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 :الدراسة ملخص
  

الدراسات اللغوية البحثية على الباحثين في اللحظة الراهنة اللجوء إلى منهاج ال يدين فيه الباحث للقديم، وال يعنو للجديد، فال  تفرض
يدفعه احترام األسالف إلى تقديسهم، وال اإلعجاب بالمعاصرين إلى تقليدهم. وإذا كان الربط بين القديم والحديث يمثل صعوبة في حقل 

غوية عموما، فإن نحو النص علم حديث المنشأ استفاد من مجموعة من المفاهيم والتصورات، والمناهج القديمة، لتشكيل الدراسات الل
 .قدرة فائقة يعتمدها في دراسة النص وتحليله، دراسة تكاملية يتاح توظيفها في قراءة النصوص القرآنية وكتابات العلماء

 تحليل النص. ، دراسة النص ،نحو النص  ،اسات اللغوية الدر  ،المنهج   ،النص  :تاحيةالكلمات المف
 

 المقدمة:
موقعا جوهريا في الدراسات واألبحاث العلمية المتعلقة بنحو النص وتحليل الخطاب، حيث إننا ال نكاد نجد « التماسك النصي»يحتل 

ي تتطلب والت«. نحو النص»بحثا منتميا إلى هذا المجال خاليا منه. وهو ما يبرر دوره النظمي داخل النص باعتباره آلية من آليات 
 مام جهة اآلليات الذهنية النحوية والعالقات اللغوية المساهمة في بناء النص وتوليده. من القارئ صرف االهت

من العلوم الحديثة ذات المنبع العربي، علم استقى إجراءاته من عدد من العلوم التراثية، ألن التراث نشأ لخدمة « نحو النص»ويعد 
يحتاج إلى معرفة وثيقة بالتراث األوربي كذلك، وما تضيفه « النصعلم لغة »النصوص البيانية العظيمة، وال أشك في أن مجال 

الدراسات التي ال تكف عن تقديم ما ال يستطيع الباحثون أن يدركوه أفرادا، قصد قراءة النصوص القرآنية وكتابات العلماء والباحثين 
قديمة اولت القضايا العربية النقدية والبالغية الالعرب في ضوء مقوالت علماء النص، لتوليد رؤية جديدة مفادها أن النصوص التي تن

 ول تحليل النصوص القرآنية.تحتاج إلى قراءات جديدة ودقيقة للوصول إلى تمثالت ودالالت ورؤى واضحة ح
 بكانت المقابلة بين التصورات القديمة والحديثة وسيلة معقولة للوصول إلى استنتاجات واعية، وسليمة حول مفاهيم في صل ؛من ثم

 الدرس النصي. 
وقد استندت لبلورة إشكالية هذا الموضوع على مصادر عربية حول إعجاز القرآن لـ "عبد القاهر الجرجاني"، وعلى مجموعة من 

الدراسات العربية الحديثة، وكذلك بعض األعمال المترجمة إلى العربية في هذا المجال، ومنها: "لسانيات النص" لمحمد خطابي، و" 
ين األصالة والحداثة" ألحمد محمد عبد الراضي، و"علم النص مدخل متداخل االختصاصات" لـ"فان ديك"، و"إشكاالت نحو النص ب

النص دراسة لسانية نصية" لـ"جمعان بن عبد الكريم"، و"نحو قراءة نصية في بالغة القرآن والحديث" لـ"عبد الرحمن بودرع"، و"نحو 
"أحمد عفيفي، و"الدرس النحوي النصي في كتاب إعجاز القرآن" لـ"أشرف عبد البديع"...، النص اتجاه جديد في الدرس النحوي" لـ

حاولت من خاللها أن أنقب عن األدوات الكافية، واإلجراءات المطلوبة لمناقشة مجموعة من التصورات والقضايا البالغية القديمة من 
د تقديم إجابة واضحة عن إشكاالت جوهرية يفترضها الموضوع، منظور حدثي معتمدا في ذلك على وضوح الرؤية، ودقة المنهج قص

 ومنها ما يلي:
 ؟«نحو الجملة»كعلم خصوصيات « نحو النص»ـ هل يلغي بروز 1
 ؟«نحو النص»ـ كيف يمكن قراءة الموروث العربي من خالل 2
 من منظور الباحثين في اإلعجاز؟« نحو النص»ـ وهل يمكن الحديث عن مكون بالغي في علم 3
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 «علم لغة النص»احملور األول: مقاربة مفهومية يف ضوء 

 مفهوم حنو النص ونشأته 1ـ1

نه لدراسته م، وهو علم يرتبط بالنص ارتباطا وثيقا، وينطلق «اللسانيات»أو  «علم اللغة»من أحدث فروع  «علم لغة النص»يعتبر 
 المناهج اللغوية القديمة التي وقفت عند حدود الجملة جاعلة إياها يستفيد من م على وصفه، وتحليله بمنهج خاص،دراسة لسانية تقو 

 البالغة»ذلك أن  ؛«علم البالغة»ـ ب «علم لغة النص»وارتبطت نشأة  .، ويتجاوز خصوصياتهاوحدة كبرى للدرس اللغوي 
تلج  ؛من ثم .لنفسها مجاال هو تحليل النصوص تتخذت تقنياتها التحليلية، واكتسبت في المفاهيم العلمية الحديثة، واندرجا «المعاصرة

إذا  «علم النص»ـ السابقة التاريخية ل «البالغة»من خالل قوله: "ويمكن أن نعد  "يكفان د"، وهو ما أعلنه الباحث «علم النص»دائرة 
البا بأشكال يرتبط غ «البالغة»إلى وصف النصوص، ووظائفها المتميزة، إال أنه لما كان اسم  «للبالغة القديمة»ما تأملنا التوجه العام 

منحدر  «علم النص»فمعنى ذلك أن  ؛«علم النص»إننا نؤثر المفهوم األكثر عمومية: أخرى ـ فنماذج و ونماذج أسلوبية معينة، وأشكال 
 (.17، ص2007عبد الراضي، يعنى بالجملة، وإنما يعنى بالنص")؛ إذ كل منهما ال (14، ص2001، بحيري  )«علم البالغة»عن 

تحليل »وانه بحثا عن "زيليج هاريس"وواضح أن البداية الحقيقية لهذا العلم قد كانت في منتصف القرن الماضي، حينما نشر  
في النصوص المطولة. بتوزيع العناصر اللغوية مهتما  "هاريس"م(، وكان 1952في سنة ) (Discourse analysis) «الخطاب

تأسيسا لعلم جديد بقدر ما كانت تعديال  (Harris) "هاريس"، ولم تكن هذه المحاولة من بط بين النص وسياقه االجتماعي...والروا
د، يلنظريته، وخطوة لنقل المناهج البنيوية التوزيعية في التحليل إلى مستوى النص؛ ولذلك فقد عد عمله بمثابة إرهاص لهذا العلم الجد

 «علم اللغة النصي»ـ قد تكون أول من أنجزت عمال يمثل إرهاصا ل (I.Nye)بيد أن هناك من الباحثين من يشير إلى أن األمريكية 
ال يزال كما أشار إلى ذلك  «علم لغة النص»يتضح أن  . (20ـ19، ص2009بن عبد الكريم، )م(1912في أطروحتها للدكتوراه عام )

سعيد بحيري: "علما بكرا لم تتشكل مالمح تميزه عن العلوم األخرى التي يتداخل معها تداخال شديدا إال في  ر من الباحثين، ومنهمكثي
 (.21ـ20المرجع السابق، صالسنوات العشرين األخيرة من هذا القرن على أصح تقدير")

را؛ ة الحديثة ال يعني أنه ولد في كنفها حصبالدراسات اللساني« علم لغة النص»إلى أن "صلة  "عبد الرحمن بودرع"وقد أشار الدكتور  
حليل في نسخته األعجمية من أجل ت« علم لغة النص»على أوال وقبل كل شيءـ علم الطبع والتذوق للعربية، ولهذا فال يقتصر  فهو ـ

لمعرفة منذ أن نشأ كل فروع ا النص العربي البليغ؛ ألنه ال يقود بالضرورة إلى فهم أسرار النص في العلوم العربية واإلسالمية فقد داخل
ختلفة الدرس المفي كنف القرآن الكريم؛ وتطور مع تطور أدوات التحليل وعلوم اآللة، بل واكب الدرس اللغوي العربي القديم بفروعه 

وعلى الرغم من المجهودات المبذولة من لدن العديد من  .(24ـ23، ص2013بودرع، )اللساني الغربي من غير تبعية أو استالب"
يم النص، استقرار مفاه رهاصات شكلت سر عدمهناك إالباحثين العرب والغربيين من أجل التعريف بهذا العلم والنهوض به، إال أن 

 :(20ـ 19، ص2007عبد الراضي، )، والتي تمثلت فيما يلي«علم لغة النص»و
، وغيره من العلوم، وإن كنا نرى أن هذا التماس الذي عّد سببا من أسباب عدم االستقرار، نراه «لغة النصيعلم ال»أوال: التماس بين 

 ركنا أساسا في الدراسة النصية، فالنص يصدر عن نفسية معينة، ووسط مجتمع، وبرأي معين.
 وداللية معا، وغيرها من المعايير.معايير شكلية، أو معايير داللية، أو شكلية ثانيا: تعدد معايير هذا التعريف: 

من  في علم، ألن عدم االكتمال يعني عدم اكتمال العلم، مع اإلشارة إلى أن الكلمة األخيرة : عدم اكتمال تطوير نحويات النصثالثا
   ه.العلوم أمر صعب الحسم في
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« ة النصيعلم اللغ»أهم مقولة في  «نحو النص» ارتباط جزء بكل، بل يكاد يكون  «علم لغة النص» بـيرتبط  «نحو النص»وواضح أن 
حو ن» مصطلح" :"أحمد عفيفي" يقول نظرة موحدة. ينظرون إلى العلمين بحيث يانا يتماهيان عند أغلب الباحثين،مما يجعلهما أح

المتنوعة  وتحليل المظاهرواحد من المصطلحات التي حددت لنفسها هدفا واحدا وهو الوصف والدراسة اللغوية لألبنية النصية،  «النص
: يالمصطلحات التي تعنى بذلك أيضا، وهفي تحقيق هذا الهدف بعض  «نحو النص»التواصل النصي. واشترك مع مصطلح  ألشكال

أكثر اقترابا من تحقيق الهدف وتوضيح  «نحو النص» وإن كان مصطلح «نظرية النص»، و«علم اللغة النصي»، و«علم النص»
نحو »: "أما من خالل قوله أحمد محمد عبد الراضي ، وهو ما أثبته(31، ص2001عفيفي، )"«النصي ترابطال»و «التماسك» صور
ابق، المرجع الس)«نحو الجملة»ومرتبط به، وقد أضيفت كلمة )نحو( إلى النص تمييزا له عن  «علم النص»فهو فرع عن « النص

...، فإن لم تتوافر للنص هذه المعايير فإن تحليله ال له معاييرهيتعامل مع النص الذي توافرت « نحو النص»، وال شك أن (65ص
  .(27ـ26سابق، صال المرجع)، ولكي يكون هذا التحليل تحليال نصيا ال بد أن يؤسس على النص نفسه"«نحو نص»يسمى 
ص، على شرح معايير بناء الن، وذلك ضمن منهجه العام القائم «نحو النص»"وظيفته األولى دراسة  «علم اللغة النصي»فإن  ؛من ثم

ي ، مما جعله ف«علم اللغة النظامي»ـ وجوانب االستخدام اللغوي المهمة، وخاصة إنتاج النص من خالل قواعد وشروط وأهداف مغايرة ل
الذي يدخل في حساباته دراسة النص من  «علم النص»ـ مرتبطا ب« علم لغة النص»طريقه لالستقالل عن العلوم األخرى، ويأتي 

هذا الطرح من  «عبد الرحمن بودرعوقد فند الباحث  (.32المرجع السابق، صجوانب كثيرة. بعضها لغوي، وكثير منها غير لغوي")
، مبنى ومعنى، ومن الدراسات «نحو الجملة»في أنه أفاد من  ،«علم النص»أو "لسانيات النص" أو  «نحو النص»خالل قوله: "ميزة 

ر أن ، من غي«بالغة الخطاب»والمعارف السابقة، ولكنه أضاف إلى تلك المناهج ما يثبت نصية النص واألسلوبية، ومن المناهج 
يقتصر على المناهج التي كانت تجزئ النص ثم تقف عند األجزاء فقط، فكل ما ساعد على تصور النص كيانا لغويا متعدد 

 .(22، ص2013بودرع،  )"«علم النص»خل في المستويات، مكونا من أجزاء مترابطة، أو أنظمة متشابكة، فإنه يد
   احلاجة إىل حنو النص 2ـ1

تتضمن رابطا لغويا ودالليا وسياقيا، لذا ال يمكننا الفصل بين الجملة كوحدة  والتي معلوم أن النص ينبني على مجموعة من الجمل،
ون ، وذلك راجع إلى ك«نحو الجملة»عن  «النص نحو»كبرى، وما دام األمر كذلك ال يمكننا أن نفصل  ةصغرى، والنص باعتباره وحد

د يقول أحمد محمد عب«. نحو النص»ليلية التي يعتمد عليها يقدم العديد من اإلمكانيات الداللية، واالجراءات التح «نحو الجملة»
، وال العكس، بل حاجته إلى النمطين قائمة قديما وحديثا، «نحو النص» ـب« نحو الجملة»الراضي: "إن النحو العربي ال يستغني عن 

حداته إن تفكيك النص وتحليله إلى و "حيث تنطلق الدراسات النصية من تحليل أجزاء النص، وهي الوحدات الجملية المكونة له حيث 
مر بين ية أو تفاعل مست، ألن النص ينتج معناه من خالل حركة جدل(55، ص2001عفيفي، الصغرى ال يعد بعثرة لهذا النص")

 ىلك االنتقال المعهود من الجزء إلى الكل لينتقل إلبين الدالالت الجزئية، وليس إلى ذ «الداخلياالنسجام » أجزائه. ومن ثم، ينظر إلى
  .(218ـ217، ص2006حسن بحيري،  )بنيته الكلية ذات مضمون أشمل للنصإطار 

إليه، بعد أن أصبحت الحاجة ضرورة ملحة  ، وتتداخل مع أسباب الحاجةوتختلف تتعدد فوائده« نحو النص»وحري بنا القول إن 
وفضاءات أرحب  ،لتغيير النظرة اللسانية السائدة، والتي اتسمت بالقصور، وتجاوزها في التحليل يسمح بطرح إمكانات متعددة للفهم

عاجزة  كثير من المظاهر التي تقف لسانيات الجملة يستطيع "تحليل وتفسير «نحو النص»إن  "محمد خطابي"للتفسير. يقول في ذلك 
لخ: وإن شئنا الدقة إ ...،(185، ص2000، فان ديك)«البنية الكلية»، «االنسجام»، «موضوع الخطاب»أمامها، من هذه المظاهر: 

  .(27، ص2006خطابي،  )قلنا االهتمام بهذه المظاهر في مستويي الداللة والتداول"
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 :(40، ص2001عفيفي، )خالل ما يلي وذلك ال يتحقق إال من
. .ارتباطا وثيقا بتحليل الخطاب ووجود مذاهب نقدية جديدة تركز على النص كبنية كلية. قد ارتبط «نحو النص»أوال: من الواضح أن 

نحو »وعلى هذا اجتذبت النصوص علم النحو بناء على وجود تلك المذاهب باتجاهاتها النصية، حيث صنع ذلك تطورا واضحا من 
اه إلى والبعدية، مع االنتبالذي يشمل النص، وسياقه، وظروفه، وفضاءاته، ومعانيه المتعالقة القبلية « نحو النص»إلى  «الجملة

العالقات العضوية بين أجزائه، والتي تؤدي إلى الفهم الكامل لداللته ومقاصده، وهو ما يصدق على عمل المفسرين والشراح للنص 
 القرآني.

بتقلص دور اللسانيين في دراسة النص، وأراد لهم أن يمتلكوا زمام الموقف، فأنكر عليهم انصرافهم عن دراسة النص  "بايك"وقد وعي 
األدبي لصالح نقاد األدب. مع النظر في ما للمعالجة اللسانية من أهمية خاصة في تقديم األساس الموضوعي لألحكام النقدية. من ثم، 

ظواهر ألن كثيرا من ال المتكامل. النصي ة بالغة في تفسير النص من خالل النظرة الشاملة والمنهجأصبح للنحو دور كبير وأهمي
التركيبية لم تفسر في إطار الجملة تفسيرا كافيا مقنعا، حيث سيشمل التحليل النصي قواعد منطقية وتركيبية وداللية وتداولية كشكل 

 جديد في البنية النصية.
بضم  هم في تحليالتيهت« نحو النص»فإن  ؛التركيبية لم تفسر في إطار الجملة تفسيرا كافيا مقنعا، ... من هنا ثانيا: كثير من الظواهر

، إنه يذهب في تحليله إلى قواعد جديدة منطقية وداللية وتركيبية ليقدم شكال جديدا «نحو الجملة»عناصر جديدة لم تكن موجودة في 
لي بالتاو  حليل النحوي اتجه إلى النص.فالت ...« االنسجام»و« الترابط»و «التماسك» معاييرمن أشكال التحليل لبنية النص، وتصور 

 .«نحو النص»جاء تغير المنهج واألهداف عامال أساسا لضرورة الحاجة إلى 
ألي  بالنسبة «نحو النص»على شكل وحدة أكبر هي النص، ألن  ويدعو هذا العلم إلى إعادة بناء األقوال ليس على شكل جمل، وإنما

ياغة ويهدف إلى ص وتجاوزه حدود الجملة في التحليل يسمح بطرح إمكانات متعددة للفهم، لغة هو أكثر شموال وترابطا واقتصادا،
نه يعتمدها أل، «الترابط النصي» الشروط التي تجعل التعابير ذات معنى، ويسعى إلى تطوير نظرية اإلحالة، لما لها من دور مهم في 

وكما يصبو إلى غاية أعم هي تفسير العالقات النسقية بين النص  ،فسير عدد من الخصائص األساسية في النصفي وصف وت
ة يوالسياق التداولي، فهو يتعامل مع أنساق اللغة الطبيعية ومع بنيتها الفعلية، وتطورها التاريخي واختالفها الثقافي ووظيفتها االجتماع

  وأساسها المعرفي.
عبد الراضي: "وهنا نجزم بأننا في حاجة لكي نرسي هذا المنهج إلى ما يشبه تغيير القبلة البحثية، وذلك باالنتقال يقول أحمد محمد 

بالنحو العربي واللسانيات العربية عامة من طور ظل فيه حبيس أدوار الجملة، أي الكالم المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، إلى طور 
ـ بالمفهوم الواسع للمصطلح ـ قادرا بوسائله على محاصرة النص ووصفه، والكشف عن عالقاته التي تتحقق بها نصية  يكون فيه النحو

 .(52، ص2007عبد الراضي، )ذو بنية مكتفية بنفسها قادرة على اإلفصاح والتأثير والفعلالنص بما هو حدث تواصلي مركب 
تتلخص في الكشف واالحصاء لكل األدوات والروابط التي تسهم في التحليل،  أن يمكن «نحو النص»فإن حاجتنا إلى  ؛وبناء عليه

وذلك من خالل دراسة الروابط النصية من تأكيد ضرورة المزج بين المستويات اللغوية المختلفة، فهو يسعى إلى دراسة وتحليل البنى 
ا نصوص وانسجامها، والكشف عن دالالتها وسياقاتهالنصية، واستكشاف العالقات النسقية التي تساهم بشكل كبير في تماسك ال

 التداولية، ومقاماتها التواصلية.
 

 النص بالغة النص القرآني في ضوء لسانياتالمحور الثاني: 
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 المطابقة بين نحو النص والبالغة 1ـ2

القضايا ذات الصلة بموضوع هذا باب من أبواب العلم الذي يرى فيه علماء النص أن البحث النصي، إن هو إال استمرار لعدد من 
 الخصوصيات التي تلتقي فيها القضايا البالغيةشكاالت التي بإمكانها أن تستنطق يمكن بلورة مجموعة من اإل ،، من ثم«البالغة»

 ، وهي كما يلي:«نحو النص»وقضايا 

 بحاجة ماسة إلى الضبط المنهجي؟« نحو النص»و« البالغة»إلى أي حد يمكن القول إن 

 في التأثير على المتلقي؟«  نحو النص»و «البالغة»كن أن تجتمع كل من ف يموكي

 وإلى أي حد يمكن اعتبار النصوص وسائط نقل للتفاعل الغائي؟

إن فهم القرآن وتدبره في استعماالته اللفظية والتركيبية، يجعل الدارس للنص واقفا على ثروة متفردة من المعاني، وأفق معجز رحب 
واآلليات، التي تضحي في اآلن نفسه متسمة بسمات بالغية في غاية الحسن والجمال، وكذا بفاعلية وقصد معجزين تحرره المفاهيم 

 من حيث البالغ المبين.

في مقاربة النص القرآني، فإننا لجأنا إلى تجسيد مواطن االلتقاء بينهما باعتبارهما « نحو النص»و «البالغة»ووعيا منا بأهمية علمي 
عيان إلى كليهما يس« نحو النص»و «البالغة»من ثم، يمكن القول إن  لدراسة القرآن والوقوف على نظمه الفريد المعجز. علمين مهمين

استنباط قواعد للنص، وكالهما يأخذ بعين االعتبار المقام سواء في النصوص المكتوبة أو المنطوقة، ويلتقيان في تقديم تفسير محدد 
بمساعدة عدد من العلوم  «القديمة البالغة»أن يطور هذه المفاهيم والتصورات الواردة في « لنصنحو ا»ومقبول دالليا، ويحاول 

ا للنص . ويحاوالن أن يقدما تفسير «الذكاء االصطناعي»، و«علم النفس المعرفي»ـ المختلفة للبحوث التجريبية والمنجزات النظرية ل
أن نحو النص  يرغار البالغي والنحوي، يبتغي مجموعة من التفسيرات في آن واحد، اعتمادا على القرائن السياقية المختلفة، بيد أن التي

اول أن ال يقنع بأكثر من تفسير. ويحأحد الباحثين باعتبارها منهجا،  ، اعتمادا على معايير النصية التي حددهاايحدد تفسيرا واحد
 مثل قضايا اإلعجاز. ، وأن تدرس في إطار جديد، «البالغة القديمة» يطور مفاهيم وأفكار 

تحتوي دالالت جوهرية وتمثالت ذهنية، تشكل مجاال فسيحا الشتغال الدراسات النصية، حيث  «القديمة البالغة»وغني عن البيان، أن 
يجد العارف جوانب اتفاق بينهما إلى حد يصعب معه إغفال األثر الناتج عنهما،  ؛من هنا .على التوسع فيهاعملت هذه األخيرة 

 إال محاولة كاشفة عن هذا الخيط الناظم بينهما.« نحو النص»وليست محاولة 

، 2001أحمد عفيفي، )وإذا كان جل هذه المعطيات يشكل قضايا المطابقة إجماال، فإن ثمة نقاطا للموائز ماثلة نوجزها في ما يلي
 :(127ـ126ص

ائم بين الق« الترابط»ـ يالحظ أن البحوث البالغية القديمة في علم المعاني كانت تقتصر في جملتها على هذا المستوى من  1   
وحدتين من القول في التتابعات الجملية، وذلك عند تحليل مشكالت "الفصل والوصل" بحيث ال تكاد  تتعدى هذا النطاق الجزئي 

ل جيدها ينصب على المستوى النحوي أو التركيبي، دون أن يتجاوزه إلى النطاق الداللي للفقرتين  الكاملة أو المتتالية المحدد، مما جع
 «.علم لغة النص»النصية... وهذا ما يقوم به 
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د، وقد أفضت يق المحدعلى الشواهد المبتورة عن سياقاتها المختلفة، مما أدى بها إلى فقدان التفسير الدق «القديمة البالغة»ـ تعتمد 2
التفسيرات «  و النصنح»وال تلفظها، في حين ال يرتضي   «البالغة»بهم هذه اإلجراءات المنهجية إلى تقديم تفسيرات متعددة ترتضيها 

 المتعددة في آن واحد.

كل النصوص   «نحو النص»بينما  "النصوص البالغية" العالية، كالقرآن الكريم والشعر والمختارات النثرية،  «القديمة البالغة»ـ لغة 3
 اللغوية، المكتوب منها والمنطوق على اختالفها.

تقديم قواعد لهذه النصوص المحللة، بقدر ما هو تقديم تفسير مرض لها، في حين يأتي  «البالغة القديمة» ـ ليس من أهداف وغايات 4
 «.نحو النص»استخالص القواعد من تلك النصوص، وتقديم تفسير دقيق لها من أولى أهداف وغايات 

 عن تلك التي ينهجها "نحو النص". «البالغة القديمة»ـ اختالف اإلجراءات المنهجية المتبعة في 5

قضايا عامة وبدون ترتيب أو إجراء منهجي محدود، وفي نطاق ضيق، أما عند « نحو الجملة»عند الباحثين في  «البالغة»ل تشك
اكتسبت اتساعا وتحديدا لمفاهيمها وتصوراتها كمحاولة كاشفة من جوانب  «البالغة»فإن « نحو النص»المهتمين باإلعجاز في إطار 

للنظم القديمة، أنهم كانوا يجدون عسرا في تحديدهم « نحو الجملة»الحظ من خالل دراسات قراء عدة للكشف عن اإلعجاز البياني. وي
ي، بدأ يأخذ معاني محددة، وإن جاء بشكل ضمن« نحو النص»للتصورات والمفاهيم، وتفكيكهم للشفرة اللغوية، في حين "أن ذلك في 

 (. 153، ص2003عبد البديع، وتتحدد مالمحها بشكل نهائي في نظرية النظم")

من منظور الباحثين في اإلعجاز القرآني، فإنه من المفروض  «نحو النص»و« نحو الجملة»بين  أننا إذا تحدثنا عن الموائز ؛وطبيعي
 ذلك أن الباحثين في اإلعجاز جمعتهم قضية الكشف عن أسراره ؛عند الباحثين في اإلعجاز القرآنيعلينا أن نبسط ما يشتركان فيه 

والبالغية، أو غير ذلك من فروع العلوم المختلفة، وأن كال منهم ركز بشكل أو بآخر على الوقوف على أهداف وغايات اللغوية 
فإن التراكيب ناتجة للمعاني المختلفة، وإن تشابهت في اإلطار العام،  ؛تبار السياقات المختلفة. ومن هناالتراكيب، مع األخذ في االع

وجه اهتمامه إلى الجانب البالغي واللغوي، يستخلص منه تبعا لمجريات المقام األسرار التي يمكن أن  تبعا الختالف السياقات، ولكل
تكشف جوانب ثرية وناصعة للنص القرآني. وهو ما ظهرت أولياته في الكتاب لسيبويه، وأتى ثماره الجنية في جهد عبد القاهر 

 (.   154ـ153، ص2003عبد البديع، الجرجاني)

مييز إلى حد أن الناظر فيهما ال يستطيع الت« نحو النص»و « البالغة القديمة»يتضح أن هناك نقاط تداخل وتقاطع بين  ؛وبناء عليه
رك فيه مع ال يشت اخاص ابينهما، حيث إن الدارس للنص يبدو له أن لكل منهما وجه فصل بين قضاياهما، كما نجد موائزبينهما أو ال

ع قضاياه ترج«  نحو النص» ء، أن يرى بأنبخافية، األمر الذي حدا ببعض القرا تنقاط المماثلة ليساآلخر، وعلى الرغم من ذلك فإن 
واهتماماته إلى عدد من القضايا كالدراسة الصوتية، ودراسة جوانب المعجم، والتركيب والسياقات المختلفة، وهو امتداد وتطوير لتلك 

 .«البالغة القديمة»القضايا التي تختص بها 

 ني بالغة التماسك في النص القرآ 2ـ2

مه، فإن تقترن باس تميز صاحبه ببعض العبارات الجمالية أو النماذج الخاصة التي"، من بين مزاياه معلوم أن الكالم الجيد البليغ
في توخي الصور  ،استعمله أحد بعده فعلى سبيل النقل والتأثر أو االستفادة، وتتميز هذه النماذج المتفردة بدقة النظر وغموض المسلك
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ره وتمييزه بالشعر وتقدي عند الشعراء وأهل العلم االحتذاءبقوله: "اعلم أن  "عبد القاهر" « البالغة»والمعاني، وهذا هو ما عبر عنه شيخ 
وأهم شيء في  (.35، ص2013بودرع، والطريقة فيه") النظموغرض أسلوبا، واألسلوب الضرب من الشاعر في معنى له  أن يبتدئ

ن عبد ب هو "الوحدة الموضوعية، أو ما يطلق عليه "فان دايك" البنية العليا التي لها ارتباط قوي بالبنية النصية الكبرى")« التماسك»
 (. 222، ص2008الكريم، 

)ترابط(  تحدث فيه عن التباسكالم هللا أولى وأحرى أن ن"بنظمه وأساليبه وعباراته، ونماذجه الفذة، فإن  اوإذا كان كالم العرب متفرد
دا، ولم القالب اللغوي إصابة واحدة وُسبكت سبكا واحالمعاني فيما بينها في العبارة الواحدة، وتماسكها واتساقها، وكأنها صبت في ذلك 

إلى باب  «غةالبال»رتبك التعبير واضطرب ولخرج من باب ال يعد للفظ الواحد وجود إال بسابقه والحقه، ولو أبدلت لفظا مكان لفظ
فإن "مراعاة الصحة اللغوية لبنية النص تقتضي مراعاة القرائن النحوية التي هي  من ثم؛(. 37المرجع السابق، صالكالم المألوف")

، 2007الراضي،  عبد)وسائل التعرف على عناصر التركيب، ووظائفه، وتتمثل هذه القرائن في البنية،...الربط، والرتبة، والتضام..."
 . (132ص

ما يفيد في االستدالل والبرهان على مدى جمالية النص القرآني، وعمقه المعرفي والديني،  النصية تتضمن المقاربة النحوية من هنا؛
ا يوأبعاده الداللية النصية، المستفادة من بنيته النصية، التي تطابق بين الشكل والمحتوى. وكما نجد في هذه المقاربة بعدا حجاجيا برهان

ياق. ها ال وجود لها من الفهم، ودالالت ال يتقبلها السو العظيم ما ال يقوله، وتحمله وج للرد على األقاويل واألباطيل التي تقّول القرآن
: إن االعتماد على الخطاب الذي رافق القرآن، لن ُيسقط عن الناظر العارف بشروط الفهم والتفسير وقواعد "عبد الرحمن بودرع"يقول 

د أن يأخذ بعين االعتبار قضايا العصر ومشكالت الناس الذين هم محل االستنباط، اإلقرار بأن بسط الدين على واقع الناس، ال ب
البحث في علوم اآللة الجديدة، المسماة اليوم بالعلوم االجتماعية واإلنسانية، فإن هذه العلوم الحكم الشرعي، وهي أمور وقضايا تستلزم 

 (.41، ص2013بودرع، لواقع وإدراك أبعاد الناس")المستحدثة تعد إلى جانب األدوات القديمة المألوفة أدوات ضرورية لفهم ا
ويجدر بالذكر أن هذه الدراسة النصية من شأنها أن "تجنب النص القرآني القراءة التجزيئية، وتقدم قراءة جامعة تنتظم فيه الكلمات 

دة يكون القرآني كله قطعة واحه المعاني والدالالت والمقاصد في أصل واحد، فيبدو النص واآليات والسور في سلك واحد، وتنتظم في
فيها الكالم متحدرا تحدر الماء المنسجم، سهولة سبك، وعذوبة ألفاظ، وجمع معان، وهذا الجامع بين األجزاء هو الذي سماه اإلمام 

 . (101، ص2014بودرع، )البقاعي باألمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات اآليات في جميع القرآن"
 وتنظر إلى مراتب تلكوفحوى النص أنك تنظر "الغرض الذي سيقت له السورة، وتنظر ما يحتاج إليه من الغرض من المقدمات 

المقدمات في القرب والبعد من المطلوب، وتنظر عند انجرار الكالم في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراق نفس السامع إلى 
هو األمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن، وإذا فعلته تبين لك إن شاء هللا وجه  واللوازم التابعة له، فهذااألحكام 

 (.  102ـ101المرجع السابق، صالنظم مفصال بين كل آية وآية في كل سورة سورة")
اللتها، وص القرآنية وتراكيبها ودودليلنا في ذلك "النص، كماله وجماله، وعلو شأنه، وتماسك نظمهوإذا كان القرآن العظيم يتصف ب

انتهينا بالعقل والنقل إلى أن القرآن الكريم من أوله إلى آخره نص واحد كامل متكامل، متماسك مؤتلف، ليس فيه فراغ وال زيادة وال 
مها "التكرار والتضام وهذا راجع إلى القضايا المركزية المبثوثة فيه، وأه (.2، ص2013بودرع، نقصان وال تغيير وال تبديل وال تحريف)

 (.17، ص2003عبد البديع، والربط بأشكاله المختلفة،...، باعتبارها ظواهر أساسية لتضافر عناصرها في تماسك بمنية النص")
أن من أهم أسباب تمييز النص القرآني، وتفرد معناه، واستقالل لفظه وأسلوبه، هو أنه متضمن للعبارات  فيهتبين للناظر  ؛من ثم

سمو فاقتفت آثار العبارات البليغة، ونسجت على منوالها ما به يهللا على هذه األمة،  جوامع والنعم السوابغ، ما أنعم به"النوابغ والكلم ال
 (.37المرجع السابق، صيلجه") أن ع لمن أرادكالمها، وهذا مبحث طويل وباب واس
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 (:40ـ39المرجع السابق، صفإن النصوص القرآنية بأنواعها المتباينة تعالج من جهتين اثنتين) ؛بناء على ذلك
 ثير، على نحو ما فهم كـ من جهة كون اإلعجاز القرآني حقيقة عقدية وشرعية وعلمية، وليس مقصورا على اإلعجاز البياني والنظمي

  من القدماء والمعاصرين الذين ركزوا على جانب النظم وحصروا فيه مزايا اإلعجاز وقصروها عليه.
أخرى كون القرآن الكريم كله وحدة بنائية بكل سوره وآياته وأجزائه وأحزابه وكلماته، كالجملة الواحدة أو البناء المحكم الذي  من جهةـ 

ع إن القرآن "بديع يقول أشرف عبد البدي القرآن خبر ما بعدنا حيث استوعب مستقبل البشرية.يمتنع اختراقه لمتانته وقوته لما استوعب 
 (.91، ص2003عبد البديع، النظم وفائق التأليف")

رعاية  وأدواته وقيمه، الذي "يتجه نحو بصوره «البياني الترابط»سمى إبراز متباينة ومتعددة هدفها األ« التماسك»الحظ أن صور يو 
)سورة آل ﴾وهللا ذو فضل على المؤمنين﴿مطالب المعنى وتناسب الصدور والخواتيم؛ ومن الشواهد على عبارات التذييل، قوله تعالى: 

آل عمران،  )سورة﴾إن هللا عليم بذات الصدور﴿(، 153)سورة آل عمران، اآلية:﴾وهللا خبير بما تعملون ﴿(، 152عمران، اآلية:
 .(103ـ102، ص2014بودرع، )"(155)سورة آل عمران، اآلية:﴾إن هللا غفور حليم﴿ (،119اآلية:

عه م يقدم للنص تصورا جامعا، فيكون  آلية بالغية ومظهر أساس من مظاهر انسجام النص وتماسك بنائه، حيث "التناسب"يتضح أن 
 قضاياه مهما تتعدد فالنص القرآني وعذوبة ألفاظ، يتدفق معها الكالم تدفق المياه، سهولة سبك، من أوله حتى آخره، قطعة واحدة،

ث النظم، كالم موحد من حي ، فهوألفاظه وجمله الرابطة بين روابطحث عن الللب ،ال بد من أن يحكم النظر في مجملهف تتنوع أفكارهو 
النصية التي تساعد في تماسك النص وترابطه، ومنها  لياتما بث فيه من جزئيات نجده قائما على مجموعة من اآل حيث  لكن من

تميم، : تناسب التأنواع، وهو يالتماسك النص الذي يعد من أهم آليات ، هذا األخير«التناسب»، و«تجانس األلفاظ»و «حسن النسق»
في  تعالى يقول ،قصد إفهام غير الفاهم، وإعطاء الدليل للفاهم من أجل إبراز معنى النص والتذييل بكونه ضربا من التعقيب لما سلف،

َماَواَت َواأَلْرَض َوَما َفيَهنه َوُهَو َعَلى ُكلَّ َشْيٍء َقَدير  ﴿ :محكم تنزيله َ ُمْلُك السه (، الذي ناسب قوله تعالى: 120)سورة المائدة، اآلية:﴾ّلِله
﴿ َ َماَواَت َواأَلْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماَت َوالنُّوَر ُثمه الهَذيَن َكَفُروْا َبَربََّهم َيْعَدُلونَ اْلَحْمُد ّلِله  (. 1)سورة األنعام، اآلية:﴾الهَذي َخَلَق السه

 تماسك قوي ومتين تم من خالل وجهين: نحوي ولغوي، بينهمابين « التماسك»إن  إذ السورتين تتمثل في حسن تماسكهما؛إن جمالية 
ات العظامة يتمثل في إثب حيث إن هللا تعالى جمع فيه بين آخر سورة المائدة وبين بداية سورة األنعام، ألن غرضهما مترابط ومتكامل

نظم هذه مة الحياة اإلنسانية، ألنها عقود تإذا كانت أوالهما تعالج قيمة الوفاء بالعقود الستقاو  والمقدرة هلل على خلقه وملكوته العظيم.
ا باعتبارها نفعا ة األنعام بكاملهالحياة وتبنيها بناء متزنا مستويا طيبا هادئا ومستقرا، فإن األخرى تستأنف الغرض بالحديث عن قضي

أن األنعام قد  ذلك را؛يّ حتى يكون خ تقوى هللا واتباع الطريق القويم ، ويتمثلليحسن تصرفاتهنجده سبحانه ينبه اإلنسان  ؛. من هنالنا
 ولى بذلك.أ ، ويتمتع بنعم هللا تعالىالتزموا بمنهج هللا وبنو آدم الذي يّدعي العقل والفهم واإلبداع واالختراع والتقدم والحضارة

وتتميمه. وهو  بعد تحقق المعنى وكل سورة وردت تذييال للسورة التي قبلها كل آية وردت تذييال لسابقتها، يتضح أن ؛من خالل ما تقدم
وتآلفا بين مضمون النص القرآني، ومقتضى التذييل، مما يبين أن  انجد تماسك ؛من هنا ما يثبت جمالية النظم القرآني، وقوة تماسكه.

 «. السياق النصي»الكالم الرباني يوضع وفق تنظيم محكم يفرضه 
تقربها إرداف الكلمة بأخرى ترفع عنها اللبس و  نوعا من أنواع التناسب، وهو ارهفي النص القرآني التتميم باعتب« التماسك»ومن صور 

س وإذا قيل له هللا أخذته العزة باإلثم فحسبه، جهنم ولبي﴿من الفهم، وتتم المعنى إما مبالغة أو احترازا أو احتياطا، نحو قوله تعالى: 
وهلل العزة ولرسوله ﴿(؛ وذلك أن العزة تكون محمودة ومذمومة؛ فمن مجيئها محمودة: قوله تعالى: 204، )سورة البقرة، اآلية: ﴾المهاد

(، فلو أطلقت كلمة العزة لتوهم فيها بعض من ال 54)سورة المائدة: اآلية ﴾أعزة على الكفرين﴿(، 8اآلية: سورة المنافقون، )﴾وللمؤمنين
 (.   103المرجع السابق، صتتميما للمراد فرفع اللبس بها) ﴾باالثم﴿محمودة، لذلك قيل: عناية له العزة ال

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر العدد الخامس

 م 2020 – كانون الثاني – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

108 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

تميم المعنى الذي بقي غامضا، حيث يمكن أن يكون المعنى غير مفسر، و"ربما كان السامع ال تجاءت ل ﴾باالثم﴿يتضح أن كلمة  
ة اإلنسان، )سور  ﴾مون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيراويطع﴿يتأمله ليعود إليه شارحا مبينا، وهو ما ورد في قوله تعالى: 

، ﴾حبه وءاتى المال على﴿جعل الضمير الهاء كناية عن الطعام مع اشتهائه. وكذلك قوله:  ﴾على حبه﴿(، فالتتميم في قوله: 8اآلية:
اَلَحاَت َمن َذَكٍر َأْو ُأنَثٰى َوُهَو ُمْؤَمن  ﴿وقوله:  َئَك َيْدُخُلوَن اْلَجنهَة َواَل ُيْظَلُموَن َنَقير  َوَمن َيْعَمْل َمَن الصه ميم تت ﴾وهو مومن﴿ ، فقوله:﴾َفُأولَٰ

 (.104ـ103المرجع السابق، صفي غاية الحسن")
فإن آلية التتميم آلية من آليات انسجام النص وتماسكه، فهي تمكننا من شرح المعنى، وجعله واضحا بارزا، دقيقا ومضبوطا،  ؛من هنا
وهو ما يساعد على تفسير وتأويل كتاب هللا تفسيرا يقتضيه المقام، وهو ما أشار إليه سبحانه «. نحو النص»ر رئيس من أدوار وهذا دو 

َ َلَعلهُكْم َتْشُكُرونَ ﴿ :من خالل قوله ُ َبَبْدٍر َوَأنُتْم َأَذلهة  َفاتهُقوْا َّللاه  :تعالى وقد تم المعنى بقوله(، 123ية:،اآلآل عمران)سورة ﴾َوَلَقْد َنَصَرُكُم َّللاه
ُأوَلَئَك َكاأْلَْنَعاَم  ﴿ وكما نجده أيضا بين اآليتين اآلتيتين من خالل قوله عز وجل:. (54اآلية: من ،مائدة)سورة ال﴾َأَذلهٍة َعَلى اْلُمْؤَمَنينَ ﴿

( 44سورة الفرقان، اآلية: )﴾ َإاله َكاأْلَْنَعاَم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسَبيال  َإْن ُهْم ﴿(، و179)األعراف، اآلية:﴾َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأوَلَئَك ُهُم اْلَغاَفُلونَ 
آليتين وسياقهما، ربط بين اوهو تتميم في غاية الحسن والجمال، فالقارئ العارف يتبين له بأن هناك رابطا دقيقا متمما للمعنى بينهما، 

لبس عن يمكن القول إن اآلية الثانية رفعت ال ؛خصصت المعنى ووضحته، وقربته من الفهم للسامعين. وبناء عليه ﴾الغافلون ﴿مة فكل
 األولى.

من  ينا،وهو، حسب رأ ويدخل في تماسك النص تجانس األلفاظ والمزاوجة بينها، وهو ضرب من أضرب المناسبة بين السور واآليات،
َفَمَن اْعَتَدٰى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيَه َبَمْثَل َما اْعَتَدٰى َعَلْيُكْم ۚ ﴿ كقوله تعالى:ال تكاد آية تخلو منه،  حتى أكثر األنواع شيوعا في القرآن؛

ُ َمَعُكْم َإنهَما نَ َوَإَذا َلُقوا الهَذيَن آَمُنوا َقاُلوا آَمنها َوَإَذا َخَلْوا َإَلٰى َشَياَطيَنَهْم َقاُلوا َإنها ﴿ (،193)سورة البقرة، من اآلية: ﴾ ْحُن ُمْسَتْهَزُئوَن، َّللاه
َ َوُهَو َخاَدُعُهمْ ﴿(، 14ـ13)سورة البقرة، من اآليتين: ﴾َيْسَتْهَزُئ َبَهمْ  نهُهْم َيَكيُدوَن َكْيدا  ﴿(، 141)سورة النساء، من اآلية ﴾ُيَخاَدُعوَن َّللاه َِ

َل اْلَكاَفَريَن  ُ َخْيُر اْلَماَكَرينَ ﴿(، 16ـ15)سورة الطارق، اآلية ﴾َأْمَهْلُهْم ُرَوْيدا  َوَأَكيُد َكْيدا  َفَمهَّ ُ ۖ َوَّللاه ، )سورة آل عمران ﴾َوَمَكُروا َوَمَكَر َّللاه
 (.104، ص2014بودرع، ()53اآلية: 

َ َوُكنُتْم َأْمَوات ا َفَأْحَياُكْم ُثمه ُيمَ ﴿وجاء في قوله تعالى:  َقاُلوْا ﴿(، 28)سورة البقرة، اآلية:﴾َجُعونَ يُتُكْم ُثمه ُيْحَييُكْم ُثمه َإَلْيَه ُترْ َكْيَف َتْكُفُروَن َباّلِله
 (.32)سورة البقرة، اآلية:﴾ُسْبَحاَنَك اَل َعْلَم َلَنا َإاله َما َعلهْمَتَنا َإنهَك َأنَت اْلَعَليُم اْلَحَكيمُ 

، لذا فإننا قدمنا أمثلة متعددة للداللة على «التماسك» ا النمط الجمالي منيالحظ أن كالم هللا عز وجل غني بهذآليات إن المتأمل في ا
ما يزخر به من معاني الجمال، محققة بذلك تماسكا قويا بينها، يدل على اإلعجاز الرباني، وعلى صدق ما نقدمه من شواهد في هذا 

قول أشرف ي عناصر ومكونات السياق الواحد للنص القرآني.بين تكشف عن وجه ورود وانتظام المعاني وبيان اللحمة والتماسك  .المقام
 )عبد البديع: "إن عبد القاهر يحاول أن يشرح أن هذا الضم، ليس لمجرد ضم اللفظ إلى اللفظ؛ أقصد البد أن يكون بينهما رابط معنوي"

 . (95، ص2003عبد البديع، 
رابط ت التجنيس، مترابطة من خالل آليات ها، وجدناعلى سبيل الحصر على سبيل المثال ال (من سورة البقرة 32 :اآلية)فإذا أخذنا  

مكن ي ،لى ما سبقوبناء ع. هعلى أن يأتي أحد بمثل ي المشركين، وتحدينالربانيوالعلم لكالم تقديس ا بين شكلها ومحتواها المتمثل في
لبيان القرآني ، ألن اكالخيط الناظم بين قضاياها بينهما انسجام تام، وترابط وثيق جاء فيهاالمتضمنة  القول إن مضمون اآلية والمعاني

   .العناصر المشكلة للنصب المعنى، وتناسب لمطبقيمه وخصوصياته يتجه نحو رعاية 
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كون اللفظ وحقيقته أن يجانسا ألن حروف ألفاظه، يكون تركيبها من جنس واحد. ت: "ويسمى الكالم م"عبد الرحمن بودرع"يقول الدكتور 
ودرع، بواحدا والمعنى مختلفا، وهو ألطف مجاري الكالم، ومن محاسن مداخله ويسمى هذا النوع جناسا؛ لما فيه من المماثلة اللفظية")

(. وهو مظهر جمالي يساهم بشكل كبير في تحقق نصية النص. والتي تجعل من النص القرآني نصا إعجازيا 177، ص2014
نحو »الختالف من جهة المعنى لم يعد مع  فإن تشابه الكلمات من حيث اللفظ وا من ثم؛ الما ربانيا ساميا. متماسكا، وك

متينا،  للقرآن تماسكا لغويا نحويا« يالتماسك النص»مكونا مزينا ألسلوب النص، وإنما أصبح يساهم بشكل كبير في خدمة  « النص
د المنظوم من أوله حتى آخره، وهذا سر من أسرار إعجازه، ووجه من وجوه بيانه؛ إذ حتى تصير معانيه كالعق ؛في معرفة نظمه يساهم

 .«نحو النص»إن الناظر إلى هذه الظاهرة حسب 
، فقال: «احةالفص»و «البالغة»لية في ويجدر باالهتمام أن "الجاحط" قد أشار إلى نظم القرآن واستمراره واطراد أساليبه على الصفة العا

الناس ألفاظا ويستعملونها وغيرها أحق بذلك منها، أال ترى أن هللا تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إال في موضع "وقد يستخف 
العقاب أو في حال القدرة والسالمة، وكذلك ذكر المطر؛ ألنك ال تجد القرآن يلفظ به إال في موضع االنتقام، والعامة وأكثر الخاصة ال 

وبين ذكر الغيث، ولفظ القرآن الذي عليه نزل أنه إذا ذكر األبصار لم يقل األسماع، وإذا ذكر سبع سماوات  يفصلون بين ذكر المطر
لم يقل األرضين، أال ترى أنه ال يجمع األرض أرضين، وال السمع أسماعا، والجاري على أفواه العامة غير ذلك، ال يتفقدون من األلفاظ 

 (.105المرجع السابق، ص..")ما هو أحق بالذكر وأولى باالستعمال.
 ماتالح ،، ومفاده أن يأتي المتكلم بكلمات معطوفات، مترابطات، متالحمات«التماسك» مظهرا من مظاهر «حسن النسق» ويشكل

التفسير و  «البالغة»سليما مستحسنا، بحيث إذا أفردت كل جملة منه قامت بنفسها واستقل معناها بلفظها؛ ومن أجمل ما ذكره أهل 
َوَقيَل َيا َأْرُض اْبَلَعي َماَءَك َوَيا َسَماء َأْقَلَعي َوَغيَض اْلَماء َوُقَضَي اأَلْمُر ﴿وعلوم القرآن في اآلية الرابعة واألربعون من سورة هود 

ا لَّْلَقْوَم الظهاَلَمينَ  و"ما تحدث عنه ابن معصوم  ،(109، ص2014بودرع، )(44سورة هود، اآلية:)﴾َواْسَتَوْت َعَلى اْلُجوَديَّ َوَقيَل ُبْعد 
المدني في باب "حسن النسق" حيث بين تنسيق الصفات وهو ذكر كلمات معطوفات متالحمات تالحما سليما مستحسنا، بحيث إذا 

فـ (. 68المرجع السابق، ص")أردت كل جملة منه قامت بنفسها، واستقل معناها بلفظها، وأكبر شاهد على ذلك فاتحة الكتاب
في هذه السورة يعني "تحقيق الترابط الكامل بين بداية النص وآخره دون الفصل بين المستويات اللغوية المختلفة حيث ال « التماسك»

 .(96، ص2001)عفيفي،  يعرف التجزئة
َ َربَّ اْلَعاَلَمينَ ﴿ قال تعالى: يَن، اْلَحْمُد ّلِله َن الرهَحيَم، َماَلَك َيْوَم الدَّ َراَط اْلُمْسَتَقيَم، َصَراَط الهَذيَن َإيهاَك َنْعُبُد َوَإيهاَك َنْسَتَعين، اْهَدَنا ال، الرهْحمَٰ صَّ

الَّينَ   .(7إلى اآلية: 1)الفاتحة، من اآلية:﴾َأْنَعْمَت َعَلْيَهْم َغْيَر اْلَمْغُضوَب َعَلْيَهْم َواَل الضه
في نص أم الكتاب، بقوله: "وكانت سورة الفاتحة ُأّما للقرآن، ألن القرآن  «التماسك»قد بين وجه أن اإلمام البقاعي  ؛غني عن البيان

جميعه مفصل من مجملها، فاآليات الثالث األول شاملة لكل معنى تضمنته األسماء الحسنى والصفات العلى، فكل ما في القرآن من 
لكل ما يحيط بأمر الخلق في الوصول إلى هللا والتحيز شاملة  ﴾اْهَدَنا﴿ذلك فهو مفصل من جوامعها، واآليات الثالث األخر من قوله: 

إلى رحمة هللا واالنقطاع دون ذلك، فكل ما في القرآن منه فمن تفصيل جوامع هذه، وكل ما يكون وصلة بين ما ظاهرهن هذه من 
  .(109، ص2014بودرع، مرجع سابق،  ")﴾َإيهاَك َنْعُبُد َوَإيهاَك َنْسَتَعينُ ﴿الخلق ومبدؤه وقيامه من الحق فمفصل من آية 

يَل قَ َوَقيَل َيا َأْرُض اْبَلَعي َماَءَك َوَيا َسَماء َأْقَلَعي َوَغيَض اْلَماء َوُقَضَي اأَلْمُر َواْسَتَوْت َعَلى اْلُجوَديَّ وَ ﴿ وبعد عودتنا إلى اآلية الكريمة
ا لَّْلَقْوَم الظهاَلَمينَ  "أن جمل اآلية معطوف بعضها على بعض بواو النسق، على الترتيب الذي نلحظ (، 44سورة هود، اآلية:)﴾ُبْعد 

من االبتداء باألهم الذي هو انحسار الماء عن األرض المتوقف عليه غاية مطلوب أهل السفينة من اإلطالق من  «البالغة»تقتضيه 
، 2013بودرع، ")إخالف ما كان باألرضالسماء المتوقف عليه تمام ذلك من دفع أذاه بعد الخروج ومنع  ءسجنها، ثم انقطاع ما
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قضاء األمر الذي هو هالك من قدر هالكه ونجاة من سبق نجاته، وأخر عما قبله؛ ألن علم ذلك ألهل السفينة بعد "وبالتالي (، 68ص
نة واستقرارها المفيد ذهاب الخوف وحصول األمن من االضطراب، ثم ختم خروجهم موقوف على ما تقدم، ثم أخبر باستواء السفي

 .(110، ص2014بودرع، وإن عم األرض فلم يشمل إال من استحق العذاب لظلمه")بالدعاء على الظالمين إلفادة أن الغرق 
ْحَساَن... َتَذكهُرونَ ﴿: ومنه قوله تعالى َ َيْأُمُر َباْلَعْدَل َواإْلَ ، وذكر ةموعظ ك بألطففي ذل ظَ عَ حيث "، (90:يةسورة النحل، اآل﴾)َإنه َّللاه

بألطف تذكرة، واستوعب جميع أقسام المعروف والمنكر، وأتى بالطباق اللفظي والمعنوي، وحسن النسق وحسن البيان واإليجاز، 
نها َوَبَرَكاٍت َعَلْيَك َوعَ ﴿ودليلنا في ذلك قوله عز وجل: . (70، ص2013بودرع،  )وائتالف اللفظ مع معناه" َلٰى َقيَل َيا ُنوُح اْهَبْط َبَساَلٍم مَّ

نها َعَذاب  َأَليم   ُهم مَّ ُعُهْم ُثمه َيَمسُّ مهن مهَعَك ۚ َوُأَمم  َسُنَمتَّ  .(48ية:، اآلسورة نوح)﴾ُأَمٍم مَّ
لكونها جمعت بين جمل مختلفة معطوف بعضها على  وصدق خطابها نسقها، وحسن يالحظ أن جمل اآلية الكريمة اتسمت بجمالية 

إلى  الذي هو هبوط نوح من السفينة السياق، وذلك باالبتداء بالحدث األهم على الترتيب الذي يقتضيه بعض بواسطة واو النسق
، زة عليهأنعم بها رب الع التي ثابتةُأردف ذلك بالنعم الو  من هللا، وهو غاية نوح وأهله إلطالق سراحهم، وأمن وطمأنينة بسالم األرض

 .، ثم كل كافر إلى يوم العقابودخل في هذا األمر كل مؤمن إلى يوم القيامة المتوقف عليها سر الحياة،
 
 :خاتمة ال

ذلك أنه يعيش في فوضى  زال يلفه الغموض، ويطبعه اللهبس؛ال  جدوره ضاربة في القدم، حديثا علما «نحو النص»يعد 
...(، وهو في أمس حاجة لتوضيح معالمه «علم النص»، «لسانيات النص»، «نحو النص»، «علم لغة النص»مصطلحية)

« الجملة نحو»كعلم، ال يلغي ه حيث إن بروز  عربية مختلفة، ألنه علم حديث شارب من معدن علوم وتحديد هويته، وخصوصياته،
ومنه  فة،متضمنة لقضايا مختل يما بينها ترابطا نصيا،بالبت والمطلق، والسبب يعود إلى أن النص ما هو إال مجموعة جمل مترابطة ف

 . لقضاياا، ألنه يبحث في كيفية ترابط تلك «نحو الجملة»لـمتضمن  «نحو النص» يمكن القول إن 

ث معنوي اوال يجب االنبهار أمام الدراسات اللغوية الوافدة علينا من الغرب، ظنا منا أن العرب لم يبدعوا ولم يطوروا شيئا، وإنما لهم تر 
زاخر يضرب بأعماقه في عمق التاريخ. يفرض نفسه على العلماء النصيين لمدارسته، والوقوف على معطياته، وكيفية تعامله مع 

السياق  فرض علينا في هذاالنصوص اإلعجازية، حيث إن الربط بين التراث والحداثة يحتاج إلى إعادة قراءة التراث قراءة متأنية. ويُ 
لصنا إلى خ ؛من ثم د البحث عن الجديد في هذا اإلطار.، واالستئناس بها، قص«نحو النص»االستفادة من األبحاث الغربية في مجال 

 العديد من الخالصات واالستنتاجات، أهمها ما يلي:

 وع، وإنما اإلفادة في توظيف اآلليات النصية إن العبرة من هذا المقال ليس الغرض منها التكثير واإلطناب في هذا الموض
 في الكشف عن جوانب مضيئة من جوانب تفسير النص.

  هما يرغبان في إيجاد قواعد للنص.كال« نحو النص»و «البالغة»إن 
  يجتمعان في أن كليهما يأخذ بعين االعتبار المقام أو السياق في تفسير النص.« نحو النص»و «البالغة»إن 
  نصوص في قراءته لل «نحو النص» ، حيث نجد قضايا بالغية يستثمرهاما هو إال تطوير للبالغة القديمة «النصنحو »إن

 بمختلف أنواعها.
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  سب ، وتكت«نحو النص»إن المحسنات الجمالية معايير لغوية يعتمد عليها المؤلف في عمل المقابالت والمطابقات في
 المقامية.داللتها من خالل عدد من القرائن اللغوية و 

 .إن عناصر المناسبة، إنما تعمل من خالل شبكة من العالقات تتعدى حدود أسوار الجملة الواحدة إلى حدود النص 
  يهتم   «نحو النص» ، كالقرآن والشعر والمختارات، فإن «العالية النصوص البالغية»هي « البالغة القديمة»إذا كانت لغة

 بكل النصوص اللغوية. 
  داللية قائمة بين أجزاء النص القرآني، تتمثل في عالقة السور بعضها ببعض أو بين أجزاء السورة الواحدة إن ثمة عالقات

 داخل إطار حدود النص.
  القائم بين أجزاء النص القرآني في تماسك « الترابط الداللي»، إنما هي دعامات كاشفة عن وجود «نحو النص»إن مظاهر

 صير النص وحدة واحدة.بنيته وتالحم أجزائه، وبالتالي ي
  إن الحديث عن مظاهر انسجام النص القرآني وتماسك أجزائه، يثبت أن الوحدة المعنوية تؤثر في إحكام الوحدة البيانية

 الفنية.
  إن المباحث اللغوية والنحوية والبالغية التي تعنى بالعالقات الكبرى بين أجزاء النص، تجنب النص القرآني القراءة

 التجزيئية.
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      Abstract: 

  
The current linguistic studies require from researchers to use a method in which the researcher does not condemn the old, 

nor does he/she show admiration to the contemporary. Respecting the ancestors does not mean sanctifying them and 

admiring contemporaries does not mean imitating them. If the link between the Old and the Modern is a problematic issue 

in the field of language studies in general, the text grammar is a modern science that has benefited from a set of concepts, 

conceptions, and old approaches to form a great ability to be adopted when studying and analyzing the text. An integrated 

study that can be employed when reading the Qur'anic texts and the writings of scientists. 

Keywords: The text  – The method -The linguistic studies - The text grammar - The text study - The text analysis. 
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