 
 لألسثااة  والعرفثا  كث  الشثكر ثثم، البحث   هذا بإتمام علي   أنعم الذي، اوآخرً  أولً  هلل  الشكر

 كثا  فقثد ، لهثا ورعاياهثا الدراسثة هثذ  علث  اإلشراف بولهاوق   لهالافض   الزليطني  سالم  نعيمة  الدكاور 
 الجزاء. خير عني هللا فجزاها، عنه غن  لي كا  ما فض    الدقيقة ومالحظاتها السديد  آلرائها

 وجهثثوني الثثذي  ، العربيثثة اللغثثة قسثثم فثثي الكثثرام أسثثاتذتي لكثث  والاقثثدير بالشثثكر أتوجثثه كمثثا
 أشثكر كمثا, عل  ما أسثدا  لثي مث  نصثو وتوجيثه   الشيخ  أحمد   الدكاور  بالذكر  وأخص   ونصحوني

 .  صالحة بدعو  أم طيبة بكلمة سواء، والمساعد  العو   يد  لي قدم م  ك 
 



 أ 

 :  المقدمة
معلثثم البشثثرخة وخثثاتم والصثثال  والسثثالم علثث  ، فاتحثثة كثث  نعمثثة وتمثثام كثث  خيثثر الحمثثد هلل 

 أما بعد...، وعل  آله وصحبه وم  تبع هدا  إل  يوم الدي  النبيي  محمد النبي األمي  
تعثثد مرحلثثة اناقاليثثة  فهثثي؛ اللغثثةيمكننثثا القثثون بثثن  لسثثانياي الثثنص هثثي أحثثد  فثثرو  علثثم ف

تجثاو  حثدوا الجملثة الاثي  لث  ومث  ثثم ، المركزخثةاعابثار الثنص الوحثد    م  محورخة الجملثة إلث 
السابدان م  أبر  المظاهر اللغوخثة الاثي أفر تهثا   وخعد ،  والهامامراحا م  الزم  فحوى المقصد  

وم  هذا المنطلق حاول  اساثمار ، الدراساي النصية باعابار  مظهرًا م  مظاهر الاماسك النصي
، أرقث  النمثاةا اللغوخثةبعد ِّ  راساي النصية في هذا المجان عل  النص القرآني إليه الد  ما توصل  

 هثذ  أهميثة وتثنتي، (السابدان النحوي في السبع الطثوان مث  القثرآ  الكثرخم)ثفجاء البح  موسومًا ب
 وبيثثا  لهثثا الواسثثعة اآلفثثا  اساكشثثاف محاولثثةو ، الظثثاهر  هثثذ  تابثثعإلثث   تسثثع  كونهثثا مثث  الدراسثثة
 فثي عامثا وعشثرخ  ثالثثة اماثداا  علث  القثرآ  وقثو   تفثاوي   إ   حيث  ،  الكرخم  القرآ   حدوا   في  آثارها
 إل، النثزون وأسثبا   سثور  ترتيث   اخثاالف وعلث  الثرغم مث ، سثه أو  جب   في  سواء  والمدينة  مكة
 وكننثثثه، ماكاملثثثة نصثثثو   فثثثي وتثثثاالءم تاثثث ل  وآياتثثثه سثثثور  أ  وهثثثي عجيبثثثة بظثثثاهر  يفاجئنثثثا أنثثثه

 لغوخة وحد  باعابار  -القرآني للنص  الكلية النظر  عل  الدراسة هذ   تقوم  هنا  م ،  الواحد   كالكلمة
 هثثذ  عثث  الكشثث  حاولثث   وإنمثثا، سثثلفا محسثثوم أمثثر فثثذلك نصثثياه أثبثث   أ  هنثثا أحثثاون ول، كبثثرى 

 برقثثا   بعضثثها آخثثذ  سثثور  فكانثث  ، واتسثثاقها القثثرآ  سثثور تثثراب  فثثي أسثثهم   الاثثي النصثثية الوسثثيلة
وكيث  كثا  وروا  فثي  مثدى أهميثة السثابدان  مثا: شكالية جوهرخة تمثل  فثيإمنطلقا م   ،  بعض 

   وكي  يحقق السابدان تماسكا نصيا مدى نجاعة توف ر  في السبع الطوان وما القرآ  الكرخم 
 : جعل  السابدان موضوعًا لها هيسبق  هذ  الدراسة و وم  الدراساي السابقة الاي 

للباحث  وليثد خيثثر ، اراسثة نحوخثثة نصثية -بدان الاركيبثي واللاثه فثثي القثرآ  الكثرخمالسثا-
 .( 1)هللا

 .(2)سمير  قاسمي - السابدان في القرآ  الكرخم-

 
قسثثم النحثثو والصثثرف والعثثرو ، جامعثثة القثثاهر ، نوقشثث  -كليثثة اار العلثثوم-جمهورخثثة مصثثر العربيثثة—رسثثالة علميثثة لنيثث  الثثدكاورا   ( 1) 

 م2012سنة

آلاا  كليثثثة ا-مصثثطلو عنثثد اللسثثانيي  القثثدام  قاصثثدي مربثثا صثثدي  جامعثثة قثثثا-جمهورخثثة الجزائثثر-رسثثالة علميثثة لنيثث  الماجسثثاير ( 2) 
 م2015قسم اللغة واألا  العربي، نوقش  سنة–واللغة  



    

ومثثثث  البحثثثثو  المنشثثثثور  فثثثثي هثثثثذا الموضثثثثو ) اهر  السثثثثابدان فثثثثي نحثثثثو الجملثثثثة ونحثثثثو 
: المؤلفاي كاا  للدكاور عز الدي  الكراي بعنوا وم  ، النص(بح  للدكاور عرفة عبد المقصوا 

 )وجو  السابدان في القرآ  الكرخم(.
 صثثثعوباي كثيثثثر  كثثثا  مثثث  أبر هثثثا -كغيرهثثثا مثثث  الدراسثثثاي  -وقثثثد واجهثثث  هثثثذ  الدراسثثثة 
 جانث  إلث   القثرآ  وعلثوم الافاسثير كاث  إلث   الرجثو   فيهثا  لزامثا  كا   إة ،  والمراجع  المصاار  تشع  
 ماثثثثثداخ كثثثثثو  هثثثثثذا العلثثثثثم ، الثثثثثنص الحثثثثثدي   علثثثثثم كاثثثثث   علثثثثث  عثثثثثالو ، غثثثثثةوالبال النحثثثثثو كاثثثثث  

 كاثثثا   عليهثثثا اعامثثثدي  الاثثثي الافسثثثير كاثثث   أهثثثم مثثث  بثثثي  وكثثثا ، فانثثثديك قثثثان الخاصاصثثثاي كمثثثا
ها مث   لإلسكافي  الانزخ   وار ،  للكرماني  الانوخ   غرائ    الكاث   أبثر  ومثال  الانوخث  للغرنثاطي بعثد 
 لمحمثثد  الثثنص  لسثثانياي  النصثثية الدراسثثاي  ومثث ، الكثثرخم القثثرآ  فثثي الواقثثع لالسثثابدان تصثثدي  الاثثي

 وحسثث  لهاليثثدي اإلنجليزخثة فثثي التسثثا  وكاثا  ، لثثدى بوجرانثثد  واإلجثراء والخطثثا   والثثنص  خطثابي
 والمراجع. المصاار قائمة في يرا  مما وغيرها

فجثثاءي هثثذ  الدراسثثة فثثي ثالثثثة  ، المثثنها الوصثثفي الاحليلثثي دراسثثةوقثثد نهجثث  فثثي هثثذا ال
 : اآلتيفجاء الاقسيم عل  النحو ، تعقبها خاتمةو ، وفص  تمهيديتسبقها مقدمة فصون 

 التـرا  فـي العلـم هـذا مالمـ  وعن، النص ومفهوم، النص علم نشأة عن تحدثت  وفيه،  التمهيد
 القديم. العربي

 ويضـم فـي السـبا الطـوال  حـديثال  اللغـو    الـدر   فـي  االسـتبدال:  بعنوان  وكاناألول    الفصل  ثم
 : ثالثة مباحث

ثم اللة هذا ، وعرض   فيه مفهوم السابدان في اللغة، مفهوم السابدان:  المبحث األول
مخالثثث  النظرخثثثاي  فثثثي واسثثثاعماله السثثثابدان مفهثثثوم عثثث  ثثثثم، المصثثثطلو عنثثثد اللسثثثانيي  القثثثدام 

وقثثد اناهيثث  فيثثه إلثث  وضثثع مفهثثوم إجرائثثي يمكثث  أ  يسثثير عليثثه البحثث  وتقثثوم ، اللسثثانية الحديثثثة
 عليه الدراسة الاحليلية. 
وفثي هثذا المبحث  تحثدث  ، المصطلحاي الماشابهة مع مفهوم السثابدان:  المبحث الثاني

وقثثد وقثثع الخايثثار علثث  ، فيثثه عثث  المصثثطلحاي الاراثيثثة الاثثي تاثثداخ  مثثع مفهثثوم السثثابدان حثثديثاً 
وهي البدن النحوي والنيابثة ، نراها م  أقر  المصطلحاي شبها بالسابدان، ثة منها او  غيرهاثال

 المسثاوى  علث  السثابدان ليثدر ، اللغثوي  السثابدانأنثوا  : بعنثوا  المبحث الثالـثوجثاء ،  والعدون



 ا 

 او  مث   يثام ل اللغوخثة المساوخاي  م  مساوى  أي  اراسة  بن   صرفي والمعجمي إيماناوال  الصوتي
النحوي النصي وفق تقسيم نحا   السابدانثم كا  المبح  الرابع ع  ،  األخرى  المساوخاي   تضافر

وهثثثي السثثثابدان ، الثثثنص حيثثث  كثثثا  الحثثثدي   علثثث  ثالثثثثة أنثثثوا  تمثثثث  األسثثثا  فثثثي بنثثثاء الثثثنص 
 والسابدان الجملي، والسابدان الفعلي، السمي

فــي الســبا  دوات النصــيةيــره مــن األعالقــة االســتبدال بغ: الثــاني بعنــوانالفصــل وجثثاء 
 وهثثي، حيثث  بينثث  فثثي هثثذا الفصثث  عالقثثة السثثابدان وصثثلاه بالمظثثاهر النصثثية األخثثرى ، الطــوال
 : فجاءي المباح  فيه عل  النحو اآلتي، والاكرار، والحذف اإلحالة

 باإلحالة السابدان عالقة: األون المبح   
 بالحذف السابدان عالقة: الثاني المبح  
واناهيثثث  فيثثثثه إلثثثث  أ  السثثثثابدان ياضثثثثم  ، بثثثثالاكرار السثثثثابدان عالقثثثثة: الثالثثثث   المبحثثث  

 وخمنع الاكرار.، وخخال  ع  اإلحالة،  الحذف
فجثاء الحثدي  ، وأخيرا جاء الفص  األخير بعنوا  أثر السابدان في اتسثا  السثبع الطثوان

يث  يسثهم فثي اتسثا  الثنص  ومثا فيه ع  أهمية السابدان والفائثد  المرجثو  مث  وراء اسثاعماله وك
مثثثدى فاعليثثثثة السثثثيا  وتثثثثنثير  فثثثثي معرفثثثة العنصثثثثر البثثثدي   وكيثثثث  يحثثثثد  التسثثثا  عثثثث  طرخثثثثق 
السثثثابدان  عبثثثر توضثثثيو أثثثثر هثثثذ  العالقثثثة  وتحليلهثثثا علثثث  السثثثور الكرخمثثثة ومثثثدى إسثثثهامها فثثثي 

ها وأاقهثثثا مثثثا ماحرخثثثة أصثثثح، مسثثثاعينة بمثثثا ورا فثثثي كاثثث  الافسثثثير، الاثثثراب  بثثثي  أجزائثثثه الماباعثثثد 
 .وأخيرا جاءي الخاتمة مساعرضة أهم الناائا الاي توصل  إليها هذ  الدراسة، اساطع  

و فثثي الخاثثام الشثثكر كثث  الشثثكر للمشثثرفة الكرخمثثة األسثثااة  الثثدكاور  نعيمثثة الزليطنثثي فقثثد 
ي وإنث، وتسوا حبثرا علث  ور  ، في أ  ترى هذ  الدراسة  النور  -بعد هللا سبحانه–كا  لها الفض   

كما آم  أ  تكو  هذ  الدراسة  خطثو  ، وحدي أتحم  ك  األخطاء والهفواي والزلي الواقعة  فيها
علثث  الطرخثثق ومسثثاهمة جثثاا  فثثي إلقثثاء الضثثوء علثث  واحثثد  مثث  أبثثر  الوسثثائ  النصثثية فثثي نحثثو 

وإنثثي ل أاعثثثي الكمثثثان ، وأسثثثنله  سثثثبحانه أ   يجعثث  هثثثذ  الدراسثثثة خالصثثة لوجهثثثه الكثثثرخم، الثثنص 
فإ  أصب  فمنثه سثبحانه وإ  أخفقث  فحسثبي أنثي حاولث  ولثي أجثر المجاهثد المخطث   إ    ،فيها

 .ا وآخرً وما توفيقي إل به وله الحمد أولً ، شاء هللا
 



 
 
 
 
 
 
 

 الفصل التمهيدي
 

 نشأة نحو النص -

 مفهوم النص -

 نحو النص في الترا  العربيجذور -
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 :  نشأة نحو النص
 وتحليلها اللغوخة والظواهر النصو   م  لكثير وتعلي   تفسير  إيجاا إل   الحاجة اع   لقد 

إطثثار  فثثي ممكنثثا يعثثد  لثثم ةلثثك وكثث ، بثثبعض  بعضثثها النصثثو   ومقارنثثة وشثثاملة اقيقثثة صثثور  فثثي
لنثا  ياسثن  الثذي البثدي  وجثوا  لزامثا فكثا ، ةلثك كث  فعث   عث   قاصثر   الجملثة  أصبح    فقد ،  الجملة

 فثرو  مث  جديثد  فثر  وهثو، الثنص  بثثنحو يعثرف مثا فظهر،  اللغوخة  األبعاا   مخال   إطار  اراسة  في
 .(1)الكبرى  اللغوخة  الوحد  بوصفه النص  بدراسة يهام اللغة علم

 الخمسثينياي  فثي فعليثا وجثوا  قثد فثر   النصثي  تشير المصاار اللسثانية  إلث  أ  التجثا 
 علثثث  فيهمثثثا يحثثث   مسثثثاقلاي  اراسثثثاي  هثثثارخ ( ) لثثثيا نشثثثر حثثثي ، (م1952)الماضثثثي القثثثر   مثثث 

 اللسثثثانياي  فيهمثثثا وقعثثث   قثثثد  مشثثثكلاي  وجثثثوا إلثثث    أشثثثار  أ  بعثثثد ، الجملثثثة اراسثثثة تجثثثاو  ضثثثرور 
 : (2)في  األول المشكلة تكم  حي  ، النصية

 بثثثي  العالقثثثاي إلثثث   تاعثثثداها ولثثثم الواحثثثد  الجملثثثة بثثثي  العالقثثثاي   علثثث  الدراسثثثة قصثثثر -
ةلك أ  اللسانياي النصثية قثد توقفث  فثي اراسثاها عنثد حثد الجملثة علث  أسثا  أنهثا وحثد  ،  الجم 

فهثثذا )بولمفيثثد( مثثثال ل يثثرى فثثي الثثنص سثثوى أنهثثا مظهثثرا مثث  مظثثاهر اسثثاعمان ، الاحليثث  الكبثثرى 
 .(3)ي وأ  الجملة هي أكبر وحد  يمك  أ  يطالها الوص  والاحل، غير قاب  للاحديد ، اللغة

 لاجثثاو  هثثارخ  اعثثا ثثثم ومثث ، الجامثثاعي الموقثث  عثث  اللغثثة فصثث  فثثي الثانيثثة وتكمثث 
، الجمث  بثي  العالقثاي  واراسثة الجامثاعي والموقث  اللغة بي  الرب  ضرور إل     المشكلاي   هاتي 
 نفسثثها هثثي بهثا جثثاء الاثثي فبحسثث  بعثثض النقثاا أ  األاواي ، تثثؤي أكلهثا لثثم هثارخ  محاولثثة ولكث 
 والاو خثع بثالاقطيع الماصثلة البنيوخثة اللسثانياي  مبثاا   نق  عل  اعامد  فقد ، الجملة  بها  تحل   الاي

  .(4)أهمية بال ناائجه فجاءي ، النصو   تحلي  عل  إجرائهاإل   والاصني 

إل أ  الجملثثثثة كانثثثث  المعلثثثثم الثثثثرئي  ، وعلثثثث  الثثثثرغم مثثثث  اعثثثثو  هثثثثارخ  لاجثثثثاو  الجملثثثثة
 ، الثثذي تطبثثق عليثثه كثث  القواعثثد واألحكثثام فثثي نظرخثثة النحثثو الاوليثثدي الاحثثوخليوالمنطلثثق األسثثا  

 فاح   ولك  بعضهم يرى أ  الاحوخلية وعل  الرغم م  عدم تجاو ها الجملة إل النص إل  أنها قد 

 
 167ينظر مباا  في اللسانياي، خولة اإلبراهيمي،  :    ( 1) 

 23/ 1وخنظر علم اللغة النصي، صبحي الفقيه 408ينظر العربية م  نحو الجملة إل  نحو النص،  :    ( 2) 

 148ينظر علم النص، عزمي،  :    ( 3) 

 136، وأصون تحلي  الخطا ، محمد الشاوش217، والمرتكزاي اللسانية، أحمد حساني،  :  154عزمي  :  ينظر علم النص،    ( 4) 
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اللثثذي   النحثثوخي  والثثرب  العمثث  كمبثثدأ، إليثثه مثثا توصثثل   بعثثض  فثثي النصثثية اللسثثانياي  أمثثام اآلفثثا 
 .(1)سواء حد  عل  النص  مساوى   في يعمال  كما الجملة مساوى  في يعمال 

فعل  الرغم مث  بعثض الناقثاااي الاثي وجهث  ،  و في الواقع كا  لدعو  هارخ  ما بعدها
لنظرخاه إل أ  المحاولي الاي قام بها كا  لها األثر الكبير  فثي توجثه اللسثانيي  إلث  النظثر فيمثا 

منهثا مثا جثاء ، جاا  في سثبي  إيجثاا نظرخثة شثاملة وموسثعة للثنص فاوال  األعمان ال،  وراء الجملة
  اللسثانياي  فيهثا شثهدي  الاثي الحقيقثة البدايثة إل أنه يمك  القون بثن  ، به هارفا وإيزنبرا  وغيرهم

  هثثور مثثع وكثثا  ةلثثك، السثثايناي  نهايثثة هثثي فثثي الثثنص إلثث   بالجملثثة الهامثثام مثث  فعليثثا اناقالهثثا
 وخعثد بعضثهم فنثديك، بامايثا  نصثية أعمثالهم اراسثة لث  حي  مث  ،  وهاليدي  وفانديك  بوجراند   أعمان
 القواعثثد  توقفثث   لقثثد ": فانثثديك يقثثون، الثثنص( نحثثو)العلم لهثثذا  وشثثامال كثثامال تصثثورا وضثثع مثث  هثثو

، األمثامإلث   بخطثو  نقثوم فإننثا الثنص  علثم فثي وأمثا، الجملة وص   حدوا   عند   الاقليدية  واللسانياي 
 المعاثاا  المكونثاي  هنثا نسثاابع امنثا ومثا، النصثو   لوصث  أاا   بوصثفه الجم   وص   ونساعم 
 ل الثنص  نحثو أ إل   هنا نشير أ  وخنبغي، (2)"النص  عل  قواعد  ناكلم أ   نساطيع  فإننا  .للقواعد 
 الوحثثثثد  أ  غيثثثثر، اللغوخثثثثة النظرخثثثة فثثثثي المقولثثثثة األساسثثثثية تثثثزان ول كانثثثث   فهثثثثي، الجملثثثثة يقصثثثي
 وخطلثق، (text grammar)للمصثطلو ترجمثة هثو الثنص  ونحثو، (الثنص  هي لالتصان األساسية
 لغثثثثثثثة علثثثثثثثم، الثثثثثثثنص  لسثثثثثثثانياي ، الثثثثثثثنص  لغثثثثثثثة علثثثثثثثم: منهثثثثثثثا عديثثثثثثثد  تسثثثثثثثمياي  العلثثثثثثثم هثثثثثثثذا علثثثثثثث 
 األخيثر هثذا مثع ياثداخ  حيث  ، الثنص  وعلثم  ولسانياي الثنص تثدر  وتهثام بنحثو الثنص ...النصي
 اسثثثاعمان نفضثثث  ونحثثث ، إلثثثخ.. الاجرخبيثثثة البحثثثو   علثثث  كاعامثثثاا ، ماعثثثدا  ومنثثثاها كثيثثثر  علثثثوم

 أ  إة ، (3)الاثثثراب  صثثثور وتوضثثثيو الهثثثدف تحقيثثثق مثثث  اقارابثثثا أكثر)كونثثثه الثثثنص  نحثثثو مصثثثطلو
 مث  للاحليث  الكبثرى  الوحثد  بوصثفه الثنص  اراسثة هو العلم هذا بها اضطلع  الاي  والمهام  األهداف
 اللغثوي  التصثان أي، المالقثي واور، والمشثاركو  ، والسثيا ، ووسثائله الاثراب : أهمهثا، عد   جوان  

مث  أجث   الاثنثير... إلثخ وأوجثه، السثاعمان ي  ومساوخا، الافاع   وأشكان،  وآثار   وقواعد   وشروطه
 اراسثثاه  مثثاإلثث   اليثثوم اللسثثانياي  تسثثع  الثثذي الثثنص  هثثو مثثا ولكثث ...(4)، وصثث  الثثنص وتحليلثثه

   وسماته مالمحه أبر  وماهي مفهومه 
 

 171و ينظر علم النص، عزمي،  :  51ينظر علم النص، سعيد بحيري،  :    ( 1) 

 33نحو النص، أحمد عفيفي،  :    ( 2) 

 31المصدر السابق،  :    ( 3) 

 162م النص سعيد بحيري،  :  وعل55/ 1ينظرعلم اللغة النصي، صبحي الفقيه    ( 4) 
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  Textمفهوم للنص
 مث  والنص ، نصو   والجمع نصا ينص  نص  م  الصاا  وتشديد  النو   بفاو:  لغة  ص  الن  

 ومعثثثا  شثثثا   اللي  المخالفثثثة باشثثثاقاقاتها العربيثثثة المعثثثاجم فثثثي نصثثثص  ولماا (نصثثثص ) الفعثثث 
 : (1)أبر ها الماا  لهذ  معا  عد   وراي ه 711منظور لب  العر   لسا  ففي، مانوعة

 والثثنص ، نثثص  فقثثد  أ هثثر مثثا وكثث ، رفعثثه أي نصثثا ينصثثه الحثثدي   نثثص : والرفثثع الظهثثور
 األكبر. الرئي إل   اإلسناا 

 .األر   م  ونهض  تحر  إةا البعير نصنص  يقان: الاحرخك-
 إةا نصثا الماثا  ونثص ، بعثض   فو    بعضه  جعل    إةا  الماا   نصص  :  والارتي    الاركي  

 .ورتبه بعضه عل  ضمه أي، بعض  عل  بعضها جع 
، ومبلغهثثا األشثثياء مناهثث  أصثثله الثثنص : األ هثثري  قثثان: والسثثاواء والكمثثان الغايثثة مناهثث -

 فالعصبة( والبلوغ اإلارا  مناه  أي)الحقا  نص  النساء بلغ إةا: عنه هللا رضي علي  حدي    وفي
 .أول 

، عنثد  ما يساقصي حا  شيء ع  سنله  إةا  نصا   الرج   نص :  المعرفة  وطل    الاحري -
 .جعباه في ما وخساخرا

 يقثثثون، للانوخثث  قابثثث  الغيثثر الثابثثث   الدللثثة والمكامثث  الواضثثثو  الكثثالم أيضثثثا معانيثثه ومثث 
 القثرآ  نثص : وقيث  غيثر  يحام  ل معن  عل  الدان اللفظ هو النص : (2)العرو  تاا  في  الزبيدي
 .(4)والسنة

 فثثي والجاهثثاا  والاعمثثق اإلغثثرا  هنثثا نرخثثد  ول، للثثنص  اللغوخثثة المعثثاني أبثثر  هثثي تلثثك -
إلث   أحيانثا يفضثي قثد  الثذي األمثر،  (والصثطالحي اللغوي )  المدلولي   بي    صلة  الاما   محاولة
 وضثم الوضثو  مث  الثنص  لمصثطلو اللغوخة المعاني هذ  بن  نقون ةلك  ومع،  الضطرا  و   الخل 
 ففثثي، لثثه الصثثطالحية الاعرخفثثاي  فثثي حاضثثر  كانثث   أنهثثا سثثنالحظ. .والثبثثاي  الشثثيءإلثث   الشثثيء
إلثث   الجملثثة ضثثمإلثث   إشثثار  الارتيثث   وفثثي، لمالقيثثه الثثنص  المبثثد  رفثثعإلثث   إشثثار  والظهثثور الرفثثع
وفثثثي الاحرخثثثك إشثثثار  أ  الثثثنص ، الثثثنص  ااخثثث  الاثثثراب  أوجثثثه عثثث  البحثثث   الاقصثثثي وفثثثي، الجملثثثة

 
 ومايليها. 98/ 7ينظر لسا  العر  لب  منظور،    ( 1) 

 93ينظر تاا العرو  للزبيدي ماا  نصص،  :    ( 2) 
 . 241/ 1الاعرخفاي للجرجاني  -( 4) 
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أحيانثثا يكثثو  واضثثو الدللثثة غيثثر قابثث  و ، قابثث  لاعثثدا الحامثثان والانوخثث  أحيانثثا، اناينثثاميكي وفعثث  
  للانوخ .

 األسثثيااو  النسثثيا ومعناهثثاtext)لفظثثة األجنبيثثة المعثثاجم فثثي الثثنص  مصثثطلو وخقابثث  هثثذا
، السثثثجاا  قطثثثع فثثثي المحبثثثو  النسثثثيا يشثثثبه واناظامهثثثا كلماتثثثه تثثثوالي فثثثي الثثثنص  أي، (1) المظفثثثر (

 فثي العنكبثوي  ببيث   تعرخفاتثه أحثد  فثي الثنص  شثبه قثد  بثاري   كثا   المعجمثي  المعنث   هثذا  خبدو مث و 
 اناظامهثثثا فثثثي الثثثنص  ااخثثث  بالكلمثثثاي   تثثثام تنثثثاغم فثثثي وانسثثثجامها خيوطثثثه وتالحثثثم، المحكثثثم بنائثثثه

 ياعلثق بحيث  ، وتماسكه نسجه لبراعة عنكبوي   نسيا  النص ":  فيقون،  العنكبوي   كخيوط  وتالحمها
 المعثثثاجم فثثي نسثثا كلمثثة معنثث  عثث  وإةا بحثنثثثا، "(2)بثث خر  نسثثا خثثي  أون وخلاقثثي بثثبعض  بعضثثه
 أقصثث  وبثثذن ، األصثث  وهثثو الشثثيءإلثث   الشثثيء وضثثم الانظثثيم هثثو معانيهثثا أبثثر  أ  نجثثد  العربيثثة
 يقثون، كلماتثه تنظثيم فثي إبداعثهو  الشثاعر وبراعة، صور  أبه  السجاا فيأو    الثو    إلخراا  الجهد 
 المعثاني وهثذ  (3) نظمثه( أي الشثعر الشثاعر ونسثا، نسثجا ينسجه الثو   الحائك نسا)منظور  اب 

 ماباالثثة معثثا ( نثثص )و( نسثثا) بثثي  أي، معانيثثه بعثثض  فثثي الثثنص  مثثع تاثثداخ  للنسثثيا المعجميثثة
 الصثثطالحي المعنثث  علثث  بثث خرأو  بشثثك  معثثا ليثثدل الثثبعض  بعضثثهما يكمثثال  حيثث  ، ومارابطثثة
 .للنص 

 :  النص اصطالحا
الصثع  نجثد أنثه مث  ننثا لك، األلسثنة علث  وتداولثه الثنص  مصثطلو شثيو   عل  الثرغم مث 

قد يشيع بي    المصطلو العلمي"حي  أ  ، النص  لمفهوم ومحدا  شام   واحد   تعرخ   عل   نق  أ 
فثثإةا مثثا حثثاولوا ، فياثثوهم بعضثثهم أ  هثثذا المصثثطلو واضثثو مفهثثوم، الدارسثثي  إلثث  ارجثثة الباثثذان

، (4) د الغمثو "را غايثة العسثر وغامضثا أشثتحديد المعن  الذي  نوا أنثه يفهمونثه بثدا األمثر عسثي
 الثنص  مصثطلو تثداخ إلث   ةلثك فثي السثب   ومصطلو النص واحثد مث  هثذ  المصثطلحاي وخعثوا 

 اللغثثة كعلثثم، الثثنص  مصثثطلو تبنيهثثا فثثي العلثثوم مثث  العديثثد  تشثثار  إة  العلثثوم مثث  العديثثد  فثثي نفسثثه
 اللسثثثثانية المثثثثدار  تعثثثثدا  أ  كمثثثثا، الكثيثثثثر وغيرهثثثثا والطثثثث   الجامثثثثا  وعلثثثثم الثثثثنف  وعلثثثثم واألا  

 
 12نسيا النص، األ هر  ناا،  :    ( 1) 

 109-108لذ  النص، رول  باري، ي: منذر عياشي،  :    ( 2) 

 . 376:377/ 2منظور، ماا  نساالعر ، اب   لسا    ( 3) 

 . 28البح  الدللي عند األصوليي  محمد حبلص،  :    ( 4) 
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 فثثي المثثدرا  تلثثك علمثثاء منهثثا ينطلثثق الاثثي  اللسثثانية واألفكثثار الثثر ى   تبثثاي و  منهاجهثثا واخثثاالف
 واحثد  تعرخث  عل  التفا  مهمة صع   مما، النص  تعرخفاي   وتعدا   تنو   في  أسهم  للنص   تعرخفهم
، للثنص  تعرخث  مث  أكثثر الواحثد  المدرسثة فثي منهم  للواحد   نجد "  قد   أننا  حي  ،  المدار   ك   تابنا 
 منثثذ ، بهثثا مثثر الاثثي النقديثثة  المراحثث  باعثثدا  األابثثي للثثنص  تعرخفاتثثه تعثثداي قثثد  مثثثال بثثاري  فثثرول 
  .(1) السيميائية" و بالبنيوخة مرورا الجاماعية المرحلة

 وتفاعثثث  اائثثثم تجثثثدا و  مرونثثثة فثثثي الثثثنص  أ  مفااهثثثا حقيقثثثةإلثثث    الواقثثثع فثثثي يسثثثلمنا وهثثثذا
 بشثن  محثدا  تعرخث إلث   الوصثون لعثدم تفسثير  فثي عياشثي منثذر الثدكاور  ةكثر   مثا  وةلثك،  مسامر
 .(2)فاعلياه ماجدا  في ةاتياهو ، ومكا   ما  لك  قابالً  وماحركاً ، اإلنااا اائم كونه، النص 

 ولكث ، منطقيثة غيثر مسثنلة للثنص  واحثد  تعرخ  عل  الوقوف م  يجع  سبق  ما  ك    إةاً 
 المالمثثثو مثثث  قثثثدر أكبثثثر يضثثثم شثثثام  تعرخثثث إلثثث   الوصثثثون  محاولثثثة" مثثث  أيضثثثا يمنثثثع ل ةلثثثك

 نثذكرها لث  فإننثا الثنص  مفهثوم فثي وراي  الاثي الاعرخفاي  ولكثر  ولك ، (3) "للنص  الفارقة  والسماي 
 الاعرخفاي  تلك م  بعض  عل  نق  سوف إننا ب ، ل يجدي فيما والغو    للاشع    تجنبا  جمعيها
، البحثث   هثثذا عليثثه يسثثير أ  يمكثث  واحثثدا تعرخفثثا لنابنثث ؛ الثثنص  علمثثاء كبثثار قبثث  مثث  وراي  الاثثي
 اللسثانية مشاربهم اخاالف م  وعل  الرغم جميعا النص  علماء أ إل   النابا   لف    نوا   أول  ولك 

 الاحليثثث  )وحثثثد  هثثثو الثثثنص  أ  علثثث  مافقثثثو   جميعثثثا أنهثثثم إل بيثثثنهم فيمثثثا النظثثثر وجهثثثاي  وتبثثثاي 
 أ  نثوا  كما، المااابعة الجم  م  مااالية سلسلة  مجرا   ولي   األجزاء  مارابطة  كلية  وحد ،  الكبرى(
 وإسثثثقاطها جانثثث   علثث  تركيزهثثثا وعلثثث  الثثرغم مثثث  للثثثنص  تعرخفثثاي  مثثث  ةكثثثر مثثا جميثثثعإلثثث   نشثثير

 أي الثثثدللي الجانثثث   وأهملثثث   للثثثنص  الشثثثكلي بالجانثثث   اعانثثث   تعرخفثثثاي  فهنثثثا ، األخثثثرى  الجوانثثث  
 اهامثثثث   وتعرخفثثثاي  الجثثثانبي  بثثثثي  جمعثثث   وأخثثثرى ، الثثثدللي بالجانثثثث   اهامثثث   أخثثثرى و ، المضثثثمو  
، الاثثثي ةكرهثثثا الثثثدكاور صثثثبحي الفقيثثثه المعثثثايير عثثث  تخثثثرا ل جميعثثثا أنهثثثا إل، الاثثثداولي بالجانثثث  

 : (4)وهي
 .مكاوبا وخكو   منطوقا يكو   النص  إ  -
  السياقي.و  والاداولي الدللي الجان   يراع  إنه -

 
 14النص الغائ ، محمد عزام،  :  ينظر     ( 1) 

 55ينظر النص ممارساته وتجلياته، منذر عياشي،  :    ( 2) 

 130وعلم لغة النص، سعيد بحيري،  :    24/ 1وخنظر علم اللغة النصي، صبحي الفقيه  ( 3) 

 29-28/ 1علم اللغة النصي، صبحي الفقيهينظر    ( 4) 
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 الثنص  في الاماسك مراعا  جان  إل  ،  لحجمه عبر  فال  النص   حجم  تحدا   ل  أنها  كما  -
 والمالقي. المناا بي  والاواص 

 الشثكلي الجانث   علث  ركثزي  الاثي تلثك الثنص  مفهوم في قيل    الاي  العديد   الاعرخفاي   م 
 الثثنص  الجملثثة بوصثث  علثثم مكونثثاي  علثث  للثثنص  تعثثرخفهم فثثي أصثثحابه فيثثه اعامثثد  والثثذي، للثثنص 
 قثد  ملفثو  لغثوي  قثون": لديثه فثالنص ، ()هيمسثل  تعرخث  هثؤلء  ومث ،  المااابعثة  الجملثة  م   سلسة
 يشير ل السابق الاعرخ   إ ، (1)  "حديثا أم قديما،  طوخال أم  قصيرا،  مكاوبا  يكو    وقد   محكيا  يكو  
 أنثثه كمثثا، ول يفصثث  بثثي  الجملثثة والثثنص ، للثثنص  الضثثرورخة المقومثثاي  مثث  يعثثد  الثثذي الاثثراب إلثث  
 .والمالقي المرس  اور وخغف  النص  فيه قي  الذي السيا  يهم 

 علث  الانكيد  مع، برخنكر تعرخ  أيضا الجملة  مكوناي   عل   اعامدي   الاي  الاعرخفاي   وم 
 الثثنص  إ  أي، الجمثث  مثث  ماثثراب  تاثثابع هثثوالثثنص ) بثثن  ةهثث  إلثث  القثثون حيثث  ، الاثثراب  خاصثثية

 جملة ك  تشك  الجم  م  مجموعة النص  يكو   قد و ، تماسك بينها يوجد  الجم  م  مجموعة هو
 هثثثذا تحديثثثد  وخمكثثث ، الثثنص إلثثث   ترمثثثز صثثغيرا جثثثزءا بوصثثثفها الجملثثة أ  أي، مسثثثاقال جثثثزءا منهثثا
 وحثثثد  أنهثثثا علثثث  ةلثثثك بعثثثد  وصثثثفها يمكثثث  ثثثثم ومثثث ... اسثثثافهام عالمثثثةأو  نقطثثثه بوضثثثع الجثثثزء

 الجمث  بقية ع  مساقلة وحد  أنها عل  ما نص  في  الجملة  السابق  الاعرخ    يص ،  (2)مساقلة(
 الجملثة فهث ، للثنص  المكونثة الجمث  بقيثة مثع الاثراب  مسثنلة عنهثا  ينفثي  وةلك،  نصا  وم  ثم تمث 

 لاقث  ل الجملثة لااجثاو  جثاءي  الثنص  لسثانياي  إ  نصثا  تشك   غيرها  مع  أنها  أم  نصا   لوحدها
 بثثي  فاصثث  حثثد  إقامثثة مثث  بثثد  ل ولكثث ، الثثنص  مثث  رئيسثثا جثثزءا تشثثك  الجملثثة كانثث   وإ ، عنثثدها
، (3)فاصثثلة حثدواا يقثيم ل عفيفثي أحمثد  الثدكاور يقثثون كمثا السثابق الاعرخث و ، الثنص  وبثي  الجملثة
، المنطثثو   ل المكاثثو   الكثالم  يراعثثي أنثثه...  نقطثةأو  اسثثافهام عالمثثة وضثع عثث  حديثثثه أ  كمثا

 خثالن مث  والجملثة بالجملثة الثنص  يوضثو اائثري  كونثه  تطبيقثه يمكث  ل) شثبلنر قثان  وكمثا  ولذلك
 .(4) (النص 

 علثث  الثثنص  وحسثث  هاليثثدي يعثثرف الثثنص  فثثي الاثثراب  خاصثثية علثث  الانكيثثد  منطلثثق ومثث 
 الاثي هثي  فالعالقاي ، عالقاي  بينها توجد  ب ،  فحس    الجم   م   ماسلس   تاابع  مجرا   لي : )أنه

 
 18المعايير النصية، يسري نوف ،  :    ( 1) 

 103علم لغة النص، سعيد بحيري،  :  ، وخنظر  31الاحلي  اللغوي،برخنكر، :   ( 2) 

 22ينظر نحو النص، أحمد عفيفي،  :    ( 3) 

 188علم اللغة والدراساي األابية، شبلنر،  :    ( 4) 
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، موحثثدا كثثال الجمثث  هثثذ  وتصثثير ماراصثثة جمثث  مجثثرا  أم نصثثا كانثث   إةا مثثا مجموعثثة علثث  تحكثثم
 مث  لغيرهثا وُتعدَّ امادااا والانوخ  الافسير جملة فيها ك  تقب  عندما الليا  وماماسكة،  نصا  مشكلة
 خثثثالن ومثثث ، (1)جمثثث  عثثثد  يكثثثو   وقثثثد ، واحثثثد  جملثثثة الثثثنص  يكثثثو   فقثثثد ، لطولثثثه عبثثثر  ول، الجمثثث 
 : النص  أ  يابي  السابق الاعرخ 

 .لحجمه عبر  فال، جم  عد  يكو   وقد ، واحد  جملة يكو   قد -
  وتراب . تماسك للنص  المشكلة الجم  تلك بي  يكو   أ  -
  وموضثحة قبلهثا لمثا مفسثر  تكو   أ  بمعن ، لغيرها اماداا   تكو    أ   بد   ل  فيه  جملة  ك -

 تثؤاي موحثدا كثال تكثو   الجمث  تلثك كث  أ  بحيث  ، غيرهثا علث  معامد   فيه  جملة  وك ،  بعدها  ما
ومسثنلة الاماسثك والاثثراب  بثي  الجمث  فثي الثنص بحيثث  أ  كث  جملثة فيثه ل بثثد أ  ، الثنص  معنث 

هثو مثا نطثق بثه الجرجثاني قبث  قثرو  عنثد حديثثه ، تكو  ماصلة بغيرها وتسهم فثي تنوخث  سثابقاها
 .ع  النظم

 هنثا  فلثي ، (قث ) كلمثة نحثو واحثد  كلمثة أحيانثاأو  واحثد  جملثة يكو   قد   النص   أ   بيد 
 الموجثوا  العالقثاي  خثالن مث  والاماسثك بثالاراب  الثنص  علث  الحكثمإلث   يشثير مثا حالثةال  هذ   في
  عندئذ  والنص  الجملة بي  نفر   فكي ، جمله بي 

 يفسثر مثا وهثذا، بهثا ياكثو   ول الجمث  بواسثطة ياحقثق الثنص  أ  وحسث  هاليثدي لنثا يثذكر
، معثي  اتصثالي موقث  فثي النص  يشكلها الاي الدللية للوحد  مجسد  فهي، بالنص  الجملة  عالقة
، الجملثة مث  أوسثع نحوخثة وحثد  لثي  فثالنص ، النثو  حيث   مث  الثنص  عث  تخالث   الجملثة  كما أ 

 أ  كمثثا، سثثيا  فثثي معنثث  لهثثا وحثثد ، المعنثث  حيثث   مثث  بثث ، الشثثك  حيثث   مثث  ل الليثثة وحثثد  بثث 
 .(2)النسيا هو النص  يحكم في حي  الذي، البنية هو الجملة يحكم  الذي

 عثد  يكثو   وقثد ، جملثة يكثو   وقثد  كلمثة يكثو   فقثد ،  النص)وحد  اللية(  أ   سبق  مما  نفهم
 الحكثثم فثثي وحثثدها عليهثثا يعثثون أ  يمكثث  النصثثو   فثثي والاماسثثك الاثثراب  خاصثثية وليسثث  ، جمثث 
، نصثا صثار الدللثة مكامث  وكثا  بذاتثه ما قون اكاف  ما  ب ، عدمه م  نص   بننه  ما  قون  عل 
 يكثو   ل الشثرط هثذا يحقثق ل ومثا، الليثا والمكام  بذاته  المكافي  القون  هو:  النص   يصبو  بحي  

 
 13خطابي،  :   ينظر لسانياي النص، محمد  ( 1) 

 13ومابعدها، و ينظر لسانياي النص، محمد خطابي،  :  205ينظر التسا  والنسجام، مفاا  ب  عرو ،  :    ( 2) 
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 الظثثثروف فيثثه مراعثث ً  أي، سثثيا  فثثي معنثث   لثثه يكثثثو   أ  بثثد  ول كمثثا ، (1)طولثثه بلثثغ مهمثثا نصثثا
 .(2) اتصان( في )وقوعه أي بمعن  ...ومكا   ما و  حد    م ، الخارجية

 باعابثثار الجمثث  ل األقثثوان هثثي الثثنص  مكونثثاي  أ  يثثرى  الثثبعض  نجثثد  المقابثث  الجانثث   فثثي
 يظهثر يعثد  لثم لديهم النص  أصبو حي  ، الماكلم اساعمان فهو القون  أما،  نظامية  وحد   الجملة  أ 

 فهثم ثثم وم ، توأصلي موق  في معقد  لغوي  فع  إنه ب ، نحوخا الجم  م  ماراب   تاابع  أنه  عل 
 م  النص  فيعرفو  ، بالاواص  النص  يربطو  

 للثنص  ينشث  أ  الكاتث  أو  المثاكلم يحثاون  لغثوي   قثون  أنثه  علث   اسثاعمالي  تداولي  منظور
 الابليثغ و يفثة علث  السثابق الاعرخث  يركثز بحيث  ،  (3)القثار  أو    السثامع  مع  معينة  صليةتوا  عالقة

 الجثثانبي  فيثثه يجمثثع جديثثد  تعرخثث   صثثياغة ينكثثر( إلثث  أ  يعيثثد  )بثثر افثثع الثثذي األمثثر، والاواصثث 
 تلثك كث  أ  لثه ليابي ، للنص  الباحثي   لاعرخفاي   عر    أ   بعد ،  الاداولي  والجان    اللغوي   الشكلي

 : (4)أمرخ  م  انطلق   الاعرخفاي 
 علثثثم مكونثثثاي  علثثث  الاعرخفثثثاي  هثثثذ  أصثثثحا   فيثثثه اعامثثثد  الثثثذي اللغثثثوي  األسثثثا : األون

 أي الاوأصثثثلي األسثثثا : والثثثثاني، الجمثثث  مثثث  ماسلسثثثالً  تاابعثثثاً  الثثثنص  فيثثثه يظهثثثر والثثثذي، الجملثثثة
 فثي توأصثلية لغوخثة )وحد : أنه عل  نظر  في النص  ليساقيم تداولياً  فعالً  النص  بوص ،  الاداولي
 الوق (. نف 

 بوجرانثثد  مثث  كثث  قدمثثه الثثذي الاعرخثث  ةلثثك للثثنص  والمانوعثثة العديثثد  الاعرخفثثاي  بثثي  ومثث 
 تعرخفهمثا يعثد   إة ، الثنص  علمثاء مث  الكثيثر قبث  مث    كبيرخ   واساحسانا  قبول  لق    وقد ،  وايلسر

 فيثه ضثما حيث  ، (للثنص  والاثداولي الثدللي-اللغثوي  الشثكلي) بي  جمع   الاي الاعرخفاي  أبر   م 
 منثثاا مثث ، السثثياقية العناصثثرأو ، الشثثكلية اللغوخثثة العناصثثر سثثواء، للثثنص  المكونثثة العناصثثر كثث 

 تواصثلي حثد  )هو لثديهما فثالنص  ، ..فيثه قيث  الثذي والمكا  كالحد   تداولية  عناصرأو  ،  ومالق
 تخلث  إةا الوصث  هثذا عنثه خثزونو ، مجامعثة للنصثية معثايير  سثبعة  لثه  تاوفر  أ   نصا  لكو    يلزم
 : (5)هي السبعة وهذ  المعايير، (منها  واحد 

 
 215-214بالغة النص وعلم الخطا ، صال  فض ،  :    ( 1) 

 72ينظر النص والخطا  واإلجراء، بوجراند،  :    ( 2) 

 وما بعدها 31ومابعدها، و ينظر الاحلي  اللغوي، برخنكر،  :  89/ 1الشاوشينظر أصون تحلي  الخطا ، محمد   ( 3) 

 ومابعدها31ينظر المصدر السابق،  :    ( 4) 

 33/ 1يننظر علم اللغة النصي، صبحي الفقيه  ( 5) 
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 الاثثي تثثرتب ، الثثنص  سثثطو علثث  الظثثاهر  الشثثكلية والثثرواب  النحوخثثة بالعالقثثاي  يعنثث : التسثثا  -
 ..والحذف والاكرار كاإلحالة النص  ااخ  البعض  بعضها مع

 المنطقيثثة العناصثر أي، بينهثا فيمثا الثثنص  مكونثاي  تث ل  بكيفيثة المعيثثار هثذا يهثام: النسثجام -
 التسثا  ليرصثد  المسثاوى الخطثي علث   التسثا   ياجثاو   فهثو.  .والخصو    والعموم  كالسببية

 الدللي. المساوى  عل 

 اللغثثة صثثور مثث  مثثا صثثور  كثثو   مثث  وموقفثثه الثثنص  منشثث  بقصثثد  المعيثثار هثثذا يهثثام: القصثثد  -
 قبيث  م  فلي ، بعينها غايةإل   للاوص  موضوعا، ومنسجما ماسقا نصا  تكو    أ   بها  قصد 
 لثثم الثنص  مثث  المقصثوا  ياحقثثق لثم فثثإةا، والمكثر  والناسثثي السثكرا  كثثالم مث  نسثثمعه مثا الثنص 
 .الصطالحي بمعنا  النص  ياحقق

، بثثه المحيطثثة و روفثثه، فيثثه قيثث  الثثذي للموقثث  مناسثثبا الثثنص  تجعثث  الاثثي العوامثث : المقاميثثة -
 .(مقان مقام لك ) قديما البالغيي  قون م  المعيار هذا عل  أان ولي 

 لثه تقبلثه ومثدى، للثنص  والمسثاقب  المالقثي بموقث   األولث بالدرجثة  المعيار  هذا  ياعلق:  القبون -
 كونثه خمجثهو  أ  يرفضثه وإمثا، مقصثوا  وخفهثم معانيه في وخنسجم معه يندما أ  فإما،  وفهمه
 المطلوبة. المعايير مساوفي غير

 ياعلق هذا المعيار بإمكانية توقع المعلوماي الوارا  في النص م  عدمه.: اإلعالمية -

 بالعوامثث  أي، األخثثرى  بالنصثثو   الثثنص  عالقثثة عثث  بالبحثث   المعيثثار هثثذا يخثثاص : الانثثا   -
 .النص  يقدمه ما عل  معامدا النص  اساخدام تجع  الاي

 وايلسثر بوجرانثد  وتعرخث ، وحسث  هاليثدي تعرخث  مث  كث إلث    مال  قد   وبروا   يون  وكا 
 - (1)مثثثال الفقيثثه صثبحي كالثثدكاور، وايسثثلر بوجرانثد  تعرخثث  البثثاحثي  معظثم تبنثث  وقثثد -، السثابق

 تسثجي  نظرهمثا في وهو، للبساطة يكو   ما أقر   بننه يصفانه تعرخ  عل  اعامدا قد  كانا ما  بعد 
 علثثث  واعامااهمثثثا الاعرخثثث  ةا  عثثث  إعراضثثثهما سثثثب   عثثث  علثثثال وقثثثد ، تواصثثثلي لحثثثد   الكالمثثثي
 الاثثثراب  بمبثثثاا  هثثثؤلء لهامثثثامو ، ضثثثبطا وأكثثثثر تقنينثثثا أكثثثثر كونثثثهإلثثث   وهاليثثثدي بوجرانثثثد  تعثثثرف

 هثثذا فثثي ونحثث ، (2)للثثنص  تعثثرخفهم فثثي(ببعض  بعضثثها الثثنص  أجثثزاء تثثرب  الاثثي والفصثث  الوصثث )
 وايلسثثر بوجرانثد  وتعرخثث ، وحسث  هاليثدي مثث  كث  تعرخث  -وبثثراو   يثون كمثثا تبنث -نابنث  البحث  

 
 33/ 1ينظر علم اللغة النصي، صبحي الفقيه  ( 1) 

 227ينظر تحلي  الخطا ، محمد الزليطني،  :    ( 2) 
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 الثنص  مثع تاكثو   الاثي، والسثياقية والاداولية  والدللية  النحوخة  بالجوان    إلماما  أكثر  الاعرخفي   كو  
 .وبها منها النص  وخاكو  

 :  العربي  الترا  في  النصنحو   جذور
 مثا عل  عالو ، الخطيرو  المجح  األمر م  يعد  والماضي الحاضر بي  الصلة قطع  إ 

 النصثثية الدراسثثاي  فثثي المنهجثثي الصثثفر مثث  فثثث)البدء، األجثثالء علمائنثثا لجهثثوا  اناقثثا   مثث   فيثثه
 بمثا والبالغثي والنحوي  اللغوي  )المورو   أ  خاصة، (1) العطاء( م  قرنا عشر أربعة إهدار  يعني
 ب  ، (2)اليوم النص   بنحو يعرف لما  الحقيقية والبداية الفعلي  األسا  تعد  وقواعد   مفاهيم  م   يحوخه
 فهثثارفا، علثثوم مثث  سثثبق مثثا وبثثي  بينهثثا قطيعثثة تحثثد   لثثم الغثثر   فثثي نفسثثها النصثثية اللسثثانياي  إ 

 مصثثطلو كثثا  ولثثئ ، (3) الثثنص( لغثثة بعلثثم مبشثثرخ  سثثابقي  علمثثي  والسثثلو   البالغثثة)يعثثد  مثثثال
 مفهومثثه حيثث   مثث أو  كمصثثطلو هثثو حيثث   مثث ، الغربيثثة الاقليديثثة األنحثثاء فثثي غائبثثا نفسثثه الثثنص 
 القديم اللغوي  الدر  في بمفهومه واللاه حاضرا كا  فإنه، (4)الباحثي   أحد   بذلك  قان  كما  واللاه

 أنثه والحقيقثة اللسثانية نظرخثاتهم بنثاء فثي النفثي  تراثنثا م  اسافااوا  قد   الغر    يكو    أ   نسابعد   ول
 أ  مثثث   أمثثثثان تشومسثثثكي بالعاثثثدان ياصثثثفو   ممثثث  الغثثثربيي  اللسثثثانيي  بعثثثض  بثثثذلك اعاثثثرف قثثثد 

 كاثثث   علثث  الطثثثال  مثث  مباشثثثر  سثثواء، العربثثي اللغثثثوي  الاثثرا   مثثث  أفثثااي  قثثثد  الغربيثثة اللسثثانياي 
، (5)شثثثا  غربيثثثة لغثثثاي إلثثث   العربيثثثة  مثثث المارجمثثثة األعمثثثان طرخثثثق عثثث  مباشثثثر  أم غيثثثر، الاثثثرا  

 اللسثثانياي  بهثثا عنيثث   الاثثي النصثثية والقواعثثد  المسثثائ  كثث  يجثثد  العربثثي الاثثرا   كاثث   فثثي فالمانمثث 
 نحثثو كثثا  العربثثي النحثثو أ  صثثحيو، والاحليثث  والشثثر  بالثثدر  العثثر   النحثثا  تناولهثثا قثثد  النصثثية
 مثث  العربثثي اللسثثا  وصثثو  ، الاقعيثثد  منطلثثق مثث  الجملثثة علثث  منصثثبا اهامثثامهم كثثا  فقثثد ، جملثثة
 مث  فكثيثر، لثديهم الجملثة مسثاوى  فثو   لمثا وعنايثة نصية إشاراي  نعدم  ل  ولكننا،  والاحرخ   اللح 
 ومثثا، وتثثنخير وتقثثديم و خثثاا  حثثذف مثث  الاوليثثدي النحثثو النظرخثثة بهثثا جثثاءي  الاثثي الاحوخليثثة القواعثثد 
 نحاتنثثثا هثثثافاناول، كاثثثبهم فثثثي حاضثثثر  كانثثث   الجملثثثة حثثثدوا  تاجثثثاو  لثثثم الاثثثي الرتبثثثة بمسثثثائ  ياصثثث 
 أي اإلجثثثراء هثثذا علثث  أ  يارتثث   مثثث  او   الفاعثث  علثث  المفعثثون تقثثثديم كنحثثو، والاحليثث  بالثثدر 

 
 ، 423جملة إل  نحو النص، سعد مصلو ،  :  العربية م  نحو ال  ( 1) 

 112علم لغة النص، سعيد بحيري،  :    ( 2) 

 218-217المرتكزاي األساسية، أحمد حساني،  :    ( 3) 

 25/ 1ينظر أصون تحلي  الخطا ، محمد الشاوش  ( 4) 

 13صلة الارا  اللغوي العربي باللسانياي، ما   الواعر،  :    ( 5) 
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انهم يهمثثث جمثثثيعم كثثثا  وإ ، المقثثثدم أهميثثثة بيثثثا  هثثثو الاقثثثديم هثثثذا وراء مثثث  الحكمثثثة وإنمثثثا، تغييثثثر
 أ  كما، (1) هللا( عبد   خدا )ضر  : قولك نحو العربية  في الكثير بالجيد  سيبوخه  هم وخصفهوخعنيان
 قواعثثد  نحثثو قبثث  مثث  علما نثثا طبقهثثا قثثد  الجملثثة وتاجثثاو  الثثنص  علثث  حثثديثا تطبثثق  الاثثي القواعثثد 
إليثه  تثدعو مثا وفق والوص  للفص   اراساهم  كان    وإ   الجم   عل   الجم   كعط (الوص )  الرب 

 يقصثثثر لثثثم (2)الجرجثثثاني اإلمثثثام أ  حثثثي  فثثثي، والجملاثثثي  الجملثثثة علثثث  مقاصثثثر  فكانثثث  ، القاعثثثد 
 اقيثثثق فثثث  )وهثثثذا: الجرجثثثاني يقثثثون، الجمثثث  مسثثثاوى  علثثث  بثثث ، الجملثثثة حثثثد  عنثثثد  والفصثثث  الوصثثث 
، يليهثا مثا علث  تعطث  فثال بالجملة يؤت  قد  أنه العط  أمر م  فيه النا  نظر يق   مما،  خا  
 كانوا  نحاتنا أ  كما،  (3) جملاا (أو  جملة تعط  الاي هذ  وبي  بينها جملة  عل   تعط  ولك 

 القثار   فيساطيع، اللب  أم  إةا إل الحذف يجيزو   ل مثال فنراهم، المالقي  حسبانهم  في  يضعو  
 قيثث  أجلثثه ومثث  ألجلثثه إة ، الكثثالم عليثثه يلاثثب  ل كثثي حثثذف ولثثم   المحثثذوف يعثثرف أ  السثثامعأو 

 طثرف هثو القثار   بثن  مثنهم إيمانثا( اللثب  أمث  إةا) عبثار  كاثبهم فثي تاثراا   مثا  كثيثرا  ولثذلك  النص 
 أولوا ب  فحس  ، للجم  الاركيبي الجان   عل  مقصور  عناياهم تك  فلم، النصية العملية في مهم

 يعثثرف مثثا فثثي السثثني  بمئثثاي  والمحثثدثي  الغثثر   سثثبقوا قثثد  وبثثذلك، (4)بالغثثة أهميثثة الاثثداولي الجانثث  
 موقثث  وهثثو، القصثثدية بمعيثثار اليثثوم يعثثرف بمثثا مهمثثة عنايثثة أولثثوا أنهثثم كمثثا، الالقثثي بنظرخثثة اليثثوم
 فهثثم مثث  للمالقثثي ياسثثن  حاثث  الال مثثي  والنسثثجام بالتسثثا  ياماثثع الثثنص  كثثو   مثث  الثثنص  منشثث 

 مفهومثثثا كالمثثثه يكثثثو   أ  بثثد  ل الثثثنص  منثثثاا أ  وأاركثثثوا، المسثثنلة لهثثثذ  علما نثثثا تنبثثثه إة  مقصثثوا ِّ 
 والسثثليم الفصثيو للكثالم السثليمة وفثق الشثثروط كالمثه ينثاا أ  بثثد  ل ولثذلك، المالقثي لثدى ومعلومثا

 تثدن عبثاراي  كاثبهم فثي نجثد  مثا كثيثرا لثذلك، فيثه لثب  ل للمالقثي ومفهومثا واضثحا نصا يناا  لكي
 مثثثا: )تقثثثون : سثثثيبوخه يقثثثون إلخ...قصثثثدي  وإنمثثثا، كثثثذا أراي  إة : قثثثولهم نحثثثو والقصثثثد  اإلراا  علثثث 

 الموضثثع هثثذا فثثي أراي  ألنثثك وةلثثك، النصثث   إل ةا فثثي يكثثو   ل. خثثدا إل ةا  يقثثون أحثثدا ضثثرب  
 همتسث الاثي النصثية معثايير أهثم يعثد  الثذي الانثا   معيثار أ  كمثا، (5) (...فعلثك بموقثو   تخبر  أ 
، والقابثا  والاضثمي  الشثعرخة بالسثرقاي  يعثرف مثا تحث   علما نثا ارسثه قثد   النصثو    اتسثا   في

 
 34/ 1سيبوخهالكاا ،    ( 1) 

 . 48/ 4هث، ينظر األعالم471أبو بكر عبد القاهر ب  عبد الرحم  الجرجاني، م  مؤلفاته أسرار البالغة توفي سنة    ( 2) 

 252الئ  اإلعجا ، الجرجاني،  :    ( 3) 

 21ينظر فاعلية العالقاي النحوخة، ايها  مسعوا،  :    ( 4) 

 313/ 2الكاا ، سيبوخه    ( 5) 
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 وتار  المناا  موضع  أنفسهم تار   فيضعو    اراساهم في  النصية  المعايير ك   يمارسو    نحاتنا  فكا 
 جثثاءي  اراسثثاهم أ  إل، اليثثوم يعثثرف بمثثا المعثثايير تلثثك علثث  يصثثطلحوا لثثم وإ ، المالقثثي موضثثع
  البالغيثثي  أ  بيثثد ، الثثنص إلثث   ياجثثاو  ولثثم، الغالثث   فثثي والجملاثثي  الجملثثة مسثثاوى  علثث  مقصثثور 

 بثن  ونثرى ، (1)النصية المعالجة منطلق م  للغة معالجاهم انطلق   إة  للنحوخي   مغايرا  موقفهم  كا 
 العالمة الشيخ يعد  حي    - النحوخي  يد  عل  للغة  الاقعيد   مهمة  اكامل    أ   بعد   طبيعي  أمر  ةلك
 المكثثوني  بثثي  فجمثثع، بالدللثثة النحثثو ربثث )م  أون الثثنظم نظرخثثة صثثاح   الجرجثثاني القثثاهر عبثثد 

هثذ  الخطثو  المهمثة الاثي تثنخر تشومسثكي صثاح  النظرخثة الاحوخليثة فثي ،  معا  الدلليو   الاركيبي
 فثثثي الجرجثثثاني أ  كمثثثا، (2) سثثثنواي( بعشثثثراألون  كاابثثثه بعثثثد  كاابثثثه الثثثثاني  هثثثور حاثثث  إاراكهثثثا
 لثثي  النحثو علثم أ  تمامثثا يثدر  فهثو، واتسثاقها الجمثث  بثي  والثاالحم الاثراب إلثث   أشثار قثد  نظرخاثه
 بعضثها وخنبنثي بثبعض  بعضثها يعلثق حاث  ترتي   ول الكلم في نظم  )ل:  يقون  إة ،  فق   جملة  نحو
 تمثثثام عنثثد  الجرجثثاني( بثثثه جثثاء مثثا أخطثثر)م  تعثثثد  الكثثالم فثثي الاعليثثثق وفكثثر ، (3) ..(بعثثض  علثث 
 (4)حسا 

 بثثالنحو المعروفثثة نظرخاثثه فثي  هاليثثدي عنثثه تحثد   الثثذي النظثثامإلث   الجرجثثاني أشثثار كمثا
 ماثثدرجا ترتيبثثا األنظمثثة فيهثثا ترتثث   ماشثثابكة أنظمثثة علثث  يحاثثوي  نحثثو كثث  أ  حيثث   مثث ، النظثثامي
 فإةا، آخر اخايار عليك يمانع  اخارته  إةا  الخاصة  شبكاه  له  نظام ك  أ   بحي  ،  ومازامنا  ومازامنا
 يقثون ةلثك وفثي، (5)وهكثذا النفثيأو  اإلثبثاي  بثي  الخايثار  عليثك  كثا   مثثال  بثالخبر  الاعبير  اخاري 

 اسافهاماأو   نفيا  يصير  أ   معن   إلثباي   هو  كالم في  تاوخ ... أو  ترتي    ول  نظم )ل:  الجرجاني
 وكنثثث   الاعبيثثثر أراي  إةا أنثثثك ةلثثثك ومعنثثث ، (6) (لثثثذلك الموضثثثو  الحثثثرف عليثثثه فاثثثدخ  تمنيثثثاأو 

 تمث    حثرف تثدخ  أ  ل لالسثافهام الموضثوعة  الحروف  م   حرفا  تخاار  أ   عليك  فيج    مسافهما
 معثثثه اخالثث   الاركيثث   اخاثثث  فثثإةا، النحثثو علثثثمإلثث   مثثرا  ةلثثثك وكثث ، اسثثافهام جملثثثة علثث  نفثثيأو 

 الكلثثثم تعلثثثق صثثحة فثثثي مثثثدخ  لثثه كثثثا  شثثثيء كثث  فثثثي السثثثبي  )وكثثذلك: الجرجثثثاني يقثثثون، الدللثثة

 
 50/ 1النصي، صبحي الفقيهينظر علم اللغة    ( 1) 

 37أهمية الرب  بي  الفكر اللغوي عند العر  ونظرخاي البح  اللغوي الحدي ، حسام بهنساوي،  :    ( 2) 

 101الئ  اإلعجا ، الجرجاني،  :    ( 3) 

 188, : عربية معناها ومبناها، تمام حسا اللغة الينظر    ( 4) 

 ومابعدها 124نحلة،  :  ينظر مدخ  إل  نظرخة النحو النظامي، محموا   ( 5) 

 55الئ  اإلعجا ، الجرجاني،  :    ( 6) 



14 

 مثثثث  ومعنثثثث  النحثثثثو أحكثثثثام مثثثث  حكمثثثثا يكثثثثو   أ  يعثثثثدو ةلثثثثك مثثثث  شثثثثيئا تثثثثرى  ل، بثثثثبعض  بعضثثثثه
بثا  السثاقامة مث  )وك  ةلك قد تحد  عنه سيبوخه قبث  الجرجثاني بمئثاي السثني  في،  ((1)معانيه

 لغوخثة )نظرخثة تعثد  وحدها النظم نظرخة إ -الباحثي  أحد  قاله ما نقون  وأخيرا،  (2)  الكالم واإلحالة(
 .(3) سوسير( نظرخة ةلك في بما حديثة لغوخة نظرخة أي ع  أهمياها في تق  ل ماكاملة

إلثثث   تشثثثير لوحثثثدها مؤلفثثثاتهم عنثثثاوخ  أ  نجثثثد  القثثثرآ  وعلثثثوم تفسثثثير كاثثث  إلثثث   وبالناقثثثان
 لثثم فثالعر  ، النسثثجام معيثار تحث   يثثدخ  مثا خاصثثة، الثنص  إطثار فثثي اليثوم تعثثالا الاثي المسثائ 
 أ  مثث  لثثه اراسثثاهم فثثي منطلقثثي ، الكثثرخم القثثرآ  مثثع وعهثثدتها عرفاهثثا كمثثا نصثثية ممارسثثة تعثثرف
 رحثا   فثي جاءي  الاي الدراساي  أ  تراا  وبال  القون  يمك   لذلك،  (4)  الواحد (  )كالكلمة  كله  القرآ 
، شثثام  نصثثي إطثثار فثثي القثثرآ  الافسثثير علمثثاء تنثثاون فقثثد ، خالصثثة نصثثية اراسثثاي  كانثث   القثثرآ 
 حاثثث  بثثث ، بنخاهثثثا سثثثور  كثثث  وعالقثثثة، ترتيبهثثثا وسثثثر السثثثور تناسثثث   سثثثر ارسثثثوا قثثثد  أنهثثثم بحيثثث  

  ، إلخ...نزولها وأسبا   فيها الوارا  اآلياي  مع  السور  اسم  تناس   وسر  سور   لك   العام الموضو 
تثدور  الاثي الموضثوعية والوحثد  األساسثي المحثور يثذكر مثثال آبثااي الفيثرو  كثا   ةلثك  أمثلة  وم 
 أ  قبثث  ومقاصثدها وأهثثدافها السثور  مضثثمو   يثذكر فكثثا ، بالافسثير ياناولهثثا أ  قبث  السثثور  حولهثا
 آن لسثور  العثام المعنث  فثي يقثون حيث  ، (الامييثز ةوي  بصثائر) كاابثه في وةلك تفسيرها في  يشر 
 تناسثث   سثثر وفثثي، إلثثخ(...(5)الصثثحابة ومثثد  العقبثث  وشثثرف الثثدنيا مذمثثةو  الكفثثار ةم)هثثو عمثثرا 
  مثثثع عمثثثرا  آن سثثثور  تناسثثث   سثثثر فثثثي السثثثيوطي يقثثثون مثثثثال بغيرهثثثا والسثثثور  بنخاهثثثا اآليثثثة ارتبثثثاط
 بثثه افااحثث   مثثا باقرخثثر افااحثث   لهثثا وكالمكلمثثة البقثثر  سثثور  قرخنثثة السثثور  هثثذ  كانثث   )لمثثا " : البقثثر 
 فثثثثي المناسثثثثبة أ  ومعلثثثثوم، ، (6) وتالئمثثثثا( اتحثثثثااا البقثثثثر  وسثثثثور  السثثثثور  هثثثثذ  بثثثثي   مثثثثا وأ ..تلثثثثك

 أيضا السيا   به اعانوا ما جملة م  وكا ، حديثا النسجام معيار به يعن  ما  أهم  م  النصو  
 يثدن شثيء ولي  أخرى  سور  م  معينة سور  في  ما  موضع  في  المحذوف  عل   يسادن  كا   فمثال
 عث  اآليثاي  يعزلثوا فلثم، فحسث   الجمث  ل النصثو   بدراسثة علثم علث  كثانوا أنهثم سثوى   ةلك  عل 

 
 55الئ  اإلعجا ، للجرجاني،  :    ( 1) 

 25/ 1ينظر الكاا ، سيبوخه  ( 2) 

 220ينظر المرايا المقعر ، عبد العزخز حموا ،  :    ( 3) 

 17الدر  النحوي النصي،  :    ( 4) 

 . 159/ 1ينظر بصائر ةوي الامييز للفيرو  آبااي   ( 5) 

 63ر ترتي  القرآ ، السيوطي،  :  أسرا  ( 6) 
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 قولثه مث  المحثذوف علث  اسثادللهم ةلثك مث  والاحليث  والشثر  الافسثير لغر   إل البعض   بعضها
م و اُي ﴿: تعثثثثال  ا السثثثثَّ ه  ة  ع َرضثثثثُ نثثثثَّ  هثثثثو هنثثثثا المحثثثثذوف أ  المفسثثثثرو   ةكثثثثر حيثثثث  ، (1)﴾األ َرُ  و  ج 

م اءِّ  ﴿: تعثثال  قولثثه الحديثثد   سثثور  فثثي الاصثثرخو  والثثدلي  (2)"كعثثر  " َر ِّ السثثَّ عثث  ا ك  ه  ة  ع َرضثثُ نثثَّ  ج 

 .﴾األ َر ِّ و  
 الثنص  نحثو فثي النسثجام معيثار تحث   تدر  الاي األاواي  أهم أحد  وهو السيا  كا   فقد 

ن–  اليوم  تحث   تثدر  الاثي القواعد  م  وغيرها، كثيرا المحذوف معرفة في  المفسرخ   عند   عليه  يعو 
 هثثثذ  عثثث  ياحثثثد   أنثثه يجثثثد  مثثثثال للزركشثثي البرهثثثا  لكاثثثا   والمثثامع ، والنسثثثجام التسثثثا  معيثثار
 ل..والاكثرار والحثذف كاإلبثدان التسثا  بهثا ياحقثق الاثي الوسثائ  يذكر  كا   فقد ،  النصية  المعايير

، كلثه القرآني النص  مساوى  عل  ب ، الواحد  السور  حا أو  الواحد  اآليةأو   الجملة  مساوى   عل 
 بث  فحسث    اآليثاي  هثذ   بثإخراا يكافثوا ولثم، القثرآ  آيثاي  بثي   وقثع  الذي..والحذف  اإلبدان  فيذكر
 أجزا   تاراب  ك  وأنه، القرآني النص  بوحد  منهم علما، اإلبدانأو  الحذف  هذا  سر  يفسرو    كانوا
 للعلمثثاء أ  يابثثي  سثثبق وممثثا، الواحثثد  كالكلمثثة تمامثثا بننثثه وتشثثعر فاقثثرأ  ، واحثثد  نصثثي قالثث   فثثي

 اليوم. المحدثو   به جاء عما بعيد  غير نص  علم القدام   العر  
 فثي الغثر   سثبقوا قثد   علمثاء العثر  المحثدثي  أحثد  أ إلث   (3)الباحثي   م   عدا   أشار  وقد 

 : يقثون حيث   م1931سثنة وةلثك، خثولي أمثي  وهثو، الثنص   واراسثة  الجملثة  فثو    بمثا  للعناية  اعوته
 الجملثة تاجاو  أ  لها المرجو كا  الاي األبحا   أ  تجد  ب   شيئا  تجد   فال  الجملة  بح    وراء  )أما
 فيثه يصثو كثا  مثال والمساوا   واإلطنا   اإليجا  في فالبح  . فق  حدواها وألزم   إليها  وراي   قد 

، ((4)كالجملثة هثو ومثا الجملثةإلث   إل ةلثك فثي ينظثروا لثم ولكثنهم.. كلثه األايث   غر  إل     النظر
نقد صرخو  للبالغيي  الثذي   لثوا يثرااو  وخكثررو  مثا جثاء بثه   خولي  أمي   كالم  م   هنا  فواضو

كمثثا فثي كالمثثه  ، يجثث  علثيهم المضثثي قثدما والسثثافاا  ممثا قثثدمو  لنثاأجثداانا البالغيثو  وأنثثه كثا  
 راحثا البالغثي الثدر  إطارهثا فثي انحصثر الاثي تخطثي الجملثةإلث     صرخحة  واعو   واضحة  إشار 
 الزم . م 

 
 133اآلية:  آن عمرا ،    سور   ( 1) 

 114/ 3ينظر البرها  للزركشي  ( 2) 

 160الدكاور سعد مصلو  ومصطف  قط ، ينظر علم اللغة النصي،  :   ومنهم  ( 3) 

 125البالغة العربية وأثر الفلسفة فيها، أمي  خولي،  :    ( 4) 
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 مثثث  غثثثيض  اإلشثثثاراي النصثثثية للعثثثر  القثثثدام  هثثثي مثثث  ةكرنثثثا  مثثثا كثثث  إ : نقثثثون خاامثثثا
 إ   القثثثثون يمكثثثث  أنثثثثه إل، علمائنثثثثا ةهثثثث  عثثثث  غائبثثثثة للثثثثنص  الشثثثثمولية النظثثثثر  تكثثثث  فلثثثثم ، فثثثثيض 

 تعالا لم لذلك أشااتا مافرقة معالجة) األحيا  م  كثير في  كان    اللسانية  الظواهر  لالك  معالجاهم
 فهثثو علينثثا سثثبق مثث  للغثثر   كثثا  وإ ، (1)األخثثرى( المسثثاوخاي  مثث  بغيثثر  الواحثثد  المسثثاوى  عالقثثاي 

 وشام . كلي إطار في ووضعوها النظرخة هذ  بلور  حاولوا  أنهم
 

 
 428النص، سعد مصلو ،  :  العربية م  نحو الجملة إل  نحو    ( 1) 



 

 
 
 
 

 الفصل األول  
يف السبع االستبدال يف الدرس اللساني احلديث 

 الطوال 
 : ويضم أربعة مباحث

 مفهوم االستبدال: المبحث األول

 المصطلحات المتداخلة ما مفهوم االستبدال: المبحث الثاني

 اللغو   االستبدال:  المبحث الثالث

 النحو   االستبدال أنواع: المبحث الرابا
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 (Substitution)  لغة االستبدال
 اللغوخثثثة المعثثثاجم فثثثي بثثثدن ومثثثاا ، (بثثثدن) الفعثثث  مثثث  مثثثنخوة  اللغثثثة مصثثثدر السثثثابدان فثثثي

 المثاا  هثذ إليثه  تشثير فيمثا تشثير حيث  ، مانوعثة ومعثا  ماعثدا  اللي  لهثا والحديثة منها  القديمة
 هثثو بثثدن لمثثاا  الغالثث   المعنثث  أ  إل، (والاحثثون واإلغنثثاء والعثثو   والاغييثثر والابثثدي  اإلبثثدان)إل 

 والثالم والثدان البثاء: فثار  لبث  اللغثة مقثايي  فثي جثاء، اآلخثر مقثام الشثيء جعث  ومعنثا   اإلبدان
 شيء ةها   خالن م  ياحقق البدن أ  أي (1)  (غير   مقام  الذاه    الشيء  قيام  والبدن،  واحد   أص 
ن بثي  المعجميثو    وخفثر  ،  الثذاه    الشيء  ةلك  مقام  آخر  وقيام  فعنثدهم، بثالهمز وأبثدن بالاشثديد  بثد 
يقولو  بد ل  الشثيء إةا : بدن ماا  شر  في فار  اب  ةكر حي  ، بمعن   ك   والابدي   اإلبدان  أ 
 مثا فر   تهذيبه في األ هري  أوضو وقد ، ((2)إةا أتي  له ببدن: وأبدلاه، رته وإ  لم تني له ببدنغي  
 أبثثدل  : قولثثك نحثثو اآلخثثر مكثثا  شثثيء جعثث  اإلبثثدان: يقثثون إة  الافصثثي  مثث  بشثثيء اللفظثثي  بثثي 

 الشثيء تنحيثة اإلبثدان ثثم وم ، عنه بدل الحلقة ووضع   الخاتم بإ الة قم    أنك  أي،  حلقة  الخاتم
 مث  يكونثا  وقثد  ةهث   مث  والحلقثة فضثة مث  الخثاتم يكثو   فقثد  ‘ آخثر شثيء ووضثع وصثفاته  بذاته
 صثور إلث   صثور  مث  تغييثر  أي، عليهثا كثا  الاثي حالثه ع  الشيء تغيير فهو  الابدي   أما،  فضة
، وتغييثر  بإةاباثه قمث   أنثك أي، حلقثة الخثاتم بثد ل  : قولثك نحثو وةلك الذاي  بقاء  مع  مخالفة  أخرى 

 الحكثثيم الثثذكر فثثي ةلثثك ومثثث ، (3) (وتحولثث   تغيثثري  الصثثور  وإنمثثا المعثثد  ةلثثك وهثثو بثثا  فاألصثث 
َلن اُهَم ُجلثُواًا   ﴿:  تعال   قوله َ  ُجُلوُاُهَم ب دَّ ج   الجلثد  أ  حيث  ، األون غيثر آخثر جلثدا أبثدن، (4)﴾ن ضِّ

، تغيثري  فالصثفة، آخثر غيثر  بجلثد  جثيء لثذا؛ لثه مسثاحقا يعثد  ولثم العثذا   صثفة  عنثه  اناف  األون  
 الشثثيء بثثي  الاغييثثر صثثفة. و (5)موجثثوا  بقيثث   الثثذاي  ولكثث  جديثثد  مثث  بعينثثه الجلثثد  ةلثثك أعيثثد  حيثث  
 وجثثه فثثي يغثثاير بثثه المسثثابدن أ  إة ، السثثابدان طرفثثي بثثي  الغالبثثة السثثمة هثثي منثثه والمبثثدن البثثدي 
، آخر وإحالن وص  باسابعاا  البدي  يقوم حي  ،  منه  بجزء  احافا ه  مع  منه المسابدن وجوهه  م 

 
 ،  210/ 1مقايي  اللغة، اب  فار ، ماا )بدن(   ( 1) 

 المصدر السابق والصفحة نفسها  ( 2) 

 93/ 14ينظر تهذي  اللغة لأل هري   ( 3) 

 56النساء  سور   ( 4) 

 . 79/ 2، وخنظر تفسير البيضاوي 260/  1ينظر معاني القرآ  لألخفش  ( 5) 
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 قوله ومنه الكرخم القرآ  في المعن  بهذا ورا  وقد ، تحرخفهأو  باغيير  مثله  يكو    الكالم  في  والابدي 
ُلون ُه  ﴿: تعال  ي   ُيب د ِّ ل   الَّذِّ ا إَِّثُمُه ع   .وخحرفونه يغيرونه أي، (1)﴾ف إِّنَّم 

: وسثلم عليثه هللا صثل  قولثه ومنثه الشثرخ  الحثدي   فثي أيضثا المعنث  بهذا البدن  جاء  وقد 
  اإلسالم. اي  غير آخر اينا غير م  أي، (2) (فاقالو  اينه دنب   م )

 (3)فر   او   م  أبدل   بمعن  بد ل   اساعمل    العر   أ  المبرا  ةكر قد  حي  في

 معثك اةهث   للرجث  الرج  يقون: سيبوخه قان، والكافاء اإلغناء معن  أيضا البدن  وخحم 
 المعنثثث  مثثثع ينسثثثجم المعنثثث  وهثثثذا، (4)مكانثثثه فثثثي وخكثثثو   غنثثثاء  يغنثثثي رجثثث  معثثثي يقثثثون، بفثثثال 

 العناصثثر مثث  الكثيثثر تكثثرار لعثثدم وكافيثثا مغنيثثا يكثثو   البثثدي  فالعنصثثر، لالسثثابدان الصثثطالحي
 وأهمياه. السابدان فائد  ع  الحدي   عند  لنا سيابي  كما، اللغوخة والاعابير

 المعجثم فثي ورا  فقثد ، والعثو ( )الاحثون أيضثا بثدن مثاا   تفيثدها  الاي  المعاني  جملة  وم 
 : (5)تعني قد  بدن ماا  أ  الوسي 

 والحيا  الط   أه  عند  كيميائيأو  طبيعي بانثير أخرى إل   ماا  اساحالة ومعنا : الابدن
 كالمطثثثثاط الطبيعيثثثثة المثثثثواا  عثثثث  عوضثثثثاً  يصثثثثنع مثثثثا وهثثثثي البديلثثثثة المثثثثواا  تقثثثثون: البديلثثثثة

 .واأللياف
 المعثاني هثذ  خثالن ومث ، مانوعثة واللي  مخالفثة معثاني  بثدن  لمثاا   أ   يابثي   سبق  مما

 لغثوي  عنصثر قيثام هثو: فنقثون الصثطال  في معنا  ونساقي نساش  أ  يمك  لالسابدان  اللغوخة
 فثي السثابدان معنث  عث  الحثدي   في نشر  أ  وقب ، النص  ااخ   عنه  عوضا  آخر  عنصر  مقام

 هثثثذا اللثثثة لنثثثرى  القثثثديم العربثثثي اللسثثثا  فثثثي السثثثابدان عنثثثد  قلثثثيال سثثثناوق  اللسثثثاني الصثثثطال 
 كابهم. في المصطلو

 :  عند اللسانين المتقدمين االستبدال
 مث  العربيثة فثي وهثو، (6)تقرخبثا اللغثاي  معظثم فيهثا تشثار  عامثة خصيصثة السابدان  يعد 
 علماءنثثثا فثثثإ  كثثثذلك أنثثثه وبمثثثا، المعثثثاني وتانثثثو  األلفثثثا  تاعثثثدا  بثثثه إة ، اللغثثثة تخثثثدم الاثثثي المظثثثاهر

 
 180اآلية:  البقر ،    سور   ( 1) 

 1712،  :  6922البخاري، با  حكم المرتد والمرتد  واساابابهم، رقم الحدي صححه    ( 2) 

 . 93/ 14ينظر تهذي  اللعة لأل هري   ( 3) 

 48/ 11لسا  العر ، اب  منظور األفرخقي  ( 4) 

 44/ 1المعجم الوسي ، مجموعة م  المؤلفي  ماا  بدن  ( 5) 

 6 :  منها السابدان النحوي في كاا  سيبوخه، لطفي الزاملي،  ينظر    ( 6) 
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 نلفثي أ  لنثا يمكث  حيث  ، يهملوهثا ولثم الظثاهر  هثذ  يغفلثوا لثم ومفسثرخ  ولغثوخي  نحثا  مث  اآلوائث 
 الحثثدي   مثث  يخلثثو يكثثاا  ل والثثذي بالاثثابع المعثثروف النحثثوي  البثثدن فثثي لثثديهم ونجثثدها الظثثاهر  هثثذ 
 يبثدن ثثم السثم فثي يسثاعم  الفعث  مث  بثا   )هثذا : سيبوخه يقون، مصنفاتهم م  مصن   أي  عنه
، (1) أكثثرهم( قومث   رأيث  : قولك وةلكاألون  في عم  كما فيه  فيعم ،  آخر  اسم  السم  ةلك  مكا 
 مثث  ينشثثن الثثذي اللغثثوي  سثثواء، بشثثقيه لإلبثثدان اراسثثاهم فثثي لثثديهم الظثثاهر  هثثذ  نجثثد  أ  يمكثث  كمثثا
 كلماثي فثي كمثا الدللثة فثي اخثاالف مث  اإلبثدان ةلثك عث  يناا  وما  آخر  حرف  مكا   حرف  إبدان

 اإلبثثدان مثث  النثثو  وهثثذا، (2)والكراهيثثة الثثبغض   بمعنثث  والثانيثثة الافرقثثة بمعنثث  فثثاألول ( فثثظ-فثثض )
 الحصثون يثام بث خر صثوتي مقطثع اسثابدان تثم مثا إةا بننثه يثرو   حيث   حثديثا  اللسثانيو    به  انشغ 
 بثثثي  وخقثثثع صثثثوتية ضثثثرور  تسثثثادعيه الثثثذي الصثثثرفي اإلبثثثدان أو،  (3)مخالفثثثة فيمثثثاي  مثثثور علثثث 

 الحثثروف هثثذ  وخجمثثع ، إاغثثام غيثثر فثثي شثثائعا إبثثدال بعضثثها مثث  تبثثدن الاثثي الصثثحيحة الحثثروف
 تبثدن حيث  ( اصثابر) فثي كمثا الااء الطاء م  يبدلو   المثان سبي  فعل ، (4) (موطيا  هدأي )  كلمة
 المماثلثثة مصثثطلو حثثديثا عليثثه اللسثثانيو   يطلثثق اإلبثثدان هثثذا ومثثث ، (اصثثطبر) فاصثثبو طثثاء الاثثاء

 عث  الثقث  وافثع النطثق سثهولة أجث  مث  الحثالي  هذ  مث  في تبدن العر   كان    وقد ،  (5)الاقدمية
 هثثذا ولعثث ، وترفضثثه الثقيثث  وتمثثا اللسثثا  علثث  خفيثث  هثثو بمثثا النطثثقإلثث   يميثث  فثثالعربي، اللسثثا 
 العثر   كانث   األجنبثي اللفثظ تعرخث   فعنثد ، الاعرخث   فثي اإلبدان اساخدامإل   حملهم ما هو  السب  
 حاث  العربيثة فثي المخثرا فثي تقاربهثا الاثي الحثروفإلث   األعجمية الكلمة  حروف  م   بعضاً   تبدن

 عثثث  السثثثيوطي نقلثثثه مثثثا ةلثثثك مثثث ، (6)اللسثثثا  علثثث  وخفيفثثثا ومقبثثثول سثثثائغا العجمثثثي اللفثثثظ يصثثثير
  قثثثالوا، باإلبثثثدان فيغيرونهثثثا األعجميثثثة األسثثثماء علثثث  يجارئثثثو   كثيثثثرا العثثثر   )إ  : قولثثثه الجثثثواليقي
 (7) (المخرا لقر   فنبدلوا إشمائي  وأصله إسماعي 

 
 150/ 1الكاا ، سيبوخه  ( 1) 

 274أثر السابدان الصوتي في الاعبير القرآني، خمي  فزا ،  :    ( 2) 

 27المصطلحاي المفاتيو، ماري نوان،  :    ( 3) 

 75/ 1ألفية اب  مالك  ( 4) 

 93لسانياي النص، شرخ  اساياة،  :    ( 5) 

 59/ 1ينظر الرامو  عل  الصحا     ( 6) 

 . 216/ 1اللغة، السيوطيالمزهر في علوم    ( 7) 
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 الاو خعيثثثة المدرسثثثة فثثثي المابثثثع السثثثابدالي المثثثنها أ  الحديثثثثة الدراسثثثاي  أثباثثث   وقثثثد  هثثثذا
 علث  يقثوم سثيبوخه عنثد  السثابدان فمثنها، (1)قثرو   منثذ  سثيبوخه اتبعثه الذي  السابدان  منها  يماث 
 : (2)هما حديثا الاو خعية المدرسة عليهما قام   أساسي  مبدأي 

 كمثا للكثالم اللغوخثة األصثناف باحديثد  سثيبوخه قثام  إة ،  اللغوخثة  األصناف  تحديد   هو:  األون
 األساسثثية المقثثولي  مثث  أنهثثا علثث ( حثثرف-فعثث -اسثثمإلثث  ) الكلثثم باقسثثيم فقثثام، جميعثثاً  النحثثا  فعثث 
فعث  وحثرف جثاء بمعنث  ، اسثم: )فثالكلم: يقون سيبوخه في با  علم الكلم م  العربية،  الجم   لبناء

 وأسثماء الضثمائر م  ك و  والمعارف األعالم السم صن  تح   أارا ثم، (3) لي  باسم ول فع (
 السثثم صثثن  تحثث   تقثثع أ  يمكثث  الاثثي اللغوخثثة األشثثكان مثث  ةلثثكإلثث   ومثثا، والموصثثولي  اإلشثثار 

، بو يفاثثه وتقثثوم األصثثلي السثثم موقثثع تقثثعلكنهثثا  اللغوخثثة األشثثكان هثثذ  اخثثاالف مثث  علثث  الثثرغمو 
 وكث ، (أمثرأو  مضثار أو   مثا  ) األفعان بإاراا  وقام، السم  صن   تح    سيبوخه  ضمها  لذلك

 وغيرهثا، الاعجث   وصثيغ، أفعالهثا عث  النائبثة كالمصثاار   موقعه  وتقع  مسلك  تسلكه  الاي  األشكان
 ولم يامك ، يقون سيبوخه في با  ما يعم  عم  الفع  ولم يجر مجرى الفع ،  الفع   صن   تح  
 واخلثثه عبثثدهللا أحسثث  شثثيء: قولثثك بمنزلثثة أنثثه الخليثث   عثثم، هللا عبثثد  أحسثث  مثثا: قولثثه ةلثثك تمكنثثه
؛ باألفعثان وأخرى  باألسماء تخاص  حروفا هنا  فإ  الحرف يخص  وفيما ،  ((4)  ...الاعح    معن 

 (5)الاركي   في بعدها ما عل  يعامد  اسابدالها سيبوخه لذا جع 

 كثث  و يفثثة تاحثثدا  حيثث  ، اللغوخثثة األصثثناف هثثذ  و ثثائ  تحديثثد  فهثثو: الثثثاني المبثثدأ أمثثا
 أ  عند  واتضو يشغله الذي بموقعه(والحرف والفع  اسم)اللغوخة األصناف  هذ   م   لغوي   عنصر
ومثث  أمثلثثة ، بعثثض  محثث  بعضثثها يحثث  أ  يمكثث  واحثثد  صثثن  تحثث   تنثثدرا الاثثي اللغوخثثة األشثثكان

 :  ةلك
 (6)هو  خد معروفا  هذا عبد هللا معروفا     أخو  هللا معروفا  

  الدر  كا   محمد : وخمك  توضيو ةلك باآلتي

 
 223ينظر آفا  جديد ، محموا نحلة،  :    ( 1) 

 . 6ينظر المصدر السابق،  : وخنظر منها السابدان النحوي في كاا  سيبوخه، لطفي الزاملي،  :    ( 2) 

 12/ 1الكاا ، سيبوخه  ( 3) 

 . 82/ 1الكاا ، سيبوخه  ( 4) 

 6لي،  :  ينظر منها السابدان النحوي في كاا  سيبوخه، لطفي الزام  ( 5) 

 78/ 2ينظر الكاا ، سيبوخه  ( 6) 
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 م  وهو، و يفاه هو المبادأ  وهو  محمد   اللغوخة  الوحد   فيه تظهر  الذي  النحوي  إ  الموقع
 الصثثن  ةاي  فثثي يقثثع بمباثثدأ يسثثابدن أ  يمكثث  ثثثم ومثث ، السثثم صثثن  تحثث   يقثثع الصثثن  حيثث  
إلثث   تنامثثي وهثثي وأخثثو  علثثي اللغوخثثة الوحثثداي  مثث  فكثث ، هثثو/ أخو /الثثدر  كاثث   علثثي: فنقثثون
 الشثثك  فثثي اخالفثث   وإ  محثثدا  سثثياقاي   فثثي بينهثثا فيمثثا السثثابدان جثثا  ثثثم ومثث ، الصثثن  نفثث 

إليثثثه  توصثثث  مثثثا وةلثثثك، السثثثابدان فثثثي أسثثثا  شثثثرط الموقثثثع اتحثثثاا  أ  ةلثثثك مثثث  يابثثثي ، والمعنثثث 
 القسثثمإلثث   تنامثثي السثثيا  فثثي نفسثثه الموقثثع تحاثث  الاثثي العناصثثر كثث  أ  اكاشثثفوا إة   الاو خعيثثو  

 .(1)الكلم أقسام م  نفسه
 ولكثثث ، القسثثثم ةاي إلثثث   اللغوخثثثة العناصثثثر بعثثثض  تنامثثثي قثثثد  األحيثثثا  بعثثثض  فثثثي أنثثثه إل
إل   تنامي الاي العناصر تلك بعض إل   أشار قد  سيبوخه وكا ،  بينها  مقبول  غير  يكو    السابدان

 السثثثاعمان أل  نظثثثرا  واحثثثد  سثثثيا  فثثثي بعضثثثها محثثث  تحثثث  أ  يمكثثث  ل ةلثثثك ومثثثع، القسثثثم ةاي 
 أل، المصاار مجرى  تجري  ل واألسماء: يقون، (2)ممانعا بينها السابدان  حينئذ   فيصبو  ،  يرفضها

 .(3) وإبال( خيال الرج  هو تقون ول وفقها علما الرج  هو تقون أنك ترى 
 حينئثثثذ  السثثابدان وخكثثو  ، القسثثم ةاي إلثث   تنامثثي ل الاثثثي العناصثثرإلثث   يشثثير كثثا  كمثثا

، (4)موقعثه شثغل   الثذي القسم و يفة شابه   لكونها ةلك جا  وإنما، محدا  سيا  في ومقبول  جائزا
ن الو ثثائ  فاشثثابه  للصثثن  مخثثال  صثثن  مثث  انحثثدارها يمنثثع ولثثم بثثه وسثثمو السثثابدان هثثذا خثثو 
 األساسثثي الشثثرط لثثي  الموقثثع اتحثثاا  أ  يعنثثي ممثثا، بينهثثا فيمثثا السثثابدان مثث  مكانثثه سثثانخذ  الثثذي

 باسثم المضثار   اسثابدان ةلثك ومث ، أيضثا ضثروري  شثرط الو يفثة اتحاا  وإنما، وحس    لالسابدان
  قولثثثك فيوافثثثق ليفعثثث  هللا عبثثثد  إ : كقولثثثك الفثثثاعلي  أسثثثماء ضثثثارع   إنمثثثا: سثثثيبوخه يقثثثون، الفاعثثث 
 .(5) .(.لفاع 

 فالسثثاعمان، السثثاعمان معيثثارإلثث   ةلثثك كثث  فثثي احاكامثثه سثثيبوخه علثث  المالحثثظ مثث  إ 
 ل الاثي األصثناف بثي  السابدان كا  وإ  حا  يمنعه أيضام   وهو،  وخجو    السابدان  يبيو  لديه

 بينها. فيما الاباان م  مانع فال يجزخها الساعمان اام فما، القسم ةاي إل   تنامي

 
 96-95المصطلحاي المفاتيو، مارخو نوان،  :    ( 1) 

 11ينظر منها السابدان، لطفي الزاملي،  :    ( 2) 

 388/ 1الكاا ، سيبوخه  ( 3) 

 221ينظر آفا  جديد ، محموا نحلة،  :    ( 4) 

 14/ 1الكاا ، سيبوخه  ( 5) 
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 المدرسثة عليثه تقثوم الثذي المثنها ةاي  هو  سيبوخه  عليه  سار  الذي  السابدالي  المنها  هذا
 اللغوخثثة العناصثثر لكاشثثاف  األمثثث  الوسثثيلة السثثابدان مثث  تاخثثذ  الاو خعيثثة فالمدرسثثة، الاو خعيثثة

 هثو الاو خثع أهث  عنثد  فالسثابدان تو خعهثا تحديثد  ثثم ومث ، اآلخثر محث  أحدها  يح   أ   يمك   الاي
 المدرسثة هثذ  تقثوم حيث  ، اللغثاي  جميثع فثي اللغوخثة الصثيغة أصثناف تمييثز بثه يثام الثذي المعيثار
 ل والاثثي االثثة وحثثد  أصثثغر علثث  الحصثثون يثثام أ إلثث  ، المباشثثر  المكونثثاي إلثث   الجملثثة باحليثث 
 ((الد ر  يكا   الط ال  ): نحو وةلك، (1)تجزئاها يمك 

 مباشر مكو    (الد ر  يكا  )     مباشر مكو   (  )الط ال   
   نهثثثثائي   مكثثثثو    فعثثثث ( يكاثثثث     نهثثثثائي مكثثثثو    اسثثثثم /طالثثثث     نهثثثثائي   مكثثثثو    حثثثثرف( ان)

نهائي   مكو    اسم( ار )   نهائي   مكو    حرف( ان) مباشر مكو    اسم(  الد ر )
(2) 

 الو يفثثثة وتشثثغ  الصثثثن  لثثذاي  تعثثوا  والاثثثي، لأللفثثا  مراافثثاي  إاراا السثثثابدان لنثثا ياثثيو
 الاثي اللغوخثة األشثكان فهثذ  وهكذا، الدر  يقرأ، وخكا   ، بخالد  محمد   اسابدان  يمك   حي  ،  نفسها
، المدرسثة هثذ  وأتبثا ، (3)بولمفيثد  لدى الصيغة نف إل   تنامي هي السيا   في  بعضها  مح   تح 
 فثثي القثثوخم المثثنها هثثذا اسثثاخدام فثثي بقثثرو   المحثثدثو   اللسثثانيي  سثثبق قثثد  سثثيبوخه يكثثو   ثثثم مثث و 

 الكلم. ألقسام النحوي  الاحلي 
 في والحروف األسماء واألفعان بي  الواقع السابدانإل     الافسير  علماء  هتنب    جانبهم  وم 

 جديثد  معثاني مث  يضثيفه ومثا، السثابدان هثذا لسثر  والافسثير الاعلي   مع  الماشابهة  اآلياي   سيا 
 ل والاثي الماشثابهة اآليثاي  فثي الخاالف هذا لدراسة تصدي   الاي  الكا    وأبر ،  مانوعة  واللي 
 النصثي السيا  عل  اإلبدان هذا وتنثير ثث تذكيرأو  بنخرى   لفظة  إبدان  في  إل  بعضها  ع   تخال 
 والمثثثدقق فالمانمثثث ، وغيرهثثثا للغرنثثثاطي الانوخثثث  ومثثثال  السثثثكافي للخطيثثث   الانزخثثث  ار  عثثثام بوجثثثه
 أنهثثا يجثثد ، مثثثال  والحثثذف كاإلبثثدان عالجوهثثا الاثثي والقضثثايا المسثثائ  معظثثم أ  يجثثد  الاثثرا   لكاثث  
 وهو نص  أعظم حون حام   الاي الدراساي  تلك ل سيما، النص  بنحو حديثا يعرف  ما  صميم  م 

 عثز هللا كاثا   مثع عرفاهثا كمثا نصثية ممارسثة تعثرف لثم العثر   بثن  القثون يمك   إة ،  الكرخم  القرآ 

 
 101اللسانية، سعيد سنوقة،  :  مدخ  إل  المدار     ينظر  ( 1) 

 230ينظر مباح  في اللسانياي، أحمد حساني،  :    ( 2) 

 23ينظر المصدر السابق،  :    ( 3) 
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 كمثثثا مجمثثال فدرسثثثو ، الواحثثد  كالكلمثثة كلثثثه الكثثرخم للقثثرآ  نظثثثرتهمإلثث   راجثثع ةلثثثك وربمثثا، (1)وجثث 
 مفصال.  ارسو 

 :  عند اللسانيين المحدثين االستبدال
 عملية ضم  اللسا  وحداي  تحديد  في البنيوخة اللسانياي  في السابدان  مصطلو  يساعم 

 مخالثث  فثثي العمليثثة هثثذ  تعامثثد  إة ، معثثي  سثثيا  ااخثث  أخثثرى  بوحثثد  مثثا وحثثد  تعثثوخض  تسثثاهدف
 قمنثا إةا المثثان سثبي  فعلث ، الاركيث  إلث   بالصثرف مثرورا  الصثوي   مث   اباثداء  الاحلي   المساوخاي 

 الاحليثث  هثثذا يمكننثثا، (نجد )و(اسثث  )هما مكثثوني  علثث  نحصثث  مكونيهثثا( إلثث  اسثثانجد )كلمة باحليثث 
 هثاتي  تماثث  السثابدان هثذا طرخثق عث  لنا فيابي (   غفر)بالمكو    مثال(نجد )  المكو    تعوخض   م 

  .(2)الوحدتي 
 عثرف حيث  ، الاثركيبيي  وتالمذتثه فيثر   العثالمإلث      المصثطلو  هذا   هور  بعضهم  أسند  

 المصثطلو هثذا إيحثاء فثي الفضث  البعض  في حي  يرجع، (3) النم ( )اسابدان مسم  تح    لديهم
 العالقثثثثثثثثثثثاي  عثثثثثثثثثثث  تحثثثثثثثثثثثد   عنثثثثثثثثثثثدما وةلثثثثثثثثثثثك، سوسثثثثثثثثثثثير اي اللغثثثثثثثثثثثوي  العثثثثثثثثثثثالمإلثثثثثثثثثثث   وشثثثثثثثثثثثيوعه

 
 17ينظر الدر  النحوي النصي، أشرف عبد العان،  :    ( 1) 

 203، وخنظر مدخ  إل  فهم اللسانياي، أحمد موم ،  :  27ينظر المصطلحاي المفاتيو، مارخو نوان،  :    ( 2) 

يعامد الاركيبيو  عل  اسابدان الام  في تحديثثد المعنثث  الاركيبثثي لمكونثثاي الاركيثث ، فعلثث  سثثبي  المثثثان لوقلنثثا: الشثثعر جميثث  وأحللنثثا   ( 3) 
كلمثثة أخثثرى مكثثا  الشثثعر او  أ  ياغيثثر المعنثث  الاركيبثثي للجملثثة وقلنثثا: النهثثر جميثث ، فثثإ  هثثذ  الكلمثثاي جميعهثثا تنامثثي إلثث  نفثث  

اام الكلم وع  طرخق هذا السابدان صن  الاركيبيو  أقسام الكلم، كمثثا فعثث  الاو خعيثثو ، ال أنثثه مثث  المفيثثد الصن  الكالمي م  أقس
كذلك اإلشار  إلثث  أ  الاثثركيبي  اسثثابعدوا المعنثث  المعجمثثي للمفثثرااي وقثثاموا باحييثثد  وفصثثله عثث  المعنثث  النحثثوي أثنثثاء الاحليثث  ففثثي 

ن  الكلمة خارا اللغثثة لمعناهثثا الثثو يفي فثثي الاركيثث  فالكلمثثة الواحثثد  تخالثث  و يفاهثثا نظرهم أ  معن  معجمي وحد  ليوفر إل مع
ركثثزي علثث  المظهثثر السثثطحي لكلمثثاي اللغثثة وو يفاهثثا مثث  خثثالن سثثلوكها ااخثث  الاركيثث  ،  بحسثث  الاركيثث  الثثذي تثثرا فيثثه لثثذلك

العامثثاا علثث  المعثثاني  بثثن  ابثث  اللغثثة لثثي  بحاجثثة إلثث فاكافوا بالمعن  الاركيبي الذي توفر  األصناف اللغوخة في الجم  لعاقثثااهم 
المعجميثثثة للمفثثثرااي نظثثثرا لوجثثثوا مؤشثثثراي نحوخثثثة يسثثثاطيع مثثث  خاللهثثثا فهثثثم المعثثثاني الاركيبيثثثة للجمثثث  وتمييزهثثثا فاللغثثثة لثثثديهم هثثثي 

بة لغوخثثة سثثلوكية سثثلوكياي تاشثثك  ضثثم  المجموعثثة اللغوخثثة للفثثرا عبثثر الثثزم  فانشثثن عالقثثة شثثرطية بثثي  مثثاهو مثيثثر وبثثي  السثثاجا
وبهذا تكو  الاركيبية قد أهمل  الجانثث  العقالنثثي فثثي اراسثثاها للغثثة للغثثة وةلثثك عكثث  ماكثثا  سثثائدا فثثي المثثدار  الاقليديثثة الاثثي تقثثوم 
فثثي تحليلهثثا علثثث  أسثثا  المعنثث  بالدرجثثثة األولثث )أي معنثث  الفاراضثثثي المسثثبق للجملثثة قبثثث  البثثدء فثثي الاحليثثث (، ينظثثر اللسثثثانياي 

ومابعثثثدها وخنظرعناصثثثر التسثثثا  فثثثي قصثثثيد  شثثثهر أيثثثار، يحيثثثي عبابنثثثة وآمنثثثة  44يحثثثي عبابنثثثة وآمنثثثة الزعبثثثي،  :  المعاصثثثر ، 
 524صالو،  :  
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، ثنائيثاي  شثك  علث  اللغثةإلث   نظرخاثه صثاغ قثد  سوسثير أ   ةلثك،  Paradigmatic()السابدالية
 والعالقاي ...والمثدلون الثدان/ والكثالم اللغثة) اللغثة هي الاي ياحثدا بواسثطاها مجثان  الثنائياي    هذ 

 فثثي وإنجثثا   شثرحه يمكثث  عمومثثه فثي اللغثثوي  النظثام بثثن  سوسثثير  وخصثر  (، السثثابداليةو  الارابطيثة
 مث  بثد  ل فثالكالم، (األفقي والعمثواي)المحثورخ  عبثر والسثابدالية السثياقية  العالقثاي   نظرخثة  إطار
 مثث  تاثابع إل اللغثة فمثا، المعنث  إناثاا أجث  مث  ياقاطعثا  اللثذي  المحثورخ  هثذي  علث  يامثث  أ 

 علث  بينهثا فيمثا ترتب  الكلماي  هذ ، العام المعن إل   شيئا  تضي   كلمة  وك ،  الكالمية  الوحداي 
 الخث  هثذا علث  موجثوا  كلمثة كث  أ  كما،  الاال مي  بالمحور  يسم   ماأو    الارابطي  األفقي  الخ 
 هذ   بي  العالقة عل  تطلق  و(السابدالي) الوهميأو   العمواي الخ   عل  الكلماي  م   اكم    تقاب 

 عالقثثثة العمثثثواي الخثثث  علثثث  تقابلهثثثا الاثثثي والكلمثثثاي  األفقثثثي الخثثث  علثثث  تاموضثثثع الاثثثي الكلمثثثاي 
 : نحو وةلك، والغيا   الحضور

 (1)حارا الطق  أمس   رطبا المناخ صار         باراا الجو أصبو
 ماحثثد   عقثث  فثثي توجد (أمسثث  صثثار أصثثبو) نفسثثه الموقثثع تاخثثذ  الاثثي الكلمثثاي  أ  حيثث  

 فثي المفاهيم األساسثية م  السابدالية العالقاي  هذ  أضح   ثم وم ، يالئمه ما  منها  يخاار  اللغة
 البثثا   سوسثثير )فثثاو وبثثذلك، اللغثثوي  الاحليثث  مسثثاوخاي  جميثثع علثث  تقثثع وهثثي، الحديثثثة اللسثثانياي 

 الاي المباا  معظم اللغوخة النظرخاي  معظم تبن   فقد ، بعد  جاء لم ، ((2)السابدالي المنها  أمام

 
 ( )   يقصد بالعالقاي  السابدالية :هي مجموعثثة الكلمثثاي المخزنثثة فثثي ةهثث  ابثث  اللغثثة والاثثي يمكثث  أ  يخاثثار منهثثا أو يسثثابدن بهثثا مايرخثثد

ا يرخد نظم كالمه ،وهذ  الكلماي تقوم فيما بينها عالقاي تسم  بقابلية السثثايعا  وهثثي مثثايعرف بالعالقثثاي في الواقع اللغوي عندم
عالقثثة الجثثزء بالكثث ( ينظثثر نظثثام الثثرب  -الاضثثاا-الشثثامان-السابدالية، وهذ  العالق  ل تخرا في أي حقثث  معجمثثي عثث  )الاثثرااف

  هثثثذ  العالقثثثاي فثثثي المبحثثث  الرابثثثع عنثثثد الحثثثدي  عثثث  السثثثابدان وسثثثوف نلقثثثي الضثثثوء علثثث 107واإلرتبثثثاط مصثثثطف  حميثثثد ، : 
 المعجمي إ  شاء هللا

 
، 25، وخنظثثر سوسثثير، جوناثثثا  كليثثر، ي: عثثز الثثدي  اسثثماعي ،  : 81ينظثثر المثثدرا  اللسثثانية المعاصثثر ، نعمثثا  بثثوقر ،  :  ( 1) 

 131وخنظر اللسانياي النشن  والاطور، أحمد موم ،  :  
 12المنها السابدالي في وص  العربية وتقعديها، وليد عبد هللا،  :  اور   ( 2) 
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 اللسثثثثثانيو   فاسثثثثثاعا ، السثثثثثابدالية الارابطيثثثثثة بالعالقثثثثثاي  ياعلثثثثثق فيمثثثثثا وبخاصثثثثثة سوسثثثثثير أرسثثثثثاها
 األساسثية المرتكثزاي  أهثم مث  لثديهم وأصثبو، اللغوخثة وأعمثالهم تحلثيالتهم مث   كثيثر  فثي  بالسابدان

 هثارخ  يرى  المثان سبي  فعل , البنيوخة اللسانياي  في المفاتيو أهم م  وهو، عليها  يعامدو    الاي
 الاو خعي المنها أسا  أ  -البنيوخة للمدرسة اماداا  تعد   الاي-الاو خعية  المدرسة  أعالم  أهم  وهو-

 نفسثثثه المحثثثي  فثثثي تظهثثثر الاثثثي باألشثثثكان قائمثثثة عنثثثد  فثثثي اللغثثثة الماباالثثثة األشثثثكان هثثثو تصثثثني 
 البنيثة تقثوخم بغيثة الاو خعيثة اللسثانياي  )إطثار  فثي  السثابدان   يو ث    لذا،  بينها  فيما  للاباان  والقابلة

، الوصثث  والاحليثثث  )بسثثثاطة همثثا أساسثثثي  مبثثدأي  تحقيثثثق أجثث  وةلثثك مثثث ، (1) للجملثثثة( الصثثورخة
 يثام السثابدان طرخثق عث  ثثم، المباشثر  مكوناتهثاإلث    الجملثة  تحليث   يام  حي  ،  (2)  فيه(  والقاصاا 
 وبهثثذ ، تو خعهثثا أجثث  مثث  الدالثثة الوحثثداي  فيهثثا تثثرا  الاثثي والمواقثثع السثثياقاي  مثث  مجموعثثة حصثثر
 القسثمإلث   تنامثي السثيا  فثي نفسه الموقع تحا  الاي العناصر أ إل   الاو خعيو   توص   الطرخقة
 للاراكيثثثث  الظثثثاهر   الصثثثثور  )يراعثثثي السثثثثابدان عبثثثر الاثثثثو خعي والاحليثثث ، الكلثثثثم أقسثثثام مثثثث  نفسثثثه

 ةلثثك كثث  فثثي الاثثو خعي  وغايثثة، ((3)اللغثثة مسثثاعم  عنثثد  الثثذه  فثثي ماثلثثة أخثثرى  بصثثور  وعالقاهثثا
 .(4) الجملة(أو  للعبار  المادرا البناء هو)إ هار

 وصثث  علثث  تعمثث  الاثثي العوامثث  أهثثم مثث  الاحثثوخلي النحثثو فثثي السثثابدان يعثثد   فثثي حثثي 
إل   للجملة األصلي المعن  تاضم  الاي العميقة البنية تحوخ  خالن م ، معطياتها وتفسير اللغة
 بثثالمعن  المسثثا  او   النهثثائي مثث  وشثثكلها الجملثثة بنثثاء تجسثثد  الاثثي، الملموسثثة السثثطحية البنيثثة

، السثطو عل  لمعناها مقار  أو  مرااف هو العميق الاركي   في  معناها  أ   فنجد ،  (5)لها  األساسي
 والجمثث  الظثثاهر  السثثطحية الجمثث  بثثي  الافرقثثة  علثث  قدرتثثه فثثي بالسثثابدان الاحوخثث  أهميثثة تكمثث و 

 ةاي  الواحثثثد  الجملثثثة لمؤلفثثثاي  تفسثثثيرا لنثثثا يقثثثدم بعثثثض  مثثث  بعضثثثها المفثثثرااي  فاسثثثابدان، العميقثثثة
مَ و   ﴿: تعثثال  قولثثه ةلثثك مثثثان، (6)الواحثثد  الاركيثث   ر  لَّكثثُ يثثَ وُموا خ  " تصثثوموا  أ، " فقولثثه (7)﴾ أ   ت صثثُ

 الجماعثة واو بثه الماصث  المضثار  بالفعث  فاسثابدل   الصثوم"" هثي  عميقثة  لبنيثة  سثطحية  بنية  هي
وقثثد سثثاهم  البنيثثة السثثطحية مثثع العميقثثة فثثي إمثثداا ، تصثثوموا أ " أ  مصثثدري  بحثثرف والمصثثدر

 
 33المصطلحاي المفاتيو، مارخو نوان،  :    ( 1) 
 227آفا  جديد ، محوا نحلة،  :    ( 2) 
 71أثر لسانياي سوسير فيما تالها م  مناها، فو خة اندوقة،  :    ( 3) 
 307مباا  في اللسانياي، أحمد قدور،  :    ( 4) 
 207، وخنظر مدخ  إل  فهم اللسانياي، احمد موم ،  :  13ماط الاحوخلية، محمد حماسة،  :  م  األن  ( 5) 
 98وخنظر القواعد الاحوخلية، حسام البهنساوي،  :   68ينظر البح  اللغوي وصلاه بالبنيوخة، رشيد العبيدي،  :    ( 6) 
 183:  اآلية:  البقر ،    سور   ( 7) 
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وبثثثذلك يكثثثو  ، فقثثثد أضثثثاف  البنيثثة السثثثطحية معنثثث  جديثثثدا وهثثو الاجثثثدا والاكثثثرار، الجملثثة بثثثدللاها
 (1)ب  ومكو  مهم لدللة الجم ، الاحوخ  بالسابدان في العربية لي  وسيلة تفسيرخة فحس  

  أجث  مث  السثابدان اسثاخدماا والاو خعيثة الاحوخليثة المدرسثة  مث   كثالً   ياضو مما سثبق أ 
 منهمثا كث   اللغوخثة البنث  لمخالث  اللسثاني الاحليث  فثي   عليثه  واعامثدتا،    وتفسثيرها  اللغثة  وص 
فالاو خعيثة اسثاعان  بالسثابدان بهثدف الاحقثق مث  وجثوا عالقثة تحوخليثة ، األخثرى  تخثال   بطرخقة

بثثثي  بنياثثثي  سثثثطحياي  ‘فثثثإةا مثثثا تشثثثابه   القثثثرائ   الاو خعيثثثة بينهمثثثا ان ةلثثثك علثثث  وجثثثوا عالقثثثة 
فثثثي حثثثي  أ  الاحوخثثث  بالسثثثابدان فثثثي الاحوخليثثثة هثثثو بثثثي  بنيثثثة عميقثثثة وأخثثثرى ، (2)تحوخليثثثة بينهمثثثا

ومثا السثابدان فثي هثذ  النظرخثة إل قاعثد  مث  قواعثدها ، أي بي  جملة نوا  وجملة مشاقة،  طحيةس
 عنايثثثثة أولثثثث   -الاحوخليثثثثة–أي   األولثثثث أ  فثثثثي كمثثثثا أ  الفثثثثر  بثثثثي  النظثثثثرخاي  يكمثثثث ، الاحوخليثثثثة
 المعنثث  أ  المدرسثثة هثثذ  أصثثحا   نظثثر ففثثي، وأغفلاثثه المعنثث  الثانيثثة أهملثث   حثثي  فثثي، بثثالمعن 
ياجثثاو   ولثثم، تجاهلثثه يجثث   ثثثم ومثث  واقيقثثة شثثاملة علميثثة معرفثثة ياطلثث   إة ، بثثه إلحاطثثةا يصثثع  

 الاكثافؤ معيثارو ، (3) اللغوخثة( الوحثداي  بثي  والخثاالف الاكافؤ مظاهر تحديد  في)سوى  لديهم  اور 
 سثثبي  فعلثث ، أخثثرى  وحثثد  مقثثام وحثثد  قيثثام صثثالحية بثثه وخقصثثد ، أيضثثا الاحوخليثثة عليثثه اعامثثدي 
 لهثثا أي، ماكافئثثة وحثثداي  هي(حصثثا - مكاثث  -حيثثوا -إنسثثا -طثثائر) الااليثثة الكلمثثاي  تعثثد  المثثثان

، (4)بثثبعض  بعضثثها تسثثابدن ثثثم ومث ، الاركيثث   فثثي ةاتثثه الموقثع نفسثثها فاشثثغ  النحوخثثة الخصثائص 
 البثثا   كاثث  : (5)نحوخثثا صثثحيحاً  الاثثالي المثثثان عثثد  إلثث    الاثثو خعي  عنثثد   المعنثث  اسثثابعاا  أاى وقثثد 

 مثثث  وكثثثا ، الثثثدر  بكاابثثثة قثثثام قثثثد  العاقثثث  غيثثثر البثثثا   يكثثثو   أ  المعقثثثون غيثثثر مثثث  إ ، الثثثدر 
إلث   بثالنظر ولكث ، مثثال كالطالث   عاقث  شثخص حثي الثدر  بكاابثة  قام  الذي  يكو    أ   المفرو  

 الخصيصثثة نفثث  لثثه أي، الطالثث   كلمثثة تشثثغلها الاثثي نفسثثها والو يفثثة الموقثثع يشثثغ ( البثثا  ) كثثو  
 محثث  حلولهثثا لصثثو المقعثثد  مثثث  بكلمثثة جئنثثا ولثثو، محلثثه يحثث  أ  جثثا  الفاعثث  هنثثا وهثثي، النحوخثثة
 أحثد  يح  أ  في لديهم فر   ل إة  الالميذ  أو المقعد أو  بالطال   البا   يسابدن أ  يمك  إة  ،  البا  
 ول للمعنث  لثديهم عبثر  فثال، نفسثها والو يفثة الموقثع ةاي  تشثغ  ألنهثا؛ اآلخثر مكثا   الوحداي   هذ 

 
 53-52الاحوخلية، محمد حماسة،  :  م  األنماط    ينظر  ( 1) 
 58ينظر محاضراي في المدار  اللسانية، شفيقة العلوي،  :    ( 2) 
 228مباح  في اللسانياي،؛ أحمد حساني،    ( 3) 
 140، وخنظر الجملة والوحد  السنااية، رابو بومعز ،  :  236ينظر مناها علم اللغة،  :    ( 4) 
 ومابعدها 76اللسانية، شفيقة العلوي،  :  محاضراي في المدار     ( 5) 
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 عثدي  لثذا، تعليث أو  تفسثير أي تقثديم او   اللغثة مث  وصث  إل همهم يك  فلم، ()و نا  له  يقيمو  
 إة ، وتثثام كامثث  بشثثك  المعنثث  تحييثثد  يسثثاطيعوا ةلثثك لثثم مثثع ولكثثنهم، نحوخثثا صثثحيحة جملثثة لثثديهم
 وحثثد  الاو خثع معيثار وقث  حيث  ، بثه السثاعانة علثث  الغمثو   شثديد  الاراكيث   بعثض  فثي أجبثروا
 صثاح   مسثكي تشثو كثا  وقثد ، (1)محثدوا   وجثوا   ث  ةلثك مث  علث  الثرغم  ولكنثه،  أمامهثا  عاجزا
 الدراسثة أ  لثه تبثي  إة ، رأيه ع  عدن ما سرعا  ولكنه، أيضا المعن   اسابعد   قد   الاحوخلي  النحو
ومث    ث(2)فائثد  ةاي  نايجثةإل   تؤاي ول، والاحلي  الشر  في تساهم ل المعن   ع   بمعزن  اللغوخة

 الجملثثة  اإلسثثقاط وقواعثثد  المعجثثم علثث  يقثثوم الثذي الثثدللي المكثثو   طرخثثق وعثث  الاحوخليثثو   يعثثد  ثثم
 ألفا هثثثا بثثثي  أي، المعنثثث  لعنصثثثر لفاقارهثثثا؛ نحوخثثثا صثثثحيحة غير(الثثثدر  البثثثا   كاثثث  ) السثثثابقة
أو  الولثثد أو  بالطالثث   وخسثثابدن البثثا   يسثثابعد  ثثثم ومثث ، تنثثافر والبثثا   كاثث   فبثثي ، معجميثثة مفارقثثة
 ةكثثر  مثثا وةلثثك، الكاابثثة فعثث  منهثثا صثثدر قثثد  يكثثو   أ  يمكثث  الاثثي األلفثثا  مثث  غيرهثثاأو  الالميثثذ 
  الجمث  فثي النحوخثة السثالمة تكفثي فثال، له أه  هو م إل   الفع  إسناا  م  بد  ل  أنه  م   علما نا
 عنثثثثد  يعثثثثرف مثثثثا وهثثثثو، معجميثثثثة ومصثثثثاحبة مالءمثثثثة ألفا هثثثثا بثثثثي  تكثثثثو   أ  يجثثثث   بثثثث ، فحسثثثث  

 أهثثم مثث  اللفظثثي وهثثو الثثاال مأو  المصثثاحبة بموضثثو  يعثثرف مثثاأو ، ()الناقثثاء بقيثثوا  تشومسثثكي
 تراع  ل الاي )الجم  أ   حي  ، ()الحدي   اللغة  علم في  الشديد   بالهامام  حظي    الاي المواضيع

 سثيبوخه وكثا ، ((3)بثالمر قثان إلث  اإلهمثان كمثا  تثؤون  النحثو  بمعثايير  تنخذ   ول  الخايار  حدوا   فيها
 الاركيثثثث   )وصثثثث إلثثثث   يثثثثؤاي اللغثثثثوي  للعنصثثثثر الخثثثثاط  الخايثثثثار أ إلثثثث   كاابثثثثه فثثثثي أشثثثثار قثثثثد 

  خثثثثدا قثثثد : قولثثثك نحثثثو، موضثثثعه غيثثثر فثثثي لفظثثثا تضثثثع أ  القبثثثيو )فالمسثثثاقيم: يقثثثون، ((4)بثثثالقبو

 
 ( )ول يعني إهمالهم للمعن  أنه غير معارف به عندهم ب  عل  العك  تماما   

 م  هامش المارجم 229وخنظرمناها علم اللغة، سعيد بحيري،  :  102ينظر مدخ  إل  المدار  اللسانية، سعيد سنوقة،  :    ( 1) 
 128نعما  بوقر   . ين ر المدار  اللسانية المعاصر ،    ( 2) 
 ( ) يقصد بها مايج  مراعاته عند اخايار المفرااي في الجملة فإةا بدأي بالفع  فال بد م  ةكر الفاع  ل الخبر، وهثثو مثثا يصثثفه هاليثثدي

خثثر مثث  النظثثام نفسثثه، فلثثو أ  آعنصثثر أي حيثث  إ  اخايثثار واحثثد مثث  العناصثثر يمنثثع اخايثثار -بالنظام _فثثي نظرخاثثه النحثثو النظثثامي
أ  يكو  في ةاي الوق  جمعا، كما ليمك  اخايار أكثر م  عنصر م  ةاي النظام فثثي موقثثع واحثثد شيء ما كا  مفراا فال يمك  

فثثثال تقثثثون: ةلثثثك هثثثذا نثثثاجو، وهثثثذا النظثثثام يعمثثث  فثثثي شثثثك  رتبثثثة أو إطثثثار تراتبثثثي فاخايثثثار  للخبثثثر مثثثثال شثثثرطا لثثثدخون اإلثبثثثاي أو 
نحوخثثة ومعرفاهثثا، ينظثثر النحثثو النظثثامي عنثثد هاليثثدي، محمثثوا يمكثث  ببسثثاطة الانبثثؤ بالجمثث  الال النفثثي..الخ وعثث  طرخثثق هثثذا النظثثام

 ومابعدها103نحله،  :  

 ( )  :  ،74يقصد بالمصاحبة المعجمية الرتباط المنطقي بي  كلمة ما وما يجاورها م  كلماي، ينظر علم الدللةأحمد مخاار 

 90/ 1قرآ ، تمام حسا ، وخنظر البيا  في روائع ال177و :  154مدخ  إل  علم الدللة بالمر  :    ( 3) 
 239اللة السيا  بي  الارا  وعلم اللغة الحدي ، عبدالفاا  عبد العليم،  :    ( 4) 
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 طرخثثق عثث  قثثاموا وإنمثثا، وحسثث   اللغثثة بوصثث  يكافثثوا لثثم الاحثثوخلي  بثثن  نثثرى  ثثثم ومثث ، (1)رأيثث (
 هثثو مثثا بثثي  يميثثز ل الاحثثوخلي فثثالنحو، اللغوخثثة لألشثثكان والعلثث  الافاسثثير باقثثديم الاحوخليثثة القواعثثد 
 يثرى  ةلثك ومثع، (2)أيضثا نحثوي  غيثر هثو مثا تصثحيو علث  يعم  ب ،  فحس  ،  نحوي   وغير  نحوي 
 أنثه بحيث  ، اطثرااي غير اسابدان هو الغربية اللسانياي  به نااي  الذي السابدان  أ   الباحثي   أحد 
 (3)الطرااي السابدان عك  عل  اللغوخة البن  لمخال  اللساني الاحلي  في كبير  فائد  يقدم ل

 الاثي للنص  التساقية الوسائ  أهم م  واحداً  ليكو   النص  أنحاء في السابدان  هذا وخنتي
 ثثثثم، الواحثثثد  الجملثثثة مسثثثاوى  علثثث  بثثثالرب  يقثثثوم حيثثث  ، وكفاءتهثثثا النصثثثو   اتسثثثا  علثثث  تعمثثث 

 فانثديك أمثثان الثنص  نحثا  واهامام عناية نان أهمياه ولشد ، الجم  بي  سائرإل     بالرب   ياجاو ها
 اتخثذ  للثنص  وموسثعة شثاملة نظرخثةإلث   الوصثون  سثبي   وفي  مثال  فهارفا،  إلخ..وبوجراند   وشارون

 تصثن  مثا غالبثا هثي عناصثر السثابدان فثي فناخث ،  النص   لبناء  الحاسمة  الوسيلة  السابدان  م 
 يعثوا  لما المطابق وعائد  الضمير بي  السابدان يام السابدان بواسطة  أنه  يرى   إة ،  اإلحالة  تح  
 بهثثذ  تثثرتب  ل جمثث  وأي، آخثثر  مثثع الثثنص  بدايثثة تاسثثاو   وبثثذلك، الاركيبثثي المسثثاوى  علثث  عليثثه

 الوصثون وبهثدف نظثر  فثي مخالفثة نصثو  إلث   بث  الثنص  ةاي إلث   تنامثي ل جم   هي  الطرخقة
 اسثابدان: السثابدان هثي مث  أنوا  ثالثة بي  يفر   هارفا فإ  النص   تشكي   في  الضمير  اورإل   

 مسثثابدلي  هثثي وأقواهثثا أصثثفاها بثثن  وخثثرى ، مماثثزا واسثثابدان البعثثد  ثنثثائي واسثثابدان البعثثد  أحثثااي
 .(4)النص  تشكي  في تلعبه الذي المحوري  للدور نظرا، البعد  ثنائية

 تحاثه أاخث  ب ، فحس   السابدان مفهوم تح    اإلضمار  عناصر  بإاراا  هارفا  يكا   لم
 النحوي  )المجالي  عل  غط  قد  يكو   ثم وم ، المكرر   والوحداي   والماراافاي   المعجمية  الوحداي 
 المراحثثث  )أهثثثم مثثث  لثثثدى علمثثثاء الثثثنص   هثثثارفا بثثثه جثثثاء مثثثا يعثثثد  الحقيقثثثة وفثثثي، ((5)معثثثا والثثثدللي
 .(6) النصي( الاماسك بخاصية يعرف لما المؤسسة

 
 26/ 1الكاا  سيبوخه،    ( 1) 
 50، وخنظر محاضراي في اللسانياي، شفيقة علوي،  :  99-98ينظر القواعد الاحوخلية، حسام بهنساوي،  :    ( 2) 
 177لالسابدان، رابو بو معز ،  :  البنية العميقة    ينظر  ( 3) 
 62-61ومابعدها، ومشكالي بناء النص، سعيد بحيري،  :  52ينظر علم النص مفاهيم واتجاهاي، سعيدبحيري،  :    ( 4) 
 103التسا  والنسجام، مفاا  ب  عرو ،  :    ( 5) 
 69الاحلي  اللغوي، برخنكر،  :    ( 6) 
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 إة  اتسثثاقية وسثيلة باعابثار  السثابدان عثث  تحثد   مث  أبثر  وحسثث  هاليثدي الباحثثا  وُخعثد  
 اإلحالثة بثي  فرقثا وقثد ، (1)اإلحالثة بعثد  الثانيثة المرتبثة فثي وأارجثا  كاابيهمثا فثي كبيثرا  جزءا  له  أفراا

 علث  تعمث  و يفيثة وحثد  لثديهما السثابدان وخعثد ، هثارفا فعث   كما   بينهما  يجمعا  فلم،  والسابدان
 شكلية  وسيلة  نظرهما في  السابدان ُيعد   إة ،  تكوخنه في  تسهم  ثم وم  للنص   الدللية  الوحد   تشكي 

 عثثث  وتمييثثثز  النسثثثيا وإعطائثثثه، الشثثثاملة وحدتثثثه تحقيثثثق أجثثث  مثثث  الثثثنص  فثثثي توفرهثثثا مثثث  بثثثد  ل
 .(2)الالنص 

 : اصطالحا االستبدال
: هثارفا لثدى فهثو، آخثر مح  لغوي  عنصر حلون بننه  السابدان  عامة  النصانيو    يعرف

، كثيثثثرا وحسثثث  هاليثثثدي يباعثثثد  ول، ((3) محثثثدوا  آخثثثر لغثثثوي  عنصثثثر محثثث  لغثثثوي  عنصثثثر إحثثثالن)
 السثابدان جرانثد  بثو وخعثرف، (4) آخثر( بعنصثر النص  ااخ  عنصر )تعوخض :  لديهما  فالسابدان

 ااخثث  المعلومثثاي  هيكثث  بانشثثي  لثانيهمثثا يسثثمو الثثنص  مكونثثاي  مثث  مكثثوني  بثثي  )ارتبثثاط: بننثثه
 .(5) النص(

 منثه لثي  مثا السثابدان في تدخ  فضفاضة واسعة تعارخ  هي الواقع  في  الاعارخ   وهذ 
 عوضثاً  فاثنتي منابهثا نائبة فهي، األسماء تكرار ع   عوضا  النص   في  تنتي  فهي،  مثال  كالضمائر

 مال مثثة الضثثمائر أ   ومعلثثوم، أعيثثدي  لثثواألون  غيثثر المثثذكور بثثن  السثثامع ياثثوهم ل لكثثي؛ عنهثثا
 ، (6)المحيلثثثة العناصثثثر ضثثثم  تصثثثن  لثثثذا، عليثثثه تعثثثوا  مفسثثثرإلثثث   بحاجثثثة اائمثثثا فهثثثي، لالفاقثثثار

 جرانثد  بثو تعرخث  أ  كمثا، شثيء فثي السثابدان مث  ليسث   فهثي ثثم وم ،  اإلحالة  غير  والسابدان
 فثثي السثثابدان كمثثا يسثثهم الاكثثرار فثثي اللفثثظ إعثثاا  أ  إة  والاضثثاا  الاكثثرار علثث  يصثثد  أ  يمكثث 
 الحاصث  الرتبثاط طرخثق عث  وترابطثه الثنص  تاثابع  علث   يسثاعد   ممثا  واسامرارها  المعلوماي   اطراا 
 فإننا منه لي  ما فيه يدخ  أ  م   نحار   لكيو ،  السابدان  مفهوم  ولضب ،  الاكرار  عنصري   بي 

 علثثث - الثثثنص  كلمثثثاي  مثثث  كلماثثثي  بثثثي  ))عالقثثثة نصثثثية : هثثثو السثثثابدان بثثثن  القثثثونإلثثث   نثثثذه  

 
 89 :    التسا  في اإلنجليزخة، هاليدي وحس ،   ينظر  ( 1) 
 121، وخنظر طبيعة النص والمقام، شرخفة بلحوي،  :  101ينظر علم لغة النص، عز  شب ،  :    ( 2) 
 61مشكالي بناء النص، سعيد بحيري،  :    ( 3) 
 19لسانياي النص، محمد خطابي،  :    ( 4) 
 300النص والخطا  والجراء،  :    ( 5) 
 17-16لسانياي النص، محمد خطابي،  :    ( 6) 
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 المعجمثيأو  الصثرفي النو أو  النحوي  النو إل     وتناميا ،  جزئي  ترااف  بينهما  -األفقي  المساوى 
 ل البديلثة فالكلمثة، وخمنعثه الاكثرار يجنث   جزئثي اخثاالف  وجثوا   الجزئثي  بثالارااف  ونعنثي،  (1)نفسه
 .(2)المبدلة للكلمة الدللة  في مساوخة أنها يعني

األصثثثلي  العنصثثثر يسثثثم  و، معثثثا والمعجمثثثي النحثثثوي  المسثثثاوخي  علثثث  السثثثابدان وخقثثثع
 طرفيثثه بثثي  والعالقثثة السثثابدان طرفثثا وهمثثا بثثه المسثثابدن الماثثنخر والعنصثثر منثثه المسثثابدن الماقثثدم
 السثابدان أ  ةلك، قبلية حالته معظم أ  حي  ، (  (Relations anaphoric قبلية عالقة هي

ة  قث   ﴿: تعثال  قولثه نماةجثه ومث ، (3)قبث  مث  قيث  قثد  شثيئا أ  عل   أساسه  في  يعامد  َم آيث  ا   ل كثُ َد كث 
 ِّ بِّي ِّ ّللاَّ َم ر َأي  و   فِّي فِّئ ا َي ِّ الا ق ا ا فِّئ ة  ُتق اتُِّ  فِّي س  َثل َيهِّ َون ُهم م ِّ افِّر    ي ر  َي ِّ ُأَخر ى ك  خ ُِّد بِّن َصرِّ ِّ م   و   الع  ّللاَُّ ُيؤ 

اُء   جثثاءي  حيثث  ، (أخثثرى )و( فئثثة) كلمثثة بثثي  السثثابقة الكرخمثثة اآليثثة فثثي السثثابدان حصثث ، (4)﴾ي شثث 
 (5)نفسه القرآني النص  م  السابدان هذا عل  السادلن وتم فئة مح  أخرى 

افُِّقو   مِّمََّ  و   ﴿: وم  نماةجه أيضا قوله تعال   ر ا ِّ ُمنث  َول ُكم م ِّ   األ عثَ ةِّ و   ح  ينث  دِّ َ  أ هثَ ِّ الم  مثِّ
ا ِّ ل  ت َعل ُمهثثُ  لثث   الن ِّفثث  ُاوا ع  ر  يم  مثث  ذ ا   ع ظثثِّ َاو   إِّلثث   عثث  ر  ت َي ِّ ثثُثمَّ يثثُ رَّ ُبُهم مثثَّ ذ ِّ ُنع  َم سثث  ُ  ن َعل ُمهثثُ ُرو   و   َم ن حثثَ آخثث 

مَ  ُفوا بُِّذُنوبِّهِّ  (6) ﴾...اَعا ر 
( بعديثة)طرفيه بثي  العالقثة حينئثذ  فاصبو لحقا  معينة  سياقاي   في  السابدان  يقع  وقد   هذا

 .(7)لي وأعطاها الحديقة في الوروا  ك  بي  م   واحد  أفض  الاقط  : ةلك مثان
 .النص  سيا  في لحقا المذكور  الوروا  م  مسابدلة واحد  كلمة أ  حي  
 وحسثث  هاليثثدي فثثإ ، قبثث  مثث  قيثث  قثثد  شثثيئا أ  علثث  األغلثث   فثثي يعامثثد  السثثابدان وأل 

 نثثاار فهثثو الخثثارجي السثثابدان أمثثا، (اللغثثة ااخ )ااخليثثة السثثابدان حثثالي  جميثثع أ إلثث   يثثذهبا 
 .(8)المحااثاي  في فق  وخقع الوقو 

 : االستبدال شروط

 
 210مصطلحاي، مبار  مبار ،  :  ينظر معجم   ( 1) 
 309لسانياي النص، شرخ  اساياة،  :    ( 2) 
 115علم لغة النص، عز  شب ،  :    ( 3) 
 13:  اآلية:  آن عمرا ،    سور   ( 4) 
 123نحو النص، أحمد عفيفي،  :    ( 5) 
 102-101اآلية:  الاوبة ’  سور   ( 6) 
 115علم لغة النص، عز  شب ،  :    ( 7) 
 115شب ،  :  علم لغة النص، عز     ( 8) 
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 : هي شروطا لالسابدان بن  القون يمك 
 كانثثث   إةا اسثثثابدال يكثثثو   كيثثث  إة ، (1)شخصثثثيا ضثثثميرا المسثثثابدلة الكلمثثثة تكثثثو   ل أ  -
 تثثرااف بينهمثثا كلماثثي  بثثي  يكثثو   ةكرنثثا كمثثا والسثثابدان، (أنثثا) نحثثو مثث  المثثاكلم ضثثمير الضثثمير
 خثارا فهثو لثذلك. الماهيثة ةاي إلث   يشير الشخصي والضمير، الدللة في سواء  ليس    أي،  جزئي
 فثثي النحثثوي  البثثدن عثث  حثثديثهم عنثثد  نحاتنثثا لثثدى نجثثد  سثثوف الشثثرط وهثثذا، السثثابدان نطثثا  عثث 

 الثاني.  المبح  
 مث  بجثزء تحافظ أ  يج   أنها بمعن  الحافا  مبدأ  عل   البديلة  الكلمة   تقوم  أ   يج  -
 يجث   وهثي، عامثة قاعثد  فلالسثابدان منهثا المسثابدن الكلمثة مث   بجزء  تحافظ  أي  السابقة  المعلومة

 محثث  البديلثثة الكلمثثة تحثث  بحيثث   ، المبدلثثة للكلمثثة الاركيبيثثة الو يفثثة نفثث  البديلثثة للكلمثثة تكثثو   أ 
، الجملثة فثي الموصثوف السثم و يفة شغل    فئة  فكلمة،  الاركيبية  و يفاها  نف   شاغلة   المسابدلة

 .(2)نفسها الو يفة أخرى  شغل   ثم
 غيثثر الشثثيء علثث  اللغثثوخ  الشثثكلي  كثث  مثث  يثثدن أ  هثثو أيضثثا السثثابدان شثثروط مثث -

 مث  مجموعثة علث  االاثا  أخثرى  وكلمثة فئثة كلمثة أ  نجثد  عمثرا  آن اآليثة ففثي، نفسثه في  اللغوي 
والذي يبدو لي أ  هذا الشرط يقع عل  بعثض األاواي ، (3)نفسه في لغوي  غير  شيء  وةلك  النا 

عقيثثد...كلها تثثدن علثث  الرتبثثة ، رائثثد ، اللثثواء : ففثثي الاضثثاا  الماثثدرا مثثثال نقثثون، النصثثية األخثثرى 
 األلثوا  وكثذلك... أمثام، أعلث ، أسف : التجاهي الاضاا  وكذلك، غير لغوي في نفسهوهي  شيء  

 نفسه. في لغوي  غير شيء عل   تدن جميعها فهي إلخ..أبيض ، أسوا  نقون
  

 
 113المصدر السابق،  :    ( 1) 
 113، وخنظر علم لغة النص، عز  شب ،  :  22اور المنها السابدالي في وص  العربية، وليد عبدهللا،  :    ( 2) 
 124نحو النص، أحمد عفيفي،  :    ( 3) 



34 

 
 
 
 
 
 
 

 املبحث الثاني  
 املصطلحات املتداخلة مع االستبدال 

 
 
 
 
 

  



35 

 :  االستبدال مفهوم  ما  المتداخلة  المصطلحات
 ومفهثثثثوم تاشثثثثابه مصثثثثطلحاي  عثثثثد  لوجثثثثدنا نحاتنثثثا لنثثثثا خل فثثثثه الثثثثذي الاثثثثرا  إلثثثث   عثثثدنا إةا
 هثثثذا فثثثي ونحثثث ، إلثثثخ.. والنيابثثثة والمعاقبثثثة والبثثثدن كثثثالاعوخض  الحديثثثثة اللسثثثانياي  فثثثي السثثثابدان
 تلثثك أي لنثثرى  السثثابدان ومفهثثوم الماداخلثثة المصثثطلحاي  تلثثك بعثثض   ضثثب إلثث   نسثثع  المبحثث  

 الاثثثثي المصثثثثطلحاي و ، الحثثثدي   اللسثثثثاني بمعنثثثا  السثثثثابدان مثثث  شثثثثبها وأكثرهثثثاأقثثثثر   المصثثثلحاي 
  والعدون. والنيابة البدن هي سناناولها

 البدل:  أوال
 فثثثي المشثثثهور  الاوابثثثع أحثثثد  فهثثثو  الصثثثطال  فثثثي أمثثثا، العثثثو   يعنثثثي اللغثثثة فثثثي البثثثدن

، واسثطة بثال بثالحكم المقصثوا  )الاابع  أنه  نحاتنا  فةعر    وقد ،  (والبدن  والعط   والاوكيد   النع  )النحو
 ولثثثي  للمقصثثثوا  مكمثثث  منهثثثا كثثثالً  فثثثإ ، البيثثثا  وعطثثث  والاوكيثثثد  النعثثث   يخثثثرا المقصثثثوا  فقثثثولهم

  ولكثثثثث  بثثثثثالحكم مقصثثثثثواا  فإنهمثثثثثا ولكثثثثث  ببثثثث  المعطثثثثثوف أي واسثثثثثطة بثثثثثال، قثثثثثولهم أمثثثثثا مقصثثثثواا
 .(1)بواسطة(

 يكثثو   كثثن  وةلثثك، والبيثثا  الاوكيثثد  مثث  ولمزخثثد  ورفعثثه الاثثوهم إل الثثة اللغثثة فثثي البثثدن وخثثنتي
 مثث  او   السثثمي  أحثثد  ةكثثر فثثإةا، آخثثرخ  عنثثد  واآلخثثر قثثوم عنثثد  بنحثثدهما اشثثاهر اسثثما  للشثثخص 
 فثال ةكثر الثذي بالسثم أحيانثا علمه لعدم المقصوا  م  يعلم فال، السامع لدى  الابا   يحد    اآلخر
 السثثثامع عنثثثد  فياضثثثو الاثثثوهم إ الثثثة لغثثثر   معثثثا السثثثمي  فيثثثذكر، معلومثثثاأو  لديثثثه مشثثثهورا يكثثثو  

 كث  يغنثي ثثم ومث ، واحثد  حقيقة عل  بعضهما مع يدل  إة  الاوكيد  بجمعهما  وخحص ،  المقصوا 
 .(2)الحقيقة تلك تعييي  في اآلخر منهما

 : هي (3)أنوا  عل  أربعة البدن تقسيم نحاتنا لدى اساقام  وقد  هذا
مثثدلون  عثثي  مدلولثثه كثثا  مثثا وهثثو، (4)المطثثابق بالبثثدن  أيضثثا وخسثثم : كثث  مثث  كثث  بثثدن-

 تكو   ثم وم ، (5)به يربطه راب إل   يحاا لماألون  مدلون عي  ولكونه، األون

 
 . 308/ 1شر  قطر الندى، لب  هشام،    ( 1) 
 1472ينظر الحدوا في النحو  ( 2) 
 424/ 2المقدمة المحاسبة، اب  بشاةينظر    ( 3) 
 263شر  الحدوا في النحو، للفاكهي،  :    ( 4) 
 والصفحة نفسها  المصدر السابق  ( 5) 
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 بثثي  العالقثثة تشثثبه وهثثي، (1)وثيقثثة معنوخثثة عالقثثة البثثدن مثث  النثثو  هثثذا طرفثثي بثثي  العالقثثة
 رابثث  وجثثوا  غيثثر مثث  معنوخثثة عالقثثة طرفيثثه بثثي  العالقثثة أ  إة ، الثثنص  نحثثو فثثي السثثابدان طرفثثي

ر اط  الُمَسا قِّيم  ا  ﴿: تعال  قوله البدن م  النو  هذا أمثلة وم ، شابه  وما  كالضمير ن ا الص ِّ ر اط  صِّ َهدِّ
ل َيهَم  ي   أ َنع َم   ع   "(2)﴾الَّذِّ

إلث   احاثاا منثه جزءا ولكونه، األون م  جزءا مدلوله   كا   ما  وهو:  ك   م   بعض   بدن-
 بثثدن فرأسثثه، رأسثثه  خثثدا ضثثرب  : قولثثك نحثثو، (3)لثثألون مخثثال  الثثثاني أ  وةلثثك، بثثه يربطثثه رابثث 
لث   و   ﴿: تعثال  قولثه فثي كما الراب  هذا ع  يساغن  قد  أنه بيد ، منه جزء فهو   خد   م   بعض  ِّ ع  ّلِلَِّّ

بِّيالً  َا الب َي ِّ م  ِّ اَسا ط ا   إِّل َيهِّ س   .(4)﴾ النَّا ِّ حِّ
 منثه كثالجزء هثو وإنمثا منثه المبدن م  جزءا لي  البدن م  النو  هذا إ :  الشامان  بدن-

 والغالث  ، به قائم والثاني، الثاني عل  مشامال يكو   أ  وشرطه، ما نو   م   اتصال  به  ماص أو  
 يخاصثثا  والشثثامان الثثبعض  فبثثدل، منثثه المبثثدن علثث  عائثثد  ضثثمير مصثثاحباه البثثدن هثثذا مثثث  فثثي

 .(5)مقامه يقوم ما تضمنهماأو ، كثيرا الضمير باتباعهما
 يكثثر وإنمثا، الشثعر فثي ول وجث  عثز هللا كاثا   فثي يقثع ل البثدن  هثذا  مث :  المباي   بدن-

 : ضربي  عل  وهو، المرتج  العااي الكالم في وقوعه
 أول أخبثري  حيث  ،  بيبثا تمثرا أكلث  : نحثو بقصد   مابوعه  يذكر  ما  هو  :  اإلضرا    بدن-1

 المارو . حكم في وجعلاه عنه أضرب   ثم، الامر بنك 
، حمثار برجث  مثرري : قولك نحو نسي  أو  غلط   أ  بعد إليه  تقصد   أ   وهو:  الغل   بدن

 .(6)قصد  بغير  صاحبه م  يقع البدن  فهذا
 المبثدنكا   فإ ، اإلعرا   حركاي  في معه وخاطابق  مابوعه  يوافق  فإنه  تابعاً   البدن  وكو  

أو  منصثثثوبا كثثثذلك البثثثدن كثثثا  مجثثثروراأو  منصثثثوبا كثثثا  وإ ، مجزومثثثا البثثثدن كثثثا  مجزومثثثا منثثثه
 واإل هثار والانكيثر الاعرخث  حيث   مث  أمثا، والاننيث    الاثذكير  فثي  أيضثا  معثه  ياطابق  كما،  مجرورا

 
 186نظام الرب  والرتباط، مصطف  حميد ،  :    ( 1) 
 6-5اآلية:  الفاتحة،    سور   ( 2) 
 264شر  الحدوا للفاكهي،  :    ( 3) 
 97آن عمرا   سور   ( 4) 
 . 337/ 3الفوائد، اب  مالكشر  تسهي     ( 5) 
 178/ 3ينظرهمع الهوامع، السيوطي  ( 6) 



37 

 واآلخثثر معرفثة أحثدهماأو ، معثرفاي أو  نكثرتي : يكونثا فقثد ، ياطابقثا أ  بمشثروط فلثي  واإلضثمار
 وأهث  الكثوفيي  ةلثك وعل ، موصوفة تكو   أ  المعرفة م  النكر  إبدان في بد   ول،  (1)والعك   نكر 
 الفائثد  بهثا تحصث  لثم موصثوفة تكث  لثم لثو أنهثا ةلك  في  وحجاهم  والسهيلي  الربيع  أبي  واب   بغداا 
ي ةِّ كثثث   ﴿: تعثثثال  قولثثثه ومنهثثثا، (2)البيثثثا  بهثثثا يثثثام ول ف عًا بِّالنَّاصثثثِّ هِّ ل ن سثثثَ َم ي ناثثث  ئِّ  لثثثَّ ي ة  ن  الَّ لثثث  ة  اصثثثِّ بثثث  اةِّ ك 

ئ ة   اطِّ  كثالم فثي لورواهثا موصثوفة تكث  لثم إ و   حاث   إبثدالها  جثوا   الجمهثور  أطلق  حي   في،  (3)﴾خ 
 يحصث  تثم لثذا والعكث  مؤنثثاً  المثذكر يسثمو   فثالعر   اللثب   لرفثع  أجي    الفائد   حي    وم   العر  
 .(4)إمرأ   وبجعفر رج  بهند  مرري : تقون  اإلشكان رفع بها

 تقثدم مثا نحثو علث  وةلثك الظثاهر. مث  الظثاهر فيبثدن  واإلضثمار اإل هثار حيث    مث   أما
 يقون   خدا رأياه: نحو والمخاط   الحاضر او   الغائ   المضمر م  الظاهر يبدن كما،  أمثلة  م 
 غاية في ألنهما؛ المخاط  أو  الماكلم ضمير إل منها  يبدن  أل   صالو  األسماء  جميع:  البقاء  أبو

، ومبثثي  واضثو هثو ممثا يبثثدن لثم لثذلك والاوضثيو البيثا  ألجثث  جثاء أ  البثدن ومعلثوم، (5)الوضثو 
 اإلحاطثثثثة يفيثثثثد  أ  شثثثثرط كثثثث  مثثثث  كثثثث  بثثثثدن الحاضثثثثر ضثثثثمير مثثثث  الظثثثثاهر إبثثثثدان يجثثثثو  وقيثثثث 

ا ﴿: تعثال  ةلك بقولثه عل  واسادلوا، يجو  فال وإل، (6)والشمون لِّنث  يثدًا أل وَّ ا عِّ وُ  ل نث  او   ت كثُ رِّنث  ، (7)﴾آخِّ
 مثثث  اإلبثثثدان تجثثثوخزإلثثث   وخثثثذه   ةلثثثك يشثثثارط ل أ  األخفثثثش إل، اشثثثامان وبثثثدن بعثثثض  بثثثدنأو 

 .(8)حرا ول فيه لب  ل بننه وخرى ، الغائ   عل  قياسا والحاضر المخاط   ضميري 
 يجيثز فثال، المنثعإل   مالك اب  ةه   فقد   الظاهر  م أو    المضمر  م   المضمر  إبدان  أما

 إيثا  رأياثه: فقولنثا بثدل ل توكيثدا ةلثك  مث  أوهثم مثا وجعث   سثماعه  لعثدم  مضمر  م   مضمر  إبدان
؛ بالاوكيد  القون عل  اعار   هشام اب  أ  بيد ، (9)شيء في البدن م  وليس   توكيد  لديه  إيا   فإ 
 هثو يكثو   أ  النحوخو   وجو ، الفاض  هو  خد : العر   قال   وقد ، بالضعي   يؤكد   ل  القوي   لكو  

 
 . 87/ 1ينظر اللمع، اب  جني  ( 1) 
 181/ 3الهمع للسيوطي  ( 2) 
 17-16اآلية:  العلق،    سور   ( 3) 
 182/ 3ينظر الهمع للسيوطي  ( 4) 
 412/ 1اللبا  في عل  البناء والعرا ، للعكبري   ( 5) 
 180/ 3للسيوطيهمع الهوامع، ،    ( 6) 
 116اآلية:  المائد ،    سور   ( 7) 
 574/ 1ينظر شر  شذور الذه  لب  هشام  ( 8) 
 329/ 3ينظر شر  تسهي  الفوائد، اب  مالك  ( 9) 
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 كثثا  إةا كثث  مثث  كثث  بثثدن المضثثمر مثث  المضثثمر يبثثدن أ  منعثثوا قثثد  الكوفثثة أهثث  أ  كمثثا، (1)بثثدل
 مثث  فثي البثدن أجثا وا البصثرخي  أ  حثي  فثي إيثا  رأياثك:  نحثو  الاوكيثد   علث   يحمث   بث ،  منصوبا

 مثث  اإلبثثدان عثثدم فثثي الثثنص  نحثثو فثثي السثثابدان مثثع يلاقثثي النحثثوي  البثثدن فثثإ  ثثثم ومثث ، ، (2)هثثذا
 ل جدلي خالف إنه إل، خالف فيه النحوي  البدن في كا   وإ ،  منهما  ك   في  الشخصي  الضمير

 .(3)العر   كالم م  بالفصيو الساشهاا  عل  يقوم
 البثثثدن فثثثي منثثثه والمبثثثدن البثثثدن بثثثي  الفصثثث  جثثثوا  بعثثثدم النحثثثا  مثثث  الجمهثثثور ةهثثث   وقثثثد 

أو ، خبثرا الفاصث  كثا  إةا بينهمثا الفصث  فثي حثي  يجثو   مثثال  كالمعطوف  أجنبي  بفاص   النحوي 
 بفاصث  البثدن طرفثا بثي  يفصث  أ  يجثو  ل كمثا، (4)منثه المبدن في للعام   مطلوبا  الفاص   كا 

  خثثثدا: نحثثثو بالجملثثثة بينهمثثثا الفصثثث  جثثثوا  عثثثدمإلثثث   أماليثثثه فثثثي الحاجثثث   ابثثث  ةهثثث   فقثثثد ، طوخثثث 
 .(5)الفعلية بالجملة بينهما للفص  م   خد  بدل ضرباه في الهاء تكو   أ  يجو  ل: يقون، ضرباه

 فيقولثثو  ، بالفصث  يبثالو   ل أنهثم يلحثظ الكثرخم القثرآ  فثي اآليثاي  لمعربثي الماابثع أ  إل 
 أ  المحثثي  ةكثثر البحثثر فثثي (افثثنبو حيثث  ، (6)منثثه والمبثثدن البثثدن بثثي  طوخثث  فاصثث  وجثثوا  مثثع بالبثثدن
ي   ﴿: تعثال  قوله م " ياخذو   الذي " م  (7)بدن" ياربصو   الذي ": النساء  سور   في  تعال   قوله ذِّ لثَّ

مِّ  زَّ   ّلِلَِِّّّ ج  إِّ َّ العثثِّ زَّ   فثثث  ُهُم العثثثِّ نثثد  و   عِّ نِّي   أ ي َبا غثثثُ َؤمِّ اء  مثثِّ  ُاو ِّ المثثثُ افِّرِّخ   أ َولِّيثثث  ُذو   الكثثث  َد و  يعثثثًا ي اَّخثثِّ زَّن  قثثث  نثثث 
ا ُر بِّهث  ِّ ُيَكفث  ايِّ ّللاَّ َعُاَم آيث  مِّ َيُكَم فثِّي الكِّاث ا ِّ أ َ  إِّة ا سث  لث  وا و   ع  اثَّ  ي ُخوضثُ َم ح  هثُ ُدوا م ع  ال  ت َقعثُ ا فث  ا َهز ُأ بِّهث  ُخسثَ

ُع المُ  امِّ َثُلُهَم إِّ َّ ّللاَّ  جث  َم إِّةًا مث ِّ رِّ ِّ إِّنَّكثُ يثَ ي   غ  دِّ يعثاً افِّرِّخ   فثِّي ج  اَلكث  و   افِّقِّي   نث  فثِّي حث  مِّ نَّم  ج   فالفاصث ، (8)﴾هث 
 الثرب إلث   والجملاثي  الواحثد  الجملثة مسثاوى  علث   الثرب   وتجثاو ،  البثدن  طرفي  بي    طوخ   هاهنا
 حثثدوا  فثثي  الثثرب  تجثثاو  فثثي الثثنص  نحثثو فثثي السثثابدان مثثع يلاقثثي هنثثا هثثا وهثثو، جمثث  عثثد  بثثي 

 هيكلثة حثدوا  تجثاو   عثدم النحثوي  البثدن علث  الغالث   أ   إل،  النص إل     ةلك  م   أبعد إل     الجملة

 
 574/ 1شر  شذور الذه ، اب  هشام  ( 1) 
 182/ 3الهمع، للسيوطي  ( 2) 
 . 682/ 3النحو الوافي، عبا  حس   ( 3) 
 84/ 3ينظر حاشية الصبا   ( 4) 
 . 805/ 2أمالي اب  الحاج ينظر    ( 5) 

 102الفص  بي  الماال مي ، رافع خل ،  :    ( 6) 

 104/ 4البحر المحي ، أبو حيا  األندلسي  ( 7) 

 . 139-138النساء، اآلياي    سور   ( 8) 
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  حثي  علث ، (1)اائمثا الانخر فحقه مابوعه ع  ياقدم ل تابعاً  كونه البدن أ  كما،  والجملاي   الجملة
 حينئثذ  طرفيثه بثي  العالقثة وتسثم  النصثي السابدان في منه المسابدن عل   به  المسابدن  ياقدم  قد 

 .بعدية
 بعثض  فثي النصثي السثابدان مثع يلاقثي النحثوي   البثدن  أ إل     نخلص   أ   يمك   سبق  مما

 ضثم  ولكث ، الثنص  اتسثا   فثي  -السثابدان  كمثا–  يسثاهم  فالبثدن،  أخرى   في  عنه  وخفار    النقاط
 العناصثر بثي  النص  اتسا  في يسهم النص  نحو في في حي  السابدان،  والجملاي   الجملة  حدوا 

 إة ، النحوي  البدن في التسا  فاعلية تق  حي   عل ،  الواحد   كالكالة النص  م   فيجع ،  الماباعد 
 أ  بثد  ل فالبثدن، واحثد  تركيث   فثي أي، السيا  ةاي  في منه والمبدن البدن طرفا   يجامع  أث   بد   ل

 بثثثي  الثثثرب  علثث  مقاصثثثرا كثثثا  لثثذلك، منثثثه كثثثالجزءأو ، عليثثه مشثثثامالأو  منثثثه المبثثدن نفثثث  يكثثو  
 ل النصثثثي السثثثابدان فثثثي حثثثي  فثثثي، الجملاثثثي أو  الجملثثثة ياجثثثاو  ل الماقاربثثثة اللغوخثثثة العناصثثثر
 اللغوخثثثة العناصثثثر بثثثي  الثثثرب  علثثث  إةا مقاصثثثرا فالبثثثدن النحثثثوي ، واحثثثد  سثثثيا  يجمعهثثثا أ  يشثثثارط
 اعابثثار يمكثث  ثثثم ومثث ، اللغثثة فثثي القاصثثاا  وسثثائ  مثث  وسثثيلة يعثثد  منهمثثا كثثالً  أ  كمثثا، الماقاربثثة

 النص. لسانياي  قبي  م  في في حي  السابدان، الجملة لسانياي  قبي  م  النحوي  البدن

  النيابة: ثانيا
 مقثثام الشثثيء قيثثام علثث  اللغوخثثة المعثثاجم فثثي نثثا   مثثاا  وتثثدن، نثثا   الفعثث  مصثثدر النيابثثة

 عنثي ونثا   مقثامي قثام أي ومنابثا نوبثا ينثو   فثال  عنثي )نثا  : منظثور  ابث   يقثون،  اآلخثر  الشيء
، النحثا  عثرف فثي   نفسثه هثو للنيابثة اللغثوي  المفهثوم هثذا، ((2)مقامثك قثام إةا نيابثة األمثر  هذا  في
 لهثا يثرا  لثم الاثي المصثطلحاي  م  النيابة أ  بيد ، اللغوخة  بالاراكي    محدوا   الصطال   في  أنه  إل

 .(3)هجري( السابع القر   في إل الاسمية هذ  عل  تساقر  لم)إنها ب ، القدام  نحاتنا عند  تعرخ 
 خلطثوا  والاسثامو الاجثو  با   م  القدام  نحاتنا أ  نجد   الارا    كا    في  المطالعة  وعند 

، وغيرهثثا واإلبثثدان والاعثثوخض  كالمعاقبثثة، المعنثث  فثثي لهثثا مضثثارعة أخثثرى  مصثثطلحاي  وبثثي  بينهثثا

 
 805/ 2ينظر أمالي اب  الحاج   ( 1) 

 . 774/ 1لسا  العر ، اب  منظور  ( 2) 

 4مجيد منوط،  :  النيابة وما يضارعها م  المصطلحاي النحوخة،    ( 3) 
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 نابث   النثداء يثا )إ : قثولهم نحثو عل  وةلك، موضعها غير في النيابة لفظ  يذكرو    أحيانا  فنجدهم
 (.(1)عنه نائبة ل الفع  ع  عو   هي هنا النداء خاو  أناايأو  ااعو منا  

 وأخثثثثثذ  محلثثثثثه وحثثثثث  مقامثثثثثه )قثثثثثام: نحثثثثثو علثثثثث  األلفثثثثثا  بعثثثثثض  يطلقثثثثثو   كثثثثثانوا أنهثثثثثم كمثثثثثا
 لثم الثذي المفعثون بثا   فثي قثولهم ةلك م ، (2) النيابة( مصطلو ورائها م   وخقصدو    إلخ...حكمه
 أما والمقام معن أو   لفظا فيرفع  مقامه آخر شيء  وخقام  الفاع  فيه  يحذف أ  )وحكمه:  فاعله  ُيسم  

 (3) ..(مطلقأو  به مفعون
 وفصثلها تمييزهثا عل  والعم  مساقلة كظاهر  النيابة بدراسة تعن  عد  اراساي   حديثا قام    قد   و

 والنيابثة األصثالة بي )المثثان سثبي  علث  الدراسثاي  تلثك بي  وم  لها المضارعة  المصطلحاي   ع 
 عبثدهللا للثدكاور  العربثي النحثو فثي النيابثة و ثاهر ، صثالو العظثيم عبثد  للثدكاور العربثي  النحو  في

 .اموغيره باعير
 : ينتي ما الاعرخفاي  هذ  م  نذكر، تعرخفاي  بعد  الباحثي  قب  م  النيابة ف  عر    وقد 

 نيابثة ةلثك مث ، آخثر شثيء مقثام شثيء  )إقامثة:  بننهثا  النيابثة  اللبدي  سمير  الدكاور   عرف
 وهثثذا ((4)حذفثثه حالثثة فثثي الفاعثث  عثث  المصثثدرأو ، المجثثرورو  الجثثارأو ، الظثثرفأو ، بثثه المفعثثون
 آخثثر عنصثثر مقثثام لغثثوي  عنصثثر بإقامثثة يكثثو   أيضثثا فهثثو، السثثابدان تعرخثث  مثثع يلاقثثي الاعرخثث 
الثثثاني  فثثي والخصثثو  ، وهثثو قولثثه )شثثيء( األون فثثي العمثثوم سثثوى لفثثظ  بينهمثثا فثثر   مثث  ولثثي 

 )عنصر لغوي(.
 العنصثرخ  بثي  عالقثة وجثوا  شثرط  آخثر  عنصثر  محث   عنصثر  إحالن)بننهثا  أيضا  ف  وعر  

 .(5) المعن ( في العم أو  اللفظ في
 يسثثادن الثثذي الجملثثي الاركيثث   عناصثثر أحثثد  إسثثقاط)بننها بثثاعير عبثثدهللا الثثدكاور فوعثثر  

 ولثثي  خصائصثثه بعثثض  حثثامال، السثثاخدام فثثي محلثثه آخثثر وإحثثالن، المفاثثر   األصثث  مثث  عليثثه
 مفهومثثا  عبثثدهللا وليثثد  الثثدكاور جعلثثه قثثد  تقرخبثثا نفسثثه الاعرخثث  هثثذا نجثثد ، ((6)إيثثا  لثثي  ألنثثه كلهثثا

 
 424/ 1أمالي اب  الحاج   ( 1) 

 ومابعدها98ينظر  اهر  النيابة، عبد هللا باعير،  :    ( 2) 

 ،  142/ 1المقدمة الجزولية، للجزولي  ( 3) 

 233معجم المصطلحاي النحوخة، سمير اللبدي،  :    ( 4) 

 4مقصوا،  :    اهر  النيابة في النحو العربي، أحمد عطية، نقال ع   اهر  السابدان لعرفة  ( 5) 

 32 اهر  النيابة، عبدهللا باعير،  :    ( 6) 



41 

 الثدكاور ةكرها الاي معظمها هي الظاهر  هذ  وسماي   مالمو  جع   ب ،  الحدي    بمعنا   لالسابدان
 بالسثابدان شثبها المصطلحاي  أقر   النيابة أ  لديه اساقام  ثم  وم ،  النيابة  لظاهر   باعير  هللا  عبد 

 السثابدان فثي حثي ، الجملثي بالاركيث   خاصة تركيبية   اهر   النيابة  بن   لديه  بينهما  الفر    وخكم 
 .(1)بها وخحي  اللغة مساوخاي  جميع عل  يحد  

 جهثثة مثث  لثثه لثثي  موقعثثا اللفثثظ يقثثع )أ  هثثي الشثثاعر العظثثيم عبثثد  الثثدكاور  عنثثد  والنيابثثة
، (2) (الجملثثة فثثي الو يفثثة فثثي الفثثاا  العربثثي الموقثثعأو  العمثث  فثثي خلفثثه مثثا مقثثام فيقثثوم، األصثثالة

، النصثثي السثثابدان علثث  المسثثنلة هثثذ  وحمثث ، النيابثثة مثث  الموصثثوف مقثثام الصثثفة بجعثث  قثثام وقثثد 
 تحمثث  الاثثي المسثثائ  مثث  هاوعثثد  ، السثثابدان علثث  المضثثاف مقثثامإليثثه  المضثثاف إقامثثة جعثث  كمثثا
 افثثع مثثا هثثو والسثثابدان للنيابثثة المفهثثوم الصثثطالحي بثثي  الاشثثابه ولعثث   ، (3)أيضثثا السثثابدان علثث 

 لي أ  خبدوو ،  به شبهاً   الاراثية المصطلحاي   أقر    وعدها  السابدان  م   النيابة  اعابارإل   البعض 
 بعثثثض  وخحمثثث  للمنثثثو   الاركيبيثثثة الو يفثثثة نفثثث  يشثثثغ  النائثثث   كثثثا  وإ  السثثثابدان غيثثثر النيابثثثة

 النيابثثة طرفثثي بثثي  العالقثثة أ  فثثي يكمثث  عنثثدي بينهمثثا الفثثر   أ  إل، السثثابدان كمثثا خصائصثثه
 أي، (4)الاركيث   فثي موجثوا  وعنصثر لفظثا مسثق  عنصثر بثي  عالقثة هثي(  عنه  المنو  و    النائ  )

 ثم(إسثثثقاط)حذف مثثث  بثثد  فثثثال، واحثثد  سثثثيا  فثثي معثثثا يجامعثثثا  فثثال، الرأسثثثي المسثثاوى  عالقثثة علثثث 
 السثثثيا  ااخثثث  حاضثثثرخ  عنصثثثرخ  بثثثي  عالقثثثة فهثثثي السثثثابدان طرفثثثي بثثثي  العالقثثثة أمثثثا، إحثثثالن
 كمثا، السيا  ااخ  موجواا  العنصرا  وإنما مسق  أحدهما فلي ، األفقي المساوى   عل   الاركيبي
 مثث  ليسثثاا همثثا السثثابدان مثث  الشثثاعر العظثثيم عبثثد  الثثدكاور هماعثثد   اللاثثي  المسثثنلاي  أ  أحسثث  

 خثثا   اسثثابدان ولكنثثه السثثابدان مثث  أنهمثثاأو ، البحثث   هثثذا عليثثه يسثثير الثثذي، النصثثي السثثابدان
، (5)الحثثذف بثثا   مثث  وإنمثثا النيابثثة بثثا   مثث  ليسثث   هثثي الموصثثوف مقثثام الصثثفة فإقامثثة، ومحثثدوا 
ر ُِّفو   الك لِّم  مِّ  ﴿: تعال   فقوله ي   ه اُاوا ُيح   وهثو الموصثوف حثذف الكلثم يحرفو   قوم: أي (6)﴾   الَّذِّ
 وبقيثث  ، الموصثثوف خصثثائص  مثث  شثثيئا تكاسثث   لثثم الصثثفة أ  بثثدلي ، شثثيء مقامهثثا يقثثم ولثثم قثثوم

 
 ومابعدها23ينظر اور المنها السابدالي في وص  العربية، وليد عبدهللا،  :    ( 1) 

 29نقال  اهر  النيابة  : لعبدهللا باعير،  :  329بي  األصالة والنيابة، عبدالعظيم الشاعر،  :    ( 2) 

 71النص، عبد العظيم الشاعر،  :  ينظر النحو وبناء الشعر في ضوء    ( 3) 

 52ينظر  اهر  النيابة، عبد هللا باعير،  :    ( 4) 

 245ينظر المصدر السابق،  :    ( 5) 

 45اآلية:  النساء    سور   ( 6) 
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 فثي المنثو   عث   ينثو   النائث   أ  النيابثة خصثائص  وم ، الحذف قب   م  عليه   كان    ما  عل 
 بنياثثثه كانثثث   إةا اإلعرابيثثثة حركاثثثه وخحمثثث  عثثثامال عنثثثه المنثثثو   كثثثا  إ  غيثثثر  فثثثي فيعمثثث ، العمثثث 
 إنمثثا هثثو حثثد   فالثثذي، (1)عنثثه المنثثو   وسثثماي  خصثثائص  مثث  شثثيئا يحمثث  أ  بثثد  فثثال، تاحملهثثا
 : اآلتي النحو عل  النيابة ل  الحذف

 يمكننثا ثثمومث  ، يحرفثو   هثااوا↔ يحرفثو  ∅ هثااوا ↔الكلثم يحرفثو   قوم هااوا  الذي   م 
 نحثو فثي الحثذف النصثيأو ، الاحثوخلي النحثو فثي بالحذف الاحوخ   مسائ  م  المسنلة هذ   جع 
 .(2)النص 

رُِّبوا فثِّي و   ﴿: تعال  قوله ومنها، النيابة م  فهي المضاف مقامإليه  المضاف  إقامة  أما ُأشثَ
َج    ُم العِّ  .(3)﴾ ُقُلوبِّهِّ
  العج     ∅ ↔العج ِّ  ح   أي

 عنثثدي يظهثثر والثثذي، (4)عنثثه ونثثا  ، مقامثثهإليثثه  المضثثاف وقثثام( حثث  ) المضثثاف فحثثذف
 ، النصثي السثابدان ل الاحثوخلي النحثو فثي  بالسثابدان الاحوخث  بثا   مث  المسنلة هذ   حم   أيضا
 المضثاف فحثذف، السثابدان ثثم، أول الحثذفإليثه   المضثاف  مقثام  المضثاف  إقامة  في  حد    فالذي
 المضثاف حث    ثثم الجثر إلث  الفثاو مث  اناقلث  إليثه  المضثاف حركثة أ  بدلي ،  إليه  المضاف  وجاء
 عث  النائ   وهي النيابة مسائ  م  مسنلة جع  قد   عماير   خلي   الدكاور  أ   عل  رغم،  مكانهإليه  

 : اآلتي بالمثان ةلك عل   مث   وقد ، بالحذف الاحوخ  با   م  الفاع 
 الزجاا كسر             ↔ الزجاا     إنسا   كسر

 كسر إنسا  الزجاا 
                                  
 ُكسر الزجاا            ⇐

𝐶 +  ∅ + 𝐴 
                                  
⇐            𝐶 + 𝐵 + 𝐴  

، (الزجثاا) وهو(الفاعث  نائث  ) بثه المفعثون محله وح   ( إنسا )وهو  الفاع   حذف  تم  حي  
 الثدكاور يعلثق، معثا واإلحالن الحذف قانونا وقع فهنا،  الرفع  ومنها  أحكامه  م   بعضا  أخذ   أنه  كما
 أي الاوليثد   جملثة  فثي أي-الجملاثي  في العميقة البنية كان    الم  :  بقوله  السابق  المثان  عل   خلي 
 .(وبعد  الاحوخ  عنصر اخون قب  فر   ل فإنه واحد -األصلية الجملة

 
  35-34ينظر  اهر  النيابة،  :    ( 1) 

 66في نحو اللغة وتراكيبها، خلي  عماير ،  :    ( 2) 

 92اآلية:  البقر ،    سور   ( 3) 

 329النيابة،  :   اهر     ( 4) 
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 فثاألول  الجملاثي  بثي  فرقا هنا  أ  وةكر، بذلك ير    لم  باعير  هللا  عبد   الدكاور  أ   بيد 
 وةلثثك بثثاإلحالن بثث  بالحثثذف لثثي  لكثث ، األصثث  عثث  المحولثثة السثثطحية هثثي والثانيثثة العميقثثة هثثي
  : اآلتي النحو عل 

A↔C+ ∅ +A↔C+B+A  C 

  (1)أحكامه معظم حامال( B)العنصر مح ( C)احا  حي  
أي -الجملاثثثثي  فثثثثي العميقثثثثة البنيثثثثة  أ  مثثثث   عمثثثثاير  خليثثثث  الثثثثدكاور قالثثثثه مثثثثا إ  نقثثثثون

 فرقثثا هنثثا  أ  إل، الظثثاهري  المسثثاوى  علثث  إل بعضثثهما عثث  تخالفثثا  ول  واحثثد  هثثي -معناهمثثا
أو - األولث ع  معناها في تخال   لةفالجملة )المشاقة( المحو  ، وبعد  الاحوخ   عنصر  اخون  قب 

 ولثثثم فيهثثثا مثثثذكور فالفاعثثث ، ()النثثثوا   -لنقثثث  فثثثي الجملثثثة المحولثثثة معنثثث  إضثثثافي لثثثي  فثثثي األولثثث 
 المفعثون وقيثام الفاعث  حثذف وراء أ  نحاتنثا ةكر وقد ، حذف فقد  الجملة المحولة   في  أما،  يحذف
أو  ، لاحقيثثر أو ، شثثننه مثث  للاقليثث أو ، لاعظيمثثهأو ، لإلبهثثام  حذفثثه يكثثو   فقثثد ، عثثد  أسثثباباً  مقامثثه
 لإليجثثثثا  طلبثثثثا حذفثثثثه الحالثثثثة هثثثثذ  فثثثثي وخكثثثثو  ، بثثثثه المخاطثثثث   لمعرفثثثثةأو ، عليثثثثهأو  منثثثثه خوفثثثثا

  ولثثي  األمثثر، وهثثو مثثا ةكثثر  الثثدكاور خليثث   عنثثد اراسثثاه لقاعثثد  الاحوخثث  بالحثثذف، (2)والخاصثثار
وكثثثذلك الاحوخثثث  بالسثثثابدان والزخثثثاا  وغيرهثثثا مثثث  قواعثثثد -الاحوخثثث  هثثثذا بثثثن  يثثثرى  فهثثثو ،  عثثثم كمثثثا

 وبعثض  ومابدلثة بثةماقل   كيتشومسث آراء ةهث  إلث  أ   إنثه ب ، المعن  في  اور  له  لي   -الاحوخ 
ةلك نجد  يطبق تلك القواعد الاحوخليثة كمثا جثاءي فثي   مع، ومعممة   غامضة  النظرخة  هذ   أس 

، ولكث  بعثد قثانو  الحثذف، بالسثابدان قثانو  الاحوخث  هثو حثد   فالثذي إةا (3)، نظرخة  تشومسكي
 ثثثم ومثث ، فثثإحالن حثثذف إل النيابثثة ومثثا، (الزجاا)محلثثه حثث ( إنسثثا )وهو الفاعثث  فبعثثدما حثثذف 

 النصثي السثابدان ل الاحثوخلي النحثو فثي  بالسابدان  الاحوخ   مسائ   م   النيابة  جع   لدي  يساقيم
 .(4)الذي يسير عليه هذا البح  

 
 

 
  76-66ينظر نحو اللغة وتركيبها، خلي  عماير ،  :    ( 1) 

 ( ) :  ، الجملثثة النثثوا  هثثي الجملثثة الاامثثة الصثثرخحة، البسثثيطة، اإليجابيثثة والمبنيثثة للمعلثثوم، ينظثثر اللسثثانياي النشثثن  والاطثثور، أحمثثد مثثوم
207 

 45-44 اهر  النيابة،  :    ( 2) 

 ومايليها.  125/ 2ومابعدها، وخنظر أيضا شر  الاسهي  لب  مالك364/ 2جنيينظر الخصائص اب    ( 3) 

 ومابعدها135ومابعدها، وخنظر  :  67ينظر في نحو اللغة وتراكيبها، خلي  عماير ،  :    ( 4) 
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 العدول:  ثالثا
 تجابثثثه الاثثثي المعضثثثالي  وأكبثثثر أهثثثم)م  الواحثثثد  للمفهثثثوم المصثثثلحاي  تعثثثدا  ُتعثثثد  مشثثثكلة  
 وجثوا  او   الحديثة مث  اللسانياي  في واحداً  مصطلحاً  نجد   نكاا   فال،  ((1)الحدي    اللساني  الخطا  

واخثاالف  باحث   غيثر قبث  مث  عنهثا الماثرجم اللغثة اخثاالف لعث   و ، المفهثوم وخشثاركه يقاسمه  آخر
 إة ، المصثطلحاي  هثذ  مث  واحد  العدون ومصطلو .(2)األشكان هذا وراء  األسبا    أهم  ثقافاتهم م 

 ةيثثو  شثثا  لثثذا، الخ..والنحثثراف مثثثال كالنزخثثا  المعاصثثر النقثثد  فثثي مصثثطلو غيثثر  معثثه يشثثار 
 مفهثوم عث  اتعبيرً  القديمة المصطلحاي  أقوى  م   باعابار    الحديثة  األسلوبية  الدراساي   في  العدون
 قثثديم مصثثطلو إحيثثاء أحثثد البثثاحثي  اقاثثر  اسثثاقرار  وعثثدم األخيثثر هثثذا ترجمثثة ولصثثعوبة النزخثثا 
 .(3)البدي  ةا  هو العدون فكا ، عنه بديالً  يكو  

 لكنهمثا صثحيحا  أصثال  والثالم والثدان )العثي : فثار  ابث   يقثون(  عثدن)  مث   لغة  العدون
 ((4)العوجاا عل  واآلخر الساواء عل  يدن أحدهما، كالماضااي  ماقابال 

 عثث  والنحثثراف والعوجثثاا الميثث  أي، المثثاا  لهثثذ  الثثثاني المعنثث  هثثو هنثثا يهمنثثا والثثذي
 .(5)غير إل   ومان الشيء ع  حاا  عدول عدن: يقان، الشيء

 بنثثاء  وترخثد  ببنثاء تلفثظ )أ : بقولثثه العثدون لنثا  يعثرف جنثي ابثث  فثإ  الصثطال  فثي أمثا
 منهجثي خيثار هثو العثدون أ  جنثي ابث  تعرخث  مث  يفهثم (6) ( عثامر  ترخد   وأن    عمر:  تقون  آخر

، األص  بذلك فيخال  آخر  يرخد  فهو،  يقصد   الذي  غير  بناء  ةكرإل    فيه فيعمد ،  الماكلم  يساعمله
 عليثه وتسثاقيم اللغثة األبنيثة فثي عليثه تقثوم  الثذي  الراسثخ  األسثا   همثا  والقيثا   األص   أ   ومعلوم

 والاخلثي القيثا  هثذا وتجثاو ، يابثع قيا  النحو إنما: الكسائي يقون، قواعدها وجميع أحكامها  ك 
 أجث  مث  الخثروا ةلثك كثا   وإنمثا، وانحرافثا المثنلوف خروجثا عث  األبنية يعد  تلك  في  األص   ع 

 يقثون  النحثراف هثذا جا  لذلك، العدون هذا وراء م  الماكلم يباغيها جمالية وقيم  بالغية  أغرا  

 
 96إشكالية المصطلو اللساني، أحمد رشراش،  :    ( 1) 

 58ينظر النزخا  وتعدا المصطلو، أحمد وخ ،  :    ( 2) 

 163-162سلو  والسلوبية عبدالسالم مسدي،  :  ينظر األ  ( 3) 

 246/ 4مقاييي  اللغة اب  فار ، ماا  عدن  ( 4) 

 . 588/ 2ينظر المعجم الوسي ، ماا  عدن  ( 5) 

 217اللمع، اب  جني  ( 6) 
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 وإيقا ثا السثامع لنشثاط تطرخثةً  أحس  ةلك كا  أسلو  إل   أسلو   م  إةا نق  الكالم):  الزمخشري 
 .(1) واحد( أسلو   عل  إطرائه م إليه  لإلصغاء

 فالعثثدون (2)، مقبولثثة الوضثثع مخالفثثة كانثث   ولثثذلك، أخثث  هثثو لمثثا طلبثثا العثثدون يكثثو   وقثثد 
 و ثثثائ  أااء أجثثث  مثثث ، (3) أخثثثرى( صثثثيغةإلثثث   األصثثثلية الصثثثيغة عثثث  والخثثثروا الجنثثثو )هو إةا

 ، واللثثة وصثثوي  ومعجثثم وصثثرف نحثثو مثث  اللغثثة مسثثاوخاي  جميثثع يصثثي   وهثثو، ومانوعثثة ماعثثدا 
 تبرخثثر عندئثثذ  ولثثزم العثثدون مثث  ةلثثك كثثا  حثثذف حثثد   فثثإةا، الثثذكر الكثثالم فثثي األصثث  أ  حيثث  

 الفعثثث  تقثثثديم واألصثثث ، الافسثثثير وجثثث   اإلضثثثمار تثثثم فثثثإةا، اإل هثثثار الكثثثالم فثثثي واألصثثث ، الحثثثذف
 عثثث  ومخالفثثثة خروجثثثا يعثثثد  ةلثثثك فكثثث  الاعليثثث  وجثثث   الرتبثثثة فثثثي تغييثثثر حثثثد   فثثثإةا الفاعثثث  وتثثثنخير
 اطثثثراا  لكثثثثر و ، القاعثثثد  عثثث  خثثثرا مثثثا كثثث  يشثثثم  وواسثثثع عثثثام العثثثدون فثثثإ  ثثثثم ومثثث ، (4)األصثثث 

 الخثروا يعثد   إنثه حا  ب ، ((5)عليها يقا  الاي األصون مصافإل    )ارتق   اللغة  في  واساعماله
 علث  وجوبثا الخبثر تقثديم عنثد  األمثر كمثا، (6)والفثاا  الجسثيم الخطثن مث  الحثالي  بعثض  فثي عليثه
 الخبثر تقثدم إل بثه لالباثداء مسثوغ ول محضثة نكثر  المباثدأ  يكثو    كثن ،  الحثالي   بعثض   فثي  المبادأ

 وضثرورخاً  إجبارخثاً  أمثراً  العثدون يعثد  األحثوان هثذ  مثث  ففي، (7)ومجروا جاراً  أم  كا    رفا  المخاص 
 .اخايارخاً   ل

 هثثذا وأ ، أنثثه األفصثثوو ، األصثث  علثث  الانبيثثه هثثو العثثدون يقثثدمها الاثثي المزايثثا أهثثم مثث  و
 الافاعث إلث   وخدفعثه القثار   انابثا  يثير مما، عميقة لبنية سطحية  بنية  إل  هو  ما   المساخدم  البناء
 المعثثثدون العميقثثثة والبنيثثثة( إليهثثثا المعدون)السثثثطحية البنيثثثة بثثثي  الاوافثثثق إعثثثاا  محثثثاول الثثثنص  مثثثع
َيُكُم القِّاث انُ كُ ﴿: تعثال  قولثه ففثي،  (8)عنهثا لث  مَ و   اثِّ   ع  َر   لَّكثُ  عث  عثدن حيث  ، مكثرو   أي، (9)﴾هثُو  كثُ
 : اآلتي بالشك  ةلك عل  الامثي  وخمك ، كر  المصدرإل   مكرو  المفعون اسم

 

 
 14/ 1الكشاف، الزمخشري   ( 1) 

 136/ 1ينظر الابيي  عل  مذاه  النحوخي  للعكبري،    ( 2) 

 191/ 1الجرجانيالاعرخفاي،    ( 3) 

 23ينظر العدون في الصيغ والاراكي ، عابد محمد،  :    ( 4) 

 77/ 2البيا  في راوائع القرآ ، تمام حسا ،    ( 5) 

 36العدون في الصيغ والاركي ،  :    ( 6) 

 501/ 1النحو الوافي، عبا  حس   ( 7) 

 816، ايما  اسماعي ،  :  ، وخنظر مفهوم العدون النحوي 320ينظر تحولي البنية في البالغة العربية،  :    ( 8) 

 214اآلية:  البقر     سور   ( 9) 
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 بالسابدان المحولة البنية                
 السطحية البنية                                     العميقة البنية

           

 كر                                        مكرو          
 علث  يثدن ممثا، النيابثة مسثائ  مث  هثي  مقامثه  وقيامثه  المفعثون  اسثم  منا    المصدر  ونيابة

 فثي) العثدون لثي أ  يابثي  مثا وبحسث   ثثم مث  و، القاعد  ع   خرا  ما  ك   يشم    عام  العدون  أ 
 المثثان فثي كمثا الاحوخلي النحو في بالسابدان الاحوخ  با   تح    يندرا  النيابة  كما(مسائله  بعض 
 للعثدون مراافثا الاحوخث  مصثطلو األنصثاري  هشثام  اب   اساخدامإليه    نذه    ما  يدعم  ومما،  السابق
 الثثذي أ إلثث   يشثثير وكننثثه، (1)الفاعثث  عثث  المحثثون النسثثبة لجهثثة المبثثي  الامييثثز عثث  حديثثثه عنثثد 
 علثث  الظثثاهر  السثثطحية تحثث   عميقثثة بنيثثة وجثثوا إلثث   ومنبهثثا، األصثث  عثث  تحوخثث  هثثو إنمثثا حثثد  
ُه ن َفسثًا   ﴿:  تعثال   قثان،  النص   سطو نثَ َيء  م ِّ َم عث   شث  َب   ل كثُ إِّ  طثِّ  أنفسثه  طابث   فثإ " أصثله (2)﴾فث 
 منه شيء ع  لكم

 نفسا                   طب            : للسطو المحولة البنية
    
  أنفسه         طاب       : العميق الاركي   في البنية
 المسثابدن) فثي األصث  ةكثر ع  يعدن  كن ،  النصي  السابدان  مع  العدون  يلاقي  قد   ولك 

أو ، إلخ..والمفرا  مقام الجمع نحو إقامة عل  وةلك، البديل  العنصر أي-السياقاي  بعض  في-(به
 الماشثثثثابهة السثثثثياقاي  فثثثثي( المورفيماي )اللغوخثثثثة العناصثثثثر بعثثثثض  فثثثثي( السثثثثابدان)العدون يثثثثام أ 

رِّخ   ﴿ لفظة نحو، به ورا  الذي السيا  مع اللغوي   العنصر  لياالءم  الفثك ع  عدن الاي (3)﴾الُما ط ه ِّ
رِّخ   ﴿   ماشابه سيا  في فاسابدل  ، فيها إل  اإلاغام  .(4) ﴾الُمطَّه ِّ

 وهثثثو ركنيثثثه فنحثثثد ، والفثثثر  األصثثث  بمسثثثنلة محكومثثثاً  يظثثث  العثثثدون والثثثذي يظهثثثر لثثثي أ  
 أصثثثثال  طرفثثثثا  النصثثثثي السثثثثابدان حثثثثي  فثثثثي، عنثثثثه المعثثثثدون وهثثثثو، لألصثثثث  فثثثثر إليثثثثه  المعثثثثدون
 حيث   مث  ةلثك وإنما به المسابدن للعنصر األص  هو  منه  المسابدن  العنصر  كا   وإ   مساعمال 

 
 اساثمار العدون األسلوبي، عيد شبايك، مقان عل  النارن   -وخنظر  333/ 1ينظر شر  شذور الذه ، اب  هشام  ( 1) 

 4اآلية:  النساء    سور   ( 2) 

 222اآلية:  البقر ،    سور   ( 3) 

 108اآلية:  الاوبة،    سور   ( 4) 
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 كثث  فثثإ  لثثذا، عليثثه وسثثابق الثثنص  سثثيا  فثثي بثثه المسثثابدن قبثث  مثثذكور منثثه المسثثابدن العنصثثر إ 
 الظواهر وك  والنيابة كالعدون عميقة واألخرى  سطيحة  إحداها  بنياا   له  كان    األص   خال   بناء
 يصثي   الثذي الاحثون فثي كمثا، النحثو الاحثوخلي بثه يعنث  ممثا هي  والفر   األص   عل   تحم   الاي

ذََّبُامَ  ﴿: تعثثال  كقولثه األفعثان ا َكب َرُتَم ف ف رِّخقثًا كثث  ثُكُم اسثَ و ى أ نُفسثثُ ا ل  ت هثَ ون  بِّمث  ُكَم ر سثثُ اء  ا جث  ف رِّخقثثًا و   أ ف ُكلَّمث 
 وكثثا  ، "تقالثثو  ": قولثثه وهثثو المضثثار " إلثث  كثثذبام" الماضثثي الفعثث  عثث  عثثدن حيثث  ، (1)"﴾ت َقُالثثُو   
 العثثدون تثثم قثثد  أنثثه إل، قالثثام: تقالثثو   للفعثث  العميقثثة فالبنيثثة، للسثثيا  مطابقثثة  قالثثام تثثرا  أ  حقهثثا
 .(2)عنها

 فثثي العثثدون فمسثثنلة، بالسثثابدان الاحوخثث  بثثا   مثث  هثثي  العثثدون مسثثائ  كثث  أ  نعنثثي ول
 مثع ، الاحثوخلي النحثو بثه عنثي الثذي الارتيث   قثانو   مثع تاماشث  والاثنخير الاقثديم حيث   م   الرتبة
 .(3)اإلحالن قانو   ضم  الرتبة مسنلة جع  عماير  خلي  الدكاور أ  عل  الانبيه

 ثثثم النحثثوي  البثثدن هثثي السثثابدان مثث  شثثبها المفثثاهيم تلثثك أقثثر   أ  لنثثا يابثثي  سثثبق وممثثا
 العدون ثم النيابة.

  

 
 86اآلية:  البقر ،    سور   ( 1) 

 43العدون النحوي السياقي، عبدهللا الهااري،  :  ينظر    ( 2) 

 67-66ينظر في نحو اللغة وتراكبيها، خلي  عماير ،  :    ( 3) 
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 املبحث الثالث  
 االستبدال اللغوي
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   االستبدال اللغو  
 النظثثام مسثثاوخاي  مثث  مسثثاوى  أي اراسثثة أ  اللغثثة أهثث  عنثثد  اليثثوم المسثثلماي  مثث  أضثثح 

 المسثثثثاوخاي  عثثثث  بمعثثثثزن تثثثثام ل(المعجمثثثثي-الصثثثثرفي-النحثثثثوي -الصثثثثوتي المسثثثثاوى )سواء اللغثثثثوي 
 عالئثثق فيمثثا بينهثثا حيثث  تقثثوم، المسثثاوخاي  بقيثثة علثث  فيهثثا يعامثثد  ةلثثك أ  كثث  مسثثاوى ، األخثثرى 
 اللبنثثثاي  بمثابثثثة وهثثثي، اللغوخثثثة لألحثثثدا    األولثثث المظاهر)تعثثثد  مثثثثال فاألصثثثواي ، ماباالثثثة عضثثثوخة
 المبحثث   هثثذا فثثي سثثيام  فإنثثه ةلثثك علثث  وتنسيسثثا، (1) الكبيثثر( البنثثاء منهثثا ياثثدرا الاثثي األساسثثية
 بالصثرف امثرورً  الصثوي  مث  اباثداء السابدان فيها  يقع  الاي  اللغوخة  المساوخاي   بقية  عل   الاعرخا
 والمعجم.

 الصوتي االستبدال: أوال
 سثثثواء، لغوخثثثة اراسثثثة ألي األساسثثية والخطثثثو   األولثثث القاعثثثد  هثثي ()الصثثثوي  اراسثثثة تعثثد 

 قثثان كمثثا وهثثو، اإلنسثثاني للكثثالم الخثثام المثثاا )هو فالصثثوي ، معجميثثة أم نحوخثثة أم صثثرفية أكانثث  
 (2) اللغوخة( الحقيقة نحو  الخطواي  أون سوسير

 بثه وخقصد  نيم بالفو حديثا عليه يصطلو ما وهو يقاب ، والحرف هو هين  الصوي وشكله
 م  تخلو وحد ، أصغر منها وحداي إل   الاجزئة تقب   ل  والاي  الكالمية  السلسلة  في  وحد   أصغر

 الانثو  به وخقصد ، ألفو   هو مقابالً  للفونيم أ  كما، المعاني بي   للافرخق  يساخدم  ولكنه،  معن   أي
 واهاموا، اللغة في( الفونيماي )األصواي  بدراسة القدام  علما نا اعان  ولقد ،  (3)للفونيماي   النطقي

 أسثا  علث  قثام الثذي للخليث  العثي  معجم في ماثال  الهامام  هذا  نجد   أ   وخمك ،  اهامام  أيما  بها
 تفصثثثيلي بوصثثث  قثثثام الثثثذي سثثثيبوخه عنثثثد  الهامثثثام هثثثذا نجثثثد  أ  يمكثثث  كمثثثا، (4)خثثثالص  صثثثوتي
 كا  والاحرخ  اللح   م  هللا  كاا   عل  الخوف ولع ،  وصفاتها  مخارجها  وبيا   العربية ألصواي 
 بثي  مث  األصثواي  بثي  يحثد   الذي اإلبدان وكا ، (5)الصوتي  بالجان    لهامامهماألون "  الباع  

 
 ينظر في مقدمة كاا  علم األصواي حسام البهنساوي   ( 1) 

 ( ) بثثثالحنجر  فاحثثثد  اهاثثثزا اي تناقثث  خثثثالن الهثثثواء علثثث  شثثثك  الصثثوي هثثثو مثثثا يشثثثنن مثثث  ةبثثذباي أثنثثثاء انثثثدفا  الثثثنف  مثثث  الثثرئاي  مثثثروا
، وهثثثو أعثثثم مثثث  الحثثثرف فهثثثو يصثثثدر مثثث  جميثثثع الكائنثثثاي 8موجثثثاي تصثثث  إلثثث  األة ، ينظثثثر األصثثثواي اللغوخثثثة إبثثثراهيم أنيسثثثص: 

 اإلنسا  والحيوا ..إلخ، بينما الحرف يصدر م  اإلنسا  فق 

 نقال ع  علم األصواي لحسام البهنساوي ينظر مقدمة الكاا .  98:  خلي ،   حلمي  الاعرخ  بعلم اللغة، كرخساان، ي:   ( 2) 

 . ومابعدها64، وخنظر اللسانياي شرخ  اساياة،  :  212ينظر مباح  في اللسانياي، أحمد حساني،  :    ( 3) 

 . 105-104ينظر األصواي اللغوخة، إبراهيم أني ،  :    ( 4) 

 . 12ظر مقدمة في أصواي علم العربية، عبد الفاا  البركاوي،  :  ، و ين26ينظر المنها الصوتي عبدالصبور شاهي ،  :    ( 5) 
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 يقثون، اللغثة أهث  عنثد  ومعثروف معهثوا  أمر العربية األصواي  في  اإلبدان  أل   وةلك،  به  اعانوا  ما
 )إقامثة هثو واإلبثدان بمعنثا  العثام، (1) ناارا( ولو وجاء فيه البدن  إل  حرفا  تجد   )قلما  :  الصائغ  اب 

 .(2) اساحسانا(أو  الثق  كدفع ضرور  إما، آخر حرف مكا  حرف
 : قسمي  عل  نحاتنا عند  اإلبدان تقسيم جرى   وقد  

 قثثثواني  علثثث  يقثثثوم الثثثذي المطثثثرا  الشثثثائع باإلبثثثدان اإلبثثثدان هثثثذا يسثثثم : الصثثثرفي اإلبثثثدان
 غيثثر الحثثروف هثثذ  غيثثر أ ، مخصوصثثة حثثروف عبثثر وخثثام، اإلبثثدان توجثث   وجثثدي  ماثث  وأحكثثام
 الحاجث   ابث  وعنثد ، (3)حرفثا عشثر أحثد  والمبثرا  سثيبوخه لثدى فهثي، العلمثاء  بثي   عداها  عل   مافق
، أحثثرف تسثثعة منهثثا المشثثهور أ  إل ، (4) ( ن طثثان يثثوم أنصثث  )جملة تجمعهثثا حرفثثا عشثثر أربعثثة
 : الصرفي اإلبدان أمثلة م و ، (5) (موطيا هدأي ) كلمة تجمعهاو  مالك اب  ةكرها الاي تلك

 هثذا علث  وخطلثق، المخثرا لقثر   اانإلث   الاثاء  قلبث    تثاء  الثدان  فنص   ،  ا تهر—  ا اهر
 صثثوي  وهثثو الفاعثثان تثثاء فثثي رأثثث   المجهثثور  الثثزاي أ  حيثث  ، الاقدميثثة المماثلثثة بمصثثطلو اإلبثثدان
 رأث   قد  يكو   بذلك، الدان وهو للااء المجهور النظيرإل   لهفحو   مهمو 

 وخعثد ، (6)رجعيثة المماثلة عندئذ  تسم  السابق في الالحق أثر إ  أما، الالحق  في  السابق
 الاحثوخلي أصثحا  التجثا  عنثد  الااء هو عميق لفونيم سطحياً  فونيماً   ا اهر  كلمة  في  الدان  حرف
 (7)ا تهر عميقة لبنية سطحية بنية هي  فا اهر، 

 تكثو   المبدلثة أي الصرفي اإلبدان بها يحد   الاي الكلمة أ  عل  هنا الانبيه  المهم  وم  
 مثثث  ُيعثثثد    األصثثث  فاسثثثاعمان  الفثثثر  هثثثو المسثثثاعم  أ  أي، األصثثث  يسثثثاعم  ول المسثثثاعملة هثثثي

 .(ا تهر)ا اهر في نق  فال اللغوخة األخطاء
 حثثروف أغلثث   فثثي يقثثع فهثثو الصثثرفي اإلبثثداناألون  عكثث  اإلبثثدان هثثذا: اللغثثوي  اإلبثثدان-

 كثال اإلبثدان هثذا فثي وتسثاعم ، واحد  صوي  عدا  ما  األصواي   جميع  في  الكلماا   فااحد   ،  الهجاء
 والصثثوي ، ومسثثاعم  فصثيو صثثحيو فكالهمثا، منهثثا والمبثدن المبدلثثة أي، والفثر  األصثث  اللفظاثي 

 
 . 356/ 1المزهر في علوم اللغة، السيوطي  ( 1) 

 69/ 1ينظر سر صناعة العرا ، اب  جني  ( 2) 

 61/ 1و ينظر المقاض 237/ 4ينظر الكاا ، سيبوخه    ( 3) 

 848/ 2شر  شافية اب  الحاج   ( 4) 

 75/ 1ألفية اب  مالك  ( 5) 

 94-93اللسانياي، شرخ  اساياه،  :  ينظر    ( 6) 

 77ينظر المصدر السابق،  :    ( 7) 
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 العثر   سثن  مث  وهثو، (1)المبثدلاي  الكلماثي  فثي  نفسثه  الارتيث    موضثع  لثه  يكو    أ   بد   ل  المبدن
 مقثام بعضثها وإقامثة الحثروف إبثدان العثر   سثن  )مث : يقثون حي  ، فار  اب  ةلكإل    ةه    كما

 محث  أحثدهما حث  اللثذا  الصثوتا  وخسثم  ، (2) (ورفث  رفث  وفر ، ومدهه مدحه:  يقولو    بعض 
 .(3) المماثلة نقيض  وهي بالمغاير  اإلبدان هذا في اآلخر

 كاثثث   فيثثثه فثثث  أل  ، مفرااتهثثثا ثثثراء فثثثي أسثثثهم وقثثثد ، العربيثثثة اللغثثة فثثثي كثيثثثر اللغثثثوي  واإلبثثدان
 .وغيرهما، اللغوي  الطي   ألبي واإلبدان، السكي   لب  اإلبدان منها، كثير 

وإنمثثا هثثو مثث  النثثو  ، ماثث  وجثثدي توجثث  اإلبثثدان، وهثثذا النثثو  مثث  اإلبثثدان لثثي  لثثه قثثواني 
 )أ  السثكي   ابث  ةكثر فقثد  ، الواحثد  القبيلثة فثي  البثدن  مث   النثو   هثذا  وخقثع،  يحكمه السثما الذي  
 بنثثي مثث  أعرابيثثا  حضثثر  أنثثه مثث  روا   مثثا ةلثثك مثث  مبثثدلي  بصثثوتي  ياكلمثثو   واحثثد  قبيلثثة أبنثثاء
، كثال   بنثي أشثياخ م  جماعة يسنل أ  عل  افارقا ثم، منفخة واآلخر إنفخة يقون أحدهما  كال  
  ةا قون عل  وجماعة ةا قون عل  جماعة فاتفق

 فيمثثا، عامثثة العثثر   بثثي  أي قبيلثثة مثث  أكثثثر بثثي  أيضثثا اإلبثثدان وخقثثع كمثثا (4) وهمثثا لغاثثا 
ها مثثثث  قبيثثثث  اخثثثثاالف اللهجثثثثاي أخثثثثرا الثثثثبعض األلفثثثثا  المبدلثثثثة بثثثثي  القبائثثثث  مثثثث  اإلبثثثثدان وعثثثثد  

مراا العر  أ  تاعمد تعثوخض حثرف مث  ولي  : )حي  يقون، و أبي الطي  اللغوي ،  كالبطليوسي
  تثثثاكلم والثثثدلي  علثثث  ةلثثثك أ  القبيلثثثة الواحثثثد  ل حثثثرف وإنمثثثا هثثثي لغثثثاي مخالفثثثة لمعثثثا  مافقثثثة....

 ضثثرور  ضثثيق اإلبثثدان واشثثارط بعضثثهم فثثي حثثي  أ   .(5) مهمثثو  ..( وغيثثر مهمثثو   طثثورا بكلمثثة
 تعثوا  الاثي األلفا  م  كثيرا أخرا الذي، جني كاب  اإلبدان م   النو   هذا  في  ةاللهجي    البيئة  اتحاا 
 فثثي تثثام اتفثثا  بينهمثثا لثثي  لفظاثثي  كثث  اإلبثثدان مثث  أخثثرا أنثثه بثث ، اإلبثثدان مثث  مخالفثثة أقثثوامإلثث  

 أ  مث  عنثد  بثد  فثال، والفثر  األصث  مسثنلة لديثه اإلبثدان تحقثق شروط وم ، وأ   هز  نحو  المعن 
 مثث  فيخرجهثثا أصثث  اللفظاثثي  هثثي أي يعثثرف لثثم فثثإةا، األخثثرى  عثث  فرعثثاً  اللفظاثثي  إحثثدى تكثثو  
 .(6)وأير هير: كلماي نحو الدلي  عليها يقوم حا  اإلبدان

 
 217-216ينظراراساي في فقه اللغة، صبحي الصالو،  :    ( 1) 
 154/ 1الصاحبي في فقه الغة، اب  فار   ( 2) 
 87المدخ  إل  علم اللغة فهمي حجا ي،  :    ( 3) 
 . 367/ 1المزهر في علوم اللغة، السيوطي  ( 4) 
 356/ 1علوم اللغة للسيوطيالمزهر في    ( 5) 
 205/ 2ينظر سر صناعة اإلعرا ، اب  جني 205/ 2ينظر سر صناعة اإلعرا ، اب  جني  ( 6) 



52 

و ، و الذي نرا  أ  اإلبدان اللغوي يقع بي  اللهجاي المخالفة كمثا يقثع بثي  القبيلثة الواحثد 
القرآنيثثة كقثثراء  مثث  قثثرأ فقثثد وقثثع وقثثع كثيثثرا بثثي  القثثراءاي ، قثثد وقثثع فثثي القثثرآ  الكثثرخم بثثي  السثثور

ومعلثثوم أ  اللفظاثثي  بينهمثثا تقثثار  فثثي المعنثث  ولثثي  اتفثثا  ، (1)ننشثثزها بثثالزاي بثثدن ننشثثرها بثثالراء
 ومع ةلك تجو  القراء  بالوجهي  ول ياغير المعن  العام.، تام

 أ  فوجثثدوا، اإلبثثدان مثث  النثثو  هثثذا بهثثا وقثثع الاثثي األلفثثا  تلثثك فثثي علما نثثا هثثذا وقثثد نظثثر
، اإلبثدان  هثذا مثث  بهثا حثد   الاثي الحثروف تلثك مخثارا بثي   والاثداني  الاقار     نايجة  كا   هاأغلب
 جنثثي ابثث  هثثؤلء ومثث  اإلبثثدان فثثي المبثثدلي  الحثثرفي  بثثي  صثثوتية علثثة وجثثوا  اشثثارط بعضثثهم ولثثذا

 هثو إنمثا، الحثروف فثي( البثدن)القل   فثي  األصث   )إ :  جنثي  ابث   يقثون،  وغيثرهم  والمبرا والزجاجي
 .(2)مخارجه تدان   مما  ةلك وغير...والطاء الدان وةلك منها تقار   فيما

 مثا وةلثك، اإلبثدان حثدو   تسثوغ الاثي األسثبا    هثوم   الحروف  بي   والاجان   فالاشابه  اإةً 
، (3)اإلبثدانإلث   اعث   الاثي العوامث  أهثم مث  الحثروف بثي  الاشثابه  أ    مث   المحثدثو  إليه    توص 

 والمبثدن المبثدن الحثرف صثوتية بثي  قرابثة هنثا  تكث  لثم مثا إبثدان   بننثه  اإلبثدان  علث   يحكم  ل  لذا
 قولثه فثي الحثاء مث  الجثيم إبثدان قثد أجثا  الخليث  يكثو   أ  يسثابعد  فثار  ابث  جع  ما  وةلك،  منه

 يقثرو   أنهم م  وعل  الرغم، (4)المخرا ماباعدي  والحاء  الجيم  كو  "  الديار  خالن  فجاسوا":  تعال 
، اإلبثثدان  مثث  أنهثثا علثث  األلفثثا  مثث  اكثيثثرً  ةكثثرو  قثثد  أنهثثم نجثثد  أننثثاإلثث   الصثثوتية العلثثة بضثثرور 
 حروفها بي  الاي األلفا  بعض  السكي   اب  ةكر فقد  المخرا  في  تباعد   المبدلة  حروفها  بي   ولك 
الصثوتية في حي  أ  بعضهم لثم يشثارط وجثوا العلثة ،  (5)وخحو   يجو   نحو  ،  المخرا  في  تباعد 

أي قثثد يكثثو  بثثي  الحثثرفي  المبثثدلي  تباعثثد فثثي ، وأبثثي الطيثث  اللغثثوي وغيثثرهم، كثثنبي تثثرا  اللغثثوي 
 .المخرا

وقثثد حثثاولوا إيجثثاا تعليثثث  ، القثثدماء عثث  الظثثاهر  لهثثذ   تفسثثيرهم فثثي المحثثدثو   يباعثثد  ولثثم
 : راهيم أنثي إبث يقثون ، ففي رأيهم أ   اهر   اإلبدان اللغوي ناشئة عث  الاطثور الصثوتي،  لوجواها
 حينثثا اللهجثثاي  تبثاي  ومثث  حينثا اإلبثثدان مث  أنهثثا علث  فسثثري  الاثي الكلمثثاي  تلثك نسثثاعر   )حثي 

 
 80/ 1، ومجا  القرآ 100/ 1ينظر الحجة في القراءاي  ( 1) 
 197/ 1سر صناعة اإلعرا ، اب  جني  ( 2) 
 29ينظر الاطور النحوي، رمضا  عبد الاوا ،  :    ( 3) 
 63، وخنظر أثر اإلبدان في تنو  المعن ، محموا القرخشي،  :  154/ 1اللغة، اب  فار   ينظر الصاحبي في فقه  ( 4) 
 9/ 1ينظر القل  واإلبدان، اب  السكي   ( 5) 
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كمثا عثد  أ  إحثدى اللفظاثي  الاثي  (1) (الصثوتي الاطثور نايجثة جميعثا  أنهثا  في  نشك لحظة  ل  آخر
يمكثث  معرفثثة أي وأ  األخثثرى فثثر  عنهثثا وعثث  طرخثثق القثثواني  الصثثوتية ، وقثثع بينهمثثا إبثثدان أصثث 

 الكلماي  أص  وأيهما فر .
 يقثثون عثث  الصثثبور، وقثثد اتفقثثوا مثثع الماقثثدمي  فثثي اشثثاراط العلثثة الصثثوتية لحثثدو  اإلبثثدان

 وأ ، الماباالثثة األصثثواي  بثثي  الاقثثار   أسثثا  علثث  إل تحثثد   ل أساسثثا اإلبثثدان  ثثاهر : (2)شثثاهي 
 ل المحثثدثي  عنثثد  اإلبثثدان أسثثبا   و، ..(النطثثق عمليثثاي  فثثي القاصثثاا  مثث  نثثو  تحقيثثق منثثه الغايثثة
 : ع  تخرا

 .(ي -  ) نحو وصفة مخرجا الحرفي  اتحاا : الاماث 
 ط(.-ا ) صفة واخاالفهما مخرجا الحرفي  اتفا : والاجان 
 .(هث-ا) صفة واتحااهما مخرجا الحرفي  تقار  : والاقار  
 .(3)صفة وخاحدا  مخرجا ياباعدا  الحرفي  أ  أي: والاباعد 

 إبثثثدان بينهثثثا وقثثثع الاثثثي فاأللفثثثا ، بيثثثد أنهثثثم كثثثانوا أكثثثثر حزمثثثا فثثثي اشثثثاراط العلثثثة الصثثثوتية
 الاثثرااف  قبيث  مث  وهاعثد   فقثثد  ، صثوتية قرابثة مث  المبدلثة حروفهثثا بثي  مثا إارا  علثيهم واساعسثر
 بعضثهم أنكثر حثي  فثي، معناهثا فثي مشثاركة أنهثا أي، الثدللي  بالجان    لحافا ها  انظرً    الحقيقي
 فثثي حثثي ، خالصثثة صثثوتية  ثثاهر  اللغثثوي  اإلبثثدان أل  نظثثرا، مثثع الاثثرااف اللغثثوي  اإلبثثدان الاقثثاء

 أنثه نثرا   الثذي و، (4)منهثا جثزءا الصثوتي  الجانث    كثا   وإ ،  الدللي  بالجان    تاعلق   اهر   الارااف
  صثثر   الثذي، المطلثق الاثثرااف خاصثة الاثرااف بثا   مثث  اللغثوي  اإلبثدان ألفثثا  اعابثار مث  مثانع ل

 بثي  األمثر كثا  إةا بالثك فمثا كثذلك اام ومثا، وتلفثو   هثات  ككلمثة اللغاثي  بثي   يقثع  أنثه  المحدثو  
 القثثدماء ةكرهثثا الاثثي األلفثثا  وأمثثا، المعنثث  ةاي  علثث  تثثدن اللفظثثي  كثثال اام مثثا مخالفاثثي  لهجاثثي 
 اعابثثروا أ  معناهثثا اخثثاالف مثع صثثوتية علثثة المبدلثة حروفهثثا بثثي  توجثثد  ول اإلبثدان مثث  أنهثثا علث 
 أسثثبا  إلثث   اإلبثثدان هثثذا مثثث  حثثدو   عثثزوا كمثثا، مخالفثثي  أصثثلي إلثث   تناميثثا  الكلماثثي  مثث  كثثالً 

 .وغيرها شا  كالاصحي 

 
 59م  أسرار اللغة، إبراهيم أني ،  :    ( 1) 
 168المنها الصوتي، عبدالصبور شاهي   :    ( 2) 
 217-216اراساي في فقه اللغة، صبحي الصالو،    ( 3) 
 72ينظر المنها الدر  الصوتي عند العر ،  :    ( 4) 
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، هذا وخعد السابدان في علم األصواي مقياسا يام به اخابار األصواي وتحديد اناماءاتها
، الصثثوتي  محثث  اآلخثثر فثثي كلمثثة مثثا أو ياعثثذر ةلثثكفعثث  طرخثثق السثثابدان إمثثا أ  يصثثو حلثثون 

ةلثثك أنثه تسثثب  فثي تغييثثر معنث  الكلمثثة ، والصثوي الثذي حثث  محث  اآلخثثر يسثم  مقثثابال اسثابداليا
 الدراسثاي  فثي وبولمفيثد ومارتينثه سوسثير أمثثان المحثدثو   اللسثانيو    وخعامثد ،  (1)بمجرا حلولثه فيهثا

 تعثثد  حيثث  ، الكلمثثة ااخثث  وتمييزهثثا ديثثد الفونيمثثاي تح فثثي السثثابدان عنصثثر علثث  الحديثثثة اللسثثانية
 اسثثابدان أ  يثثرى  فبولمفيثثد ، الثثو يفي األصثثواي  علثثم صثثميم مثث  الفونيمثثاي  بثثي  السثثابدان اراسثثة
 الكلمثثثة اللثثثة فثثثي الاغييثثثر يثثثام لثثثم فثثثإةا، الكلمثثثة اللثثثة فثثثي تغييثثثرإلثثث   يثثثؤاي آخثثثر بصثثثوي  صثثثوي 
 فثي بنثا مثر كمثا، (2)انيا صوتية ووحد  سمة مميز  هو الجديد  الفونيمأو  الصوي  ةلك  فإ   الحقيقة
 يقثدم لثم الثذي  الفثونيم ةلثك علث  الثو يفي التجثا  يطلثق أصثحا    فثي حثي ،    ومدهه  مدحه:  نحو
 الانكثثد  أجث  مث  السثابدان علث  بثراغ مدرسثة أصثثحا   كمثا يسثاند ، ألفثو   اسثم للكلمثة مغثاير  اللثة
 .(3)صغرى  صوتية وحد  أي اسابدان عند  المعن  تغير م 

 وسثطها فثي أم الكلمثة أون في سواء (الحروف) الفونيماي  هذ  بي  السابدان  خحد  و   هذا
  والمعاني األلفا  م  مجموعة عل  الاباان هذا طرخق ع  فنحص ، آخرها أم

( ام)المقطثثثع مثثثثال ولننخثثثذ ، (4)الصثثثغرى  بالنظثثثائر الثثثو يفيي  لثثثدى يعثثثرف مثثثاأو ، المخالفثثثة
 : مخالفة حروفاً  فائهإل   ونضي 

 
 مكثا  أحثدها يحث  أ  يمكث   ماقثابالي  سوسثير عنثد  هثي  والثراء  والصثاا   والنثو    القاف  إ 

 األصثثواي  تو خثثع عنثد  تروباسثثكوي  يثثرى  كمثا الصثثوتية الماقثابالي  هثثذ ، مخالفثثة سثياقاي  فثثي اآلخثر

 
 77-76/ 1ينظر اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسا   ( 1) 
 66-62ينظر اناظام مساوخاي اللغة، محمد فايحي،  :    ( 2) 
 ومابعدها71ينظر اللسانياي، شرخ  اساياة،  :    ( 3) 
 84ينظر المصدر السابق،  :    ( 4) 
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 المعنثثث  تمييثثثز علثثث  القثثثدر  لهثثثا السثثثابق المثثثثان فثثثي كمثثثا  السثثثابدان طرخثثثق عثثث  الكلمثثثة فثثثاء فثثثي
 و يفة ةا فونيماً  الكلمة معن  في تغيرإل   اسابداله أاى الذي  نيم  وُخعد  الفو،  (1)لأللفا   المعجمي
  عل  ونحص ، (2)براغ مدرسة عند  إيجابية

 : نحو وةلك، الكلمة ولم عي  في األصواي  تو خع عند  األمر  ةاي 

 
 المعثاني مانوعثة جديثد  كلمثاي  مث   عنثه  ينثاا  ومثا  واسابدالها  الكلمة  في  األصواي   وتو خع

 عثثثي و  فثثاء أي والثثثانياألون  الحثثرف يثثذكر كثثا  حيثث  ، (3)مقاييسثثه فثثي فثثار  ابثث  قثثهطب   مثثا هثثو
 مث  عنثه ينثاا ومثا جديثد  بصثوي  مثر  ك  في باسابدالها  الكلمة  لم  عل   األصواي   يو    ثم  الكلمة

 (4)(باثث -باثثك-باثثع-باثثر) يثلثهمثثا ومثثا والاثثاء البثثاء بثثا   فثثي ةكثثر  ةلثثك مثث ، المعنثث  فثثي اخثثاالف
 يخالث  باثر  معنث  أ  حيث  ، الدللثة مخالفثة كلمثاي  عنه ناا  الكلمة  لم  في  الحاص   فالسابدان

 وهكذا. وباك باع كلمة معن  ع 
 فثي سثيا  واحثد أو سثياقي  الواحثد  الكلمة وروا  هو هنا نقصد   الذي  الصوتي  واالستبدال

 حثذفأو  فثكأو ، إاغثام مثع ابثدان وإمثا بحثرف حثرف إبثدان إمثا، صثوتي باغيثر مقرونثة ماشثابهي 
وةلثثثك نحثثثو السثثثابدان بثثثي  ، .الكلمثثثة فثثثي حقيقثثثي تغييثثثرإلثثث   السثثثابدان هثثثذا يثثثؤاي أ  مثثث  او  

ك  و   ﴿: )ياضثثرعو  وخضرعو (بالسثثثابدان واإلاغثثثام مثثث  قولثثه تعثثثال  م  مثثث ِّ  ق َبلثثثِّ َلن ا إِّلثث   ُأمثثث  َد أ َرسثثث  ل قثثث 
اءِّ  َذن اُهم بِّاَلب َنس  رَّاءِّ ل ع  و   ف ن خ  رَُّعو   لَّ الضَّ َلن ا فِّي ق َرخ ة  م ِّ  نَّبِّي   إِّلَّ و   ﴿: وقوله تعال  (5)﴾ُهَم ي ا ض  ا أ َرس  م 

 
 67أحمد حساني،  :    ومباحثفي الللسانياي،  132ر،  :  ينظر االلسانياي، أحمد قدو   ( 1) 
 84اللسانياي، شرخ  اساياة،  :    ( 2) 
 274أثر السابدان الصوتي في الاعبير القرآني، خمي  عمير،  :    ( 3) 
 170/ 1مقايي  اللغة اب  فار   ( 4) 
 . 42اآلية:  األنعام’    سور   ( 5) 

ف

ن

ك

رح

ر



56 

اءِّ  ا بِّاَلب َنسثث  َذن ا أ َهل هثث  رَُّعو   و   أ خثث  َم ي ضثثَّ لَّهثثُ رَّاءِّ ل ع   السثثبع الصثثوتي فثثي السثثابدان ومثث  نمثثاةا (1) ﴾الضثثَّ
ط ًة و  ﴿: طالوي  وص  في  تعال  قان، و)بصطة( )بسطة( كلماي السابدان بي    الطوان ُ  ب سثَ   اا 

َلمِّ  َسمِّ و   فِّي العِّ  سثيدنا قثوم عثاا  قبيلثة وصث  فثي تعثال  وقثان، (3)والجسثم العلم في سعة أي (2)﴾ اَلجِّ
ط ةً و   ﴿: هثثوا  قِّ ب صثثَ لثثَ ي الخ  َم فثثِّ كثثُ  وحسثث  أجسثثامكم وعظثثم، قثثاماكم اماثثداا  فثثي  ااكثثم أي، " (4) ﴾  اا 

 بالسثثي  بسثثطة وراي ، (5)علثثيهم بسثثطة مثثثلكم النثثا  فثثي  ااكثثم المعنثث  أ  يكثثو   وخحامثث  صثثوركم
 ا حرفثثث والصثثثاا  السثثثي  وحثثثرف، عثثثاا  قبيلثثثة وصثثث  فثثثي صثثثااا اسثثثابدل   ثثثثم  طثثثالوي  وصثثث  فثثثي

 بيد ، بينهما اإلبدان سوغ منهما ك  صفاي  في الاشابه هذا أ  وخبدو، (6)ا رخو  ا مهموس  صفيرا 
  كثا  حثي  فثي، عاا  قبيلة وص  في مجيئه فناس   السي  م   تماسكا  وأشد   أقوى   الصاا   حرف  أ 

 السثثثي  وناسثثث   القبيلثثثة الصثثثاا  فناسثثث  ،  وأنسثثث   أليثثثق واحثثثد  شثثثخص  وصثثث  فثثثي السثثثي  مجيثثث 
 األقثثثثوى  للفعثثثث  األقثثثثوى  الصثثثثوي  جعلثثثث   العثثثثر   فثثثثإ  جنثثثثي ابثثثث  ةكثثثثر وكمثثثثا، (7)الواحثثثثد  الشثثثثخص 
 (8)لألضع  واألضع 

 :  المعجمي االستبدال:  ثالثا
 لثثه حصثثر ل حشثثدا يضثثم الثثذي الوعثثاء ةلثثك يعثثد  لثثم المعجثثم أ  حقيقثثة اللغوخثثو   أار  لقثثد 

( والصثرفية والنحوخثة الصثوتية)األخرى  األنظمثة كبقيثة نظامثا أصثبو إنثه بث ، فحس    المفرااي   م 
 ألون تبثثدو القثثامو  فثثي مسثثجلة هثثي كمثثا الكلمثثاي   )إ: سوسثثير يقثثون، عليثثه مثثا وعليثثه لثثه مثثا لثثه

 سثرخعا ولكث ، الوحثداي  بي  العالقاي  اراسة عل  تقاصر الاي النحوخة للدراسة  خاضعة  غير  وهلة
 بواسثثثطة تعثثثر   كمثثثا الكلمثثثاي  بواسثثثطة تعثثثر   أ  يمكثثث  لهثثثا حصثثثر ل عالقثثثاي  أ  نثثثدر  مثثثا

 .(9)النحو

 
 . 94اآلية:  األعراف ’  سور   ( 1) 
 245اآلية:  البقر ،    سور   ( 2) 
 54/ 1تفسير الجاللي   ( 3) 
 68اآلية:  األعراف،    سور   ( 4) 
  222/ 1غرائ  الافسير، للكرماني  ( 5) 
 149و :  110ينظر خصائص الحروف، حس  عبا ،  :    ( 6) 
 57-53ينظر بالغة الكلمة في الاعبير القرآني، فاض  السامرائي،  :    ( 7) 
 وما بعدها 159/ 2ينظر الخصائص لب  جني    ( 8) 
 14-13المعاجم اللغوخة في ضوء اراساي علم اللغة الحدي ، محمد أبو الفرا،  :    ( 9) 
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، الحديثثة اللسثانياي  لنقث  مركونثا علث  جنث  فثيال أو ولكنه وفي الواقع كا  المعجم معطث  
 المعنث  كما ةكرنا م  قب  إلث  اسثابعاا  السب   وخرجع،  والاحوخلية  الاو خعية  اللسانياي   في  بخاصة

 الاحوخلي النحو صاح    تشومسكي اللغوي  فانثر، العابار  بعي   المعن  يؤخذ  فلم،  منهما ك  في
مث   اللسثانية األشثكان بمقاربثة اللغثة إل  وصث  تسع  لايا، الاو خعيي   عند   اللسانية  بالنزعة  مثال
 ولثثم، الثثدللي الجانثث   عثث  الطثثرف يغثثض  جعلاثثه  عميقثثة بنثث  مثث  األشثثكان وراء لمثثا اعابثثار او  

 توليثثثد  فثثثي صثثثعوبة أ  واجثثثه بعثثثد  إل الاحوخليثثثة تشومسثثثكي مدرسثثثة فثثثي بالهامثثثام المعجثثثم يظفثثثر
 يجث   وكثا ، الالحنثة والجمث  النحوخثة الجمث  يولد  كا  الجم  توليد  نظامأو    آلة  أ   حي  ،  الجم 
العناصثثثثر المعجميثثثثة  باناقثثثثاء وخقثثثثوم والنحوخثثثثة الدلليثثثثة الصثثثثفاي  فثثثثالمعجم يحثثثثدا ، بثثثثالمعجم تقييثثثثد 

 الجمثث  اشثثاقا  تجنثث   يمكثث  وبثثذلك، الذاتيثثة السثثماي  لالثثك ونحوخثثا الليثثا المالئمثثة (المورفيمثثاي )
الاركي  النحوي بما يلزمه لكثي تكثو  بثي  ألفا ثه مواءمثة فالمعجم إةًا يمد  ،  وغير النحوخة  الالحنة
فثالمعجم يعثد المسثئون عث  صثال  ، مما يجع  ةلك الاركي  ياص  بالسثاقامة والقبثون،  ومناسبة

 فثي اور  وأصثبو، تشومسثكي عنثد  الثدللي الاحليث  مرتكثزاي  أحثد  ومث  ثثم أصثبو، الجم  وفسااها
 الحقثون نظرخثة تطثور فثي اإلسثهامإلث   أاى الثذي األمثر، النحو ع  ياجزأ ل  جزءاً    المعن   تحديد 

 عثث  حديثثثه عنثثد   وةلثثك، بلورتهثثا فثثي األساسثثية اللبنثثة وضثثع قثثد  سوسثثير كثثا  الاثثي، (1)المعجميثثة
 بثثثي  الليثثثة عالئثثثق وجثثثوا إلثثث   أشثثثار حيثثث  ، السثثثابدالي والعمثثثواي األفقثثثي الارابطثثثي المحثثثورخ 
 بعضثها المخالفة األنسا  م  مجموعةإل   اللساني النظام تصن   أ   بإمكانها  المعجمية  المداخ 

 المعجميثة المداخ  وحصر تضييق بهدف المعجمية الحقون نظرخة جاءي  ةلك وألج ؛  بعض   ع 
 جثاء لمث  سوسير عنها تحد   الاي القيمة فكر   أوح    كما،  (2)خا    نظام  وفق  وترتيبهاو   المنثور 
 العناصر م  عنصر ك  قيمة أ  سوسير يرى   حي  ،  اللية  حقونإل     المدلولي    باصني   بعد 

 بلعبثثة القيمثثة عثث  مفهومثثه سوسثثير هشثثب   وقثثد ، األخثثرى  العناصثثر جميثثع مثثع باقابلثثه ياحثثدا  اللغوخثثة
 ااخثث  قيماهثثا تكاسثث   وإنمثثا ةاتهثثا حثثد  فثثي قيمثثة لهثثا لثثي  اللعبثثة فثثي قطعثثة كثث  أ  حيثث   الشثثطرنا

 مث  تفهثم ل اللغوخثة العناصثر أ  بيثد ، (3)نظثر  نفسها فثي بالكيفية تشاغ   واللغة،  اللغة  نظام  قواعد 

 
، 77وخنظثثر محاضثثراي فثثي المثثدار  اللسثثانية، شثثفيقة العلثثوي،  :  46-45ينظثثر المعجثثم والبنيثثة الحمليثثة، رشثثيد الحضثثيري،  :  ( 1) 

  جميعا في الاعبير ع  المعن  العثثام لشثثيء مثثا، نحثثو حقثث  والحق  المعجمي مصطلو يطلق عل  مجموعة م  الكلماي الاي تشار 
 79أحمر..إلخ ينظر علم الدللة، أحمد مخاار عمر  :  -اللو  مثال فإنه يحوي مجموعة ألفا  منها: أصفر

 291-290ينظر مباح  في اللسانياي، أحمد حساني،  :    ( 2) 
 97-96نظرخاي علم الدللة المعجمي،  :  ، و  308ينظر فقه اللغة وخصائص العربية، محمد مبار ،    ( 3) 
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 أقيمثثث   لثثثذلك؛ السثثثلبية العالقثثثاي  طرخثثثق عثثث  أيضثثثا تفهثثثم بثثث ، فحسثثث   اإليجابيثثثة العالقثثثاي  خثثثالن
  الخ..األثثثا   وحقثث ، األلثثوا  وحقثث ، القرابثثة حقثث : أهمهثثا مثث  الدلليثثة الحقثثون حثثون عثثد  اراسثثاي 
 مثثا إخثثراا يثثام أ  أجثث  مثث  فيثثه كلمثثة كثث  تحلثث و  بعينثثه حقثثال تخثثص  الاثثي الكلمثثاي  تجمثثع حيثث  

 الكلمثثاي  كثث  بثثي  العالقثثاي  عثث  الكشثث  بغيثثة؛ المعنثث  فثثي يعاكسثثها مثثاأو  يناقضثثها ومثثا يشثثاركها
 عالقثثاي  مفرااتهثثا بثثي  فيمثثا تقثثوم الحقثثون هثثذ  مثث  حقثث  كثث  فثثإ  ثثثم ومثث ، (1)الواحثثد  الحقثث  ااخثث 
 : في تامث  اللية

 بنثث  : نحثثو (أ) ياضثثم  (  )و (  )ياضثثم  (أ)بحيثث  ، الجثثانبي  تضثثم  يعنثثي: الاثثرااف–
 تمثثام المعنثث  فثثي اللفظاثثي  تطثثابق وخعنثثي تثثام تثثرااف: قسثثمي إلثث   الاثثرااف العلمثثاء وخقسثثم، وفاثثا 

 فثثي وتماثثث  تقثثار   أي: جزئثثي وتثثرااف، بحيثث  ل يشثثعر ابثث  اللغثثة بثثني فثثرو  بينهمثثا، المطابقثثة
  أكثر ع  الارااف في وسوف ناحد  بشك  مفص  ، اللفظاي  بي  الافرخق  يصع    بحي  ،  المعن 

 .الفص  الثاني عند الحدي  ع  عالقة السابدان بالاكرار
 العنصثر ةكثر فثإ  العالقثة هثذ   وفثي،  بالاابي   لوخنز  عليه  وخطلق  الاقاب   وخسم :  الاضاا 

: منهثا أنثوا  عثد  ولثه ميث  -حثي: ةلثك ومث ،  والعكث   الموجث    يسثادعي  فالسثال    ضد   يساحضر
 الخ...والعكسي والتجاهي والمادرا الحاا  الاضاا 

 مث  نوعثا وليسث  (  ) مث  جثزءا(أ) تكثو   عنثدما  العالقثة  هثذ   تاحقثق  بالك   الجزء  عالقة-
: الشثثامان نوعثثا. ل الجسثثم مثث  حقيقثثي جثثزء هثثي فاليثثد ، بالجسثثم اليثثد  عالقثثة نحثثو  وةلثثك، أنواعثثه
 مشثثامال، (أ)يكثثو   بحيثث   ، تسلسثثلي هرمثثي نحثثو علثث   العالقثثة هثثذ  فثثي اللغوخثثة العناصثثر تثثرتب 
 علثث  يشثثام  الطثثائر كلفثثظ وةلثثك، (  )العنصثثر مثث  الاقسثثيم فثثي )أ(علثث  العنصثثر وخكثثو  (  )عل 
 كثثثو   الاثثثرااف عالقثثثة علثثث  الشثثثامان وخخالثثث ، الطيثثثور مثثث  جثثثن  عصثثثفور أل ؛ عصثثثفور لفثثثظ

 .(2) واحد( طرف م  تضم  الشامان في حي  جانبيي  م  تضم  الارااف
 الحقثثون بعثثض  يضثثم فقثثد  جميعثثا عليهثثا حقثث  كثث  يشثثام  الضثثروري أ  مثث   لثثي  أنثثه إل

 .(3)أخرى  حقون في منها بعض  تق  حي  في منها كثيرا

 
 80-79ينظر علم الدللة، أحمد مخاار عمر،    ( 1) 
ينظثثر علثثم  ، و113ومابعثثدها وخنظثثر علثثم اللغثثة والدراسثثاي األابيثثة، شثثبلنر،  : 99ينظثثر علثثم الدللثثة، أحمثثد مخاثثار عمثثر،  :  ( 2) 

 ومابعدها92الدللة، بالمر، ي: صبري سعيد،  :  
 365انياي، أحمد قدور،  :  مباا  في اللس  ( 3) 
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القثدام  وةلثك  نحاتنثا قبث  مث  وتراكيبهثا اللغثة تقعيثد  في الدللية العالقاي   هذ   ف  و     وقد 
 أجث  مث  ماخثالفي  معنثي  وةلثك كالاقابث  بثي ، للاعبيثر عث  معنث  معثي كاساخدام عالقثة الاقابث   

 تثثنقض  أ  ترخثثد  ل، حثثامض  حلثثو هثثذا: قولثثك: سثثيبوخه يقثثون، الخبثثر تعثثدا  نحثثو جديثثد  معنثث  إناثثاا
، أابيثثة مجلانثثا: تقثثون، الماضثثاا  األخبثثار تعثثدا  أو، (1) (الطعمثثي  جمثثع أنثثه تثثزعم ولكنثثك الحثثالو 
 علثثث  المشثثام  كالمبثثدن الشثثامان وعالقثثة الاوكيثثد  فثثي الاثثرااف اسثثاعمانأو ، اقاصثثااية، سياسثثية
 .() الخ...منه كالجزء لكونه البدن

 لثديهم تجسثدي  حيث  ، السثني  بمئثاي  الغثر   قبث  الدلليثة الحقثون  لفكثر   العثر    تفطث   كما
 للثدينوري  النبثاي ، هثث218 لألصثمعي واإلبث  اإلنسثا   خلثق:  نحثو  المعثاني  بمعثاجم  يسثم   مثا  تح  
 وغيرهم.،  هثث282

 حيث  ، المعجميثة الحقثون عليهثا ترتكثز الاثي األساسثية المرتكثزاي  أهثم  مث   السثابدان  وخعد 
 بثثثي  ماشثثثابهاي  الابااليثثثة العالقثثثاي  علثثث  قثثثائم واضثثثو هثثثو كمثثثا أساسثثثه فثثثي المعجمثثثي الحقثثث  أ 

 علثث  أخثثرى  مقثثابالي  لهثثا األفقثثي الخثث  علثث  تاموضثثع الاثثي الكلمثثاي  كثث  أ  بحيثث  ، والماراافثثاي 
 فمثثثال، السثثاخدام فثثي محلهثثا تحثث  أ  يمكثث  والاثثي، المعجمثثي الحقثث  نفثث  مثث  السثثابدالي الخثث 
 وثيقثة وعالقثة صثلة لثه ممثا ةلثكإلث   ومثا،  ..(أخ  /أم/أخ)كلمثة  اللغثة  اب   ةه   في  أ  تثير  كلمة
 إل لثه ياضو ل اللغة اب  ةه  في المخزنة الكلماي   هذ   م   كلمة  ك   ومعن ،  القرب   ةوي   بحق 
 تكاسثث   وبثثذلك، الحقثث  ةاي إلثث   تنامثثي الاثثي، األخثثرى  منثث  الكلمثثاي  بغيرهثثا عالقاهثثا خثثالن مثث 

 نفهثم )لكثي: لثوخنز جثو   يقثون، (2)الحقث  ةاي  فثي الموجثوا  الكلماي  مع مقابلاها  عند   بدقة  معناها
 أ  اللغثة ابث أو  الماحثد   يسثاطيع وعندئثذ ، (3) (الليا بها الماصلة الكلماي  نفهم أ  بد  ل  الكلمة
 م  السابدان لهذا ما ومعرفة، الخايار سلسلة م   عنها بدائ   بإحالن( الكلمة)  الدان  باغيير  يقوم
 والعالقثثة الوثيقثثة الصثثلة تاضثثو أيضثثا وهنثثا، إيقاعهثثاأو  اللاهثثا حيثث   مثث  الجملثثة توجثثه علثث  أثثثر

 .(4)والنحو المعجم بي  الوشيجة

 
 83/ 2الكاا ، سيبوخه  ( 1) 
 ( ) لمزخثثثد مثثث  الافصثثثي  ينظثثثر أثثثثر عالقثثثاي المعنثثث  فثثثي تقعيثثثد تراكيثثث  العربيثثثة، سثثثعيد أبثثثو خضثثثر، عبثثثدالرحم  السثثثرحا ، مجلثثثة اتحثثثاا

 الجامعاي العربية لآلاا ، المجلد الااسع، العدا الثاني. 

 107نظام الرتباط، مصطف  إحميد ،  :    ( 2) 
 70علم الدللة، جو  لوخنز، مجيد عبد الحليم،  :    ( 3) 
 40م  البنيوخة إل  الاشرخحية، عبد هللا الغدامي،  :    ( 4) 
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 فثثيأو  ماشثثابهي  سثثياقي  فثثي لفظاثثي  بثثي  الواقثثع )السثثابدان هثثو المعجمثثي السثثابدان و
 بثي  اسثابدان أنثه أي، الهامشثية اللاهمثا فثي وتفارقا  العامة اللاهما في وتشاركا ، السيا   نف 

ف اع ًة   مث   ﴿: تعثال  قولثه  نحثو  وةلثك،  والماماثلثة(  الماقاربثة  السثماي   ةاي   اللغوخة  الوحداي  ف َع شث  ي شثَ
ا َنهث  ي   م ِّ ُه ن صثِّ ن ًة ي كثُ  لثَّ سث  ي ِّ و   ح  ًة سث  ف اع  ف َع شث  ائ  مث   ي شثَ َنهث  ُه كِّفثَ   م ِّ َيء  و   ًة ي كثُ  لثَّ لث   كثُ  ِّ شث  ا   ّللاَُّ ع  كث 

ي  ﴿: نو  لسا  عل  وقوله تعال   ،    (2)" فالكف  هو النصي  (1)﴾َمقِّياًا   الل ة  ي ا ق َومِّ ل َي   بثِّ ، (3)﴾ضث 
ف اه ة   ﴿: هثثثوا  لسثثثا  علثثث  السثثثور  ةاي  فثثثي تعثثثال  وقثثثان ي سثثث  َي   بثثثِّ َومِّ لثثث  ا قثثث   هثثثو السثثثفه إ ، (4)﴾يثثث 

عليثثثه - نثثثو  رعبثثث   وقثثثد  ، واألخثثثال  الصثثثفاي  حقثثث  تحثثث   يثثثدرجا  بننهمثثثا القثثثون خمكثثث و  الضثثثالن
 عليثثه يمثثرو   عنثثدما قومثثه كثثا  السثثفينة بصثثنع -السثثالم عليثثه قثثام لمثثا أنثثه ةلثثك بالضثثاللة -السثثالم
 علثيهم را  كثا  ثثم وم ، ماء لي  أر   في  السفينة  يصلو  لكونه،  بالضالن  يصفونه  ةلك  وخرو  

 بثثالحمق األصثثنام يعبثثد  مثث  يصثث  السثثالم عليثثه هثثوا  سثثيدنا كثثا  حثثي  فثثي، ضثثاللة بثثي لثثي  أ 
 أ  علثيهم يرا   السالم عليه فكا ، بالسفه أي به وصفهم ما بمث  قومه  فقابله  العق  وقلة  والسفه
 .(5)سفاهة بي لي 

: النسثاء سثور  فثي قثرأ مث  كقثراء  القرآنيثة القثراءاي  بثي  المعجمثي السثابدان وروا   يكثر  و
 (6)﴾ف ا ب يَُّنوا  ﴿ م  بدلً  ﴾فاثباوا﴿

 :  الصرفي  االستبدال  -ثالثاً 
 الصثثثرف وخعثثثد ، morphology مصثثطلو الحثثثدي   الثثدر  فثثثي الصثثرف مصثثثطلو يقابثث 

 (7)واناظامها للكلماي  األشكان بدراسة يعن  حي  ، اللسانية النظرخة  في مهما فرعا
 وفائدتثثثه، (8) (تثثثنتي إلثثث  الكلمثثثة الواحثثثد  فاصثثثرفها علثثث   وجثثثو  شثثثا  أ  هثثثو الصثثثرف و
-مضثثثرو  -ضثثثار  -ضثثثر  : نحثثثو (9)الواحثثثد  معنثثث  عثثث  ماشثثثعبة مخالفثثثة معثثثا  علثثث  الحصثثثون
 الخ...تضار  

 
 . 85اآلية:  النساء،    سور   ( 1) 
 . 581/ 5جامع البيا ، للطبري    ( 2) 
 60اآلية:  األعراف،    سور   ( 3) 
 66اآلية:  األعراف،    سور   ( 4) 
 216/ 2ينظر تفسير الخا  ،    ( 5) 
، وكثثذلك نحثثو قثثراء  ابثث  مسثثعوا وسثثعيد بثث  جبيثثر 361/ 7وخنظثثر جثثامع البيثثا  للطبثثري 126/ 1ينظثثر الحجثثة فثثي القثثراءاي، ابثث  خالوخثثه ( 6) 

 في قوله تعال : " كالصوف المنفوش" بدن "العه "
 74المصطلحاي المفاتيو، ماري نوان،  :    ( 7) 
 3/ 1المنص  ل  جني  ( 8) 
 297/ 1ينظر البرها  للزركشي  ( 9) 
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 وألفثثا  معثثاني مثث  والاحثثون الاغيثثر هثثذا علثث  يطثثرأ مثثاو  الكلمثثة باحثثون يهثثام فالصثثرف اإةً 
 المفثثرا  صثثيغ فيثثدر  الماصثثرفة واألفعثثان المامكنثثة األسثثماء علثث  يقاصثثر اهامامثثه أ  إل، جديثثد 
 اسثثثمو  المبالغثثثة وصثثثيغ المفعثثثون اسثثثمو  الفاعثثث  اسثثثم نحثثثو  والمشثثثاقاي  الاننيثثث  و  الاثثثذكيرو  والجمثثثع
 قياسثه علث  تصثاغ أ  يمكث  بحي  ، اشاقاقية أصونإل   وخرجع الاغيير يدخله  ما  وك ،  الافضي 
: نحثثو المبنيثثة واألسثثماء الحثثروف الصثثرف يثثدخ  ل ثثثم ومثث ، (صثثرفية صثثيغة) وخسثثم  الكلمثثاي 

 ل ممثثا ةلثثك .وغيثر.نعم – بثثئ : نحثثو الجامثد  واألفعثثان اإلشثثار  وأسثماء الضثثمائر ول حيثث  -)أيث 
 الاغيير. يدخله

 الثدر  فثي والمثورفيم الكلمثة تقابث  الصثرف علثم  يدرسثها  الاثي  الصثرفية  الوحثد أو    والكلمة
 أ  إل، الصثرف علم يدرسهما أساسيي   عنصرخ   والمورفيم  الكلمة  م   كالً   وخعد ،  الحدي    اللساني
إلث   الاجزئثة تقبث  ل المعنث  علث  االثة وحثد  أصثغر عشثر  الااسثع  القثر    نهايثة  حا   كان    الكلمة
 أصثثغر- كوحثثد  المثثورفيم مصثثطلو جثاء حاثث  المعنثث  بعنصثثر احافا هثا مثثع منهثثا أصثثغر وحثداي 

 مث  عديثد  فهنثا ، االة وحد  أصغر هي الكلمة تعد  لم ثم م  و، (1)المعن  عل  االة  -الكلمة  م 
 اسثثم فثثي الحثثرف آخثثر قبثث  المكسثثور  والاثثاء األلثث  كمثثورفيم معنثث  ةاي  وتعثثد  منهثثا أصثثغر وحثثداي 
 في  تساعد  فيماي  فالمور، المفعون اسم ع   تمييز  بها  يمك   مورفيماي  تعد  إة  كات  :  نحو  الفاع 
 معثثا ومورفيمثثا كلمثثة تكثثو   قثثد  اللغوخثثة الوحثثد  أ إلثث   اإلشثثار  مثثع، الصثثرفية الوحثثداي  بثثي  الامييثثز
 هثثثو مقثثابالً  للمثثورفيم فثثإ  الفثثو   يسثثم  مقابثث  للفثثونيم  كثثا  وكمثثا، )كاتثث ( الفاعثث  اسثثم فثثي كمثثا

 (2)الحديثة اللسانياي  في األساسية الاحلي  وحد  الفونيم مع المورفيم وخعد ،  )المورف(
  والجمثع المفثرا  كصثيغ، الصثرفية الصثيغ بثي  الحاصث   السثابدان  هو  الصرفي  والسابدان

سثيا  واحثد أو فثي  في بنخرى  صيغة تسابدن اة ، الخ..المفعون واسم  الفاع   اسم  نحو   والمشاقاي 
هِّ نثث   ﴿: ومنثثه قولثثه تعثثال ، ماشثثابهي  سثثياقي  يثثَ َي   ي د  ا بثث  قًا ل ِّمثث  د ِّ ق ِّ ُمصثث  اَلح  ا   بثثِّ ك  الكِّاثث  ل يثثَ أ نثثز ن  و   زَّن  ع 
ي   و   الاََّور ا    نجِّ ةلثك أ  القثرآ  الكثرخم نثزن ، ن( المضع   )أنزن(حي  اسابدان الفع  )نز  ، "(3)﴾اإلِّ

مجثثيء الفعثث  مضثثعفا لمثثا فثثي الاضثثعي  مثث  الاكثثرار مافرقثثا ولثثم يكثث  نزولثثه افعثثة واحثثد  فناسثث  
والحثثدو  مثثر  بعثثد مثثر  فثثي حثثي  اإلنجيثث  والاثثورا  نثثزل افعثثة واحثثد  فناسثث  مجيثث  الفعثث  مثث  غيثثر 

 أو يكثثو  السثثابدان بثثي  الصثثيغ الصثثرفية  فثثي سثثياقي  ماشثثابهي  نحثثو، (4)تضثثعي  لعثثدم الاكثثرار

 
 28نظرخة الصرف العربي،  :    ينظر  ( 1) 
 190ينظر أنوا  المورفيم في العربية، محمد شحاته،  :    ( 2) 
 3اآلية:  آن عمرا ،    سور   ( 3) 
 131ينظر كش  المعاني، لب  جماعة،  :    ( 4) 
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ي   بِّغ  و   ﴿: تعثثال  قولثثه و   النَّبِّيثث ِّ ق   خ َقُالثثُ رِّ حثث  ق   و   ﴿: تعثثال  وقولثثه(1)﴾يثثَ رِّ حثث  يثثَ اء  بِّغ  و   األ نبِّيثث  ، (2)﴾خ َقُالثثُ
لَّ  ف   ﴿: األعراف سور  في تعال  قوله م  ورسالي  رسالة نحو والجمع المفرا   بي   وكالسابدان اث و 

َنُهمَ  َد أ  و   ع  ب ِّيبَ ق ان  ي ا ق َومِّ ل ق  ال ة  ر  َنُهمَ ف   ﴿: السثور  نف  في وقان، (3)﴾ل َغُاُكَم رِّس  لَّ  عث  َومِّ و   اث و  ا قث  ان  يث  قث 
َد أ   يبَ ل قثث  بثث ِّ ال ة  ر  ُاُكَم رِّسثث   واحثثد  لغثثوي  جثثذرإلثث   تناميثثا  صثثيغاي  بثثي  السثثابدان يكثثو   وقثثد  ، (4)﴾ل غثثَ

ار" المبالغثة وصثيغة الفاعث  اسم صيغة  بي   السابدان  نحو،  الصرفي  الناماء  في  وتخالفا  ، "سثح 
 ولكث  ، الصرفي الناماء يجمعهما أو،  (سحر)وهو  واحد   لغوي   جذرإل     يعوا   وكالهما،  "ساحر"و
 نحثو ماقثي الفاعث  باسثم محسث  الفاعث  اسم كاسابدان،  اللغوي   الجذر  ةاي إل     يعوا   ل  منهما  ك 
نِّي    ﴿: البقثثر  سثثور  مثث  تعثثال  قولثثه لثث   الُمَحسثثِّ قثثاع ع  قثثاع  ﴿: السثثور  ةاي  فثثي تعثثال  وقثثان، (5)﴾ ح  ح 

ي    لثث   الُماَّقثثِّ  وهثثي، ماقثثي  الفاعثث  باسثثم محسثث  جمثثع محسثثني  الفاعثث  اسثثم اسثثابدان حيثث  ، (6)﴾ ع 
 كثو   فثي وخخالفثا ، الفاعث  اسثم وهثو الصثرفي انامائهمثا  اللفظاثا   يجمثع  حيث    حيث  ،  ماقثي  جمع
  اللغوي نفسه. الجذرإل   يعوا  ل منهما ك 

 
 60اآلية:  البقر ،    سور   ( 1) 
 112اآلية:  آن عمرا ،    سور   ( 2) 
 78األعراف  سور   ( 3) 
 92األعراف  سور   ( 4) 
 234اآلية:  البقر ،    سور   ( 5) 
 239اآلية:  البقر  ’  سور   ( 6) 
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 :  االستبدال النحو   أنواع
 بالعناصثثر مهامثثا، النصثثو   وتحليثث  لدراسثثة الحديثثثة اللسثثانياي  فثثي التسثثا  مفهثثوم جثثاء

 جاء كذلك األمر كا  ولما، الجملة هيكلة حدوا  بذلك  ماجاو ا،  النص   بناء  في  األسا   تمث   الاي
 السثثثثابدان) وهثثثي الثثثنص  بنثثثاء فثثثثي األسثثثا  تمثثثث ، أنثثثوا  ثالثثثثثةإلثثث   السثثثابدان ألنثثثوا  تقسثثثيمهم
 الكلمثثثثة أجثثثثزاء علثثثث  الواقثثثثع لالسثثثثابدان يكثثثث  ولثثثثم، (الجملثثثثي السثثثثابدان/الفعلي السثثثثابدان/السمي
 .الاقسيم هذا في مكا   الواحد 

 (Nominal substitution) االسمي االستبدال -أوالً 
 نفسثثه فثثي معنثث  علثث  ان مثثا وهثثو، (حثثرف-فعثث -اسثثم) الثالثثثة الكلمثثة أقسثثام أحثثد  السثثم

– فثثر  نحثثو عاقثث  غيثثر وإمثثا، الخ..فاثثا – رجثث  نحثثو عاقثث  إمثثا وهثثو، القاثثرا  عثث  مجثثرا  اللثثة
 : مالك اب  يقون (1)والانوخ  والنداء والجر عليه الاعرخ (أن) اخون خصائصه وم ، الخ..  جدار

 (2)حص  تمييز لالسم ومسند   وأن والنداء والانوخ  بالجر 
 سثثثيا  فثثثي قبلثثثه ورا  آخثثثر اسثثثم محثثث  اسثثثم حلثثثون طرخثثثق عثثث  يكثثثو   السثثثمي والسثثثابدان

 كث  ةلثك وخشثم ، الثنص  سثيا  فثي عليثه وعائثدا و يفاثه مؤايثا، مدلولثه مث   اجزءً   حامال،  الاركي  
 تثرااف) الماراافة كالكلماي  السابقة الجم  سيا  في الوارا  السم ع  عوضا يساخدم أ   يمك   ما

 وةلثثثك، العكثثث أو  خاصثثثة أخثثثرى  علثثث  تعثثثوا  عامثثثة كلمثثثة اسثثثاخدام أو، (تثثثرااف شثثثبهأو  جزئثثثي
 أخرى -آخرو  – آخر: نحو األلفا  بعض  اساخدام وكذلك، (3) (شجر -تفا -عنكبوي -حشر )نحو
 والمخالفثثثة المحضثثثة المغثثثاير  معنثثث  علثثث  تثثثدن األلفثثثا  الاثثثي بهثثثذ  هنثثثا والمقصثثثوا ، الخ...آخثثثر-

 بعثد ، الظبثاء مث  سثر   بنا مر: نقون، المفاضلة بمعن   الاي  وليس     ائد ،  معن   ك   م   المجرا 
 .(4)أخر أسرا  

 اللغثة فثي السثمي السثابدان بهثا يثام الاثي اللغوخثة األنمثاط حثداا قثد  وحسث   هاليثدي  وكا 
  البثثثثثثدي  تسثثثثثثاخدم حيثثثثثث  ، ones)-one-same) (5)اآلتيثثثثثثة األلفثثثثثثا  فثثثثثثي وحصثثثثثثروها اإلنجليزخثثثثثثة

(same) نحو وةلك، (6)الاعرخ  بنن مسبوقة نفسه : 
-I will have two poached eggs on toast  
-I will have the same)7( 

 
 23/ 1المفص  في صنعة اإلعرا ، الزمخشري،    ( 1) 
 9/ 1ألفية اب  مالك  ( 2) 
 . 83الاعرف عل  النص، رخما سعد،  :  ينظر مهاراي    ( 3) 
 408/ 3النحو الوافي  ( 4) 

(5) Halliday and ruqaiya hassan ،cohesion in English p91 

 65ترجمة اإلحالة، شرخفة بلحوي،  :    ( 6) 
(7) Halliday and ruqaiya hassan ،cohesion in English p105 
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 فضلك. م  الاوس   عل  بيضاي  س خذ -
 الشيء. نف  س خذ -
 وتعمثثث ، الثثنص  سثثيا  فثثي السثثم عثث  كبثثدي  تسثثاعم  فهثثي( () /واحثثد  ones-one)أمثثا

 أ  شثثرط، رأسثثيا مكونثثا يكثثو   اآلخثثر هثثو اسثثما تعثثو   ثثثم ومثث ، السثثمي للمركثث   رأسثثي كمكثثو  
 ل أنثثه ةلثثك، الجمثثع اسثثم عثث  بثثديال(  /واحثثد  ones-) تثثرا  فثثال، عثثد  يمكثث  ممثثا السثثم ةلثثك يكثثو  
 ones فيثثثه تكثثثو   ل مثثثثال وخثثثدرجا ، (1)وحسثثث  هاليثثثدي لثثثدى الجمثثثع اسثثثم عثثث  بثثثدي  شثثثك  يوجثثثد 

 : معوضا
-This bread's stale-Get some fresh)2( 

 منه. الطا ا بعض  خذ ، طا جا كله لي  الخبز هذا-
 هذا في لالسابدان والمحام  الوحيد  الشك  إ : بقولهما السابق  المثان  عل   الباحثا   يعلق

 علث  الحثذف نفسثر أ  يمكننثا أنثه ةلك، (الحذف) عليه نطلق ماأو ، (بالصفر اسابدان)هو  المثان
  ةلثثك وعلثث ، مثا (3)حثثد  إلث  مخالفثثي و  مامثايزخ  يظثثال  أنهمثثا إل، األحيثا  معظثثم فثي اسثثابدان أنثه

 السابدان. ل السابق المثان في التسا  أحد   الذي هو الحذف يكو  
 نحثو علث  (4)ماعثي  غيثر شثيء علث  للدللثة غالبثا(  /واحثد ) السثمي البثدي   يساعم   كما

 : اآلتي المثان
 علثثث  تثثثدن هنثثا فواحثثثد ، واحثثثد  لبناهثثا وقثثثدم  ، المشثثثكلة الحلثثوى  مثثث  كيسثثثا األم أخرجثث  

 ماعينة. غير حلوى  قطعة
 عالقثة وجثوا إلث   يشثر ل أنثه بمعنث  بثديال يكثو   ول(   /واحد )  البدي   الشك   يساعم   كما
 .(5)أربعة يساوي  ثالثة واحد : تقون، للعدا  العام السم منه قصد   إةا وةلك، اسابدالية
د  و   ّللاَُّ إِّل ه  إِّنَّم ا  ﴿: تعال  قوله ومنه   (6)﴾ احِّ

 
 ( )تنتيoneفي اإلنجليزخة بديال ع  السم المفرا، بينماonesتنتي بديال ع  اسم الجمع 

 230التسا  والنسجام، مفاا  ب  عرو ،  :    ( 1) 
(2) Halliday and ruqaiya hassan ،cohesion in English p92 

(3) Halliday and ruqaiya hassan ،cohesion in English p93 

 100مدخ  إل  علم النص، الهام بوغزالة وعلي،  :    ( 4) 
 114علم لغة النص، عز  شب ،  :    ( 5) 
 170:  اآلية:  النساء،    سور   ( 6) 
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 ل وبالاثالي، اسثابداليا عنصثراً  يمثث  ل ةلثك ومثع الثنص  في يرا   قد   البدي   الشك    أ   كما
 مثا غالبثا وهذا، الخ...(1)نكر  أاا  أو  شخصيا ضميرا يكو   عندما  وةلك،  اتساقي  اور  أي  له  يكو  
 مثث  وةلثك، (2)الاعرخث  إعثاا  فيثه يقثع ما اائما  أنه  إة   السمي  السابدان  في  اإلعالم  غيا    يفسر
ام  و   ﴿: تعثال  قولثه لث   ط عث  بِّر  ع  ا ُموسث   لث   نَّصثَ ُاَم يث  ُ  و   إَِّة ُقلثَ ا ُتَنبثِّ ا مِّمثَّ رَِّا ل نث  بثَّك  ُيخثَ ا ر  اَاُ  ل نث  د  فث  احثِّ

ا َ  ب َقلِّهثث  او   األ َرُ  مثثِّ او   قِّثَّائِّهثث  او   ُفومِّهثث  ه  سثثِّ و  و   ع د  ذِّي هثثُ و  أ َانثث   ب الثثَّ ذِّي هثثُ ُلو   الثثَّ ا َبدِّ ان  أ ت سثثَ ا قثث  لِّه  ب صثث 
 ةكرها. السابق طعام للفظة إعاا  هي خير العامة  فاللفظة، (3)﴾َير  خ  

اءِّ  ُ  ﴿: تعثثال  قولثثه أيضثثا ومنثثه و ايِّ مثثِّ   الن ِّسثث  ه  َ  الشثثَّ ا ِّ حثثُ ي   و   خثث ِّ   لِّلنثثَّ يرِّ اَلق  و   اَلب نثثِّ اطِّ نثث 
ر  ِّ مثِّ   الثذَّه  ِّ  ةِّ و   الُمق نطث  م ةِّ و   اَلفِّضثَّ وَّ يثَ ِّ الُمسث  امِّ و   اَلخ  ا ِّ الثَدَني او   األ َنعث  يث  اث اُ  الح  َر ِّ ة لثِّك  م  ، (4)﴾...اَلحث 

ي ا ِّ " : فقوله ا اُ  الح   إلخ... (5)والبني  النساء م  المذكور  الشهواي  تلك لك  عام لفظ هي"  م 
 والسثابعاا ، تحديثد  إعثاا  أي، والخثاالف الاقابث   مبثدأ  علث   السثمي  السابدان  وخقوم  هذا

 بنثو هللا أمر  الاي( البقر ) الطوان السبع في ومثاله، (6)آخر وخح  وصفا يسابعد  البدي   أ   بمعن 
 البقثر  فوصث ، مخالفثة بنوصثاف ولكث  ماااليثاي   مراي   أربع  البقر   لفظ  ورا   حي  ،  بذبحها  إسرائي 
 البقثر عثوام مث  كانث   فثاألول ، (7)والرابعثة الثالثثة  عث  تخال  والثانية الثانية ع  يخال     األول
ر  ً إَِّة ق ان  ُموس   لِّق َومِّهِّ إِّ َّ ّللاَّ  ي َنمُ و   ﴿: تعال  قان معي  بوص  محدا   غير ، (8)﴾ُرُكَم أ   ت َذب ُحوا ب قث 
ر    لَّ  ﴿: تعثال  فقثان، صثغير  لو  كبيثر  ليسث   بننهثا  وصثفها  فحدا   الثانية  أما ا ب قث  وُن إِّنَّهث  ُه ي قثُ ان  إِّنثَّ قث 

ارِّ    َي   ة لثثِّك  بِّ  ل  و   فثث  و ا   بثث  ر  عثث   شثثديد  أي لونهثثا ناصثثع صثثفراء بننهثثا لونهثثا تحثثدا  والثالثثثة، (9)﴾كثثَ
رِّخ     ﴿:  تعثال   قان،  الصفر  َر النثَّا ِّ ا ت سثُ اقِّع  لََّوُنهث  َفر اُء فث  ر    صث  ا ب قث  وُن إِّنَّهث  ُه ي قثُ ان  إِّنثَّ  واألخيثر ، (10)﴾قث 
، العمث  آثثار مث  مسثلمة بثالحر   تثذل  لثم أنها الس  وماوسطة  األصفر  لونهاإل     باإلضافة  كان  
ر    لَّ قثث   ﴿: تعثثال  قثثان ا ب قثث  وُن إِّنَّهثث  ُه ي قثثُ ون  ُتثِّيثثُر األ َر   ان  إِّنثثَّ ي ة  ت   ل  و   ة لثثُ لَّم ة  لَّ شثثِّ َر   ُمسثث  قِّي الحثث  سثثَ

 
 123ينظر طبيعة النص، شرخفة بلحوي،  :    ( 1) 
 231والنسجام، مفاا  ب  عرو ،  :  التسا     ( 2) 
 60:  اآلية:  البقر ،    سور   ( 3) 
 14اآلية:  آن عمرا ،    سور   ( 4) 
 343/ 1ينظر الكشاف للزمخشري   ( 5) 
 21لسانياي النص، محمد خطابي،  :    ( 6) 
 16-15-14/ 1ينظر تفسير الجاللي ،    ( 7) 
 66اآلية:  البقر     سور   ( 8) 
 67اآلية:  البقر     سور   ( 9) 
 68اآلية:  البقر     سور   ( 10) 
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ا  تحديثثد  يعثثاا  مثثر  كثث  فثثي األوصثثاف مخالفثثة البقثثر مثث  أنثثوا  أربعثثة لثثدينا يظهثثر ثثثم ومثث ، (1)﴾فِّيهثث 
 نثص  ااخث  اآليثاي  وتالحثم اتسثا  فثي السثابدان هثذا أسثهم  ثثم  ومث ،  مخال   جديد   بوص   البقر 
 الكرخمة. السور 

 قثثد  السثثابدان أ  السثثمي السثثابدان عثث  حثثديثهما معثثر   فثثي وحسثث  هاليثثدي أشثثار وقثثد 
 بثه المسثابدن يثرا  قثد  أنثه بمعنث ، العثدا  حيث   مث ، (منه المسابدن)  المفار    العنصر  ع   يخال 
 أواصثثثثر بثثثثي  الثثثثرب  وخثثثثام السثثثثابدان يحثثثثد   ةلثثثثك ومثثثثع، مفثثثثرااً  يكثثثثو    منثثثثه والمسثثثثابدن، جمعثثثثاً 
 : نحو  وةلك، (2)الجملة

- Cherry ripe  cherry ripe ripe  I cry  full and fair ones – come and buy(3) 
 واشارِّ  تعان ومعادلة مملؤ  حباي ، أصيو أنا، ناضجة كر  ، ناضجة كر  
 أ  المفاثثثثر   مثثثث  وكثثثثا ، (حبثثثثاي ) وهثثثثو جمعثثثثا السثثثثابق المثثثثثان فثثثثي بثثثثه المسثثثثابدن ورا 

 عميقثثة بنيثثة وجثثوا إلثث   يشثثيرخ  البثثاحثي  وكثثن ، (كر  )قولثثه وهثثو مفثثراا منثثه والمسثثابدن(حبة)تكو  
 حبة.—حباي ، به للمسابدن

 قولثثه ومنثثه، (4)الجمثثع مقثثام والمفثثرا  المفثثرا  مقثثام الجمثثع تقثثيم العثثر   كانثث   ةلثثك قبيثث  ومثث 
ِّ مثث   ﴿: تعثثال  د  ّللاَّ اجِّ ُروا م سثث  رِّكِّي   أ   ي َعمثثُ ا   لَِّلُمشثثَ  الحثثرام المسثثجد  هثثو بالمسثثاجد  والمقصثثوا  (5)﴾ا كثث 

وُ  ك   ﴿: تعثثثال  قولثثثه والثثدلي ، نفسثثثها السثثثور  مثثث  السثثابقة اآليثثثاي  تضثثثاعي  فثثثي المثثذكور يثثثَ   ي كثثثُ
 ِّ نثثد  ّللاَّ د  عِّ رِّكِّي   ع هثثَ ر امِّ عِّ و   لَِّلُمشثثَ دِّ الحثث  جِّ نثثد  الم سثثَ دَتَم عِّ اهثث  ي   ع  ذِّ ولِّهِّ إِّلَّ الثثَّ  جثثاءي  حيثث  ، (6)﴾نثثد  ر سثثُ

 .جمع ل مفرا  أنه عل  الرغم، المسجد  ع  بديال بالجمع( مساجد )لفظة
عِّ ّللاَّ  و   ﴿: تعال  قوله (7)الجمع مقام المفرا  إقامة ومثان ع  و   م   ُيطِّ ي   الرَُّسون  ف ُنَول ئِّك  مث  ذِّ الثَّ

ي    م مث ِّ   النَّبِّيث ِّ َيهِّ لث  م  ّللاَُّ ع  يقِّي   و   أ َنعث  د ِّ اءِّ و   الصث ِّ د  ه  ي   و   الشثَ الِّحِّ فِّيقثو   الصثَّ ك  ر  سثُ   ُأَول ئثِّ  رفقثاء: أي ، (8)﴾اً ح 
 ونهجهثا العثر   سثن  مث  وةلثك،  (رفيقا)مفرا   جاءي   ةلك  ومع،  ..(النبيي )جمعوهم  منه  فالمسابدن

 
 70البقر   سور   ( 1) 

(2) Halliday and ruqaiya hassan ،cohesion in English p91-92- 

(3) Halliday and ruqaiya hassan ،cohesion in English 91 

 228-227/ 1فقه اللغة الثعالبي( 4) 
 17سور  الاوبة,اآلية  ( 5) 
 17:  اآلية:  الاوبة،    سور   ( 6) 
 . 228-227/ 1اللغة، للثعالبيفقه   ( 7) 
 . 68اآلية:  النساء،    سور   ( 8) 
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 العثثر   كانثث   إة  العربيثثة اللغثثة فثثي العثثدون تحثث   يثثدرا ممثثا ةلثثك أ  كمثثا، الثعثثالبي قثثون حثثد  علثث 
 .والعك  اإلفراا  مقام والاثنية المفرا  مقام الجمع فاقيم ، األص  ع  تعدن

 بثثدنأو ، كثث  مثث  كثث  بثثدن، السثثم مثث  السثثم إبثثدان  واجثثو   قثثد  القثثدام  نحاتنثثا كثثا  وقثثد 
 كلماه: نحو عل  المضمر م  والظاهر الظاهر م   الظاهر  إبدان  أجا وا  كما،  اشامانأو  ،  بعض 
  خدا. رأياهأو   خدا

 : (Verbal substitution)الفعلي السابدان ثانيا
 ومثثث ، أمثثثرأو  مضثثثار أو  مثثثا   إمثثثا وهثثثو، بزمثثثا  حثثثد   اقاثثثرا  علثثث  ان   مثثثا الفعثثث  إ 
أو  يفعث  قثد أو  سثيفع  محمثد : تقثون، عليثه  والجثوا م  الساقبان  وحرفي  قد   اخون  صحة  خصائصه

 الخ...(1)يفع  سوف
 سثثبق فعليثثة عبثثار  محثث أو  آخثثر فعثث  محثث  فعثث  حلثثون عبثثر يحثثد   الفعلثثي والسثثابدان

، نحوخثاأو  معجميثاأو  الليثا قبلثه بمثا البثدي   الفعث   فيثرتب ،  النص   ااخ   الاركي    سيا   في  ةكرها
 عبثر السثابدان فيثام، (2)الفعليثة العبثار  محث أو  المحثدا  الفعث  لمحاثوى  الاهيثؤ  وضثع  عل   ليحافظ
 : نحو وةلك، (3)الصرخو الفع  بدن(  الخ...يفعال -يفعلو  )المخالفة بصيغه يفع ، البدي  الفع 

 يفع   مجاهد  ك  أ  أعاقد  حقه  ينان مجاهد  ك  أ  تعاقد  ه 
: تعثثال  قولثثه الطثثوان السثثبع فثثي ومنثثه، (4)ينثثان الفعثث  محثث  يفعثث  البثثدي  الفعثث  حثث    حيثث  

ُنو   بِّب َعضِّ الكِّا ا ِّ ﴿ نُكَم و   أ ف ُاَؤمِّ ُ  ة لِّك  مثِّ ز اُء م   ي َفع   جثاءي  يفعث  فمث ، (5)﴾ت َكُفُرو   بِّب َعض  ف م ا ج 
 (تكفرو  -تؤمنو  )الفعلياي  العبارتي  ع  بديال

 علث  الثنص  فثي يفعث  البثدي  الفع  اساخدام فيها يوضحا  أمثلة وحس   هاليدي  ةكر  وقد 
 : اآلتي النحو

 اليوم  هذا جو   يفع  ماةا-1
 كام . بدوام بعم  يقوم جو  -2
 ةلك. يفع  ألنه سعيد  أنا-3

 
 319/ 1ينظر المفص  في صنعة العرا ، الزمخشري   ( 1) 
 114وخنظر علم لغة النص، عز  شب ،  :   95ينظر مدخ  إل  لغة النص، الهام بوغزالة،  :    ( 2) 
 82نحو النص، عمر أبوخرمة،  :    ( 3) 
 124نحو النص، أحمد عفيفي،  :    ( 4) 
 . 84اآلية:  البقر     سور   ( 5) 
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 هنا   العم  يعجبه ه -4
 سنفع . كن   مما أكثر ةلك يح  -5

فثثي ، (يفع )األصثثلي المعجمثثي الفعثث  علثث  يحاثثوي ( 1)رقثثم فثثي السثثؤان أ  الباحثثثا  يثثذكر
 الفعثثث  علثث  يحاثثوي  فهثثثو( 3)رقثثم أمثثا، (يقوم)العثثام الفعثثث  علثث ( 2)رقثثم فثثثي الجثثوا   حثثي  يحاثثوي 
 الفعثثث  علثثث  يحاثثثوي ( 4) رقثثثم فثثثي السثثثؤان أ  حثثثي  فثثثي، األصثثثلي السثثثؤان فثثثي الموجثثثوا  المعجمثثثي
 .(1) (سنفع ) البدي  الفع  عل  (5)رقم في الجوا   في حي  احاوى ، (يعجبه)المشغ 

 بثثه للاعثثوخض  يصثثلو ل إة ، الصثثرخو الفعثث  بثثدن اائمثثا يثثنتي ل يفعثث  البثثدي  الفعثث  أ  بيثثد 
، (2)لثثه مراافثاأو  المبثدن الفعث  لفثثظ مث  الثنص  فثي البثثدي  الفعث  يثنتي فقثد ، العربيثثة الجمث  كث  فثي

ك  و   ﴿: تعال  كقوله وةلك ا ُأنثزِّن  إِّل يثَ نثُو   بِّمث  ي   ُيَؤمِّ ذِّ ا ُأنثزِّن  مثِّ  ق َبلثِّك  و   الثَّ َم و   مث  ر  ِّ هثُ  (3)﴾ُيوقِّنثُو   بثِّاآلخِّ
 إِّ َ و  ﴿: أيضا تعال  وقوله، لإليما  مرااف اليقي  أ  ومعلوم  يومنو    م  بدلً   يوقنو   جاءي  حي  

َثنث   اءِّ م  م مث ِّ   الن ِّسث  ا   ل كثُ ا طث  انكُِّحوا مث  ُطوا فثِّي الي اث ام   فث  ُاَم أ لَّ ُتَقسثِّ فثَ ُاَم أ لَّ و   ثُثال   و   خِّ فثَ إَِّ  خِّ ا   فث  ُربث 
اُنُكَم ة لِّك  أ َان   أ لَّ ت ُعوُلوا  ل ك َ  أ َيم  ً  أ َو م ا م  د  ُلوا ف و احِّ  أ    حيث تقسثطوا محث  حل   فاعدلوا، (4)﴾ت َعدِّ

 .(5)العدن معنا  اإلقساط
 اإلشثثار  اسثثم)نحو، بديلثثة بعناصثثر مصثثحوبا الثثنص  فثثي يثثرا  أ  يفعثث  البثثدي  فثثي والغالثث  

 نلحظه  ما وهذا، (6)ما موق  أو حاا   ع  معبرا بديال شكال  معه  لاكو    له  تالية(  الضمائر/ةلك
 أيضثا نجثد  كمثا، البديلثة العناصثر بالثك مقرونثا البثدي  الفعث  وروا  أغلث   أ  إة ، الكثرخم  القثرا   في

م ا و   ف ذ ب ُحوه ا﴿: تعال  قوله نماةجه وم ، ةلكإل   وما وم  وما لم نحو قبله حرفي بمكو   مقرونا
و    لثثثُ اُاوا ي َفع  ُكَم أ وِّ و   ﴿: أيضثثثا تعثثثال  وقولثثثه (7)﴾كثثث  وا أ َنُفسثثث  َم أ  ِّ اَقُالثثثُ َيهِّ لثثث  ا ع  ا َبنثثث  ا ك  َو أ نثثثَّ وا مثثثِّ   لثثث  اَخُرجثثثُ

لِّي    ُلوُ  إِّلَّ ق  ي ارُِّكم مَّا ف ع   " (8)﴾...اِّ

 
(1) Halliday and ruqaiya hassan ،cohesion in English p128 

 24ينظر الرص  وعلم النص،  خن  عاان،  :    ( 2) 
 3اآلية:  البقر     سور   ( 3) 
 3اآلية:  النساء،    سور   ( 4) 
 96وخنظر المعايير النصية، يسري نوف ،  :  ،  244/ 1معاني القرآ  لألخفش  ( 5) 
 95ينظر مدخ  إل  علم النص، إلهام بوغزالة،  :    ( 6) 
 70اآلية:  البقر ’  سور   ( 7) 
 65اآلية:  النساء،    سور   ( 8) 
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 ُتعثثد  عنصثثرا ل البديلثثة العناصثثر ومامماتثثه )يفعثث ( البثثدي  الفعثث  أ  وحسثث  ُيعثثد  هاليثثدي
، الثنص  فثي محثدا  غيثر ألفعثان بثديال تقثع كونهثا، السثابدان غير  آخر  اورا  تلع    وأنها،  اسابداليا

 أي كثثذلك يلعثث   ل المنفيثثة السثثافهامية الجمثث  جثثوا   فثثي يثثنتي الثثذي البثثدي  الفعثث  أ  يرخثثا  كمثثا
 أم عليهثا بالانكيثد  سثواء، المعلومثاي  مث  الكثير توفير عل  يعم  أنه م   عل  الرغم،  اتساقي  اور
 : نحو (1)بنفيها

 تفع . لم ل- الطعام  بطهي مارى  قام   ه 
 ومنثه، (2)الفعلثي السثابدان قبيث  مث  النفثي سثيا  فثي تقثع الاثي الاامثة كثا  اعابار  وخمك 

لثم أقصثثر : فقثان نسثي   أم الصثثال  أقصثري : اصثحابه سثؤان علثث  راا وسثلم عليثه هللا صثل  قولثه
  .أنُ   ولم الصال  أقصر لم م  بدل يك  فلم، (4)يك  لم  ةلك ك : أي، (3) ولم أن (

 شثرخطة؛ الفعث  مث  الفعث  إبثدان أيضثا أجثا وا السثم مث  السثم إبثدان علما نثا  أجثا   وكما
 إ : السثراا ابث  يقثون، ك  م  ك  بدن فع  م  فع  فيبدن، األون م  معن  الثاني  في  يكو    أ 

 الفعث  يبثدن فثال، (5) (اإلتيثا  مث  ضر   المشي  لكو    هاهنا  البدن  فجا ،  معك  أمش  تمشي  تنتني
، (6)السثيرافي مثذه   ةلثك وعلث  اشامان فيه يكو   ول يابعض  ل ألنه؛ معنا  في هو شيء م   إل
 الشثامان وبثدن، الثبعض  وبثدن، كث  بثدن)الفع  فثي األربعثة  اإلبثدان  جثو وا  المانخرخ   أ   حي   في

 السثم بثدن فثي ياصثور مثا الفعث  م  الفع  بدن في )ياصور : (7)الشاطبي  يقون(  وبدن اإلضرا  
 الفعث  يبثدن كمثا، حثرا بثال الفعث  بثدن فثي أيضثا يجو  السم بدن في جا  ما أ  أي،  (السم  م 
 .ماق هللا يخافأو  هللا يخاف ماق  خد : نحو والعك  يشبهه اسم م 

 يثثثام قثثثد  أنثثثه ةكثثثرا قثثثد  السثثثمي السثثابدان عثثث  حثثثديثهما سثثثيا  وفثثثي وحسثثث  هاليثثثدي وكثثا 
 بثثثديلي  معثثثا يكونثثثا  أنهمثثثا بمعنثثث ، معينثثثة سثثثياقاي  فثثثي والفعلثثثي السثثثمي السثثثابدالي  بثثثي  الجمثثثع
 : نحو (8)واحد  منه مسابدن أي،  واحد  لنموةا

-They all started shouting so I did the same 

 
 235التسا  والنسجام، مفاا  ب  عرو ،  :    ( 1) 
 81النحو وبناء الشعر، عبد العظيم صالو،  :    ( 2) 
 128، كاا  الصال   :  482روا  البخاري، رقم الحدي   ( 3) 
 265/ 1مغني اللبي  إلب  هشام  ينظر    ( 4) 
 . 49/ 2األصون في النحو، اب  السراا  ( 5) 
 203/ 5لبغدااي ينظر خزانة الا ، ل  ( 6) 
 204-203/ 5المصدر السابق،    ( 7) 

(8) Halliday and ruqaiya hassan ،cohesion in English p108 
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 نفسه الشيء فعل   لذلك بالصراخ جميعهم بدأ
 يكثثر إة ، اليوميثة المحااثثاي  أثنثاء لالسثامرارخة وغنيثاً  مهمثاً  مصدراً  الفعلي وُخعد  السابدان

 عنثثد   البثثاحثي  أحثثد  كثثا  وقثثد ، (1)المكاثثو   الخطثثا   فثثي منثثه أكثثثر اليثثومي الحثثدي   فثثي اسثثاعماله
 النصثو   فثي وفرتثه وعثدم السثابدان مث  النثو  هثذا  نثدر إلث     توصث   قد   الفعلي  لالسابدان  اراساه
 .(2)العربية

 : (clausal substitution) الجملي االستبدال
 فثثثثثي كمثثثثثا بثثثثث خر فعثثثثث أو  باسثثثثثم اسثثثثثم تعثثثثثوخض  فيثثثثثه يثثثثثام ل السثثثثثابدان مثثثثث  النثثثثثو  هثثثثثذا
 عناصثثرها جميثثع أي الجملثثة كثث  علثث  السثثابدان مثث  النثثو  يثثنتي بثث ، (والفعلثثي السثثمي)السابدان

 يكثثثو   ل حيثثث   السثثثابدان آخثثثر مثثث  نثثثو  )يوجثثثد  : وحسثثث  هاليثثثدي يقثثثون، الفاعثثث  ةلثثثك فثثثي بمثثثا
 مباشثثر  بهثا المسثثابدلة الكلمثة فاقثع، (3) (كلهثثا الجملثة ولكثث  الجملثة عناصثر مثث  عنصثراً  المفاثر  

 مثثث  او   بالحقثثثه الكثثثالم سثثثابق فاثثثرب  المسثثثابدلة الجملثثثة حثثثدوا  خثثثارا أي، السثثثابدان جملثثثة بعثثثد 
 لفظثثة اسثثابدان طرخثثق عثث  السثثابدان هثثذا وخثثام، اللغوخثثة العناصثثر تلثثك تكثثرار اإعثثاا إلثث   الحاجثثة
 األنمثثثاط بثثثبعض أو  ملثثثةبج جملثثثة اسثثثابدانأو ، بثثثالحرف كالسثثثابدان، جمثثث  عثثثد أو  سثثثابقة بجملثثثة
 السثثابدانإلثث   النثثو  هثثذا تقسثثيم لثثدينا يسثثاقيم ثثثم ومثث ، عثثد  جمثث  عثث  بديلثثة تكثثو   الاثثي اللغوخثثة
 : العباري أو  القولي/  الجملي السابدان– الحرفي

 : الحرفي االستبدال -أوالً 
 يقثون، غيثر  فثي معنث  علث  ان مثا هثو والحثرف، الثالثثة  الكلثم  أقسثام  أحثد   هثو  الحرف  إ 

 الكلمثثة جثزأي أحثد  يكثثو   ل إةا فثالحرف، (4) (فعث  ول اسثثم ولثي  لمعنث  جثثاء مثا الحثرف: سثيبوخه
 معنثا  يظهثر فثال، معثه يكثو   مفاقرإل   احااا نفسه في معن  عل  يدن ل  ولكونه،  والفع   السم

 افاقثار ةاي  هثي وإنمثا، بثذاتها مسثاقلة غيثر الحثروف فثإ  ولثذلك، الجملة  سيا   في  تركيبه  إل عند 
 اخثاص  مثا منهثا كثيثر  العربية في والحروف، (5)بها إل  معناها  يكام   ل  إة ،  الضمائمإل     مانص 
 والجثوا   بالاصثديق اخثاص  مثا ومنها، الخ..بالنداء خاص  وقسم بالجر اخاص  آخر  وقسم،  بالقسم

 
 114ينظر علم لغة النص، عز  شب ،  :    ( 1) 
 113العربية المعاصر  سالم ابوعفر ،  :  ينظر السبك في   ( 2) 
 236التسا  والنسجام، مفاا  ب  عرو ،  :    ( 3) 
 12/ 1الكاا ، سيبوخه  ( 4) 
 126/ 1اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسا ،    ( 5) 
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 وتنثثو   الجمثث  اخاصثثار سثثياقاي  فثثي تثثرا  الاثثي هثثي الجوابيثثة األحثثرف هثثذ  الثثخ.. ول وبلثث  كثثنعم
 موضثثع موضثثوعة حثثروف ول ونعثثم بلثث : قولثثك أ  تثثرى  )أل : أبثثو البقثثاء العكبثثري  يقثثون، منابهثثا
 نائبثا حرفثا كثا  بلث : المجيث   قثان وإةا جملثة  ةلثك كثا   خثد  قثام مثا قلث   إةا  أنك  ترى   أل  الجم  

 .(1) الطوخ ( للكالم اخاصار الجم  مقام وضع   وإنما  خد  قام: قان فكننه، الجملة إعاا  ع 
 ابثثث  يقثثثون الخاصثثثار قثثثانو   وفثثثي، والخاصثثثار لإليجثثثا  بهثثثا يثثثؤت  الحثثثروف  فهثثثذ  إةا

 اإليجثثثثثثا  مثثثثثث  معناهثثثثثثا ومفيثثثثثثد  الجمثثثثثث  عثثثثثث  نيابثثثثثثة بهثثثثثثا جثثثثثثيء المعثثثثثثاني حثثثثثثروف )إ : يعثثثثثثيش
 إة ، تكرارهثا عث  وتغنث  الجمث  مقثام تقثوم إل أنهثا تركيبهثا بساطة فعل  الرغم م ،  (2)والخاصار(

 هثثثذ  فثثثإ  ثثثثم ومثثث  منثثثه طائثثث  ل وتكثثثرار الكثثثالم فثثثي ثقثثث إلثثث   ةلثثثك ألاى الجمثثث  تلثثثك أعيثثثدي  لثثثو
 مثث  بغيرهثثا يثثؤاى ل مثثا بهثثا فيثثؤاى، الثثنص  أجثثزاء تثثراب  علثث  تعمثث  بثثديال شثثكال تكثثو   األحثثرف
 الكلم. أقسام

 : (نعم) الجواب بحرف االستبدال-
أو   خد  قام: تقون منفيا أم مثباا الكالم كا  سواءاً ، مطلقا الخبر لجوا   تصديقا  يرا   حرف

 للوعثد  أي عثد  وقولثه، (3) (وتصدي فعد  نعم )أما: سيبوخه يقون، لقوله تصديقا نعم فاجي    يقم  لم
  نعم. فاجي     خدا اضر  : تقون

 يقثثم  لثثم أم  خثثد  أقثثام قولثثك فثثي كمثثا الهمثثز  بعثثد  لمثثا امحققثثً  نعثثم الحرفثثي البثثدي  يثثنتي كمثثا
 فثثي وقعثث   إةا بعثثدها لمثثا للاثثذكير تكثثو   أنهثثا النحثثوخي  بعثثض   عثثم وقثثد ، (4)بثثنعم ةلثثك عثث  فيجثثا  
، رمقثد   لسثؤان جوابثا كونهثا لإلعثالم بننهثا يثرى  هشثام ابث  أ  إل، أطاللهثم نعثم: نحثو الكالم  صدر
 .(5)أطاللهم  هذ  ه : قي  فكننه

 عث " وخغنثي موقعها يقع إة  الجملة إعاا  ع  بذكر   يكاف   بدي   حرف  نعم  الجوا    وحرف
 مث  واحثد  كث  أل  ول كثنعم مواضثع فثي الجملثة موقثع أوقثع قثد  المفرا  إ ): جني  اب   يقون  تكرارها
 موضثع فثي ول( نعثم) ةا  كا  قد  موضع في قولكإل   ترى  أل، الجملة ع   نائ    الحرفي   هذي 
 عليثه ومؤكثدا قبلثه لمثا محققثا الطوان السبع" في نعم الجوا   حرف ةكر ورا  وقد ، (6) (ةلك يك   لم

 
 142/ 1الابيي  عل  مذاه  النحوخي ، العكبري   ( 1) 
 . 453/ 4شر  المفص ، اب  يعيش  ( 2) 
 234/ 4سيبوخهالكاا ،    ( 3) 
 506/ 1الجن  الداني  ( 4) 
 452/ 1مغني اللبي ، اب  هشام األنصاري   ( 5) 
 . 181/ 3الخصائص، اب  جني  ( 6) 
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ا   النَّارِّ أ   ق دَ و   ﴿:  تعال  قان نَّةِّ أ َصح  اُ  الج  ى أ َصح  َدن ا م او   ن اا  قاع و   ج  َبن ا ح  ن ا ر  د  دَتم مَّاو    ف ه  َ ع   ج 

َم و   قاع ق اُلوا ن ع  َبُكَم ح   .(1)﴾ع د  ر 
  نعم↔ حقا ربنا وعدنا ما وجدنا نعم ↔حقا ربكم وعدكم ما وجدتم ه 

الفائثثد   وتمثث   الثثرب  بهثثا وحصثث  تكرارهثثا عثث  وأغنثث   الجملثثة إعثثداا  مقثثام نعثثم قامثث   حيثث  
 الجمث  منثا   تنثو   أيضثا وهثي، نعثم( )نقيضثة هثي والاثي الجوابيثة  ل  الجثوا    حثرف  أ   حثي   في

 لسثثؤان جوابثثا  الالقثثائي الكثثالم فثثي وراهثثا وأكثثثر، الكثثرخم القثثرآ   فثثي ةكرهثثا يثثرا  لثثم  مقامهثثا وتقثثوم
 الخبثر ول لاصديق تنت  نعم بمعن  الاي )أج ( ومثلها،  ل  فاجي    قائم   محمد   ه :  مثال   السائ 
 أنهثثا األخفثثش  عثثم وقثثد ، الخبثثر فثي نعثثم مثث  أحسثث  العلثثم أهث  عنثثد  وهثثي، (2)لالسثثافهام جوابثثا تثنت 
 .وج  عز هللا كاا   في ةكرها يرا  لم األخرى  وهي، (3)سواء حد  عل  والسافهام الخبر في تكو  

 )إنثه( الجثو   حثرف الجم  منا   نائبة أيضا وتكو   نعم بمعن  تكو   الاي  الحروف  وم 
 : الشاعر قون ومنه، (4)خبر ول اسم يلزمه ل نعم بمعن  ولكونه

َيًبا ي ُقَل  و-1  (5)إنه: فقل   كبري   وقد     عال  قد  ش 
 .كبري  وقد  عال  قد  شيبا موقع إن ه فوقع    نعم:  أي

 :  بلى  الجواب  بحرف االستبدال
 فيثه لمثا ا إلجوابثً  يقثع فثال، بثالنفي مخاص  وهو، (6)الحروف أصلي  مرتج   حرف  بل   إ 

 أم، اتوبيخثً  أم ، قثائم   خثد  ألثي : نحثو حقيقثي باسثافهام مقرونثا أم  مجثراا  النفثي  كثا   سواءاً ،  النفي
 جوابثثا وقوعهثثا المثثالقي أجثثا  وقثثد ، المجثثرا  النفثثي مجثثرى  الاقرخثثر أجثثروا إة  بثثربكم ألسثثام: نحثثو اتقرخثثرً 

 وقوعهثا األرجثو أ  علث ، لمقاوماه منكرا كا  إةا بل  مقاوماي   خد  يساطيع ه : تقون  لالسافهام
 حثثرف فيثثه لمثثا اجوابثثً  إل تقثثع ل الاثثي )نعثثم( الجثثوا   حثثرف عثث  لهثثا اتمييثثزً  الجحثثد  حثثرف فيثثه لمثثا

 كثثثا  إةا بثثثالنفي المقثثثرو   لالسثثثافهام جوابثثثا أيضثثثا نعثثثم وقثثثو  أجثثثا  مالثثثك ابثثث  أ  بيثثثد ، (7)الجحثثثد 

 
 . 43اآلية:  األعراف    سور   ( 1) 
 . 359/ 1ينظر الجن  الداني للمرااي   ( 2) 
 . 361/ 1ينظر الجن  الداني للمرااي   ( 3) 
 . 42/ 1اللمع في العربية، اب  جني  ( 4) 
 43/ 1.واللمع لب  جني151/ 3، وهو م  شواهد سيبوخه، ينظر الكاا 66هللا ب  قي  الرقياي ينظرايوانه،  :  لعبيد  البي     ( 5) 
 . 591/ 2الهمع، السيوطي  ( 6) 
 . 415/ 1ينظر المفص  في صنعة اإلعرا ، الزمحشري   ( 7) 
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 األنصثثثار بقثثثون ةلثثثك علثثث  واساشثثثهد ، وتوافقهثثثا )بلثثث ( منزلثثثة فانثثثزن اللثثثب  وأمثثث  اتقرخثثثرً  السثثثافهام
 .(1)نعم: قالوا ةلك  ترو   ألسام: وسلم عليه هللا صل  هللا  لرسون

 الهمثع كاابثه فثي السثيوطي ةكثر وقثد ، بنفسثه ومساق  بذاته قائم حرف بل  الجوا    وحرف
 لهثثا فصثثار الجملثثة منثا   نائبثثة )أنهثثا ةلثك، (بلثث ) إل الحثثروف مث  يمثث  لثثم أنثه( اإلمالثثة بثثا  ) فثي
 قبلهثا قيث  لمثا ومثباثة جهثة مث  لالخاصار محققة النص   في  تنت   وهي،  ((2)غيرها  ع   مزخة  بذلك
ذ  و   ﴿: تعثثال  قولثثه الطثوان السثثبع فثثي نماةجهثثا ومث ، أخثثرى  جهثثة مثث  ةكثر  إعثثاا  عثث  مغنيثة إَِّة أ خثث 

ا ُهمَ  َم ُةر ِّخثَّ ورِّهِّ م  مثِّ  ُ هثُ ي آا  َبك  مِّ  ب نثِّ اُلوا ب لث  و   ر  ب ُِّكَم قث  ر  ُ  بثِّ َم أل سثَ هِّ لث   أ نُفسثِّ ُهَم ع  د  ه   بلث  أي (3) ﴾أ شثَ
 وسثثب   خثثالقهم هثثو هللا أ  بثثالفطر  يعلمثثو   أنهثثم إل وأايثثانهم مللهثثم اخثثاالف علثث  فالنثثا ، كثثذلك

 الجملثة مث  بدل بل  جاءي  ثم وم ، (4)بذلك وتصديقا  منهم  اإقرارً   ببل   جوابهم  إ   حي  ،  وجواهم
 .قبلها الاي

َو تثث ر ى إِّةَ و   ﴿: ومثث  نمثثاةا ورواهثثا أيضثثا قولثثه تعثثال  ذ ا و   لثث  َي   هثث  ان  أ لثث  َم قثث  ب ِّهثثِّ لثث   ر  وا ع  قِّفثثُ
ق ِّ ق اُلوا ب ل   ب ِّن ا... و   بِّاَلح   (5)﴾ر 

 

 : (إ ) الجواب بحرف االستبدال
: نحثو الخبثر لاصثديق وهثي، بلث  بمعنث  وقيث  نعثم بمعنث   جثوا    حثرف  الهمثز   بكسر  يإِّ 

 .(6) خدا اضر  : نحو، طال   وعد أو ،  خد  قام ه : مساخبر إعالمأو ،  خد  قام
 قبلهثثا للقسثثم  مؤكثثد  فاكثثو   لثثه مال مثثة إنهثثا أي معثثه إل تسثثاعم  فثثال بالقسثثم إي وتخثثاص 

 الكثرخم القثرا  فثي ةكرهثا يثرا  ولثم، (7)غيثر  وفي القسم في تكو   نعم أ  حي    م   نعم  تفار    وبذلك
َ  إِّيو   ﴿: تعثال  قثان يون  في سور  واحد  موضع في إل قه هثُو  قثُ ا َنبُِّئون ك  أ حث  قه و   خ سثَ ُه ل حث  بث ِّي إِّنثَّ  ر 

ا أ نُام و   زِّخ   م   (8)﴾بُِّمَعجِّ

 
 . 453/ 1ينظر مغني اللبي ، اب  هشام  ( 1) 
 . 424/ 3الهمع، للسيوطي  ( 2) 
 . 172العراف  سور   ( 3) 
 . 350/ 1ينظر غرخ  الحدي ، لب  قايبة الدينوري   ( 4) 
 . 30اآلية:  األنعام،    سور   ( 5) 
 590/ 2الهمع، السيوطي  ( 6) 
 ينظر المصدر السابق والصفحة نفسها.   ( 7) 
 . 53يون   سور   ( 8) 
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 : العبار  أو  القولي االستبدال: ثانيا
 جمثث أو  برماثثه قثثون محثث  لاحثث  اللغوخثثة الاراكيثث   بعثثض  اسثثاخدام السثثابدان هثثذا فثثي يثثام

 عند  السابدان بواسطاها يام الاي الاراكي   وهذ ، النص  سيا   في  الاركيبية  و يفاها مؤاية  بنسرها
 قبلهثا ممثا بثدل الاراكيث   هثذ  تثنتي حيث  ، (1) (ةلك/كثذلك/ك / أولئثك/ تلثك()):  هثي  الثنص   علماء
 شثثك  عمثث  تعمثث  أ  لهثثا يمكثث  اللغوخثثة األلفثثا  هثثذ  أ  حيثث  ، ماعينثثة غيثثر وأحثثدا   مواقثث  مثث 
إلث   تاعثدا   بث ، فحسث   سثابق تركيث   باسثابدان تكافي فال، بكاملها لجم  سابقة إشار   بصفة  بدي 

 القواعدية المقاماي  مع  الاكي   عل  )القدر  البديلة  األشكان  لهذ  إة ،  بنسرها وجم   بامامها  تراكي  
 نشثثطة حالثثة فثثي الاراكيثث   محاثثوى  إلبقثثاء مهمثثة وسثثيلة الاراكيثث   بالثثك والسثثابدان، تسثثالزمها الاثثي

 عث  وتعثو   الكثالم أون فثي فاقثع ، مباشثر  المسابدلة الجم  بعد  تدرا  حي    حي  ،  (2)  ومسامر (
: قوله تعثال  الطوان السبع في ورواها أمثلة وم ،  تذكر  أ   يج    كان    لغوخة  عناصر  ةكر  إعاا 
يسث  و   خ َحيث  و     ك رِّخَّاو   ﴿ ي   و   عِّ الِّحِّ  الواقعثة األسثماء محث (  ك )لفظثة حلث  (3)﴾إَِّليث ا   كثُ ه مث ِّ   الصثَّ

 فثثي العثثو   تنثثوخ  مسثثاهمة إغفثثان عثثدم مثثع  تكرارهثثا عثث  وأغنثث  .."  كرخثثا" اآليثثة سثثيا  فثثي قبلهثثا
 تكو  (كثث ) أ  المالحثثظ ومثث ،  السثثابقة األسثثماء تلثثك كثث  إعثثاا  عثث  والاعثثوخض  واإلغنثثاء الثثرب 
 تنثثثثثوخ )الانوخ  مثثثثثع بثثثثثديال شثثثثثكال وإمثثثثثا تمثثثثثث  (أولئثثثثثك-ةلك)اإلشثثثثثار  اسثثثثثم مثثثثثع إمثثثثثا بثثثثثديال شثثثثثكال
 .(وماماته يفع )البدي  الفع  شن  ةلك في شننها(العو  

 الثانيثثة تكثثو   أ  علثث  أخثثرى  جملثثة مثث  الجملثثة اسثثابدان جثثوا  قبثث  مثث  نحاتنثثا أطلثثق وقثثد 
 قمثو اقطثع: قثولهم ةلثك مث ، (4)المسثابدلة الجملثة مث  تفصثيال وأكثثر  المراا   المعن   تناية  في  أوف 
 احصد .، الحق 

 
 ( )مثثاء الثثنص كنحمثثد تسثثاخدم هثثذ  الاراكيثث  البديلثثة كعناصثثر محيلثثة فثثي اإلحالثثة باإلشثثار  ولكثث  ةكرناهثثا هنثثا كنشثثكان بديلثثة ةلثثك أ  عل

يوراونها كعناصر بديلة عنثثد تعرضثثهم لالسثثابدان الجملثثي، وسثثوف ننثثاقش هثثذ  المسثثنلة عنثثد  عفيفي وإلهام بوغزالة وخطابي وغيرهم، 
 الحدي  ع  عالقة السابدان باإلحالة في الفص  الثاني ا  شاء هللا تعال . 

 . 128عفيفي،  :  ، نحو النص، أحمد  115علم لغة النص، عز  شب ،  :    ( 1) 
 ومابعدها. 96مدخ  إل  علم لغة النص، إلهام ابو غزالة،  :    ( 2) 
 . 86اآلية:  األنعام،    سور   ( 3) 
 . 557/ 1مغني اللبي ، اب  هشام  ( 4) 
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َر إِّلث    ﴿: تعثال  قولثه  األولث فمثثان، والعكث  المفثرا  مث   الجملثة  اسثابدان  أجا وا  كما انظثُ
ُزه ا َي   ُننشِّ  العظام. م  بدن ننشرها كي  فجملة (1)﴾العِّظ امِّ ك 

 .(2)م  أبو  خدا عرف  : قولهم نحو، الجملة م  المفرا  اسابدان ومثان

 
 . 258اآلية:  البقر ،    سور   ( 1) 
 . 136/ 7البحر المحي ، أبو حيا   ( 2) 
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 بنيثة ةي ماسثق بشثك  و هثور  الثنص  ببنيثة  النهثو    فثي  وتشثاركه  السابدان  بناا    تاص 
 سثطو علث  بثه تظهثر الثذي الشثك  حيث   مث  السثابدان  عث   تخالث ،  عثد   نصثية  أاواي   منسجمة
 ومث ، أجزائثه وتثراب  الثنص  اتسثا  أجث  مث  بهثا تعمث  الاثي الكيفيثة فثي  عنثه  تخالث   كمثا،  النص 
 بينثه الخلث  نجثد  مثا كثيرا أننا بيد ، ..(.الوص ، الاضاا ، الاكرار، الحذف،  اإلحالة)  :  األاواي   هذ 
 م  شكال السابدان يعد  م  أحيانا فنجد ،  األاواي   م   غيرها  او  (  والاكرار  والحذف  اإلحالة)وبي 

 تحثث   الحثثذف يضثثم مثث  نجثثد  أننثثا كمثثا، بثثذاتها قائمثثة أاا   السثثابدان فثثي يثثرى  ول، اإلحالثثة أشثثكان
 بعثض  يعثد  مث  نجثد  حثي  فثي، السثابدان مباحث    تحث    الاكثرار  ضثم  اقاثر   مث   هنا و ،  السابدان
 هثثثذ  مثثثع وخافثثثق ياشثثابه  كثثثا  إ و  السثثثابدان أ  والحقيقثثثة، الاكثثرار بثثثا   مثثث  المسثثثابدلة العناصثثر
 عث  فرعثا  السثابدان عثد  معثه ياوجث   الذي الاام التفا  ارجةإل   لي  لك  الكثير   في  األاواي 
 نسثثع  سثثوف الفصثث  هثثذا فثثي فإننثثا ولثثذلك، والحثثذف الاكثثرار وبثثي  بينثثه الفثثرو   إلغثثاءأو ، اإلحالثثة

 التفثثثا  مثثثواط  عثثث  للكشثثث  محاولثثثة فثثثي  األاواي  وتلثثثك السثثثابدان بثثثي  والامييثثثز إلثثث  الفصثثث 
 .بذاتها قائمة نصية أاا   السابدان أ  وبيا ، وبينها بينه والخاالف
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 عالقة االستبدال باإلحالة:  أوال
 معيثثار عليهثثا يرتكثثز الاثثي التسثثاقية األاواي  وأهثثم أبثثر  مثث  (Referenceاإلحالثثة) تعثثد 

 وةلثك، وماماسك ماسق نص  إنااا في وقوي   انفع   بشك  إلسهامها نظرا، النص  نحو في  التسا 
 األاواي  مث  فهثي النصثو   فثي ورواهثا لكثثر  وكثذلك، إليثه تحيث  مثا وبثي  بينهثا الرب  خالن  م 
 .منها نص  أي يخلو يكاا  ل الاي

 آخثثرإلثث   شثثيء مثث  والاحثثون الانقثث إلثث   يشثثير الثثذي حثثون الفعثث  مثث  اللغثثة فثثي واإلحالثثة
أحل  فالنا بثدراهم أحيلثه إحالثة وإحثال، واحاثان احايثال إةا تحثون هثو مث  ةاي :  منظور  اب   يقون
 .(1)نفسه

، الدللة وعلم كالفلسفة عد   اخاصاصاي   تاجاةبه  مصطلو  اإلحالة  فمصطلو  الصطال   في  أما 
فثث   فقثثد  لثثذا، (2)النصثثية واللسثثانياي ، واألا    كثث  ومانوعثثة ماعثثدا  باعرخفثثاي   البثثاحثي  قبثث  مثث  ُعر 
 تحديثثثد إلثثث   ياوصثثث  لثثثم عثثثد  مجثثثالي  فثثثي لاشثثثعبها ونظثثثرا، اللغثثثة بهثثثا يثثثدر  الاثثثي الزاوخثثثة حسثثث  
 عثث  أعرضثثوا قثثد  اإلحالثثة لموضثثو  تنثثاولهم عنثثد  المثثؤلفي  بعثثض  إ  بثث ، لهثثا وشثثام  واحثثد  تعرخثث 
 تجنيثث   )أجث  مث  اإلعثرا   سثثب   يكثو   وربمثا، خطثابي ومحمثد ،  نثثاا  كثالزهر، لهثا تعرخث  تقثديم
 تعلي  حد  عل  وغمو ( واضطرا   خل  م  ماباينة نظر وجهاي  تقديم وراء م   ينشن  ما  القار  
 .(3)بحيري  سعيد  الدكاور
 والذي، باقديمه لوخنز جو   قام الذي الاقليدي الاعرخ  اإلحالة بها   عرف   الاي الاعرخفاي   أهم  وم 
 األسثثثماء بثثثي  العالقثثثة هثثثي اإلحالثثثة إ : يقثثثون حيثثث  ، اللغوخثثثة الدراسثثثاي  وسثثث  يلقثثث  رواجثثثا ل ان

 لإلحالثة ينظثر الخطثا   تحلي  مجان وفي  أنه إل، (4)المسمياي إل    تحي   األسماء  إة   والمسمياي 
 وخون براو   أكد  وقد ، اإلحالة األسا  في محور  فهما، الكات  أو  الماكلم به يقوم أنها عم   عل 
فلم يعد ينظر لإلحالة م  المنظور الاقليثدي علث  ، (5)اإلحالة أثناء  عليهما  العاماا   ضرور    عل 

 اإلحالة طبيعة ع  حديثه عند  ةلك اسادر  قد  لوخنز فإ   لذا؛  أنها العالقة بي  األشياء ومسمياتها

 
 190/ 11، ماا )حون( لسا  العر ،اب  منظور  ( 1) 
 15ترجمة اإلحالة، شرخفة بلحوي،  :  ينظر    ( 2) 
 108اراساي لغوخة تطبيقية،  :    ( 3) 
 36تحلي  الخطا ، محمد الزليطني،  :    ( 4) 
 المصدر السابق والصفحة نفسها  ( 5) 
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 إحاليثة و يفثة الاعبيثر  يحمث   ‘نثه أي، مناسثباً  تعبيثراً  باسثاعماله يحيث  الثذي هثو الماكلم  إ):  بقوله
 .(1) اإلحالة( بعملية قيامه عند 

واإلحالثثة فثثي نحثثو الثثنص هثثي عبثثار  عثث  عنصثثر اتسثثاقي تعمثث  علثث  اتسثثا  النصثثو  
 وحسث  هاليثدي لثذلك نجثد ؛ وتالحمها م  خالن إحالاها عل  عنصر سبقها أو يليها ااخ  النص 

 تكافثثي ل كانثث   كيفمثثا المحيلثثة العناصثثر أ  اعابثثار علثث ، خاصثثا اسثثاعمال اإلحالثثة اسثثاعمال )قثثد 
 فاإلحالثثة، ((2)تنوخلهثثا أجثث  مثث إليثثه  تشثثير مثثاإلثث   العثثوا  مثث  بثثد  ل إة ، الانوخثث  حيثث   مثث  بثثذاتها
 فثثثثي ثانيثثثثة مثثثثر  نفسثثثثه الشثثثثيء  هثثثثور يثثثثام األساسثثثثي فبهثثثثا المعنثثثث  اسثثثثارجا  عمليثثثثةإلثثثث   تشثثثثير

 بوجرانثثثثثثثد  عليهثثثثثثثا يطلثثثثثثثق لثثثثثثثذا؛ الثثثثثثثنص  عبثثثثثثثر والسثثثثثثثامرارخة التسثثثثثثثا  يثثثثثثثدعم ممثثثثثثثا، (3)الخطثثثثثثثا  
 مسثاوى  تثام فثي  الاثي وهثي إحالة بنيوخة بي  الباحثا  وخميز هذا، (4)  (المشاركة  اإلحالة)مصطلو
 موجثواي ( إليثه والمحثان المحي )العنصثرا  يكثو   حيث  ، معثا ونحوخثة اللية  لقيوا   فاخضع  الجملة

، الجملة حدوا  تاجاو  الاي التساقية اإلحالة وبي ، نفسها الجملةإل    وخناميا   الواحد  الجملة في
 (5)فحس   اللية لقيوا  إل تخضع فال

 اإلشثثار  وأسثثماء الضثثمائر)في تامثثث  إحاليثثة وسثثائ أو  عناصثثر خثثالن مثث  اإلحالثثة وتنشثثن
 مثثا وبثثي  بينهثثا الاطثثابق اإلحاليثثة الوسثثائ  هثثذ  فثثي وخشثثارط.(.المقارنة وأاواي  الموصثثولة واألسثثماء
 معينثثة حثثالي  فثثي اللهثثم الثثنص  فثثي األسثثلوبي الخلثث إلثث   يثثؤاي الاطثثابق عثثدم أ  إة ، إليثثه تحيثث 

أجثثثزاء  بثثثي  بثثثالرب  مسثثثاهماها فثثثي اإلحاليثثثة العناصثثثر تلثثثك أهميثثثة وتبثثثر ، مثثثثال اللافثثثاي  كظثثثاهر 
 يضثم وحثي ، إحاليثة اسثمية شثبكة مشثكلة الثنص   ااخث   فثي  األسثماء  مثع  الضمائر  فااعاو  ،  النص 
 هاليثثدي يشثثير لثثذا، (6)الثثنص  موضثثو  هثثو يكثثو   عثثاا  مثثا فثثإ  اسثثم اسثثمية شثثبكاي  عثثاا  مثثا نثثص 

 اسثثاعمان يابثثع فقثثد ، سثثابق لكثثالم اإلحثثالي  مثث  كبيثثر تراكمثثي بعثثدا  اإلتيثثا  يمكثث  أنثثهإلثث   وحسثث 
 فثي يسثهم ممثا، الكلمثة تلثكإلث   بالعوا  تفهم وكلها الضمائر  م   كبيراً   عدااً   نص   أي  في  ما  كلمة

 
 . 17-16لسانياي النص، محمد خطابي،  :    ( 1) 
 83الخطا  وخصائص اللغة، أحمد الماوك ،  :    ( 2) 
 320ند،  :  النص والخطا  والجراء، بوجررا  ( 3) 
 116، وترجمةاإلحالة شرخفة بلحوي،  :  119علم لغة النص، عز  شب ،  :    ( 4) 
 125ينظر مشكالي بناء النص،  :    ( 5) 
 120ينظر علم لغة النص، عز  شب ،  :    ( 6) 
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إلث   تثؤاي الاثي السثابقة بالسثاعمالي  اسثاعمان كث   يثرتب   بحيث  ،  اإلحالثة  خيثوط  م   شبكة  خلق
 .(1)  األصليةاألول الكلمة

 فقثثثد  المثاليثثثة غيثثثر بالطرخقثثثة وخصثثثفانها الطرخقثثثة هثثثذ  علثثث  وخثثثون بثثثراو   مثثث  كثثث  يعاثثثر  
 المحثان الشثيء يفهثم لكثي األصثلية كلمثةإلث   العثوا  عليه  وخاعذر  النص   قار    لدى  الابا   يحد  
 فيثثرب ، اإلحالثثة يحثثدا  لكثثي العقلثثي تصثثور إلثث   يرجثثع الخطثثا   أ  محلثث  يعاقثثدا  ثثثم ومثث ، عليثثه

 (2)للنص  األصلية بالصيغة ل العقلي باصور  الالحقة اإلحالي 
 تفكثكإلث   يثؤاي ةلثك أل ؛ إسثقاطها ول عنهثا السثاغناء يمك  ل اإلحالية وهذ  العناصر

  النحوخة السالمة تاحقق ل ثم وم ، ومكوناته، وحداته وتباعد ، جمله وتبعثر، النص 
 أ  إل اإلحالثثثة خاصثثثية تمالثثثك اإلحاليثثثة العناصثثثر  وهثثثذ ، الثثثنص  فثثثي اتسثثثا  ل وحينئثثثذ 

 فثي رئيسثي  قسثمي إلث   تنقسثم نوعها حي   م  فاإلحالة ثم وم  نوعها يحدا  م   وحد   الساعمان
 وبعدية قبليةإل    األول وتافر ، المقامية واإلحالة النصية اإلحالة) النص 

 (Endophoraاللغة داخل) النصية اإلحالة: أوال

 فثثثي إلسثثثهامها ونظثثثرا، الخطثثثا   فثثثي الثثثوارا  العناصثثثر علثثث  النثثثو  هثثثذا فثثثي اإلحالثثثة تعثثثوا 
 .(3)لإلحالة معيارا وحس  هاليدي ياخذها مباشر بشك  النص  اتسا 

 : قسمين على النص داخل تنقسم النصية واإلحالة
 مفسثثر علثث  اإلحثثالي العنصثثر يعثثوا  القسثثم هثثذا وفثثي: (Anaphora)ِّ  القبليثثة اإلحالثثة-1

 بمجثثرا  المثثراا  اللفثثظ معرفثثة مثث  وقارئثثه الثثنص  مالقثثي يثثامك  حيثث  ، الثثنص  بثثه ااخثث  الثثالفظ سثثبق
، الثثنص  فثي واورانثا شثيوعا األكثثر اإلحالثة مث  النثثو  هثذا وخعثد ، (4)الثنص  ااخث  الثوراءإلث   العثوا 
 في معها المشاركة األلفا  بعد  ورواها بمعن  مراجعها ع  الكنائية األلفا  وتنخر":  بوجراند   يقون

  (5)"ماقدمة ورواها م  احامال أكثر اإلحالة

 
 240ينظر تحلي  الخطا ، براو  وخون،  :    ( 1) 
 18لسانياي النص، محمد خطابي،  :    ( 2) 
 118ال هر  ناا،  :  ينظرنسيا النص،    ( 3) 
 327النص والخطا  والجراء، بوجراند،  :    ( 4) 
 1213/ 2أصون تحلي  الخطا ، محمد الشاوش  ( 5) 
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ُزواً ت   ل  و   ﴿: تعثال  قوله اإلحالة إل  سابق أمثلة وم  ِّ هثُ ايِّ ّللاَّ ُذوا آيث  ِّ و   اَّخثِّ ُروا نَِّعمث    ّللاَّ اَةكثُ
ل َيُكمَ  ل َيُكم مِّ   الكِّا ا ِّ و   ع  ا أ نز ن  ع  م بثِّهِّ و   م  ُظكثُ َكم ةِّ ي عِّ  يعثوا ( بثه) فثي أ  الضثمير هثاء حيث  (1)، ﴾اَلحِّ
 الكاا . وهو سابق ملفو  عل 

  (ataphoraالبعدية) اإلحالة-
 (2)اإلجثثراء حيثث   مثث  عنهثثا وتخالثث ، الطبيعثثة حيثث   مثث  القبليثثة مثثع البعديثثة اإلحالثثة تافثثق

 العنصثر فثيك ، الثنص  سثيا  فثي لحثق مثذكور علث  اإلحثالي العنصر فيها يعوا  البعدية  فاإلحالة
 أ  طبيعثثثة ةلثثثك، القبليثثثة أخاهثثثا مثثث  ورواا أقثثث  البعديثثثة واإلحالثثثة، مرجعثثثه قبثثث  واراا هنثثثا اإلحثثثالي
 الغمثثو   ةلثثك وخزخثث  يفسثثر مثثاإلثث   ولحاياجهثثا، وإبهثثام غمثثو   مثث  تخلثثو ل اإلحاليثثة العناصثثر
 األصث  هثذا عث  يعثدن قثد  ولكنثه، عليثه تاقثدم فثال، عنثه مانخر و   لمفسرها  تالية  تنتي  فإنها  واإلبهام
 بالغية. حكمة ألج 

 )إ  : برخنكثثثر يقثثثون ةلثثثك وفثثثي، (3)وجذبثثثه اناباهثثثه لفثثث  و  المالقثثثي إثثثثار أو  اإلبهثثثام كقصثثثد 
 وتوقثثع تشثوخقا المالقثثي لثدى يثيثثر أل  خثا   نحثو علثث  صثالو لحثثق علث  لإلحالثثة النصثي الثرب 

 .(4) جديد ( لمعلومة

 يعرف ما أو، (5)العربية في الشن  بضمير يعرف ما اإلحالة م  النو  هذا  يمث   ما  وأبر 
 وتفسثثر  جملثثة علثث  ياقثثدم فهثثو، المجهثثون بالضثمير الكوفيثثو   عليثثه يطلثثق كمثثا أو، القصثثة بضثمير
الُِّمو    ﴿: تعثثال  قولثثه ومنثثه، (6)بعثثد  جملثثة ُو الظثثَّ ُه ل  ُيَفلثثِّ  إنثثه فثثي(  هاء)الضثثمير ا  حيثث  (7)﴾إِّنثثَّ
 الظالمو (.  )ل يفلو جملة عل  يحي 

 (Exphoraخارج اللغة) المقامية اإلحالة
 يحثان بحيث  ، الثنص   اهر في مفار   إشاري  عنصر وجوا   هو  اإلحالة  في  األسا   إ 

 وجثوا  ياعذر قد  المفار   العنصر هذا أ  إل، إما مانخرا ماقدما إما  اإلحالية  العناصر  بنحد إليه  

 
 229اآلية:  البقر ،    سور   ( 1) 
 . 256/ 1ينظر النحو الوافي، عبا  حس   ( 2) 
 . 57الاحلي  اللغوي، كالو  برخنكر،  :    ( 3) 
 . 180علم لغة نصي، مصطف  قط ،  :    ( 4) 
 . 349/ 4شر  المفص ، لب  يعيشينظر    ( 5) 
 . 22اآلية:  األنعام،    سور   ( 6) 
 . 119ينظر نسيا النص، األ هر  ناا،  :    ( 7) 
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 ةلثثك عثث  البحثث   يثثام فإنثثه عليثثه يعثثوا  إلثث  مرجثثع  اإلحثثالي العنصثثر لحايثثااو  الثثنص  سثثطو علثث 
 خثارا لغثوي  غيثر هثو بما اللغوي  اإلحالي العنصر يرتب  وعندئذ  المقام في السيا  في  إما  المرجع
 لغثوي  غيثر هثو بمثا اللغثوي  الحالي العنصر يرتب  وعندئذ ، المقام  السيا  أم في  في  سواء،  النص 
 علث  المفثرا  المثاكلم ضثمير يحيث  كثن  وةلك، المقام المحي  فيأو  السيا   في  سواء  النص   خارا
 ةاي  هثثثو لغثثثوي  غيثثثر إشثثثاري  بعنصثثثر إحثثثالي لغثثثوي  عنصثثثر حينهثثثا فيثثثرتب ، المثثثاكلم صثثثاحبه ةاي 

 فاإلحالثثة، اللغثثة خثثارا مقاميثثةإلثث   اللغثثة ااخثث  نصثثية كونهثثا مثث  اإلحالثثة تخثثرا وحينئثثذ ، (1)المثاكلم
 الاثثي المقاليثثة الداخليثثة عكثث  علثث  اإلشثثار  ب ليثثة الخطثثا   فضثثاء فثثي تعمثث  الخارجيثثةأو  المقاميثثة
 المثثاكلم ضثثميرا المقاميثثة همثثا  اإلحالثثة مثث  النثثو  هثثذا يمثثث  مثثا وأكثثثر، (2)السثثاذكار ب ليثثة تعمثث 

 فثي سثابق مثذكورإلث   بطبيعاهثا يحثيال  إة ، الغيثا   ضثمائر عكث  علث  أنهمثا حي  ،  والمخاط  
 بثو يؤكثد  لثذلك؛ التصثان لطرفثي بالنسثبة بالهوخثة سثابقة معرفثة اسثاعمالها ياطلث   ثثم ومث ، الثنص 
 تكثثثو   عنثثدما عليثثه يعامثثد  مهثثم براجمثثاتي عامثث  فهثثي، للقثثار   العامثثة المعرفثثة أهميثثة علثث  جرانثثد 

 فقثثد ، الضثثمير مرجثثع لاحديثثد  كافيثثة غيثثر وحثثدها النحوخثثة المعرفثثة أ  إة ، ناقصثثة النحوخثثة المفثثاتيو
 اإلشثثكان يحثث  الثثذي فثثإ  وعندئثثذ ، مشثثاركا رجعثثا فيصثثبو مشثثاركي   مثثرجعي  علثث  الضثثمير يرجثثع
 إة ، الموقثثث  عثثثالا مثثث  أجثثث  حاضثثثر  أاا   هثثثي المقاميثثة اإلحالثثثة كانثثث   ولثثثذلك؛ العثثثالم معرفثثثة هثثو

 .(3)والموق  اللغة بي  ماباال تفاعال تحد  
 للمفسر الخلفية المعرفة  بنهمية ومعرفاهم  ئهمتنب    م  األوائ   علماءنا لدى  نالحظه ما وهذا

 والموقثث  الحثثان وسثثيا  المقثثام  ثثروف تعثثد   فمثثثال، الشثثعرخة أم النثرخثثة سثثواء، للنصثثو   والمحلثث 
 تحديثدهم فثي المفسثرو   عليهثا يعامثد  الاثي أهثم العوامث  م  الخ، ، المطهر   والسنة  النزون  وأسبا  
َم ُترِّخُدو   أ   ﴿: تعال  قوله نحو وةلك، (4)القرآني النص  في صراحة يظهر ل  الذي  الضمير  لمرجع

ا ُسئِّ   ُموس   مِّ  ق َب ُ و أ   ت َسن ُلوا ر سُ  م   (5)﴾ل ُكَم ك 
 سثثطو فثثي موجثثواي  غيثثر شخصثثي  علثث  تعثثوا ، الكرخمثثة اآليثثة فثثي الضثثمائر إ   حيثث  

 بثثثالنص  المحيطثثثة والظثثثروف الموقثثث  سثثثيا  خثثثالن مثثث  معرفاهمثثثا تمثثث   وإنمثثثا قثثثد ، و ثثثاهر  الثثثنص 

 
 . 119نسيا النص,األ هر  ناا، : ينظر   ( 1) 
 22ينظر المصطلحاي المفاتيو،  :  ( 2) 
 323النص والخطا  والجراء، بوجراند،  :  ( 3) 
 77الضمير، محمد خضير،  :  اور السيا  في تقدير مرجع  ( 4) 
 . 107اآلية:  البقر ،    سور   ( 5) 
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 حرخملثثة بثث  رافثثع: همثثا الضثثمائر هثثذ  عليهمثثا تعثثوا  اللثثذا  فالشخصثثا ، اآليثثة نثثزون وقثث   القرآنثثي
 .(1) خد  ب  وه  و 

 
 بن  يرخا  وحس  هاليدي  أ  إل النص   اتسا  في  المقامية  اإلحالة  إسهام م   الرغموعل  

 بشثك  يثنتي الثنص  فثي إسثهامها وإ ، بنخرى  نصية قطعة اما في يسهم  ل  اإلحالة  م   النو   هذا
 (2)الموق  سيا أو  بالمقام اللغة ترب  إة ، مباشر غير

 والمحثثان المحي )يفسثثر  ومثثا اإلحثثالي العنصثثر بثثي  الفاصثث  المثثدى اعابثثار حيثث   أمثثا مثث 
 : هما قسمي  عل  المدى حي   م  تنقسم فاإلحالة( إليه

 فثثي اإلحثثالي العنصثثر إسثثهامه يكثثو   ومثث  ثثثم الجملثثة مسثثاوى  علثث  يجثثري : قرخثث   مثثدى-
 الليا ل بنيوخا اتساقا الجملة اتسا 

 الجمثثث  بثثثي  أي الثثثنص  مسثثثاوى  علثثث  العنصثثثر اإلحثثثال  فيهثثثا يجثثثري  حيثثث  : بعيثثثد  مثثثدى-
 الاي  الفرعية الجم  ماجاو ا األصلية الجم  بي   مرتب   فيها  اإلحالي فالبعد ، النص  في  الماباعد 

 والليثا بنيوخثا اتسثاقا الثنص  اتسثا  فثي عندئثذ   اإلحالثة  تسثهم  ثثم  ومث ،  األصثلية  للجم   امادااا  تعد 
 (3)معا

 وسثيلاي  كونهمثا فثي اإلحالثة ع  السابدان يخال  فال باإلحالة السابدان عالقة ع   أما
، الثنص  لصثاح   والجهثد  الوقث   تثوفير فثي أهمياثه منهما لك  أ  كما، النحوي   التسا   وسائ   م 

 أجزائه. وتراب  النص  اتسا  في إسهامها عل  عالو ، وإعااته الكالم تكرار باجنيبه  وةلك

 
 . 490/ 4ينظر جامع البيا  للطبري   ( 1) 
 . 17لسانياي النص، محمد خطابي،  :    ( 2) 
 . 183ينظر علم لغة نصي مصطف  قط ،  :    ( 3) 
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 حاث  الثبعض  بعضهما مع وخشابكا  باآلخر منهما ك  ياداخ  واإلحالة السابدان أ   بيد 
 واإلحالثثة السثثابدان جمعثثا إة ، خليثث  وعلثثي غزالثثة أبثثو كإلهثثام يفصثث  ولثثم بينهمثثا جمثثع بعضثثهم أ 

 قسثثم نقثث  الشثثاوش محمثثد   الثثدكاور يقاثثر  فثثي حثثي ، (1)البديلثثة األشثثكان وهثثو عثثام مصثثطلو تحثث  
إلث   الضثمائر خالن م  يعمد  الماكلم أ  نظر  ففي، السابدانإل   اإلحالة تح   المدرا  الضمائر
 السثثابدان ضثم اقاثر  كمثا، أولث  السثابدانإلث   ضثمه يثرى  ثثم ومث  بث خر لغثوي  عنصثر تعثوخض 
 طرخثثثق عثثث  إاراكهمثثثا يمكثث  األااتثثثي  كلاثثثا أ  الباحثثثاي  إحثثثدى تثثثرى  كمثثا، (2)الحثثثذفإلثثث   الجملثثي
، السثثابدان فثثي األمثثر وكثثذا، إليثثه والمحثثان المحيثث  عنصثثرخها بثثي  بالعالقثثة تثثدر  فاإلحالثثة، الثثرب 
إل علث   تطبيقثه يمكث  ل الاقابث  عل  المبني السابدان عليه يقوم الذي األسا  أ إل      وتذه  

 مثثث  شثثثك  السثثثابدان بثثثن  تثثثذه  إلثثث  القثثثون ثثثثم ومثثث ، الجملثثثيو  الفعلثثثي  او   السثثثمي السثثثابدان
 علث  بنثاء بينهمثا يفصث   مث  نجثد  المقابث  الطثرف فثي، (3)لهثا قسثيم ل عنهثا  وفر   اإلحالة  أشكان
 حي  ينطلق الباحثا ، (4)خلي   كهاليدي وحس  ووإبراهيم،  اآلخر  ع   منهما ك   تميز الاي الفرو  
 يرجثثع حيثث  ، اإلحالثثة وبثثي  بينثثه الافرقثثةإلثث   السثثابدان عثث  حثثديثهما مسثثاه  فثثي  وحسثث  هاليثثدي
 عالقثثثة السثثثابدان إة أ ،  ثثثاهر  كثثث  فيثثثه تثثثام الثثثذي المسثثثاوى إلثثث   بينهمثثثا الفثثثر    وحسثثث  هاليثثثدي
فثثي حثثي  ، المعجمثثي النحثثوي  المسثثاوى  فثثي يثثام وهثثو والمركبثثاي  والمفثثرااي  اللغوخثثة الصثثيغ مجالهثثا
 : اآلتي الجدون خالن م  بينهما الفر   وخوضحا ، الدللي المساوى  في تام  معنوخة عالقة  اإلحالة

 المستوى الذ  تتم فيه  نوع العالقة االتساقية 
 الدللي اإلحالة

 )اللغوي(المعجمي النحوي  السابدان
 ل إة  فصثثال حيثث  ، ومفاعثث  ماكلثث  بننثثه الاصثثني  هثثذا علثث  الشثثاوش الثثدكاور يعاثثر  

 عمااا لها فإ   بالدللة  تاعلق   اهر   كان   وإ   اإلحالة إ :  بقوله  ةلك  عل  وخعلق، للفص  موج  
 وإ ، والسابدان المقارنة واأللفا  اإلشار  وأسماء بالضمائر  تاحقق  خاصة  لغوخة  صيغا  أي   لغوخا
 ومث  ثثم، ومعنوخة اللية بقواعد  أيضا محكومة فهي المعجمية والوحداي  بالنحو تاعلق   اهر   كا 

 
 . 72ينظرمدخ  إل  علم لغة النص، إلهام ابوغزالة،  :    ( 1) 
 . 133/ 1الشاوش،  ينظر أصون تحلي  الخطا ، محمد   ( 2) 
 . 125-124ينظر الرص  وعلم النص،  خن  عاان،  :    ( 3) 
 . 83ينظر األسلوبية وعلم النص، إبراهيم خلي ،  :    ( 4) 
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 علثث  فاسثدا تصثنيفا معجميثة نحوخثثة  والثانيثة الليثة  األولث أ  أسثثا  علث  بينهمثا الامييثز يصثبو
 .(1)قوله حد 

 بقواعثثد  محكثثوم منهمثثا كثث  كثثا  وإ ، السثثابدان عثث  اإلحالثثة تخالثث   الواقثثع وفثثي أنثثه إل
 أي، اإلحالثة عليثه تقثوم الثذي الاطثابق مبدأ في يكم  بينهما الجوهري  الفر   أ  إل واللية   لغوخة
 فيثثؤت   عليثثه المحثثان العنصثثر يطثثابق أ  بثثد  ل المحيثث  فالعنصثثر، عنصثثرخها بثثي  الدللثثة اتحثثاا 
  الماهيثثة تجثثدا  تمنثثع اإلحالثثة كثثو  ، (2)ثانيثثة مثثر   تكثثرار  عثث  عوضثثا  عليثثه المحثثان للعنصثثر بمثيثث 
أوتثثثي  إنمثثثا: يعثثثيش ابثثث  يقثثثون ةلثثثك وفثثثي، األون غيثثثر هثثثو ثانيثثثة المثثثذكور السثثثم أ  يظثثث  ل كثثثي

 المعنثث  تجثثدا  كثثذلك تمنثثع كمثثا، (3) (اللبثثا  مثث  واحاثثرا  اإليجثثا  مثث  لضثثر   كلهثثا بالمضثثمراي 
 اورهثا علث  قائمثة اللاهثا وإنمثا، الماهيثة علث  الدللة م   خاوخة  اإلحالية  فالعناصر،  النص   خارا
 فهثثي بنفسثثها مسثثاقلة اللثثة تملثثك ل اإلحاليثثة العناصثثر تلثثك كانثث   ولثثذلك، (4)الاخاطثث   عمليثثة فثثي

 مبثثدأ علثث  تقثثوم السثثابدان عنصثثري  بثثي  العالقثثة فثثي حثثي ، عليثثه تعثثوا  مفسثثرإلثث   تحاثثااو  مبهمثثة
 ةاي  ياكثثثرر ل حاثثث  منثثثه المسثثثابدن للعنصثثثر مقابثثث  بعنصثثثر الثثثنص  فثثثي يثثثؤت  حيثثث   ، الاقابثثث 
 فمبثثثدأ، الثثثنص  فثثثي أخثثثرى  مثثثر  الشثثثيء ةاي   هثثثور فثثثي تامثثثث  اإلحالثثثة أ  حثثثي  فثثثي، (5)العنصثثثر
 بعثثض  هنثثا  ولكثث ، السثثابدان وبثثي  بينهثثا الفيصثث  هثثو اإلحالثثة عنصثثري  بثثي  والاطثثابق الاماثثث 
، اإلشثار  أسثماء فثي األمثر كمثا، اإلحالثة عنصري  بي   المطابقة  فيها  تنعدم  الاي  اإلحالية  العناصر
 سثابقة نصثية قطعثةإلث   مشثير  الموسثعة اإلحالة بو يفة تماا (  تلك-ةلك)خاصة  اإلشار   فنسماء

 إحالثة وإمكانيثة، الموسثعة باإلحالثة وحسث  هاليثدي  عليهثا  يطلثق  لثذلك،  سبق  الذي  النص   فحوى أو  
 تحيث  مثا وبي  بينها الاطابق مبدأ م  يجع  الجم   م   ماااليةأو    بنكملها  جملةإل     األسماء  هذ 
 شثروط فيثه تاثوفر ل أنثه بحيث  ، شثكال وسمه يمك  لإليه   تحي   الذي  العنصر  كو  ،  منعدماإليه  

 هثذ  يثدرجو   النص  علماء جع  أيضا األسماء  لهذ   الموسعة  اإلحالة  إمكانية  و،  (6)والعدا   الجن 
 هثثذ  تكثثو   ومثث  ثثثم، الجملثثي السثثابدان بواسثثطاها ياحقثثق الاثثي الوسثثائ  ضثثم  اإلحاليثثة الوسثثائ 

 
 . 132/ 1أصون تحلي  الخطا   ( 1) 
 . 22-21: وخنظر اور المنها السابدالي،  :  21لسانياي النص، محمد خطابي،    ( 2) 
 . 292/ 2شر  المفص ، لب  يعيش  ( 3) 
 ومابعدها. 1102/ 2ر أصون تحلي  الخطا ينظ  ( 4) 
 . 21ينظر لسانياي النص، محمد خطابي،  :    ( 5) 
 . 127، وخنظر التسا  النصي اراسة لظاهر  العائد، مفاا  ب  عرو ،  :  19لسانياي النص، محمد خطابي،  :    ( 6) 
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، كبثثدي  أخثثرى  وتثثار  كمحيثث  تثثار  تعمثث ، (العمثث  مزاوجثثة) -الاعبيثثر صثثو إ – اإلحاليثثة العناصثثر
 تحثث   اإلحالثثة عثث  الحثدي   عنثثد  يوراونهثثا الثنص  علمثثاء حيث  أ  معظثثم، اسثثابدالية أنماطثثا فاكثو  
 ياحقثثق الاثثي اللغوخثثة والاراكيثث   األنمثثاط تحثث   أيضثثا يوراونهثثا كمثثا، اإلشثثار  بنسثثماء اإلحالثثة قسثثم

 األسثثماء هثثذ  أ  البثثاحثي  أحثثد  ةكثثر وقثثد ، (1)بينهمثثا الافرخثثق مثث  او   الجملثثي السثثابدان بواسثثطاها
 هثثو اإلشثار  اسثم ألثثي  ماعجبثا  بينهمثا الفثر   عثث  وخاسثاءن، كمحيث  تعمث  أنهثثا كمثا كبثدي  تعمث 
 (2)المفسرو   قان كما تسبقه الاي اآلياي أو  اآلية في أمرإل   إحالة

 فثي قبلثه وأنبثاء أخبثارإلث   ليشثير يثرا  قثد  تلثك/ةلك  اإلشار   اسم  أ   يذكر  مثال  فالزمخشري 
يهِّ إِّل َيك  لِّك  مَِّ  ة   ﴿: تعال  قوله نحو النص  سيا  إشثار   هثي أ  ةلثك حيث  ، (3)﴾ أ َنب اءِّ الغ َي ِّ ُنوحِّ

 أ  إل إحالثثثة معلثثثوم هثثثو كمثثثا واإلشثثثار ، (4)السثثثالم علثثثيهم وعيسثثث  مثثثرخم  أخبثثثار مثثث  ورا  إلثثث  مثثثا
، (5) ، أما اإلحالة ليسث  مقيثد  إة تشثير إلث  خثارا الثنص مقيد  بالنص  فاإلشار ، منها أعم  اإلحالة
 معربثثي  فثثإ ، قبلهثثا مثثاإلثث   تشثثير بحيثث   إحاليثثة تكثثو   بننهثثا يثثذكرو   المفسثثرو   كثثا  وإ : نقثثون
 قولثه أ ، (6)األخفثش ةكثر فقثد  قبلهثا ممثا بثدل أنهثا علث  أحيانثا األسثماء  هثذ   يعربثو    الكرخم  القرآ 
ِّ َ  بِّف  قثُ  ﴿: تعثال  قولثه وهثي، قبلهثا ممثا بثدن"  فبذلك"  :  قوله  أ "    فليفرحوا  فبذلك"  :  تعال  ضثَ ِّ ّللاَّ

اِّهِّ و    اإلحاليثة العناصثر مث  قسثم هثي والاثي الموصثولة السثماء بعثض  يعربثو   أنهثم  كمثا،  (7)﴾بِّر َحم 
ي   ي اَّبُِّعو   الرَُّسون  ا ﴿: تعال  قوله ةلك م  (8)بدل أيضا يعربونها ي   ي اَُّقو   ﴿م  بدن ﴾لَّذِّ  (9)﴾الَّذِّ

 مبهمثثة ناحيثثة مثث  فهثثي والاعرخثث  اإلبهثثام فيهثثا يجامثثع اإلشثثار  أسثثماء أ  المعلثثوم مثث  إ 
 علث  تثدن ل أنهثا ةلك ، عنه تنفك ل لالفاقار مال مة إنها أي، عليه  تعوا   مفسرإل     اائما  مفاقر 
، (10)بهثثا أرخثد  مثا يبثي  خثارجي شثيءأو  بلفثظ الرتبثاطإلث   فاحاثاا ، بمااتهثا األجنثا  مث  جثن 
 يثزون اإلحاليثة العناصثر هثذ  أخثرى  ناحية وم ،  بديال تكو    ول  محيلة  إل  تكو    ل  فهي  ثم  وم 

 
 . 124ينظر مثال نحو النص، أحمدعفيفي،  :    ( 1) 
 . 99المعاصر ، سالم ابوعفر ،  :  ينظر السبك في العربية    ( 2) 
 . 44آن عمرا   سور   ( 3) 
 . 362/ 1ينظر الكشاف للزمخشري   ( 4) 
 . 103ينظر المعن  و الن المعن ، محمد يون ،  :    ( 5) 
 . 375/ 1ينظر معاني القرآ  لألخفش  ( 6) 
 . 58يون   سور   ( 7) 
 . 37/ 3تفسير البيضاوي   ( 8) 
 157-156اآلية:  األعراف،    سور   ( 9) 
 في القرآ  الكرخم، تامر عبدالحميد، مقان عل  النارن .   الجمان  م  صور    ( 10) 
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 فاإلبهثثام، (1)عليثثه تعثوا  الثثذي المفسثر وخاضثثو السثثاعمان أي) الاركيث   تثثدخ  أ  مثا اإلبهثثام عنهثا
 عثدم نفسثر كيث  ولكث ، مبهمثة غيثر أصثبح   اسثاعمل   فثإةا، بالساعمان يرتب  األسماء هذ   في

 أ  ومعلثوم، فقثراي  عثد أو  بنكملهثا جمث  علث  أحال   إةا وةلك، إليه تحي  ما وبي  بينها  الاطابق
 الاطثثابق عثدم بحيثري  سثثعيد  الثدكاور لنثا يعلثث ، عليثه تحيث  مثثا وبثي  بينهثا تشثارط الاطثثابق اإلحالثة

 مثث  رابطثثا وصثثاري  الحرفيثثة السثثاعمالي إلثث   فاناقلثث  ، الحرفيثثة معنثث  تلبسثث   األسثثماء هثثذ  بثثن 
 الثيهم الموجثه كا  إةا أنهإل   وخذه  ، لحقة وأخرى  ماقدمة أحدا    بي   الصلة  تعقد   الاي  الرواب 
 فااثثوارى  الخطثثا   علثث  ارتكا هثثا كثثا  وإةا، المطابقثثة حينئثثذ  فاراعثث  مخثثاطبي أو  مخاطثث   اإلحالثثة
 بثثثي  الاثثثي المخالفثثثة فثثثي يثثثرى  حيثثث  ، سثثثعيد  الثثثدكاور قالثثثه مثثثا البثثثاحثي  أحثثثد  يخثثثال ، (2)المطابقثثثة
 م  بعد  وما، قبله لما  ومقارنا مفسراً   يكو    اإلشار  اسم  أ  الحالي  هذ   مث  في  اإلحالة  عنصري 
 عنصثثرا اإلشثثار  اسثثم هنثثا يكثثو   بحيثث  ، سثثواء حثثد  علثث  تثثنخر ومثثا  تقثثدم مثثا إلثث  مشثثيرا، أحثثدا  
 القياسثية األنمثاط ل تقثدمها وسثمة جديثد  و يفثة المطابقثة عثدم تحقق وم  ثم  مثال(  ب )  كث  رابطيا
 الثثثدكاور قالثثثه عمثثثا كثيثثثرا اباعثثثد  أرا   ول)، (3)المطابقثثثة فيهثثثا تثثثام الاثثثي اإلحاليثثثة العناصثثثر بقيثثثة أي

 مفاثثا  الثثدكاور يثثرى  فثثي حثي ، األاا  أو الحثثرف( بمنزلثة صثثاري  األحثثوان جميثع فثثي فهثثي، بحيثري 
، السثثثياقاي  بعثثثض  فثثثي(أل ) الاعليثثث  حثثثرف وخعثثثاان يثثثوا ي  اإلشثثثار  اسثثثم أ  يثثثرى ، (4)عثثثرو  بثثث 

 للسثثيا  سثثنداً  يكثثو   أنثثه بحيثث   مزاوجثثا اورا يلعثث   وهنثثا، قبلثثه ومبثثررًا لمثثا معلثثال مثثا بعثثد  فيصثثبو
 ياعثثثذر ثثثثم ومثثث ، حجاجيثثثة بنيثثثة في(ةلثثثك) مثثثع السثثثيا  فيكثثثو   ، القبلثثثي للسثثثيا  ومحصثثثالً  البعثثثدي
لَّةُ و   ﴿: تعال  قوله نحو وةلك، حذفه ُم الذ ِّ ل َيهِّ ن ةُ و   ُضرِّب َ  ع  ن نَُّهَم و   اَلم َسك  ِّ ة لثِّك  بثِّ ب اُءوا بِّغ ض    مث ِّ   ّللاَّ

 ِّ  (5)﴾ ك اُنوا ي َكُفُرو   بِّ ي ايِّ ّللاَّ

 إما( ةلك) تكو  إليه  يحي  ما ومع(ةلك)  اإلحال  العنصر  بي   تاطابق  عدم عند   وم  ثم
، فقثثراي  عثثد أو  بنكملهثثا لجمثث  محيلثثة كونهثثاإلثث   اضثثافة، ومبثثرر  وأمثثا معللثثة  مقارنثثة وإمثثا  مفسثثر 

 بعثثثثض  ففثثثثي، كثيثثثثر  اللي ( ةلثثثثك) اإلشثثثثار  لسثثثثم أ  يجثثثثد  القرآنثثثثي للثثثثنص  المانمثثثث  أ  والحقيقثثثثة
 ومنثه، (مثث ) بمعنث  فيكثو   والاشبيه الاسوخة عل  الكاف مع(ةلك)اإلشار  اسم يدن مثال  السياقاي 

 
 1069/ 2ينظر أصون تحلي  الخطا   ( 1) 
 148بحيري،  :  ينظر اراساي لغوخة تطبيقية، سعيد    ( 2) 
 ومابعدها128للضمائر، أشرف عبد الكرخم،  :    البنية اإلحالية  ( 3) 
 -321عرو ،  :  التسا  والنسجام في القرآ  مفاا  ب    ( 4) 
 60اآلية:  البقر ،    سور   ( 5) 
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ُ   ﴿: تعثال  قولثه ذ لِّك  ن َفعث  اَلُمَجرِّمِّي   كث   مجثثرم بكث  نفعث  الفعث  هثذا مثث  أي: الجثزي  ابثث  يقثون ﴾ بثِّ
 (1)الكفار يعني

 منعثدم الغالث   فثي القرآنثي الثنص  فثي يثرا ( ةلك)اإلشار  اسم أ  مر  وكما  المالحظ  م   إ 
 واحثدا يكثو  ( ةلك)الشثاري  أ  نجثد  المطابقثة تلثك تنعثدم وحثي ، إليثه مثا يحيث   وبي   بينه  المطابقة

 أ  مثث  أكثثثر الخ..الاشثثبيهأو  والافسثثير الاعليثث  وأاواي  الحثثروف نحثثو، األخثثرى  الثثرب  أشثثكان مثث 
 يفسثر أنثه بحيث  ، معثا بثالالحق السثابق ربث  فثي مامثثال اور  يكثو   ثثم ومث ،  إشارخا  عنصرا  يكو  
 لمثا اخاصثارا يثنتي كونثه عث  ناهيثك-قبلثه لما ومامم ماوق  ما بعد  وأ ، ما قبله  يقار  أو    وخعل 
 بحيث  ، إليثه تحيث  لمثا مطابقثة مثا تكثو   عثاا  الاثي الضثمائر  عكث   علث -تكرار   م   وخعفي  سبق
 األعثثثم الغالثثث   فثثثي معثثثا الثنثثثي  علثثث  تحيثثث  ول، بعثثثدها لمثثثا وأحيانثثثا قبلهثثثا لمثثثا محيلثثثة تكثثثو   أنهثثثا

 مث  علث  الثرغم القرآنثي الثنص  فثي، بثديال عنصرا  يكو   أ  م  أبعد   هو  ةلك  اإلشاري   والعنصر
 جعث  قثد  الثنص  علمثاء بعثض   أ  كما، مر كما، والمعربي  المفسرخ  بعض   قب  م  بدل  إعرابها
 اسثثاعمان البثثاحثي  أحثثد  علثث  وقثثد ، وغيرهثثا  غزالثثة أبثثو كإلهثثام، البديلثثة األشثثكان مثث   األسثثماء هثثذ 
 الحثثثالي  هثثثذ  مثثثث  تفسثثثير لنثثثا يمكثثث  أنثثثه أخثثثرى  أحيانثثثا كمحثثثيالي و  أحيانثثثا كبثثثدائ  الوسثثثائ  هثثثذ 

 انها حي   م  وةلك، (2)منهما ك  سماي  تداخل    إةا  وةلك،  النصي  التسا   وسائ   م   بوسيلاي 
( اولئثثك-تلثثك-ةلثثك) فاكثثو  ، الخ..المطابقثثة مسثثنلة فيهثثا تنعثثدم كمثثا، طوخثث  كثثالم عثث  عوضثثاً  تثثنتي

  أ  إل بثثديال شثثكال اعابرناهثثا لثثو حاثث  ولكثث ، أخثثرى  أوقثثاي  فثثي وبثثدائ  أوقثثاي  فثثي محيلثثة عناصثثر
ب  أنها تنتي مطابقة لمثا قبلهثا أو بعثدها   عليه تحي  لما مطابقة ل تكو  اائما غير  األسماء  هذ 
 ضثم  جعلهثا أولث  بثا   وم  ثم م و  والبهام الفاقار عليها يغل    أنه  كما  األوقاي   م   كثير  في

 كسثؤان، القرآنثي  السثيا خثارا بثديال عنصثرا يكو  (ةلك)اإلشثار  اسثم  أ   رأينثا  وفي،  اإلحالة  وسائ 
 نعثم الجثوا   أحثرف كمنزلثة هنثا ةلثك تكثو   حيث  ، ةلثك أعاقثد : فاجيث    ....أنه  تعاقد   ه :  السائ 

، اللغوخثثة العناصثثر تلثثك ةكثثر إعثثاا  عثث  بثثديال فاكثثو  ، الجمثث  منثثا   نائبثثة تكثثو   الاثثي، الثثخ...ول
 اسثثاخداماي  عثث  حثثديثهما عنثثد  أشثثارا قثثد  كانثثا وحسثث  هاليثثدي البثثاحثي  مثث  كثث  فثثإ  العمثثوم وعلثث 

 
 442/ 2تفسير اب  الجزي   ( 1) 
 . 19ينظر علم اللغة النصي في الخطابة النبوخة،  :    ( 2) 



91 

والسثثابدان السثثمي والفعلثثي عثثالو   اإلحالثثة مثثع تسثثاعم  اة ، الو ثثائ  ماعثثدا  تكثثو   بننهثثا( ةلثثك)
 : نحو(1)الجملي  السابدان في قبلها للجم  بديال عل  اساخدامها

The  children work very hard in the garden ،They must do(2) 
 بذلك. القيام عليهم يج  ، الحديقة في يعملو   األطفان-

 مع مركبة أي الفعلية المجموعة م   كجزء  الفعلي  السابدان  مع(  S0-ةلك)  البدي   وخكو  
 : نحو عل  (3)البدي  الفع 

- Why do you smile ? I did not know was doing- 

 -I did not was doing so)4( 

 أفع  أني أعرف أك  لم
  تباسم  لماةا 

 ةلك أفع  أني أعرف أك  لم
 : اآلتي المثان في كما مثال كسمة السمي السابدان مع وترا 

-  .…Being so many different sizes in a day is very confusing  
- It is not said the caterpillar 

 Well ،perhaps you  have not found it so yet ،said Alice)5( 

 ا.جدً  محير الواحد  اليوم في المخالفة األحجام م  الكثير  وجوا 
 بعد. تجد  لم ربما حسنا: ألي  قال  
  فضثثلة تثرا  أنهثا بحيث  ، (والخاصثة العامثة) بالمقارنثثة اإلحالثة مثع( SO-ةلثك) تو ث  كمثا

 : نحو لحق عل  لاحي ، السمية المجموعة ااخ   رف  أو  سابقإل   وتحي 
  مثنمور  أبثدا أكث  لثم، الدوقثة وراء بثب ء تمشي كان   حينما ألي    ن  ،  هنا  ااخ   يقون  

  .(6)حياتي  طوان الدرجة هذ إل  

 
(1) Halliday and ruqaiya hassan ،cohesion in English p140-1 
(2) Halliday and ruqaiya hassan ،cohesion in English p131 
(3) Halliday and ruqaiya hassan ،cohesion in Englishp140 
(4) Halliday and ruqaiya hassan ،cohesion in English 122 
(5) Halliday and ruqaiya hassan ،cohesion in Englishp111 

 206وخنظر شرخفة بلحوي ترجمة اإلحالة،  :  140المصدر السابق،  :    ( 6) 
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، الثدللي المسثاوى  في تام معنوخة عالقة أنها هي السابدان ع   اإلحالة  زيمي    ما  إ   ثم  
 أ  بثثدلي ، إعرابثثي تركيبثثي ولثثي  معنثثوي  رابثث  هثثو مثثثال فالضثثمير، المعنثثوي  بثثالرب  تقثثوم أنهثثا أي

، الليثة تركيبيثة و ائ  له فالضمير، إعرابيا ل معنوخا فاسدا تركيبا  يعد   منه  يحذف  الذي  الاركي  
 الاراكيث   فثي وجثوا  مث  بثه يسثافاا  مما ةلكإل   وما  والافخيم، والخاصا  ، واإليجا ،  كالانكيد 
إليه  المشار يشغلها الاي( النحوخة)الو يفة ةاي   يؤاي  ل  -وحس   هاليدي  عند -فالضمير،  النصية

 قواعثديا الضثمير أ  أي، إليثه المحثان العنصثر  يشثغلها  الاثي  نفسثها  الاركيبية  الو يفة  له  ليس    أي
، العثرا   مث  محثال لهثا لثي  أحيانثا الضثمائر بعثض  ب ، (1)إليه المشار العنصر و يفة  يؤاي  ل

 حيثزإلث   وأصثرته، السمية معن  سلباه فقد  فصال جعلاه إةا):  يعيش  اب   يقون،  الفص   كضمير
 فثثال" هللا مثث  رحمثثة فبمثثا": تعثثال  قولثثه فثثي )مثثا( إلغثثاء نحثثو، الحثثروف تلغثث  كمثثا وألغياثثه الحثثروف
 األمثر كمثاإليثه  تحيث  ومثا الضمائر بي  الاطابق اخا  لو فحا ، (2)اإلعرا   م  موضع له  يكو  
 العناصثثثثر) تلثثثثك فثثثثإ ، السثثثثياقاي  بعثثثثض  فثثثثي اإلشثثثثار  أسثثثثماء وعنثثثثد ( هو)المنفصثثثث  الضثثثثمير عنثثثثد 

، المشثار للعنصثر الو يفثة ةاي  تثؤاي فثالإليثه  تحيث  مثا  مثع  الو يفة  البنية  في  تشار   ل(اإلحالية
 البثثدي  فالعنصثثر،  الو يفيثثة البنيثثة فثثي الشثثارا  ركنيثثه فثثي يشثثارط حيثث   السثثابدان عكثث  وةلثثك
  فثال ، صثارمة نحوخثة لقيثوا  )يخضثع السثابدان أ  إة ،  منثه  للمسثابدن  الاركيبية  الو يفة  ةاي   يؤاي
 لالسثثثابدان لثثثذلك كثثثا ؛ واحثثثد( نحثثثوي  صثثثن إلثثث   منثثثه والمسثثثابدن  البثثثدي  العنصثثثر ينامثثثي أ  بثثثد 

 (3) الاركيبية( الو يفة نف  لها يكو   أ  بد  ل البديلة الكلمة كو   وهي، عامة )قاعد 
  حالتثثه معظثثمو ، (اللغثثة ااخثث ) نصثثية ااخليثثة عالقثثة فهثثو، بثثالنص  د مقيثث   إ  السثثابدان ثثثم

 وتكثثو  ، (4)وبعديثثة قبليثثة تكثثو   اإلحالثثة أ  حثثي  علثث  بعديثثة تكثثو   أ  النثثاار القليثث  ومثث ، قبليثثة
 بها يقوم الاي كاإلحالة لغة هو حي   م ، السيا   ااخ   محي   باحديد   فاقوم(  مقالية)  النص   ااخ 
 ااخث  لحقثا ةكثر  سثينتيأو ، الثنص  فثي ةكثر   سبق  ماقدم  عل (الخ...ها-ثه-  هو)  الغيا    ضمير
ن ة  ّللاَُّ  ﴿: تعثال  قولثه نحثو الثنص  ُذُ  سثِّ يثَوُم ل  ت َنخثُ َي الق  ه  إِّلَّ هثُو  الحث   فالضثمير، (5)﴾َوم  نث   ل  و    ل  إِّلث 

 سثياقية عالقثة تقيم ثم وم ، النص  سيا  ااخ (هللا)الجاللة لفظ عل  يعوا  تنخذ  في(  ه)الماص 

 
 21وخنظر اور المنها السابدالي،  :  1107/  2ينظر أصون تحلي  الخطا   ( 1) 
 . 449/ 4شر  المفص ، لب  يعيش  ( 2) 
 113لسانياي النص، خطابي،  : وعلم لغة النص، عز  شب ،  :    ( 3) 
 113المصدر السابق،  :    ( 4) 
 253اآلية:  البقر ،    سور   ( 5) 
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، والمخاطث   المثاكلم بضثميري  كاإلحالثة اللغثة خثارا تحيث  مقامية أنهاإليه أو   تحي   ما  وبي   بينها
 ةهثثث   قثثثد  بثثث ، ااخليثثثة إحالاهمثثثا تكثثثو   أ  جثثثدا النثثثاار ومثثث  ، مقاميثثثة خارجيثثثة إحالاهمثثثا أكثثثثر إة 

إلثثث   ينامي(أنثثثا) المثثثاكلم ضثثثمير ُيعثثثد  أ  حيثثث  ، اللغثثثة مثثث  المثثثاكلم ضثثثمير  خثثثاراإلثثث   بنفيسثثث  
 إحاليثا قسثما يمثث  ل بننثه  صثر   كمثا، المثاكلم بثه يقثوم الثذي المنفثرا  الكثالم فثي  يوجد   إة    الخطا  
 ث (1)الخطا   خالن م  إل حقيقاه يكاس   فال، (أنا) باعابار  تحديدها يمك (أشياء) لنعدام

 فالكلمثثة، الاركيثث   ااخثث  الخايثثار علثث  الثثنص  ااخثث  قثثائم السثثابدان أ  ةلثثكإلثث   أضثث 
، المثثثاكلم ةاكثثثر  فثثثي العمثثثواي الخثثث  علثثث  بديلثثثة كلمثثثاي  لهثثثا تكثثثو   األفقثثثي الخثثث  علثثث  المسثثثابدلة
، يرخثد  ما الماكلم منها يخاار مفاوحا نظاما تمث  الاي  المعجمية  المفرااي   م   يشاء  ما  بها  يسابدن

 مغلقثثة  أصثثناف بهثثا هثثي تاحقثثق الاثثي والوسثثائ  العناصثثر كثثو   اإلحالثثة فثثي ةلثثك يمانثثع فثثي حثثي 
 .عنصرخها بي  المطابقة شرط تاطل    أنها كما،  ومحدوا 

 السثياقاي  بعثض  وجثوا إلث   أشثارا قثد  وحسث  هاليثدي مث  كث  أ إلث     اإلشار   الجدير  وم 
 العنصثثثر كثثثا  إةا وةلثثك، السثثثمي والسثثابدان اإلحالثثثة بثثي   وغمثثثو   لثثب  فيهثثثا يحثثد   قثثثد  الاثثي

 غيثثر الجملثثة وتكثثو   التسثثا  يثثام ل الحالثثة هثثذ  وفثثي، The same نفسثثة هثثو والبثثدي  المرجعثثي
 : نحو (2)نظرهما في ماماسكة

-These grapefruit smell more bitter than the last ones we had 

-The taste the same(3) 

 لدينا. كان   الاي األخرى  تلك م  مرار  أكثر الفاكهة هذ  طعم
 نفسه. الشيء ياذوقو   هؤلء
، الثبعض  إلث  بعضثهم بالنسثبةThe same نفسه مع الابا  يحد   قد  السابق المثان ففي

 : اإلحالة ضم  يصن  والذي اآلتي المثان في كما
 يوم. ك  نفسه الصبا  فطور النا  ياناون
 كثالو ، الثبعض  إلث  بعضثهم بالنسثبة وضثو  وعثدم غموضثا عنهثا ينثاا قد   نفسه  أ     حي  

 .(4)وحس  هاليدي لدى ماماسكي  غير المثالي 
 

 1071/ 2أصون تحلي  الخطا   ( 1) 
(2) Halliday and ruqaiya hassan ،cohesion in English p109 

(3) Halliday and ruqaiya hassan ،cohesion in English p1092— 

 ومابعدها140ترجمة اإلحالة، شرخفة بلحوي،  :    ( 4) 
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 األفعثثثان فثثثي وضثثثوحا يكثثثو  أقثثث   والسثثثابدان اإلحالثثثة بثثثي  الفثثثر   أ  الباحثثثثا  ةكثثثر كمثثثا
 : بينهما الدقيق الفر   فيه يوضحا  مثال قدما  وقد ، الجم  وأشبا 

Are they selling  the contents today? 

1-No they are doing it tomorrow 

2-No they are (doing) tomorrow 
 اليوم  المحاوخاي  يشارو   هم ه 
 .(اإلحالة)غدا بذلك يقومو   هم، ل-1
 .(والحذف السابدان(غدا يفعلو   هم، ل-2

 أنه نجد  اليوم  المحاوخاي  يشارو   هم ه : للسؤان جوابا تقعا اللاي   الجملاي إل    بالنظر
 عثدم مث  قليث  قبث  ةكرنا  والذي الباحثا إليه  أشار ما  وهذا،  بينهما  وجلي  واضو  فر    هنا   لي 

  األولث بثي  الفثر   لنثا يشثرحا  البثاحثي  ولك ، األفعان مع والسابدان اإلحالة  بي   الامييز  وضو 
 اإلحالثةإلث   تشثير  األولث الجملثة أ  الباحثثا  يعاقثد  حيث  ،  واضثو  وغيثر  معقثد   تفسير  في  والثانية
 مثثع الغثثد = يبيعثثو   ماثث  وهثثو فقثث  الوقثث   تثثزوا  أنهثثا كمثثا، فرضثثية تجعلثثه أي الشثثراء تفثثر   وهثثي
فثي ، (بفعلثه يقومثو   غدا أنه) هي للجملة الثانية الصيغة تكو   أ  وخمك ، السمة الماضم   الفع 

  (1)تقوله ب  الشراء تفر   ل وهي السابدانإل   الثانية الجملة حي  تشير
 

  

 
 ومابعدها317اإلتسا  في اإلنجليزخة، هاليدي وحس ،  :    ( 1) 
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 :  Ellipsis)) الحذف
 غيثثر قسثثطا نثثان وقثثد ، الفصثثيحة أسثثاليبها مثث  وأسثثلوبا العربيثثة فنثثو   مثث  فنثثا الحثثذف يعثثد 

 مثث  مصثثنفاً  نجثثد  نكثثاا  فثثال، ومفسثثرخ  وبالغيثثي  نحثثا  مثث  العثثر   علمثثاء واهامثثام عنايثثة مثث  يسثثير
 ومكاناثثه العظيمثثة الحثثذف منزلثثة مثث  وعلثث  الثثرغم، عنثثه اإلشثثار أو  الحثثدي   مثث  يخلثثو مصثثنفاتهم
 مجيئثثهو  الحثثذف عثثدم الكثثالم فثثي فاألصثث ، (1) الكثثالم( عثثوار   مثث  )عرضثثا يعثثد  نثثه إل الرفيعثثة
 شثثيء كثث  النثثا  يحثثون أ  المسثثاحي  مثث  بثث  المعقثثون غيثثر مثث  كثثا  مثثاول  ، األصثث  لهثثذا منثثاف
 والعربيثثة عمومثثا اللغثثاي  ميثث  وكثثذلك، (2)كاملثثة جمثث إلثث   فيثثه يفكثثرو  أو  بثثه يشثثعرونهأو  يقولونثثه

 األصثث  ةلثثك عثث  الخثثروا كثثا ، واإلكثثثار اإلطالثثة عثث  والبعثثد  والخاصثثار اإليجثثا إلثث   خصوصثثا
، (3)كالمثه فثي ومكثررا  ائثدا يثرا   مثا حثذفإلث   النثاطق يميث  ثثم  ومث ،  ال مثً و   اضثرورخً   الحذفإل   

 ألاى الكثثالم فثثي المحثثذوف بقثثي فلثثو، (4)الثثنص  فثثي بهثثا يقثثوم أساسثثية و يفثثة لثثه لثثي  مثثا وخحثثذف
 )فإنثك : الجرجثاني يقثون وفثي ةلثك ، ومنزلاثه الكثالم قدر  بوجوا   ولنزن،  النص   في  خل إل     بقا  
 تكثو   مثا أنطثق وتجثد  لإلفثاا  أ خثد  اإلفثاا  عث  والصثم  ، الثذكر مث  أفصثو  الذكر  تر   فيه  ترى 
، وحسثثثنا فصثثثاحة الكثثثالم يثثزااا  بثثثه إة ؛ العربيثثثة محاسثث  مثثث  الحثثثذف كثثا  لثثثذلك؛ ((5)"تنطثثثق لثثمإةا 

 المحذوف. ةكر لو ليحص  كا  ما اوسحرً  اعجيبً  اأثرً  النف  في وخار 
: منظثثثور ابثثث  وخقثثثون، واإلسثثثقاط والقطثثثع القطثثث  معثثثاني حثثثون يثثثدور اللغثثثة فثثثي والحثثثذف

قط  الشثيء مث  : والحذف، الشيء إسقاطه وحذف، طرفه  م   قطعه:  احذفً   يحذفه  الشيء  )حذف
 )إسثثقاط: فهثثو اللغوخثثة ول يباعثثد معنثث  الحثثذف  فثثي الصثثطال  عثث  هثثذ  المعثثاني ، (6) الطثثرف(

 .(7) لدلي ( كلهأو   الكالم م  جزء
 علثث  تعثثي  الاثثي النصثثي التسثثا  وسثثائ  مثث  مهمثثة وسثثيلة الثثنص  علمثثاء عنثثد  والحثثذف

 معظثم وفي، النص  ااخ  نصية عالقة بننه النص  نحو  في  رفوخع  ،  أجزائه  وتالحم  النص   تماسك

 
 1136/ 2أصون تحلي  الخطا ، محمد الشاوش  ( 1) 
 341والجراء،  :  ينظر النص والخطا     ( 2) 
 4ينظر  اهر  الحذف، سليما  حموا ،  :    ( 3) 
 238علم النص وبالغة الخطا ، صال  فض ،  :    ( 4) 
 170الجرجاني،  :    عبد القاهر  الئ  العجا ،   ( 5) 
 40-39/ 9ينظر لسا  العر ، اب  منظور، ماا  حذف  ( 6) 
  . 102/ 3البرها ، للزركشي  ( 7) 
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، (1)(قبلية الحذف حالي  معظم أ  يعني وهذا، السابق  النص   في  المفار    العنصر  يوجد   األمثلة
 الاثثي السثثطحية للعبثثاراي  اسثثابعاا  أنثثه حيثث   مثث  العثثدمي( الكافثثاء بثثث)مبن  بوجرانثثد  عليثثه وخطلثثق
 وهذ ، (2)الناقصة  العباراي  بواسطة نيعد  أو    يوسعأو  الذه  في  يقوم أ   المفهومي  لمحاواها  يمك 

 لسثثثثثالمة نحوخثثثثثا وجواهثثثثثا يفاثثثثثر   أ  بثثثثثد  ل بالحثثثثثذف الثثثثثنص   سثثثثثطو مثثثثث  المسثثثثثابعد  العبثثثثثاراي 
 .(3)الاركي  

 لكثثثي لثثثه تاثثثر  أ  يعنثثثي فثثثال الماكلم/الكاتثثث   بهثثثا يقثثثوم اخايارخثثثة عمليثثثة الحثثثذف كثثثا  وإ 
 أسثثباباً  أكانثث   سثواء، وتبيحثثه الحثذف تسثثوغ أسثبا   وجثثوا  مث  بثثد  ل وإنمثا، يشثثاء كمثا بهثثا ياصثرف
 أو ألغثرا  ، (4)يعثد / وعثد : قولثك فثي كمثا وكسثر  يثاء بثي  لوقوعهثا الواو كحذف  صرفية  أم  نحوخة
أو ، الاهوخث أو ، للاحقيثرأو ، الشعر في كما الاوا    حفظ أج  م أو  لالخاصار كالحذف  جمالية
اكُ أ   ﴿: تعال  قوله في عنه الملهي حذف كما، (5)والاعظيم، للمبالغة  .(6)﴾ الاَّك اُثرُ مُ َله 

 شثروطاً  للحثذف كثا  لثذا؛ أخثرى  فثي وممانعاأو  واجباأو  مواط  في جائزا  الحذف  وخكو  
 وقد ، يحذف ل ما حذفإل   األمر به يؤاي ل حا ؛ يعلمها أ  الماكلم  عل   يج    تحكمه  وقيوااً 
 الثثنص  علمثثاء بثثه جثثاء مثثا مثثع معظمهثثا يافثثق (7)للحثثذف شثثروط ثمانيثثة المغنثثي فثثي هشثثام ابثث  أورا 
 جثثا  الثثدلي  وجثثد  فماثث ، المحثثذوف علثث  اليثث  وجثثوا  هثثو وأهمهثثا  الشثثروط تلثثك وأبثثر ، (8)حثثديثا
 األمثثر هثذا وفثي، واإلبهثام الايثه ضثرو   مث  ضثربا الكثالم فثي الحثذف كثا  يوجثد  لثم فثإ ، الحثذف
 إل ةلثثك مثث  شثثيء  ولثثي ، والحركثثة والحثثرف والمفثثرا  الجملثثة العثثر   حثثذف   قثثد : )جنثثي ابثث  يقثثون
 فثثي الثثدلي  وجثثوا  أهميثثة وتكمثث ، (9) (بمعرفاثثه الغيثث   علثثم تكليثث  مثث  ضثثر   فيثثه كثثا  وإل لثثدلي 
أو  معثثه ياقابثث أو  المثثذكور لفثثظ مثث  المحثثذوف كثثا  إةا؛ جهثثة خاصثثة مثث  المرجعيثثة يحقثثق كونثثه

 الجوانث   مث  وهثي، المرجعيثة خثالن مث  باإلحالثة الحثذف عالقثة بوضثو  تبثر  وهنثا معثه ياثرااف
  اللفثظ بإعثاا  وةلك أخرى  جهة م  الاكرار وخحقق  كما،  النص   اتسا   في  الحذف  أهمية  تؤكد   الاي

 
 21خطابي،  :  لسانياي النص، محمد    ( 1) 
 301النص والخطا  واإلجراء،  :    ( 2) 
 200علي أبو المكارم،  :    الحذف والاقدير،   ( 3) 
 276/ 3األصون في النحو، اب  السراا    ( 4) 
 232-231/ 1فقه اللغة للثعالبي  ( 5) 
 . 1اآلية:  الكوثر،    سور   ( 6) 
 786/ 1ينظر المغني، اب  هشام  ( 7) 
 207/ 2الفقيهينظرعلم اللغة النصي، صبحي    ( 8) 
 . 362/ 2الخصائص، اب  جني  ( 9) 
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 إل(1)، أي أ  الحذف يرتكز فثي اتسثاقه علث  اإلحالثة والاكثرار، فق   المعن أو    المحذوف  والمعن 
 لثثه األصثثلية الجمثث  بثثي  أي، الثثنص  مسثثاوى  علثث  المحثثذوف وجثثوا  الثثنص  نحثثو فثثي المهثثم مثث  أنثثه

 عالقثثة هثثي الواحثثد  الجملثثة مسثثاوى  ااخثث  الحثثذف يحققهثثا الاثثي العالقثثة أ  ةلثثك، التسثثا  لياحقثثق
 بثثثي  العالقثثة كثثو  ، ااتسثثاقيً  اورا يلعثثث   ل الاثثالي المثثثان فثثي الحثثثذف فثثإ  لثثذلك اتسثثاقيه ل بنيوخثثة
 : بنيوخة عالقة الجملة هذ  في  الحذف طرفي

 الحلوى  بعض  وكاترخ  القرنف  بعض  جو   أحضر
 بالنسثبة مهثم غيثر المسثاوى  هثذا فثي هنثا الحثذف فثإ  ثم وم ، لألول   فر   الثانية  فالجملة

 الثذي للحثذف النصثية الدراسثاي  فثي مكثا  وجثوا  عثدم يفسثر مثا هثذا لعث و ، (2)إل  ما ليدي وحس 
 تحقيثثق الدراسثثاي  تلثثك فغايثثة اإلعرابيثثة الحركثثاي أو  الحثثروف لحثثذف ول، الكلمثثة أجثثزاء علثث  يطثثرأ

 بنثثثاء فثثثي األسثثثا  تمثثثث  الاثثثي بالعناصثثثر الغالثثث   فثثثي  تهثثثام، فهثثثي الثثثنص  مسثثثاوى  علثثث  التسثثثا 
 الحثذف: (3)غيرهثا او   الحثذف مث  أنثوا  ثالثثة علث  منصثبا الهامثام كثا   ةلك  أج   وم ،  النص 
 الجملي. – الحذف-الفعلي الحذف-السمي

 أ إلث   وخلصثا، والفعلثي السثمي الحثذف بي  كثير  مقارناي   بعقد   وحس   هاليدي  قام  وقد 
 يمثثثث  إة  السثثثافهام جملثثثة مثثث  تحثثثذف الاثثثي العناصثثثر الحثثثذف فيهثثثا ياحقثثثق الاثثثي األنمثثثاط أكثثثثر

 فع  . ه  يعرف  لم محمد : نحو عل  وةلك، (4) المعجمي للحذف القصوى  الدرجة السافهام
 بعثثض  كحثثذف، النصثثي الاحليثث  فثثي مهمثثة كثيثثر  أنماطثثاً  للحثثذف أ  الفقيثثه صثثبحي وخثثرى 

ا ﴿: تعثثال  قولثثه فثثي كمثثا، السثثببي والحثثذف للقصثثة الزمنثثي الاسلسثث  فثثي بعثثض  او   األحثثدا   ف ُقَلنثث 
ر   جثث  ا   الح  رِّ  ب ِّع صثث  َي فثث   اضثثَ ر  ، والمكثثا  الزمثثا  حثثذف وكثثذلك، فضثثر   اضثثر   قلنثثا أي، (5)﴾انف ج 

 .(6)مقوماتها بعض أو  الشخصياي  بعض  وحذف
َ  آنِّ و   ﴿: تعثثثال  قولثثثه اتسثثثاقيا اورا الحثثثذف فيهثثثا يلعثثث   الاثثثي األمثلثثثة ومثثث  اُكم مثثث ِّ َينثثث  إَِّة ن جَّ

ُكمَ  اء  ذ ب ُِّحو   أ َبنثث  ذ ا ِّ يثثُ وء  العثث  وُمون ُكَم سثثُ َو   ي سثثُ ُكمَ و   فَِّرعثث  اء  ا َحُيو   نِّسثث  َم و   خ سثثَ ب ِّكثثُ ال ء  مثث ِّ  رَّ م بثث  ي ة لِّكثثُ فثثِّ

 
 209-208/ 2ينظر علم اللغة النصي، صبحي الفقيه  ( 1) 
 186علم اللغة النصي، مصطف  قط ،  :    ( 2) 
 72ينظر النحو وبناء الشعر، عبدالعظيم صالو،  :    ( 3) 
 194/ 2علم اللغة النصي، صبحي الفقيه  ( 4) 
 59اآلية:  البقر ،    سور   ( 5) 
 195/ 2صبحي الفقيه  اللغة النصي، علم   ( 6) 
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يم   : تعثثال  قولثثه وهثثو الثثنص  ااخثث  سثثابقا مقاليثثا القرآنيثثة آليثثةا فثثي المحثثذوف جثثاء حيثث  ، (1)﴾ع ظثثِّ
ُرواو  ﴿ ي   ﴿: تعثثال  قولثثه عليثثه ان  نجينثثاكم إة  واةكثثروا المحثثذوف أي، (2)"﴾اَةكثثُ اثثِّ ُروا نَِّعم   فثثي ﴾اَةكثثُ

 كونثه فثي أيضثا تكمث  الثدلي  أهميثة أ  كمثا، جمث  عثد  عبثر بالحثذف فثام التسثا   األربعي   اآلية
 تجعث  الثنص  فثي المحثذوف ياركهثا  الاثي  فالمسثاحة،  المحثذوف  معرفة  عل   وخساعد   المالقي  يعي 
 البنيثة بثه يصث  حاث  المحثذوف العنصثر ةلثك اساحضثار  علث   فيعم ،  القراء   فع   يمار   القار  

 ألون للقثار   تبثدو قثد  مثا بعكث  اكامالهثا عثدم هثو السثطحية البنيثاي  فثي فالغالث    للثنص   السطحية
إلث   للوصثونإلث   والرجثو  العثوا إلث   بثالمالقي يثؤاي المحثذوف فثهخل   الثذي فالفراغ  ثم  م و ،  وهلة
 المحثثذوف يخلفهثثا الاثثي الفراغثثاي  وتلثثك، (3)الحثثذف خلفهثثا الاثثي الفجثثو  لثثرام الفثثراغ ةلثثك بثثه يسثثد  مثثا

 مثثثث  حالثثثثة يقثثثثيم يجعلثثثثه ممثثثثا لملئهثثثثا القثثثثار   ةهثثثث  تحرخثثثثك فثثثثي أساسثثثثيا اورا تلعثثثث   كونهثثثثا مهمثثثثة
 .(4) القراء  عملية أثناء السامرارخة
 تكو   عندئذ  الحذف مرجعية فإ  خارجه كا  إ  أما، النص  ااخ  المحذوف كا  إ  هذا

، المقثامأو  السثيا  هثو المحثذوف معرفثة فثي المالقثي يسثاعد  الثذي وم  ثم فثإ ،  ااخلية  ل  خارجية
واو   ﴿: تعثثال  قولثثه فثثي كمثثا اثثَّ  و   ُكلثثُ ُبوا ح  ر  اِّ اشثثَ و  َي ِّ األ سثثَ ي ُض مثثِّ   الخثث  َيُ  األ بثثَ ُم الخثث  يَّ   ل كثثُ  (5)﴾ي ا بثث 

 فهثم الثذي السثيا  هثو المحثذوف معرفثة  علث   سثاعد   فالثذي،  الشثرا    واشثربوا  الطعثام  كلوا:  فالاقدير
 المحذوف. منه

 الثثثنص  اتسثثثا  فثثثي مباشثثثر بشثثثك  يسثثثاهم ل خارجيثثثة مرجعياثثثه تكثثثو   الثثثذي الحثثثذف وهثثثذا
 .(6)الداخلي

 : (7)اآلتي بالجدون للظاهرتي   نمث   أ  بداية فيمك  بالحذف السابدان عالقة ع  أما -
 البدي  المسابدن منه 

 لغوخة عناصر مجموعةأو  عنصر عنصر أو مجموعة عناصر لغوخة السابدان
 لغوخة عناصر مجموعةأو  عنصر 0 الحذف

                        
 

 48اآلية:  البقر ،    سور   ( 1) 
 97/ 1وخنظر معاني القرآ  لألخفش 212/ 1تفسير الجاللي   ( 2) 
 340ينظر النص والخطا ، بوجراند،  :    ( 3) 
 136القار  وتجربة النص، مليكة احامينة،  :    ( 4) 
 186اآلية:  البقر ،    سور   ( 5) 
 116علم لغة النص، عز  شب ،  :    ( 6) 
 17التسا  والنسجام، مفاا  ب  عرو ،  :    ( 7) 
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 وخثام البنيثة موقع خلو الجدون في مبي   هو  كما  الحذف  إ :  الشاوشيقون الدكاور محمد  
، بث خر عنصثر تعثوخض  فهثو السثابدان أمثا،  وتغيبثه عنصر نسيا  هو إة ،  القبلية  بالسياقاي   ملؤ 

 ضثثثرو   مثثث  ضثثثربا الحثثثذف اعابرنثثثا ماثثث ، واحثثثد   ثثثاهر إلثثث   الظثثثاهرتي  نرجثثثع أ  لنثثثا وخمكثثث 
 عليهثا تقثوم الاثي العملية لك ، الصفر بالعنصرأو  العنصر بانعدام الاعوخض  فيه  يكو    السابدان

 كثثثال أ  ورقيثثثة حسثثث  وةلثثثك مثثثا أشثثثار إليثثثه الباحثثثثا  هاليثثثدي، (1)األخثثثرى  عثثث  تخالثثث   ثثثاهر  كثثث 
 والعبثثاراي  الكلمثثاي  بثثي ) الثثنص  أجثثزاء بثثي  العالقثثة نفثث  تجسثثدا  والسثثابدان الحثثذف الوسثثيلاي 
 .(2)منفص  بشك  منهما ك  معالجة المفيد  م  أنه( إل  والجم 

 كونهمثثثثا فثثثثي اآلخثثثثر عثثثث  منهمثثثثا كثثثث  يخالثثثث  ول اجثثثثدً  ماشثثثثابها  والسثثثثابدان الحثثثثذف إ 
 بمعنث ، عالقثة تضثمي  هثي بينهمثا العالقثة اعابثار يمك   إة ،  النحوي   التسا   وسائ   م   وسيلاي 

 أي، بالصثفر اسثابدان  أنثه إل السابدان  أشكان  م   شك   فالحذف،  الحذف  ياضم   السابدان  أ 
، شثثيء المحثثذوف محثث  يحثث  فثثال الدللثثة إل الثثنص  فثثي اأثثثرً  ياثثر  ل الحثثذف أ  بيثثد ، )بالالشثثي(

، (3)السثثابقة فثثي مثثاورا إلثث   بثثالعوا  ملئثثهإلثث   المالقثثيإليثثه  يهاثثدي فراغثثا الااليثثة فثثي ياثثر  ثثثم ومثث 
 : نحو  وةلك

 لبنا  رفيقه...(  0و).، ماء محمد  يشر  
1     2     3       1     2    3 
 الكثالم مث  خثان ألنثه؛ وحسث  هاليثدي بحس    صفرا  الثانية  الجملة  في  الخالي  المكا   يعد 

 الموقثع هثذا أحثد   ثثم ومث ، الثانيثة فثي الصثفر وبثي    األولث  فثي  يشثر    بثي   إبثدان  هنثا  وقع  حي  
 ول، الحثثذفأو  بالصثثفر اإلبثثدان خثثالن مثث  السثثابق المثثثان فثثي الجملثثة بثثي  بنيوخثثة عالقثثة الخثثالي
 النحوخثثة للقواعثثد  اسثاجاباه قثثو )في  أيضثا بثث ، وراء  الاثثي يخلفهثا  الدللثة فثثي الحثذف أهميثثة تكمث 
 .(4) المطلو ( المعن  يفسد  ل  حا  اإلعرابية ومواقعها المحذوفاي  تقدير فيها بما

 يثثرا   ول للفثثظ تكثثرار هثثو إنمثثا السثثابق المثثثان فثثي وقثثع مثثا أ  الفقيثثه صثثبحي فثثي حثثي  يثثرى 
 هثو الجملاثي  تماسثك فثي أسثهم الثذي بثن  القثونإل   يذه   ثم وم ، العربي النحو في البدن  يمث 

 .(5)نظر  في الاكرار

 
 179أصون تحلي  الخطا ، الشاوش،  :    ( 1) 

(2) Halliday and ruqaiya hassan ،cohesion in English p142 

 107المصطلحاي األساسية نعما  بوقر ،  :    ( 3) 
 60أثر النحو في تماسك النص، عابد بوهااي،  :    ( 4) 
 200-199/ 2اللغة النصي، صبحي الفقيهينظر علم    ( 5) 
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 يرتكثز الحثذف أ  ةكرنثا قثد  وكنثا، الحثذف هو الجملاي  اتسا  في أسهم الذي  أ   وأحس  
 فثي المحثذوف أ   نفسثه خاصثة صثبحي الثدكاور  ةكثر   مثا  وهثو-  الاكثرار  عنصثر  علث   اتساقه  في

 أ  فبثدن، شثيء بثال اللغوخثة اسابدان للوحد  هو  حد   الذي وأ ،  المذكور  لفظ  م   السابق  المثان
 علثث  مكانهثثا الصثثفر وجثثاء ا اهرخثثً  شثثطبها تثثم الاركيثث   سثثيا  فثثي ثانيثثة مثثر  اللغوخثثة الوحثثد  تكثثرر
 لغثوي  بعنصر يؤت  أي، مقاب  له يكو   الذي  السابدان  عك   وةلك(بالالشيء  إبدان)أي،  السطو
 بشثثيء إبثثدان فنحثثدهما، والسثثابدان الحثثذف بثثي  العالقثثة تكثثو   وهنثثا بالشثثيء إبثثدان فهثثو لثثه مقابثث 
 .بال شيء واآلخر

 . تام اتسا  في السابقاي  الجملاي  خروا في -الاكرار ل-الحذف هذا أسهم ثم وم 
 : (1)قون الشاعر النحو كا   في وراي  الاي العربية األمثلة م  صبحي الدكاور ةكر  وقد 
  مخال  والرأي را    عند  بما      وأن   عندنا بما نح -2

 ( راضو  ) عندنا بما نح : فاقدير 
 يثرى  حثي  فثي، وحسث  هاليثدي عنثد  بالصفر إبدان هو(  راضو  ) قوله وهو  المحذوف  إ 

 وخثرى ، الحثذف نحاتنا. لدى هو(بالصفر إبدال) الباحثا   عليه  يطلق  ما  أ   الفقيه  صبحي  الدكاور
 أ  حيثث  ، العربيثثة فثثي والاكثثرار الحثثذف بثثي  الواقثثع فثثي هثثي والسثثابدان الحثثذف بثثي  العالقثثة بثثن 

 المرجعيثة عبثر الاماسثك فاحقثق، الحثذف عل  الدلي  خالن م   المحذوف  ووض    قد   الثاني  الشطر
 .(2)الدلي  وجوا  مع نفسه اللفظ تكرار طرخق وع  الشطرخ  بي 

 عكثثث  علثثث  السثثثابدان فثثثإ   الدللثثثة سثثثوى  الثثثنص  فثثثي اأثثثثرً   يخلثثث   ل الحثثثذف كثثثا  وإ 
 فثثي المالقثثي بثثه يهاثثدي امؤشثثرً  يبقثث  البثثدي  العنصثثر وأ ، الثثنص  فثثي أثثثرا  يخلثث   أنثثه إة ، الحثثذف
، حضور عالقة هي  السابدان  عنصري    بي  العالقة  تكو    ثم وم ، المفار    العنصر  ع  البح  
 حضثثور عالقثثة هثثي الحثثذف عنصثثري  بثثي  العالقثثة أمثثا، (منثثه والمسثثابدن بثثه المسثثابدن)حضور أي

بغيثا  المحثذوف وعثدم قيثام عنصثر لغثوي مقامثه أي ل  الحذف حي  يكو  ، واحد  آ  في  وغيا  
 .ا ومعلومايكو   مقابله حاضرً  في حي  السابدان، شيء

 فالكاتث   اخايارخثا أسثلوبا يعثد  منهمثا كث  أ  فثي والسثابدان  الحثذف  بي   العالقة  تكم   كما
 أسثلو  إلث   يعمثد  أخثرى  معلومثاي  علث  واإلبقثاء المعلومثاي  بعثض  ف بحذ  يقوم عندما  الماكلمأو  

 
 81لقي  ب  الخطيم، ينظر ايوانه،  :    البي   ( 1) 
 20/ 2ينظر علم اللغة النصي، صبحي الفقيه  ( 2) 
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، يجث   ل ومثا حذفثه يجث   مثا وخخاثار والماثرو  المحثذوف بثي  العالقة وضو   حي    م   الخايار
 با   م  السابدان اعابار يمك  حي  ، اخايارخاً  نظاما واقعه في اآلخر هو يمث  أيضا  والسابدان
إلثث   المثثاكلم مثثان وكلمثثا، العثثااي المثثاكلم يقاضثثيه اخايثثاري  نظامثثه السثثابدان إ  حيثث  ، الخايثثار
 (1)السامع إفهام نية في كا  كلما الخايار م  القصد 

 قولنثا ففثي، السثافهامية الجمث  فثي  اكثيثرً   والسثابدان  الحثذف  تثداخ   نالحثظ  أ   يمك   كما
 .لأو  نعم: فاجي   تعوم  أن   ه : مثال

 عثث  بثثديال جثثاء نعثثم الجثثوا   فحثثرف، امعثثً  وحثثذفا اسثثابدال الجثثوا   فثثي حثثد   الثثذي يكثثو  
 باسثثابعاا  فحصثث  الحثثذف وأمثثا، برماثثه قثثون محثث  حثث  ثثثم مثث  و، الجثثوا   فثثي الجملثثة ةكثثر إعثثاا 
 حثذفها تثم الاي اللغوخة العناصر فهذ ، أعوم ل أنا لأو    أعوم  أنا  نعم:  القون  فاقدير،  الجملة  إعاا 
 كثثا  نعثثم الجثثوابي الحثثرف أ  كمثثا، شثثاغ  يشثثغله لثثم مكانهثثا بقثثي لإلطالثثة وافعثثا لالخاصثثار طلبثثا
 اللغوخة. والوحداي  العناصر هذ  تكرار ع  ومغنيا بديال

، واإلحالثثة والحثثذف السثثابدان بثثي  العالقثثة فيثثه حا يوضثث   جثثدول وحسثث  أارا هاليثثدي وقثثد 
 علثثث   ينطبثثق مثثا أغلثث   أ  إة ، والحثثذف السثثابدان بثثي  العالقثثة شثثد  بوضثثو   فيثثه يظهثثر حيثث  

 .(2)الحذف عل  اتمامً  ينطبق السابدان
 السابدان والحذف اإلحالة 

 معجمي-نحوي     اللي المساوى الذي تام فيه العالقة
 نصي      مقامي المصدر الرئي  لالفارا 

 كلماي وعباراي المعاني العناصر المفارضة
 وجم  

هثثثثث  تثثثثثام المحافظثثثثثة علثثثثث  البنثثثثثد 
 المفار   

 نعم      لي  بالضرور  
 تام المحافظة

 نعم      لي  بالضرور   ه  البدي  ممكنا  
 قبلية      قبلية وبعدية العالقة بي  عنصري األاا  

 وأحيانا بعدية
نالحثثثظ أ   مثثا يسثثري علثثث  السثثابدان  يسثثثري علثث  الحثثثذف مثث  خثثالن الجثثثدون السثثابق 

ولذلك اعابر الحثذف فثي  نظثر هاليثدي وحسث  إنمثا هثو اسثابان بالصثفر أي أنثه شثك  مث  ،  أيضا
 

 . 98يوس  محموا الهواوشة،  :    سور ، وخنظر أثر عناصر التسا  في  125ينظر أولية النص، طالن حر ،  :    ( 1) 
(2) Halliday and ruqaiya hassan ،cohesion in English p145 
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و ، وكنثثا قثثد ةكرنثثا أ  الحثثذف يرتكثثز فثثي اتسثثاقه علثث  محثثور اإلحالثثة والاكثثرار ، أشثثكان السثثابدان
 والاكثرار اإلحالثة)  أي، أيضثا  المحثورخ  ةاي  علث   اتسثاقه  فثي  يرتكثز  السثابدان  أ    نجثد   سوف
 (.هللا شاء إ  الثال   الفص  في
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 :  (Repetitionالتكرار)
 وسثيلة فهثو، اتمامثً  الحثذف عكث  الاكثرار  فثإ ،  ومثوجز   اقاصثااية  وسيلة  الحذف  كا   لئ 

 أحيانثثا فثثإنهم مانوعثثة أغثثرا   أجثث  مثث  الحثثذفإلثث   يلجثثنو   الماكلمثثو   كثثا  وإ ، اقاصثثااية غيثثر
 أسبابها الظاهرتي  م  فلك ، وماعدا  مانوعة أغرا   ألج  كذلك الاكرارإل    مضطرخ   يكونو  
 اسثاخدامإلث   يلجثن المثاكلم تجعث  الاثي األسثبا   أهثم ومث ،  مواطنها  في  تساوجبهاو   تسادعيها  الاي

 يكثو   ولك  الاكرار، وتثبياه في نف  السامع/القار    وتقوخاه المعن  تمكي  هو كالمه في  الاكرار
بحيثث  ل يكثثو  حشثثوا أو ، والمطلثثو   المناسثث   بالشثثك  اسثثاعماله حسثث  إةا فصثثيحا وأسثثلوبا امفيثثدً 
 إحبثثثاط علثثث  وخعمثثث ، النصثثثو   مقروئيثثثة علثثث  سثثثلبا ينعك )بحيثثث   ةلثثثك عكثثث  وخكثثثو  ، عبثثثثا

 فثثي الكلمثثة تكثثرار نحثثو علثث  وةلثثك الحاجثثة مقثثدار عثث  وخثثرا الحثثد  تجثثاو  إةا((1)فيهثثا اإلعالميثثة
 ومقبثثون محمثثوا  أحثثدهما ضثثربي  علثث  مجملثثه فثثي اللغثثة فثثي الاكثثرار كثثا  ولثثذلك، القصثثير الكثثالم
 وتساقبحه. منه النف  مذموم تنفر واآلخر

 أي: وتكثرارا تكرخثرا الشثيء كثرر: كثرر للفعث  مصدر وكسرها الااء بفاو اللغة  والاكرار في
وَ ف   ﴿: تعثثال  قثثان (2)الرجعثثة: والكثثر  الرجثثو  هثثو والكثثر، مثثر  بعثثد  مثثر  أعثثاا  رًَّ   لثث  ا كثث  : أي(3)﴾أ  َّ ل نثث 
 رجعة.

 للاكثرار يغثذي اللغثوي  المفهثوم وهثذا، (4) أخثرى( بعثد  مثر   بالشيء  )اإلتيا   هو  إةا  فالاكرار
 النص. ااخ  مر  بعد  مر  اللغوي  العنصر وتكرخر بإعاا  يكو   أيضا فهو، الصطالحي معنا 

وقثثد اعانثث   البالغيثثو  أكثثثر مثث  غيثثرهم بمبحثث  الاكثثرار باعابثثار   ثثاهر  أسثثلوبية بالغيثثة 
  : (5)سم الاكرار لديهم عل  نوعي وخنق، صرفة

  أسثر  قولك نحو، اخاالف او   معا والمعن   اللفظ  فيه  تكرر  ما  هو:  والمعن   اللفظ  تكرار
 الشثثثعر فثثثي وكثثثذلك النثثثا  بثثثي  الالقثثثائي الكثثثالم فثثثي بكثثثثر  يوجثثثد  الاكثثثرار مثثث  النثثثو  وهثثثذا، أسثثثر 

 للاكثثرار): يقثثون، وجثث  عثثز هللا كاثثا   فثثي منثثه ولثثي ، الخثثذل  مثث  رشثثيق ابثث  عثثد  وقثثد ، الفصثثيو

 
 306النص والخطا  والجراء،  :    ( 1) 
 . 135/ 5ينظر لسا  العر ، اب  منظر ماا )كرر(   ( 2) 
 166اآلية:  البقر ،    سور   ( 3) 
 65/ 1الاعرخفاي للجرجاني  ( 4) 
 146/ 2ينظر المث  السائر  ( 5) 
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 فثثي وهثو المعثاني او   األلفثا  فثي الاكثثرار يقثع مثا فثنكثر فيهثا يقثثبو ومواضثع فيهثا يحسث  مواضثع
 (1) (بعينه الخذل  فذلك جميعا والمعن  اللفظ تكرر فإةا، أق  األلفا  او   المعاني

بيثد أ  ابث  ، المعثاني او   األلفثا  فثي الاكثرار مثا يقثع أ  أكثر   يفهم م  كالم اب  رشيق
وإ   فهثثي، الكثثرخم القثثرآ  فثثي المكثثرر  األلفثثا  رشثثيق ل يعاثثرف بهثثذا النثثو  فثثي القثثرآ   وةلثثك نحثثو

ومثث  ثثثم نفهثثم أ  ابثث  رشثثيق ينكثثر وجثثوا ، عنثثد   مخالثث  معناهثثا أ  إل اللفثثظ فثثي مكثثرر  كانثث  
 المعثاني فثي وهثو) هكمثا يفهثم مث  قولث، الاكرار المحثض)أي تكثرار اللفثظ والمعنث  معثا( فثي القثرآ 

 .(المعن  في تاقار  أو  وتافق اللفظ في تخال  الاي الماراافة األلفا (  أق  األلفا  او  
 يعد  إة ، نحاتنا قب  م  كبير باهامام حظي معا والمعن  اللفظ فيه ياكرر الذي النو   وهذا

 مكناثثثه المعنثثث  أرجثثثاي إةا  العثثثر   أ  )اعلثثثم: جنثثثي ابثثث  يقثثثون، الانكيثثثد  صثثثور مثثث  صثثثورا لثثثديهم
 والثاني  خد  قام  خد  قام: نحو  بلفظهاألون   تكرار  ضربي   عل   وهو الاوكيد   ةلك  فم ، له واحااط  

 فوائثد  للاكثرار أ  أي  (2) (نفسثه  خثدا رأيث  : نحثو  والعمثوم  لإلحاطةأو    للاثبي    بمعنا األون    تكرخر
 مث  الثذي وهثو الانكيثد  لغيثر يكو   قد  الاكرار أ إل   أشار هشام اب  أ  إل، والاثبي    الانكيد   منها
( لثدى) تكثرار حسث  كمثا (3)العهثد  لاواصث  الاحقيثق ضرو   م   ضربا  عندئذ   وخكو    الاذكير  سبي 
مَ و    ﴿:  تعال   قوله  في َيهِّ  ماعثدا  أغراضثا للاكثرار أ  ياضو ثم وم ، بينهما لاباعد  (4)﴾  م ا ُكن   ل د 
 .والاحقيق واإلحاطة والاثبي   الانكيد  منها

 ول أطعنثي: قولثك نحثو ، وهو الذي مث  قبيث  الاثرااف وشثبهه:  اللفظ  او    المعن   تكرار-
 أقوامهم. مع األنبياء قصص  تكرار نحو  القرآ  في  وهو  أطعني  معناها  تعصني  ل فكلمة،  تعصني

 انقسثثم إة ، واسثثع وجثثدن كبيثثر خثثالف مسثثنلة الكثثرخم القثثرآ  فثثي الاكثثرار مسثثنلة أ  والحقيقثثة
 تميثز الاثي الفصيحة األسالي   م  أسلو   الاكرار بن  يرى  فرخق، فرخقي   المسنلة  هذ   إ اء  العلماء

 هلل فإ  والقصص  األنباء تكرار )وأما: يقون حي  ، (5)قايبة اب  هؤلء وم  وج  عز هللا كاا   بها
 علثثث  منثثثه تيسثثثيرا فثثثر   بعثثد  بفثثثر   سثثثنة وعشثثثرخ  ثثثثال   فثثي نجومثثثا القثثثرا  أنثثثزن وتعثثثال  تبثثار 

 
 698/ 2العمد  اب  رشيق القيرواني  ( 1) 
 104/ 3جنيالخصائص اب     ( 2) 
 208/ 1مغني اللبي ، اب  هشام  ( 3) 
  44آن عمرا   سور   ( 4) 
 . 156/ 1هث، ينظر األعالم للزركلي322هو أحمد ب  مسلم ب  قايبة الدينوري، قا  وم  علماء العربية، ي  ( 5) 
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 وخثرى  وجثوا  ينكثر وفرخثق، (1) (الموعظثة باجثدا  لقلوبهم وشحذا  الغفلة  سنة  م   لهم  وتنبيها..العباا 
ومغثاير   مخالفثة معثا  تحمث  هللا كاثا   مث  موضثع  مث   أكثر  في  والمكرر   المعاا   األلفا   تلك  في

هللا ومثثا أوهثثم منثثه فهثثو لثثي  الثثذي أنكثثر وجثثوا الاكثثرار فثثي كاثثا  ، ومثث  هثثؤلء اإلمثثام الزمخشثثري 
حيثثث  يقثثثون ، تكثثثرارًا لثثثذلك را  الزمخشثثثري يعلثثث  وخفسثثثر األلفثثثا  المكثثثرر  وخبثثثي  أنهثثثا ليسثثث  كثثثذلك

ن ا ﴿: الزمخشري في تفسير تكرار الشهاا  م  قوله تعال  في سور  األنعام لث   أ نُفسثِّ َدن ا ع  هِّ  ق اُلوا شث 

ي اُ  الثَدَني او   َتُهُم الح  ُدوا و   غ رَّ هِّ َم أ  شث  هِّ لث   أ نُفسثِّ افِّرِّخ   نَّ ع  اُنوا كث  َم كث  يقثون أ  األولث  حكايثة لقثولهم ، (2)﴾ هثُ
كيثثث  يقولثثثو  وخعارفثثثو   والثانيثثثة ةم لهثثثم وتخطئثثثة لثثثرأيهم  وكثثثا  عاقبثثثة أمثثثرهم أ  اضثثثطروا إلثثث  

كاابثه كما أ  للخطي  اإلسكافي تفاسير لطيفة ألسرار الاكرار في  ، (3)الشهاا  عل  أنفسهم بالكفر
 الظثاهر  وأ ، مما يدن عل  أ  تلثك القصثص أو األلفثا  الماراافثة ليسث  مث  الاكثرار، ار  الانزخ 
 يوجثثد  وإنمثثا كلثثه القثثرآ  فثثي مامثثاثلي  نصثثا  يوجثثد  فثثال الانوخثثع كمثثا قثثان السثثيد قطثث  هثثي الحقيقيثثة
  (4)األخو  بي  كالاشابه تماث  م  او   فق  تشابه

اكثثثرار جملثثثة فثثثي القثثثرآ  الكثثثرخم ولكثثث  ل نطلقثثثه علثثث  ونحثثث  فثثثي هثثثذا البحثثث  ل ننكثثثر ال
ففثثي كثث  تلثثك األلفثثا  المكثثرر  والقصثثص المعثثاا  معثثا  جديثثد  ومانوعثثة  مثثا يخرجهثثا مثث  ، العمثثوم

سثواء مكثرر  بلفظهثا ، فالاكرار موجوا م  حي   أ  بعثض األلفثا  هثي ةاتهثا مكثرر ، اائر  الاكرار
ولك  تبق  لك  تلك األلفا  معا  مانوعة ، عاا كما أ   بعض القصص هي نفسها م،  أم بمعناها

 الثثبعض  يؤايثثه ل مثثا المثثراا  المعثثاني مثث  بعضثثها تجعثث  منهثثا  غيثثر مكثثرر  وإنمثثا ماكاملثثة يثثؤاي
 النثثر علث  مقاصثرا وجواهثا ولكث ، اللغثة فثي حقيقيثة و ثاهر  لغوخثة نثرا  وسثيلة كنا  وإ ،  (5)اآلخر
 .الكرخم القرآ  في ل النا  عامة بي  المرتج  والكالم  والشعر

 الثثنص  بهثثا ياسثثق الاثثي األاواي  أهثثم مثث  واحثثدا ليكثثو   الثثنص  لسثثانياي  فثثي الاكثثرار وجثثاء
أو  نفسثثثه المعجمثثي العنصثثر )بإعثثاا  يكثثو   المعجمثثي التسثثا  أشثثكان مثث  شثثك  فهثثو، وخاماسثثك

 مانوعثة وأغثرا   ماعثدا  و ثائ  أااء أجث  مث  ((6)عامثا اسماأو  مرااف شبهأو  له  مرااف  وجوا 

 
 148تنوخ  مشك  القرآ ، لب  قايبة الدينوري،  :    ( 1) 
 131اآلية:  األنعام،    سور   ( 2) 
 66/ 2الكشاف للزمخشري ينظر    ( 3) 
 255ينظر اراساي قرآنية، محمد قط ،  :    ( 4) 
 99ينظر قواعد الادبر األمث  في كاا  هللا، عبد الرحم  الميداني،  :    ( 5) 
 106نحو النص، أحمد عفيفي،  :    ( 6) 
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تحفيثثز  علثث  وجماليثثة تعمثث   توأصثثلية تداوليثثة و يفثثة ةو فثثالاكرار، الخ..والانكيثثد  والاهوخثث  كالانبيثثه
 فإ ، النصي الحذف م  النقيض  الطرف عل  وهو يقع، الجديد  وتسارعي اناباهه للموق   السامع
 .(1)والاكثير الزخاا  بمثابة فهو النقصا  بمثابة الحذف كا 

إلث   يشير بحي  أنه، النص  سيا  في به الالفظ سبق لفظ  إعاا   في  يامث   الاكرار  ولكو  
 تسمياه عل  بعضهم اصطلو وقد ، القبلية اإلحالة ضرو   م  ضربا عد   سابقا  العنصر  هذا  وروا 

 وقد ، اإلحالة غير الاكرار أ  إل، (3) مكرر (  )إحالة  أيضا  وخسم ،  ((2)الاكرارخة  اإلحالة)بمصطلو
 مقثثثدرأو  ملفو ثثثة جملثثثة خثثثالن مثثث  المعنثثث  باكثثثرار الاكثثثرار يكثثثو   أ  حسثثثا  تمثثثام الثثثدكاور ةكثثثر

 وخثثرى ، (4)المرجثثع ةلثثك علثث  الضثثمير عثثوا  فهثثي الخاصثثار قبيثث  مثث  فثثي حثثي  اإلحالثثة، بعضثثها
 ياعط  اإلحالة حي  في، المعن  يجدا  كما الماهية المكرر يجدا   اللفظ  أ   الشاوش  محمد   الدكاور
 تجثثدا  فامنثثع صثاحبها ةاي  علثث  تعثثوا  مثثال فالضثثمائر، والماهيثة الثثنص  خثثارا المعنث  تجثثدا  معهثا
 .(5)األون غير بننه يعاقد  ل حا  الدللة تجدا  وإنما  الذاي 

 : اآلتي المثان للاكرار   وحس  هاليدي مقد    وقد 
 للنار. مقاوم صح  في الافاحاي  ضعي، تفاحاي  س   نوى  وانزعي اغسلي
 كلمثة إعثاا  طرخثق عث  حصث  السثابق المثثان فثي بثالاكرار  الثرب  أ إل   الباحثا   يذه  

 .(6)السابقة( تفاحاي  س  ) عل  العائد ( الافاحاي )
 عنثثد ( تفاحثثاي  سثث  )السابقة اللغوخثثة الوحثثد  ليسثث  ( الافاحثثاي )المكرر  اللغوخثثة الوحثثد  تعثثد 

 .(7)النص  بنية في ثانية مر  لظهورها د مه   جديدا معن  اكاسب   إنها ب ، النص  نحا 
 الطا جثثثثة تفاحثثثثاي  السثثثث   ليسثثثث   أنهثثثثا حيثثثث  ، السثثثثابقة اللغوخثثثثة الوحثثثثد  ليسثثثث   كانثثثث   وإ 

 اكاسثث   ثثثم ومثث ، النثثوى  ومنزوعثثة المنقثثا  المغسثثولة الافاحثثاي  هثثي بثث  السثثو   مثث  مباشثثر  والقاامثثة
 إ  الثثذي  تكثثرارا  تكثثو   فكيثث ، الماهيثثة معثثه وتجثثداي  اللفثثظ وتجثثدا ، وصثثفها وتغيثثر جديثثدا معنثث 
 أعثثااي ( الافاحاي )لفظثثة أ  حيثث   اسثثابدان هثثي تكثثرار أنهثثا علثث  المثثذكور  الافاحثثاي  أ  لثثي يبثثدو

 
 . 1132/ 2أصون تحلي  الخطا ، محمد الشاوش  ( 1) 
 . 119نسيا النص، األ هر  ناا،  :    ( 2) 
 124مشكالي بناء النص، أو خسالف،  :    ( 3) 
 195/ 1ينظر مقالي في اللغة والا ، تمام حسا ،    ( 4) 
 142/ 1ينظر أصون تحلي  الخطا   ( 5) 
 . 106ينظر ننحو النص أحمد عفيفي،  :    ( 6) 
  24ينظر أثر الاكرار في تماسك النص، نوان الحلو ،  :    ( 7) 
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 جديدا وصفا محله وحل   القديم وصفها اسابعدي  ولكنها، تفاحاي  س   وهي السابقة  اللفظة تحديد 
 علث  يقوم الذي السمي السابدان سماي  م  وهذ  معها مسامرا المعن   و  ،  لألون  مغاير  آخر
-تقثديري  فثي– وبثذلك، مغثاير  اللثة تضثمن  (المكرر ) الافاحثاي  إ  حيث  ، والاقابث  الاحديثد  إعثاا 
 مكررًا. اللفظ  اهر كا  وإ  الاكرار اائر  م  خرج  

 : وهي للاكرار ل تخال  ع  الاي ةكرها علما نا القدام  صورا النص  علماء وخذكر هذا
 كمثا– معثا والمعنث  اللفثظ تكثرار القدام  علمائنا عند  وهو: (المحض )الكلي الاام  الاكرار-

 الكلمثة تكثرار هثو الاكثرار بهثذا وخقصثد ، ((1)نفسثه المعجمثي العنصثر  )إعثاا   خطابي  وخسميه-سبق
 .(2)والجم  الكلماي  مجموعة وحا ، والكلمة الحرف تكرار وخشم ، تغيير م  او   هي كما

 مخالفثثة اسثثاخداماي  بثثاألحرى  هثثوأو ، اسثثاخدامه سثثبق عنصثثر تكثثرار هثثو: جزئثثي تكثثرار
 الخ.... لوم  الم–  الم– يظلم–  لم: نحو اللغوي   للجذر

أو  تشثثابه حالثثة بينهمثثا أكثثثرأو  كلماثثي  تكثثرر أ  وهثثو: الاثثرااف شثثبهأو  بثثالارااف تكثثرار
 الاطابق. ارجة في عالقة

-do)واألفعثان..( people-man) العامثة األسثماء بواسثطة الشامان طرخق ع   تكرار-

move) مثث  التسثثا  تحقيثثق فثثي الاكثثرار يقاثثر   وهنثثا، الخ...واألمثثاك  اآلاميثثة غيثثر والمخلوقثثاي 
 السثثثثثمي والسثثثثثابدان، doبواسثثثثثطة ياعلثثثثثق األمثثثثثر نجثثثثثد  الفعلثثثثثي السثثثثثابدان ففثثثثثي السثثثثثابدان آليثثثثثة

 .(3)واألسماء لألفعان المعجمي الارتيبي الهرم سلم تشكال  حي  ، oneبواسطة
 : اآلتي بالمثان للاكرار الصور هذ  توضيو وخمك 

 الصعوا       
 سه  للغاية الاسلق    شرع  في الصعوا إل  القمة

 شيء        
 هو

 العم        

 
 24لسانياي النص، محمد خطابي،  :    ( 1) 
 154البديع بي  اللسانياي والبالغة جمي  عبد المجيد،  :    ينظر  ( 2) 
  256-255التسا  والنسجام في القرآ  مفاا  ب  عرو ،  :    ينظر  ( 3) 
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حيث   المعجمثي المسثاوى  علث  تقثع الاي النصي  التسا    وسائ   م   وسيلة  فالاكرار  إةا
 علثثث  يقثثثع كمثثثا فالسثثثابدان، السثثثابدان شثثثن  ةلثثثك فثثثي شثثثننه أجزائثثثه وتثثثراب  باتسثثثا  الثثثنص  يقثثثوم

 يامث  فهو، كالسابدان قبلية إحالته أ  كما،  أيضا  المعجمي  المساوى   عل   يقع  النحوي   المساوى 
 الثثنص  فثثي سثثابق لفثثظ علثث  المكثثرر اللفثثظ هثثذا يعثثوا  بحيثث  ، الثثنص  فثثي ةكثثر  سثثبق لفثثظ تكثثرار فثثي
 الذاكر . انعاش بغية

 يحمثث  السثثابدان فثثي البثثدي  العنصثثر كثثو   فثثي والسثثابدان الاكثثرار بثثي  العالقثثة وتاجلثث 
 وخبقيهثثا السثثابقة المعلومثة مثث  مكثثرر بجثزء يحثثافظ أنثثه أي، منهثا المسثثابدن الكلمثثة معنث  مثث  جثزءا
 تظهثر كمثا، آخثر جديثدا معنث  إضثافاه مثع القثار   ةه  في وماواصال مسامرا  المعن   ليظ ،  معه

 العنصثثثر بإعثثثاا  يكثثثو   فثثثالاكرار، الاثثثرااف مجالثثثه فثثثي ااخثثث  منهمثثثا كثثث  كثثثو   فثثثي بينهمثثثا العالقثثثة
والسثابدان كثذلك يكثو  باسثابدان كلمثة بمراافثة لهثا ،  لثه  مثرااف  شبهأو    بمراافهأو    نفسه  المعجمي

ولإلجابثة عث  الاكثرار أم بهمثا معثا   أم بالسثابدان ياصث  ولكث  هث  الاثرااف، .إلخ.أو شبه مراافة
هثثثذ  القضثثية الاثثثي اار حولهثثا جثثثدان واسثثع قثثثديما ، هثثذا السثثثؤان سثثنق  قلثثثيال عنثثد قضثثثية الاثثرااف

 .وحديثا
  (1)،(والمثثدام، والثرا ، الخمثثر: كقولنثا، أسثمائه واخثثاالف المسثم  اتحثثاا )): هثو الاثرااف إ 

 وخقثر يثباثه ففرخثق، وحثديثا قثديما العلمثاء بثي   خثالف  حولها  اار  الاي  القضايا  م   الارااف  وقضية
 مثث  أ  )اعلثثم: يقثثون إة  سثثيبوخه هثثؤلء ومثث ، فيهثثا واقثثع وأنثثه العربيثثة خصثثائص  مثث  وخثثرا    بوجثثوا 
 ةهثثث  : نحثثثو واحثثثد  والمعنثثث  اللفظاثثثي  واخثثثاالف المعنيثثثي  اخثثثاالف ل اللفظاثثثي  اخثثثاالف كالمهثثثم
 .(2) وانطلق(

 تالقثي فثي با  )أسثما  بابثاً  لثه عقثد   الثذي  جنثي  كثاب   واللغثوخ   النحثوخي   أكثثر  إثباته  وعل 
 فثثي يصثدر كثا  لثذا بيئاثه ابث  العربثي أ  وحجثاهم، (3) (والمبثاني األصثون اخثاالف علث  المعثاني
 .(4)"ماعدا  والصفاي  األسماء فكان  ، سليمة فطر  ع  حوله م  الحيا  مظاهر ع  تعبير 

 ابثثثراهيم أمثثثان المعاصثثرخ  اللغثثوخي  مثث  ثلثثة الاثثثرااف إثبثثاي  فثثي القثثدام  هثثؤلء تبثثع وقثثد 
 .(5)أني 

 
 50/ 1المث  السائر اب  األثير  ( 1) 
 24/ 1الكاا ، سيبوخه  ( 2) 
 115/ 2الخصائص، اب  جني  ( 3) 
 86/ 1الجرميمعجم علوم القرآ ، ابراهيم  -ينظر    ( 4) 
 ومابعدها، وخقان أنه عدن ع  رأيه ووق  مع مذه  الذي  أنكروا الارااف215ينظر اللة األلفا ، ابراهيم أني ،  :    ( 5) 
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 حثرفي  كث )أ  نظثر  ففثي، األعرابثي ابث   هثؤلء  ومث ،  وتفصثيال  جملثة  وجثوا   ينكر  وفرخق
 بثه فنخبرنثا عرفنثا  ربمثا، صثاحبه فثي لثي  معنث  منهمثا كث  فثي واحد  معن  عل  العر    أوقعاهما
  عثم كما معانيها اخاالف يوج   األلفا  فاخاالف، (1) بجهله( العر   نلزم فال علينا  غمض   وربما
 اللغثثوخي  مثث  الكثيثثر يظثث  كمثثا واحثثد  والمعنثث  اللفظثثا  يخالثث  أ  )محثثان: وخثثه ارسثث   ابثث  ةلثثك

 ولم، المخالفة معانيها م  نفوسها في وما طباعها  عل   بذلك  تاكلم  العر    سمعوا  وإنما،  والنحوخي 
 نجثد  الثرأي هثذا مث  وقرخث  ، (2) (واحد  بمعن  أنهما فظنوا  والفر    فيه  العلة  لذلك  السامعو    يعرف
 معانيهثا تكثو   أ  بثد  فثال صثوتيا مخالفثة الكلمثاي  )مااامث  : يقون بولمفيد  وهو معاصر  لغوي   عند 

 أ  ةلثثك معنثث  (3) (حقيقثثي تثثرااف يوجثثد  ل اأنثثه نثثرى  باخاصثثار فثثنح  هثثذا وعلثث ، كثثذلك مخالفثثة
 الاثثثرااف وخنفثثثي األلفثثثا  بثثثي  اللثثثي وتقثثثار  ، تثثثرااف شثثثبهأو  جزئثثثي تثثثرااف بوجثثثوا  يثثثرى  بولمفيثثثد 
مثثال    لثوخنز فجثو  ، فثنكثرهم ينفثي الاثرااف الاثام، المحثدثي  أكثرإليه  ةه   ما  وهذا،  الاام  المطلق
 األخثرى  منهثا واحثد  كث  تقابث  الاثي اللغوخثة الوحثداي  علث  يطلثق أ  يجث   الاثام الارااف  يرى بن 

 فثيDoor وكلمثة العربيثة فثي بثا   كلمثة بي  كالمقابلة، (4)الواحد  اللغة  في  ل  المخالفة  اللغاي   في
 هنثثثا  يكثثو   ولكثثثي أنثثه المحثثدثو   وخثثثرى ، المعنثث  ةاي  علثثث  تثثدن األخثثرى  هثثثي ألنهثثا، اإلنجليزخثثة

، أمثثر عسثثير وةلثثك، (5)اللفظاثثي  بثثي  المعنثث  فثثي تثثام تطثثابق وجثثوا  مثث  بثثد  ل ومطلثثق تثثام تثثرااف
 ياغير  ول قدمأو  أت  هي أخرى  بلفظة جاء كلمة نسابدن أ  مثال  نساطيع محمد  جاء: مثال  فقولنا
، السثياقاي  مخالث  فثي، فيمثا بالابثاان يسثمو مطلثق تثرااف وأتث  جثاء بثي  يكثو    ثثم  وم ،  المعن 
 بالسثثابدان لنثثا يسثثمو ل ممثثا وأتثث  جثثاء لفظثثة بثثي  فرقثثا أ  هنثثا  يثثذكر هثثالن العسثثكري  أبثثا ولكثث 

 مجيئه يقاضي فال  أت : صلة وقولكإل   يحااا ل تام كالم، فال  جاء يقون إة ، بينهما المطلق
 اللفظثي  احثد  اسثاعم  حاث  كثثر ثثم .نفسثه فثال  أتث  يقثان  ول  نفسثه  فثال   جاء  يقان  ولهذا،  بشيء
 ل اقيق فر   بينهما الماراافاي  اللفظاي  هاتي  ا  أب  هالن  كالم م   ياضو، (6) (اآلخر  موضع
 حاثث  وبثثداها الفثثرو   هثثذ  علثث  طغثث  السثثاعمان كثثثر  ولكثث ، تغييثثر او   بينهمثثا السثثابدان يجثثو 

 
 7كاا  األضداا لالنباري،  :    ( 1) 
 70/ 1تصحيو الفصيو، اب  ارساوخه  ( 2) 
 225-224ينظر علم الدللة، أحمد محاار عمر،  :    ( 3) 
 55-53ن  والسيا ، جو  لوخنز،  :  ينظر اللغة والمع  ( 4) 
 224ينظر علم الدللة، احمد مخاار عمر،  :    ( 5) 
 309/ 1الفرو  اللغوخة، أبوهالن العسكري،    ( 6) 
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 فثي ممكنثا بينهمثا السثابدان فصثار، أت ()كلمة م  نفهمه  ما  هو  )جاء(  كلمة  م   نفهمه  ما  صرنا
تظهر الفرو  فيما بينها وخصبو حينئذ ولك  تلك األلفا  الماراافة ما تلب  حا  ،  السياقاي   جميع

األلفثثا    مثث  الاحقثثق ألجثث  و، كثث  لفثثظ  منهثثا يناسثث  الاعبيثثر عثث  جانثث  واحثثد ل يناسثثبه اآلخثثر
 لجثن المخالفثة السثياقاي  فثي الثدللي والاقثار    الاماث   حي    م   الارااف  الماراافة ترااف تام وأشبا 

وةلك باسابدان الكلمثة بمراافاهثا فثي سثيا  مثا او  ، (1)السابدان خاصية  اساعمانإل      المحدثو  
وبثثثذلك يثثثام الاحقثثثق مثثث  األلفثثثا  الماراافثثثة وخثثثام ، أ  يصثثثاح  هثثثذا السثثثابدان  تغييثثثر فثثثي المعنثثث 

 .إلخ.الامييز بينها وبي  الماراافة  ترااف جزئي
 هثثثؤلء ومثث ، أثباثثه مثث  مثثع بعمومثثه يسثثلم أنكثثرو ل مثث  مثثع ينكثثر  ل ثالثث   فرخثثق وهنثثا 

 وجثوا  وإ  فعثال اللغثة فثي واقثع أنه ونرى  الارااف ننكر ل )إننا:  يقون  حي  ،  الجارم  علي  ورالدكا
 مثثاو ، ((2)والاضثثييق اإلغثثرا  وعثثدم والاثثدقيق الانمثث إلثث   نثثدعو ولكننثثا لهثثا الخيثثر مثث  اللغثثاي  فثثي

 أقثروا الظثاهر  هثذ  أثباثوا فالثذي ، عدمثه مث  هللا كاثا   فثي  الاثرااف  وجثوا   هو  المقام  هذا  في  يعنينا
 وجثثوا  حثون الدراسثثاي  إحثدى خلصث   وقثثد ، القثرآ  فثي الاثثرااف منعثوا أنكروهثا والثثذي ، فيثه بوجثوا 

 عنثدما باراافهثا يظ  الاي والكلماي  هللا كاا   في ترااف )ل أنهإل   الكرخم القرا   في  الظاهر   هذ 
 القثثرآ  أللفثثا  السثثاقرائي الاابثثع )شثهد  كمثثا (3) (الثثدقيق معنثثا  منهثثا أ  لكث  نجثثد  فيهثثا نمعث  النظثثر

 المعاجم له تحشد  الذي المعن  في آخر لفظ  يؤايها ل  معينة  بدللة اللفظة  يساعم  أنه  سياقها في
 (4) (األلفا  م  كثرأو  ق  عدااً  الافسير وكا  

 هللا كاثا   فثي أنثه إل، إلنكار  سبي  ول اللغة في واقع الارااف أ  البح  إليه    يمي   والذي
 األلفثا  اسثاعمان فثي وبراعثة اقة م  الكرخم القرا  في لما( الاام الارااف) ونقصد  معدوم  وج   عز

 بثثن  القثثون يمكثث  بثث ، ماثثراافاي  غيثثر الحقيقثة فثثي همثثا باراافهمثثا يظثث  كلماثثي  كثث  وإ ، واخايارهثا
 بينهمثا الجثامع وأ ، واحثد  معجمثي بننهما م  حق  لنق أو  المعن  في  بينهما  وتقار    تشابه  هنا 
، تراافهمثثا يعاقثد  لفظاثثي  أي بثي  الثثدللي الاطثابق  يلغثثي القرآنثي فالسثثاعمان، العامثة اللاهمثثا هثو

مثث   بثثاألخرى  إحثثداهما اسثثابدان يمكثث  كلماثثا  توجثثد  ل الكثثرخم القثثرآ  ففثثي، بينهمثثا الفثثرو   وخظهثثر
 مراعثا  المفسر فعل : الزركشي يقون الماراافاي   في  أص   فالاباي ،  المعن   في  حقيقي  تغيير  او  

 
 ومابعداها262ينظر الارااف في اللغة، حاكم الزخااي،  :    ( 1) 
 . 320الارااف، علي الجارم،  :    ( 2) 
 162جا في القرآ  فض  حس  عبا   :  اإلع  ( 3) 
 215-214العجا  البياني للقرآ ، عائشة عبدالرحم ،  :    ( 4) 
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 منثثع ولهثثذا اإلفثثراا  معنثث  غيثثر معنثث  للاركيثث   فثثإ ، أمكثث  مثثا الاثثرااف بعثثدم والقطثثع السثثاعمالي 
 فثثي جثثوا   علثث  اتفقثثوا وإ ، الاركيثث   فثثي اآلخثثر موقثثع الماثثراافي  أحثثد  وقثثو  األصثثوليي  مثث  كثيثثر
 ياغيثر أ  غيثر مث  كلماتثه تبثدي  إمكثا  ع  يانز  خا   أابي  واقع  القرآني  فالساعمان(  (1)اإلفراا 
 الكلماثثي  ا  لنبثثي  الطثثوان السثثبع مثث  مثثثال نثثذكر الاوضثثيو مثث  لمزخثثد و ، (2)المطلثثو   المقثثام معنثث 
 ل  السابدان م   هما  بالارااف  الاكرار با    م   بننهما القون  ثم  وم ،  ماراافاا   بننهما  يعاقد   الاي

ر   ﴿: تعثال  قوله ففي، الاكرار جث  ا   الح  رِّ  ب ِّع صث  ا اضثَ لثِّم  فث   ف ُقَلنث  َد ع  َينثًا قث  ر    ع  ُه اَثن اث ا ع شثَ نثَ َي مِّ ر  انف ج 
ب ُهَم   َ   ﴿: األعثراف سور  في  تعال   وقان،  (3)﴾ُكَ  ُأن ا   مََّشر  سث  ر  ف اَنب ج  جث  ا   الح  رِّ  ب ِّع صث  أ  ِّ اضثَ

َينًا  َنُه اَثن ا ا ع َشر    ع   (4)﴾مِّ
 أغلث    لنثا يذكر، في سور  البقر ( انفجري ) األعراف بث سور   لفظة )انبجس (فياسابدل   

 وهثو واحثد  بمعنث  وأنهمثا اللفظاثي  بثي  فرقا يذكروا ولم، أي ماراافاي  سواء  اللفظاي   أ   المفسرخ 
 انفجثري  تكثو   الثرأي هثذا وعل ، (5)واحد   بمعن   اساعمالهما  والظاهر:  األلوسي  يقون،  الماء  خروا

 بثثثا   مثثث  واخاالفهمثثثا الثثثبعض  يظثثث  كمثثثا، الاثثثرااف طرخثثثق عثثث  مكثثثررتي أو  ماثثثراافاي  وانبجسثثث  
 .(6)ولذلك نجد الكثير م  الباحثي  م  يجعلهما م  با  الاكرار بالارااف، أكثر ل الانوخع

 وعل  ةلك جا  لنا أ  نحكم عليهما بالارااف وأمكننا أ  نعابر أ  لفظة)انفجري( 
 ولكث ، صثحيو وةلثك المركثزي  معناهمثا بحسث   الاثرااف طرخثق ع   مكررتا (  انبجس  )و

 ليسث   معلوم هو كما واللغة لفظة ك  تحمله الذي اإلضافي  بالمعن  نذه   فني  بذلك  سلمنا  وإ 
 غيثر منهمثا يجع  اللفظاي  كال فيه وضع   الذي والاركي  ، واألوضا   بالاراكي    وإنما  بالمفرااي 
وإنمثثثثا الثثثثذي وقثثثثع إنمثثثثا هثثثثو اسثثثثابدان  ، وهثثثثو خثثثثروا المثثثثاء العثثثثام معناهمثثثثا جمعهمثثثثا وإ  مكثثثثررتي 

فالسثثيا  الثثذي ، بثثالارااف( أي اسثثابدان لفظثثة بثثنخرى بمثثا يناسثث  وخالئثثم السثثيا  الثثذي وقعثث  فيثثه
وإ  كا  السيا  العام لكال ، وراي فيه لفظة)انفجري(غير السيا  الذي وراي فيه لفظة)انبجس (

ففثثي آيثثة ، اسثثي وهثثو طلثث  السثثقيا لقثثوم سثثيدنا موسثث  عليثثه السثثالماآلياثثي  يثثدور حثثون محثثور أس
 قثثان المثثاء ليثثر قهم هللا يثثدعو أ  منثثه طلبثثوا الثثذي موسثث  لقثثوم اسثثاجابة النبجثثا  األعثثراف جثثاء

 
 78/ 4البرها  للزركشي  ( 1) 
 67جمالياي المفرا  القرآنية،  :    ( 2) 
 59اآلية:  البقر ،    سور   ( 3) 
 160اآلية:  األعراف،    سور   ( 4) 
 . 272/ 1تفسير األلوسي:  ينظر    ( 5) 
 208ينظر مثال م  مظاهر الاكرار في القرآ ، محمد  وخ ،  :  ( 6) 
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هُ ﴿: تعثثثثال  ق اُ  ق َومثثثثُ  فجثثثثيء إسثثثثرائي  لبنثثثثي ةم مقثثثثام اآليثثثثة هثثثثذ  فثثثثي والمقثثثثام، طلبثثثثو  أي ﴾إِّةِّ اَسا سثثثثَ
 هللا انعمهثا الاثي الثنعم تعثداا  مقثام المقثام كا  البقر  سور  في اآلية  أما،  الوضع  ليناس    بالنبجا 

 ل السثثثقيا طلثث   مثث  فهثثو ربثثهإلثث   موسثث  هللا كلثثيم مثث  جثثاء السثثقيا طلثث   أ  كمثثا إسثثرائي  لبنثثي
 أون وهثو المثاء خثروا هثو النبجثا  كمثا أ  ، ﴾و إِّةِّ اَسا َسق   ُموس   لِّق َومِّهِّ ﴿:  تعال   قان،  (1)قومه

 أ  حثي  علث ، بقلثة المثاء  هثور يعنثي إة ، واونه  النفجار  م   أخ   أنه  وقي ،    وبداياه  النفجار
 اإلتيثثا  مثث  بثثد  ل كثثا   كثثذلك األمثثر كثثا  ولمثثا، الكثثثر  فثثي أبلثثغ فهثثو بقثثو   هثثور  النفجثثار معنثث 
 النفجثثار هثثي اللفظثثة فكانثث  ، بصثثدا  الاثثي هثثي لاوافثثق وتالئثثم السثثيا  النبجثثا  مثث  أقثثوى  بلفظثثة

 الثذي السثيا  لاناسث  ، انفجثري  الاعبير وهثو في  أقوى   ولكنه  منها  قرخ    بمعن   انبجس    فاسابدل  
، (2)النفجثار الغاية وهو الغاية وناس   النبجا  وهو الباداء الباداء ناس  ،  وم  ثم،  فيه  وراي 

 خثثروا هثثو العثثام المعنثث  يجمعهمثثا إة ، كلثثي ل جزئثثي تثثرااف ماراافاثثا  النبجثثا و  إةا فالنفجثثار
 اآلياثي  فثي السثابدان غسو   ما وهذا األخرى  ع  تخال  منهما لك  الهامشية  الدللة  أ   إل،  الماء

 في تضارعها بلفظة اسابدالها تم لذلك؛ وسياقها اآلية مقام ع  تعبر ل انبجس   فكلمة، الكرخماي 
 ل أخثرى  محث  كلمثة إحثالن أ  قبث  مث   قلنثا  فكمثا،  الهامشثي  معناها  في  وتفارقها  المركزي   المعن 
 ولكثث ، السثثابدان وقثثو  د يمهثث   الثثذي هثثو والاشثثابه الاقثثار   وإنمثثا الدللثثة فثثي لهثثا مسثثاوخة أنهثثا تعنثثي
 والعك ، انبجس   انفجري  مكا  نسابدن أ  يمك  فال، محدواا السابدان يبق 

 الجماعثثثثة ةهثثثث  فثثثثي المسثثثثاقر العثثثثام المعنثثثث  ضثثثثم  ضثثثثمنيا بينهمثثثثا السثثثثابدان وخبقثثثث ، 
 فيمثا الابثاان وخمكث ، المثاء خثروا علث  يثدن وكالهمثا انفجثري  معناهثا  انبجس    فنقون  ،  (3)اللغوخة
 ل الاثي والعاطفيثة اللغوخثة والعقليثة و يفاهثا منهمثا لك   تبق   ولك ،  (القرآني  السيا   خارا)  بينهما
أنهمثا ليسثاا مكثررتي  وإنمثا المعنث  العثام هثو كمثا ، (4)مقامهثا وتقثوم محلهثا تحث   أ   لألخثرى   يمك 

ففثثي كثث  منهمثثا معنثث  إضثثافي ، وخكثثو  مثثا وقثثع هثثو اسثثابدان عثث  طرخثثق الاثثرااف الجزئثثي، المكثرر
والسابدان كما قلنا  يرتكز عل  الاكرار بحي  أنه يحم  جزءا مكررا م  ، لي  مكررا في األخرى 

 معن  الكلمة المسابدلة ليبقيها معه. 
 المطلثثق الاثثرااف وقثو  وعثثدم القثثرآ  فثي الاكثثرار وقثثو  عثدم قبثث  مثث  لنثا تبثثي  وإ  ثثثم ومث 

، تثرااف نثص أو  جزئثي تثرااف الماراافثة األلفثا  بثي  معنوخثة فثرو   وجثوا  لنا  تبي   وإةا،  أيضا  فيه
 األلفثا  لهثذ  العثام المعنث  أ  حيث   مث  موجثوا  الاكثرار وإنمثا بثالارااف  تكثرار  هنثا   يكو    فكي 

 
 . 40/ 1ينظر مال  الانوخ ، للغرناطي  ( 1) 
 ، 104/ 1ينظر كش  المعاني، اب  جماعة  ( 2) 
 80، علي  وخ ،  :  بي  كا  األلفا  والنظرخة الدللية الحديثة  المجان الدللي  ( 3) 
 المصدر السابق والصفحة نفسها  ( 4) 
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، امكثثررً  اللفثثظ يجعثث  ل خثثا   معنثث  هنثثا  يبقثث  ولكثث ، ماكثثرر ةاتثثه هثثو جزئثثي تثثرااف الماراافثثة
 (-الجزئي الارااف)وخكو  ما حد  هو السابدان بطرخق

 ومثث  ثثثم  السثثابدانإلثث   الاكثثرار مباحثث   قثثد اقاثثر  ضثثم  الشثثاوش محمثثد  الثثدكاور  كثثا  و
 : لدينا يصبو

 بلفظه. العنصر اسابدان
 . الاام شبهأو  الاام بمراافه العنصر اسابدان
 .(1)أوخحاوخه ياضمنه الذيأو  العام المطلق بالسم العنصر اسابدان
 تكثثرار) إبقثثاء عنثثدي يابثثي  إل أنثثه، الشثثاوش محمثثد  الثثدكاورإليثثه  ةهثث   مثثا لثثدي والثثراجو

 سواء  الاكرار يكو   أ  عل ( الاكرار مباح   ضم  الاام العنصر بمراافة تكرارأو   بلفظه العنصر
 عثثز هللا كاثثا   او   العثثااي الكثثالمو  الفصثثيو الشثثعر فثثي الاثثام بثثالمراافأو  بلفظثثه العنصثثر تكثثرار
 .وج 

  

 
 143/ 1اصون تحلي  الخطا ، محمد الشاوش  ( 1) 
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 األول   املبحث 
 النصي   باالتساق  وصلته   االستبدال 

 
 التسثثثا  بمعنثثث  وخثثثرا ، cohesion األجنبثثثي للمصثثثطلو ترجمثثثة هثثثو التسثثثا  مصثثثطلو

 األجنبثثي المصثثطلو علثث  تثثدن جميعثثا وهثثي الارجمثثة فثثي الخثثاالف ناثثاا هثثي أخثثرى  مصثثطلحاي 
cohesion ، وعلثثي غزالثثة أبثثو إلهثثام ترجماثثه فيمثثا، (1) بثثث)السبك( حسثثا  تمثثام الثثدكاور ترجمثثه فقثثد 

 عفيفثثي أحمثثد  ترجمثثه فثثي حثثي ، (3) )التسثثا (إلثث   خطثثابي محمثثد  وترجمثثه ، (2) بثثث)الاضام( خليثث 
 يعنثثثي الثثثذي coherenceاألجنبثثثي للمصثثثطلو ترجمثثثة (5)التسثثثا  مصثثثطلو وجعثثث ، ((4)بثثثث)الرب 
 علثث  للدللثثة((cohesion مصثثطلو اسثثاخدام  الفقيثثه صثثبحي الثثدكاور فضثث  فثثي حثثي ، اإلنسثثجام
 اسثاخدام مثنهم واحثد  كث  آثثر حيث  ، (6)اللثي وتماسثك شكلي تماسكإل   وقسمه، بنوعيه  الاماسك

 الواقع الخاالف م  وعل  الرغم ولك ، العربي الارا    في  وارا  وكلها  مناسبا  يرا    الذي  المصطلو
إلثثثث   يشثثثثيرcohesion المصثثثثطلو أ  علثثثث  مافقثثثثو   معظمهثثثثم أ  إل المصثثثثطلحي  ترجمثثثثة فثثثثي

  مصثثثطلو فثثثي حثثثي  يشثثثير، للثثثنص  السثثثطحية البنيثثثة علثثث  تاشثثثك  الاثثثي الشثثثكلية اللغوخثثثة الوسثثثائ 
coherence    فثي نفضث  ونحث ، الثدللي النسثجام أي الوسثائ  تلثك بثي  المنطقيثة العالقثاي إل 

 علثثثث  للدللثثثثة coherence بينمثثثثا التسثثثثا  بمعنثثثث cohesion مصثثثثطلو اسثثثثاخدام البحثثثث   هثثثثذا
 .(7)النص  نحو لنا وخناجا  الاماسكإل   يفضيا  معا وهما، اإلنسجام

إلثثث    اللغوخثثثة المعثثثاجم فثثثي المثثثاا  هثثثذ  وتشثثثير، (وسثثثق) الفعثثث  مثثث  اللغثثثة فثثثي والتسثثثا 
: ((8)وسثق) فثار  لبث  اللغثة مقثايي  فثي جثاء، والكمثان  والسثاواء  والجامثا   والناظام  الحاواء

 .جمعاه أي، حملاه الماء العي  وسق  : يقان، الشيء حم  عل  تدن كلمة والقاف والسي  الواو

 
 299جراء،  :  ينظر النص والخطا  واإل  ( 1) 
 11ينظر مدخ  إل  علم النص، إلهام أبوغزالة وعلي خلي   :    ( 2) 
 11لسانياي النص، محمد خطابي،  :    ( 3) 
 90نحو النص، أحمد عفيفي،  :    ( 4) 
 90المصدر السابق،  :    ( 5) 
 96/ 1ينظر علم اللغة النصي، صبحي الفقيه  ( 6) 
 105ينظر نحو النص، أحمد عفيفي،  :    ( 7) 
 109/ 6مقايس  اللغة اب  فار ، ماا  وسق  ( 8) 
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، وجمعهثثا طراهثثا اإلبثث  ووسثثق، اجامعثث  : أي اإلبثث  اساوسثثق  : العثثر   لسثثا  فثثي وجثثاء
 .(1)واماأل اساوى  : القمر واتسق

 بثثي  ولكثث ، والاثثراب  والجامثثا  الناظثثام يعنثثي أيضثثا فهثثو الصثثطال  فثثي التسثثا  أمثثا
 فثثثي الموجثثثوا  العالقثثثاي   بننثثثه التسثثثا cater لنثثثا فيعثثثر  ، مثثثا لثثثنص  المشثثثكلة اللغوخثثثة العناصثثثر
 إل يهثام ل التسثا  أ  أي؛ (2) (فيثه تثدخ   فال  الاداولية  اللسانية  المعطياي   أما،  النصية  األشكان
 (3) ما( لنص  المشكلة األجزاء بي  الشديد  الاماسك بننه) خطابي محمد  فهوخعر  ، النص  بظاهر

 إة ،  خسثثاوجبهو  الثثنص  يسثثالزمه وأساسثثي جثثوهري  شثثرط النصثثية اللسثثانياي  فثثي  والتسثثا 
، الثثنص  فثثي الجمثث  أجثثزاء بثثي  يثثرب  كونثثه فثثي أهمياثثه وتكمثث ، وأهمهثثا النصثثية المعثثايير أبثثر  يعثثد 

 منهمثا كث  يفاثر   إة ، آخر ما بعنصر عنصر تنوخ  بارتباط )ياعلق: هاليدي يقون كما  فالتسا 
 يجعث  الثنص  جم  بي  الرتباط وهذا، (4) (إل  األون بالرجو  إل  الثاني  يح   أ   يمك   ول  اآلخر
 كالكلمثة بننثه وتشثعر الثنص  تقثرأ يجعلثك ممثا، (5)  معثي (  نصثي  سثيا   تكثوخ   عث   )المسؤولة  منها

 ثثثال   اماثثداا  علثث  مافرقثثا نثثزن أنثثه مثث  فعلثث  الثثرغم، الكثثرخم القثثرآ  فثثي نالحظثثه مثثا وةلثثك، الواحثثد 
 فثي اآلخثر وبعضثه مكثة فثي نثزن بعضثه ب ، واحد  ومكا   ما  في نزوله  يك   ولم،  سنة  وعشرخ 
 نايجثثثة إل الشثثثعور ةا  ومثثثا، الواحثثثد  كالكلمثثثة كلهثثثا آياتثثثه بثثثن  تشثثثعر تقثثثرأ   حثثثي  أنثثثك إل المدينثثثة
 علث  قدرتثه فثي تكمث  أهمياثه أ  كمثا، وجث  عز  هللا  كاا    بهما  ياص   اللذي   والنسجام  التسا 
 علثث  مباشثثر وبشثثك  يعامثثد  النصثثية الدراسثثاي  فثثي النصثثي والاحليثث ، والالنثثص  الثثنص  بثثي  الامييثز
 .(6)نص  ماهو عل  للاعرف وكافيا ضرورخا شرطا بعضهم لدى لذاعد ؛ التسا 

 بصثثفة  ياصثث  الثثنص  تجعثث  الاثثي هثثي لغوخثثة وسثثائ  عبثثر الثثنص  فثثي التسثثا  وخاحقثثق
 والاكثثرار والحثثذف اإلحالثثة وهثثي بهثثا إل التسثثا  يحصثث  ول، ماسثثقا تجعلثثه الاثثي وهثثي، بالنصثثية
 اإلحالثة بثذلك راصثدا، خطيثة طرخقثة الواصث  المحل  )يسلك  حي  ،  إلخ....الرب   وأاواي   والعط 
 الثثثثثنص  علثثثثث  بنيثثثثثة تاشثثثثثك  الاثثثثثي اللغوخثثثثثة الوسثثثثثائ  مثثثثث  وغيرهثثثثثا، والاكثثثثثرار، والعطثثثثث ، بنوعيهثثثثثا

 
 . 380/ 10ينظر لسا  العر  لب  منظور، ماا  وسق  ( 1) 
 81المصطلحاي األساسية، نعما  أبو قر ،  :    ( 2) 
 5لساياي النص، محمد خطابي،  :    ( 3) 
 15لسانياي النص، محمد خطابي،  :    ( 4) 
 . 97ينظر نحو النص، أحمد عفيفي/ :    ( 5) 
 5ينظر لسانياي النص، محمد خطابي  :    ( 6) 
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 تسهم الاي اللغوخة الوسائ  ع  نبح    فإننا  التسا  ندر   حي   إننا): هاليدي يقون،  (1)السطحية(
 هثثذ  خثثالن مثث  الثثنص  علثث  حكمثثه فثثي يعامثثد  التسثثا  إ  أي، ((2)الشثثاملة الثثنص  وحثثد  بنثثاء فثثي

 الاثي هثي األاواي  هثذ  عبثر الثنص  ااخث  الجمث  بثي  وتاكثو   تنشن الاي العالقاي  أ  إة ،  األاواي 
، للثنص   وشثام  كلثي معنث  ببنثاء تسثمو الاثي اللحمثة تحقيق عل   يعم   بدور   الذي  النسيا  تخلق
 أكثثد  وقثثد ، النصثثو   فثثي والتسثثا  الاثثراب  تحقيثثق فثثي وبثثار  مهثثم اور األاواي  لهثثذ  فثثإ  ثثثم ومثث 
 وكي ، للنص  الال م التسا  تحقيق في  مساهماها  ومدى  األاواي   هذ   أهمية  عل   كرخساان  ايفيد 
 ..(3)األاواي  هذ  طرخق ع  بينها فيما وتا ل  تاعالق الجم  أ 

 ااخثث  التسثثا  عناصثثر بثثي  تنشثثن الاثثي المعنوخثثة العالقثثاي  علثث  خطثثابي محمثثد  وخطلثثق
 يحيث  الثذي العنصثر عل  العاماا  اونما عنصر تنوخ  يساحي   أنه  حي  ،  (الابعية)بعالقة  النص 
 عناصثثثثر طرفثثثثي بثثثثي  المعنوخثثثثة العالقثثثثاي  تلثثثثك فثثثثي تكمثثثث  والتسثثثثا  الثثثثرب  قثثثثو  أ  حيثثثث  ، إليثثثثه

 ثثم، فيثه التسثا  ارجثة  ارتفعث   كلمثا الثنص  فثي التسثاقية  الوسثائ   عثدا    ااي   وكلمثا،  (4)التسا 
، (5)منسثثجما يكثثو   ل ةلثثك ومثثع عاليثثة الثثنص  فثثي التسثثا  ارجثثة تكثثو   قثثد  أنثثه بيثثد ، النصثثية ارجثثة
 اتسثا  عالمثة أي فوجثوا ، نثص  ماهو عل  للاعرف كافيا شرطا يكو   أ  التسا  ع   ينفي  وةلك
، (6)شثثارون قثان كمثا منسثجما مقطعثا مثثال قثولي  تاثثابع يكثو   حاث  وكافيثا ضثرورخا شثرطا يمثث  ل

 المالقثي يجثد  ل ةلثك ومثع، لالتسا  المحققة العناصر فيه تغي    الاي  النصو    الكثير م   فهنا 
 : وهما قوله لانكيد  مثالي  شارون وخذكر، منسجم نص  أنها عل  لهاتقب   في صعوبة

 شديد  البرا .الشديد  بالزكام ماري  أصيب  
 الرابعة. س  منذ  البيانو ياعلم ألبير لك ، بالزكام صوفي أصيب  
 رابث  وجثوا  عثدم رغثم علث  األون المثان فهم في  صعوباي   أي  يواجه  ل  المالقي  أ   حي  

 الثذي المبثرر يفهثم فثي حثي  ل، ماري  و كام الشديد  البرا  بي  منطقية عالقة لوجوا  وةلك،  اتساقي
 (7)(لك )التساقي الراب  وجوا  عل  رغم صوفيا بزكام للبيانو ألبير تعلم بي  يرب 

 
 المصدر السابق والصفحة نفسها  ( 1) 
 215التسا  والنسجام في القرآ ، مفاا  ب  عرو ،  :    ( 2) 
 96/ 1وخنظر علم اللغة النصي، صبحي الفقيه   459ينظر المصدر السابق نفسه،  :    ( 3) 
 15، محمد خطابي،  :  ينظر لسانياي النص  ( 4) 
 96/ 1، وخنظر علم اللغة النصي، صبحي الفقيه125ينظر البديع بي  اللسانياي والبالغة، جمي  عبد المجيد،  :    ( 5) 
 55ينظر التسا  والنسجام في القرآ ، محمد مفاا ،  :    ( 6) 
 56ينظر المصدر السابق،  :    ( 7) 
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 تامثثث  حيثث  ، للثثنص  والخارجيثثة الداخليثثة البنياثثي  بثثي  الفصثث  يمكثث  ل ةلثثك علثث  وبنثثاءً 
 البنيثثثة  فثثثي حثثثي  تعامثثثد ، الثثثنص  أواصثثثر بثثثي  لاثثثرب  لغوخثثثة وسثثثائ  اعامثثثاا  فثثثي( التسثثثا )الداحلية
 وخارجه. النص   اهر بي  الاوفيق عل  يعم  وكالهما (1)المقام مراعا  في( النسجام)الخارجية
 شثك  فثي الثنص   هثور علث  يعم  فكالهما، والنسجام  التسا   بي   الفص   يمك   ل  اإةً 

 أ  نثثذكر أ  هنثثا المفيثثد  ومثث ، وجثثه أكمثث  علثث  مضثثمونه يثثؤاي بحيثث  ، ماماسثثك ومفهثثوم واضثثو
 ولثم، (النظم)مسثم  تحث   عنثد  والنسثجام التسا   رفعُ   قد   الجرجاني  عبد القاهر  الشيخ  العالمة
 نظثم وأمثا) : الجرجثاني يقثون، الواحثد  كالشثيء وأنهمثا، معثا ضثرورتهما علث   أكد   ب   بينهما  يفص 
 المعثثاني آثثثار نظمهثثا فثثي تقاضثثي ألنثثك_ الحثثروف كثثنظم لثثي  أي-كثثذلك فيثثه األمثثر فلثثي  الكلثثم

 فثثي األلفثثا  توالث   أ  الكلثثم بثنظم الغثثر   فلثي ، الثثنف  فثثي المعثاني ترتيثث   حسث   علثث  وترتيبهثا
 فالجرجثاني،   (2) (العقث  اقاضثا  الذي الوجه عل  معانيها وتالق   اللاها تناسق    أ   ب ،  النطق
 األلفا  يابع  أ  بد  ل  ب ،  فحس    فيه  واناظامها  األلفا  توالي مجرا  لي  النص   أ إل    يشير  هنا

 يسثامر و، مناقضثا ول لثه مخثال  غيثر للواقثع مطابقثا يكثو   الثذي الوجثه  علث   المعثاني  في  تناسق
 ل فإنهثثثا المعثثثاني أوعيثثثة كانثثث   إةا األلفثثثا  إ : )فيقثثثون الثثثنظم عثثث  فكرتثثثه توضثثثيو فثثثي الجرجثثثاني

 الثثدان اللفثثظ وجثث   الثثنف  فثثي أول يكثثو   أ  المعنثث  وجثث   فثثإةا، مواقعهثثا فثثي المعثثاني تابثثع محالثثة
 .(3) (النص  في أول مثله يكو   أ  عليه

 بعضثها جملثه تثرتب  لثم مثا الثنص  فثي( انسثجام  ول  اتسثا   ل  أي)  نظم  ل  القون  وخالصة
 علثثث  واحثثثد  كثثث  تنبنثثثي وأ ، بينهثثثا فيمثثثا تثثثرب  منطقيثثثة عالقثثثاي  جملثثثه كثثث  بثثثي  وتكثثثو  ، بثثثبعض 
 رجعث   إةا أنثك اعلثم) : الجرجثاني يقون ةلك فيو ،  الواحد   كالكلمة  كله  النص   بن   فاشعر  األخرى 
ترتيثث   ول الكلثثم فثثي-انسثثجام ول اتسثثا  ل-نظثثم ل أ  الشثثك يعارضثثه ل علمثثا علمثث   نفسثثكإلثث  

 (4) (تلك م  بسب   هذ  وتجع ، بعض  عل  بعضها وخبن ، ببعض  بعضها حا  يعلق
 علث  وتسثاعد ، النصثية صثفة الثنص  تمثنو الاثي األاواي  تلك  م   واحد   النصي  والسابدان

 و، الثثنص  فثي التسثا  عليهثا يرتكثثزإلث   األاواي  أهثم أحثد  ُيعثد  السثثابدان حيث  ، وتالحمثه اتسثاقه
 لمعرفة الوراءإل   بالعوا  تقضي الاي السابدان  طبيعة  في  والتسا   السابدان  بي   العالقة  تكم 

 
 14ينظر لسانياي النص، محمد خطابي،  :    ( 1) 
 98-97الئ  اإلعجا ، عبد القاهر الجرجاني،  :    ( 2) 
 99المصدر السابق،  :    ( 3) 
 100السابق،  :    ( 4) 
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 تثم ما فإةا، الغال   في قبلية هي طرفيه بي  السابدان فعالقة،  (منه  المسابدن)  المفار    العنصر
 ةلثك عنثد و ، عنصثرخه بي  المرجعية عندئذ  تاحقق منه المسابدن  وتحديد   النص   ااخ   سابقا  الرجو 
 السثثابق ربثث  علثث  تعمثث  الاثثي هثثي السثثابدان طرفثثي بثثي  المعنوخثثة العالقثثة وقثثو ، التسثثا  ياحقثثق
 وأ  السثابدان طرفثي بثي   العالقثة  توضثيو خمكث و ، التسا إل    يؤاي  مما،  النص   في  بالالحق
 : الرخاضي اآلتي  بالامثي  لالتسا  مفض    السابدان

 {اتسثثثثثثثثثثا = }  به المسابدن العنصر ∋ منه المسابدن العنصر
 تخطيثثه فثثي التسثثاقية الوسثثائ  أحثثد  وكونثثه النصثثية الدراسثثاي  فثثي السثثابدان أهميثثة وتعثثوا 

 أي الجملاثثي أو  الواحثثد  الجملثثة أجثثزاء بثثي  بثثالرب  يكافثثي ل أنثثه بحيثث  ، والجملاثثي  الجملثثة حثثاجز
 بثثي  للثرب  ياجاو هثثا بث  فحسثث  ، الجملاثي أو  الواحثثد  الجملثة فثثي بنيثوي  اتسثثا  بخلثق يقثثوم ل أنثه
ا ل ُكَم فِّي ف   ﴿: تعال  قوله ةلك وم ، والليا بنيوخا اتساقا النص  اتسا  في يسهم مما، جم   عد  م 

ُبوا أ ُترِّخُدو   أ   ت َهُدوا م  و   الُمن افِّقِّي   فِّئ ا َي ِّ  س  ُهم بِّم ا ك  د  ل ُه و    أ ض  َّ ّللاَُّ  َ ّللاَُّ أ َرك س  ل   ت جِّ م   ُيَضلِّ ِّ ّللاَُّ ف 
بِّيالً   ..."فيهثا أركسثوا الفانثةإلث   مثاراوا كث  قومهم وخنمنوا ينمنوكم أ  يرخدو   آخرخ   ساجدو    .﴾س 

رِّخ   ﴿: فقوله،  (1) افِّقِّي    ﴿: قولثه مث  مسثابدلة جاءي   ﴾آ خ   المنثافقي  مث  فرخثق هثم فث خرو   ﴾ اَلُمنث 
 عليثه للرسثون يظهثرو   أنهثم إة ، أولئثك نيثة غيثر هثؤلء نيثة  أ   حيث    أولئك  ع   يخالفو    أنهم  إل

 فكث ، ةلثك عكث  لهثم يظهثرو   قثومهمإلث     رجعثوا  وإةا،  عامثة  وللمسثلمي   اإليمثا   والسالم  الصال 
 الرسثثثثون ليثثثثنمنوا بننفسثثثثهم النجثثثثا  همهثثثثم فكثثثث  والمسثثثثلمي  الرسثثثثون ليثثثثنمنوا بننفسثثثثهم النجثثثثا  همهثثثثم

 عثنهم وخخالفثو  ، النفثا  فثي أي الصثفة فثي أولئثك مع يافقو   فإنهم ثم  وم ،  (2)وقومهم  والمسلمي 
 .آية م  وأكثر جملة أكثرم  بي  الرب  عل  عم  هاهنا والسابدان النية في

   نوعه                    المسافة(             به المسابدن)       منه المسابدن)
                                      اسمي                    آياي  ثال               آخرخ   المنافقي 

 حا  يرب  ب ، فحس   مكانيا الماباعد  الجم  بي  الرب  في السابدان إسهام يقاصر ول
 آياثي  بثي  واقثع السثابدان يكثو   عنثدما الحثان هثو كمثا وةلك، و مانيا مكانيا الماباعد   الجم   بي 
 نزلث   واحثد  تكثو   كثن ، غيراألخثرى   مثا  فثي سثور  نزون  كا   إةا  خاصة،  مخالفاي   سورتي   م 
 اآليثاي  هثذ  مث  السثابدان وخجعث ، التسثا  وخحثد   الثرب  يثام ةلك ومع بالمدينة  واألخرى   بمكة

 
 90-87النساء    سور   ( 1) 
 117/ 1ينظر غرخ  القرآ ، اب  قايبة الدينوري   ( 2) 
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 بثثثي  الواقثثثع السثثثابدان نحثثثو علثثث  وةلثثثك، ومانثثثاغم مسثثثامر اتصثثثان فثثثي وخبقيهثثثا ماقاربثثثة الماباعثثثد 
 .(2)األعراف سور  في( انبجس  )بلفظة (1)البقر  سور  في( انفجري ) لفظاي

 بوجرانثد  يقثون ةلثك وفثي، للجمث  الدلليثة السثيطر  وتوسثيع بمثد  أيضثا السابدان وخقوم  كما
 بثثثي  الحاصثثث  فالرتبثثثاط، الموسثثثع الانشثثثي  لنمثثثوةا يصثثثلو السثثثابدان أمثلثثثة مثثث  كبيثثثرا قسثثثطا إ 

 البثدي  العنصثر وجثوا  إ  حيث  ، الثنص  هيك   ااخ   المعلوماي   بانشي   يسمو  السابدان  عنصري 
 المعنثث  ليظثث ؛ واسثثامرارخاها باثثدفقها وخسثثمو نشثثطة حالثثة فثثي المعلومثثاي  يبقثث  الالحقثثة الجمثث  فثثي

 يثؤاي ممثا، (3)أخثرى  مثر  بثه الاصثرخو إعثاا إلث   الحاجثة اونمثا القار   ةاكر   في  ومحفو ا  مسامرا
 تعثثال  قولثثه  ففثثي ، الخطثثا   وضثثو  علثث  وخعمثث  الفهثثم عمليثثة وخسثثه  بثثالالحق السثثابق ربثث إلثث  

  لثث   المنثثافقي  لفظثثة أ  نجثثد ، قليثث  قبثث  الثثوارا  المثثثان مثث ( المنثثافقي ) مثث  المسثثابدلة(  آخثثرخ )
 غيثر هثذ  المنافقي  صفة بن  خاللها م   وفهم، القار   انابا  وجذب   ،  (آخرخ )  قوله  في  مسامر 
 اونمثثا( آخثثرخ ) قولثثه فثثي قائمثثا المعنثث  و ثث ، عثثام بوجثثه النفثثا  صثثفة فثثي مافقثثو   أنهثثم إل، تلثثك
 .القار   بذه  مسامرا المعن  وبقي، أخرى  مر  ةكرها إعاا 

 شثثثارون  ةلثثثكإلثثث   ةهثثث   كمثثثا السثثثامرارخة لطثثثابع المحققثثثة العناصثثثر مثثث  فالسثثثابدان اإةً 
 الثثنص  فثثي القثثار  األساسثثية الصثثفة هثثي السثثابدان يمنحهثثا الاثثي  هثثذ  والسثثامرارخة الطثثراا  وصثثفة
 .(4)النصية اللسانياي  منظور م 

 نفث  تكثرار الثنص  صثاح   تجنيث   علث  مقدرتثه في أيضا وأهمياه السابدان  اور  وخامث 
 لمسثة يضثفي الثذي األمثر، الجمث  وتوليثد   وتجثداها  األلفثا   تنوخثع  فثي  يسهم  مما،  اللغوخة  الاعابير
 مثثث  الثثثنص  صثثثاح   إعفثثثاء علثثث  أيضثثثا يعمثثث  أنثثثه كمثثثا، لاكثثثو   مثثثا كانثثث   الثثثنص  علثثث  جماليثثثة

 يثثدن وممثثا، (5)الثثنص  مقروئيثثة علثث  بالسثثل   يثثنعك  قثثد  الثثذي األمثثر، للضثثمائر المفثثرط السثثاخدام
 ثثال   األنعثام سثور  فثي خثام الكثرخم القثرآ  أ  األلفثا  فثي وخنثو   الاكرار يجن   السابدان  أ   عل 
َم  ﴿: تعثال  قثان، (6)مخالفثة بنلفا  مااالياي   آياي  َم ت َعقِّلثُو   ة لِّكثُ لَّكثُ هِّ ل ع  اُكَم بثِّ صثَّ  اآليثة فثي وقثان، ﴾و 

 
 59اآلية:    ( 1) 
 160اآلية:    ( 2) 
وخنظثثر علثثم لغثثة الثثنص، عثثز  100الثثنص، لينثثد  قيثثا ،  : : وخنظثثر لسثثانياي 300ينظثثر الثثنص والخطثثا  واإلجثثراء، بوجرانثثد،   ( 3) 

 114شب ،  :  
 79وخنظر البديع بي  اللسانياي والبالغة، جمي  عبد المجيد،  :   31ينظر التسا  والنسجام، مفاا  ب  عرو ،  :    ( 4) 
 82ينظر مدخ  إل  علم لغة النص، األخضر صبيحي،  :    ( 5) 
 10جملة ونحو النص،  :   اهر  السابدان بي  نحو ال  ينظر  ( 6) 
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َم تث ذ كَُّرو    ﴿: بعدها الاي لَّكثُ اُكَم بِّهِّ ل ع  صَّ مَ  ﴿: بقولثه األخيثر  وخثام، ﴾ة لُِّكَم و  َم و   ة لِّكثُ لَّكثُ هِّ ل ع  اُكم بثِّ صثَّ
 .(1)﴾ت اَُّقو   

 تعثثدا  بثثا   مثث  لثثي  السثثابقة اآليثثاي  فثثي السثثابدان أ إلثث   النابثثا  نلفثث   أ  المهثثم ومثث 
 السثابقة اآليثاي  فثي السثابدان جثاء بث ، فق  الاكرار اجانا   با   م   ول،  فحس    وتنوعها  األلفا 
  الوالثثدي  وعقثو   الثثنف  قاث  مثث   األولث الخمثث  الوصثايا ةكثثر فبعثد  أيضثثا، الليثة لمقاصثثد  تحقيقثا
 العقث  إل يثدفعها ل األشثياء تلثك كث  أ  ةلثك، باعقلو   اآليه هذ  تخاام أ   لزاما  كا   باّلِل  والشر 

 م ،  األخرى  الخم   الوصايا  ةكر بعد   باذكرو    الاالية  في حي  خام    سوا   تركها  عل  يحم   ول
 أثنثثاء هللا وصثثايا ياثثذكر أ  يجثث   فالمسثثلم، هللا بحقثثو   والوفثثاء  والعثثدن الكيثث  وايفثثاء الطمثثع عثثدم

: تعال  قوله وهي بالاقوى  خام   األخير  أ  حي  في، مصالحه وراء ينجر ول الدنيوخة  المعامالي 
 أ  حيثث  ، باقثثوا   أوصثثاهم لعبثثاا  وبينهثثا الوصثثايا تلثثك سثثبحانه ةكثثر أ  بعثثد  وةلثثك، "تاقثثو   لعلكثثم"

 العقثث  وبثثي  باقثثوا   أمرنثثا سثثبحانه لثثذلك؛ وعقابثثه هللا لغضثث   مثثؤا   وشثثرعه بثثه هللا أمثثر مثثا اتبثثا  تثر 
 .(2) (اتق ) وتذكر عق  فم ، سليمة منطقية عالقة والاقوى   والاذكر

، تكرارهثثا وخمنثثع  اللغوخثثة والاعثثابير الجمثث  مثث  الكثيثثر إبعثثاا  علثث  يعمثث  السثثابدان أ  كمثثا
 بالرتابثة  ومالقيثه الثنص  قثار   تشثعر قثد  الكثيثر  والجم   اللغوخة  الاعابير  م   الكثير  إعاا   إ   حي  
 اور يثنتي وهنثا، ورائثه مث  طائث  ل الثذي الحشو في وإعااتها الجم  تكرار ياسب   قد  كما،  والمل 

 علث  يعمث  ممثا، وأقصثرها الكلمثاي  بنقث  الجمث  م  الكثير واخاصار النص  تبسي   في  السابدان
 والاعثثابير الجمثث  مثث  الكثيثثر اسثثابدان عنثثد  يحثثد   مثثا نحثثو علثث  وةلثثك القثثار   عنثثد  الفهثثم تسثثهي 
 بعثثض  وكاسثثاعمان، إلثثخ...و ول ونعثثم بلثث ، الجثثوا   بحثثرف كالسثثابدان الجثثوا   بثثنحرف  اللغوخثثة
يُم ر   ِّ و  ﴿: مثث  ةلثثك قثثان تعثثال ، (تلثثك_ ةلثثك) نحثثو اإلشثثار  كنسثثماء اللغوخثثة الاراكيثث   ر اهِّ ان  إِّبثثَ إَِّة قثث 

ل َم تُ  َوت   ق ان  أ و  َي   ُتَحيِّي الم  ان  ب لث  ؤَ أ رِّنِّي ك  يل كثِّ  و   مِّ  قث  َلبثِّ ئِّ َّ ق  بلث  فهثو لثي  : أي، (3)﴾...ل ِّي َطمث 
 .(4)شاكا عليه الصال  والسالم ولكنه أراا أ  يطمئ  قلبه بالنظر

 
 154-152األنعام، اآلياي    سور   ( 1) 
 174/ 1، وخنظر مال  الانوخ  للغرناطي،  176وخنظر كش  المعاني لب  جماعة،  :  ،  566/ 2ينظر ار  الانزخ  لالسكافي  ( 2) 
 259اآلية:  البقر ،    سور   ( 3) 
 299/ 1للكرماني، وخنظر غرائ  الافسير  199/ 1ينظر معاني القرآ  لألخفش  ( 4) 
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 جانث   مث  يكثو   فقثد ، للنص  اإليجا و   الخاصار  جان   م   يحقق السابدان  كا   وإ 
اُ ُكَم حث  نِّ  ﴿: قولثه تعثال  نحثو وةلثك،  (1)أخثرى   جهثة  م   والاخصيص   جهة  م   لالتسا   آخر    رَ سث 

َرث ُكمَ   فثي يلقث  لمثا بالحر    النساء وتشبيه )نسا كم( م  اسابدان هنا  فحرثكم،  (2)  ﴾...لَُّكَم ف َنُتوا ح 
 .(3)بالبذور النط  م  أرحامه 

 يكثثو   عنثثدما وةلثثك ، وتثبياهثثا وتقوخاهثثا المعلومثثاي  علثث  بالانكيثثد  أيضثثا السثثابدان وخقثثوم
 اللغثثة فثثي األلفثثا  هثثذ  أ  حيثث  ، ..(نفثث – بعثثض _ كثث ) نحثثو اللغوخثثة األنمثثاط بنحثثد  السثثابدان
 أيضثثثا السثثثابدان وخقثثوم والشثثثمون اإلحاطثثثة إلفثثاا  تثثثنتي، المعنثثوي  الاوكيثثثد  ألفثثثا  مثث  هثثثي العربيثثة
 اللغوخثثة األنمثثاط بنحثثد  السثثابدان يكثثو   عنثثدما وةلثثك ، وتثبياهثثا وتقوخاهثثا المعلومثثاي  علثث  بالانكيثثد 
 الاوكيثثثد  ألفثثثا  مثثث  هثثثي العربيثثثة اللغثثثة فثثثي األلفثثثا  هثثثذ  أ  حيثثث  ، ..(نفثثث – بعثثثض _ كثثث ) نحثثثو

 قولثه نحثو وةلثك، (4)الحامثان وإ الثة اللثب   ورفثع  والعمثوم  والشثمون  اإلحاطثة  إلفثاا   تنتي،  المعنوي 
ُم اَسُكَ  أ َن   و   ": تعال  نثَّة  و   ُقَلن ا ي ا آا  َوُجك  الج  دًا و      ا ر غث  َنهث  ال  مِّ َئُام اكثُ ُ  شثِّ يثَ ر    و   ح  ج  ذِّ ِّ الشثَّ ا هث  بث  ل  ت َقر 

يعثاً قُ   ...ف ا ُكون ا مِّ   الظَّالِّمِّي    مِّ ا ج  َنهث  آام  تكثرار عث  وتنكيثدا  بثديال"  جميعثا" قولثه  (5)  ﴾َلن ا اَهبُِّطوا مِّ
 اآليثثاي  فثثي ةكثثرهم الثثوارا  السثثالم عليهمثثا وحثثواء آلام اسثثابدان هثثي فجميعثثا، السثثالم عليهمثثا وحثثواء
 (6)الشيطا  معهما وقي  السابقة

 
 

  

 
 8ينظر السابدان في جملة الاذيي  عقي  جاسم،  :  29ينظر اور المنها السابدالي، وليد عبدهللا  :    ( 1) 
 223اآلية:  البقر ،    سور   ( 2) 
 139/ 1تفسير البيضاوي   ( 3) 
 503/ 3ينظر النحو الوافي عبا  حس   ( 4) 
 37-34البقر  اآلياي م    سور   ( 5) 
 10/ 1الجاللي تفسير    ( 6) 
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 السياق  وفاعلية االستبدال
 سوسثير اي اراساي  في مبثوثة إشاراي  في العشرخ  القر   بداية في  السيا   فكر    هري  

 العالقثثثثثثاي  عثثثثثث  حديثثثثثثثه خثثثثثثالن مثثثثثث  للسثثثثثثيا  سوسثثثثثثير تطثثثثثثر   حيثثثثثث  ، (1)وغيرهمثثثثثثا جاكبسثثثثثثو  و 
: سوسثير يقثون اللغثة فثي( والعمثواي األفقثي الشهيرخ  المحورخ  عبر  والغيايبة  الحضورخة)السياقية
 لحثق هثو ولمثا سابق هو لما مقابلاها بفض  إل قيماها تكاس   ل، ما سيا  في وقع    إةا  الكلمة
، فحسث   فثرااى الكلمثاي  علث  ينطبثق ل السثيا  مفهثوم إ : أيضثا وخقون،  (2)  (معا  بكليهماأو    بها

 البدايثثثة أ  إل، (3) (الكلمثثثاي والوحثثثداي المركبثثثة مهمثثثا بلغثثث  الطثثثون مثثث  مجموعثثثاي  علثثث   وإنمثثثا
 األنثربثثولجي العثثالم جهثثوا  فثثي مامثلثثة كانثث   السثثيا  نظرخثثة لظهثثور مهثثدي  الاثثي والفعليثثة الحقيقيثثة

  منطقيثة ترجمثةإلث   الوصثون فثي عجثزا واجثه  عنثدما  السثيا   فكثر   أمامه  لح    فقد ،  مالينسوفسكي
 السثثيا  فثثي رأينثثا  لثثو فقثث  معنثث  لثثه يكثثو   المنطثثو   الكثثالم أ  لثثه ليابثثي  سثثجلها الاثثي للنصثثو  

 الثذي فيثر   اللغثوي  للعثالم النطال   نقطة بعد  فيما الجهوا  هذ  أصبح   ثم، (4)فيه  اساخدم  الذي
 اتجاهثثا السثثيا  فكثثر  تطبيثثق فثثي اتجاهثثه مالينوفسثثكي علثث  فيثثر   أخثثذ  وقثثد ، إفثثاا  أيمثثا منهثثا أفثثاا 

 فكثثر  باطثثوخر فيثثر   قثثام ولثثذلك، (5)العمليثثة واألحثثدا   النظثثري  اإلطثثار بثثي  خلثث  أنثثه أي، براجماتيثثا
 منحصثثر  اللغثثوي  البحث   مهمثثة أ  اعابثثار مث  منطلقثثا منهجيثة أكثثثر لابثثدو تنطيرهثا وحثثاون السثيا 

 بمثا لاصثبو؛ سثواها او   والجمث  والكلمثاي  األصواي    معاني  أي  اللغة  عناصر  معاني  تقصي  في
 أكثثدي  والاثثي، المعنثث  علثثم فثثي األسثثا  حجثثر تمثثث  الاثثي النظرخثثة، السثثياقية بالنظرخثثة اليثثوم يعثثرف
 جثاءي  الاثي األخثرى  اللغوخثة النظرخثاي  معظثم  مقولتهثا تبنث   وقثد ، للغة الجاماعية  الو يفة  عل 
 .(6)بعدها

 مثث  مثثنخوة  اللغثثة فثثي والسثثيا ،  context األجنبثثي المصثثطلو يقابثث  السثثيا  ومصثثطلو
 السثي : فثار  ابث  يقثون والثنظم السثاواء  اللغوخثة المعثاجم  فثي  سثو    ماا   تفيد و ،  (  و    )  الجذر

 
 ومابعدها137ينظر اللة السيا ، را  الطلحي،    ( 1) 
 186ارو  في األلسنية العامة، اي سوسير،  :    ( 2) 
 188المصدر السابق،  :    ( 3) 
 74ينظر علم الدللة، بالمر،  :    ( 4) 
 . 23ينظر اللغة ونظرخة السيا ، علي عزي،  :    ( 5) 
 158، وخنظر اللة السيا ، را  الطلحي،  :  68ينظر علم الدللة، أحمد مخاار،  :    ( 6) 
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 مثثث  اسثثثايق مثثثا والسثثثيقة، سثثثوقا يسثثثوقه سثثثا : يقثثثان الشثثثيء حثثثدو وهثثثو واحثثثد  أصثثث  والقثثثاف والثثثواو
 .(1)اإلب 

، السثحا   الرخثا  وسثاق   خيثراإليثه  هللا سثا : المجثا  مث   يقثان  البالغثة  أسثا   في  وجاء
 .(2)تاابع   اإلب  وتساوق  

 وتقثثديم تحديثثد  فثثي صثثعوبة تواجثثه الاثثي المصثثطلحاي  مثث  فالسثثيا   الصثثطال  فثثي أمثثا
 هثو مثا: السثؤان علث  بسثي  جثوا   إعطثاء يمكث  ل )بننثه لينز جو   صر  وقد ، له جامع  تعرخ 
 علث  للعثثور المحاولثة فثي هثي حبلص  محمد  قان كما ةلك في الصعوبة تكم  وربما،  ((3)السيا  
 وأهمياثثه السثثيا  عناصثر عثث  يبحثث   را  ةلثك أجثث  ومثث ، المناطقثة يقثثون كمثثا مثانع جثثامع تعرخث 
 عرفثه كمثا السثيا  نعثرف أ   لنثا   يمكث  فإنثه ةلثك ومثع، (4)لثه  تعرخث   تقثديم  عث   النظثر  وصرف
 تاصث  ومقيثا  ووحداتثه الثنص  عناصثر  فيه تناظم  عام  )إطار:  بننه  بوار   الرحم   عبد   الدكاور
 يقثثدمها الاثثي المعرفيثثة العناصثثر مجمثثو  ترعثث  وتداوليثثة لغوخثثة وبيئثثة بينهثثا فيمثثا الجمثث   بواسثثطاه
 .((5)للقار   النص 

  الحضثثثور/ والمخاطثثث     المثثثاكلم) فثثثي ومحدااتثثثه السثثيا  عناصثثثر هثثثايم  حثثثدا  وقثثثد  هثثذا
 ضثرورخة كلهثا ليسث   بننه   صر    ثم،  ..(الغر  /المفاا /النظام/الرسالة/الشك   /القنا /    الموضو /

في ، الاحلي  أثناءإليه  بحاجة بننه يح  ما منها يخاار أ  النص  محل   وعل   المواق   جميع  في
 .(6)المكا  /الزما  /القار  / الكات  )الاالية العناصر م  وبراو   يون عند  السيا  ياشك  حي 

 يجعثث  كونثثه مثث  العظيمثثة ومكاناثثه الحديثثثة اللسثثانياي  فثثي  السثثياقي المثثنها  أهميثثة وتثثنتي
 المعثثاني مثث  علثث  الثثرغم الكلمثثة علثث  واحثثد  قيمثثة يفثثر   أنثثه بمعنثث  أي، النقيثثاا  سثثه  المعنثث 
 عثثث  ابحثث   بثث  الكلمثثة معنثث  عثث  تبحثث   ل) قيثث  ولثثذلك، عليهثثا تثثدن أ  بوسثثعها الاثثي المانوعثثة
 أ إلثث   وخثثون بثثراو   مثث  كثث  يثثذه   لثثذا، النصثثو   تنوخثث  فثثي فعثثان اور فللسثثيا ، (7) (اسثاعمالها

 
 117/ 3مقايي  اللغة، اب  فار   ( 1) 
 484/ 1البالغة، الزمخشري   أسا   ( 2) 
 242اللغة والمعن  والسيا ، جو  لينز،  :    ( 3) 
 29ينظر البح  الدللي عند األصوليي ، محمد يوس  حبلص،  :    ( 4) 
 المعن ، عبدالرحم  بو ار ، مقان عل  النارن المنها السياقي واور  في تحديد    ( 5) 
 54-53لسانياي النص، محمد خطابي،  :    ( 6) 
 196ينظر العربية وعلم اللغة الحدي ، محمد محمد ااوا،  :    ( 7) 
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، (1) مثثا( خطثثا   فيثثه يظهثثر الثثذي السثثيا  العابثثار بعثثي  ينخثثذ  أ  عليثثه ينبغثثي الخطثثا   )محلثث 
فثي   ماناهيثة معلثوم هثو كمثا فاأللفثا ، عليها تدن أ   يمك   كثير   معا   لها  السيا   خارا   فالكلمة
، تحملهثا الاثي المعثاني بقيثة او   بعينه معن  عل  تدن أ  يمك  ول  ،  ماناهية  غير  المعاني  حي 
( عثي ) ككلمثة، (2)اللفظثي المشثار  ألفثا  مث  الكلمثة تكثو   عنثدما خاصثة،  السثيا  اخلث   إةا إل

 يعثرف ول  مخالفثة لغوخثة سثياقاي  فثي تظهثر أ  الكلمثة لهثذ  يمكث   أنثه  حيث  ،  المثان  سبي   عل 
 علثثث  يقثثثبض  الثثثذي هثثثو السثثثيا  أ  أي، فيثثثه توضثثثع الثثثذي السثثثيا  خثثثالن مثثث  إل منهثثثا المقصثثثوا 
 : نحو عل   وةلك، والغمو   اللب  وخزخ  المراا  المعن 

 .(الباصر  بمعن  هنا العي )اليايم عي   امع  
 .(الماء بمعن  هنا فالعي )جارخة عي  تلك
 .(3) (الجاسو  بمعن  العي  هنا) مكا  ك  في األمير عي 
 وأصثبو  عليهثا تثدن قثد  الاثي المحاملثة المعاني ك  م  الكلمة   خلص    السيا   فقرخنة  إةا

، فيثثه وراي  الثثذي السثثيا  بحسثث   األخثثرى  المعثثاني عثث  مخالثث   معنثث ، غيثثر ل واحثثد  معنثث  لهثثا
 يقثثون  كمثثا فثثالمعن ، وهكثثذا الثثثاني المثثثان فثثي المثثاء عثثي  غيثثراألون  المثثثان فثثي الباصثثر  فثثالعي 
 وقثد ، (4) مخالفثة( سثياقاي  فثي وضثعها أي اللغوخة  الوحد   تسييق  خالن  م   إل  ينكش   )ل:  فير  
 مث  شيء عل  تعامد  قد  ألنها وةلك ، النحوخة القرائ  كبرى  السيا   قرخنة  حسا   تمام  الدكاور  عد  

 السثيا  أي) (5)بالجمث  المحثي  المقثامأو  العقث  مث  الليثة أمورإل   تاجاو ها وقد   النحوخة  القرائ 
 وصثثثرفية ومعجميثثثة نحوخثثثة عالقثثثاي  أي، تركيبيثثثة قثثثرائ  تضثثثم السثثثيا  فقرخنثثثة إةا، (اللغثثثوي  الغيثثثر
 أمثثا، اللغثثوي  السثثيا أو  الثثنص  بسثثيا  جميعهثثا وتسثثم  ، النصثثية العالقثثاي  قوامهثثا الليثثة وقثثرائ 
 سثيا  وتسثم  الثنص  تحثي  الاثي المالبسثاي  وكث ، الجاماعيثة والظثروف والواقعية  العقلية  القرائ 
 تحثد   وقثد ، اللغثوي  غيثر والسثيا  اللغثوي  السثيا : همثا نوعي  السيا  يكو   ةلك وعل   (6)الموق 

 بثثثن  القثثثون يمكثثث  ولكثثث ، وغيرهثثثا والثقثثثافي العثثثاطفي كالسثثثيا ، للسثثثيا  كثيثثثر  أنثثثوا  عثثث  الدارسثثو  

 
 35تحلي  الخطا ، محمد الزليطني،  :    ( 1) 
 70ينظر علم الدللة، أحمد مخاار عمر،  :    ( 2) 
 382حمد محمد يون ،  :  ينظر المعن  و الن المعن ، م  ( 3) 
 68علم الدللة، أحمد مخاار،  :    ( 4) 
 164بنظر البيا  في روائع القرآ ، تمام حسا ،  :    ( 5) 
 66-65ينظر مقالي في اللغة واألا ، تمام حسا   :    ( 6) 
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 أ  مثث  بثثد  ل السثثيا  أنثثوا  عثث  الحثثدي   وقبثث ، السثثابقي   النثثوعي  هثثذي   تحثث   ينضثثوي  جميعهثثا
 الحثثدي   فثثي السثثبق قصثث   األوائثث  لعلمائنثثا بثث ، الحاضثثر وليثثد  ليسثث   السثثيا  فكثثر  أ إلثث   نشثثير
 سثثواء منهثثا وأبهثثم أشثثك  ممثثا الكثيثثر وتنوخثث  النصثثو   تفسثثير فثثي بنهمياثثه العميثثق ووعثثيهم، عنثثه

 لثه وتو يفثه بث ، انالفعث   لثدور  ومانبهثا للسثيا  مثدركا كثا  مثثال فسثيبوخه، الشثعرخة أم منها   النثرخة
 عينيثثه نصثث   يضثثع كثثا  سثثيبوخه فثثإ  المثثثان سثثبي  فعلثث ، اللغوخثثة الظثثواهر مثث  لكثيثثر تحليلثثه فثثي

 ومث ، (1) .(.المكثا و  والزما  ومشاركي  والماكلم مخاط    م   للسيا   المشكلة  األساسية  العناصر
 : (2)الفر ا  لقون شرحه  ةلك

 شاري عِّ  علي قد حلب   فدعاء     وخالة   جرخر يا لك عمة   كم-3
         األبكارِّ   لقواامِّ  ار   فط     رجلها بِّ  الفصي    ذُ تقِّ  ار ً شغ  

 عنثد  يخاطث   مث  صثار الحلث   ةكثر حي  وكننه، )جعله شاما: وخقون  هنا  سيبوخه  يذكر
 راعثثث  حيثثث  ، فيثثثه قيثثث  الثثثذي سثثثياقه عثثث  الشثثثاعر قثثثون يفصثثث  لثثثم هنثثثا فسثثثيبوخه، (3) بثثثذلك( عالمثثثا

 فثي مشثار  أنثه اعابثار علث  بالمخاطث   اهامامثا أولث  قثد  فنثرا  ، البي   هذا فيها قي  الاي  الظروف
 .فيها مهما وطرف النصية العملية

  (4) (المعن  في ل اللفظ في الفع  اساعمان)با   في الخارجي للسيا  تو يفه نلمو كما
ر حيثث  ، (5) (وكثثذا كثثذا بلثثد  وأكلثث  ، وكثثذا كثثذا أر   أكلثث  : )قثثولهم ةلثثك مثث   سثثيبوخه.فس 

 أكثث  وأنثثه تلثثك األر   وخيثثر الثثبالا  تلثثك خيثثر مثث  أصثثا  ) أي، (أصثثب  ) بمعنثث (  أكلثث  ) لفظثثة
 أنثه حقيقثة يسثاقيم فثال، المعجمثي  بمعنثا ( أكلث  ) الفعث  يفسثر لثم  هنثا فسيبوخه، (6)  (منها  وشر  
ر قثثد  الخثثارجي السثثيا  علثث  وبنثثاءً ، الحقيقثثي األكثث  بمعنثث  األر  أو  الثثبالا  أكثث   أ  سثثيبوخه فسثث 
 .معن  ل لفظا  هنا جاء الفع 

 قولثه ففثي، السثيا  علث  تحليلثه فثي كثيثرا يعامثد   أيضا  المبرا   نجد   قليال  الزم   في  وبالاقدم
رًَّ  أ   ﴿: تعثثال  بُِّو األ َرُ  ُمَخضثث  اًء ف ُاصثثَ م اءِّ مثث  َم تثث ر  أ  َّ ّللاَّ  أ نثثز ن  مثثِّ   السثثَّ  علثث  المبثثرا  اسثثاند ، (7)﴾لثث 

 
 6السيا  في فكر سيبوخه، عرفة مقصوا،  :    ( 1) 
 . 312ينظر ايوانه،  :    ( 2) 
 73/ 2سيبوخهالكاا ،    ( 3) 
 211/ 1الكاا ، سيبوخه  ( 4) 
 214/ 1الكاا ، سيبوخه  ( 5) 
 المصدر السابق والصفحة نفسها.   ( 6) 
 61اآلية:  الحا،    سور   ( 7) 
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، للنظثر الاثي وليسث   انابثه بمعنث  للانبيثه هي إنما ﴾ل َم ت ر  أ   ﴿ أ  عل  حكمه في الواقعي  السيا 
 فلثي ، وكذا كذا فكا  ماء السماء م  هللا أنزن وانظر انابه هو  إنما  ﴾ل َم ت ر  أ  ﴿  قوله):  المبرا   يقون

 يجعث  ل لثألر   النظثر مجثرا  يقثون الواقثع أ  ةلك،  (1)  (روخاك  أج   م    واقعا  األر    اخضرار
 ألثم إنما المقصوا  أ  عل  السادلن تم لذلك، العق  وخنافي للواقع مطابق غير  فهو  مخضر   منها
 ونجثد ، المباركثة لآليثة تحليلثه فثي الثواقعي السثيا  و   قد  المبرا  يكو    وبذلك،  انابه  هو  أنما  تر
 : الشاعر لقون كافسير  أيضا الخارجي السيا إل   يحاكم آخر موضع في

 (2)وإق  وتمر ألبا  شرا  

  فجرى  ما يشر   مع أاخلهما وإنما، شر   فيهما يقان ل واإلق  الامر : المبرا  يقون
 خثثالن مثث  يعلثثم المبثثرا  إ ، ((3)بطثثونهمإلثث   يصثثير أ  كلثثه ةلثثك مثث  والمعنثث  واحثثد  اللفثثظ

 يثدخ  أ  جثا  وإنمثا، تشثر   ل تؤكث  الاثي الطعثام أصثناف مث  هثي إنمثا  واإلق   الامر  بن   الواقع
 المبثرا  يقثر ولثذلك، واحد  معن  عل  معا يدل  ألنهما  واحد   بلفظ  معا  وخجمعهما  األك   مع  الشر  
 كثا  وإ  معنثا  مثث  فثي كا  إةا اآلخر عل  ما هو أحدهما عل  جرى  المذكورا  اخال   )إةا  بننه
 السثثثيا  بثثي  أي وباطنثثثه الثثنص   ثثاهر بثثثي  وفثثق قثثد  المبثثثرا  يكثثو   ةلثثك وعلثثث ، (4) (مخالفثثا لفظثثه

 تحث   علمائنثا عنثد  السثيا  عثُرف وقثد ، الشاعر لقون وتفسير  تحليله في، اللغوي   والسيا   الخارجي
 أ ،  خثد  ضثر   ضثرب  : قولثك  مث  المضثاف حثذف فثي  الحاجث    اب   يقون   أيضا  القرخنة  مسم 
 أ  الحاجث   ابث  وةكثر، بثه للعلم -مث  المضاف يقصد –  فحذف،   خد   ضر    مث   ضرب    المعن 
  عل  اتكن الحاج   فاب ،(5)(عليه تدن قرخنة الكالم في يكو    موضع  ك   في  جائز  المضاف  حذف
 مث (.) تقدير  محذوف مضاف وجوا  عل  للدللة اللغوي  السيا 

 أحكامثثثه واسثثثاخال   مقاصثثثد  وبيثثثا   الكثثثرخم القثثثرآ  بافسثثثير الافسثثثير علمثثثاء اعانثثث  وقثثثد 
 نالمعثو   القثرائ  أهثم لثديهم يعثد  فالسثيا ، غيثرهم مث  أكثثر بالسثيا  عناياهم كان   لذلك،  وتشرخعاته

 وهثو، القثرآ  فثي األلفثا  معثاني تحديثد  فثي والمعينثة الكاشثفة الوسثائ  مث   فهثو،  الافسير  في  عليها
  للمعن  الحامالي  تعدا  عند   للارجيو المحاملة  الوجو  أحد 

 
 20/ 2ينظر المقاض  للمبرا  ( 1) 
 121-1األق  هو مخيض م  اللب  يطبخ ثم يار  حا  يصم ، ينظر مقايي  اللغة اب  فار   ( 2) 
 51-2للمبراالمقاض ،    ( 3) 
 المصدر السابق والصفحة نفسها  ( 4) 
 689/ 2ينظر أمالي اب  الحاج   ( 5) 



132 

 ومثثا قبلثثه مثثا عليثثه وخثثدن الكثثالم سثثيا  القثثون بصثثحة )وخشثثهد  : الجثثزري  ابثث  يقثثون الواحثثد 
 بزخثاا  إل بعضثها عث  تخالث  ل والاثي الماشثابهة  اآليثاي   في  النظر  عند   األمر  وكذلك،  (1)  (بعد 
 كث  لفهثم سثبي  السثيا  غيثر ولي ، ب خر لفظ اسابدانأو  حذفأو    األخرى   في  نقصانهأو    حرف
 فثي السثيا  لكثو   إمثا ةلثك ونكاثة آخثر فثي وخؤخر  موضع  في  لفظ  يقدم  قد ):  السيوطي  يقون،  ةلك
 .(2) .(..فيه وقع ما يقاضي موضع ك 

، الصثحابة وأقثوان، المطهثر  بالسثنة الهامثامإلث   بثه  والعنايثة  بالسيا   الهامام  أفض   وقد 
 تحث   يثدخ  مما فكلها والمدني المكي ومعرفة، أيضا النزون  ومكا   و ما ،  النزون  بنسبا    والعلم
 للكاثا   تفسثيرهم فثي الافسير علماء أ   وةلك،  المحام   وترجيو  المعن   تحديد   عل   وخعي   السيا 
 : (3)هما طرخقاي  عل  اعامدوا العزخز

 الفقثثثثه وبنصثثثثون العثثثثر   بلغثثثثة عالمثثثثا يكثثثثو   أل  المفسثثثثر فيثثثثه وخحاثثثثاا بثثثثالرأي الافسثثثثير-
 .بالرأي الافسير العلماء بعض  منع وقد ، إلخ... الحدي   وبعلم والمنسوخ وبالناسخ
 يقثون  بثالقرآ  القثرآ  تفسثير إمثا، طثر   بثثال   القثرآ   يفسرو    فكانوا:  بالمنثور  الافسير-

 بسث  قثد  فإنثه كثا  مثا فثي أجمث  فما، بالقرآ  القرآ  يفسر أ  ةلك  في  الطر    أصو  إ :  كثير  اب 
: تيميثثة ابثث  وخقثثون، مثث  القثثرآ  أول طلبثثه العزخثثز الكاثثا   تفسثثير أراا  فمثث   وعليثثه، (4) ..(آخثثر فثثي

 أ  بثالقرآ  القثرآ  تفسثير فثي  ولبثد  ، (المعنث  حقيقثة علث  يطلعثك بعثدها ومثا  اآلية  قب   ما  فانم 
 الصثثحيو الافسثثير فثثي يعينثثه ممثثا ةلثثكإلثث   ومثثا، والصثثرف والنحثثو باللغثثة علثثم علثث  المفسثثر يكثثو  
 يعلثثم الزركشثثي قثثد  يقثثون، وصثثحاباه وسثثلم عليثثه هللا صثثل  النبثثي طرخثثق عثث  الافسثثير أو، والسثثليم
 سثؤان ةلثك مث  وةكثر، (5) والنظثر( البحث   بعثد  لهثم يظهثر فإنثه  باطنثه اقثائق و)أمثا القثرآ    اهر
م  و   ﴿: تعال  قوله ع  وسلم عليه هللا صل   للنبي  بعضهم ان ُهم بُِّظلثَ  لثم أينثا: فقثالوا (6)﴾ل َم ي َلبُِّسوا إِّيم 
َر   ﴿: تعثال  قولثه مث  ةلثك علث  واسثادن  بالشثر   وسثلم  عليثه  هللا  صل   ففسر ،  نفسه"  يظلم إِّ َّ الشث ِّ

يم    بالقرآ . القرآ  والسالم الصال  عليه الرسون فسر فقد  وهنا(7) ﴾ل ُظَلم  ع ظِّ
 

 19/ 1تفسير اب  الجزي،    ( 1) 
 47/ 3اإلتقا  في علوم القرآ  للسيوطي  ( 2) 
 110/ 1ينظر مدخ  إل  الافسير وعلوم القرآ   ( 3) 
 8/ 1تفسير القرآ  العظيم، اب  كثير،    ( 4) 
 14/ 1يالبرها  في علوم القرآ ، للزركش  ( 5) 
 83اآلية:  األنعام،    سور   ( 6) 
 16اآلية:  لقما ،    سور   ( 7) 
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 أسثثبا   شثثاهدوا فهثثم، علثثيهم هللا رضثثوا  بالصثثحابة اآليثثاي  بعثثض  فهثثم علثث  يسثثادن وقثثد 
 يقثون، والمثدني المكثي بمعرفثة وأيضثا، النثزون  و مثا   بمكثا   علثم  علث   وكثانوا،  وعاصروها  النزون
 وأيثث  نزلثث   فثثيم أعلثثم وأنثثا إل هللا كاثثا   مثث  آيثثة نزلثث   مثثا غيثثر  إلثثه ل الثثذي )وهللا : مسثثعوا  ابثث 
 النثزون أسثبا   ومعرفثة، (1) (ألتياثه المطايثا تنالثه منثي هللا  بكاثا    أعلثم  أحثد   مكثا   أعلم  ولو،  نزل  
 او   سثبيلها وقصثد  اآليثة )تفسير: يمك  ل إنه الواحدي  يقون،  الافسير  في  المعينة  القرائ   أهم  م 

، الزركشثي ةكرهثا عظيمثة فوائثد  النثزون ألسثبا   أ  كمثا،  (2)  (نزولها  وبيا     قصاها  عل   الوقوف
 هللا رضثثي عبثثا  لبثث  بعثث   عنثثدما الحكثثم بثث  مثثروا  سثثؤان نحثثو وةلثثك، (3)اإلشثثكان إ الثثة منهثثا
 لنعثثثذب  معثثثذبا يفعثثث  لثثم بمثثثا يحمثثثد  أ  وأحثثث   أوتثثي بمثثثا فرحثثثاً  امثثثر   كثث  كثثثا  لثثثئ : فسثثثنله، عثثنهم

  هللا أخثثذ  وإة " : تعثثال  قولثثه تثثال ثثثم الكاثثا   أهثث  فثثي نزلثث   اآليثثة هثثذ  العبثثا  ابثث فقثثان ، أجمعثثو  
ا أ تث َوال   ﴿: تعثال  قولثه.... إلث  الكاثا   أوتثوا الثذي  ميثثا  و   بِّمث  ي   ي َفر حثُ ذِّ ب  َّ الثَّ بثَو   أ   و    ت َحسث  ُخحِّ

َم  ا لثث  ُدوا بِّمثث  واي  ُيَحمثث  لثثُ  شثثيء عثث  وسثثلم عليثثه هللا صثثل  النبثثي سثثنلهم العبثثا  ابثث  قثثان حيثث  ، (4)﴾َفع 
 وفرحوا. بذلك فاساحمدوا عنه  سنلهم بما أخبرو  قد   أنهم  أرو  وقد  فخرجوا بغير  وأخبرو  فكامو 

 المكثثي ينسثثخ فالمثثدني، والمنسثثوخ الناسثثخ معرفثثة فثثي تعثثي  والمثثدني المكثثي معرفثثة أ  كمثثا
 مومنثثا مومنثثا قاثث  ألمثث : عبثثا  لبثث  قلثث  ) قثثان جبيثثر بثث  سثثعيد  أ  ومنثثه، (5)معثثروف هثثو كمثثا

ر  و   ﴿: تعثال  قولثه فالثوي : قثان، ل: قثان توبثة  ماعمدا ِّ إِّل هثًا آخث  ع  ّللاَّ َدُعو   مث  ي   ل  يث  ذِّ و   لثُ َقاُ ي   ل  و   الثَّ
ق ِّ  رَّم  ّللاَُّ إِّلَّ بِّاَلح  مث   و   ﴿: تعثال  قثان (7)مدنيثة آيثة نسثخاها مكيثة آيثة هذ  قان، (6)﴾ النََّف   ال اِّي ح 

الِّداً ي َقُاَ   نَُّم خ  ه  ز اُ ُ  ج  دًا ف ج  نًا َما ع م ِّ  (8)﴾ُمَؤمِّ
 علثثث  يثثثدن ممثثثا  اللغثثثوي  وغيثثر اللغثثثوي  بنوعيثثثه السثثثيا  تحثث   تثثثدخ  الطثثثر   تلثثثك وجميثثع 
 السثثيا  بنهميثثة كامثث  وإارا  عميثثق وعثثي علثث  كثثانوا، مفسثثرخ  أم لغثثوخي  سثثواء، القثثدماء علمائنثثا
 منها غمض  عما اللثام وإ الة النصو   تنوخ  في العظيمة ومنزلاه

 
 18/ 2مناه  العرفا   ( 1) 
 8/ 1أسبا  النزون، للواحدي   ( 2) 
 27/ 1ينظر البرها  في علوم القرآ  الزركشي  ( 3) 
 188اآلية:  آن عمرا ،    سور   ( 4) 
 66/ 3ينظر التقا  في علوم القرآ ، للسيوطي  ( 5) 
 68اآلية:  الفرقا ،    سور   ( 6) 
 308/ 19الجامع ألحكام القرآ ، القرطبي  ( 7) 
 92اآلية:  النساء،    سور   ( 8) 
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 لغثثثوي  سثثثيا  همثثا نوعثثثا  السثثثيا  أ  ةكرنثثا وقثثثد  السثثثيا  أنثثوا  عثثث  للحثثثدي   اآل  نعثثوا  و
 لغوي. غير وسيا 

 فيثه تراعث  الثذي السثيا  وهثو للغة الداخلي  اإلطار والسيا   هو  أي،  اللغوي   السيا :  أول
 مثثثع عالقاتهثثثا خثثثالن مثثث  إل معناهثثثا ياحثثثدا  ل فالكلمثثثة، اللغوخثثثة العناصثثثر مثثث  المسثثثاوحا  الدللثثثة
 وخنقسثثم، (1)كلثثه الكاثثا   مثثع ينثثاظم بثث ، فحسثث   وحثثدها الجملثثة يشثثم  ول الثثنظم فثثي أخثثرى  كلمثثاي 
 : إل (2)القرآني النص  ااخ  اللغوي  السيا 

 ُيعثثثد  المثثثاا  فثثثالفونيم، اللغثثوي  سثثثياقها ااخثثث  األصثثثواي  تثثدر  حيثثث  : الصثثثوتي السثثيا -1
، (3) السثثيا  منظومثثة ااخثث  وتثثنثير  الو يفيثثة مهماثثه فثثي تكمثث  وقيماثثه، الدللثثة قثثيم فثثي األسثثا 
 الثثذي السثثيا  نحلثث  حينمثثا( بصثثطة)في الصثثاا  بحثثرف( بسثثطة) فثثي السثثي  حثثرف اسثثابدان فمثثثال
 تنثثو  فثي وأسثهم القرآنثي الثنظم سثيا  فثي أثثر قثد  السثابدان هثذا أ  نجثد ، اللفظاثي  كثال فيثه وراي 
 .(4)الدللة

 فالدللثثثة، المخالفثثثة سثثثياقاها فثثثي الصثثثرفية الوحثثثد أو  الكلمثثثة تثثثدر  : الصثثثرفي السثثثيا -
 عث  بثالطبع تخالث   المبالغثة صثيغة اللثة تخالث  فمثثال،  المعنث   عل   مباشر  تنثير  لها  الصرفية
 سثثبي  فعلثث ، (5)المفثثرا  صثثيغة اللثثة عثث  تخالثث   الجمثثع صثثيغة واللثثة الفاعثث  اسثثم صثثيغة اللثثة

  اسثثثثثابدالها عنثثثثثد  اللاهثثثثثا تخالثثثثث  المفثثثثثرا  صثثثثثيغة علثثثثث  الدالة(رسثثثثثالة)كلمة اسثثثثثابدان فثثثثثإ  المثثثثثثان
: السثالم عليه صالو هللا نبي لسا  عل  تعال  قوله م   وةلك،  جمع  صيغة  عل   الدالة(  رسالي )
َنُهمَ ف   ﴿ لَّ  ع  َد أ  و   ا و  بث ِّيبَ ق ان  ي ا ق َومِّ ل ق  ال ة  ر  مَ و   ل َغُاُكَم رِّسث  َحُ  ل كثُ ي   و   ن صث  حِّ بثَو   النَّاصثِّ ، (6)﴾ل كثِّ  لَّ ُتحِّ

َنُهمَ ف   ﴿: السثثالم عليثثه شثثعي   سثثيدنا لسثثا  علثث  سثثبحانه وقثثان لَّ  عثث  و  ُاُكَم و   اثث  َد أ َبل غثثَ َومِّ ل قثث  ا قثث  ان  يثث  قثث 
ب ِّي اليِّ ر  افِّرِّخ   و   رِّس  ل   ق َوم  ك  َحُ  ل ُكَم ف ك َي   آس   ع   (7)﴾ن ص 

 
 197ينظرالعربية وعلم اللغة الحدي ، محمد محمد ااوا،  :    ( 1) 
 ينظر منها السياقي واور  في فهم النص، عبد الرحم  بو ار ، مفان عل  النارن   ( 2) 
 31الشيدي،  :  المعن  خارا النص، فاطمة    ( 3) 
 م  الفص  األون في السابدان الصوتي ثال   ينظر المبح  ال  ( 4) 
 182ينظر العربية وعلم اللغة الحدي ، محمد محمد ااوا،  :    ( 5) 
 78اآلية:  األعراف،    سور   ( 6) 
 92-اآلية:  األعراف،    سور   ( 7) 
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 إطالثة فثإ ، غيثر أو  سؤان م  عليه نياها ما أجوباها في تراعي  العر    أ   ناطيالغر   ةكر
 عليثثه شثثعي   سثثيدنا قصثثة فثثي الجمثثع صثثيغة جثثاءي  كثثذلك األمثثر كثثا  ولمثثا، (1)فإيجثثا  إيجثثا  وإ 

 عث  ونهثاهم هللا باوحيثد  أمثرهم السالم عليه شعي   سيدنا أ  ةلك تفصي  م  المقام في لما  السالم
 جمعثا الرسثالة لفظثة تثرا  أ  لزامثا فكثا ، القلة بعد  باكثيرهم وةكرهم،  الكي   وتطفي   األوثا   عباا 

 عليثثثه صثثثالو سثثثيدنا قصثثثة فثثثي( رسثثثالة)للفظ فثثثي حثثثي  اإلفثثثراا ، والافصثثثي  اإلطنثثثا   مقثثثام لاناسثثث  
 فجاء، ورعاياها الناقة عقر ع  نهاهم ثم هللا بعباا  أمرهم  فقد   واخاصار  إيجا   مقام  فكا ،  السالم
  .الجمع غير معنا  اإلفراا  أ  نلحظ ثم وم ، (2)والمقام ياناس   لما اإلفراا 

 اللغوخثة ااخث  الوحثداي  بنثاء تحكثم الاثي القواعديثة العالقثاي   شبكة  أي:  النحوي   السيا -3
 الكلمثثثة موقثثثع أي، (3)الدللثثثة بيثثثا  علثثث  تسثثثاعد  و يفيثثثة بمهمثثثة عالقثثثة كثثث  تقثثثوم وفيهثثثا، الثثثنص 

اي  هُ  ﴿: تعال  قوله ففي،  نحوخة  وحد   أنها  حي    م   المسابدلة ُه آيث  نثَ ك  الكِّاث ا   مِّ ل يثَ و  الَّذِّي أ نز ن  ع 
ا ِّ  اي  هثثُ َّ ُأَم الكِّاثث  اي  و   َمَحك مثث  ابِّه  ُر ُما شثث   مثث   هثثي( آيثثاي ) مثث  هنثثا المسثثابدلة( أخر)فكلمثثة(4)﴾ُأخثث 

 مثث  مسثثابدلة( أخثثر) أ  علثث  السثثادلن تثثم كمثثا، (5) (آيثثاي ) علثث  معطوفثثة النحثثوي  موقعهثثا حيثث  
 للنص. النحوي  السيا  طر   ع  آياي 

 عنثد  لهثا العرفثي المعنث  أي، انفرااهثا  حثان  الكلمثة  عليه  تدن  ما  هو:  المعجمي  السيا -4
 هنثا  إ  حيث  ، السثيا  في و يفاها لبطل   خل    لو  اللة  النص   ااخ   فللكلمة،  اللغوخة  الجماعة

 فإ  ولذلك، (6)معينة حدوا  في إل لاغيير  لغير  ول للسيا  سلطة ول كلمة أي في اثاباً   نسبيا  اجزءً 
 : السيا  ااخ  معنيي  للكلمة

 .أولي عرفي معن -
 .السيا  يحدا  سياقي معن -
 مثث  والالحثثق السثثابق بثثي   وموقعهثثا السثثور  ااخثث  اآليثثة سثثيا  هثثو: المكثثاني السثثيا -5

 .اآلياي 

 
 202-1مال  الانوخ  للغرناطي  ( 1) 
 623-2وخنظر ار  الازخ  لإلسكافي 203-202-1السابقينظر المصدر    ( 2) 
 32المعن  خارا النص، فاطمة الشيدي،  :    ( 3) 
 7اآلية:  آن عمرا ،    سور   ( 4) 
 238/ 1الابيا  في إعرا  القرآ  للعكبري   ( 5) 
 319-318، وخنظرالبح  الدللي عند األصوليي ، محمد حبلص،  :  128ينظر اللغة واإلبدا ، محمد العبد،  :    ( 6) 
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 الانزخ . بحس   اآلياي  سيا  يعني الانزخ  سيا  أي: الزماني السيا -6
 أي، واحثد  موضثو  يجمعهثا الاثي واآليثاي  اآليثة سيا  اراسة  أي:  الموضوعي  السيا   -7

 غيثر القرآنثي السثيا  إ  حي  ، (1)موضوعها في  الماشابهةو   السابدان  بها  وقع  الاي  اآلياي   اراسة
 الزركشثثي قثثان كمثثا الكثثرخم فثثالقرآ ، (2)للصثثوا   مجانبثثا الافسثثير كثثا  وإل، والاجزئثثة للافكيثثك قابثث 
 موضثثو  فثثي قرآنيثثة آيثثة فهثثم )أراا  فمثث ، بعضثثا بعضثثه يثثامم الواحثثد  كاآليثثة فهثثو، ماماسثثكة وحثثد 
 اآلياثثي  كمثثا، (3) (بثثبعض  بعضثثها وخقابثث  الموضثثو  فثثي المانثثا ر  اآليثثاي  يجمثثع أ  فعليثثه معثثي 
 لفظاثثثي بثثثي  وقثثثع الثثثذي فالسثثثابدان، واألعثثثراف البقثثثر  آياثثثا وهمثثثا، السثثثابدانبينهمثثثا  وقثثثع اللاثثثي 

ر َي ﴿ َ  ﴿و  (4)﴾اَنف ج  س   اراسثة فعنثد ، المثاء أي السثقيا طلث   وهثو واحثد  موضثو  وخجمعهمثا  (5)﴾اَنب ج 
، النحثوي  موقعهما أي اسابدان بينهما وقع الاي الكلماي  موقعإل   النظر م  بد  فال اآلياي   هاتي 
  أجثثث  مثثث  ةلثثثك كثثث  ، إلخ.و مانثثثه ومكانثثثه النثثثزون وأسثثثبا   لهمثثثا المعجمثثثي المعنثثث  معرفثثثة وكثثثذلك
 فيه. وقع الذي سياقه في السابدانإل   ننظر لم ما ةلك لنا يانت  ول ، وفهمه السابدان معرفة

 :  غير اللغو    السياق  ثانيا
 مثا وهثو بثه وتاصث  اللغثوي  الحد   فيها تم الاي والمواق  والمالبساي   الظروف  في  يامث 

 وسثثثامع مثثثاكلم مثثث  الكالمثثثي للموقثثث  المكونثثثة العناصثثثر جملثثثة أي، الحثثثان بسثثثيا  فيثثثر   أسثثثما 
 الثقثثثافي والسثثثيا  العثثثاطفي السثثثيا  أيضثثثا وخضثثثم، الخ..الجاماعيثثثة والظثثثواهر الثقثثثافي وتكوخنهمثثثا
 أي المقاصثثثدي السثثثيا و ، الكثثثرخم القثثثرآ  حكاهثثثا الاثثثي، الاارخخيثثثة األحثثثدا   أي  الاثثثارخخي والسثثثيا 
 بعي  أخذ  م  بد  ول  بنوعيه السيا   مراعا   وخج  ، (6)المعالا للموضو   القرآنية والر خة المقاصد 
 الكثرخم القثرآ  فثي السثابدان إ  حيث  ، القرآنثي الثنص  فثي خاصثة، النصو   تحلي   عند   العابار
 مثثثع أكثثثثرأو  آياثثثي  بثثثي  تشثثثابه بثثثه وخقصثثثد  (7)اللفظثثثي بالماشثثثابه يعثثثرف بمثثثا وثيقثثثاً  ارتباطثثثاً  يثثثرتب 

 معرفثثة علثث  المعثثي  هثثو والسثثيا ، إلخ..حثثذفأو   خثثاا أو  آخثثر بلفثثظ لفثثظ بإبثثدان بينهمثثا اخثثاالف
 

 ينظر منها السيا  واور  في فهم النص، عبد الرحم  بوار ، مقان عل  النارن   ( 1) 
 53ينظر نظرخة السيا  القرآني، المثن  عبد الفاا ،  :    ( 2) 
 199البرها  في علوم القرآ  للزركشي،  :    ( 3) 
 59اآلية:  البقر ،    سور   ( 4) 
 160اآلية:  األعراف،    سور   ( 5) 
 . 71-70السيا  واور  في فهم النص، عبد الرحم  بوار ، وخنظر علم الدللة، أحمد مخاار،  :  ينظر منها   ( 6) 
بننثثه)ما اشثثابه  األلفثثا  بثثه مثث  قصصثثهم عنثثد الاكرخثثر فثثي السثثور فقصثثة بإتفثثا  األلفثثا   ةكثثر الطبثثري فثثي تفسثثير  تعرخثث  الماشثثابه ( 7) 

 . 178/ 6ر تفسير الطبري واخاالف المعاني وقصة بإخاالف المعاني واتفا  األلفا (ينظ
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 بالثك ألفا هثا فاطبثع، خاصثة وسثمة خثا   جثو كلهثا للسثور  )يكثو   فقثد ،  السابدان  هذا  م   المراا 
أو  السثثيا  لهثثذا الاعبيرخثثة السثثمة بحسثث   اخايثثري  لفظثثة كثث  أ  وجثثدنا النظثثر اققنثثا مثثا فثثإةا، السثثمة
 يثثثام فقثثثد ، الاحليثث  فثثثي معثثا بنوعيثثثه السثثيا  علثثث  العامثثاا  الضثثثروري  مثث  لثثثي  أنثثه إل، (1) ةا (

 مث  هنثا  أ  إلث  هنا اإلشار  المفيد  وم ، أخرى  أحيانا الموق  بسيا أو   أحيانا  باللغوي   الكافاء
 إهمثثان األنثثوا  مثثع الدراسثثة موضثثو  بالكلمثثة إل يهثثام فثثال مسثثاقلة نظرخثثة اللغثثوي  السثثيا  مثث  جعثث 

 يقثثون كمثثا األنفثثع مثث  أنثثه إل... (2)والعثثاطفي الثقثثافي السثثيا  أي، اللغثثوي  غيثثر كالسثثيا  األخثثرى 
يمكث   الثذي الحثد إلث   النصثي الاحليث  فثي وتاث  ر السياقاي   ك   تاداخ )  أ   عفيفي  أحمد   الدكاور
  إ  كمثثثا، (3) اللغثثثوي( وغيثثثر اللغثثثوي  السثثثيا  بثثثي  تمييثثثز مثثث  او  ( سثثثيا ) كلمثثثة نسثثثاخدم أ  معثثثه

 .المقصوا  المعن إل   بالوصون يفيد  ل قد  الاحلي  في وحد  اللغوي  بالسيا  الكافاء
 البوصثثثلة بمثابثثثة، (الموقثثث  سثثثيا  أي وغيثثثر اللغثثثوي  اللغثثثوي ) بنوعيثثثه السثثثيا  وخعثثثد  هثثثذا

 ومعرفاثثه السثثابدان تحديثثد  علثث  وخعينثثه يرشثثد  إة ، وجثث  عثثز هللا كاثثا   ومالقثثي إلثث  محلثث  بالنسثثبة
 والمعجميثة النحوخثة القثرائ  خثالن مث  اللغثوي  السثيا  سثواء، السيا   يقدمها  الاي  القرائ   خالن  م 

 حيثثث   مثثث أو ، المعجمثثثي ومعناهثثثا المسثثثابدلة الكلمثثثة النحثثثوي  الموقثثثع خثثثالن مثثث  وةلثثثك، والصثثثرفية
 فثثي قيلثث   الاثثي واألحثثدا   والظثثروف بالمالبسثثاي  غيثثر اللغثثوي  السثثيا  يمثثد  ثثثم، الصثثرفية اللاهثثا
 فثثي وخاصثثاعد  الثثنص  حجثث   المحلثث  )يخاثثر   فبالسثثيا ، السثثابدان بهثثا وقثثع الاثثي اآليثثاي أو  اآليثثة
 حياتثه يكسثبه الثذي النمثوةجي المالقثيأو  المحلث  وجثوا  مث  إل يكام  ل  بدور   والنص ،  (4)  آفاقه(
 .(5)النص  بعالم ومعرفاه ثقافاه عل  اعامااا فيه ما واساخراا، شفراته فك خالن م 

 بالمعثارف الاسثلو مث  لثه بثد  ل خاصثة القرآنثي والثنص  عامثة الثنص  يجابثه الثذي فالمحلث 
 علثث  كثيثثرا المفسثثرو   حثثر   وقثثد ، وأسثثرار  مكامنثثه وخسثثاخرا فيثثه يغثثو   أل  تؤهلثثه الاثثي الكافيثثة
 أ  بينهثا مث  كثيثر  شروطا  اشارطوا ولذلك الكرخم هللا لكاا   ياصدى لم   المسبقة  المعرفة  وجو  

 
 237الاعبير القرآني، فاض  السامرائي،  :    ( 1) 
 74ينظر علم الدللة، أحمد مخاار عمر،  :    ( 2) 
 48نحو النص، أحمد عفيفي،  :    ( 3) 
 115المعن  خارا النص، فاطمة الشيدي،  :    ( 4) 
 213/ 2ينظر السابق والصفحة نفسها، وخنظر علم اللغة النصي، صبحي الفقيه  ( 5) 
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 لثثه ياسثثن  لكثثي، إلخ...والمثثدني والمكثثي الموارخثث   وبعلثثم الحثثدي   وبعلثثوم العثثر   بلغثثة عالمثثا يكثثو  
 .(1)الوفا   خان وهو القرآني النص  يجابه أ  ل، وفهمه السابدان ومعرفة العظيم القرآ  تفسير

 تثثنوخالي  تظهثثر مثثا) كثيثثرا لثثذلك؛ وثقافاثثه علمثثه بحسثث   كثث  يخالفثثو   هللا لكاثثا   والمالقثثو  
 الواقثع لالسثابدان تفسثيرهم عنثد  سثنالحظه مثا وةلثك،  ((2)المفسثرخ   قبث   مث   الواحثد   للمفرا   مخالفة

 بثا   مث  السثابدان هثذا بثن  وخثرى  الكثرام مثرور عليثه يمثر  بعضثهم  نجثد   حيث  ،  الطثوان  السثبع  في
 ووجهثثثا عجيبثثا سثثرا السثثابدان هثثذا فثثي يثثرى  بعضثثهم نجثثد  حثثي  فثثي، فحسثث   األلفثثا  فثثي الانوخثثع
 فرخدا. إعجا خا

  

 
 37، وخنظر اساقبان النص عند العر ، محمد مبار ،  :  6ينظر علم لغة النص، عز  شب ،  :    ( 1) 
 112/ 1علم اللغة النصي، صبحي الفقيه  ( 2) 



139 

 
 
 
 
 
 
 

 
 الثالث  املبحث

 االستبدال  خالل من االتساق حدوث كيفية 
 
 
 
 
 
 

  



140 

 :  االستبدال  خالل من  االتساق  حدو   كيفية
 اتسثثثثا  علثثث  تعمثثث  المعجميثثثة الاثثثثي  النحوخثثثة التسثثثا  وسثثثثائ  أبثثثر  مثثث  السثثثابدان إ 
 يثؤاي إة  الثنص  فثي الجمث  أجثزاء بثي  بثه يقثوم الثذي الثرب   خثالن  م   وةلك،  وتالحمها  النصو  
 بنيثثثة ةي ماسثثثق نثثثص  إناثثثاا فثثثي كبيثثثرا اورا -سثثثنرى  كمثثثا- المخالفثثثة بننواعثثثه السثثثابدان اسثثثاخدام
 فثثي انوفعثث   قثثوي   وبشثثك  تسثثاعد  الثثنص  ااخثث  طرفيثثه بثثي  المعنوخثثة فالعالقثثة، ومنسثثجمة ماماسثثكة
 .النص  بنية في الال مي  والاراص  الاراب  تحقيق

 أساسثثثيي  محثثثورخ  علثثث  الثثثنص  ااخثثث  اتسثثثاقه فثثثي يرتكثثثز السثثثابدان بثثثن  القثثثون وخمكثثث 
 : (1)هما

 : اإلحالة-1
 ولكثي وهثو، وغامضثا مبهمثا  عنصثرا أمامثه  يجثد   القبليثة  اإلحالثة  عند   وبالاحديد   القار    إ 

 ثنايا  في ليبح   النص  ااخ  الوراءإل   الرجو  م  له بد  ول فإنه العنصر هذا يشير ماإل    يفهم
 عليه يصد  أ  يمك  ما إيجاا  م  يامك  ثم وم ، المقصوا  وخفسر الغمو   هذا عنه يزخ  عما
 العنصثثر وخاضثثو المقصثثوا  يابثثي  إ  ومثثا، (2)ومنطقثثا و مانثثا ومكانثثا حثثدثا اإلحثثالي العنصثثر هثثذا

 األمثر، الغمثو   وخفسثر اإلحالثة عنصثر عث  اإلبهام  هذا  يزون  اإلحالة  عليه  تحي   الذي  اإلشاري 
 يفهثثم أ  عليثثه يسثثاحي  القثثار   أ  حيثث  ، اسثثابدال أمامثثه يجثثد  عنثثدما  القثثار   بثثه يقثثوم تمامثثا  ةاتثثه

 فثي قبلثه واراا يكثو   والثذي، (منثه السثابدان تثم قثد  الثذي األصثلي العنصثر أي)المفاثر   العنصثر
 يقثثثون، قبثث  مثث  قيثث  قثثد  شثثيئا أ  علثث  يعامثثد  األغلثث   فثثي  بطبيعاثثه فالسثثابدان، الاركيثث   سثثيا 
 أي، السابق النص  في الثغر  هذ  يمأل الذي القونأو  الفع أو  السم  ع   البح    ينبغي):  هاليدي

 (3) (الثنص  فثي آخثر مكثا  فثي توجثد  السثابدالي  العنصثر  تنوخث   م   القار    تمك   الاي  المعلوماي 
 فثال ، اسثابداله تم لم  و  منه اسابداله تم الذي العنصر ما البدي   العنصر  هذا  م   القار    يفهم  فلكي
 المسثابدن العنصر ليعرف النص  سيا  ااخ  الخل إل   بالعوا  يقوم  وأ ،  ةهنه  إعمان  م   له  بد 
 سثياقية ومؤشثراي ، صثرفية أم أم معجميثة نحوخثة  سثواء،  مؤشثراي   لثه  وجهث    قثد   الذي  العنصر  منه

افِّر     ﴿: تعثثال  قولثثه ففثثي‘  أيضثثا ر ى كثث  ِّ و ُأخثثَ بِّي ِّ ّللاَّ ي سثث  ُ  فثثِّ اتثثِّ ة  ُتق   مثث  السثثادلن تثثم حيثث  ، ﴾...فِّئثث 

 
 269-268/ 1ينظر علم اللغة النصي، صبحي الفقيه  ( 1) 
 60ينظر اإلحالة في نحو النص، أحمد عفيفي،  :    ( 2) 
 20-19لسانياي النص، محمد خطابي،  :    ( 3) 
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ة  ﴿ مث  اسابدل   ﴾ ُأَخر ى  ﴿ تعال   قوله  أ   عل   النص   سيا   خالن  قثد  هنثا" أخثرى " أ  كمثا، ﴾فِّئث 
 وتمث   الخلث إلث   الرجثو  حصث  إةا ثثم  وم ،  المحذوفة  (1)"فئة"  وهو  المابو   السم  و يفة  شغل  
 .التسا  يام ثم وم  بالسابق الالحق رب  تم قد  بذلك يكو   منه المسابدن العنصر معرفة

 التكرار-2
 محثثور علثث  يرتكثثز السثثابدان أ  بثثالاكرار السثثابدان عالقثثة ننثثاقش ونحثث  قبثث  مثث  ةكرنثثا

 ليبقث ، منثه المسثابدن مث  مكثررا جثزءا يحمث ( به المسابدن)  التساقي  العنصر  أ   حي  ،  الاكرار
 للعنصثثثثر اماثثثثدااا  التسثثثثاقي ُيعثثثثد  العنصثثثثر إة ، البديلثثثثة الكلمثثثثة فثثثثي وماواصثثثثال مسارسثثثثال المعنثثثث 
 (2) (األصلي) المفار  

 تسثاطيع ل فيثه كلمثة كث  أ  حيث  ، لأللفثا  اخايثار  في وإعجا   القرآ  بالغة  هذا وتكم 
 فثثثي سثثثنالحظه مثثثا وهثثثذا أخاهثثثا ألجلثثثه سثثثيق   الثثثذي بثثثالمعن  تفثثثي أ  ول، أخثثثرى  مقامهثثثا أ  تقثثثوم
 ول مكثثثرر  لاكثثثو   تثثثني  لثثثم المسثثثابدلة الكلمثثثة أ  نجثثثد  وسثثثوف، السثثثابدان بهثثثا جثثثرى  الاثثثي اآليثثثاي 
، جثدا كبيثر اآلياثي  كلاثا بي  والاشابه  اآلياي  في واحد  القصة أ  م   أحيانا  عل  الرغم،  ماراافة
 عنثد  الحان هو كما، األخرى  في آخر بلفظ واسابدله بلفظ واحد  خص   قد   القرآ   أ   نجد   ةلك  ومع

 فحسث   األلفثا  فثي الانثو  أجث  مث  يثني  لثم أنثه كمثا، مخالفاثي  سثورتي  مث  آياثي  بثي   السابدان
 المطلوبثة المعثاني علث  القرآنيثة الدللثة فثي ومقاصثد ، بيانيثة ألغثرا   كثا  مجيئثه أ  سثنجد  وإنمثا
 علث  يقاصثر ل خاصثة الكثرخم القثرآ  وفثي عامثة  العربيثة  اللغثة  فثي  والسابدان،  (3)  (مواضعها  في

 الاي نفسها  العربية  اللغة  طبيعةإل     راجع  ةلك  وربما، وحس   هاليدي حداها  الاي اللغوخة  األنماط
 السثثابدان بهثثا جثثرى  الاثثي القرآنيثثة النمثثاةا لثثبعض  نعثثر   وسثثوف، وتعثثداها مفرااتهثثا بثثثراء تماثثا 
 الثال م التسثا  تحقيثق فثي واور  السابدان أثر لنرى  ، إلخ. ..وفعلي اسمي  م ،  المخالفة  بننواعه
 .العزخز الكاا   في الطوان السبع للسور

  

 
 243/ 1، وخنظر الابيا  في إعرا  القرآ ، للعكبري 124ينظر نحو النص، أحمد عفيفي،  :    ( 1) 
 93ينظر الفص  الثاني حون عالقة السابدان بالاكرار، وخنظر تماسك النصي، لنوان فالو،  :    ( 2) 
 . 91م، لعز الدي  الكراي،  :  ، وخنظروجو  السابدان في القرآ  الكرخ51/ 1ينظر م  بالغة القرآ  ألحمد البدوي   ( 3) 
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  االسمي االستبدال: أوال
 قب   ولك ، كثير  وشواهد  الطوان السبع به وتزخر  هللا  كاا    في  السابدان السمي شائع

 أجثثزاء تماسثثك فثثي السثثابدان أثثثر وبيثثا ، وتحليلهثثا السثثابدان بهثثا وقثثع الاثثي النمثثاةا بعثثر   البثثدء
 ترتيبهثا غيثر المصثح  فثي ورواهثا بحسث   السثور ترتي  ) أ إل   -معلوم  هو  وكما-نشير  القرآ 
 قبثثث  نزلثثث   مكيثثثة ب يثثثاي  ألحقثثث   قثثثد و  الهجثثثر  بعثثثد  نزلثثث   مدنيثثثة آيثثثاي  القثثثرآ  فثثثي إ  بثثث ، بحسثثث  
 منثثه مسثثابدن وأيهثثم ,بثثه المسثثابدن هثثو  العنصثثرخ  أي تحديثثد  فثثي معامثثدنا فثثإ  ولثثذلك، ((1)الهجثثر 
 .  المصحفي الارتي   وفق سيكو  

نثو    ﴿:  البقر   سور   في  تعال   قان َذُتَم عِّ َ  أ تَّخث  ً  قثُ ُدوا  اُر إِّلَّ أ يَّامثًا مَّعثَ ن ا النثَّ اُلوا لث   ت م سثَّ ِّ د  قث   ّللاَّ
و    ا ل  ت َعل مثثثُ ِّ مثثث  لثثث   ّللاَّ و   ع  ُ  أ َم ت ُقولثثثُ د  هثثثَ لثثث   ُيَخلثثثِّ   ّللاَُّ ع  دًا ف  هثثثَ : عمثثثرا  آن سثثثور  فثثثي وقثثثان (2)﴾ع 

اي  ة  ﴿ ن ا النَّاُر إِّلَّ أ يَّامًا مََّعُدوا  اُنوا ي َفا  و   لِّك  بِّن نَُّهَم ق اُلوا ل   ت م سَّ م مَّا ك  ينِّهِّ  .(3)﴾   و رُ غ رَُّهَم فِّي اِّ
 تثم حيث  ، (معثدوااي )و(  معدوا )لفظاي  بي   السابقاي   اآلياي   في  السمي  السابدان  وقع

 أ  مثثثث  وعل  الثثثثرغم(معثثثثدوااي )وهي مثلهثثثا بصثثثثفة (معثثثثدوا )الجمع علثثث  الدالثثثثة الصثثثثفة اسثثثابدان
 الجمثع فثي األصث  أ  ومعلثوم يثوم وهثو مذكر مفرا  جمع( أياما)وهو اآلياي   في  واحد   الموصوف

 إل ةلثثك نحثو مثذكر واحثثد  الثذي الجمثع يثثنتي ول، صثفحاي – صثفحة: نحثثو للمؤنث   والاثاء بثاألل 
 بثاألل   الجمثع أ إلث   اإلسثكافي الخطي    ةه    ةلك  وألج ،  حماماي –  كحمام  معدوا   ألفا   في

 هثثي معثثدوا  وأ ، الاشثثبيه مثث  ولضثثر   المجثثا  سثثبي  علثث  هنثثا األصثث  غيثثر علثث  جثثاء  والاثثاء
 لطثثثراا  قيثثثا  هثثثي معثثثدوا  إ  يقثثثون حيثثث  ، أيضثثثا الكرمثثثاني ةهثثث   ةلثثثك وإلثثث (4)والقيثثثا  األصثثث 
 العاقث  لغيثر الاكسثير جمثع أ  يثرى  حيث  ، آخثر رأي  لثه  كثا   (6)األلوسثي  أ   حثي   في،  (5)الصيغة
 وجبثان راسثية جبثان: تقثون كثذلك المؤنث   الجمثع ومعاملثة  المؤنثثة  الواحثد   معاملثة  يعامث   أ   يجو 

 .عاقلة غير األيام كو   اإلنا   جمع معاملة معدوااي  عومل   ثم وم ، (7)راسياي 

 
 88/ 1معجم علوم القرآ ، إبراهيم الجرمي،    ( 1) 
 (. 79) اآلية:  البقر ،    سور   ( 2) 
 (. 24) اآلية:  آن عمرا ،    سور   ( 3) 
 135/ 1ينظر إعرا  القرآ  وبيانه، محي الدي  اروخش:    ( 4) 
 ومابعدها260/ 1ينظر ار  الانزخ  لإلسكافي  ( 5) 
 153/ 1للكرمانيغرائ  الافسير    ( 6) 
 107/ 2تفسير رو  المعاني لأللوسي  ( 7) 
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 صثثثاح   عثثث  نقثثثال خثثثروف ابثثث  ةكثثثر فقثثثد ، والكثثثثر  القلثثثة بثثثي  مشثثثار  السثثثالمة وجمثثثع  
 بقولثثه ةلثثك علثث  واسثثادن، أيضثثا القلثثة علثث  وخثثدن الكثثثر  علثث  يثثدن السثثالمة جمثثع أ  (1)المصثثبا 

اي  و    ﴿:  تعال   جمثع هنثا فمعثدوااي  قليلثة وهثي الاشثرخق أيثام وهثي، (2)﴾ اَةُكُروا ّللاَّ  فِّي أ يَّام  مََّعُدوا 
ا ُكاثثثثثِّ    ﴿: تعثثثثال  قولثثثثثه الكثثثثثثر  جمثثثثثع علثثثثث  تثثثثثدن وممثثثثثا، قلثثثثة مثثثثث  ي اُم ك  َيُكُم الصثثثثث ِّ لثثثثث  يَّامثثثثثًا أ  .. ُكاثثثثثِّ   ع 

اي   ُدوا  ، الكثثثر  جمثثع علثث  االثثة معثدوااي  تكثثو   وهنثثا قليلثثة وليسثث   كثيثر  أيثثام هثثي ومعلثثوم، (3)﴾مَّعثَ
 وقثد ، أحثدهما تثرجو قرخنثة توجثد  مثالم والقلثة الكثثر  علث  يثدن سثبق كمثا السثالمة جمثع فإ   ثم  وم 

 مثثث  فرقاثثثا  ةلثثثك قائثثث  أ  والثثثراجو، ومعثثثدوااي  معثثثدوا  جمثثثع حثثثون العلمثثثاء بثثثي  األقثثثوان تعثثثداي 
 أ  وخحامثث ، العجثث  آبثثائهم عبثثاا  أيثثام عثثد  أربعثثي  النثثار فثثي سثثنعذ   بنننثثا: قالثث   إحثثداهما اليهثثوا 
 وقالثثث  ، ، الكثثثثر  جمثثثع علثث  االثثثة معثثثدوا  عندئثثثذ  فاكثثو  ، البقثثثر  آيثثثةإلثثث   الفرقثثة هثثثذ  قصثثثد  يرجثثع

 آن آيثثثةإلثثث   راجثثثع الفرقثثثة هثثثذ  قصثثثد  فيحامثثث ، الثثثدنيا أيثثثام عثثثدا  أيثثثام سثثثبعة نعثثثذ   إنمثثثا: األخثثثرى 
 معدوااي. وهو القلة بجمع القرآ  عنه عب ر، (4)عمرا 

 الاماسك نو                 البدي  العنصر             منه المسابدن العنصر
          ↓                        ↓                                ↓                                                               

 القرآ  أجزاء بي                معدوااي                              معدوا 
 طرفثثثثثثي بثثثثثثي  المعنوخثثثثثثة العالقثثثثثثة أ  بوضثثثثثثو  نلحثثثثثثظ أ  يمكثثثثثث  سثثثثثثبق مثثثثثثا خثثثثثثالن مثثثثثث 
إلثث   أاي  ثثثم ومثث ، اآلياثثي  فثثي بثثي  التسثثا  خلثثق فثثي أسثثهم  ( معثثدوااي )و( معدوا )السثثابدان
 ليعثرف الخلث إلث   يرجثع جعلثه ممثا السثابدان لهثذا أول  القار    انابا   جذ    عبر  وةلك،  تماسكهما

 آن آيثة خصث   فثي حثي ، معثدوا  بلفظثة البقثر  آيثة خصث   ولثم، السثابدان هثذا  وراء  الكام   السر
 الاواصثث  تحقيثثقإلثث   السثثابدان طرخثثق وعثث  الخلث إلثث   الرجثثو  هثثذا أاى وقثثد ، بمعثثدوااي  عمثرا 
 ةلثثك ومثثع، جثثدا كبيثثر اآلياثثي  بثثي  الفاصثث  أ  مثث  الثثرغم علثث  الكثثرخماي  السثثورتي  بثثي  والانثثاغم
 بينهما الاكام إل   وأاى، بالسابق الالحق رب إل   السابدان هذا أسهم

 
 695/ 2المصبا  المنير،    ( 1) 
 201اآلية:  البقر ،    سور   ( 2) 
 183اآلية:  البقر ،    سور   ( 3) 
 393/ 3ينظر التقا  في علوم القرآ  للسيوطي:    ( 4) 
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، قثثيال وهثثو أيضثثا بمصثثدر حثثديثا المصثثدر اسثثابدان أيضثثا السثثمي السثثابدان نمثثاةا ومثث 
يثاً و   ﴿: النسثثثاء سثثثور  فثثثي تعثثثال  قولثثثه مثثث  دِّ ِّ حثثث  ُ  مثثثِّ   ّللاَّ د  َ  أ صثثثَ  السثثثور  نفثثث  فثثثي  وقولثثثه (1)﴾ مثثث 
ِّ قِّيالً و   ﴿: أيضا ُ  مِّ   ّللاَّ َ  أ َصد    (2)﴾م 

 نفسثه وصث  إنمثا" حثديثا هللا مث  أصثد  وم " : تعال  قوله تفسير في  الجو ي   اب   يقون
 ابث  أ   حيثا  أبثو ونقث ، (3)سبحانه حقه في وخساحي  الكذ   عليهم يجو   الخلق  جميع  أل   بهذا

منفيثة  وهثذ ، الحجثة سثوءأو  الرجاءأو  الخوف علاه إنما البشر   حدي    في  الكذ    إ   قوله  عطيه
 .(4)قلبه في لما المخبرموافقا لسا  عل   مايجري  يكو   حقيقاه في والصد ،  هللا ع 

 عثث  بثثه تخبثثر مثثا هثثو الحثثدي   فثثي األصثث   أ  العسثثكري  هثثالن أبثثو الفثثرو   يذكرصثثاح  
 فحثدث   لثك حثد   هثو وإنمثا، لثه تقثدم ل ألنثه حثديثا سمي و، غير إل   تسند  أ  غير م   نفسك
 األصثث  فثثي هثثو القثثون إ  وخقثثان، (6)القثثان ومثلثثه القثثون مثث  مصثثدر فهثثو" قثثيال" قولثثه أمثثا، (5)بثثه 

( حثثثثثديثا) المصثثثثثدر القثثثثثرآ  اسثثثثثابدن لثثثثثم هنثثثثثا نفسثثثثثه يطثثثثثر  الثثثثثذي والسثثثثثؤان، الغيثثثثثر  عثثثثث  إخبثثثثثار
   (قيال)بالمصدر

  األولث اآليثة فثي أ  السثابدان لهذا تفسير   في  الغرناطي  يقون  شك  ول  اللغوي   السيا   إنه
 عث  وحثدي   إخبثار هثو ، "القيامثة يثومإلث   ليجمعثنكم":  تعثال   قوله  وهي(  حديثا)  قوله  سبق    الاي
 األندلسثي حيا  أبو ةكر وقد ، (7)ومحاسباهم لمجا اتهم الخلق  سبحانه  يجمع  أي  الموي   بعد   البع  
 هنثا واأل هثر: فقثان الخبثر بمعنث  هنثا يكثو   أ  رجثو ثثم، بالوعثد أو  بثالخبر  فسثر  قثد    الحدي    أ 

 فيثثثذه  (  قثثثيال) قولثثثه فثثثي حثثثي ، (9)قبلثثثه لمثثثا وموافثثثق مطثثثابق( حثثثديثا)قوله هنثثثا فجثثثاء، (8)الخبثثثر
 أنيبث   فقثيال" حقثا هللا وعثد " : تعثال  قولثه وهثو  بثه ربطثه يجث   مثا  عل    مبني  أنه  عل   الغرناطي

 فجثيء  النعثيم مث  سثبحانه بثه ماوعدهم وهو( وعدا  هللا  م   أصد   وم )  القون  كن (  وعدا)  منا  

 
 86اآلية:  النساء،    سور   ( 1) 
 121اآلية:  النساء،    سور   ( 2) 
 442/ 1  علم الافسير، اب  الجو ي  اا المسير في    ( 3) 
 7/ 4تفسير البحر المحي ، أبو حيا  األندلسي  ( 4) 
 41/ 1الفرو  اللغوخة، أبو هالن العسكري   ( 5) 
 . 145/ 3تفسير األلوسي-  ( 6) 
 108/ 1مال  الانوخ  للغرناطي  ( 7) 
 7/ 4تفسير البحر المحي ، ألبو حيا   ( 8) 
 108ينظر مال  الانوخ  للغرناطي  ( 9) 
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 هثثثذا حقثثثق قثثثد  يكثثثو   وبثثثذلك، (1)أيضثثثا حقثثثا المصثثثدر وكثثثذلك، وعثثثدا المصثثثدر ليثثثوا    القيثثث  بلفثثثظ
 السثثابدان لهثثذا القثثار   انابثثا  جثثذ   علثث  عمثث  كمثثا الكرخمثثة اآليثثاي  هثثذ  فثثي التسثثا  السثثابدان
 قثثثول أصثثثد  هثثثو هللا أ  علثثث  يثثثدل  فكالهمثثثا، قائمثثثة المصثثثدرخ  بثثثي  المعنوخثثثة والعالقثثثة، وسثثثببه
 علث  عمث  ممثا، وجث  عثز وحثد  له الكمان وأ ، النقصا  صفاي  أي سبحانه عنه  وتنفي،  وحديثا
 وتماسكها. البعض  ببعضها واتصالها اآلياي  اتسا 

 الفعلي االستبدال:  ثانيا

 : الماضي بالفعل االستبدال-1
م مث ِّ  نَّفثَ   يث   ﴿: النسثاء سثور  فثي تعثال  وقثان ل ق كثُ ُم الثَّذِّي خ  بَّكثُ وا ر  اُ  اتَّقثُ ا النثَّ د    و   ا أ َيهث   احثِّ

او   ه  َوج  ا    َنه  ل ق  مِّ ل ق ُكم م ِّ  نََّف   هُ  ﴿:  األعراف  سور  في  تعال  وقان  (2)﴾ خ  د    و   و  الَّذِّي خ  ع    و   احِّ ج 
ا لِّي َسُك   إِّل   ه  َوج  ا    َنه  امِّ  (3) ﴾...َيه 

 فعثث  اسثثابدان وهثثو، (خلق)والفعثث ( جعثث )الفع  بثثي  السثثابقاي  اآلياثثي  فثثي السثثابدان وقثثع
  والعك   جع  بمعن  خلق وه  السابدان هذا وراء السر فما، بنظير  ما  

: (4)الزمخشثري  يقثون، واحثد  بثه لمفعثون تاعثدى فإنهثا لثذا صثير بمعنث  ليسث   هنا جع   إ 
 قيثثث  و، شثثيء مثث  شثثثيء إنشثثاء أي الاضثثمي  معنثث  جعثثث  ففثثي، وأنشثثن أحثثثد   بمعنثث  هنثثا جعثث 
 كث  يحمث  وجع  خلق الفعلي  أ  إل، (5)كالماراافي  وخساعمال  واحد   بمعن   إنهماو ،  خلق  بمعن 
 هثو الخلثق أ ): جماعثة بث  الدي  بدر يقون العدم م  يكو   فالخلق، اآلخر في لي   معن   منهما

 فالجعثث ، لثثه وتاليثثا الخلثثق علثث  ماوقثث  فهثثو  الجعثث  وأمثثا، (6) (سثثب   بثثال أي العثثدم مثث  اإليجثثاا 
 أ  الغرنثثاطي ةكثثر وقثثد ، عليثثه وماقثثدما للجعثث  سثثابقا يكثثو   الخلثثق ةلثثك وعلثث  الموجثثوا  مثث  يكثثو  
م و ايِّ  ﴿: تعثال  قولثه ةلثك ومث ، (7)وجثوا  يسثبق لثم عمثا القثرآ  فثي يرا  ما كثير الخلق لث ق  السثَّ  خ 

 
 السابق والصفحة نفسها  ( 1) 
 1اآلية:  النساء،    سور   ( 2) 
 189اآلية:  األعراف،    سور   ( 3) 
 3/ 2ينظر الكشاف للزمخشري   ( 4) 
 130/ 4ينظر البرها  للزركشي،    ( 5) 
 145كش  المعاني، لبدر الدي  ب  جماعة،  :    ( 6) 
 -97/ 1ينظر مال  الانوخ  للغرناطي  ( 7) 
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ايِّ و   ﴿: اآلية نف  في وقان، (1)﴾ األ َر   و   عث    الَظُلمث   ل السثماواي  إ  يقثون حيث  ، (2)﴾ النثَور  و   ج 
 كمثا ، بعثدمها وتعدم أجرام وجوا  ع  توجد  والنور الظلماي  في حي  بوجوا   حاا    بموجوا   ترتب 
هُ ا ﴿: تعثال  قولثه في أ  ل قث  َيء  خ  ذِّي أ َحسث    كثُ َّ شث  ي   و   لثَّ ا ِّ مثِّ  طثِّ نسث  ق  اإلِّ لثَ أ  خ  د   ثثم، آام أي (3)﴾بث 
ي    ﴿: السثور  نفث  فثي  تعثال   قوله اء  مَّهثِّ الل ة  مث ِّ  مثَّ ل ُه مثِّ  سثُ عث    ن سثَ  الخلثق أ  علث  اللثة، (4)﴾ج 
 مثث  سثبحانه هللا جعلهثثا ةرخاثه بينمثثا طثي  مثث  كثا  السثثالم عليثه آام خلثثق  أ  أي، العثدم مثث  كثا 
 آام خلثثق وهثثو المطلثثو   المقثثام ليناسثث   جثثاء النسثثاء سثثور  فثثي الخلثثق وةكثثر، (5)ممثثاه  مهثثي  مثثاء

 وجثثثوا  تعثثثال  هللا جعثثث  حيثثث  ، األعثثثراف سثثثور  فثثثي الجعثثث  جثثثاء فثثثي حثثثي ، السثثثالم عليهمثثثا وحثثثواء
 لثم الخلثق أ  حثي  فثي مسثامر  عثاا  سثبحانه وجعلهثا، السثالم عليهمثا  وحثواء  آام  ةرخثة  في  البشرخة
 مث  وعلث  الثرغم، (6)السالم عليها حواء غير آام قصيري  م  أنث  تخلق فلم، مسامر   عاا   يجعله

 سثثبحانه وقدرتثثه وجعثث (إل أنهمثثا اشثثاركا فثثي الدللثثة علثث  وحدانيثثة هللا-اخثثاالف بثثي  الفعلي )خلثثق
 فثي أسثهم  (  جعث /خلق) السثابدان عنصري  بي  أي وخلق جع  بي  المعنوخة  فالعالقة،  وتعال 
 وعلث ، تنثاقض  اخثاالف لي  بينهما والخاالف الفعلي   بي   المعنيي   اخاالف  بي    التسا   خلق
 بثثي   الاماسثثك ثثثم اشثثاركا اآلياثثي  الفعلثثي  أ إلثث   اآلياثثي  بثثي  والزمثثاني المكثثاني البعثثد  مثث  الثثرغم
 ..تام وتناغم مسامر اتصان في آياتها وإبقاء الكرخمة السور أجزاء

ن   ر   ﴿: الاوبثثة سثثور  فثثي تعثثال  قولثه أيضثثا الماضثثي بالفعثث  السثثابدان صثثور ومث  وا بثثِّ ضثثُ
و الِّ ِّ  مَ و   ي ُكوُنوا م ع  الخ  ل   ُقُلوبِّهِّ ر ُضوا ﴿: السور  نف  في تعال  ’وقان، (7)﴾ف ُهَم ل  ي َفق ُهو    ُطبِّع  ع 

و الِّ ِّ  َم ف ُهَم ل  ي َعل ُمون  و   بِّن   ي ُكوُنوا م ع  الخ  ل   ُقُلوبِّهِّ   (8)﴾شط ب ع  ّللاَُّ ع 
 فثثثي جثثثاء حيثثث  ، (طبثثثع) الماضثثثي الفعثثث  بثثثي  السثثثالفاي  اآلياثثثي  فثثثي السثثثابدان وقثثثع وقثثثد 

 السابدان  هذا وراء م  الحكمة فما، للمعلوم مبني الثانية في وجاء للمجهون مبني  األول

 
 1اآلية:  األنعام،    سور   ( 1) 
 220/ 4تفسير البيضاوي،  ينظر    ( 2) 
 7-6اآلية:  السجد ،    سور   ( 3) 
 . 8اآلية:  سور  السجد ،    ( 4) 
 220/ 4ينظر تفسير البيضاوي   ( 5) 
 114/ 4ينظر الكشاف، للزمخشري   ( 6) 
 88اآلية:  الاوبة،    سور   ( 7) 
 94اآلية:  الاوبة،    سور   ( 8) 
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 الكافر قل   عل  هللا  طبع  وخقان،  عليها  يخام  حا  الشيء إليها  يناه   نهاية  هو  الطبع إ 
 فثثي( الطبثثع) أ  المفسثثرخ  معظثثم ةكثثر وقثثد ، (1)نثثور ول هثثدىإليثثه  يصثث  ل حاثث  عليثثه خثثام كننثثه
 قولثه وهثي  فاعلثه علثم بفعث  افااحث   اآليثة أل ؛ نظرا، فاعله يسم لم لم    مبينة  جاءي    األول  اآلية
ِّ و   ﴿: تعال  ُنوا بِّاّلِلَّ َنُهمَ و   إِّة ا ُأنزِّل َ  ُسور    أ َ  آمِّ ُسولِّهِّ اَسا َئذ ن ك  ُأَوُلوا الطََّونِّ مِّ ُدوا م ع  ر  اهِّ ا و   ج  اُلوا ة َرنث  قث 

ي     دِّ ، هللا أنزن إةا: والاقدير، "أنزل   إةا": بقوله افااح   وألنها):  اإلسكافي  يقون  (2)﴾ن ُك  مَّع  الق اعِّ
 بثه المفعثون يقثوم بث  مزخثة به الفاع  ةكر يقاضي ل فكا ، هللا وهو فاعله علم بفع   صدري   فلما

 الغرنثثاطي وابثث  الزبيثثر ابثث  عنثثد  ةاتثثه والثثرأي، (3) (نهاياهثثا مثثع اآليثثة بدايثثة وافقثث   ثثثم ومثث  مقامثثا
: تعثال  قولثه فثي للمعلثوم مبني المبني للمجهون بفع  الفع  هذا اسابدن لماةا أما   وعند   (4)جماعة

 قثثان حيثث  ، وتنبيثثه وتنكيثثد  مبالغثثة مقثثام فثثي ةكثثري  اآليثثة هثثذ  أ  هثثو، .."قلثثوبهم علثث  هللا وطبثثع"
ي   ي سثثَ إِّ  ﴿: تعثال  ذِّ لث   الثثَّ بِّيُ  ع  ا السثثَّ ُنون ك  نَّمثث  اءُ و   ا َنةِّ َم أ َغنِّيثث   بسثث  فبعثثد : جماعثثة ابث  يقثثون، (5)﴾...هثُ
 باسثثثثم الاصثثثثرخو فيثثثثه والاوكيثثثثد  مخثثثثالفاهم تثثثثوبيخ فثثثثي البسثثثث  ناسثثثث   المعثثثثذورخ  عثثثثذر فثثثثي الكثثثثالم
َ  ﴿: تعثثال  قولثثه أ  السثثامرائي إلثث  فاضثث  الثثدكاور أشثثار وقثثد ، (6)الفاعثث   يسثثند  لثثم كننثثه ﴾إِّة ا ُأنزِّلثث 
  األولث فناسث  ، (7)نفوسثهم فثي الكفثر تمك  شد  عل  للدللة الثانية في  أسند   بينما  هللاإل     الطبع
 مث   الفعث  اسثابدان الالئثق مث  كثا  تنكيثد  مقثام فثي الثانيثة كان   ولما، للمجهون  مبينا  الفع   ةكر

 أسثهم قثد و ، النحثو هثذا علث  مجيئهما الداخلي السيا  يقاضي الحالاي  ففي، المعلومإل    المجهون
 بثي  المعنوخثة فالعالقثة الثبعض  ببعضثها وتماسثكها  الكرخمثة السثور  آياي  اتسا  في السابدان  هذا

، والكفثار والمخثااعي  للمنثافقي  يصث  ل هللا نثور  أ   علث   والانكيثد   الانبيثه  حيث    م   الفعلي   هذي 
 وترابطهما. الموقفي  تناسق في أسهم مما، هداياهم وعدم قلوبهم وعل  الخام هو مصيرهم وأ 

  كرخثثا قصثة فثي عمثثرا  آن سثور  فثي تعثثال  قولثه المضثار  بالفعثث  السثابدان نمثاةا ومث 
الم  ق   ﴿: والسالم الصال  عليه وُ  لثِّي غثُ ي  الكِّبث رُ و   ان  ر   ِّ أ نثَّ  ي كثُ نثِّ َد ب ل غ  ذ لِّك  و   قث  ان  كث  اقِّر  قث  ي عث  اَمر أ تثِّ

 
 438/ 3مقايي  اللغة، اب  فار   ( 1) 
 87اآلية:  الاوبة،    سور   ( 2) 
 ومابعدها719/ 2ينظر ار  الانزخ ، للخطي  اإلسكافي  ( 3) 
 204-203، وخنظر كش  المعاني لب  جماعة،  :  233/ 1ينظر مال  الانوخ     ( 4) 
 94اآلية:  الاوبة،    سور   ( 5) 
 204ينظر كش  المعاني، لب  جماعة،  :    ( 6) 
 79بالغة الكلمة، فاض  السامرائي،  :    ( 7) 
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اءُ  ُ  م ا ي ش  َ  ر   ِّ أ نثَّ  ق  ﴿: السالم عليها مرخم قصة في السور  نف  في بعدها  وقان،  (1)﴾ّللاَُّ ي َفع  الث 
وُ  لثِّي د  و   ي كثُ او   لث  رًا ف إِّنَّمث  اُء إِّة ا ق ضث   أ مثَ ا ي شث  ذ لِّكِّ ّللاَُّ ي َخلثُُق مث  ان  كث  ر  قث  نِّي ب شث  سثَ َم ي َمس  ُه كثُ   لث  وُن لث  ي قثُ
  (2)﴾ف ي ُكو ُ 

 المضثثثثار  والفعثثثث ( يفعثثثث ) المضثثثثار  الفعثثثث  بثثثثي  السثثثثالفاي  اآلياثثثثي  فثثثثي السثثثثابدان وقثثثثع
 اسثثثثابدله ثثثثثم السثثثثالم عليثثثثه  كرخثثثثا سثثثثيدنا قصثثثثة فثثثثي( يفعثثثث ) بالفعثثثث  القثثثثرآ  عبثثثثر فلثثثثم، (يخلثثثثق)

 لهمثا هللا ر    وهثو واحثد  هثو اآلياثي  في األمر ومدار، السالم عليها مرخم قصة  في(  يخلق)بالفع 
 بالولد 

 بثذلك المالئكثة بشثرته فلمثا، غالمثا يهبثه أ  هللا طلث   قد  كا  السالم عليه  كرخا  سيدنا  إ 
 ولكنثثه سثثبحانه بقدرتثثه عثثالم فهثثو هللا مثث  طلثث   حثثي  وهثثو، وانثثدهش تعجثث   أجيبثث   قثثد  اعوتثثه وأ 

 يذكر إة ، األسبا   تل  م  أي، امرأته وعقر وشيخوخاه سنه كبر مع  ولد   له  يكو    أ   م   تعج  
، (3) (سثثنة وتسثثعو   ثمثثا  ولمرأتثثه وتسثثعو   حينهثثا تسثثع السثثالم عليثثه لثثه كثثا  يقثثان أنثثه البيضثثاوي 

 فثي اعوتثه وأجيبث   شثا   وهثو الولثد  طلث   أنثه أيضثا وقيث ، الشثيء هثذا  حصثون  م   اندهش  لذلك
 م  الولد  إنشاء أي يشاء ما يفع  هللا أ  األمر هذا م  وةهوله تعجبه عل  هللا  را   فكا ،  (4)الكبر
 الاي األسبا   أ  عل  يطلعنا الخارجي فالسيا ، (5)سبحانه يعجز  ل أمر عاقر  وعجو   فإ   شيخ
 قصثة فثي أمثا، للمقثام مناسثبا( يفعث ) بالفعث  الاعبيثر كا  واألم األ   وهي، موجوا   الولد   بها  ينتي
 يكثو   الولثد  أل ، موجثوا  غيثر للولد  المهين  األسبا   أ  حي  ، مخال   فاألمر  السالم  عليها  مرخم
 األ   وجثثوا  غيثثر مثث  الولثثد  وجثثوا  بثثن  ينبئنثثا هنثثا الثثواقعي فالسثثيا  ماعجبثثاً  كثثا  لثثذلك وأم أ   مثث 
 هللا أ  هللا را  فجاء، " بشر يمسسني ولم غالم لي يكو   أن " :  فقال  ،  معقون  غير  أمر  هو  واألم
 ومثواا  بنسثبا   ماثدرجا األشثياء يخلق هللا أ  اآلية هذ  تفسير في  البيضاوي   يقون،  "يشاء  ما  يخلق
 وخلثق ، سثب   وبثال العثدم م  يكو   معلوم هو كما  والخلق،  (6)ةلك  غير  م   افعة  يخلقها  أ   يقدر
ث    إِّ  ﴿: تعال  يقون، عدم  م   هللا خلقه  الذي  السالم  عليهما  آام  بخلق أشبه  هنا  عيس   سيدنا  َّ م 

 
 40اآلية:  آن عمرا ،    سور   ( 1) 
 47اآلية:  آن عمرا ،    سور   ( 2) 
 16/ 2تفسير البيضاوي   ( 3) 
 151/ 1تفسير اب  الجزي   ( 4) 
 17/ 2تفسير البيضاوي   ( 5) 
 السابق والصفحة نفسها  ( 6) 
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و ُ  ُه كثثُ  ف ي كثثُ ان  لثث  مَّ قثث  ُه مثثِّ  تثثُر ا   ثثثُ ل قثث  م  خ  ثثث  ِّ آا  م  ِّ ك  نثثد  ّللاَّ يسثث   عِّ  فاضثث  الثثدكاور ةكثثر وقثثد ، (1)﴾عِّ
 أخلثق أنثا: القثون يصو ول أفع  أنا: القون يصو إة  عام فهو الخلق م   أيسر  الفع   أ   السامرائي
 بثث يفعث  الفعث  اسثابدان حصث  ثثم ومث ، (2)سثب   بثال إيجثاا  مث  أيسر كا  أبوخ  م   الولد   فإيجاا 

 وإعجثا   العجيبثة هللا قثدر  علث  يثدل  الفعلي  كال كا  وإ  ، فيه قي  الذي المقام ليناس  (  يخلق)
 ثثثم ومث   السثثليم للفهثم وأاى اآلياثثي  معنث  بثثي  الافرخثق فثثي السثابدان هثثذا عمث  ثثثم ومث ، المبهثر
 .عجي   إحكام في واتساقهما معا ربطهما

ذِّ ِّ و   ﴿: البقثثر  سثثور  فثثي تعثثال  قولثثه األمثثر بفعثث  السثثابدان نمثثاةا ومثث  وا هثث  ا اَاُخلثثُ إَِّة ُقَلنثث 
ة   ة  و   ﴿: األعثثراف سثثور  فثثي تعثثال  وقولثثه (3)﴾الق َرخثث  ذِّ ِّ الق َرخثث  ُكُنوا هثث  ُم اسثثَ او  إَِّة قِّيثث   ل هثثُ َنهثث  وا مِّ ، (4)﴾ُكلثثُ
  .(اسكنوا)  األمر فع  وهو بنظير ( ااخلوا) األمر فع  اسابدان وقع حي  

 وإ ، بسكناها ألمرهم المعن  حي   م  مغاير هو القرخة  بدخون األمر أ   الغرناطي يذكر
 يثثنمرهم لثثم  سثثبحانه أنثثه أي، نصثثا لثثي  لكثث  سثثكناهاإلثث   معثثه بمثثا يشثثير قثثد  بثثدخولهم األمثثر كثثا 

 بهثثثا والمثثثراا  الغايثثثة هثثثو لثثثي  الثثثدخون أ  الشثثثعراوي  وخثثثرى  ، (5)البقثثثر  سثثثور  فثثثي صثثثراحة بالسثثثكن 
، حاصث  تحصثي  السثكن  أ  أي بالسثكن  سبحانه لينمرهم إل  الدخون  هللا  منهم  يطل    فلم،  األمر
 المعن   تشم "   اسكنوا" : وقوله، الدخون وهو مايحد    بداية  يعطينا أ  يرخد "  ااخلوا":  تعال  فقوله
 حالثثة بالاثثدرا لنثثا يصثث  القثثرآ  فكثثن ، (6)بالثثدخون إل السثثكن  يمكثث  ل ألنثثه الثثدخون وهثثواألون 
  الثثرب  تثثم حيثث   ، بالسثثكن  الثثدخون بثثرب   السثثابدان هثثذا قثثام وقثثد ، والسثثك  اإلقامثثة حاثث  الثثدخون

علث    واحثد  آيثة كننهمثا اآلياثي  وجعث  البقثر  آيثة في( ااخلوا)بقوله األعراف آية في(  اسكنوا)  بي 
 الثرب  المالقثي واسثاطا   التسثا  وحصث  سثور أربثع وهثو بينهمثا  الكبيثر  الفاصث   وجوا   م   الرغم
 .بسهولة  بينهما

 
 

 
 58اآلية:  آن عمرا ،    سور   ( 1) 
 . 32بيانية، فاض  السامرائي،  :    ينظر أسئلة  ( 2) 
 57اآلية:  البقر ،    سور   ( 3) 
 161اآلية:  األعراف،    سور   ( 4) 
 36/ 1ينظر مال  الانوخ ، للغرناطي  ( 5) 
 2645/ 5ينظر قصص األنبياء لمحمد ماولي الشعراوي،    ( 6) 
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 :  العبار   االستبدال
 فعلي. عباري ، اسمي عباري : إل  باقسيمه نقوم أ  لنا وخمك 
إِّ  و  ﴿: البقثثر  سثثور  فثثي تعثثالي قولثثه السثثمي  العبثثاري  السثثابدان مثث : اسثثمي عبثثاري : أول

ُكَم  ا فثِّي أ نُفسثِّ ُدوا مث  هِّ ّللاَُّ أ  ُتبثَ َبُكم بثثِّ اسثِّ وُ  ُيح  َ  قثثُ  ﴿: عمثرا  آن سثور  فثي تعثال  وقولثه ، (1)﴾...َو ُتَخفثُ
  (2) ﴾...ُتَخُفوا م ا فِّي ُصُدورُِّكَم أ َو ُتَبُدوُ  ي َعل َمُه ّللاَُّ إِّ  

 هللا عبثثثر لثثثم ولكثثث ، "صثثثدروكم": و" أنفسثثثكم": السثثثمياي  العبثثثارتي  بثثثي  السثثثابدان وقثثثع
  القونإل   المفسرخ  أغل   يذه    بالصدر  عمرا  آن آية في وعبر بالنف  البقر  آية في  سبحانه
 كلاثثا فيثثه الثثوارا  السثثيا  وبحسثث   ولكثث   صثثدروكم بمعنثث  وأنفسثثكم أنفسثثكم بمعنثث  صثثدوركم بثثن 

 معن   أ  كما،  المعن  في  سواء  ليساا( صدوركم( )أنفسكم)  السمياي   العبارتي   أ   يبي   العبارتي 
 باللسثا  سثواء، العمث  منهثا يكثو   الاثي هثي الغالث   فثي فثالنف ، الصثدر معن  ع   يخال   النف 
 أي" أنفسثثكم فثثي مثثا تبثثدوا": تعثثال  قولثثه تفسثثير فثثي (3)الطبثثري  يقثثون بالفعثث  بثثالجوار  أم( القثثون)أي

  سثبحانه قثان ولثذلك؛ (عثنهم إخفائثهأو  للنثا   بإبدائثه  العمث   كثا   سواءاً   فاظهرو   وأفعالكم  بنلسناكم
َ  ي   ﴿: المجيد  القرآ  في موضع  م  أكثر في ل َ  مِّ ُد ُكَ  ن َف   مَّا ع مِّ راع َوم  ت جِّ َير  َمَحض   وقوله(4)﴾خ 

ا سثثث  و   ﴿: أيضثثثا هثثث  َ  ن فثثثَ   مَّع  َي كثثثُ اء  يد  و   ائِّق  جثثث  هِّ ُ  ّللاَُّ ن َفسثثثًا إِّلَّ ل   ﴿: كثثثذلك وقولثثثه(5)﴾شثثث    ُيك لثثث ِّ

اوُ   يعلم: أي البيضاوي   يقون(7)قلوبكم في ما أي، ﴾ م ا فِّي ُصُدورُِّكمَ   ﴿:  تعال   قوله  أماو   (6)﴾َسع ه 
 لثم النيثة هثذ  ومث  ثثم فثإ ، القلث  أو  الصثدر  محلهثا  النيثة  أ   ومعلثوم(8)الكفثار  وليثة  مث   ضمائركم

 ةكر فقد ، وخوضحه المقصوا  يكش  اآلياي  كلاا في غوي الل  السيا  أ  شك ول، عم إل    تارجم
، للمثثؤمني  فيهثثا الخطثثا   كثثا "  أنفسثثكم فثثي مثثا تبثثدوا وإ " : تعثثال  قولثثه فثثي اآليثثة أ   الغرنثثاطي

، ةنثوبهم علث  يحاسثبهم هللا أ  الجثزري  ابث  اآليثة فسثر وقد ،  بالمحاسبة وخام    (9)باإلبداء  فبدأي 
 رسثون صثحابة علث  ةلثك شثق اآليثة هثذ  نزلث   لما  أنه  وقي ،  سواء  ةنوبهم  أخفوها  أم  فعلوها  سواء

 
 283اآلية:  البقر ،    سور   ( 1) 

 29اآلية:  آن عمرا ،    سور   ( 2) 
 . 115/ 6ينظر تفسير الطبري   ( 3) 
 30اآلية:  آن عمرا ،    سور   ( 4) 
 21اآلية:   ،    سور   ( 5) 
 231اآلية:  البقر ،    سور   ( 6) 
 69/ 1تفسير الجاللي   ( 7) 
 12/ 2تفسير البيضاوي   ( 8) 
 73-72/ 1ينظر مال  الانوخ  للغرناطي  ( 9) 
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 والطاعثثة بالسثثمع فثثنمرهم، أنفسثثنا خثثواطر علثث  حوسثثبنا إ  هلكنثثا فقثثالوا والسثثالم الصثثال  عليثثه هللا
اوُ   ُيك لثث ُِّ  ّللاَُّ ن َفسثثًا إِّلَّ ل   ﴿: آيثثة هللا فثثننزن فاسثثاجابوا ع ه   أنثثه أيضثثا وقيثث ، اآليثثة هثثذ  فنسثثخ   ﴾سثثَ
 حجثة أنهثا البيضثاوي  ةكثر وقثد ، (1)والمنثافقي  الكفثر   وخعثذ    للمثؤمني   يغفثر  ثثم  سيحاسثبهم  سبحانه
 المنثافقي  عل  فيها الحدي   كا  عمرا  آن آية في اإلخفاء تقديم وجه أما،    (2)الحسا    أنكر  لم 

 السثثثابدان عنصثثثري  بثثثي  والعالقثثثة وخعلنثثثو   يسثثثرو   مثثثا بكثثث  علثثثيم هللا أ  حيثثث  ، بثثثالعلم وخامثثث  
، وام ورو  جسثد  مث  تحاوخثه بمثا الكث  هثي فثالنف ، بثالجزء الكث  عالقثة هي هنا(  الصدر/النف )

ب َ   ﴿: تعثثال  قولثثه بثثدلي ، (3)تفعلثثه مثثا علثث  المحاسثثبة وهثثي سثث  ا ك  َ  ن فثثَ   مثثَّ فَّ  كثثُ و  مَّ تثثُ مَ و   ثثثُ ل   هثثُ
 فثي وأخفوا أسروا سواء، عباا  بنحوان رقي   عليم هللا  أ   عل   تدل   اآلياي   أ   كما،  (4)﴾ُيَظل ُمو   
 هثثذا أاى وقثثد ، وبواطنهثثا األمثثور بظثثواهر علثثيم سثثبحانه فهثثو، بجثثوارحهم وأبثثدو  فعلثثو  أم صثثدورهم
 .معا السورتي  تماسك في السابدان هذا وأسهم، تام اتسا  في اآلياي  خرواإل   السابدان

 فعلي عبار  : ثانيا
َيئاً  ﴿: البقثر  سثور  فثي تعثال  قثان اُ ُهَم ل  ي َعقِّلثُو   شث  ا   آبث  َو كث   وقثان، (5)﴾َهاث ُدو   ي   ل  و   أ و  لث 

ا    ﴿: المائد  سور  في سبحانه َيئاً اآب  أ و  ل َو ك   .(6)﴾َها ُدو   ي   ل  و   ُ ُهَم ل  ي َعل ُمو   ش 
و   ﴿: تعثال  وقولثه ﴾ َعقِّلثُو   ل  ي   ﴿: تعثال  قوله  بي   العباري   السابدان  وقع  فلثم   ﴾ل  ي َعل مثُ

 تاحدثا  اآلياي  أ  مع المائد  آية في بالعلم العق  اسابدن في حي  بالعق  البقر  آية القرآ  خص 
 قولثه فثي أ  لإلسثكافي الانزخث  ار  فثي جثاء، هللا  م  نزن وما الحق اتبا إل   الكافرخ   اعو   ع 
 فثي والسثر، (7)يعقلثو   عث   ائثد  يعلمثو   فرتبثة، ﴾ي َعقِّلثُو     ﴿  فثي  ليسث    رتبثة  ﴾ي َعل ُمو   ﴿  وج   عز
 يجثثز ولثثم بثثالعلم هللا وصثث  جثثا  ولثثذلك العقثث  مثث  ارجثثة أبلثثغ العلثثم أ  الكرمثثاني يقثثون كمثثا ةلثثك

 فيثثه ااعثث  سثثيا ( يعلمثثو   ل)عبثثار  فيثثه وراي  الثثذي السثثيا  كثثا  ولمثثا، (8)سثثبحانه بالعقثث  وصثثفه
ا ﴿: قثالوا أنهثم حيث  ، آبثا هم يعبثد  كثا  ما لصحة ومناها  العلم مبلغ الكفار ُبن ا مث  سثَ هِّ و   ح  ل يثَ َدن ا ع  جث 

 
 298/ 1المحرر في أسبا  النزون،    ينظر تفسير اب  الجزي، وخنظر  ( 1) 
 165/ 1ينظر تفسير البيضاوي   ( 2) 
 ومابعدها109الزغلون،  :  ينظرالبيا  في مراح  وعناصر خلق اإلنسا ، رات     ( 3) 
 280اآلية:  البقر ،    سور   ( 4) 
 169اآلية:  البقر ،    سور   ( 5) 
 106اآلية:  المائد ،    سور   ( 6) 
 314-312/ 1ار  الانزخ ، للخطي  اإلسكافي  ( 7) 
 190/ 1غرائ  الافسير للكرماني  ( 8) 
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ن ا ، (2)وخغني بابه يكفي يساعم  فيما فحسبنا، بالنهاية  منهم  ااعاء  حسبنا  قولهم  أ   حي  ،  (1)﴾آب اء 
 الثثذي السثثيا  لاناسثث  (يعقلو   ل)مثث  بثثدن واسثثابدالها(  ليعلمثثو  ) عبثثار  مجثثيء مثث  ل بثثد  فكثثا 
( يعقلثثو   ل) عبثثار  فيثثه جثثاءي  الثثذي السثثيا  فثثي حثثي ، وبطالنثثه عثثنهم العلثثم نفثثي وهثثو فيثثه وراي 
ا  ﴿: قثثالوا حيثث   آبثثا هم عليثثه كثثا  لمثثا والنهايثثة الغايثثة ااعثثوا أنهثثم يخبثثروا لثثم أنهثثم َينثث  ا أ َلف  ُع مثث  َ  ن اَّبثثِّ بثث 

ن ا ل َيهِّ آب اء   وقد ، والافكر العق  إعمان او   م   آبا هم يعبد  ما  يعبدو    أنهم  نابع  لفظة  ففي،  (3)﴾  ع 
 بطثثال  علثث  تثثدل  العبثثارتي  فكثثال، بثثبعض  وربطهمثثا السثثورتي  اتسثثا  فثثي السثثابدان هثثذا أسثثهم
 .عنهم والعق  العلم ونفي الكفار  أقوان

وا ف   ﴿: البقثر  سثور  فثي تعثال  قولثه أيضثا  العباري   السابدان  نماةا  وم    ي     ل مثُ ذِّ دَّن  الثَّ بث 
زًا مثث ِّ   السثثَّ  وا رِّجثثَ ي     ل مثثُ ذِّ لثث   الثثَّ ا ع  َلنثث  َم ف ن نز  ذِّي قِّيثث   ل هثثُ ر  الثثَّ يثثَ َوًل غ  اُنوا قثث  ا كثث  ُقو   م اءِّ بِّمثث   وقثثان، (4)﴾ي َفسثثُ

زًا ف    ﴿:  األعراف  سور   في  تعال  َم رِّجثَ َيهِّ لث  َلن ا ع  َم ف ن َرسث  ذِّي قِّيث   ل هثُ ر  الثَّ يثَ َوًل غ  َنُهَم قث  ي     ل ُموا مثِّ ب دَّن  الَّذِّ
اُنوا ي َظلُِّمو    م اءِّ بِّم ا ك   (5)﴾م ِّ   السَّ

َلن ا    "  الفعلية  العبار   بي   السابدان  وقع  حي   َلن ا " و" ف ن َرس   هثذا وراء مث  الحكمثة فما، "ف ن َنز 
  سابدانال

، وآثثام ةنثو   مث  واقارفثو  فعلثو  لمثا إسثرائي  بنثي علث  هثو  اآلياثي   فثي  الواقع  العذا    إ 
 هثو واإلرسان اإلنزان بي  الفر   أ  الخا    تفسير في جاء   تم اسابدان اإلنزان باإلرسان  ولك  لم  

 أ  جماعثثثة ابثثث  وخثثثذكر، (6)بثثثذلك يشثثثعر الثثثذي اإلرسثثثان عكثثث  علثثث  بثثثالكثر  يشثثثعر ل اإلنثثثزان أ 
 أرسثث  سثثبحانه، فإنثثه باإلرسثثان األعثثراف آيثثة القثثرآ  خثثص  لثثذا؛ (7)اإلنثثزان مثث  وقعثثا أشثثد  اإلرسثثان
 بنثي جميثع علث  يقثع لثم لثذلك منثه وأخث ، اإلرسثان مث  أق  اإلنزان في حي ،  اكثيرً   العذا    عليهم
وا ﴿: تعثال  قولثه ففثي، فحسث    منثه   لمثوا  الثذي   علث   وقثع  ب ،  إسرائي  ي     ل مثُ ذِّ لث   الثَّ ا ع  َلنث   ﴾ف ن َنز 

 بي  الفر   في لطيفا تفسيراً  الشعراوي  وأضاف، (8) لموا الذي  غير سالمةإل    وتصرخو  إشار   فيه

 
 106اآلية:  المائد ،    سور   ( 1) 
 314/ 1اإلسكافيار  الانزخ  للخطي     ( 2) 
 169اآلية:  البقر ،    سور   ( 3) 
 58اآلية:  البقر ،    سور   ( 4) 
 162اآلية:  األعراف،    سور   ( 5) 
 261/ 2ينظر تفسير الخا   لعالء الدي  البغدااي ومعه تفسير البغوي، لإلمام البغوي، ضبطه وصححه عبدالسالم شاهي   ( 6) 
 104ينظر كش  المعاني، اب  جماعة،  :    ( 7) 
 المصدر السابق والصفحة نفسها  ( 8) 
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أ نثز ن  و   ﴿: تعال  بقوله ةلك عل  واسادن واحد  مر   يقع  اإلنزان  أ   يقون   حي  ،  واإلرسان  اإلنزان
اءً  م اءِّ مثثث   مسارسثثثال يكثثثو   اإلرسثثثان فثثثي حثثثي ، واحثثثد  افعثثثةأو  مثثثر  ينثثثزن والمطثثثر  (1)﴾ مثثثِّ   السثثثَّ

ُ  الر ِّخ ا    ﴿: تعال  قوله نحو وةلك  مسامر   تنتي  الرخا   أ   والدلي   ومسامرا  نثزن ثثم وم ، (2)﴾ُيَرسِّ
، (3)الثذنو   فثي تمثااوا لمث  امسثامرً  العثذا   بقثي فيمثا قليلثة خطايثا  كانث    لمث ،  واحثد   مثر   العذا  
 وهثي، واحثد  حقيقثة علث  دل تث يهمثااكل أ  العبثارتي  بثي   السثابدان  فثي  المعنوخثة  العالقثة  وتكم 

إلثث   السثثابدان هثثذا أاى وقثثد ، العبثارتي  بثثي  منافثثا  فثثال، األسثثف  إلث  األعلثث  مثث  كثثا  وقوعهثا أ 
 اآلياي . سيا  ياطلبها الاي القرآنية المقاصد  وتحقيق بينهما الرب 

       
  

 
 21اآلية:  البقر ،    سور   ( 1) 
 56اآلية:  األعراف،    سور   ( 2) 
 2651-2650/ 5ينظر قصص األنبياء، محمد ماولي الشعراوي   ( 3) 
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  الخاتمة

 : اآلتية النقاط في البح   إليها توص  الاي الناائا أهم  نلخص  أ  يمك  الخاام وفي
 فقثد ، الحديثثة اللسثانياي  أ   بحثق يعثد  سوسثير اللغثوي  العثالم أ   البحث    خثالن  مث   تبي   

 الحديثثثثة اللغوخثثثة النظرخثثثاي  معظثثثم  تبنثثث   فقثثثد ، اللسثثثانية الدراسثثثاي  وسثثث  كبيثثثر صثثثدى آلرائثثثه كثثثا 
 ينسثث   كمثثا، السثثابدان مصثثطلو شثثيو  فثثيإليثثه   الفضثث   يعثثوا  حيثث  ، سوسثثير بثثه جثثاء مثثا معظثثم
 الدللية. الحقون نظرخة تطور في أيضاإليه  الفض 

 قثثثثدم   الاثثثثي الاعرخفثثثثاي  أ  تبثثثثي  إة ، لالسثثثثابدان تعرخثثثث  اعامثثثثاا إلثثثث   البحثثثث   توصثثثث -
 كلمثاي  مث  كلماثي  بثي  نصثية عالقثة هثو السثابدان  ليصثبو  جامعثة  غيثر  تعثارخ   هثي  لالسابدان

أو  المعجمثيأو  الصرفي النو إل   وخناميا ، جزئي ترااف بينهما  -األفقي  المساوى   عل –  النص 
 نفسه. النحوي 

 بمعنثثثثا  بالسثثثثابدان شثثثثبها الاراثيثثثثة اللسثثثثانية المصثثثثطلحاي  أقثثثثر   أ  توصثثثث  البحثثثث  إلثثثث 
 النيابة. ثم، والعدون النحوي  البدن هو الحدي  

 السثثثمي وهثثثي، غيرهثثثا او   السثثثابدان مثثث  أنثثثوا  بثالثثثثة الثثثنص  نحثثثو فثثثي  الهامثثثام كثثثا 
إلث   يلافث    لم لذلك، النص  بناء في األسا  تمث  أنها اعابار عل ، العباري أو    والجملي  والفعلي

 الاقسيم. هذا ضم  مكا  له يك  ولم، الكلمة أجزاء عل  يقع الذي السابدان
 الصثثوتي،  اللغثثة مسثثاوخاي  جميثثع علثث  يقثثع كمثثا  السثثابدان أ  البحثث   خثثالن مثث  تبثثي 

 .أيضا النصي المساوى  عل  يقع فإنه  ،والنحوي  والمعجمي  والصرفي
 مثثث  أبروهثثثثا اإلحالثثثثة  نصثثثثية أاواي  وتماسثثثكه الثثثثنص  اتسثثثا  فثثثثي السثثثابدان مثثثثع تشثثثار 

 شك  الحذف وأ ، اإلحالة ع  يخال  السابدان أ  البح   خالن  م   تبي   وقد ، والاكرار  والحذف
 وخجنبه. الاكرار يمنع السابدان وأ ، السابدان أشكان م 

، أثب  السابدان النصي الذي جاءي به اللسثانياي الحديثثة قدرتثه علث  اتسثا  النصثو  
 علث  عمث  السثابدان  فقثد ، وقد بدا ةلك جليا وواضحا في السور الكرخمة موضع البحث  والاحليث 

 علثثث  الثثثبعض  بعضثثثها مثثثع اآليثثثاي  بثثثرب  ارخةالسثثثامر  تحقيثثثق  خثثثالن مثثث  ، الطثثثوان السثثثبع اتسثثثا 
كمثا ، والاكثرار اإلحالثة: همثا أساسثيي  محثورخ  علث  يرتكز اتساقه في وهو، القرآني  النص   اماداا 
 .وفهمها المسابدلة العناصر معرفة في مهم اور  وغير اللغوي  اللغوي  بنوعيه للسيا  كا  

 .الماشابهة اآلياي  فهم في مهما عاماًل  السابدان يعد  و كما
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 فهرس اآليات   

 رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية اسم السورة 
ا قِّيم  ا  الفاتحة ر اط  الُمسثثثثثثَ ن ا الصثثثثثث ِّ دِّ ي   صثثثثثثِّ  هثثثثثثَ ذِّ ر اط  الثثثثثثَّ

ل َيهمَ   أ َنع َم   ع 
5-6 39 

ا ُأنزِّن  إِّل َيك  و   البقر  ُنو   بِّم  ي   ُيَؤمِّ ا ُأنثزِّن  مثِّ  و   الَّذِّ م 
ر  ِّ ُهَم ُيوقُِّنو   و   ق َبلِّك    بِّاآلخِّ

3 
72 

م اءِّ م اءً و     156 21 أ نز ن  مِّ   السَّ
ُم اَسُكَ  أ َن   و   نثَّة  و   ُقَلن ا ي ا آا  َوُجك  الج  ال  و      كثُ

َئُام ا ُ  شثثثثِّ يثثثَ دًا ح  ا ر غثثثث  َنهثثث  ذِّ ِّ و   مِّ ا هثثثث  بثثثث  ل  ت َقر 
ر    ف ا ُكون ا مِّ   الظَّالِّمِّي    ج    الشَّ

34-37 
128 

وء  و   وُمون ُكَم سثُ َو   ي سثُ َين اُكم م َِّ  آنِّ فَِّرعث  إَِّة ن جَّ
ُكمَ  ذ ا ِّ ُيذ ب ُِّحو   أ َبن اء  ُكمَ و   الع  اء   خ َسا َحُيو   نِّس 

يم  و   ب ُِّكَم ع ظِّ  فِّي ة لُِّكم ب ال ء  م ِّ  رَّ

48 
102 

ُ  و   يثَ ا ح  َنهث  ة  ف ُكلثُوا مِّ ذِّ ِّ الق َرخث  إَِّة ُقَلن ا اَاُخُلوا هث 
َئُامَ  داً شِّ   ر غ 

57 
152 

 لهثم قيث  الثذي غيثر قثول  لمثوا الثذي  فبثدن
 السثثماء مثث  رجثثزا  لمثثوا الثثذي  علثث  فننزلنثثا
 يظلمو   كانوا بما

58 
152 

َم ف   ذِّي قِّيث   ل هثُ ر  الثَّ يثَ َوًل غ  وا قث  ي     ل مثُ ذِّ دَّن  الثَّ بث 
زًا مثث ِّ    وا رِّجثثَ ي     ل مثثُ ذِّ لثث   الثثَّ ا ع  َلنثث  م اءِّ ف ن نز  السثثَّ

اُنوا ي َفُسُقو     بِّم ا ك 

59 
155 

ةُ  لثثثَّ ُم الذ ِّ َيهِّ لثثث  رِّب َ  ع  ن ةُ و   ضثثثُ ك  اُءوا و   اَلم سثثثَ بثثث 
 ِّ  بِّغ ض    م ِّ   ّللاَّ

 
92 

ام  و   لث   ط عث  بِّر  ع  ا ُموسث   لث   نَّصثَ ُاَم يث   إَِّة ُقلثَ

....و   بَّك  د  ف اَاُ  ل ن ا ر   احِّ
60 

69 

ق ِّ خ َقُاُلو   و     النَّبِّي ِّي   بِّغ َيرِّ الح 
 
 

60 
72 
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 رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية اسم السورة 
َنُمُرُكَم أ   و   هِّ إِّ َّ ّللاَّ  يثثثثث  ان  ُموسثثثثث   لِّق َومثثثثثِّ إَِّة قثثثثث 

 ....ت َذب ُحوا ب ق ر  ً 
 

145 

ُلو   و   ف ذ ب ُحوه ا اُاوا ي َفع   71 70 م ا ك 
ن ا النَّاُر إِّلَّ أ يَّامًا و   ً ...ق اُلوا ل   ت م سَّ  50 79 مََّعُدوا 

ُنو   بِّب َعضِّ الكِّا ا ِّ   45 84 ....ت َكُفُرو   و   أ ف ُاَؤمِّ
ا ُكَم ر ُسون  بِّم  اء   87 86 ....أ ف ُكلَّم ا ج 

َج   بُِّكَفرِّهِّمَ و    ُم العِّ  108 92 ُأَشرُِّبوا فِّي ُقُلوبِّهِّ
م ا و َم ُترِّخُدو   أ   ت َسن ُلوا ر سُ أ   ...ل ُكَم ك   155 107 ُسئِّ  

رَّ ً   72 166 ل َو أ  َّ ل ن ا ك 
 145 169 آباءنا عليه ألفينا ما

َيئاً  ا   آب اُ ُهَم ل  ي َعقُِّلو   ش   154 170 َها ُدو   ي   ل  و   ل َو ك 

ُلون هُ  ي   ُيب د ِّ ل   الَّذِّ ا إَِّثُمُه ع   23 180 إِّنَّم 
َير  لَُّكمَ و    30 183 أ   ت ُصوُموا خ 

لثثثثثث    ا ُكاثثثثثثِّ   ع  مثثثثثث  ي اُم ك  َيُكُم الصثثثثثث ِّ لثثثثثث  ُكاثثثثثثِّ   ع 
ي     ....الَّذِّ

183 
146 

َي ُ و   ُكُلواو   اَّ  ي ا ب يَّ   ل ُكُم الخ  ُبوا ح   102 186 اَشر 
اي  و    146 201 اَةُكُروا ّللاَّ  فِّي أ يَّام  مََّعُدوا 
ل َيُكُم القِّا انُ كُ   48 214 ُهو  ُكَر   لَُّكمَ و   اِّ   ع 

َ  الاَّوَّابِّي     رِّخ   و   ّللاَّ  ُيحِّ َ  الُما ط ه ِّ  49 222 ُخحِّ
اُ ُكَم ح  نِّ    128 223    لَُّكمَ رَ س 
ِّ ُهُزواً ت   ل  و    ُذوا آي ايِّ ّللاَّ  86 229 اَّخِّ
اوُ   ُيك ل ُِّ  ّللاَُّ ن َفسًا إِّلَّ ل     153 231 ...َسع ه 

ل    قاع ع  نِّي   ح   65 234 الُمَحسِّ
ل   الُماَّقِّي    قاع ع   65 239 ح 

َلمِّ و   ُ  ب َسط ًة فِّي العِّ َسمِّ و     اا   59 245 اَلجِّ
 95 253  ل  إِّل ه  إِّلَّ ُهو  ّللاَُّ 
ُزه او   َي   ُننشِّ  79 258 انُظَر إِّل   العِّظ امِّ ك 

ب َ   س  فَّ  ُكَ  ن َف   مَّا ك   154 280 ُثمَّ ُتو 
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ُكَم و   ي أ نُفسثثثثثثثثثِّ ا فثثثثثثثثثِّ ُدوا مثثثثثثثثث  وُ  أ  إِّ  ُتبثثثثثثثثثَ َو ُتَخفثثثثثثثثثُ

َبُكم اسِّ  ....ُيح 
283 

153 

قًا....ن   آن عمرا  د ِّ ق ِّ ُمص  ل َيك  الكِّا ا   بِّاَلح   65 3 زَّن  ع 
ل َيك  الكِّا ا   هُ    138 7 ...و  الَّذِّي أ نز ن  ع 
ا قثثثثث    اثثثثث  َي ِّ الا ق  ي فِّئ اثثثثث  ة  فثثثثثِّ َم آيثثثثث  ا   ل كثثثثثُ ة  َد كثثثثث  فِّئثثثثث 

 ...ُتق اتِّ ُ 
13 

35-143 

اءِّ  ُ   و ايِّ مثثثِّ   الن ِّسثثث  ه  َ  الشثثثَّ ا ِّ حثثثُ  خثثث ِّ   لِّلنثثثَّ

 ....اَلب نِّي   و  
14 

69 

ن ا النَّاُر إِّلَّ أ يَّامًا مََّعُدوا  ً و     145 24 ق اُلوا ل   ت م سَّ
 153 29 ....َ  إِّ  ُتَخُفوا م ا فِّي ُصُدورُِّكَم أ وَ قُ  
ل َ ...َوم  ي    ُد ُكَ  ن َف   مَّا ع مِّ  153 30 ت جِّ
اءُ   ُ  ّللاَُّ م ا ي ش   150 40 ي َفع 
يهِّ إِّل َيك  ة    َ  أ َنب اءِّ الغ َي ِّ ُنوحِّ  91 44 لِّك  مِّ
مَ و    َيهِّ  109 44 م ا ُكن   ل د 
اءُ    151 47 ي َخُلُق ّللاَُّ م ا ي ش 
ِّ إِّ   نثثثثثثثثثثد  ّللاَّ يسثثثثثثثثثث   عِّ ثثثثثثثثثثث    عِّ م   َّ م  ثثثثثثثثثثثث  ِّ آا  م  ك 

ل ق هُ   ....خ 
58 

151 

ا ط ا   و    َا الب يثثثَ ِّ مثثث  ِّ اسثثثَ ا ِّ حثثثِّ لثثث   النثثثَّ ِّ ع  ّلِلَِّّ
بِّيالً   إِّل َيهِّ س 

97 
39 

ق   و     65 112 خ َقُاُلو   األ نبِّي اء  بِّغ َيرِّ ح 
م و ايُ   ا السَّ نَّة  ع َرُضه   18 133 و األ َرُ   ج 
ي   ل    ب  َّ الَّذِّ ا أ ت َوا.... ت َحس   136 188 ي َفر ُحو   بِّم 

او   النساء ه  َوج  ا    َنه  ل ق  مِّ  148 1 خ 
ام    إِّ َ و    ي الي اثثثثثثثثثثث  ُطوا فثثثثثثثثثثثِّ ُاَم أ لَّ ُتَقسثثثثثثثثثثثِّ فثثثثثثثثثثثَ خِّ

 ف انكُِّحوا....
3 

72 

َنُه ن َفساً   َيء  م ِّ َب   ل ُكَم ع   ش   49 4 ف إِّ  طِّ
ر ُِّفو   مِّ   ي   ه اُاوا ُيح   44 45 الك لِّم     الَّذِّ
َير ه ا  َلن اُهَم ُجُلواًا غ  َ  ُجُلوُاُهَم ب دَّ ج   22 56 ن ضِّ
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ُكَم أ وِّ و    َم أ  ِّ اَقُاُلوا أ َنُفس  ل َيهِّ ا َبن ا ع   72 65 ...ل َو أ نَّا ك 
عِّ ّللاَّ  و     70 68 الرَُّسون  ف ُنَول ئِّك  و   م   ُيطِّ
ن ًة ي كثثثُ  مثثث    سثثث  ف اع ًة ح  َع شثثث  ف  ي     ي شثثثَ ُه ن صثثثِّ لثثثَّ

ا... َنه   م ِّ
85 

63 

يثاً و    دِّ ُ  مِّ   ّللاَِّّ ح  َ  أ َصد   146 86 م 
َي ِّ ف    افِّقِّي   فِّئ اثثثثثث  ي الُمنثثثثثث  َم فثثثثثثِّ ا ل كثثثثثثُ ّللاَُّ و   مثثثثثث 

ُهم  ...أ َرك س 
87-90 

125 

الِّدًا و    نَُّم خ  ه  ز اُ ُ  ج  دًا ف ج  نًا َما ع م ِّ م   ي َقُاَ  ُمَؤمِّ
ا  فِّيه 

92 
136 

ِّ قِّيالً و    ُ  مِّ   ّللاَّ َ  أ َصد   146 121 م 
اء  مثثثثِّ  ُاو ِّ ا  افِّرِّخ   أ َولِّيثثثث  ُذو   الكثثثث  ي   ي اَّخثثثثِّ ذِّ لثثثثَّ

... نِّي    الُمَؤمِّ
138-139 

41 

د  و   إِّنَّم ا ّللاَُّ إِّل ه     68 170 احِّ
ا   آب   المائد  َيئاً اأ و  ل َو ك   154 106 ...ُ ُهَم ل  ي َعل ُمو   ش 

َسُبن ا م ا  ن او   ح  ل َيهِّ آب اء  َدن ا ع   155 106 ج 
لِّن ا  يدًا أل وَّ رِّن او   ت ُكوُ  ل ن ا عِّ  40 116 آخِّ

ل   األنعام م و ايِّ خ   148 1 األ َر   و   ق  السَّ
ع    الَظُلم ايِّ    148 1 الَنور  و   ج 
 86 22 إِّنَُّه ل  ُيَفلُِّو الظَّالُِّمو    
...و   ل َو ت ر ى إِّةَ و    ل   النَّارِّ  77 30 قُِّفوا ع 
َذن اُهم...و    َلن ا إِّل   ُأم م  م ِّ  ق َبلِّك  ف ن خ  َد أ َرس   59  ل ق 
ان ُهم بُِّظَلم  و     135 83 ل َم ي َلبُِّسوا إِّيم 
او   و  يسث  و   خ َحيث  و     ك رِّخثَّ إَِّليث ا   كثُ ه مث ِّ   و   عِّ

ي    الِّحِّ  الصَّ
86 

78 

ن ا   ل   أ نُفسِّ َدن ا ع  هِّ ي ا ُ و  ق اُلوا ش  َتُهُم الح   110 131 ...غ رَّ
لَُّكَم ت َعقُِّلو   و   ة لُِّكمَ   اُكم بِّهِّ ل ع   127 154-152 ...صَّ

ا   و   األعراف نَّةِّ أ َصح  اُ  الج  ى أ َصح   76 43 ن اا 
 156 56 الرخا  وخرس  
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الل ة  ان  ي ا ق َومِّ ل َي   بِّي ق     63 60 ض 
ف اه ة     63 60 ق ان  ي ا ق َومِّ ل َي   بِّي س 
َلقِّ ب َصط ةً و    ُكَم فِّي الخ     59 68   اا 
ب ِّي  ال ة  ر   137-85 78 رِّس 
ب ِّي  ال ة  ر   137-37 92 رِّس 
َلن ا فِّي ق َرخ ة  م ِّ  نَّبِّي   و    ا أ َرس   59  ...م 
ي   ي اَّبُِّعو   ا   91 157-156 الرَُّسون  لَّذِّ
ر    جثثث  ا   الح  رِّ  ب ِّع صثثث  ا اضثثثَ َي فثثث   ف ُقَلنثثث  ر  انف ج 

َنهُ   ...مِّ
160 

101-106 

ة  و    ذِّ ِّ الق َرخث  ُكُنوا هث  ُم اسثَ ا و   إَِّة قِّيث   ل هثُ َنهث  ُكلثُوا مِّ
َئُامَ  َيُ  شِّ  ح 

161 
152 

ذِّي قِّيث   ف    ر  الثَّ يثَ َوًل غ  وا قث  ي     ل مثُ ذِّ دَّن  الثَّ َم بث  ل هثُ
َلن ا  ف ن نز 

162 
155 

م  مِّ  ُ ُهورِّهِّمَ و    َبك  مِّ  ب نِّي آا  ذ  ر   77 172 إَِّة أ خ 
م مثث ِّ  نَّفثثَ   هثثُ   ل ق كثثُ ذِّي خ  د    و   و  الثثَّ عثث    و   احثثِّ ج 

ا ه  َوج  ا    َنه   مِّ
189 

148 

ِّ م   الاوبة د  ّللاَّ اجِّ ا   لَِّلُمَشرِّكِّي   أ   ي َعُمُروا م س   70 17 ا ك 
ُنواو     149 87 إِّة ا ُأنزِّل َ  ُسور    أ َ  آمِّ
مَ   ل   ُقُلوبِّهِّ  149 88 ُطبِّع  ع 
مَ   ل   ُقُلوبِّهِّ  149 94 ط ب ع  ّللاَُّ ع 
ي   ي سَ إِّ   ل   الَّذِّ بِّيُ  ع  ا السَّ ُنون ك  نَّم   150 94 ا َنةِّ
افُِّقو   و   و  َول ُكم م ِّ   األ َعر ا ِّ ُمنث  َ  و   مِّمََّ  ح  مثِّ

ُاوا.... ين ةِّ م ر  دِّ  أ َه ِّ الم 
101-102 35 

قه ُهو  ُقَ  إِّيو   يون  ب ِّيو   خ َسا َنبُِّئون ك  أ ح   78 53 ر 
م اءِّ م اءً أ   الحا  133 61 ل َم ت ر  أ  َّ ّللاَّ  أ نز ن  مِّ   السَّ

ر  و   الفرقا  ِّ إِّل هًا آخ  ي   ل  ي َدُعو   م ع  ّللاَّ  136 68 الَّذِّ
يم   لقما  َر   ل ُظَلم  ع ظِّ  إِّ َّ الش ِّ

 
16 

136 
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هُ ا السجد  ل قثثث  َيء  خ  ذِّي أ َحسثثث    كثثثُ َّ شثثث  ق  و   لثثَّ لثثثَ أ  خ  د  بثثث 

... ي   ا ِّ مِّ  طِّ نس   اإلِّ
7 

149 

ا س  و   سور    َي ُكَ  ن َف   مَّع ه  اء  يد  و   ائِّق  ج  هِّ  153 21 ش 
ي ةِّ... العلق  40 17-16 ل ن َسف عًا بِّالنَّاصِّ
اكُ أ   الاكاثر  100 1  الاَّك اُثرُ مُ َله 
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 فهرس األحاديث الشريفة 

 

 الصفحة رقم الحديث  الراو   الحديث
لثثم أنثث  : قولثثه صثثل  هللا عليثثه وسثثلم  لصثثحاباه

 ولم أقصر..(
 73 128 البخاري 

 24 6922 البخاري  م  بد ن اينه فاقالو (())
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 فهرس الشواهد الشعرية 

 الصفحة القائل البيت الرو  
                  وخالثثثثثثثثثة   جرخثثثثثثثثثر يثثثثثثثثثا لثثثثثثثثثك عمثثثثثثثثثة   كثثثثثثثثثم الراء

شاري  عل  حلب    قد  فدعاء  عِّ
ذُ  شثثثثثثثثثثثثثثغ ار ً                     بِّرجلهثثثثثثثثثثثثثثا الفصثثثثثثثثثثثثثثي    تقثثثثثثثثثثثثثثِّ

         األبكارِّ   لقواامِّ  فط ار   

 133 فر ا  ال

 را   عنثد  بمثا وأنث   عنثدنا  بمثا  نح  الفاء
 مخال   والرأي

قي  ب   
 الخطيم 

104 

  كبثثثثثري  وقثثثثثد   عثثثثثال  قثثثثثد  شثثثثثيبا وخقلثثثثث  النو  
   إنه: فقل  

عبيد هللا ب   
 قي  الرقياي 

76 
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 فهرس المصادر والمراجع 

 

  نافا. عن قالون  برواية  الكريم القرآن
 ابراهيم الفض  أبو  محمد   تحقيق  -(  هث911)  السيوطي الدي  جالن  –  القرآ   علوم في  اإلتقا  -

 .م1974 الطبعة – للكاا   العامة المصرخة الهيئة -
 م2007، الطبعة األول ، الكا   عالم، حسا  تمام، لغوخة اجاهاااي  -
 كا  عربية، القاهر  جامعة العلوم اار، عفيفي أحمد ، النص  نحو في اإلحالة -
 تحقيثثق، هثثث(538هللا) جثثار الزمخشثثري  أحمثثد  بثث  عمثثرو بثثم محمثثوا  القاسثثم أبثثو البالغثثة أسثثا  -

 م1998 األول الطبعة، بيروي  -العلمية الكا   اار، السوا  عيو   باس  محمد 
، هثثث(468أبثثو الحسث  علثي بثث  أحمثد بث  محمثثد الواحثدي النيسثابوري )ي ، نثزون القثرآ  أسثبا   -

الطبعثثثثثثة   -الثثثثثثدمام–الناشثثثثثثر اار اإلصثثثثثثال  ، تحقيثثثثثثق عصثثثثثثام بثثثثثث  عبثثثثثثد المحسثثثثثث  الحميثثثثثثدا 
 م.1992الثانية

-والاو خثثثع والنشثثثر للدراسثثثاي  العربيثثثة المؤسسثثثة، ار مبثثث محمثثثد ، العثثثر   عنثثثد  الثثثنص  اسثثثاقبان -
 م1999 األول الطبعة، بيروي 

 عطثا أحمثد  القثاار عبثد   وتحقيثق  اراسة،  هث(911السيوطي)  الدي   جالن،  القرآ   ترتي    أسرار- -
 والاصدير والاو خع للنشر الفضيلة اار، إبراهيم علي مر و   هللا

 الطبعثثة، بيثثروي  والنشثثر للدراسثثاي  العربيثثة المؤسسثثة، خليثث  إبثثراهيم، الثثنص  ونظرخثثة األسثثلوبية -
 م1997 األول

، (والبنيوخثثثثة األسثثثثلوبية الدراسثثثثاي )ببيوغرافيا ومشثثثثفوعة منقحثثثثة طبعثثثثة، واألسثثثثلو  و  األسثثثثلوبية -
 الطبعة الثالثة، للكاا   العربية  الدار، المسدي عبدالسالم

الطبعثثثثثثة ، مكابثثثثثثة الصثثثثثثحابة، فاضثثثثثث  صثثثثثثالو السثثثثثثامرائي، أسثثثثثئلة بيانيثثثثثثة فثثثثثثي القثثثثثثرآ  الكثثثثثثرخم -
 م.2008األول 

 م1975 الخامسة الطبعة، المصرخة األنجلو مكابة، أني  إبراهيم، اللغوخة األصواي  -
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، ، الشثاوش محمثد ، (الثنص  نحثو تنسثي ) العربيثة النحوخثة النظرخثة في  الخطا    تحلي   أصون -
 للاو خثثثع العربيثثثة بالشثثثارا  مثثثع المؤسسثثثة – اآلاا   كليثثثة-منوبثثثة جامعثثثة النقثثثد األابثثثي مكابثثثة
 ، م2001 األول الطبعة، تون 

 فثثثثثاب  المعثثثثثروف النحثثثثثوي  سثثثثثه  بثثثثث  السثثثثثري  بثثثثث  محمثثثثثد  بثثثثث  أبثثثثثوبكر، النحثثثثثو فثثثثثي األصثثثثثون -
  عدا ، بيروي  لبنا  رسالة مؤسسة، الفالي عبدالحسي   تحقيق،  هث(316السراا)

، سثورخة -حمثص  - الجامعيثة للشؤو    الرشاا   اار،  اروخش  الدي   محي،  وبيانه  القرآ   إعرا   -
 ، هث1415 الرابعة الطبعة

 م2002الجامعية المعرفة اار-، نحلة  أحمد  مجموا ، المعاصر اللغوي  البح   في جديد  آفا  -
 عبثثد  عائشثثة، بيانيثثة لغوخثثة قرآنيثثة  اراسثثة، األ ر   بثث  نثثافع ومسثثائ  للقثثرآ  البيثثاني اإلعجثثا - -

 الثالثة الطبعة، القاهر ، الني  كورنيش 1119 فالمعار  اار، الشاط  بن   الرحم 
الطبعثثثثة ، منشثثثثوراي جامعثثثثة القثثثثد  المفاوحثثثثة، فضثثثث  حسثثثث  عبثثثثا ، القثثثثرآ  فثثثثي اإلعجثثثثا - -

 م.1997الثانية
، هثث(672الثدي ) جمثان عبثدهللا أبو الحياني الطائي مالك ب   عبدهللا  ب   محمد ،  مالك  اب   ألفية -

 الاعاو .  اار
 ابثث  الثثدي  جمثثان عمثثرو أبثثو يثثون  بثث  أبكثثر أبثثي بثث  عمثثرو بثث  عثمثثا ، الحاجثث   ابثث  أمثثالي -

-عمثثار اار، قثثدار  سثثليما  صثثالو فخثثر وتحقيثثق اراسثثة، هثثث(646المثثالكي) الكثثراي الحاجثث  
 م1989النشر عام، بيروي – الجي   واار، األرا 

 الشثثيرا ي  محمثثد  بثث  عمثثر بثث  هللا عبثثد  سثثعيد  أبثثو الثثدي  ناصثثر، الانزخثث  وأسثثرار الانزخثث  أنثثوار -
 الطبعثثة، العربثثي الاثثرا   إحيثثاء اار، المرعشثثلي عبثثدالرحم  محمثثد  تحقيثثق، هثثث(685البيضثثاوي)

 هثث1418 األول
 مجثثثالي في)الحثثثدي   اللغثثثوي  البحثثث   ونظرخثثثاي  العثثثر   عنثثثد  اللغثثثوي  الافكيثثثر بثثثي  الثثثرب  أهميثثثة -

 م1994ثث، الدينية الثقافة مكابة، البهنساوي  حسام، (النحوخة والدراساي  اللغة مفهوم
, المؤسسثثة حثثر   طثثالن، (الشثثعبي واألا   واألسثثطور  والقصثثة النقثثد  فثثي نظثثراي ) الثثنص  أوليثثة -

 م1990الجامعية للدراساي والنشر
الطبعثة األولث  ، القثاهر –عثالم الكاث  ، محمثد يوسث  حثبلص ، البح  الدللي عند األصوليي  -

 م.1991
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 محمثد  صثدقي تحقيثق  – محمد ب  يوسث  األندلسثي  أبو حيا  – الافسير في  المحي   البحر -
 .هث1420 الطبعة، بيروي  - الفكر اار، جمي 

 العامثثة المصثثرخة الهيئثثة، المجيثثد  عبثثد  جميثث ، النصثثية واللسثثانياي  العربيثثة الباغثثة  بثثي  البثثديع -
 م1998، للكاا  

 محمثد  تحقيثق - الزركشثي أبثو عبثد هللا بثدر الثدي  محمثد بث  بهثاار، القثرآ  علثوم فثي البرهثا  -
  األولثثثث الطبعثثثثة - وشثثثركائه البثثثثابي عيسثثثث  العربيثثثة الكاثثثث   إحيثثثثاء اار، إبثثثراهيم الفضثثثث  أبثثثو

 .م1957
مجثثد الثثدي  أبثثو طثثاهر محمثثد بثث  يعقثثو   ، العزخثثز الكاثثا   لطثثائ  فثثي الامييثثز ةوي  بصثثائر -

، المجلثث  األعلثث  للشثثئو  اإلسثثالمية، تحقيثثق محمثثد علثثي النجثثار، هث(ثثثث817الفيرو آبثثااي )ي 
 م.1996، القاهر -ة إحياء الارا  اإلسالميلجن

 م1992 األول الطبعة، المعرفة عالم، فض  صال ، النص  وعلم الخطا   بالغة -
الهيئثثثة المصثثثرخة العامثثثة ، أمثثثي  خثثثولي، البالغثثثة العربيثثثة وأثثثثر الفلسثثثفة فيهثثثا )منثثثاها الاجديثثثد( -

 م.1995، للكاا  
للطباعثثة -شثثركة العاتثك لصثثناعة الكاثا   السثامرائي فاضث ، الكلمثة فثثي الاعبيثر القرآنثثي بالغثة -

 م2006،  األول الطبعة، بالقاهر  -والنشر والاو خع
 الكا . عالم، حسا  تمام اراسة لغوخة وأسلوبية للنص القرآني، القرآ  روائع في البيا  -
 القلثث   بثثي  مثثا والعالقثثة الحيثثا  الجسثثد  الثثنف  الرو )اإلنسثثا  خلثثق وعناصثثر مراحثث  فثثي البيثثا  -

 الطبعثثثثثثثة عمثثثثثثثا – والاو خثثثثثثثع للنشثثثثثثثر المثثثثثثثنمو   اار، الزغثثثثثثثون الثثثثثثثرحيم عبثثثثثثثد  راتثثثثثثث  ، (العقثثثثثثث و 
 م2012 األول

 الزبيثثثثدي الحسثثثثيني محمثثثثد  بثثثث  مرتضثثثث  محمثثثثد  السثثثثيد ، القثثثثامو  جثثثثواهر مثثثث  العثثثثرو  تثثثثاا -
 اار، محمثوا  محمثد  سثيد  كثرخم، إبراهيم خلي   عبدالمنعم  حواشيه  ووضع  به  اعان ،  هثث1205ي 

 العلمية الكا  
 عليثثه علثثق، هثثث(276الثثدينوري) قايبثثة بثث  مسثثلم بثث  هللا عبثثد  محمثثد  ألبثثي، القثثرآ  مشثثك  تنوخثث  -

 بيروي -العلمية الكا   اار الناشر، الدي  شم  إبراهيم وفهارسه حواشيه ووضع
 تحقيثق، هثث(616العكبثري) عبثدهللا بث  الحسث  بث  عبثدهللا البقثاء أبثو، القثرآ   إعثرا    فثي  الابيا  -

 وشركا   الحلبي البابي عيس  الناشر، بجاوي   محمد  علي
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 هللا عبثد  ب  الحسي  ب  هللا عبد  البقاء أبو، والكوفيي  البصرخي  النحوخي  مذاه    عل   الابيي  -
 الغثثثر   اار الناشثثثر، العثيمثثثي  عبثثثدالرحم  تحقيثثثق، هثثثث(616الثثثدي ) محثثث   البغثثثدااي العكبثثثري 
 .م1986 األول الطبعة، السالمي

 جامعثثة، الاركثثي منيثثر، الزليطنثثي لطفثثي محمثثد  وتعليثثق ترجمثثة، وخثثون بثثراو  ، الخطثثا   تحليثث  -
 م1997والمطابع العلمي النشر، سعوا   الملك

 ومهثد  ترجمثه، برخنكثر  كثالو ،  والمنثاها  األساسثية  المفثاهيمإلث     مدخ )للنص   اللغوي   الاحلي  -
 م2010الثانية الطبعة، والاو خع للنشر المخاار مؤسسة، بحيري  سعيد  الدكاور عليه وعلق له

 الحضثار  اار، المطلث   عبثد  محمثد  تقثديم، بحيثري   أسثامة،  العربيثة  البالغثة  فثي   البنية  تحولي  -
 م2000، والاو خع والنشر للطبع

 م1980العرا ، بغداا ، اار الحرخة للطباعة، الزخااي حاكم، اللغة في الارااف -
 أبثثو الحيثثاني الطثثائي مالثثك بثث  عبثثدهللا بثث  محمثثد ، مالثثك ابثث ، المقاصثثد  وتكميثث  الفوائثثد  تسثثهي  -

 العربثثثثي الكاثثثثا   اار الناشثثثثر، بركثثثثاي  كامثثثث  محمثثثثد  تحقيثثثثق، هثثثثث(672) الثثثثدي  جمثثثثان عبثثثثدهللا
 م1967: النشر سنة، والنشر للطباعة

 عبثد  رمضثا  مراجعثة ، المخاثو   بدوي   محمد   تحقيق،  ارساوخه  اب ،  وشرحه  الفصيو  تصحيو -
المجلثثثثث  األعلثثثثث  للشثثثثثؤو   اإلسثثثثثالمية ، و ار  األوقثثثثثاف، العربيثثثثثةجمهورخثثثثثة مصثثثثثر ، الاثثثثثوا  
 م2004-هثث1425القاهر 

 عبد  رمضا  الدكاور عليه وعلق وصححه أخرجه،  براجشايراسر، العربية للغة النحوي   الاطور -
 م1994، الطبعة   الثانية، بالقاهر  الخانجي مكابة،  الاوا  

 م2006الرابعة عما  الطبعة-عمار اار، السامرائي صالو فاض    القرآني الاعبير -
 وضثثثثبطه حققثثثثه، هثثثثث(816الجرجثثثثاني) الشثثثثرخ  الثثثثزخ  علثثثثي بثثثث  محمثثثثد  بثثثث  علثثثثي، الاعرخفثثثاي  -

 الطبعثثثة، لبنثثثا -بيثثثروي  العلميثثثة الكاثثث   اار، الناشثثثر بإشثثثراف العلمثثثاء مثثث  جماعثثثة وصثثثححه
 م1983 األول

، هثثث(741الكلبثثي) جثثزري  ابثث  عبثدهللا بثث  لمحمثثد ، (الانزخثث  لعلثوم الاسثثهي )، ي الجثثز  ابثث  تفسثير -
 هثثشركة اار األرقم ب  األرقم بيروي 1416، الخالدي عبدهللا تحقيق

 الثثثثثثثثدي  جثثثثثثثثالن، هثثثثثثثثث(864المحلثثثثثثثثي) أحمثثثثثثثثد  بثثثثثثث  محمثثثثثثثثد  الثثثثثثثثدي  جثثثثثثثثالن، الجاللثثثثثثثثي  تفسثثثثثثثير -
  األول الطبعة، القاهر  الحدي    اار،  هث(911السيوطي)
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 البغثثدااي إبثثراهيم الثثدي  عثثالء لإلمثثام نزخثث الا معثثاني فثثي الانوخثث  لبثثا   المسثثم  الخثثا    تفسثثير -
، بيثثروي، الطبعثثة العلميثثة الكاثث   اار ، تصثثحيو محمثثد علثثي شثثاهي ، النثثاربالخثثا    المشثثهور
 هث. 1415األول ، 

، هثثثث(774البصثثثري) القرشثثثي كثيثثثر بثثث  عمثثثر بثثث  إسثثثماعي  الفثثثداء أبثثثو، العظثثثيم القثثثرآ  تفسثثثير -
 م1999الثانية الطبعة، والاو خع للنشر طيبة اار، سالمة محمد  ب   سامي تحقيق

اار إحيثثاء ، محمثثد عثثو  مرعثث   تثثو، األ هثثري أبثثو منصثثور محمثثد بثث  أحمثثد ، اللغثثة تهثثذي   -
 .م2001الطبعة األول ، بيروي -الارا  العربي

 مؤسسثة، أحمثد محمثد شثاكر تحقيثق، محمثد بث  جرخثر الطبثري ، القثرآ   تنوخث   فثي  البيا   جامع -
 م.2000الطبعة األول  ،  الرسالة

، القرطبثثي األنصثاري  أحمثثد  بث  محمثثد  هللا عبثد  ألبثي، تفسثير القرطبثثي– القثثرآ  ألحكثام الجثامع -
-هث 1384الطبعة الثانية، القاهر -اار الكا  المصرخة، تحقيق أحمد البراوني وإبراهيم أطفيش

 م.1964
 م1999الثانية الطبعة، امشق- المكابي اار، ياسوف أحمد ، القرآنية المفرا  جمالياي - -
، معثثثز  بثثثو رابثثثو، للمفثثثاهيم وتصثثثوخ   تحليثثث ، النحثثثو فثثثي الو يفيثثثة السثثثنااية والوحثثثد  الجملثثثة -

 امشق- سورخا– والاو خع والنشر للطباعة سالم مؤسسة اار-م2009
 علثي بث  عبثدهللا بث  القاسثم بث  حس  الدي  بدر محمد  أبو، المعاني  حروف  في  الداني  الجن  -

 الكاث   اار، فاضث  نثديم محمثد ، قبثاو   الثدي   فخثر  تحقيثق،  هثث(749المثالكي)  المصري   المرااي
 م1992 األول الطبعة، لبنا  بيروي ، العلمية

 الصثثبا  علثثي بثث  محمثثد  عرفثثاي  أبثثو، مالثثك بثث  أللفيثثة األشثثموني شثثر  علثث  الصثثبا  حاشثثية -
 م.1997 األول الطبعة، لبنا -بيروي  العلمية الكاي اار،  هث(1206الشافعي)

 عبثثد  تحقيثثق، هثث(370) هللا أبوعبثثد ، خالوخثثه بث  أحمثثد  بث  الحسثثي ، السثثبع القثراءاي  فثثي الحجثة -
 ، هث1401، الرابعة الطبعة، بيروي – الشرو   اار، مكرم سالم العان

 الثثثثثثثدي  شثثثثثثثها   األبثثثثثثثذي  البجثثثثثثثائي محمثثثثثثثد  بثثثثثثث  محمثثثثثثثد  بثثثثثثث  أحمثثثثثثثد ، النحثثثثثثثو فثثثثثثثي الحثثثثثثثدوا  -
 بالمدينثثثة السثثثالمية الجامعثثثة الناشثثثر، نثثثولي هللا عبثثثد  حسثثث  نجثثثا  تحقيثثثق، هثثثث(860األندلسثثثي)

 ، م2001- الطبعة، المنور 
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 والنشثثثثثثر للطباعثثثثثثة غرخثثثثثث   اار، المكثثثثثثارم أبثثثثثثو علثثثثثثي،  العربي النحو في والاقدير  الحذف -
 م2008الطبعة األول ، والاو خع

، تحقيثق وشثر  هثث(1093)ي  البغثدااي ب  القاار  عبد ،  العر    لسا    ألبا    ول    األا    خزانة -
 م.1997عبدالسالم محمد هارو  ،مكابة الخانجي، الطبعة الرابعة

 الكاثثثثثثا   اتحثثثثثثاا  منشثثثثثثوراي ، عبثثثثثثا  حسثثثثثث ، (اراسثثثثثثة)ومعانيها العربيثثثثثثة حثثثثثثروف خصثثثثثثائص  -
 م1998العربي

، الناشثثثر الهيئثثثة المصثثثرخة العامثثثة للكاثثثا  ، ه(392جنثثثي) بثثث  عثمثثثا  الفثثثاو أبثثثو، الخصثثثائص  -
  الطبعة الرابعة.

 الثدار، ، الماوكث  أحمثد ، والثنم  والبنيثة الو يفثة في اراسة، العربية اللغة  وخصائص   الخطا   -
 م2010 األول الطبعة، الرباط األما  اار، الخاالف منشوراي ، للعلوم العربية

عبثثد هللا محمثثد ، قثثراء  نقديثثة لنمثثوةا معاصثثر، مثث  البنيوخثثة إلثث  الاشثثرخحية، الخطيئثثة والاكفيثثر -
 م1998الطبعة الرابعة، ا  الهيئة المصرخة العامة للكا،  الغذامي

 م1981الااسعة الطبعة، بيروي  -للماليي  العلم اار، الصالو صبحي، اللغة فقه في اراساي  -
 م.1993الطبعة السابعة، الشرو   اار الناشر، قط   محمد ، قرآنية اراساي  -
 مكابثثة الناشثثر، بحيثثري  حسثث  سثثعيد ، والدللثثة البنيثثة بثثي  العالقثثة فثثي تطبيقيثثة لغوخثثة اراسثثاي  -

 م.2005اآلاا _ القاهر , طبعة مزخد  منقحة

الدر المصو  في علوم الكاا  المكنو  لإلمام شها  الدي  أبي محمد ب  إبراهيم المعروف  -
بالسمي  الحلبي، تحقيق وتعليق علي محمد، جاا مخلوف جاا، عاان أحمد عبد الموجوا،  

 لعلمية كرخا عبد المجيد، قدم له وقر ه أحمد محمد صير ، اار الكا  ا

-  
 بالخطيثثث   المعثثثروف األصثثثفهاني عبثثثدهللا بثثث  محمثثثد  عبثثثدهللا ألبثثثي، الانوخثثث  وغثثثر  الانزخثثث  ار  -

 معهثثد ، القثثرى  أم جامعثثة، ، آيثثدي  مصثثطف  محمثثد  وتعليثثق وتحقيثثق اراسثثة، هثثث420اإلسثثكافي  
 م.2001 األول الطبعة، المكرمة مكة العلمية البحو  

 مكابثة، عبثدالكرخم البثديع عبثد  أشثرف،  الكثرخم  القثرآ   اإلعجا   كا    في  النصي  النحوي   الدر  -
 م2008القاهر  اآلاا  
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، الشثثثاوش محمثثد ، القرمثثثااي صثثالو تعرخثث  -سوسثثثير اي فرخنانثثد ، العامثثثة األلسثثنية فثثي ارو  -
 م1985، للكاا   العربية الدار، عجينة محمد 

 1976الثالثة الطبعة، المصرخة األنجلو مكابة، أني  إبراهيم، األلفا  اللة -

–اللثثة السثثيا  بثثي  الاثثرا  وعلثثم اللغثثة الحثثدي ، عبثثد الفاثثا  عبثثد العلثثيم، الناشثثر اار المنثثار  -
 م1991القاهر ، الطبعة األول 

، 1ط، ، عبثثثداللطي  حماسثثثة محمثثثد ، (الثثثدللي النحثثثوي  المعنثثث  لدراسثثثة مثثثدخ )والنحو الدللثثثة -
 الشرو    اار، م2000

، الدايثثة فثثايز-الدايثثة رضثثوا  محمثثد  تحقيثثق، هثثث(471الجرجثثاني) القثثاهر عبثثد ، اإلعجثثا  الئثث  -
 م2007 األول الطبعة، ماجدا  معرفة آفا ، الفكر  اار

، لبنثثا -بيثثروي ، اار الكاثث  العلميثثة، شثثرحه  وضثثبطه األسثثااة علثثي فثثاعور، ايثثوا  الفثثر ا  -
 م.1987الطبعة األول  

 .بيروي  اارصاار نجم  يوس  محمد  وشر  تحقيق، الرقياي  قي  ب  هللا عبيد  ايوا - -
، بغثثثداا  العثثثاني مطبعثثثة، مطلثثثو   أحمثثثد -السثثثامرائي إبثثثراهيم تحقيثثثق، الخطثثثيم بثثث  قثثثي  ايثثثوا  -

 م1962 األول الطبعة
 الكثرخم عبثد  علثي محمثد  تحقيثق، هثث(866حسث ) السيد  ب  محمد  السيد ، الصحا  عل   الرامو  -

 ، م1986 الطبعة الثانية، امشق أسامة اار، الرايني
، األلوسثثي الثثدي  شثثها   الفضثث  أبثثو، المثثثاني والسثثبع العظثثيم القثثرآ  تفسثثير فثثي المعثثاني رو  -

 هث.1415 األول الطبعة، اار الكا  العلمية بيروي ، تحقيق علي عبد الباري عطية
، تحقيثق ألبثي الفثرا جمثان الثدي  عبثدالرحم  بث  محمثد الجثو ي ،   اا المسير في علثم الافسثير -

 .هث1422بيروي ،الطبعة األول ،  -اا  العربيعبدالر ا  المهدي, اار الك
 الطبعثة، والاو خع والنشر للطباعة اآلاا    مكابة،  عرفة  أبو  سالم،  المعاصر   العربية  في  السبك -

 م.2010. األول
-العلميثثة الكاثث   اار، هثثث(392الموصثثلي) جنثثي ابثث  عثمثثا  الفثثاو أبثثو، اإلعثثرا   صثثناعة سثثر -

 م.2000-هثث1421 األول الطبعة، بيروي 
، قثثدم لثثه ا.إميثث  بثثديع  يعقثثو   ، يعثثيش بثث  يعثثيش الثثدي  لموفثثق، المفصثث  للزمخشثثري  شثثر  -

 م2001بيروي الطبعة األول ، الدار الكا  العلمية
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، الكثثرخم عبثثد  خالثثد  تحقيثثق، هثثث469ي  بابشثثاة  بثث  أحمثثد  بثث  للطثثاهر، المحاسثثبة المقدمثثة شثثر  -
 المطبعة المصرخة بالكوخ  

 جمثان عبثدهللا أبثو الحيثاني الطثائي مالثك بث  عبثدهللا ب  محمد ، مالك اب ، الفوائد   تسهي   شر  -
 والنشثثر للطباعثثة هجثثر، المخاثثو   بثثدوي  محمثثد ، السثثيد  الثثرحم  عبثثد  تحقيثثق، هثثث(672) الثثدي 

 م1990 األول الطبعة، واإلعال  والاو خع
، هثثث(715) األسثثارباةي الحسثثيني شثثا  شثثرف بثث  محمثثد  بثث  حسثث ، الحاجثث   ابثث  شثثافية شثثر  -

، هثثث1425، ،  األول الطبعة، الدينية الثقافة  مكابة،  المقصوا   عبد   محمد   المقصوا   عبد   تحقيق
 م.2004

 جمثثان محمثد  أبثثو يوسث  بث  عبثثدهللا بث  أحمثثد  بث  يوسث  بثث  هللا عبثد ،  الثثذه   شثذور شثر - -
 سورخا.-للاو خع الماحد  الركة، الدقر الغني عبد  تحقيق، هث(761) هشام اب  الدي 

 محمثد  أبثو يوسث  بث  عبثدهللا بث  أحمثد  بث  يوس  ب  هللا عبد ، الصدى وب  الندى قطر  شر  -
الطبعثثثة ، القثثثاهر ، الحميثثثد  عبثثثد  الثثثدي  محثثثي محمثثثد  تحقيثثثق، هثثثث(761هشثثثام) ابثثث  الثثثدي  جمثثثان

 هث1383الحااية عشر
، هثثثث972المكيثث   النحثثوي  الفثثاكهي أحمثثد  بثث  هللا عبثثد  لإلمثثام،  النحثثو فثثي الحثثدوا  كاثثا   شثثر  -

 م1988اار الاضام  للطباعة القاهر ، الدميري  أحمد  رمضا  الماولي تحقيق
  كرخثثثا بثثث  فثثثار  بثثث  أحمثثثد ، كالمهثثثا فثثثي العثثثر   وسثثثن  ومسثثثائلها اللغثثثة فقثثثه فثثثي الصثثثاحبي -

 سثثنة، الفكثثر اار الناشثثر، هثثارو   عبدالسثثالم تحقيثثق، هثثث(395) الحسثثي  أبثثو، الثثرا ي  القزوخنثثي
 6األجزاء عدا ، م1979-1399، النشر

 مضثثثثبوطة جديثثثثد  طبعثثثثة، هثثثثث(256البخثثثثاري) إسثثثثماعي  بثثثث  محمثثثثد  ألبثثثثي، البخثثثثاري  صثثثثحيو -
 م2002 األول الطبعة، بيروي -امشق كثير اب   اار، ومفهرسة

 والنشثثر للطباعثثة الجامعيثثة الثثدار، حمثثوا  سثثليما  طثثاهر، اللغثثوي  الثثدر  فثثي الحثثذف  ثثاهر - -
  1998والاو خع اإلسكندرخة 

، والاو خثع والنشثر للدراسثاي  حضثرموي  اار، بثابعير صثالو هللا عبثد ، العربية في  النيابة   اهر  -
 م2010 األول الطبعة، الجمهورخة اليمنية

 م2001-والاو خع والنشر للطباعة غرخ   اار،  ااوا  محمد  محمد ، اللغةالحدي   وعلم العربية -
 م.2004،الدينية الثقافة مكابة، البهنساوي  حسام، األصواي  علم -
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 م1995المعرفةالجامعية اار، السيد  إبراهيم صبري  ترجمة، بالمر، جديد  اطار الدللة علم -
، البصثر جامعثة، وآخثرو   الماشثطة الحلثيم عبثد  مجيد  ترجمة،  لوخنز  جو  ،  اللغوي   الدللة  علم -

 م1980. األول الطبعة
 م1998القاهر -الكا   عالم، عمر مخاار أحمد ، الدللة علم -
 إبثراهيم صثبحي، المكيثة السثور علث  تطبيقيثة اراسثة، والاطبيق النظرخة  بي   النصي  اللغة  علم -

 م2000-هثث1431 األول الطبعة، والاو خع والنشر للطباعة قباء اار، ، الفقيه
، القثثاهر -الكاثث   عثثالم، ، قطثث   صثثال  مصثثطف ، والاطبيثثق النظرخثثة بثثي  النصثثي اللغثثة علثثم -

 2014 األول الطبعة
 ملاقثثث ، نحلثثثة أحمثثثد  محمثثثوا ، هاليثثثدي عنثثثد  اللغوخثثثة النظرخثثثةإلثثث   مثثثدخ ، النظثثثامي اللغثثثة علثثثم -

 م12010الثانية الطبعة، الفكر
 ترجمثه، شثبلنر برنثد ،  النصثي  اللغة  علم-الالغة-األسلو    اراسة،  األابية  والدراساي   اللغة  علم -

 الطبعثثثثة، القثثثثاهر -والاو خثثثثع للنشثثثثر الفنيثثثثة الثثثثدار، الثثثثر   جثثثثاا  محمثثثثوا  عليثثثثه وعلثثثثق لثثثثه وقثثثثدم
 م1987 األول

 جامعثثة اآلاا   كليثثة، العطثثار سثثليما  تقثثديم، شثثب  عثثز ، (والاطبيثثق النظرخثثة) الثثنص  لغثثة علثثم -
 م2009 األول الطبعة-القاهر  اآلاا   مكابة، القاهر 

 الشثثركة، ناشثثرو    لبنثثا  مكابثثة، ، بحيثثري  حسثث  سثثعيد ، واتجاهثثاي  مفثثاهيم، الثثنص  لغثثة علثثم -
 م1997 األول الطبعة، لونجما ، للنشر العالمية المصرخة

 وعلثق حققثه، هثث(463القيروانثي) رشثيق بث  الحسث  علي أبي، ونقد  الشعر  صناعة  في  العمد  -
  األولثث الطبعثثة، القثثاهر  الخثثانجي مكابثثة، الشثثعال  الواحثثد  عبثثد  النبثثوي ، فهارسثثه وصثثنع عليثثه

 م.2000
 الثثثثدي  برهثثثثا  القاسثثثثم أبثثثثو نصثثثثر بثثثث  حمثثثثز  بثثثث  محمثثثثوا ، الانوخثثثث  وعجائثثثث   الافسثثثثير غرائثثثث   -

-القثثثرآ  علثثثوم مؤسسثثثة، جثثثد -اإلسثثثالمية للثقافثثثة القبلثثثة اار: النشثثثر اار، هثثثث(505الكرمثثثاني)
 ، بيروي 

 عبثثثدهللا تحقيثثثق، هثثثث(276الثثثدينوري) قايبثثثة بثثث  مسثثثلم بثثث  عبثثثدهللا محمثثثد  أبثثثو الحثثثدي   غرخثثث   -
 م.1387 األول الطبعة، بغداا -العاني مطبعة، الجبوري 

 لحام سعيد  تحقيق، هث(276) الدينوري  قايبة اب  مسلم ب  عبدهللا محمد  أبو، القرآ  غرخ   -
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 فاعلية العالقاي النحوخة في تداولية النص,إيها  مسعوا  -
 مهثثثثرا  بثثثث  يحيثثثث  بثثثث  سثثثثعيد  بثثثث  سثثثثه  هللا عبثثثثد  بثثثث  الحسثثثث  هثثثثالن أبثثثثو، اللغوخثثثثة الفثثثثرو   -

-والاو خثع للنشثر والثقافثة العلثم اار، سثليم إبثراهيم  محمثد   عليثه  وعلثق  حققه،  هث(395العسكري)
 مصر. القاهر 

 الثثدي  عثثز ترجمثثة، كلثثر جوناثثثا ، العالمثثاي  وعلثثم الحديثثثة اللسثثانياي  أصثثون-سوسثثير فرخنانثثد  -
 2000 األكاايمية المكابة، إسماعي 

 م1981السابعة الطبعة، الفكر اار، المبار  محمد ، الخطا   وخصائص  اللغة فقه -
، هثثث(429) الثعثثالبي منصثثور أبثثو إسثثماعي  بثث  محمثثد  بثث  الملثثك عبثثد ، العربيثثة وسثثر اللغثثة فقثثه -

 م.2002،  األول الطبعة، العربي الارا   إحياء الناشر، المهدي عبدالر ا  تحقيق
، الطباعثثثة عمثثثا  والاو خثثثع للنشثثثر المسثثثير  اار، خليثثث  محمثثثوا   إبثثثراهيم، الثثثنص  لسثثثانياي  فثثثي -

 م2009الثانيةث الطبعة، م2007-هثث1427 األول الطبعة
 عثثالم، عمثثاير  خليثث ، المعاصثثر اللغثثة علثثم ضثثوء فثثي وآراء اراسثثاي ، وتراكيبهثثا اللغثثة نحثثو فثثي -

 م1984 األول الطبعة، جد  -والاو خع للنشر  المعرفة
، كروسثثما  إنجثثي– روبثثي  سثثو ا  تحرخثثر، والانوخثث  الجمهثثور فثثي مقثثالي  الثثنص  فثثي القثثار   -

 م2007، الماحد  الجديد  الكاا   اار، صالو حاكم علي-كا م حس  ترجمة
 الحواشثثي كاثث  ، جثثابر غثثانم منشثثاوي  العلميثثة المثثاا  جمثثع، الشثثعراوي  لماثثولي األنبيثثاء قصثثص  -

 اإلسالمي الارا   مكابة، والسنة الكاا    الارا   مركز وراجعها
 السكي   اب  اسحا  ب  يعقو   يوس  أبو،  واإلبدان القل   -
اار المناه  ، الدينية الثقافة مكابة، البهنساوي   حسام،  الطائي  حاتم ايوا  في  الاحوخلية القواعد  -

 للطباعة
 الطبعثثة، امشثثق-القلثثم اار، الميثثداني الثثرحم  عبثثد ، وجثث  عثثز هللا لكاثثا   األمثثث  الاثثدبر قواعثثد  -

 م1980 األول
، العصثرخة المكابثة، إبراهيم الفض  أبو محمد  تو ، األنباري  القاسم  اب   محمد ،  األضداا   كاا   -

 م1987بيروي -صيدا
 تحقيثثثق، هثثثث(180بسثثثيبوخه) الملقثثث   بشثثثر أبثثثو، الحثثثارثي قنبثثثر بثثث  عثمثثثا  بثثث  عمثثثرو، الكاثثثا   -

 م1988-هثث1408الثالثة الطبعة، القاهر  الخانجي مكابة، ، هارو   عبدالسالم
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، اار الكاثثا  العربثثي-هثثث(538الزمخشثثري) أحمثثد  بثث  عمثثر بثث  محمثثوا  القاسثثم ألبثثو، الكشثثاف -
 هث.1407بيروي الطبعة الثالثة

 إبثراهيم بث  محمثد  هللا عبثد  أبثي الثدي  بثدر السثالم شثيخ، المثثاني  الماشثابه  في  المعاني  كش  -
 والاو خع للنشر الشرخ  اار، ، إبراهيم علي مر و   تحقيق، هث(733جماعة) ب 

 البغدااي العكبري  هللا عبد  ب  الحسي  ب  هللا عبد   القباء  أبو،  واإلعرا    البناء  عل   في  اللبا   -
 م.1995امشق الطبعة األول  الفكر اار، تحقيق عبد اإلله النبها ، هث(616الدي ) مح  

 م1992  األول الطبعة، الحضاري  اإلنماء مركز، عياشي منذر: ي ، باري  رول ،  النص  لذ  -
اار ، األفرخقثثثي منظثثثور ابثث  مكثثثرم بثثث  محمثثد  الفضثثث  أبثثي الثثثدي  جمثثثان لإلمثثام، العثثثر   لسثثا  -

 هث.1414الثالثةالطبعة ، صاار بيروي 
 الكاثا   اار، الزعبثي آمنة، عبابنة يحي، والمناها والاطبيقاي   المقدماي ،  المعاصر   اللسانياي  -

 م2019الثقافي
 بثثث  المركزخثثثة السثثثاحة الجامعيثثثة المطبوعثثثاي  ايثثثوا ، مثثثوم  أحمثثثد ، والاطثثثور النشثثثن  اللسثثانياي  -

 م2005الثانية الطبعة، الجزائر مكنو  
 الطبعثثثثثثة، حمثثثثثثداوي  جميثثثثثث ، والاطبيثثثثثثق النظرخثثثثثثة بثثثثثثي  الخطثثثثثثا   وتحليثثثثثث   الثثثثثثنص  لسثثثثثثانياي  -

 م2009 األول
 مكابثثثة، شثثثعال  الوهثثثا   عبثثثد   تقثثثديم، قيثثثا  لينثثثد ، والاطبيثثثق النظرخثثثة بثثثي  الثثثنص  لسثثثانياي  -

 م2009-اآلاا  
 العربثثثثي الثقثثثثافي المركثثثز -، خطثثثثابي محمثثثد ، الخطثثثثا   انسثثثجامإلثثثث   مثثثدخ  الثثثثنص  لسثثثانياي  -

 م1991 األول الطبعة، بيروي 
 جثثثدار-الحثثثدي   الكاثثث   عثثثالم، اساسثثثاة شثثثرخ  سثثثمير، (والمثثثنها والو يفثثثة المجان)اللسثثثانياي  -

 -م2008 الثانية الطبعة، مثث2001 األول الطبعة، العالمي للكاا  
 م2006، الطبعة الخامسة، الكا   عالم، حسا  تمام، ومبناها معناها العربية اللغة -
 الطبعثثة، بثثر  انارنشثثونان، عيثثاا  شثثركي محمثثد ( العربثثي األسثثلو   علثثم مبثثاا ) واإلبثثدا  اللغثثة -

 م1988  األول
 مراجعثة يونيث  عزخثز، الوهثا   عبثد  صاا  عبا  ترجمة،  لوخنز  جو  ،  والسيا   والمعن   اللغة -

 م1987بغداا -العرا ، العامة الثقافية الشؤو   اار ونشر طباعة
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 اار، فثثار  فثثائز تحقيثثق، هثثث(392الموصثثلي) جنثثي بثث  عثمثثا  الفثثاو أبثثو، العربيثثة فثثي اللمثثع -
 الكوخ .-الثقافية الكا  

، ابثثثي والعربيثثثة السثثثالمية الدراسثثثاي  كليثثثة منشثثثوراي ، حسثثثاني أحمثثثد ، اللسثثثانياي  فثثثي مباحثثث   -
 م2013الثانية الطبعة، م2007 األول الطبعة، الماحد  العربية الماراي ، الكرامة

 م2008الطبعة الثالثة، الفكر  اار، قدور محمد  أحمد ، اللسانياي   مباا  -
 الطبعثثة، 2000الجزائثثر-للنشثثر القصثثبة اار، ، اإلبراهيمثثي طالثث   خولثثة اللسثثانياي  فثثي مبثثاا  -

 م2006-منقحة الثانية
 المعثروف هللا بث  محمثد الشثيباني ضثياء الثدي   نصثر،  الشاعر  الكات    أا    في  السائر  المث  -

العصثثثرخة للطباعثثثة المكابثثثة ، الناشثثثر، الحميثثثد  عبثثثد  الثثثدي  محثثثي محمثثثد  تحقيثثثق، األثيثثثر بثثثاب 
  هث.1420، بيروي -والنشر

 سزكي  فؤاا  محمد  تحقيق، هث208ي  المثن  ب  معمر عبيد  أبو، القرآ  مجا  -
 والاو خثع والنشثر للارجمثة أبحا  ، ، العلوي  شفيقة،  المعاصر   اللسانية  المدار   في  محاضراي  -

 م2004 األول الطبعة، 
 القاهر .-اآلاا   مكابة، بوقر  نعما ، المعاصر  اللسانية  المدار  -
-العربثي البيثا  اار -الجثواا  عبثد  محمثد   خلث  الجثواا  عبثد ، القرآ  وعلوم الافسيرإل     مدخ  -

 القاهر 
، والاو خثثع للنشثثر الجزخثثر ، للاثثرا   الزهثثراء مكابثثة، شثثنوقة سثثعيد ، اللسثثانية المثثدار إلثث   مثثدخ  -

 م.2008الطبعة األول  ، الحديثة القاهر  السالم اار: مطبعة
 الطبعة-الكوخ  ، العروبة اار مكابة، جمعة خالد  ترجمة،  بالمر  فرانك،  الدللة  علمإل     مدخ  -

 م1997 األول
 خليث  علثي ، غزالثة أبثو إلهثام، ارسثلر فولفثانا،  بوجرانثد  روبري ، النص  اللغة علمإل    مدخ  -

 م1992ىثثاألول الطبعة، مطبعة اار الكات  ،  أحمد 
، العجمثي شثعي   بث  فثالو ترجمثة، فيهفيجر  اينر،  هاينه  فولفانا  النصي  اللغة  علمإل     مدخ  -

 م1999سعواث الملك جامعة– والمطابع العلمي النشر
 للعلوم العربية الدار، صبيحي األخضر محمد ، تطبيقه ومجالي  النص  علمإل   مدخ  -
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، بحيثري  سثعيد  ترجمثة، واورر نيثا   تسيسثالف،  (الثنص   بنثاء  مشثكالي )النص   علثمإل     مدخ  -
 م2003 األول الطبعة، والاو خع للنشر المخاار مؤسسة

 عبثثثد  ترجمثثثة، العلمثثي للمجثثثان أوليثثثة أبسثثامولوجيا، مارتثثثا  روبيثثثر، اللسثثانياي  فهثثثمإلثثث   مثثدخ  -
 الطبعثة، بيثروي -العربيثة الوحثد  اراسثاي  مركز  تو خع،  البكوش  الطي    مراجعة،  مهيري   القاار
  األول

عثثالم المعرفثثة مطثثابع الثثوط  ، حمثثوا  العزخثثز عبثثد ، عربيثثة نقديثثة نظرخثثة نحثثو، المقعثثر  المرايثثا -
 م.2001بالكوخ  

اار ، تحقيثق فثؤاا علث  منصثور، هثث(911)ي  السثيوطي الثدي  لجثالن، اللغثة علثوم في  المزهر -
 م.1998، الطبعة األول بيروي -الكا  العلمية

، العبثثا  أبثثو الفيثثومي علثثي بثث  محمثثد  بثث  أحمثثد ، الكبيثثر الشثثر  غرخثث   فثثي المنيثثر المصثثبا  -
 ، بيروي ، العلمية المكابة

، بثثوقر  نعمثثا ، معجميثثة اراسثثة، الخطثثا   وتحليث  الثثنص  لسثثانياي  فثثي األساسثثية المصثطلحاي  -
 العالمي للكاا   جدار-الحدي   الكا   عالم، م2009-1ط

 سثثيدي-، الشثثيباني فهثثيم عبثثدالقاار ترجمثثة، برخثثور غثثاري  نثثوان مثثاري ، المفثثاتيو المصثثطلحاي  -
 م2007 األول الطبعة، الجزائر بلعبا 

 اار، الفثثرا أبثثو أحمثثد  محمثثد ، الحثثدي   اللغثثة علثثم اراسثثاي  ضثثوء فثثي اللغوخثثة اللغوخثثة المعثثاجم -
 م1966والنشر للطباعة العربية النهضة

 األوسث  بثاألخفش المعثروف البصثري  ثثم البلخثي بثالولء المجاشثعي الحس   أبو،  القرآ   معاني -
 م.1990ثث  األول الطبعة، القاهر  الخانجي مكابة، قراعة محموا  هدى تحقيق،  هث(215)

 للنشثثر النابغثثة اار، اراسثثة تطبيقيثثة مقارنثة، نوفث  يسثثري ، القرآنيثثة السثور فثثي النصثثية المعثايير -
 م2014،  األول الطبعة، والاو خع

-اللبنثثاني الفكثثر اار، مبثثار  مبثثار ، عربثثي-إنكليثثزي -فرنسثثي، األلسثثنية المصثثطلحاي  معجثثم -
 .م1995، الطبعة األول ، بيروي 

 اار الرسثثثالة مؤسسثثثة، اللبثثثدي نجيثثث   سثثثمير محمثثثد ، والصثثثرفية النحوخثثثة المصثثثطلحاي  معجثثثم -
 م1985 األول الطبعة، بيروي -الفرقا 
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بالقثثثثاهر )إبراهيم مصثثثثطف /أحمد الزخاي/حامثثثثد عبثثثثد  العربيثثثثة اللغثثثثة مجمثثثثع ، الوسثثثثي  المعجثثثثم -
 الدعو .اار  ، القاار/محمد النجار(

 م2001 األول الطبعة، امشق القلم ارا، جرمي محمد  إبراهيم، القرآ  علوم معجم -
 نينثوي    اار، الشثيدي فاطمثة( الخطثا   اللي  تحديثد  فثي السثيا  أثر)،  النص   خارا  المعن  -

 م2011امشق
اار المثثدار ، محمثثد محمثثد يثثون  علثثي، المعنثث  و ثثالن المعن )أنظمثثة الدللثثة فثثي  العربيثثة( -

 م2007الطبعة الثانية ، ياإلسالم
 أبثثو يوسثث  بثث  عبثثدهللا بثث  أحمثثد  بثث  يوسثث  بثث  هللا عبثثد ، األعارخثث   كاثث   عثث  اللبيثث   مغنثثي -

  الفكثر اار، حمثدهللا علثي محمثد ، مبثار  مثا     تحقيثق،  هثث(761هشثام)  ابث   الثدي   جمان  محمد 
 م.1985امشق.الطبعة السااسة

، هللا جثثار الزمخشثثري  أحمثثد  بثث  عمثثرو بثث  محمثثوا  ألبوالقاسثثم، اإلعثثرا   صثثنعة فثثي المفصثث  -
 بيروي. الهالن مكابة، م1993، 1ط، ملحم بو علي تحقيق

 م2006،  األول الطبعة، الكا   عالم، حسا  تمام ، واألا   اللغة في مقالي  -
 م1979، الفكر اار، هارو   عبدالسالم: المحقق، هث(395فار ) اب ، اللغة مقايي  -
 المعثثثثثثروف العبثثثثثثا  أبثثثثثثو، األ اي الثمثثثثثثال  األكبثثثثثثر عبثثثثثثد  بثثثثثث  يزخثثثثثثد  بثثثثثث  محمثثثثثثد ، المقاضثثثثثث   -

 .بيروي  الكا   عالم، عظيمة الخالق عبد  محمد  تحقيق،  هث(285بالمبرا)
المراكشثثي  البربثثري  الجزولثثي يللبخثث   بثث  العزخثثز عبثثد  بثث  عيسثث ، النحثثو فثثي الجزوليثثة المقدمثثة -

 أحمثد  محمثد  فاحثي، نيث  أحمثد  حامثد ،  محمثد   الوهثا    عبثد   شثعبا   تحقيق،  هث(607موس )  أبو
 القرى  أم مطبعة ونشر طبع، جمعة

 للكمبيثثثوتر الجرخسثثثي ، البركثثثاوي  العلثثثيم عبثثثد  الفاثثثا  عبثثثد ، العربيثثثة أصثثثواي  علثثثم فثثثي مقدمثثثة -
 م2004، الثالثة الطبعة، القاهر -والاصوخر والطلعا 

 أحمثد ، الانزخث  آي مث  اللفثظ الماشثابه توجيثه في والاعطي  اإللحاا  بذوي   القاطع  الانوخ   مال  -
 علثثثي محمثثثد  الغنثثثي عبثثثد : حواشثثثيه وضثثثع، هثثثث(708الغرنثثثاطي) الثقفثثثي الزبيثثثر بثثث  إبثثثراهيم بثثث 

 لبنا – بيروي ، العلمية الكا   اار،: الفاسي 
 الطبعثثة، الفكثثر ناشثثرو  ومو عثثو   اار، السثثامرائي صثثالو فاضثث ، القرآنثثي البيثثا  أسثثرار مثث  -

 م2009ث األول 
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 الثالثثثثة الطبعثثثة القثثثاهر - المصثثثرخة األنجلثثثو مكابثثثة، الناشثثثر، أنثثثي  إبثثثراهيم، اللغثثثة أسثثثرار مثثث  -
 م1966

 -الخثثثانجي مكابثثثة، اللطيثثث  عبثثثد  حماسثثثة محمثثثد ، العربثثثي النحثثثو فثثثي الاحوخليثثثة األنمثثثاط مثثث  -
 م1990 األول الطبعة، القاهر 

 م.2005، القاهر  مصر نهضة، البدوي  عبدهللا أحمد ، القرآ  بالغة م  -
، البوطي رمضا  سعيد  لمحمد ، عزوج  هللا  كاا    في  وأابية  علمية  تنمالي ،  القرآ   روائع  م  -

 م.1999، بيروي  الرسالة مؤسسة
منثثاها علثثم اللغثثة مثث  هارمثثا  بثثاون حاثث  نثثاعوم تشومسثثكي، برخجياثثه بارتشثث ، ترجمثثه وعلثثق  -

عليه ومهثد لثه الثدكاور سثعيد بحيثري، مؤسسثة المخاثار للنشثر والاو خثع، الطبعثة األولث  مزخثد  
 م2004ومنقحة، 

مطبعثة عيسث  البثابي ، هثث(1367محمثد عبثدالعظيم الزرقثاني)،  مناه  العرفا  في علوم القرآ  -
 الطبعة الثالثة.،  وشركا  

 جنثي بث  عثمثا  الفثاو ثثنبو-المثا ني عثمثا  ألبثي الاصثرخ  كاثا    شثر   جني  لب   المنص  -
 م1954  األول الطبعة، العربي الارا   إحياء ار-الموصلي

 العلمية الكا   اار، حسي  خلي  علي الدكاور، العر   عند  الصوتي الدر  منها -
، شثثثاهي  الصثثثبور عبثثثد ، (العربثثثي الصثثثرف فثثثي جديثثثد  ر خثثثة)العربية للبنيثثثة الصثثثوتي المثثثنها -

 م.1980الرسالة مؤسسة
 
، القثثاهر – الشثثر    هثثراء مكابثثة، ، عفيفثثي أحمثثد ، النحثثوي  الثثدر  فثثي جديثثد  اتجثثا  الثثنص  نحثثو -

 م2001 األول الطبعة
، األرا -اربثثد ، الحثثدي   الكاثث   عثثالم، خرمثثة أبثثو عمثثر، أخثثرى  وبنثثاء النظرخثثة نقثثد  الثثنص  نحثثو -

 م2004-هث1425

 النحو الوافي، عبا  حس ، اار المعارف، الطبعة األول  -
 العظثثيم عبثثد  صثثالو(أنموةجا الجثثواهري  شثثعر)النصية المعثثايير ضثثوء فثثي الشثثعر وبنثثاء النحثثو -

 م2013-هثث1434 األول الطبعة، وتو خع والنشر للطباعة الحكمة اار، ، الشاعر
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، العربثثي الثقثثافي المركثثز، ،  نثثاا  األ هثثر، نصثثا الملفثثو  بثثه يكثثو   مثثا فثثي بحثث  ، الثثنص  نسثثيا -
 م1993 األول الطبعة

النص الغائ  )تجلياي الانا  في الشعر( ، اراسة, منشوراي اتحاا الكاا  العر ،  -
 .م2001امشق

، القثثاهر – الكاثث   عثثالم، حسثثا  تمثثام ترجمثثة، بوجرانثثد  اي روبثثري  ، واإلجثثراء والخطثثا   الثثنص  -
 م.1998 األول الطبعة

، لبنثثا  ناشثثرو   مكابثثة، أحميثثد  مصثثطف ، العربيثثة الجملثثة تركيثث   فثثي والرتبثثاط الثثرب  نظثثام -
 م1997 األول الطبعة، لونجما ، للنشر العالمية المصرخة الشركة

 جامعثة مث  المحققثي   مث  مجموعثة  ترجمثة، جيثرارت  ايثر ، المعجمثي الدللثة  علم  نظرخاي  -
 نثوان المشثرو  عل  العام اإلشراف، العبد  محمد  الدكاور وتقديم مراجعة،  عبدالرحم   بن    نور 
 م2013الجامعي للكاا   الحديثة األكاايمية، الحلو  إبراهيم بن  

 الثثثثثثدي  جثثثثثثالن بكثثثثثثر ابثثثثثثي بثثثثثث  الثثثثثثرحم  عبثثثثثثد  ، الجوامثثثثثثع جمثثثثثثع شثثثثثثر  فثثثثثثي الهوامثثثثثثع همثثثثثثع -
 .مصر الاوقيفية المكابة ، هنداوي  الحميد  عبد  تحقيق، ،  هث(911السيوطي)

بيثثثثثثثثثثروي، الطبعثثثثثثثثثثة –، اار المعرفثثثثثثثثثثة محمد الكري   عزالديوجو  السابدان في القرآ  الكرخم،  -
 م2007األول 

 :  والدوريات  المجالت
 الرسثثثائ  مثثث  مجموعثثثة تاضثثثم  محكمثثثة علميثثثة اورخثثثة، الجاماعيثثثة والعلثثثوم اآلاا   حوليثثثاي  -

 سثنة، 21 الحوليثة، العلميثة األقسثام اهامثام مجالي   في  تدخ   الاي  الموضوعاي   بنشر  وتعن 
 .158رسالة،  ث، م2001 - هث1422

الكاثثا  الاثثذكاري لقسثثم اللغثثة العربيثثة لثثذكرى عبدالسثثالم هارو ,جامعثثة الكوخثث  إعثثداا ا.وايعثثة  -
 م1990نجم وا.عبد  بدوي 

 م.2010النحو ,الجزء األونكاا  المؤتمر الدولي الساا  لقسم  -
، عمثثثاا  البحثثث  العلمثثثي الجامعثثثة األرانيثثثة، والجاماعيثثثة اإلنسثثثانية العلثثثوم الدراسثثثاي   مجلثثثة -

 ، م2013 -األون   العدا ، 40  المجلد 
 م2012سنة، الثاني  العدا ، 11 المجلد ، الاربوخة والعلوم اآلاا   في القااسية  مجلة -
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 (. م2015 -الرابع العدا ، 15المجلد ، القاصاا  قسم -والقاصاا  اإلاار  كلية– القااسية  مجلة -
مجلثثثثثثثثثثة اتحثثثثثثثثثثاا الجامعثثثثثثثثثثاي العربيثثثثثثثثثثة لثثثثثثثثثثآلاا , األرا  ,المجلثثثثثثثثثثد الااسثثثثثثثثثثع ,العثثثثثثثثثثدا الثثثثثثثثثثثاني  -

 م.2012عشر,سنة
 .م1992 سنة، عشر الحااي العدا ، عربية  آفا  مجلة -
اللسثانياي والروايثة، عثدا خثا  مجلة األثر، عدا خا   أشغان الملاق  الوطني األون حون  -

 م2012
 العثثدا ، سثثورخا -بدمشثثق العثثر   كاثثا   اتحثثاا  عثث  تصثثدر فصثثلية مجلثثة، العربثثي الاثثرا   مجلثثة -

  -م1992  -هث1413سنة، واألربعو   الثام 
 م2006مجلة الفاو، العرا  ,العدا السابع والعشرو ،  -
 م1992سنة97 -96مجلة الفكر العربي المعاصر,العدا  -
–الفكثثثثثر المعاصثثثثثر ،تصثثثثثدر شثثثثثهرخا عثثثثث  الهيئثثثثثة المصثثثثثرخة العامثثثثثة للاثثثثثنلي  والنشثثثثثر مجلثثثثثة  -

 م1971,تارخخ اإلصدار يونيو 76القاهر ,العدا 
 الدار البيضاء -كلية اآلاا  والعلوم اإلنسانية– بصماي  مجلة -
 م2015 شااء، 11/3العدا ، تبيي  مجلة -
 م2012لسنة، الثاني المجلد –ون األ العدا ، السابع العدا ، واآلاا   للغاي  األنبار جامعة مجلة -
، والعثدا م2012 -هث1433 -رج  ، الثام  العدا ، وآاابها اللغاي  لعلوم القرى  أم  جامعة  مجلة -

 م.2015م,والعدا الثال  عشر رج  2014الثال  عشر 
 م2012الخام   العدا ، 19المجلد ، للعلوم تكرخ   جامعة مجلة -
 .م2013 والعشرو   الااسع المجلد ،  (2+1)العدا ، امشق جامعة مجلة -
 م2001سنة78مجلة رسالة الخليا العربي,العدا  -
السثثنة تصثثدر عثث  المجلثثث   فثثي مثثراي  أربثثع تصثثدر محكمثثة اورخثثة مجلثثة, الفكثثر عثثالم مجلثثة -

، 25المجلثثد ، اولثثة الكوخث  – العسثكري  سثثليما  الاحرخثر الثوطني للثقافثثة والفنثو  واآلاا  رئثثي 
 .م1997يناير،  3العدا 

رئثي  الاحرخثر محمثوا ، السثنة فثي مثراي  أربع تصدر  محكمة  علمية  اراساي   اللغة  علوم  مجلة -
 اار الناشثر، م1998 -الثثاني العثدا ،  األون  المجلد ،  الناشر اار غرخ  القاهر ،  فهمي حجا ي 
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م,والمجلد الااسع ,العدا  الثاني والعدا الثال  1999,والمجلد الثاني ,العدا األون  القاهر   غرخ  
 م.2006

 كلية الاربية ,جامعة بغداا مجلة  -
 عشر الحااي العدا ، القرآ  علوم قسم، واس  جامعة، الاربية كلية مجلة -
 الخمسثثثثثو   العثثثثثدا م,و 2012لسثثثثثنة44،العثثثثثدا بدبي والعربيثثثثثة السثثثثثالمية الدراسثثثثثاي  كليثثثثثة مجلثثثثثة -

 .م2016سنة
 م.2018ما  -العدا السابع عشر -جامعة طرابل  -مجلة كلية اللغاي  -
 م.2012الجزء الثاني -العدا الواحد والثالثو   -ربية بنسيوطمجلة كلية اللغة الع -
 م,مطبعة األميرخة يول 1935,رج  األون الجزء بالقاهر  الملكي العربية اللغة مجمع -
 ,الجزائر.البوخر  -الجامعي  المركز -
 العربية للغة الخام   الدولي المؤتمر -
 محمثد ، بسثكر  واللغثاي  اآلاا   كليثة، الجزائثر الممارسة م  عام مائة، اللسانياي ،  المخبر  ندو  -

 .خيضر
 م2012سنة الثالثة سابع، العدا الو  -

 : العلمية الرسائل
 كليثة-الجزائثر جامعثة، اكاثورا   رسالة، عرو  ب   مفاا ،  الكرخم  القرآ   في  والنسجام  التسا  -

 )غير منشور (وآاابها العربية اللغة قسم،  واللغاي  اآلاا  
 ماجسثثثاير رسثثثالة– عثثثرو  بثثث  مفاثثثا ، العربيثثثة فثثثي العائثثثد  لظثثثاهر  اراسثثثة النصثثثي التسثثثا  -

 )غير منشور (وآاابها العربية اللغة معهد  الجزائر جامعة، م1997
محمثوا سثليما  ، أثر عناصر التسا  في تماسك النص اراسة نصية م  خالن سور  يوس  -

 )غير منشور (م2008جامعة موتة -رسالة ماجساير، هواوشة
 cohesion in  كاثثا   مثث  مثث  والثثثانياألون  الفصثثلي  ترجمثثة مثثع نظرخثثة راسثثةا  اإلحالثثة -

engish   الجزائثثر جامعثثة، م2006ماجسثثاير رسثثالة، بلحثثوي  شثثرخفة، حسثث  ورقيثثة لهاليثثدي-
 )غير منشور (العربية اللغة قسم–  واللغاي  اآلاا   كلية

 جامعثثثة، م2015اكاثثثورا   رسثثثالة، ربابعثثثة محمثثثد  فثثثالو  نثثثوان، عثثثم جثثثزء فثثثي النصثثثي الاماسثثثك -
 )غير منشور (األرا -إربد ،  اليرمو 
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، هثثث1418األون المجلثثد ، اكاثثورا   رسثثالة، الطلحثثي هللا ضثثي  بثث  را  بثث  هللا را  السثثيا  اللثثة -
 )غير منشور (العليا الدراساي  قسم-العربية اللغة كلية-القرى  أم جامعة

 رسثثثالة، هللا عبثثثد  محمثثثد  حسثثثي  وليثثثد ، وتقعيثثثدها العربيثثثة وصثثث  فثثثي السثثثابدالي المثثثنها اور -
 )غير منشور (األرانية الجامعة، العليا الدراساي  كلية، 2002ماجساير

 جامعثة، اكاورا   رسالة، الهااري  عبدهللا علي عبدهللا، الكرخم القرآ  في السياقي النحوي   العدون -
 )غير منشور (.األرا -إربد -اليرمو 

 :  األجنبية  المراجا
Cohesion in English ،M.A.k. HaLLiady -ruqya Hassan. Longman 

 :  اإلنترنت  على  المقاالت
تثارخخ النشثر ، مقان منشور عل  شثبكة األلوكثة، محمد شبايك  عيد ،  األسلوبي  العدون  اساثمار -

 .م(2020يناير 10)حرر باارخخم2011الساا  م  أغسط  لسنة
مقان منشور عل  موقع الدكاور ، عبدالحميد  أني  تامرفي القرآ  الكرخم،   اإلجمانم  صور  -

 .م(2019نوفمبر8)حرر باارخخ م2016 سبامبر3تارخخ النشر، محمد حماسة
مقثثان منشثثور  علثث  مجمثثع اللغثثة ، عبثثد الثثرحم  بثثو ار ، مثثنها السثثيا  وأثثثر  فثثي فهثثم الثثنص  -

)حثثثثثثثثثرر م2015مثثثثثثثثث  ينثثثثثثثثثاير لسثثثثثثثثثنة 31تثثثثثثثثثارخخ النشثثثثثثثثثر، العربيثثثثثثثثثة علثثثثثثثثث  الشثثثثثثثثثبكة العالميثثثثثثثثثة
 م(.2019برنوفم9باارخخ
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 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع
  اإلهداء

  الشكر والاقدير
 أ المقدمة
 1 الامهيد 

 2 نشن  نحو النص 
 4 مفهوم النص 

 11 جذور نحو النص في الارا  العربي 

 الفصل األول 
 االستبدال في الدر  اللساني الحديث في السبا الطوال

 18 السابدانالمبح  األون مفهوم 
 19 السابدان لغة

 21 السابدان عند الماقدمي 
 25 السابدان عند المحدثي 

 31 السابدان اصطالحا
 34 المبح  الثاني المصطلحاي الماداخلة مع السابدان

 35 أول البدن
 39 ثانيا النيابة
 44 ثالثا العدون

 48 المبح  الثال  السابدان اللغوي 
 49 السابدان الصوتيأول 

 57 ثانيا السابدان المعجمي
 61 ثالثا السابدان الصرفي

 63 المبح  الرابع أنوا  السابدان النحوي 
 64 أول السابدان السمي
 67 ثانيا السابدان الفعلي
 71 ثالثا السابدان الجملي
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 الصفحة الموضوع
 الفصل الثاني

 السبا الطوالعالقة االستبدال بغيره من األدوات النصية في 
 79 المبح  األون عالقة السابدان باإلحالة
 95 المبح  الثاني عالقة السابدان بالحذف
 104 المبح  الثال  عالقة السابدان بالاكرار

 الفصل الثالث 

 أثر االستبدال في السبا الطوال 
 117 المبح  األون أهمية السابدان وصلاه بالتسا  النصي 

 126 فاعلية السيا   والمبح  الثاني السابدان 
 139 المبح  الثال  كيفية حدو  التسا  م  خالن السابدان

 154 الخاتمة
 156 فهر  اآلياي 

 161 فهر  األحااي  النبوخة
 162 فهر  الشواهد الشعرخة

 163 مراجعالمصاار والفهر  
 182 فهر  المحاوخاي 
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Summary 

 
 Consistency is one of the most important textual criteria in 

modern linguistic studies. As a necessary and necessary condition to 

make the text describe its textual quality, through multiple textual 

means, the most important of which are referral, sympathy and 

repetition. Replacement is one of the most prominent of those textual 

means that work on the consistency and coherence of texts. From this 

standpoint, this study sought to shed light on this textual medium and 

attempt to uncover its role in achieving textual consistency in the long 

seven of the Holy Qur’an. This was through three chapters preceded by 

an introduction and an introductory chapter, as the first chapter 

included the concept of substitution in the modern linguistic lesson, and 

the most prominent heritage concepts intertwined with it, then talked 

about its types, and the second chapter presented the relationship of 

substitution by referral, deletion and repetition, indicating the points of 

convergence and difference between it and them, and the chapter The 

latter illustrated the effect of substitution on the consistency of the long 

seven. The research has proven the importance of replacement and its 

benefit in the consistency and cohesion of texts. 
 
 
 

 


