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 بسم هللا الرحمن الرحيم

دِ  بَِوْحَدانيَتِهِ ، الهادي َمنْن ََاناُ  الَحْمُد هللِ  ال     انادِِ بَِرْحَمتِنهِ ، ُمتَفَرِّ ِِ ِمنْن 

الةُ والسَّالُم ِلى أفَصحِ خلقه لسانا وأحَسنِِهم َمنِطقاً وأثاَتِهم َجنانناً  ،  والصَّ

نند ي وِلننى  لننه الطياننين  أُلننوِ ِ األمننين ُِمحمَّ ِلننم ِالهنندن ومننناُّ ِالتاقننى ، الرَّ

 الطاهرَن  .

 أّما بعُد..    

لنى النر م منن ألنعته وةنعوبة فإنّه قدُّ لي الاحُث في هذا الموضنو  ِ    

 اطلعت ِلى بحنث أألنلوبية اتألنتدُّا بعد أن  –مسلكه ، ومّما ُّ اني فيه 

أهميتُه وجّدتُه فضنال ِنن أنّنه  - تأةيلية في ِلم األأللوب المقاُّنمحاولة 

لم َحظ بدُّاألة مستقلة في مؤلفنا  المتخصصنين ، بن   -أي اتألتدُّا   –

لفننة وتألننيّما موضننوِاُ  جننا  رهننرِ متننداخال فنني ضننمن موضننوِا  مخت

النحنننننننو ، هنننننننخموضو   وّن وأخواتهنننننننال و النفننننننني الضنننننننمنيل وهنننننننذل  

موضنننو  العط،ل ، فقننند سنننّ  اتألنننتدُّا  فننني أرهنننان الّداُّألنننين متعلقنننا 

العكن    ور هلمنا رهنر   باألداة لكنل من دون  يرها من األدوا  ، وهنذل 

ين أن هننذِ األداة فننإن رهننن السننامل َننذه  ولننى معنننى اتألننتدُّا  ، فنني حنن

 دائرته أوألل من أن تحصر بأداة أو بنمط األتدُّاهي واحد  .

وقد توّةَ  الاحُث ولى نتائَج ِّدةي أرهُر منها : أنَّ اتألتدُّاَ  في العربينة     

ت َُمكُن أن َخلَو منه خطاٌب طالما أََُّد لعملية الفهم واإلفهنام تنوِخي الدقنة 

تدُّا  منن أن َقيّند بننمط واتألتقامة ، وفي ضو  رلن  أَضنا ت َمكنن لالألن

واحد ، فقد ُّأَنا تعدد أدواته وتراهياه ودتتته السنياقية أي أنّنه أألنلوب ت 

َفترق شأنا ِن أألالي  العربية األخرن ، وهو وّما أن َكون ةرَحا َظهر 

بنننأثر بعنننا األدوا  هنننخ  لكننننل و بننن ل و وتّل المنقطعنننة و أمل المنقطعنننة 



ا . ووّمننا أن َكننون ضننمنيا َسننتوحى مننن و بلننىل و  أتل التنايهيننة و يرهنن

 الدتلة السياقية للنصوص المختلفة .

وهننننذل  تاننننيََّن أّن اتألننننتدُّاَ  بوةننننفِِه أألننننلوبا متننننداَوت بننننين النحننننو          

التنني سننّ  طننوَال أو الغلننط والنسننيانل والاال ننِة ،  قنند تعننّدن دائننرةَ َ لكنننل 

 ا المنغلقة .مألاهنا بين جدُّانه

ؤتى به لغاَنا ي فنينة ي ُمتَعنّددة ي  هالتأهيند والتناينه واتحتنرا  فهو ونّما َُ     

والتتميم والتلط، والتغاَر و ير رل  . وهذل  فنإّن مفهوَمنه ِننَد النّحناة ت 

 ُِ ََ َفترُق هثيرا ِن معناِ ِنَد الاال يين    ير أّن لك ِّ فرَق منهما طرائَق

ن ِننننه بننناعا األدوا  التعايرَنننة المؤدَنننة لهنننذا المعننننى ، فعاّنننَر النحوَنننو

والتراهي  ، وهذل  فع  الاال يون   ور ِاّروا ِنه باعِاِ األلوان والفنون 

ِِ  –الاال يننة ، فقابلننْت  وتّل المنقطعننة ُوأخواتُهننا  تأهيننَد  –ِلننى أَلننايِ  المثننا

َُ الذمَّ أو ِكِسه ، وقابلْت  أمل المنقطعنة ُموضنوَ  تَااه  ِ  المدِح بِما َُااِه

ذل   أتل التنايهيةُ  فإنّها تقابُ  موضوَ   التناينِهل ، ومثلُهمنا العاُِّفل ، وه

 التوهيُد اللفظي ور ونّه َقابُ   التكرََرل في الدُِّ  ِالاال ي و يُر رل   .

 


