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الدراسة : ملخص  

ضبط المصطلح من أهم الركائز التً تقوم علٌها العلوم؛ إذ الحكم على األشٌاء فرع عن تصورها، ونحو النص علم جدٌر 

عدنا إلى الوراء لبضعة قرون لوجدنا أن سبب بالبحث والتحقٌق؛ إذ من أجل النص نشؤت العلوم اللؽوٌة والشرعٌة، ولو 

نشؤة النحو العربً هو النص القرآنً، ومن ثم ُدرست النصوص األخرى بالتبعٌة؛ من أجل الوصول إلى دالالت النص 

القرآنً وكوامنه. وإذا ُضبط المصطلح ضبطا صحٌحا كان ضبط المنهج أسهل وأوفق. وهذا البحث ٌحاول تحدٌد المسافة 

ٌن التصور العربً لنحو النص والتصور األوروبً، واستظهاَر بعض وجوه االتفاق واالفتراق بٌنهما. ولكً الفاصلة ب

نصل إلى نتائج حقٌقٌة فال بد من عرض التراث العربً على الدرس النصً، والموازنة بٌنهما لتؤصٌل اإلطار النظري 

ائها، وال ُتْسَتْنَبَت بذوره فً أرض رافضة له. لنحو نص عربً؛ حتى ال ٌسقط على نصوص العربٌة من سماء ؼٌر سم

وتراثنا العربً مفعم بعناصر النصٌة ومعاٌٌرها، إال أنها أتت بؤسلوب ذلك العصر الذي ُكِتَبت فٌه، ونحن مطالبون 

 باستنباطها، واستنطاق مدلولها، وصٌاؼتها صٌاؼة أسلوبٌة تتناسب والمعطٌات العلمٌة الحدٌثة.

الداللة  –الحبك –السبك –النص:  الكلمات الداللٌة - النصً -الموازنة     

  

:المقدمة   

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد؛ فقد جاءت هذه الدراسة ُمَواِزَنًة بٌن ما جاء فً الدرس العربً القدٌم 

خالل فصول هذه الدراسة أن أكثر  وما ٌحاوله علم اللؽة الحدٌث الٌوم فً جانب بناء النصوص وتؤوٌلها. ومما رآه البحث

ما ٌتحدث فٌه علم اللؽة الحدٌث الٌوم قد بحثه علماإنا األقدمون، مع ما بٌنهم من االختالفات: جوهرٌة كانت أم شكلٌة، 

لبعد الزمان، واختالؾ اإلمكانات، وتؽٌر طبٌعة البحث العلمً؛ وكان من المفترض أن تؤتً النتائُج لصالح علم اللؽة 

إذ توافر له ما لم ٌتوافر للدرس التراثً، إال أن النتائج جاءت خالؾ ذلك فً أؼلبها؛ إذ كانت معاٌٌر القدماء  الحدٌث؛

( ٖٕٓٓإلى صٌاؼة أسلوبٌة جدٌدة، )مصلوح:  –كما أشار الدكتور سعد مصلوح  –معاٌٌر دقٌقة ومحددة، بٌد أنها تحتاج 

الصٌاؼة. وقد ٌكون السبب وراء هذه النتائج كامنا فً اختالؾ طبٌعة وقد حاول هذا البحث أن ٌقدم جانبا من جوانب هذه 

اللؽات، فلٌست اللؽة العربٌة بكثرة مفرداتها، وبثراء تراكٌبها، وبتوسعها المجازي كؽٌرها من اللؽات، فاللؽات تختلؾ قوة 

 وضعفا، وتبعا الختالفها تختلؾ طبٌعة البحث فٌها.

ق الدرس التراثً اتحاَد المادة المدروسة: قرآنا وسنة وشعرا ونثرا. ثم اتحاَد الوجهة؛ والبحث ٌرى أن من أكبر أسباب تفو 

الحفاَظ على القرآن والسنة من التحرٌؾ واللحن، والكشَؾ  -شرعٌا كان أو لؽوٌا  -إذ كانت وجهة الدرس العربً وَمقِصُده 

إلى أن دراستهم كانت دراسة لؽوٌة خالصة، وإن  عن كمائنه، للولوج فً دالالت النص القرآنً وسبر أؼواره. باإلضافة

تطرقت لبعض العناصر ؼٌر اللؽوٌة كالمقامٌة ومراعاة حالة المخاطب واالقتباس... بٌد أن هذا لم ٌكن إال من أجل خدمة 

ث كان للدرس اللؽوي الحدٌث؛ حٌ -اتحاد المادة واتحاد الوجهة  –لؽة النص وأسلوبه. فً حٌن لم ٌتوافر هذان العنصران 

وجهة خاصة، ٌسلكها هو وجْمٌع من تالمذته، ثم ٌؤتً اآلخرون فٌسلك كل واحد منهم مسلكا ؼٌر  –تقرٌبا  –لكل عالم 
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كما ٌقرر  –الذي سلكه المتقدم، بل ربما ٌخالؾ التالمٌُذ أنفُسهم األستاَذ فً المنهج؛ ومن ثم جاء الدرس اللؽوي الحدٌث 

ٍت أشتاتا، ال تتفق إال فً قدر ضئٌل. باإلضافة إلى أن علم النص علم ك  –الؽربٌون أنفسهم فً ؼٌر موضع  ؤَبناء َعالا

 متداخل االختصاصات، وهذا عنوان مرجع من مراجع نحو النص؛ ومن ثم جاء البون شاسعا بٌن توجهات علمائه.

فً الدرس العربً؛ ابتؽاء أن  وهذا البحث ٌعالج جانبا من جوانب نحو النص فً الدراسات األوروبٌة موازنا إٌاه بما جاء

ٌسهم فً قٌام علم نحو النص العربً. وقد جاء فً مقدمة، وثالثة مطالب، وخاتمة. المطلب األول: نحو النص: انسٌابٌة 

المصطلح. المطلب الثانً: قول فً المنهج. المطلب الثالث: البحث الداللً بٌن الدرسٌن، تتلو هذه المطالب خاتمة وفٌها 

نتائج. وٌنتهً البحث بثبت ٌضم مراجعه.ذكر ألهم ال  

 المطلب األول: َنْحُو الناص: انسٌابٌة المصطلح

فمنهم من جعله قضٌة سطحٌة، ومنهم من عده بنٌة عمٌقة تكشؾ عن  اختلؾ علماء اللؽة المحدثون حول تعرٌؾ النص،

، ومنهم من جعله حدثا تواصلٌا؛ ولذا فإن تعرٌفات النص تدور حو ل محاور ثالثة:نٌة النااصِّ  

.البنٌة السطحٌة األفقٌة.ٔ            

.السمات النحوٌة الداللٌةٕ          

واألداء والتواصل .البراجماتٌةٖ          .    

أراد علماء نحو النص أن ٌضعوا معاٌٌر عامة، تنطوي تحتها جمٌع النصوص، لؽوٌة كانت أو ؼٌر لؽوٌة، وهذا المسلك  

 universal وإن كان إٌجابٌا فً جانب من جوانبه؛ إذ ٌضع قواعد النحو الكلً للؽات؛ وهو ما أطلق علٌه تشومسكً اسم 

grammar هنٌة، أما ما ٌفرقها فهً األنساق الداللٌة وكٌفٌة تحقٌقها فً واقع "الشتراك جمٌع اللؽات فً التصورات الذ 

( وٌمكن تفسٌر هذا بالفكر اإلنسانً، أو القضاٌا التً ٌفكر ٕٔٓٓاللؽة، أما العالم الداللً فواحد فً كل اللؽات".) منقور، 

ظاهر قول تشومسكً أن اللؽات تشترك  بها اإلنسان، كالقضاٌا الدٌنٌة والعقدٌة، واألمور الحٌاتٌة... وهذا صحٌح. بٌد أن

فً البنٌة العمٌقة، وهذا ؼٌر صحٌح؛ ألن اللؽات تختلؾ من حٌث المعجم والتركٌب، وكذلك من حٌث القوة المجازٌة، 

ومن ثم تختلؾ الداللة والتؤوٌل. وقد انتقد نظرٌَة تشومسكً األوروبٌون أنفُسهم، ومنهم ه . دوجالس، إذ ٌقول: "وقد 

سكً وجود بنٌة عمٌقة مشتركة بٌن كل اللؽات، فإذا كان األمر كذلك فإن تعلم لؽة ثانٌة لن ٌكون إال مجرد افترض تشوم

تعلم بنٌة سطحٌة جدٌدة ومجموعة جدٌدة من األشكال للمعانً األساسٌة المستقرة عند الناس أساسا. لكن األمر ٌبدو على 

ٌة جمٌعها كلٌة، واألقرب إلٌنا أن المعانً واألفكار تبنى وفقا للثقافة ؼٌر ذلك؛ إذ لٌس فً أٌدٌنا حتى اآلن أن البنى التحت

(99ٗٔكالبنى السطحٌة تماما؛ وال ٌنبؽً أن نعول كثٌرا على فكرة الكلٌات اللؽوٌة". )ه. دوجالس،   

مكنة، ومع تطورها وذهب فانداٌك: "إلى أن النظرٌة اللسانٌة تتعامل مع أنساق اللؽة الطبٌعٌة، أي مع بنٌاتها الفعلٌة والم

التارٌخً، واختالفها الثقافً، ووظٌفتها االجتماعٌة، وأساسها المعرفً. وتعد هذه األنساق قواعد متواضعا علٌها تحدد 

( "وٌسعى النحو التحوٌلً عموما إلى إعادة بناء النظام اللؽوي العام والمجرد؛ حٌث 99ٔٔالسلوك اللؽوي". )خطابً، 
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د فً االستعمال ال إال أن ذلك المسلك  -(ٕٔٓٓلؽوي من الفروق الفردٌة واالجتماعٌة والجؽرافٌة والعارضة")بحٌري، ٌَُجرا

( بل إنه ٌحول دون 991ٔأدى إلى تعمٌم الدرس النصً تعمٌما مفرطا؛ "ٌحول دون تعرٌؾ دقٌق للنص".)بحٌري، 

للؽة أكثر من المعلومة المرتبطة حتى "لم ٌعد موضوع علم ا( 991ٔ"تمٌٌز ما هو نصً مما هو ؼٌر نصً". )بحٌري، 

( وكان من نتائج هذا التعمٌم أن 1ٕٓٓ)بحٌري، بالعالمات الواردة، وما هو أبعد من ذلك لٌس مهما من الناحٌة اللؽوٌة". 

جاء نحو النص متشعبا؛ حتى إننا ال نكاد نجد "قدرا ضئٌال من االتفاق حول مفاهٌمه وتصوراته ومناهجه". )بحٌري، 

جعل كانط ( مما 991ٔ Kant ٌقول "إننا ال نعرؾ الموضوعات إال كما تبدو لحواسنا، ال كما ٌمكن أن تكون علٌه فً  

ذاتها. وما أدى إلٌه تفسٌرها حٌث ُعدا النصُّ ظاهرة أو وجودا فً ذاته، ٌصعب على القارئ سبر ؼورها، وكل ما ٌستطٌع 

النص الحقٌقً أو »به، أما باطن النص وما أطلق علٌه  أن ٌفعله هو أن ٌركب الظاهر الذي أتٌح له من خالل تؤثره

ِندا عن أي تفسٌر". )بحٌري، « الموضوعً ٌَ (.991ٔفإنه   

فؤلؾ كتابٌن  -تضخم الدرس النصً –وفً خضم هذا االتساع البحثً، والجدل التنظٌري تنبه هارٌس إلى هذه القضٌة 

وهو بهاتٌن "الدراستٌن لم ٌكن أول لسانً حدٌث ٌعتبر لضبط وجهته: األول: نحو النص. والثانً: تحلٌل الخطاب، 

الخطاب موضوعا شرعٌا للدرس اللسانً فحسب، بل إنه جاوز ذلك إلى تحقٌق قضاٌاه التً ضمنها برنامجه بتقدٌم أول 

"إذ ٌجب أن ٌقتصر علم لؽة النص على بحث أبنٌة النص وصٌاؼاته، ( 991ٔتحلٌل منهجً لنصوص بعٌنها"؛ )بحٌري، 

 ( ثم1ٕٓٓعامة، وسٌاقات نفسٌة". )بحٌري،  -ك من خالل تضمٌنها فً سٌاقات اتصالٌة، وسٌاقات اجتماعٌة منطقٌة وذل

Coseriuٌؤتً كوزرٌو  ْرِجَعَنا إلى نقطة الصفر؛ حٌث ٌقرر أن علم لؽة النص "لٌس فً الحقٌقة شٌئا ؼٌر المقدرة   ٌَ ل

ولٌس علم لؽة النص عنده ( ٖٖ، 991ٔ)بحٌري، رٌة علم التؤوٌل". التؤوٌلٌة، ونظرٌة علم لؽة النص لٌست شٌئا ؼٌر نظ

ًة؛ إذ "ناقش إمكانات التماسك  (991ٔ)بحٌري، إال "علم لؽة المعنى".  وٌؤتً موقؾ النج فً دراسته لداللة الربط أشد ِحدا

نصٌة بنحو الجملة،  بٌن الجمل مناقشة عمٌقة ؼٌر أنه رفض مفهوم نحو النص. ورأى إمكانٌة قبول ربط قواعد لؽوٌة

ورؼم ما فً هذا الكالم من تخطً ( 991ٔ)بحٌري، والمزج بٌن عناصر نصٌة وعناصر ُجْملٌة فً إطار حد الجملة". 

الواقع اللؽوي، ورؼم حاجته إلى مناقشة متؤنٌة؛ "ألن إدخال عناصر نصٌة إلى الوصؾ ٌتضمن فً حقٌقة األمر عدم 

 -وإن نظر إلى الجملة على أنها أساس نحوي  -توى التحلٌل إلى مستوى النص كفاٌة عناصر الجملة من جهة، ونقل مس

إال أنه ٌشٌر إلى مسؤلة  (991ٔ)بحٌري، أما األساس الداللً فٌقدمه مستوى النص بوصفه الوحدة الداللٌة الكبرى". 

وحدة أساسٌة قابلة خطٌرة فً موضوع النص، وهً "أن ماهٌة النص وأجزاءه ال تزال موضع خالؾ... وهل ٌعد النص 

(991ٔ)بحٌري، للتجزئة إلى عناصر صؽرى أم ال؟"   

لكانت اإلجابة رجوعا إلى الجملة وحدة النص الصؽرى. والستطعنا القول  -وهو األوفق–ولو أجٌب عن هذا السإال بنعم 

فا ٌكذبه الواقع بؤن الدراسات النصٌة لم تكن سوى خواطر ٌؽٌر بعضها على بعض. وإن أجٌب بال لكانت اإلجابة تعس

ٌمكن تولٌد عدة قضاٌا  -تبعا للتولٌدٌٌن  -النصً؛ إذ ال نص ٌتكلم فً قضٌة داللٌة واحدة، حتى تلك النصوص الُجْملٌِة

ِن ال تزال لها الؽلبة  ٌْ ٌَ منها. وربما كان هذا هو السبب فً أن "النماذج التً تعد الجملة أساس الوصؾ والتحلٌل اللؽو

( ذلك بؤّن "علم لؽة النص نشؤ أصال لمعالجة مشكالت محددة 991ٔ)بحٌري، لبحث اللؽوي". والسٌطرة على مسار ا
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َر فٌما بعد بؤنه برنامج مضاد مقصود"؛ )بحٌري،  ( ولهذا السبب لم ٌستطع علم 1ٕٓٓمعالجة أفضل فً الجملة، وقد فُسِّ

معاٌٌر لوصؾ النص أكثر منها معاٌٌر « درسلردٌبوجراند و»بل إن تلك المعاٌٌر التً جاء بها النص التخلً عن الجملة. 

لمعالجة لؽة النص؛ إذ إنها اعتنت أوال بشكل النص، وبوصؾ النص، وبتحلٌل النص لكن دون التوقؾ عند الجانب اللؽوي 

؛ قائال: "إنها محاولة لتوزٌع أو تقسٌم الجوانب «بنٌة النص وبنٌة العالم لبوتفً»كثٌرا، ومع أن درسلر انتقد نظرٌة 

المختلفة للنص من خالل وسائل تمثٌل مستقاة من المنطق أو تقسٌم الجوانب المختلفة للنص من خالل وسائل تمثٌل مستقاة 

جاءت ضعٌفة  –هً األخرى  –إال أن محاولة دٌبوجراند ودرسلر -(991ٔ)بحٌري، «" الشكلً»من المنطق الصوري 

لى عناصر ؼٌر لؽوٌة لتحدٌد كنه العناصر اللؽوٌة، فمفهوم فً الجانب اللؽوي للنص. وتكمن المشكلة فً اعتمادها ع

الجملة مثال نجده ٌنطبق على بعض القطع اللؽوٌة فً بعض الدراسات، فإذا انتقلنا إلى دراسة أخرى أخرجنا تلك القطع 

1998اللؽوٌة من مفهوم الجملة، وهذا ٌتؽٌر حسب معاٌٌر كل دراسة. )دٌبوجراند،  ء النصً: ( ومن تصور درسلر للبنا

T= S (+K+Tحٌث .T ،نص =S ،جملة =K نستطٌع تلمس خٌوط ذلك التعمٌم الذي قاد إلى صعوبة وضع  –= رابطة 

تصور ثابت أو نهائً للنص؛ ألن تصور درسلر هذا للنص ٌعنً امتداد النص بعد ذلك فً إطار هذا النظام. وربما ٌكون 

ٌُدخل النص فً تسلسل ال  قصد درسلر هنا منصبا على عملٌة التناص؛ فٌكون النص مركبا من عدة نصوص. وهذا 

نهائً، وهو ٌتعارض إلى حد بعٌد مع تصورات من ذهبوا إلى أن النص بنٌة مركبة متماسكة؛ ألنه سوؾ ٌصبح بنٌة 

، وشبلنر،991ٔمفتوحة. )بحٌري،   ٔ991)  

منها إلى دراسة النصوص اللؽوٌة.  والبحث ٌرى أن الدراسة النصٌة األوروبٌة أقرب إلى دراسة النصوص ؼٌر اللؽوٌة

وال ٌنكر البحث دور العناصر ؼٌر اللؽوٌة فً تحلٌل النصوص، ولكنه ٌرى وجوب أن تكون الؽلبة فً التحلٌل النصً 

( لكن ٌجب أن تكون اللؽة 99ٕٔللؽة؛ ولذا ٌتفق البحث مع كرستٌفا فً أن النص ال ٌنحصر فً مقوالت اللؽة، )فضل، 

نص. ٌقول د. تمام حسان: "ولست أحب أن أشٌر هنا إلى الجانب النفسً والطبً لهذا المقام؛ ألن ذلك أساسا فً تفسٌر ال

( وبالنظر إلى ما جاء فً الدراسات 99ٗٔأمر ال ٌتصل بالدراسات اللؽوٌة إال من حٌث هو جزء من مقام ما". )حسان، 

رون فً القاعدة معٌارا صارما ال ٌمكن الخروج علٌه، األوروبٌة من تعرٌفات للنص ٌتبٌن لنا أن "أؼلب علماء النص ال ٌ

بل ٌرون إمكانٌة تعدٌلها باستمرار؛ ومن ثم فإنهم لم ٌستقروا بعد على تلك القواعد أو المعاٌٌر النصٌة؛ إذ إنها تحتاج إلى 

النص ( ولذا ٌمكن القول بؤن علم 991ٔتجرٌب مستمر ومنتظم على مجموعة ؼٌر محدودة من النصوص"؛ )بحٌري، 

مسمى التجاهات وتصورات ؼاٌة فً التباٌن وفروع علمٌة ؼاٌة فً االختالؾ. ونتٌجة لذلك فإنه "ال ٌسود مقوالته 

(991ٔوتصوراته ونظرٌاته األساسٌة أي اتفاق بٌن الباحثٌن إال بقدر ضئٌل للؽاٌة". )بحٌري،   

 المطلب الثانً: قول فً المنهج

تناول البحث فً هذا المطلب قضٌتٌن تحدث عنهما نحو النص تحت معٌار السبك، أي ابنٌة السطٌة للنص، وٌرى البحث 

مثالٌة » أن كال القضٌتٌن داخل تحت معٌار السبكك، أي البنٌة العمٌقة للنص، أما القضٌة األولى فهً: السبك والحبك 

نحو النص، ورؼم أن الفصل بٌنهما تطبٌقٌا فٌه شًء من الصعوبة  عولج السبك والحبك معٌارٌن من معاٌٌر« التركٌب 

إال أن الدراسة النظرٌة تفرق بٌنهما، فتدرس الجانب السطحً للنص وما به من روابط بٌن وحدات النص تحت معٌار 
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رس األوروبً السبك، وأما الناحٌة المفهومٌة )قضاٌا النص( فتدرس تحت معٌار الحبك. بٌد أننا نجد بعض الخلط فً الد

بٌن ظاهر النص وباطنه، إذ عالج ما هو داخل فً داللة النص تحت ما هو ظاهر، فدرس ما كان من حقه الدراسة فً 

( 99ٕٔكدراسة الحذؾ الذي "هو إٌضاح المعنى بؤقل ما ٌمكن من اللفظ". )الخفاجً،  معٌار الحبك تحت معٌار السبك،

ٌُدرس تحت معٌار السبك الذي ٌعالج الظاهر، تحت معٌار السبك الذي ٌبحث الشكَل، والحذ ؾ فً حقٌقته بنٌة عمٌقة فكٌؾ 

ٌُعرؾ الحذؾ "بالمبنى العدمً substitution by zeroكؤدوات العطؾ أو أدوات الربط المختلفة؟ و ( 999ٔ". )حسان،   

لمحذوؾ؛ ومن ثم ٌتلمس وٌكون الحذؾ اعتمادا على قدرات اللؽة فً اإلشارة واإلٌحاء بما تملكه من قرائن تدل على ا

القارئ تؤوٌال للظاهر لٌصل به إلى الباطن المحذوؾ. وقد ٌكون السبب فً هذا الخلط أنهم "جعلوا السبك خاصا بالمبانً 

( وجعل المبانً النحوٌة من باب 999ٔ( وجعلوا الحبك خاصا بالترابط المفهومً. )حسان، ٕٔٓٓالنحوٌة"، )عفٌفً،

إهدار للقٌمة اللؽوٌة فً كثٌر من األبواب النحوٌة؛ إذ معظم األبواب النحوٌة دراسة فً الدراسة السطحٌة للنص فٌه 

ِرٌَدْت المعنى والداللة. وقد وصؾ ابن طباطبا الوظائؾ النحوٌة بؤنها: "وْضع كّل َكلَِمٍة َمْوِضَعَها َحتاى ُتطاِبَق الَمْعَنى الاِذي أ

( وٌنبه عبد القاهر إلى أن األساس فً 99٘ٔإِلَى َتْفِسٌر من َؼٌِر ذاِتها". )ابن طباطبا،  لَُه، وٌكوُن َشاِهُدَها َمَعَها اَل ٌحتاجُ 

ٌَرِجُع صوابُه إِْن  بٌل، فال شًء  إقامة النص هو إقامة العالقات النحوٌة على الوضع الذي تقتضٌه؛ إذ ٌقول: "هذا هو السا

معًنى من معانً النحِو قد أُصٌب به موِضُعه، َوُوِضَع فً حقه أو  كان صوابا، وَخطإهُ إِن كاَن خطؤ إِلى الناْظم إال وهو

ُعوِمَل بخالِؾ هذه المعاملة، فؤزٌَل عن موضعِه، واسُتعِمل فً ؼٌِر ما ٌنبؽً له، فال ٌوصؾ كالم بصّحِة نظٍم أو فساِده إال 

دْ  ٌَ ِة أو ذلك الفساِد إِلى معانً الناحو وأَحكامه، و خل فً أصٍل من أصولِه، وٌتاصُل بباٍب من أن ٌكون مرجع تلك الصحا

(ٕٗٓٓأبوابه. )الجرجانً،   

والسبك والحبك هما نصٌب اللؽة )النحو( فً نظرٌة نحو النص، وظاهٌر أن التقسٌم قائم على أساس  منهجً ؼٌر لؽوي، 

ومع ذلك فقد أدخل  ( حٌث اعتمد مبدأ الظاهر والباطن،ٕٔٓٓهو "أقرب إلى المنطق منه إلى علم اللؽة"، )فانداٌك، 

الحذؾ فً الظاهر، وكان األولى أن ٌدرس فً باب الحبك )الباطن(. ٌقول هالٌداي ورقٌة حسن فً تعرٌؾ الحبك: "هو 

عالقة معنوٌة بٌن عنصرٌن فً النص، وٌكون من الضروري لتفسٌر هذا النص وجود العنصر اآلخر فً النص، ؼٌر أنه 

( وقد أشار د. محمد عبد المطلب إلى أن عبد ٕٔٓٓذه العالقة التماسكٌة". )عفٌفً، ال ٌمكن تحدٌد مكانه، إال عن طرٌق ه

القاهر عالج الحذؾ ضمن البنٌة العمٌقة من خالل )العدول( عن االستعمال المؤلوؾ أٌضا، بوصفه ظاهرة تقوم على 

ٌستمد معالمه من قوانٌن النحو  التقدٌر، ٌؽفل فٌها ظاهر العبارة، وصوال إلى باطٍن ٌعتمد على تشكٌل مثالً افتراضً

( وٌقول أٌضا: "إن النظم ٌإول فً النهاٌة إلى نوع من 99ٗٔوقواعده، وتتصل بؤنساق تعبٌرٌة محددة. )عبد المطلب، 

الثبات والتؽٌر؛ فالثبات ٌتصل بالمعنى األصلً. وأما التؽٌر فٌتصل بالداللة وتنوعها من خالل العدول فً التركٌب بالتقدٌم 

( فقرن الحذؾ بالداللة، ولٌس بسطح النص. وربما كان السبب 99ٌٗٔر والحذؾ والذكر...إلخ"، )عبد المطلب، والتؤخ

( إال أن هذا النوع من الحذؾ 999ٔوراء جعل الحذؾ من باب السبك أنه ٌؤتً باإلحالة عند النصٌٌن أحٌانا، )حسان، 

ر لٌس بلفظه بل بلفظ ٌخصه، والحذؾ ال ٌختلؾ عن أقرب إلى التعوٌض أو االستبدال منه إلى الحذؾ؛ ألنه مذكو

(99ٔٔاالستبدال إال بكونه استبداال صفرٌا. )خطابً،   
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وقصر الترابط المفهومً على العالقات المعنوٌة ال ٌسلم للنصٌٌن أٌضا؛ ألن ثمة قضاٌا داخل النص ٌؤتً الترابط بٌنها 

﴾ )القرآن:  بؤدوات ربط، نحو قوله تعالى: ﴿َكَما أَْخَرَجَك َربُّكَ  ِتَك ِباْلَحقِّ ٌْ ( إذ ربطت كاؾ التشبٌه ما بعدها بما 9:ِ٘مْن َب

وهو ما ٌتفق  مع السٌاق النصً، "أن هذه الكاؾ   –ولعل أرجح اآلراء -على اختالؾ بٌن العلماء فً المشبه به  –قبلها 

سإالهم عن األنفال؛  )الزمخشري، شبهت هذه القصة التً هً إخراجه من بٌته بالقصة المتقدمة فً أول السورة وهً 

ه( وهذا ترابط مفهومً قضوي داخل النص، ٌوحً بترابط القضاٌا داخل النص، وقد اختار ٕٕٗٔهـ، ابن عطٌة، 1ٓٗٔ

ابن عطٌة هذا القول وحسنه الزمخشري، وقال: "ٌرتفع محل الكاؾ على أنه خبر مبتدأ محذوؾ تقدٌره هذه الحال كحال 

(1ٓٗٔإخراجك". )الزمخشري،   

وقد جاء هذان المعٌاران فً الدراسات العربٌة شبَه متالزمٌن، فتارة ٌذكران معا، وتارة أخرى ٌذكر أحدهما لما فٌه من 

موضوعا واحدا تدرس  –أٌضا –ؼناء عن اآلخر، ولذا نستطٌع أن نقول إن هذٌن المعٌارٌن صنوان. لكنهما لم ٌؤتٌا 

حددة فً الدراسات العربٌة، وإنما ُذِكرا فً ثناٌا تحلٌل الشعر والنثر. وقد تفصٌالته، وتحد ضوابطه بمنهجٌات ومعالم م

كان العلماء ٌإكدون على ضرورة التماسك بٌن أجزاء القصٌدة الشعرٌة؛ إذ "من شروط البالؼة متانة العبارة التً تعنً 

م األجزاء، سهل المخارج؛ فتعلم بذلك ربط ألفاظ الجملة ربطا محكما ال هلهلة فٌه وال خلل، وأجود الشعر ما رأٌته متالح

( وهنا إشارة إلى ٕٕٓٓأنه أفرغ إفراؼا جٌدا، وسبك سبكا واحدا، فهو ٌجري على اللسان كما ٌجري الدهان". )الجاحظ، 

الربط والسبك مع سهولة المخرج وتالحم األجزاء. "وإذا كان الكالم على هذا األسلوب لذ سماعه، وخؾ محتمله، وقرب 

ب النطق به، وحلً فً فم سامعه، فإذا كان متنافرا متباٌنا عسر حفظه، وثقل على اللسان النطق به، ومجته فهمه، وعذ

(99ٔٔالمسامع فلم ٌستقر فٌها منه شًء". )ابن رشٌق،   

( وأورد فٌه تعرٌفا للسبك وجعله تعلق الكالم بعضه 9ٖٙٔ)ابن منقذ، « باب الفك والسبك»وبوب ابن المنقذ بابا أسماه: 

ببعض، ٌؤخذ أوله بآخره، حتى ٌصٌر كسبٌكة ال نتوء فٌها، إذ السبك تعلُّق "كلمات البٌت بعضها ببعض من أوله إلى 

( حتى ٌصٌر البٌت بؤسره كلمة واحدة، وتصٌر الكلمة بؤسرها كؤنها حرؾ واحد. )الجاحظ، 991ٔآخره"، )ابن منقذ، 

فال ٌخرج "الكاتب من معنى إلى  حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا ٌطعنهْم ما ارتموا حتى إذا طعنوا *ضاربَ  ( نحو:ٕٕٓٓ

( ولذا قٌل: "خٌر 9ٕٙٔمعنى إال برابطة، لتكون رقاب المعانً آخذه بعضها ببعض، وال تكون مقتضبة". )ابن األثٌر، 

باب : »( وجاء فً كتاب تحرٌر التحبٌر باب بعنوان991ٔالكالم المحبوك الذي ٌؤخذ بعضه برقاب بعض". )ابن منقذ، 

"وهو أن ٌؤتً الكالم متحدرا كتحدر الماء المنسجم، سهولة سبٍك وعذوبة ألفاظ، حتى ٌكون للجملة من المنثور « االنسجام

والبٌت من الموزون وقع فً النفوس وتؤثٌر فً القلوب ما لٌس لؽٌره، مع خلوه من البدٌع، وبعده عن التصنٌع. وأكثر ما 

( وقد اشترط ابن األثٌر فً باب السبك عدم االبتذال، وال ٌعنً بهذا 9ٖٙٔأبً اإلصبع، ٌقع االنسجام ؼٌر مقصود". )ابن 

الؽرابة، بل ٌرٌد "أن تكون األلفاظ المستعملة مسبوكة سبكا ؼرٌبا، ٌظن السامع أنها ؼٌر ما فً أٌدي الناس، وهً مما فً 

فً جانب من جوانبه مع مبدأ عدم التوقع فً نحو  ( وهذا الشرط من ابن األثٌر ٌتداخل9ٕٙٔأٌدي الناس". )ابن األثٌر،  

النص؛ ألن ؼرابة السبك تعتمد على مبدأ مفاجئة القارئ، وإن كان عالما بؤلفاظ النص إال أن تلك األلفاظ جاءت فً سبك 

عبد »(( وقد أشارت الدراسات العربٌة وفً القلب منها 9ٕٙٔ)ابن األثٌر، عجٌب، ٌخرجها عن معهود الناس لها. 

وقد أشار إلٌه عند حدٌثه عن « االقتصاد اللؽوي»إلى جانب آخر من جوانب السبك والحبك، وهو جانب« قاهرال
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االستعارة، وهذه الفكرة نابضة من أصل حبكة النص، فالنص ال ٌحتمل الترهل. فإن كان الحبك فً نحو النص جاء 

اسات العربٌة ٌضٌؾ إلى هذا جوانب أخرى، منها للحدٌث عن الربط بٌن قضاٌا النص أو موضوعاته، فإن الحبك فً الدر

(ٕ٘ٓٓفكرة االقتصاد اللؽوي والمقصد منها إحكام النص بٌن اإلٌجاز واإلطناب. )الجرجانً،   

ٌُشرح، وبعضها ُذكر وُشرح، ومن هذه  من النصوص السابقة نجد أن بعض المصطلحات ذكر فً المصادر العربٌة ولم 

سجام، االلتحام، الربط، وكلها تدور حول الصحة اللؽوٌة والداللٌة، أو الصحة السطحٌة المصطلحات: السبك، الحبك، االن

والصحة المفهومٌة للنص، كما جاء فً نحو النص، وفً الحقٌقة ٌجد اإلنسان فٌها قوة وفخامة ودقة تعبر عن بناء النص 

حداثة التقنٌات، ووضوح الحدود العلمٌة وتحلٌله تعبٌرا دقٌقا لم تصل إلٌه الدراسات األوروبٌة رؼم تطور العصر، و

 للتخصصات المختلفة.

ثانٌا: الفصل والوصل: من المسائل التً وقع فٌها الخلط بٌن ما ٌدرس تحت ظاهر النص وما ٌدرس فً باطنه، والفصل 

"وهو العلم بما ٌنبؽً أن ٌصنع فً الجمل من عطؾ بعضها على بعض، أو ترك العطؾ فٌها والوصل باب واحد، 

( والفرق بٌنهما أن الوصل ٌكون بؤداة عاطفة، ٕٗٓٓ)الجرجانً، المجًء بها منثورة تستؤنؾ واحدة بعد أخرى". و

ووظٌفته "تقوٌة األسباب بٌن الجمل وجعل المتوالٌات مترابطة متماسكة؛ ولذا فهو عالقة اتساق أساسٌة فً النص". 

ًّ بال أداة عا99ٔٔ)خطابً،  طفة، وسبب استؽنائه عن العاطؾ قوة االرتباط أو التباعد بٌن ( وأما الفصل فتتابع ُجْملِ

ِن  –الجملتٌن، بما ٌزٌل كل أسباب االلتباس بٌنهما. وهما  ٌْ ٌدخالن فً البنٌة العمٌقة للنص؛ ألن هذا الباب قائم  -مجتمَع

ؤخوذ من تعرٌؾ العلماء له بؤنه على المعنى، بناء على قوة االتصال أو قوة االنفصال الداللً بٌن الجمل المتتابعة، وهذا م

(. ٕٗٓٓ"العلم بما ٌنبؽً أن ٌصنع فً الجمل من عطؾ بعضها على بعض وترك العطؾ فٌها استئنافا". )الجرجانً، 

الَِحاِت أَنا لَُهْم َجنااٍت َتْجِري ِر الاِذٌن آَمُنوْا َوَعِملُوْا الصا ِمن َتْحِتَها  ومن هذا القبٌل عطؾ القصة على القصة، نحو: ﴿َوَبشِّ

( ٌتساءل الزمخشري عالم عطؾ هذا األمر ولم ٌسبق أمر وال نهً ٌصح عطفه علٌه، وفً رأٌه ٕ٘: ٕاألَْنَهاُر﴾ )القرآن: 

أن "لٌس الذي اعتمد بالعطؾ هو األمر إنما المعتمد بالعطؾ هو جملة وصؾ ثواب المإمنٌن، فهً معطوفة على جملة 

وقال ابن عاشور معلقا علٌه: "أفاد بالتشبٌه أن ذلك لٌس من عطؾ الجملة ( ٕٙٓٓ". )الزمخشري، وصؾ عقاب الكافرٌن

وتفرد به الزمخشري".  -أي فً أحوال الفصل والوصل -( "وهذا ما أهمله السكاك99ًٗٔعلى الجملة". )ابن عاشور، 

ِة؛ أِلَنا اْلمَ " ( 99ٗٔ)ابن عاشور،  ِة َعلَى اْلِقصا ْوِع ِمَن اْلَعْطِؾ لََقَب َعْطِؾ اْلِقصا ًُّ لَِهَذا النا ُد اْلُجْرَجاِن ٌِّ َس َوَجَعَل السا ٌْ ْعُطوَؾ لَ

نظرون إلى ظاهر ( والمفسرون هنا ال 99ٌٗٔ)ابن عاشور، ُجْملًَة َعلَى ُجْملٍَة َبْل َطاِئَفٌة ِمَن اْلُجَمِل َعلَى َطاِئَفٍة أُْخَرى". 

النص من حٌث نوع األسلوب: خبرٌا كان أو إنشائٌا، بل ٌنظرون إلى ما وراء اللفظ، وٌعتمدون على معنى القصة، ولٌس 

واِب فٌه إالا  على لفظها. ه عبد القاهر إلٌها بقوله: "ومما ال ٌتؤتاى لتماِم الصا ومن ثم كانت صعوبة هذه الباب التً َنوا

ا ِمَن المعرفة فً ذوِق الكالِم هم بها أفراٌد". )الجرجانً، األعراُب الُخلا  ص، وإال َقْوٌم ُطِبُعوا على البالؼة، وأوتوا فّنً

( ولو كان الكالم فً الفصل والوصل من باب ظاهر النص ما انطوى على هذه الصعوبة التً عبر عنها الجرجانً ٕٗٓٓ

سطحٌة كما فعل أصحاب المدرسة األوروبٌة؛ إذ عالجوا هذا الباب بما ٌشعر أنها محالة. ولو نظرنا إلى المسؤلة نظرة 

 تحت معٌار السبك، أي البناء السطحً للنص، لَما ظفرنا بشًء.
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البحث الداللً بٌن الدرسٌن  المطلب الثالث:  

ً: ثمة قضٌتان فً هذا المطلب، إحداهما تؤتً على مستوى اللفظ، واألخرى تؤتً على مستوى النص؛ أما األولى فه

جراٌمز » التكافإ الداللً، والمقصود به أن تكون المفردات المكونة للنص تنتمً إلى الحقل الداللً العام للنص. وتحدث 

عن اإلفادة من السمات المعجمٌة بوصفها دالئل على الترابط النصً، ثم قرر أن النصوص ُتعاَمل "على أنها «  9ٙٙٔ

( وٌستخدم 999ٔتلفة فً الوحدات المعجمٌة الموجودة فً النص". )فولفجانج، نسق من التوافقٌة أو االحتمالٌة لسمات مخ

لهذا مصطلحا ٌسمٌه: النظائر، هذه النظائر تقوم على التكافإ الداللً بمعناه الواسع، وتكون السمات السطحٌة ذات أهمٌة 

تكرار الصفة الداللٌة. وتشكل وحدات ثانوٌة فقط فً تناسق النص، حٌث ٌكون العامل الحاسم هو تلك الظاهرة الداللٌة فً 

النص الواحد المرتبطة بعضها ببعض على هذه الطرٌقة سلسلة نظائر أو سلسلة بإر، وفً حالة النصوص الواسعة تكون 

( وتؤسٌسا على هذا الدور المهم للنظائر فً بناء النص 999ٔعدة سالسل من النظائر تسمى شبكة النظائر. )فولفجانج، 

تعرٌؾ النص بؤنه: "التركٌب المكون من واحد إلى س من مستوٌات النظائر، حٌث ٌتوقؾ عددها على عدد وتحلٌلة ٌمكن 

( مع مراعاة أن النص الحقٌقً ال ٌكون بمجرد تكرار الصفة الداللٌة فً 999ٔالسمات المهٌمنة فً النص". )فولفجانج، 

( مثال ذلك: 999ٔ لٌصنع نصا متماسكا منسجما، )فولفجانج، -جمل أو أقوال متتابعة  

ال ٌوجد أحد ال ٌعترؾ بشاعرٌته، شاعرنا من عائلة عرٌقة، الشعر كلمة لها داللة فً اللؽة العربٌة، الشعراء ٌقدمون 

 الكثٌر.

تكرار الصفة الداللٌة فً هذه الجمل متحقق فً الوحدة المعجمٌة المحورٌة، وهً كلمة الشعر، ولكن ال ٌمكن أن نعد هذا 

لً نصا؛ ومن ثم نستطٌع أن نقول: إن النظائر الداللٌة تلعب دورا مهما فً بناء النص، ولكن ال ٌصلح بذاته أن التتابع الُجمْ 

( وكذلك لو انعدمت الصفة الداللٌة فً النص لوصؾ 999ٌٔكون نموذجا كافٌا فً إٌضاح كلٌات النصوص. )فولفجانج، 

 قائله بالجنون، نحو لو قال قائل: 

الحمل ثالثون، وكم الخلٌفة فً ؼاٌة الطول، وما أحوجنً على االستفراغ، وأهل الروم نصارى،  "زٌد منطلق، ودرجات

وفً عٌن الذباب جحوظ، وكان جالٌنوس ماهرا فً الطب، وختم القرآن فً التراوٌح سنة، وإن القرد لشبٌه باآلدمً". 

َج من زمرة العقالء، وسجل علٌه بكمال ( فلو عطؾ كل ذلك مع عدم وجود الترابط الداللً أَلُْخرِ 991ٔ)السكاكً، 

السخافة، أو عد مسخرة من المساخر، واستطرؾ نسقه هذا على ؼاٌة ربما استودع دفاتر المضاحك وسفٌن نوادر الهذٌان. 

(991ٔ)السكاكً،   

ة ( والسبب فً ذلك ظهور اللفظٕٔٔٓوباحثو علم النص ٌدرسون االتساق المعجمً تحت معٌار السبك، )البستانً، 

المعجمٌة على السطح، وله صورتان: التكرار والتضام، والمقصود بالتكرار إعادة اللفظ المعجمً أو ما ٌإدي وظٌفته، 

نحو: شرعت فً الصعود )الصعود، التسلق، العمل، الشًء، هو( سهل للؽاٌة. وأما التضام فالمقصود به توارد زوج من 

هذه العالقة أو تلك، نحو: ما لهذا الولد ٌبكً؟ البنات ال ٌبكٌن. )خطابً،  الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرا الرتباطها بحكم

( وكلتا الصورتٌن لفظٌتان أو سطحٌتان، ال ٌسبران ؼور النص، وال ٌنفذان إلى تحلٌله بل إنه ال ٌوجد معٌار دقٌق 99ٔٔ
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قوله هو أن هذه الكلمة أشد ارتباطا "ٌجعلنا نعتبر هذه الكلمة أقرب إلى هذه المجموعة أو تلك، ومن ثم فكل ما نستطٌع 

فٌما ذهب إلٌه هالٌداي  –( إذن؛ األمر قائم على الحدس 99ٔٔبهذه المجموعة من ارتباطها بمجموعة أخرى"، )خطابً، 

ولٌس له معٌار دقٌق. وكؤن االتساق المعجمً قائم على صورة اللفظ المكونة من عدة أحرؾ.  وال شك أن  -ورقٌة حسن 

ؽوٌة كبٌرة؛ إذ "اللفظ جسم وروحه المعنى، فإن سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصا فً النص وُهجنة للفظ قٌمًة ل

علٌه، وكذلك إن ضعؾ المعنى واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ... فإن اختل المعنى كله وفسد بقً اللفظ مواتا ال 

ػ من ٌحوك الكالم على حسب األمانً، وٌخٌط األلفاظ على قدود ( لذا قال الثعالبً: "البل99ٌٔٔفائدة فٌه". )ابن رشٌق، 

( فاللفظ جاء لمعنى؛ ومن ثم وجب أن ٌكون كفئا له.99ٔٔالمعانً". )ابن رشٌق،   

بٌد أن االتساق فً حقٌقته قائم على المناسبة المعنوٌة، بمعنى مساوقة معنى هذا اللفظ لمعنى اللفظ الذي قبله أو بعده بوجه  

دة، وال من حٌُث هً خاص، ومسا وقة ألفاظ النص مجتمعة بوجه عام؛ "ألن األلفاَظ ال تتفاَضُل من حٌث هً ألفاٌظ مجرا

( وهذا ال ٌكون إال أن ٕٗٓٓكلٌم مفردةٌ، وأن الفضٌلة وخالفها فً مالئمة معنى اللفظة لمعنى التً تلٌها". )الجرجانً، 

( وهو ما جاء عند ٕٗٓٓالنظم هو توخً معانً النحو. )الجرجانً، توضع الكلمة الموضع الذي ٌقتضٌه علم النحو؛ ألن 

سٌبوٌه عند الحدٌث عن الكالم واإلحالة ٌقول: "هذا باب االستقامة من الكالم واإلحالة: فمنه مستقٌم حسٌن، ومحال، 

ؼًدا. وأما المستقٌم  ومستقٌم كذب، ومستقٌم قبٌح، وما هو محال كذب. فؤما المستقٌم الحسن فقولك: أتٌُتك أْمِس وسآتٌك

الكذب فقولك: َحَملُت الجبَل، وشربت ماء البحر ونحوه. وأما المستقٌم القبٌح فؤْن تضع اللفظ فً ؼٌر موضعه، نحو قولك: 

قد زًٌدا رأٌت، وكً زًٌدا ٌؤتٌك، وأشباه هذا. وأما المحال الكذب فؤن تقول: سوؾ أشرب ماء البحر أمس". )سٌبوٌه، 

حمد حماسة أن السبب فً الحسن والقبح لٌس كامنا فقط فً صحة القاعدة النحوٌة أو عدمه، بل قد ( وقد بٌن د.م999ٔ

تكون القاعدة النحوٌة صحٌحة، وٌؤتً الكالم فاسدا؛ وما ذلك إال الختالؾ الحقل اللؽوي للمفردات داخل التركٌب أو الجملة 

ا "ٌعطً االختٌار من المفردات أو من الحقول الداللٌة ( فسٌبوٌه هنٕٓٓٓأو الكالم، وبالتبعٌة داخل النص؛ )حماسة، 

المناسبة التً تقبل التواإم واالستجابة أهمٌة كبرى ال تقل عن اهتمامه باستواء النظام النحوي، فلٌس النظام النحوي نظاما 

دالالتها األولٌة التً تتفاعل معدا للكلمات الهرائٌة أو للفراغ اللؽوي، ولكنه معد ألن تتحقق فً عالقاته المفردات المالئمة ب

(ٕٓٓٓ)حماسة، «". المعنى النحوي الداللً » مع الوظائؾ النحوٌة تفاعال ٌكسبها معناها وٌتحقق به   

ظهر مصطلح البنٌة السطحٌة « تشومسكً»وأما القضٌة الثانٌة فالداللة التؤوٌلٌة؛ مع ظهور المدرسة التحوٌلٌة على ٌد 

تحوال من التحلٌل الُجْملً إلى تحلٌل أزواج الجمل، وكان لهذا صلة على األقل بمفهوم الجملة والبنٌة العمٌقة وكان ظهوره 

فً استنباط قواعد العالقات السٌاقٌة للجمل فً النحو التحوٌلً، كما « هاٌدولؾ»المسلم به عند التولٌدٌٌن؛ إذ اجتهد 

ت القواعد التولٌدٌة المستخدمة فً النحو التولٌدي أول َمن حاول تطوٌَر نحو شامٍل  للنص، وبذلك اتسع« إٌزنبرج»كان

( وذهب 999ٔإلنشاء الجمل، لتشمل قاعدة النص التً ٌمكن بها أن توسع الجمل المفردة فً النص". )فولفجانج، 

( وقامت النظرٌة التولٌدٌة على التفسٌر والتوقع 991ٔتشومسكً إلى "أن الجملة هً وحدة الدرس النهائٌة". )بحٌري، 

( وكان النحو التحوٌلً قد تطور على ثالث مراحل؛ حٌث بدأ بالمراحل الشكلٌة، ثم أدخل 999ٔادة البناء. )حسان، وإع

( وٌحرض 991ٔعناصر داللٌة، وانتهى إلى تفرع اتجاهات تولٌدٌة عنه دفعت بعناصر داللٌة وتداولٌة. )بحٌري، 

( ٕٙٔٓبحث عن اتساق النصوص وانسجامها؛ )ؼول، فانداٌك فً دراسة النص على ضرورة االرتباط المنطقً فً ال



   
 

 
 العدد التاسع  

  2102 – 7 – 2: تاريخ اإلصدار   
 ISSN: 2663-5798                                                                                                                           www.ajsp.net 

 

11 
 

ل الجمل بمعزل عن الجمل التى سبقتها.  واسَتعمَل مفهوَم الترابط لإلشارة إلى عالقة خاصة بٌن الجمل واالنسجام؛ فال ُتَإوا

( 99ٔٔ)خطابً،   

الكلٌة التً تعالج النص ودرس بتوفً النظرٌة التحوٌلٌة فً إطار نحو النص، وتعددت محاوالته حتى وصل إلى نظرٌته 

معالجة كلٌة، وهً تعتمد على العناصر اإلضافٌة واإلشارٌة واإلحالٌة والداللٌة والتداولٌة والتواصلٌة، كما أنه سعى إلى 

فً محاوالته تلك كان ٌهدؾ إلى تحقٌق « بتوفً»وهو الكفاءة اللؽوٌة. و« تشومسكً»تحقٌق الجانب الؽامض عند 

من  –مع زمالئه –تحدث من جهة وبٌن النص والمستمع من جهة أخرى. وكان بتوفً ٌنطلق التفاعل بٌن النص والم

منطلق النص العالم، أو "بناء النص ونظرٌة بناء العالم، والؽرض األساس من هذا المنطلق أن هناك تطابقات مطردة بٌن 

ً ٌرى تعادال بٌن الجملة والنص بحٌث نجده ( وٌبدو أن بتوف999ٔبنٌة النص وبنٌة العالم الذي ٌبنٌه هذا النص". )تمام، 

أحٌانا ٌستخدمهما مترادفٌن، ولكن من خالل تصور الجملِة النِص، وهً الجملة التً ٌراعى فً تحلٌلها عناصر داللٌة 

ؼٌر أن بتوفً ٌؽلب « فانداٌك»وتداولٌة إلى جوار العناصر النحوٌة التً ٌعدها األساس، وهذا قرٌب إلى ما ذهب إلٌه 

انب النحوي حتى ُعدا اتجاهه اتجاها نحوٌا فً األساس. ومن آرائه أن مفهوم النصوص لم ٌحدد بعد تحدٌدا دقٌقا، الج

ٌّون بؤنه  «.الوصؾ النحوي السٌاقً للنص»وٌمكن أن نصؾ ما توصل إلٌه النص  

ٌقول ابن « وابن مالك بالجرجانً»ومرورا « سٌبوٌه»وقد اعتنت الدراسات العربٌة بدراسة النحو الداللً، من لدن  

 مالك: 

 وبعد، فالنحو صالح األلسنة  **  والنفس إن تعدم سناه فً ِسَنه

 به انكشاؾ حجب المعانً ** وجلوة المفهوم ذا إذعان

ٌحدد ابن مالك بهذا "مفهوم النحو وؼاٌته. فالنحو عنده صالح األلسنة، وهذا هو مستوى الصحة النحوٌة، وبه انكشاؾ 

لوة المفهوم، وهذه هً الؽاٌة الحقٌقٌة للنحو، وإذا كان التحوٌلٌون ٌجعلون من النحو المستوى العمٌق حجب المعانً وج

للجملة الذي ٌمدها بمعناها الرئٌس، وٌحدد هذا المعنى، فإن هذا هو الؽاٌة من النحو كما قدمها ابن مالك". )حماسة، 

أو « فحوى المعنى المقدر»ٌسمٌه ابن األثٌر « مفهومانكشاؾ حجب المعانً وجلوة ال»( وما أسماه ابن مالك ٕٓٓٓ

ومنه قول الشاعر وقد «. مفهوم الخطاب»( وهو الذي ٌسمٌه الفقهاء ٕٗٓٓعند عبدالقاهر، )الجرجانً، « معنى المعنى»

ه:  خطب إلٌه ابُن كوز ابنَته فردا

ا أن سنونا لٌالٌا ً ابُن كوٍز والسفاهة كاسمها ** لٌستاد منا  تبؽا

ــها ٌـــا ابــن كــوٍز فإنــه ** ؼذا الناس مذ قام النبً الجوارٌافـــال   تطلبنا

ر؛ أما التام: فإن الخاطب سؤل أبا هذه الجارٌة أن ٌزوجه إٌاها فً سنة، والسنة:  البٌت الثانً ٌشتمل على معنٌٌن: تاّم ومقدا

ه وقال: قد ؼذا الناس البنات مذ قام النبً ع لٌه السالم، وأنا أؼذو هذه، إشارة إلى قوله تعالى: ﴿َواَل كناٌة عن الجدب، فردا

َة﴾ )القرآن:  ٌَ ( ولوال ذلك لوأدتها كما كان ٌفعل الناس فً الجاهلٌة. وفٌه وجه آخر، وهو أنهم ٖٔ: 1َٔتْقُتلُوا أَْواَلَدُكْم َخْش
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ا جاء النبً علٌه السالم نهى عن ذلك، فق « ؼذا الناس مذ قام النبً الجوارٌا»وله:  كانوا ٌئدون البنات قبل اإلسالم، فلما

ج بعض النساء وخل ابنتً.  كناٌة عن إبطال وأد البنات، فكثرت النساء، وكؤن الشاعر ٌقول له: تزوا

ر الذي ٌعلم من مفهوم الكالم، فكؤنه قال: إن البنً علٌه السالم أمر بإحٌاء البنات، ونهى عن الوأد، ولو   وأما المعنى المقدا

ها أٌها المعدوم لكنُت قد وأدُتها؛ إذ ال فرق بٌن إنكاحك إٌاها وبٌن وأدها، وهذا ؼاٌة الذم للمخاطب، وهو معنى أنكحتك

(9ٕٙٔدقٌق. )ابن األثٌر،   

وٌرى البحث أن ثمة فرقا جوهرٌا بٌن التحلٌل النحوي الداللً، وبٌن فكرة البنٌة العمٌقة عند التولٌدٌٌن، حٌث تقوم فكرة 

دي على تولٌد الجمل داخل النصوص، ولٌست منوطة بفكرة كلٌات النص؛ وال ٌمكن أن ُتْفهم النصوُص بؤنها النحو التولٌ

مجموع صفات الجمل الواردة فً النص؛ وهذا ما جعل التحوٌلٌٌن أنفَسهم ٌتحولون عن دراسة البنٌة العمٌقة للنص، 

( 999ٔعلم الداللة التولٌدٌة قد انتهت". )فولفجانج، ( حتى قال رٌزر: "إن الفكرة األصلٌة فً استخدام 991ٔ)بحٌري، 

بل ٌرى روبنسون أن تصورات تشومسكً لحدود المعنى والمكون الداللً والتفسٌر الداللً تصورات مضلِّلة. )بحٌري، 

أما ( 991ٔ( وقد ٌكون هذا هو السبب فً اختٌار ؼرٌماس مصطلح: "البنٌة العمٌقة الداللٌة والمنطقٌة". )بحٌري، 991ٔ

فكرة الداللة عند علماء العربٌة فتقوم على المقاصد اللؽوٌة، والمقاصد اللؽوٌة ال ٌمكن أن تندثر أو تنتهً كما هً الحال 

وعلم الداللة ٌعمد إلى تؤوٌل النص. وقد جعل ابن األثٌر التؤوٌل «. رٌزر»فً البنٌة العمٌقة عند التولٌدٌٌن، على حد تعبٌر 

إذ التفسٌر عام، والتؤوٌل خاص، فالمعنى المحمول على ظاهره والذي ال ٌقع فً تفسٌره خالؾ  قسما من أقسام التفسٌر؛

ٌندرج تحت التفسٌر. أما التؤوٌل فهو إظهار باطن اللفظ؛ إذ إنه ٌقع فً ؼموض المعنى من جهة التركٌب، ال من جهة 

ره إلى التؤوٌل ٌقع فٌه الخالؾ؛نحو قول أبً األلفاظ المفردة، بل إنه رجوع عن ظاهر اللفظ، والمعنى المعدول عن ظاه

 تمام:

 َولَِهت فؤظلَم كلُّ شًٍء دوَنها ** وأضاَء منها كلُّ شًٍء ُمْظلِم

فلو نظرنا إلى المعنى السطحً حسب المدرسة التحوٌلٌة فلن نظفر بشًء ذي بال، رؼم معرفتنا "الوله والظلمة واإلضاءة 

( لكن البٌت ٌرمً إلى معنى ال ٌحمله اللفظ إال عن طرٌق "االستنباط، 9ٕٙٔ فكل ذلك مفهوم المعنى". )ابن األثٌر،

والمراد به أن المحبوبة ولهت فؤظلم ما بٌنً وبٌنها، لما نالنً من الجزع لولهها، كما ٌقول الجازع: أظلمت األرض علً، 

أي: وضح لً منها ما كان « وأضاء منها كل شًء مظلم»أي: إنً صرت كاألعمى الذي ال ٌبصر شٌئا. وأما قوله: 

( 9ٕٙٔمستتًرا عنً من حبِّها إٌاي". )ابن األثٌر،   

وقسم ابن األثٌر تؤوٌل المعنى إلى ثالثة أقسام: األول: أن ٌفهم منه شًء واحد ال ٌحتمل ؼٌره، والثانً: أن ٌفهم منه الشًء 

ومنه قول النبً علٌه السالم عن شرٌح:  وؼٌره وهو ضده، وهذا أظرؾ التؤوٌالت، لؽرابة اجتماع الضدٌن، وهذا نادر،

( وهذا ٌحتمل مدحا وذما؛ أما المدح فالمراد به أنه ال ٌنام اللٌل 1ٕٖ٘ٔ، حدٌث:ٕٗ)مسند أحمد، مجلد« ال ٌتوّسد القرآن»

م ٌتوسد معه عن القرآن، فٌكون القرآن متوسدا معه لم ٌتهجد به، وأما الذم فالمراد به أنه ال ٌحفظ من القرآن شٌئا، فإذا نام ل

ولذا جعل عبد القاهر الداللة نوعٌن: داللة مكتسبة من اللفظ ( 9ٕٙٔالقرآن، وهذان التؤوٌالن من األضداد. )ابن األثٌر، 
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لً، وقد أسماها « المعنى»المباشر، وقد أسماها  ٌقول: « معنى المعنى»والداللة األخرى هً ما وراء ذلك المعنى األَوا

من ظاهِر اللفِظ والذي َتِصُل إلٌه بؽٌر واسطة. و"بمعنى المعنى" أن َتْعِقل من اللفِظ معًنى، ثم "نعنً بالمعنى المفهوَم 

رٌتشاردز  –( وهذه قفزة خطٌرة فً علم الداللة، أثار بهإٌُٗٓٓفضً بَك ذلَك المعنى إِلى معنى آخر". )الجرجانً، 

ضجة كبٌرة عندما أصدرا كتابا بعنوان:  -وأوجدن The meaning of meaning "معنى المعنى"، وفٌه ٌبحثان ماهٌة  

( باإلضافة إلى: "أن النحوٌٌن العرب لم ٌجعلوا النحو وحده هو الذي ٌمد الجملة بمعناها، وكانت 99ٔٔ)سلٌمان، المعنى. 

مشكلة  ( والتؽٌٌر المستمرٕٓٓٓنظرتهم فً ذلك أكثر اتساعا وشموال بحٌث لم ٌضطروا إلى التؽٌٌر المستمر". )حماسة، 

من مشكالت الدرس اللؽوي الؽربً حتى وصؾ فً مرحلة من مراحله باإلعاقة عن الوصول إلى عمق النص، ٌقول 

رٌزر: وإذا نظرنا إلى النحو التحوٌلً فً ضوء علم نحو النص فإننا سنجد أن المعطٌات ؼٌر اللؽوٌة فً دراسة 

(999ٔالنصوص شرحا كامل الوضوح. )فولفجانج،  النصوص تعٌق النموذج التحوٌلً عن شرح التعرٌؾ االتصالً فً  

وقد مٌز العلماء العرب بٌن ما هو شكلً وما هو داللً، فجاء درسهم فً هذا الباب دقٌقا واضحا. ومع تمٌٌزهم لهذا الباب 

دلل على هذا فقد لمحوا تداخال نسبٌا بٌن الشكل والداللة، نبهوا إلٌه، ولم ٌقعوا فً الخلط الذي أصاب المدرسة النصٌة، ون

الكالم بباب السجع معٌارا من معاٌٌر بناء النصوص وتفسٌرها؛ إذ المقصد من السجع هو اإلطراب وضبط إٌقاع النص. 

وكان العربً ٌرمً بهذا المقصد الشكلً إلى استمرار النص وضمان بقائه، ومما جاء فً كالم الرقاشً فً باب السجع 

فضٌل الكالم المسجوع على ؼٌره: "ولكنً أرٌد الؽائب والحاضر، والراهن والؽابر، نتخذ دلٌال على هذا الكالم، ٌقول فً ت

( فإن لم ٌكن للسجع كبٌر أثر ٕٕٓٓفالحفظ إلٌه أسرع، واآلذان لسماعه أنشط، وهو أحق بالتقٌٌد وبقلة التفلت".  )الجاحظ،

ه من زٌنة لفظٌة، وهذا مستفاد من كالم الرقاشً، فً المعنى فله أكبر األثر فً مقبولٌة النص واستمرارٌته وبقائه؛ لما ٌزٌن

ومقبولٌة النص واستمرارٌته مطلبان من مطالب نحو النص. وكذلك باب التجنٌس باب فً الشكل، إال أن اثنٌن من علماء 

اق القرن الخامس لمحا فٌه شٌئا من المعنى، وهما ابن رشٌق حٌن نبه إلى ما ظاهره تجنٌس وباطنه طباق، وما ظاهره طب

( وعبدالقاهر الذي ذهب إلى أن تجانس المعانً مقدم على تجانس األلفاظ؛ إذ ال مزٌة 99ٔٔوباطنه تجنٌس، )ابن رشٌق، 

فً تجانس اللفظ دون تجانس المعنى، وال ٌكون التجنٌس مقبوال إال إذا طلبه المعنى، بل إنه ذهب إلى أن فائدة التجنٌس 

أو الشاعر ٌلؾ اللفظ لفا، وٌجانس بٌن الكلمات، فٌعٌد اللفظة كؤنه ٌخدع المتلقً عن  حسن اإلفادة، وتؤتً فائدته بؤن الكاتب

ِزْده وقد أحسن الزٌادة ووفااها، فبهذه السرٌرة صار التجنٌس من ُحلَى  ٌَ الفائدة منها وقد أعطاه إٌاها، وٌوهمه كؤنه لم 

(9ٖ9ٔالّشعر. )الجرجانً،   
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 الخاتمة  

عدة نتائج، وأهمها:توصل هذا البحث إلى   

توجٌُه الدرس النحوي إلى بناء النصوص وتحلٌلها وتفسٌرها إثراٌء للنحو؛ ٌكشؾ إمكانات اللؽة وثرائها اللفظً والتركٌبً 

 والداللً.

 التعمٌم الذي اتسم به الدرس النصً أضر به، وهو فً حاجة إلى إعادة ضبط ُسّكاِنه.

لة؛ ومن ثم نستطٌع القول بؤنه ردة فعل لنحو الجملة، ورؼم ذلك ظل أثر النحو النصً جاء لٌعالج مشكالت نحو الجم

 الجملة فٌه كبٌرا، بل ال ٌزال النصٌون ٌرددون تعرٌفات الجملة ومقوالتها.

الدراسات التراثٌة تبحث عن الفصاحة والبالؼة والبٌان، وتتخذ من القرآن والحدٌث، والشعر نماذج تقٌس علٌها ما سواها. 

اسات األوروبٌة فهً تبحث عن إقامة النص وتحلٌله، وإن قلاْت قٌمة النصٌة فٌه، فهً تبحث عن نصٌة مقال، أو وأما الدر

رواٌة أو تقرٌر...ولؽة هذه النصوص هً اللؽة المعاصرة؛ مما ٌجعلها أدنى فصاحة؛ فتؤتً المعاٌٌر الحدٌثة أقل كفاءة فً 

 تقٌٌم النصوص لؽوٌا.

االنطالق من الجوانب الداللٌة واللؽوٌة فً الدرس النصً، مع إمكانٌة اإلفادة من الجوانب  ٌإكد هذا البحث على ضرورة

 األخرى. وٌإكد أن ثمة معاٌٌر ٌمكن أن تنضاؾ إلى المعاٌٌر النصٌة السبعة.

 المراجع:

النثر وبٌان (. تحرٌر التحبٌر فً صناعة الشعر و9ٖٙٔابن أبً إلصبع، عبد العظٌم بن الواحد بن ظافر البؽدادي. )

 إعجاز القرآن، تحقٌق: الدكتور حفنً محمد شرؾ، لجنة إحٌاء التراث اإلسالمً، الجمهورٌة العربٌة المتحدة.

( المثل السائر، تحقٌق: أحمد الحوفً، دار نهضة مصر.9ٕٙٔابن األثٌر، نصرهللا بن محمد. )  

، دار الجٌل.٘حًٌ الدٌن، طه(. العمدة فً محاسن الشعر، تحقٌق: محمد مٔٓٗٔابن رشٌق، الحسن.)  

القاهرة. –( عٌار الشعر، تحقٌق: عبد العزٌز بن ناصر المانع، الخانج99ً٘ٔابن طباطبا، محمد بن أحمد بن محمد.)  

ه(. التحرٌر والتنوٌر، الدار التونسٌة.99ٗٔابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد.)  

الكنانً، البدٌع فً نقد الشعر، تحقٌق: أحمد أحمد بدوي، حامد عبد ابن منقذ، أسامة بن مرشد بن علً بن مقلد بن نصر 

 المجٌد، اإلدارة العامة للثقافة، الجمهورٌة العربٌة المتحدة.

بٌروت.-، مكتبة لبنان ناشرونٔ(. علم لؽة النص المفاهٌم واالتجاهات، ط991ٔبحٌري، سعٌد.)  
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تبة زهراء الشرق.، مكٔ(. علم لؽة النص آفاق جدٌدة، ط1ٕٓٓبحٌري، سعٌد.)  

، دار النابؽة. ٔه(. النحو واإلبداع، طٖ٘ٗٔبرٌك، محروس.)  

، ٔٔ(. فً مفهوم النص ومعٌٌر نصٌة القرآن الكرٌم، )مجلة أبحاث كلٌة التربٌة األساسٌة، المجلدٕٔٔٓالبستانً، بشرى.)

(.ٔالعدد  

(.البٌان والتبٌٌن، دار الهالل.ٕٕٓٓالجاحظ،عمرو بن بحر.)  

القاهرة.   –( أسرار البالؼة، تحقٌق: محمد رشٌد رضا، المكتبة التوقٌفٌة9ٖ9ٔبدالقاهر.)الجرجانً، ع  

القاهرة. –، الخانجً٘(. دالئل اإلعجاز، تحقٌق: محمود شاكر، طٕٗٓٓالجرجانً، عبدالقاهر.)  

(.اللؽة العربٌة معناها ومبناها، دار الثقافة.99ٗٔحسان،تمام.)  

، دار الشروق.ٔداللة، طه(.النحو والٕٓٗٔحماسة، محمد.)  

(.لسانٌات النص، المركز الثقافً العربً.99ٔٔخطابً،محمد.)  

، دار الكتب العلمٌة.ٔه( سر الفصاحة، طٕٓٗٔالخفاجً، عبدهللا محمد بن سعٌد بن سنان. )  

(999ٔدٌبوجراند. ) القاهرة. –، عالم الكتبٔالنص واإلجراء والخطاب، ترجمة: تمام حسان، ط   

(. مدخل إلى علم لؽة النص تطبٌقات لنظرٌة، إلهام أبو ؼزالة، الهٌئة المصرٌة للكتاب.999ٔودرٌسلر. )دٌبوجراند   

بٌروت. –، دار الكتاب العربًٖه(. الكشاؾ، ط1ٓٗٔالزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد. )  

العلمٌة، بٌروت. ، دار الكتب ٕه( مفتاح العلوم، تحقٌق: نعٌم زرزور، ط1ٓٗٔالسكاكً، ٌوسؾ بن أبً بكر. )  

، مكتبة اآلداب.ٔ(. مدخل إلى علم الداللة، ط99ٔٔسلٌمان، فتح هللا أحمد. )  

، الخانجً ، القاهرة.ٖه(.الكتاب، تحقٌق: عبدالسالم هارون،ط9ٓٗٔسٌبوٌه. )  

(991ٔ) برند شبلنر، م اللؽة والدراسات األدبٌة،عل  ، الدارٔترجمة: محمود جادالرب، ط  لفنٌة.ا   

دمشق. –(. علم الداللة: أصوله ومباحثه فً التراث العربً، اتحاد الكتاب العربٕٔٓٓعبد الجلٌل، منقور. )  

(.الهٌئة المصرٌة للكتاب.ٔ، العدد٘(.النحو بٌن عبدالقاهر وتشومسكً، )مجلة فصول، مج99ٗٔعبد المطلب، محمد. )  

شرق.، مكتبة زهراء الٔ(.نحو النص، طٕٔٓٓعفٌفً، أحمد. )  

http://libranet.paaet.edu.kw/ipac20/ipac.jsp?session=15N2685N12984.30064&profile=ara&uri=link=3100007~!49833~!3100001~!3100002&ri=1&aspect=subtab87&menu=search&source=~!production
http://libranet.paaet.edu.kw/ipac20/ipac.jsp?session=15N2685N12984.30064&profile=ara&uri=full=3100001~!6084~!0&term=%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20:%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9%20%D8%8C%20%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%89%20/&aspect=subtab87&menu=search&source=~!production
http://libranet.paaet.edu.kw/ipac20/ipac.jsp?session=15N2685N12984.30064&profile=ara&uri=full=3100001~!6084~!0&term=%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20:%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9%20%D8%8C%20%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%89%20/&aspect=subtab87&menu=search&source=~!production
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(.ٗٙٔ(. بالؼة الخطاب وعلم النص،)عالم المعرفة، أؼسطس، العدد99ٕٔفضل، صالح. )  

، دار القاهرة للكتاب.ٔ(. علم النص مدخل متداخل االختصاصات، ترجمة: سعٌد بحٌري، طٕٔٓٓفانداٌك. )  

ت.( فً البالؼة العربٌة واألسلوبٌات اللسانٌة، مجلس النشر العلمً الكوٌٖٕٓٓمصلوح، سعد. )  

، دار المعرفة الجامعٌة.ٔم(. نظرٌة تشومسكً اللؽوٌة، ترجمة: حلمً خلٌل، ط99٘ٔلٌونز، جون. )  

(. أسس تعلم اللؽة وتعلٌمها، ترجمة: عبده الراجحً، دار النهضة العربٌة، بٌروت.99ٗٔه. دوجالس. )  

معة الملك سعود.(. مدخل إلى علم اللؽة النصً، ترجمة: فالج العجمً، جا999ٔهاٌنه، فولفجانج. )  
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Abstract 

Adjusting term is one of the pillars that sciences base on; as judgment on things is subsequent 

of their conception. The Text grammar is a valuable science worthy of research and 

investigation; because linguistic and Islamic sciences were created for the sake of text. Back 

to a few centuries ago, we would find Quran text was reason to create Arabic Grammar. 

Hence, the other non-grammar texts were created relatively to explore the semantics and 

ordinances of text. If the text is adjusted properly, its approach will be adjusted more easily 

and accurately. Therefore, this researcher aims to explore the gap between the Arabic 

perception and European perception regarding the grammar of text, and to deduce some 

similarities and differences between them. To get real findings in this research, the Arabic 

heritage has to be adhered and compared to the textual lesson consolidate a theoretical 

framework for the grammar of the Arabic text. Otherwise, the Arabic heritage will seem 

weird and rejected within the Arabic texts. Although our Arabic heritage is enriched with 

textual elements and criteria, its texts were written in the traditional styles of its times. 

Therefore, we have to induce and discover their semantics, and to formulate them 

conveniently to catch up with the modern scientific facts. 

Keywords: text  grammar - - textual – compare - cohesion 

 

 

 


