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لغات وأرقاها الحمد � الذي تعهد اللغة العربیة بالتنمیة والعنایة والحفظ والرعایة حتى صارت أفصح ال
وأكملها وأعالها، وتأهلت لنزول القرآن المجید الذي ال یأتیه الباطل من بین یدیه وال من خلفه تنزیل من 
حكیم حمید، وصلى هللا على سیدنا محمد سید األنبیاء والرسل وٕامام الفصحاء والبلغاء، ورضي هللا عن 

  . ألرض والسماءآله وعترته النجباء وصحبه األصفیاء األوفیاء ما دامت ا

  ....وبعد                                                

فقد سمعنا من أمد لیس بالبعید عن نحو جدید یهتم به طائفة من علماء العربیة في مصر وغیرها 
لت في هذا النحو الجدید دراسات علیا ورسائل للماجستیر )نحو النص(:من األقطار، یسمى ، وُسجِّ

وكنا وما زلنا هنا في كلیة اللغة العربیة مشغولین بتدریس نحونا العربي الموروث عن الخلیل  والدكتوراه،
وسیبویه وغیرهما من أعالم النحویین في شتى العصور، والنفوس تواقة إلى معرفة الجدید، وبخاصة ما 

الذي یختلف فیه عن ما هذا النحو الجدید؟ وما : یقع في دائرة اهتماماتها العلمیة، وهكذا یثور التساؤل
دراساتنا النحویة المعروفة؟ وهل یستحق العنایة واالهتمام؟ وهل یعود على الدراسات النحویة بأثر مفید 

  وتطور مطلوب؟

مباحث حول : (ولإلجابة على هذه التساؤالت وغیرها سطرت هذا البحث المتواضع، وجعلت عنوانه
ید، وتبین صفاته وخصائصه، ومدى حاجة الدارسین ، وأردت به التعرف على هذا النحو الجد)نحو النص

  :إلیه، وقامت خطته على ستة مباحث، وهي

  .التعريف بنحو النص: أوالً

  .مقارنة بين نحو النص ونحو الجملة: ثانياً

  .مالمح لنحو النص في تراثنا العربي: ثالثاً

  .من مظاهر نحو النص في تراثنا النحوي: رابعاً

  .نحو النص نظرات في تطبيق: خامساً
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  .حاجة الدارسين إلى نحو النص: سادساً

بدا لي أن معناه اللغوي هو قصد االستقصاء؛  -وهو التعريف بنحو النص - وفي المبحث األول
ألن النحو في اللغة یطلق على معان منها القصد، والنص یطلق على معان منها استقصاء المسألة عن 

لمستنبطة من استقراء كالم العرب المطبقة عل تتابع المقاییس ا: الشيء، وأن معناه االصطالحي
متماسك من الجمل؛ ألن النحو في االصطالح هو المقاییس المستنبطة من استقراء كالم العرب، والنص 
عند جمهور المشتغلین بنحو النص یطلق على تتابع متماسك من الجمل ، وهذا هو ما یبدو لي في 

المشتغلین به اختلفوا في تعریفه وعرفوه بتعریفات كثیرة، وقد التعریف االصطالحي لنحو النص؛ ألن 
هو العلم الذي یبحث في سمات النصوص وأنواعها، : ترجح لدى بعض الدارسین تعریف من یقول

وصور الترابط واالنسجام داخلها ، ویهدف إلى تحلیلها في أدق صورة تمكننا من فهمها وتصنیفها ، 
إنجاح عملیة التواصل التي یسعى إلیها منتج النص ویشترك فیها  ووضع نحو خاص لها مما یسهم في

  .متلقیه

  :وبالتأمل في هذا التعریف نلحظ ثالثة أمور

أن هذا النحو الجدید یستعین بنظرات علماء البالغة واألدب والعروض والنقد األدبي في تناوله : أولها
  .للنصوص

لنحو المتعارفة إال بالقدر الذي یساعد على تحلیل أن هذا العلم الجدید ال یستعین بقواعد ا: ثانیها
  .النص وبیان ما فیه من ترابط وانسجام 

أن علماء نحو النص بعد بحثهم في سمات النصوص وأنواعها وتحلیلها یتجهون إلى وضع : ثالثها
نحو خاص لها، وتفسیر ذلك أن هذا النحو ناشئ عن اتجاه لغوي غربي حدیث ینظر إلى النص نظرة 

ة فیعنى بوصف بنیته ویحللها، ویبین العالقات بین أجزائها ، وال یهتم كما في نحونا العربي بالسالمة كلی
من الللحن ، وما تستحقه األلفاظ من إعراب وبناء بل إنه قد یتجاوز عما یقع في النص من مخالفة 

عجب في ذلك فإن للقاعدة دون ضرورة ، ویعد ذلك ضربا من التمیز والتجدید عند قائل النص، وال 
  .النحو عند الغربیین یختلف في منطلقاته ونظراته عن النحو عند العرب

ویذكر علماء نحو النص سبقه معاییر البد من توافرها في النص وبدونها ال یستحق أن یكون 
  :موضعا للدراسة ، وهذه المعاییر هي
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 .منها إلى الالحقویقصد به الترابط اللفظي بأجزاء النص بحیث یؤدي السابق : السبك - ١
 .ویقصد به التالحم والتماسك المعنوي بین أجزاء النص: الحبك - ٢
أن یكون النص مقصودا إلي إنشائه لغرض معین، فال شأن لنحو النص بما كان : القصد - ٣

 .غیر مقصود من النصوص ككالم الناسي والسكران 
لنحو النص بما ویراد به أن یكون النص علي صورة مقبولة للسامع ،فال شأن : القبول  - ٤

 یخالف النظام المقبول في عرف الناطقین ،وال بما فیه لبس یفهم منه خالف المراد 
ویراد به أن یكون النص موافقا للموقف والمقام الذي قیل فیه، فإن لم یوافق : رعایة الموقف  - ٥

 .المقام الذي قیل فیه لم یستحق أن یكون موضعا للدراسة
النص ذا مضمون یراد اإلعالم به ویصلح لإلعالم به ، فال  ویراد به أن یكون: اإلعالمیة  - ٦

 .شأن لنحو النص بالعبارات المبهمة ذات األلفاظ المجهولة المعنى
ویراد به أن یكون النص مرتبطا بنص آخر من جهة كونهما یشتركان في موضوع : التناص  -٧

ه ، أو تفصیًال إلجماله، أو جواًبا واحد ، أو كون التالي تلخیصا للمتقدم أو شرحا له، أو توضیحا إلبهام
 .عن سؤاله

بینت أن أصحاب  "مقارنة بين نحو النص ونحو الجملة" :وفي المبحث الثاني الذي عنوانه
نحو النص یسمون النحو المتعارف منذ القدم في لغتنا العربیة نحو الجملة ، ویقررون أن النحویین 

فصاغوا قواعدها واستقصوا أنماطها ، ولم یتجاوزا حدود  العرب عنوا بدراسة الجملة من الناحیة الوصفیة
الجملة في دراساتهم وتحلیالتهم ؛ ألنهم عدوها أكبر والوحدات اللغویة التي تخضع لدراسة العالم النحوي 
أو البالغي، ویقررون أن نحو الجملة ال یتفق مع نحو النص إال في معیارین من المعاییر السبعة 

یار السبك، ومعیار الحبك، فاألول لتحقیق الترابط اللفظي بین أجزاء الجملة ، مع: المذكورة ، وهما
  .والثاني لتحقیق الترابط المعنوي بینها 

  : ویقرر باحثون في نحو النص أن نحو الجملة یتسم بأربع صفات ینأى عنها نحو النص، وهي

ا خالف القاعدة صفة االطراد بمعنى أن القاعدة في نحو الجملة حكم على اللغة، وكل م - ١
 یوصف بالشذوذ
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ونحو النص ال یلتزم باالطراد في القاعدة بل یجیز لقائل النص مخالفة القاعدة لغیر ضرورة إذا كان 
  .له غرض من تلك المخالفة 

فالقاعدة في نحو الجملة تكون معیارًا للصواب والخطأ منذ استنباطها وٕاقرارها ، : صفة المعیاریة - ٢
  .بذلك في القواعد النحویة ؛ ألنها لیست المعیار الوحید في الحكم على النص ونحو النص ال یلتزم

بمعنى أن القاعدة في نحو الجملة تطبق على ما قیل قبلها وعلى ما یقال بعدها، : صفة اإلطالق- ٣
فهي حكم على الكالم كله، ونحو النص ال یلتزم بذلك فلكل نص ما یالئمه من القواعد ، وقد یحتكم إلى 

  .دة ینشئها بعد اكتمال النص قاع

بمعنى أن القاعدة في نحو الجملة تقتصر على الجملة الواحدة وال تتخطاها إال : صفة االقتصار- ٤
عند اإلضراب أو االستدراك أو العطف أو ما یشبه ذلك، ونحو النص یتجاوز الجملة إلى أجزاء النص 

  .منها كله مهما كان طوله ، ومهما كان عدد الجمل التي یتكون 

  :ویقرر هؤالء أن التشابه بین نحو الجملة ونحو النص یكمن في أمرین 

أن كلیهما یهتم ببیان العالقة النحویة والداللیة بین األجزاء مع االقتصارعلى الجملة أو : أولهما
  .تجاوزها

شارة أن كلیهما یعنى بالوسائل التي تحقق الترابط والتواصل بین األجزاء كأسماء اإل: وثانیهما 
  .واألسماء الموصولة وغیر ذلك

وبالتأمل في أبحاثهم ندرك أن نحو النص یدخل في جملة وظائفه كثیرًا من الموضوعات التي یختص 
مطابقة الكالم لمقتضى الحال، وكمال االتصال واالنقطاع، واإلیجاز واإلطناب : بها علم البالغة ، مثل

بها نقاد الشعر واألدب كالحدیث عن الوحدة العضویة،  والمساواة وغیرها، كما یدخل فیها أمورا یعنى
  .والوحدة الموضوعیة ، والعالقة بین الشكل والمضمون وغیر ذلك 

ویقرر هؤالء أیضا أن العالقة بین نحو الجملة ونحو النص عالقة تكامل ، وأن أحدهما ال یستغني 
نبع لكثیر من آثار نحو النص عن اآلخر ، وأن التراث النحوي المتعلق بنحو الجملة هو أساس وم

  .وتصوراته ومفاهیمه

 



٦ 

 

 

ویذكرون أن فكرة النصیة لیست غائبة عن تراثنا النحوي ، ویستشهدون لذلك بقول ابن 
، وهذا تعبیر "القرآن كله كالسورة الواحدة؛ ولذلك یذكر الشيء في سورة وجوابه في سورة أخرى:"هشام

  .رة الجملة  إلى دائرة أرحب هي دائرة النصعملي عن فكرة الوحدة النصیة ، وخروج من دائ

نقلت ما ذكره  "مالمح لنحو النص في تراثنا النحوي": وفي المبحث الثالث الذي عنوانه
، من أن النحو العربي " عالقة النحو العربي بنحو النص :" الدكتور عبد السالم حامد في بحثه بعنوان 

طار نحو النص توجد فیه لمحات ونظرات نصیة لدى برغم تصنیفه على أنه نحو جملة وال یدخل في إ
بعض النحاة ، واستشهاده على ذلك بأمور نقلها عن ابن جني وابن هشام، كما نقلت ما ذكره الدكتور 

من أنه ثبت " نحو النص وتطبیقاته على نماذج في النحو العربي:" عبد المهدي هاشم في بحثه بعنوان 
النحو أن النحویین العرب قد تناولوا كثیرا من الروابط التركیبیة بحثا له بعد القراءة والتحلیل في كتب 

وتحلیال ، فكان حدیثهم في كثیر من األحیان یتجاوز حدود الجملة الواحدة لیصل إلى جملتین، كما كان 
  .یبحث في اكتمال التركیب اعتمادا على المقام أو السیاق، وهذا كله یدخل في نحو النص صراحة

بینت أن  "من مظاهر نحو النص في تراثنا النحوي: " الرابع الذي عنوانه وفي المبحث
علماء نحو النص یتحدثون عن مظاهر له في تراثنا النحوي، من هذه المظاهر أن فكرة الربط النحوي 
كانت تسیطر على عقول النحویین ، وأن ذلك كان على مستوى المفردات داخل الجملة، وعلى مستوى 

أسلوب العطف، : الواحدة ، وقد بین األستاذ عبد المهدي الجراح نماذج لذلك تتمثل فيیتجاوز الجملة 
واشتراط الربط في الجمل الواقعة خبرا أو صفة أو حاال، وفي جملة جواب الشرط، وجملة الصلة، واقتران 

ه جملتي الشرط والجواب، وتعدد الجمل في مواقع الخبر والنعت والحال،وقد بینت ذلك ونقلته عن
  .بالتفصیل 

اتجهت إلى هذا التطبیق في رسالة     "نظرات في تطبيق نحو النص": وفي المبحث الخامس
السبك والحبك، وهما القاسم المشترك بین نحو الجملة ونحو : لباحث معاصر فوجدته یتناول أمرین، هما

  .النص

تحقق الربط بین وفي الحدیث عن السبك یذكر الباحث أن المراد به جملة من العناصر النحویة 
وسائل سبك نحویة، ووسائل : وسائل السبك، وتنقسم إلى : العناصر البنائیة في ظاهر النص، وتسمى 

سبك معجمیة، ووسائل سبك صوتیة، وفي الوسائل النحویة وجدته یتحدث عن اإلحالة وهي عود 
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مما یربط الجمل بعضها الضمیر أو ما یقوم مقامه من إشارة أو أداة تعریف ، أو إعادة لفظ وغیر ذلك 
ببعض، ثم یتحدث عن األدوات التي تربط أجزاء النص كحروف العطف وأدوات الشرط ، ثم یتحدث عن 
التضام ، والمراد به الطرق الممكنة في رصف الجملة بسبب التقدیم والتأخیر ، والفصل أو الوصل ، كما 

عن التحدید وهو تعبیر عن التعریف أو  یراد به التالزم بین عنصرین أو التنافي بینهما ، ثم یتحدث
  .التنكیر

وفي الوسائل المعجمیة یتحدث عن أشیاء أهمها التكرار من جهة أنه وسیلة للربط لما فیه من تأكید 
  .المعنى

وفي الوسائل الصوتیة تحدث عن أمور تتعلق بالشعر كالتدویر والتقفیة  لكون الرسالة تطبیقا على 
  .دیوان شعري 

عن الحبك ذكر وظیفته وهي الربط المعنوي بین عناصر النص ثم ذكر أهمیته ووسائله وفي الحدیث 
تشمل التفسیر والتعلیل والتذییل : طرفیة تشمل العنوان واالبتداء واالنتهاء، وداخلیة: وقسم وسائله إلى 

  .وتفصیل المجمل، وما في النص من تقابل ، وما فیه من حوار

بینت أن وظیفة النحوي هي ضبط  "حاجة الدارسین إلى نحو النص": وفي المبحث السادس وعنوانه
ألسنة المتكلمین وأقالم الكاتبین بما نطقت به العرب في عصور الفصاحة، وتعریفهم بالضبط الصحیح 
للقرآن والحدیث وغیرهما من النصوص العربیة الفصیحة؛ ألن النحو عني منذ نشأته بصیانة اللسان من 

أواخر الكلمات ، ووضع في األساس لمنع تسرب اللحن إلى ألسنة الناطقین ،  الخطأ والزلل في ضبط
ولبیان النطق الصحیح الفصیح في مجالي اإلعراب والبناء ، وبینت أن نحو النص لیس نابعا من قواعد 
النحو وأصوله العربیة ، وٕانما هو وافد مترجم عن لغات أخرى ألقوام تختلف نظرتهم إلى النحو عن 

، ثم بینت أن نحو النص یمكن أن یدخل في دائرة علوم البالغة والنقد األدبي التي تهتم بدراسة  نظراتنا
النص الكلي ، وقد یدخل في دائرة علم التفسیر لبیان الترابط والتكامل بین أجزاء السورة الواحدة وسور 

  .القرآن جمیعها 

  لتوفیقهذا وبا� ا                                           
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        لمبحث األوللمبحث األوللمبحث األوللمبحث األولاااا

        التعريف بنحو النصالتعريف بنحو النصالتعريف بنحو النصالتعريف بنحو النص

        : : : : المعنى اللغويالمعنى اللغويالمعنى اللغويالمعنى اللغوي_ _ _ _ أأأأ

  .نحو، ونص: یشتمل هذا العلم المركب اإلضافي على كلمتین

: نحا الشيء: القصد إلى الشيء، یقال: مصدر نحا ینحو نحًوا، ویستعمل في معان ، منها:  "النحو"و
مال : نحا إلیه: المیل إلى الشيء، یقال :قصد قصده، وفعل فعله، ومنها: قصده، ونحا الولد نحو والده

  .صرفه: نحاه عنه: صرف شيء عن شيء، یقال: إلیه، ومنها 

رفع القول، وٕاسناده إلى صاحبه، : مصدر نص ینص نصـًا، ویستعمل في معان ، منها: "النّص "و
ه وأظهره، رفع: نص الشيء: الرفع واإلظهار، یقال: رفعه وأسنده إلى صاحبه، ومنها: نص القولَ : فیقال

ض لما فیه من جعل بعضه فوق بع: نص المتاع: منه نصبه ورفعه، ویحتمل أن یكون : ونص عنقه
استقصى : ، أينص فالنـًا: استقصاء المسألة الستخراج ما عند المخاطب، فیقال: الرفع واإلظهار، ومنها

  )١(.مسألته عن الشيء حتى استخرج ما عنده

الصطالحي من هذه المعاني هو القصد في النحو واستقصاء ویبدو لي أن الموافق لنحو النص ا
 يالمسألة في النص؛ وذلك لما في نحو النص من القصد إلى االستقصاء في النص، واستخراج ما خف

  .على السامع أو القارئ منه

        ::::المعنى االصطالحيالمعنى االصطالحيالمعنى االصطالحيالمعنى االصطالحي____بببب

راء كالم العرب العلم المستخرج بالمقاییس المستنبطة من استق:"في االصطالح بأنه "النحو"یعرف 

وهذا یصلح تعریفـًا لعلم العربیة إذا أرید به ، )٢("فة أحكام أجزائه التي ائتلف منهاالموصلة إلى معر 

اللغة، : أطلق علم العربیة من التقیید شمل اثني عشر علمـًا، هي االختصاص بعلمي النحو الصرف ، فإذا

                                                           

  .والمعجم الوسیط ،في معجم الرائد) ن ص ص( مادة : انظر)١(
  .١/١٥شرح األشموني لأللفیة )٢(
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وٕانشاء  ،والخط ،وقرض الشعر ،والقافیة ،وضوالعر ، والصرف، واالشتقاق، والنحو، والمعاني، والبیان

  )١( .والمحاضرات ، ومنه التواریخ ،والرسائل ،الخطب

فكرة مكتوبة أو منطوقة بشرط أن تكون وحدة  في علم اللغویات لإلشارة إلى أي تستخدم" النص"وكلمة 
تنشا بینها عالقات متكاملة ، وقد وردت للنص تعریفات كثیرة تنطلق في غالبها من أنه تكوین من الجمل 

  )٢( .تماسك

تتابع متماسك من الجمل، وذلك یعني أن النص وحدة بنائه هي  :ومن ذلك ما قیل في تعریفه من أنه 

  )٣( .الجملة، وأنه ال بد من تعددها، وینبغي أن یكون مترابطـًا متماسكـًا من جهة مضمونه

، وال تقوم بوظیفته دائرة النصخل في ، واألبنیة المكونة من جملة واحدة ال تدفالجملة المختصرة
بالمعنى التواصلي ؛ ألن العلوم النصیة تهتم بالنصوص التي تظهر فیها درجة أعلى من التعقید سواء من 
الناحیة النحویة أو من الناحیة الموضوعیة، فالنصوص التي تتحقق بوصفها هي التي تشكل تتابعات من 

  )٤(.يجمل تكون هي مجال موضوع التحلیل اللغو 

الصیغة المنطوقة أو المكتوبة التي صدرت عن المتكلم أو المؤلف في :"هو وقد قیل في تعریف النص،
موقف ما قاصًدا داللة ما، وهذه الصیغة قد تكون لفظة أو إشارة أو جملة أو متتالیات من الجمل 

  )٥(."المترابطة

  .ذلك من بیان حقیقته ووظیفته  وهذا التعریف ال یناسب نحو النص بمعناه االصطالحي كما سیتبین

  

                                                           

  .١/١٦، وحاشیة الصبان على األشموني ١/١٦شرح األشموني لأللفیة : انظر)١(
  .٢١مدخل إلى علم لغة النص صـ: انظر)٢(
  .٢١التحلیل اللغوي للنص صـ: انظر)٣(
  .٢٨لسابق صـاالمصدر )٤(
  .)بحث منشور على اإلنترنت( یف لعبد العزیز فتح هللا التماسك النصي في الحدیث الشر )٥(
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وقد اختلف العلماء في تحدید ماهیة نحو النص وتقدیم تعریف واضح له  غیر أن المستخلص من 
كالمهم بشكل عام أنه ذلك الفرع من النحو الذي یصف وسائل التعبیر المسئولة عن عملیة تشكیل 

  )١(.النص

بحثیة مركبة تمتد قدرتها التشخیصیة إلى ما هو نمط من التحلیل ذو وسائل : ومما قیل في تعریفه

  )٢(.وراء الجملة باإلضافة إلى فحصها لعالقات المكونات التركیبیة داخل الجملة

هو العلم الذي یبحث في سمات النصوص وأنواعها، وصور الترابط واالنسجام داخلها، : وقیل أیضـًا
ما یسهم في ما ووضع نحو خاص لها ویهدف إلى تحلیلها في أدق صورة تمكننا من فهمها وتصنیفه

  )٣(.إنجاح عملیة التواصل التي یسعى إلیها منتج النص ویشترك فیها متلقیه

  :هذا التعریف بأنه أوفى التعریفات وأوضحها وأدقها ألربعة أمور)٤(ویصف باحث معاصر

  ."البحث في سمات النصوص وأنواعها" :وهي ،ألنه بین مهمة ومجال عمل نحو النص-

السبك والحبك : ، همامهمین لنحو النصومعیارین ر على وجه الخصوص إلى ملمحین رئیسین وأشا-
واالنسجام للمفاهیم  ،، حیث إن الترابط لأللفاظ والصیغ"وصور الترابط واالنسجام داخلها:"في قوله
  .والمعاني

لعظمى له ، م ا، والمها"تحلیل النصوص في أدق صورة: "وبین األهداف القریبة لنحو النص ، وهي-
  ".وتصنیفها، ووضع نحو خاص لها فهم النصوص: " وهي

  .تواصل بین المبدع والمتلقي وهي القضیة ذات األهمیة الكبرى لدى النقادالوأشار إلى عملیة  -

  

                                                           

  .٤٦هري دراسة نحویة نصیة صـاشعر محمد مهدي الجو )١(
  .٢/٥٦٣عناصر السبك بین القدماء والمحدثین: ینظر)٢(
  .٥صـ)نماذج من السنة النبویة( علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق)٣(
هري دراسة نحویة اشعر محمد مهدي الجو ( :في كتابهصالح عبد العظیم الشاعر / هو الدكتور)٤(

  .٤٨صـ) نصیة
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        معايير نحو النصمعايير نحو النصمعايير نحو النصمعايير نحو النص

ة الكلیة للنص وتحلیلها وبیان عالقاتها یناه لغوي غربي حدیث یعنى بوصف الباتج" نحو النص"إن 
ن االقتصار على دراسة الجملة فقط كما هو مألوف في النحو العادي مع تركیز االهتمام على من دو

  )١(.التي تحقق تماسك النص وتناسقه توضیح أوجه االطراد والتتابع اللغویة والنصیة

  :)٢(وهذا االتجاه یضع سبعة معاییر تكفل للنص صحة كونه نصـًا، وهذه المعاییر هي

ویقصد به تتابع البناء الظاهري للنص عن طریق استخدام  ،و الربط النحويالسبك أو التماسك أ- ١
ارتباط وحدات النص من خالل مفاهیم نحویة : ، وبعبارة أخرى هولربط النحویة والقاعدیة المختلفةوسائل ا

الالحق، ویتحقق لها بحیث تبدو عناصر بناء النص على صورة وقائع متتابعة یؤدي السابق منها إلى 
  .النظمي، وهذا المعیار شكلي صناعي یدرس المباني للتوصل إلى المعانيط الرصفیأو الرب

: لنص ، وقد یطلق علیه ویقصد به التتابع الداللي للمفاهیم والعالقات داخل ا الحبك أو التناسق،- ٢
تشكیل أو التماسك الداللي، وهذا المعیار ألصق بجانب الربط المعنوي، وهو العنصر األهم في االلتحام 

المعنى بحیث یشكل مع معیار السبك وحدة ثنائیة الوسائل لربط اللفظ بالمعنى، وهو معیار ذوقي معرفي 
  .یوضح جمالیات النص وأدبیاته

القصد أو المقصدیة ، وهو موقف منشئ النص من كون صورة ما من صور اللغة قصد بها أن  - ٣
غایة بعینها، وبناء على ذلك ال یكون من قبیل النص  تكون نصـًا مسبوكـًا محبوكـًا موضوعـًا للتوصل إلى

  .لغو الكالم وحشوه وكالم المكره والناسي والمخطئ والسكران

القبول أو المقبولیة، وهي صفة تعني أن النص یمثل صورة مقبولة من صور اللغة بین أجزائها  - ٤
بل مطابقة القاعدة، وتعني أنه تماسك والتحام وهي محددة الداللة ، وهذه صفة یضعها نحو النص في مقا

تسخیر كل  لكن یعمل علىالتردد في األوجه اإلعرابیة المختلفة في الموضع الواحد ، و _مثالً _ال یقبل 
أنه ال یقبل التردد في أوجه اإلعراب الناتج عن : صفاته التخاذ قرار یؤدي إلى تحدید المعنى، ومثال ذلك

                                                           

  .٥٢سعید بحیري صـ/للدكتور ) المفاهیم واالتجاهات_علم لغة النص( انظر)١(
عبد السالم حامد، وشعر محمد مهدي /عالقة النحو العربي بنحو النص لألستاذ الدكتور: ینظر)٢(

  .٤٩، ٤٨هري صـاالجو 
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، "زیارة األصدقاء تسعد النفس": ى الفاعل أو المفعول كما في أن المصدر من الممكن أن تكون إضافته إل
عجبت لمعلمة اللغة ": أو التردد الناتج عن أن الصفة بعد المتضایفین صالحة لكل منهما كما في 

صورة ما من صور اللغة ینبغي لها أن  یتضمن موقف مستقبل النص إزاء كون، فهذا المعیار "العربیة
  .نص ذو سبك والتحام تكون مقبولة من حیث هي

رعایة الموقف أو الموقفیة أو المقامیة، وهذا المعیار هو مجموع العوامل التي تجعل نصـًا ما ذا  - ٥
ارتباط وثیق بالموقف االتصالي ، فال یوجد نص دون ارتباط بالموقف ؛ ألن معنى النص واستعماله 

امل التي تجعل النص مرتبطـًا بموقف سائد یطلق على العو  تتحدد كلها من خالل الموقف ، فهوواستقباله 
َوَال ُتِطِع اْلَكاِفِریَن َواْلُمَناِفِقیَن (:یمكن استرجاعه، ومثال هذا للتطبیق على القرآن الكریم توجیه قوله تعالى

،فبمراعاة ما نعرفه من السیرة نحكم على اسم المصدر فیه )٤٨سورة األحزاب ، من اآلیة ()َوَدْع َأَذاُهمْ 
هو الذي كان یؤذى ، وكذلك توجیه  ����ن النبي ال إلى المفعول؛ إذ إن المعروف أ مضاف إلى الفاعلبأنه 

ْعَر (:قوله تعالى فیه نافیة ولیست " ما"یوجه على أن ) ٦٩یس ، من اآلیة ()َوَما َیْنَبِغي َلهُ َوَما َعلَّْمَناُه الشِّ

  ).ما ینبغي له( موصلة كما یسمح بذلك احتمال الكالم في 

، وتتعلق بإمكانیة توقع المعلومات الواردة في النص أو عدم توقعها على اإلعالمیة أو اإلبالغیة - ٦
سبیل الجدة ، ومعناها أن یكون للنص مضمون یرید منشئ النص إبالغه للمتلقي فلیس من قبیل النص 

  :قول المجنون 

  محكوكة العینین معطاء القفا       كأنما قدت على متن الصفا
  لى متن شراك أعجفا      كأنــمـــا تــنــشـــر فیه مصحفاتمشي ع

ال یكون لنحو الجملة ، ومثل هذا ربما هرائي ال معنى له وكذلك كل كالمإذ ال مضمون للبیتین، 
، لكن ترتیبها بحیث یجوز أن تحلل وتعرب؛ ألن كل جملة استوفت أركانها ومكمالتها وحسن اعتراض علیه

  .هذا إال بعد طول تأمل وتحلیلل مثل بنحو النص ال یق

التناص وهو عالقة تقوم بین أجزاء النص بعضها وبعض كما تقوم بین النص والنص اآلخر  - ٧
، وعالقة المتن بالشرح ، وعالقة التلخیص بالنص الملخص ، وعالقة الغامض بما كعالقة الجواب بالسؤال

  .والمحتمل المعنى بما یحدد معناه یوضحه
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یر معیارا السبك والحبك ، فهما یتصالن بالنص في ذاته ، ویعمالن في تآلف وتآزر وأهم هذه المعای
  .حمیمین ، ویتكامالن وفق نظریة اللفظ والمعنى
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        المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        مقارنة بين نحو النص ونحو الجملة لدى المحدثينمقارنة بين نحو النص ونحو الجملة لدى المحدثينمقارنة بين نحو النص ونحو الجملة لدى المحدثينمقارنة بين نحو النص ونحو الجملة لدى المحدثين

ویقررون أن ) نحو الجملة(یم بـیذهب المحدثون إلى تسمیة ما ظهر من النحو في التراث العربي القد
النحویین منذ البدایة حملوا على عاتقهم مهمة دراسة الجملة من الناحیة الوضعیة فصاغوا قواعدها 
واستقصوا أنماطها ولكنهم لم یتجاوزوا حدود الجمل في دراساتهم وتحلیالتهم ؛ ألنهم عدوا الجملة أكبر 

  )١(.لنحوي أو البالغيالوحدات اللغویة التي ستخضع لدراسة العالم ا

أو تتابع من عناصر القول  ،بأنها عبارة عن فكرة تامة :لنحو النص الجملةَ  الدارسین ویعرف أحدُ 

  )٢(.ینتهي بسكتة

الكالم أو الجملة هو ما تركب من ": قول األستاذ عباس حسن: وللعلماء تعریفات أخرى للجملة ، منها

، )٤("الجملة قول مؤلف من مسند ومسند إلیه": ، وقول آخر  )٣("كلمتین أو أكثر وله معنى مفید مستقل

ي المركب الذي الجملة هي الصورة اللفظیة الصغرى للكالم المفید في أي لغة من اللغات، وه": وقول ثالث
ها في ذهنه، ثم هي الوسیلة التي تنقل ما جاء في صورة ذهنیة كانت قد تألفت أجزاؤ  یبین المتكلم به أن

  )٥(."إلى ذهن السامعذهن المتكلم 

قول مفید یحسن السكوت علیه ما عدا :"فتحي الدجني أنه ینبغي تعریف الجملة بأنهاویرى الدكتور 

، وٕانما استثنى ذلك من التعریف ؛ ألن هذه الجمل ال یفید كل منها معنى )٦("جملة الشرط وجوابه والصلة

أن الجملة ترادف الكالم ، وأنها القول المركب ، ویرى السیوطي تبعـًا لشیخه الكافیجي ن السكوت علیهیحس
وأما إطالق الجملة على ما ذكر من الواقعة شرطـًا أو : الذي یفید فائدة یحسن السكوت علیها، ثم یقول

                                                           

  .باإلنترنت نقل من الموسوعة الحرة)١(
  .)م٢٠٠١مكتبة زهراء الشرق ( ١٧نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي ألحمد عفیفي صـ)٢(
  .١/١٥النحو الوافي )٣(
  .٩٢لمعجم في النحو والصرف لزین العابدین التونسي صـا)٤(
  .٣٢في النحو العربي نقد وتوجیه صـ)٥(
  .٣٨الجملة النحویة نشأة وتطورًا وٕاعرابـًا صـ)٦(
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جوابـًا أو صلة فإطالق مجازي؛ ألن كًال منها كان جملة قبل ذلك فأطلقت الجملة علیه باعتبار ما كان 

  )١(.غین ؛ ألنهم كانوا كذلككإطالق الیتامى على البال

من المحدثین للمقارنة بین نحو النص ونحو الجملة، ومن أوضح ما كتب في ذلك  ونوقد تعرض كثیر 
حیث یستهل " عالقة النحو العربي بنحو النص"عبد السالم حامد في بحثه / ما ورد في كتابةالدكتور

نحو جملة أو من _یعني النحو العربي _د أنه إذا قارنا بین النحو العربي ونحو النص نج: " حدیثه بقوله
  :لسانیات الجملة ، ثم ینقل عن الدكتور تمام حسان الصفات التي یتسم بها نحو الجملة، وهي

ومعناه أن القاعدة حكم على اللغة الفصیحة ، وعلى رغم االعتراف بالفصاحة للشذوذ : االطراد  - ١
 .یظل الشاذ شاًذا

سابقة على النص ، وأنها معیار للصواب والخطأ ینبغي أن  وتعني أن القاعدة: المعیاریة  - ٢
 .یراعى عند إرادة القول 

اإلطالق، ومعناه أن القاعدة النحویة صادقة على ما قیل من قبل ، وما سیقال من بعد ، فهي  - ٣
 .الحكم الذي یرد إلیه الكالم كله

 عند اإلضراب أو الواحدة فال یتخطاها إالاالقتصار في بحث العالقات على حدود الجملة  - ٤
 .االستدراك أو العطف أو ما یشبه ذلك

  .ونحو النص ینأى عن هذه الصفات األربع كلها: " ویقول بعد ذلك 

فهو فیما یتعلق باالطراد یعترف بالمؤشرات األسلوبیة ، وهي تصرفات خاصة یلجأ إلیها منشئ     
  .النص لیمیزه عن غیره أو لیثیر بها انتباه المتلقي

أبعد ما یكون عن المعیاریة واإلطالق ؛ ألنه نحو تطبیقي ال یأتي دوره إال بعد أن ینشأ وهو    
  .النص ویكتمل

وكذلك یتجاوز نحو النص العالقات داخل حدود الجملة الواحدة إلى أجزاء النص كله أیـًا كان    
  ."طوله محلًال إیاها ومتتبعـًا لها

                                                           

  .، مطبعة السعادة١٣، ١/١٢همع الهوامع : انظر)١(
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ا نحو النص ، والتي تكفل للنص صحة كونه نصـًا منها ثم یذكر أن المعاییر السبعة التي وضعه   
القصد والقبول ورعایة : ، وهيده ، وال تعنى نحو الجملة في شيءخمسة تخص نحو النص وح

: الموقف واإلعالمیة والتناص، والمعیاران الباقیان یتفق فیهما نحو النص  ونحو الجملة، وهما
ي عالقة لفظیة تشمل االفتقار واالختصاص والتالزم معیار السبك أو التضام أو الربط النحوي، وه

  .والمطابقة وعود الضمیر وما شابه هذا

ن تجعل أحدهما غیر ناب في تضامیمال ومعیار الحبك أو االتساق ، وهو عالقة في المعنى بین   
 "االسماء تحتن": ، وال لجملة اسمیة مثل"فهم الحجر": الفهم عن اآلخر، فال وجه لجملة فعلیة مثل

، وقد یكون مقبوًال في المواقف غیر المعتادة ي الظروف العادیة الستعمال اللغةفذلك غیر مقبول ف

  )١(.كالسخریة والمجاز 

  :وهناك تشابه بین نحو الجملة ونحو النص من زاویتین

وكذلك نحو النص حویة والداللیة بین كلمات الجملة، أن نحو الجملة یهتم ببیان العالقة الن: األولى
یهتم ببیان العالقة النحویة والداللیة بین جمل النص فكالهما قائم على أساس تبین العالقة بین 

  .العناصر اللغویة

أن نحو النص یستخدم كثیرًا من المسلمات التي انتهى إلیها نحو الجملة فنجد فیه حدیثـًا : الثانیة 
ي تساعد على تحقیق الترابط واألسماء الموصولة وغیرها من الوسائل الت ،عن أسماء اإلشارة

وابط التي تربط الجمل والتواصل بین الجمل ، فإن أهم شيء في نحو النص هو الحدیث عن الر 

  )٢(.بعضها ببعض

لكن نحو الجملة في بیانه للعالقة النحویة والداللیة بین العناصر اللغویة في الجملة ال یبحث عن 
، كما أن نحو ل عمله هو البحث عن تلك األمورجالبالغة وأثرها في السامع  بینما نحو النص 

                                                           

سعید بحیري / تمام حسان ، وعلم لغة النص للدكتور / نحو الجملة ونحو النص محاضرة للدكتور)١(
  .، وعالقة النحو العربي بنحو النص للدكتور عبد السالم حامد١٣٤صـ

  .نقًال عن الموسوعة الحرة)٢(
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، وذلك ما مناسبتها لما قبلها أو ما بعدها الجملة ال یهتم  بالعالقة بین شكل الجملة ومضمونها أو
  .یهتم به نحو النص

ویمكن القول إن نحو النص یدخل في جملة وظائفه كثیًرا من الموضوعات التي یختص بها علم 
واإلطناب والمساواة  واإلیجازتضى الحال، وكمال االتصال وكمال االنقطاع، مراعاة مق :البالغة مثل

الوحدة العضویة والوحدة  الحدیث عن :وغیرها، ویدخل موضوعات من مهمات نقاد األدب مثل
  .والعالقة بین الشكل والمضمون وغیر ذلك  ،ةالموضوعی

، وأن ن نحو الجملة عالقة تكاملینه وبیویستفاد من أقوال الباحثین في نحو النص أن العالقة ب
، وأن التراث النحوي بما یحویه من مفاهیم وقواعد هو األساس الفعلي ال یغني عن اآلخرأحدهما 

لالتجاهات النصیة وهو منبع كثیر من أفكارها وتصوراتها ومفاهیمها ، وذلك واضح بشكل كبیر في 

  )١(.مؤلفات رواد نحو النص ومناهجهم في التحلیل النصي

فحین نقرأ مثًال قول ابن  ،إن فكرة النصیة نفسها لیست غائبة عن تراثنا النحوي:"أحدهمویقول     
، نجده "ة وجوابه في سورة أخرىالقرآن كله كالسورة الواحدة ، ولهذا یذكر الشيء في سور :"هشام

هي دائرة ، وخروجـًا من دائرة الجملة إلى دائرة أرحب عن فكرة الوحدة النصیة اًـ ًا عملیر یتعب

إحكام أمر الجملة نحو الجملة إًذا لیس بریئـًا من نحو النص لكنه جعل : " ، ویقول)٢("النص

اهتمامه األول، ووقف عندها وقوفـًا وظیفیـًا لیترك ما فوقها لغیره من التخصصات تكمل التالحم 
فوق مرام الجملة سبكـًا وحبكـًا، وال ننسى أن النحاة في سیاق نحو الجملة قد أقروا عدة أمور ت

  )٣(".كمراعاة السیاق مقامـًا وحاًال، وأمن اللبس لدى السامع 

وقد ظل نحو الجملة منفرًدا بالساحة العلمیة أزمنة متطاولة ، ثم جاء نحو النص بناًء علیه 
وتطویرًا له، ومن المسلمات أن العلوم في تطورها ال یلغي الالحق منها السابق، وٕانما یأخذ مكانـًا 

ین حو نبه، وهذا التطویر أبرز خالفـًا بین نحو الجملة ونحو النص، وأبرز نقاط الخالف بین النبجا
كما أنه یقتصر على مناط  ،أن نحو النص یتجاوز الجملة ویحدد النص بأنه وحدة داللیة كبرى

                                                           

  .٣٦سة نحویة نصیة صـشعر محمد مهدي الجواهري درا: انظر)١(
  .٣٧، ٣٦المصدر السابق صـ)٢(
  .٣٧لمصدر نفسه صـا)٣(
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، كیبیة وااللتزام الحرفي بالمعیاراإلبداع، ویتخفف من كثیر من قضایا نحو الجملة كالصحة التر 
لیقف عندها بل لینفذ إلى أغراض فنیة جوهریة بالنسبة له، یتناولها وحین یتناول هذه القضایا ال 

في االعتبار من قبل في نحو الجملة  كما أنه یتوسعویراعي في وصفه وتحلیالته عناصر لم توضع
غیر ذلك من والتراكیب المحوریة و  ،وأبنیة التطابق والتقابل، عالقات التماسك النحوي النصي :مثل

  .الظواهر التي تخرج عن إطار الجملة المفردة

وخالصة القول إن نحو النص یعطي الجملة حقها وال یجور علیه ویعدها وحدة محوریة لبنیة 

  )١(.ة لذاتها، وجزء من كل ولیست مقصودة، لنكها في نظره تابعة ال رئیسالنص
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  المبحث الثالث

  النحوي مالمح لنحو النص في تراثنا

) عالقة النحو العربي بنحو النص(:السالم حامد في بحث له بعنوان عبد/ ذكر األستاذ الدكتور
 هأن النحو العربي برغم تصنیفه على أنه نحو جملة وال یدخل في إطار نحو النص یمكننا أن نجد فی

یتضح  وذلك ،ظ فیه كثیًرا من المعطیات النصیة، وأن نالحمحات ونظرات نصیة لدى بعض النحاةل
 االلتفات إلى أثر النحو العربي فیما: حصر جهود النحاة النصیة، والثانیة: أوالهمافي مسألتین، 

  .)لسانیات النص العربیة(ُسمي بـ 

اة وفي دراسة أعالم النح ،وحصر جهود النحاة النصیة یكون بدراستها في نماذج تمثلها - 
 .لتطبیقي، وبدراسة النحو االذین ُعنوا بالنص واهتموا به

وابن هشام ، فابن  ،ابن جني :ومن أعالم النحاة الذین عنوا بالنص عنایة كبیرة نظریsا وتطبیقیsا
وشروحه الشعریة  ،والمحتسب ،الخصائص: وبخاصة في كتبه جني جمع بین النظر والتطبیق

  )١(.رها، ولها أثوتطبیقات كثیرة ال تُنكر ،وآراء ،ومبادئ ،، وكان له في ذلك أصولالمتعددة

االستشهاد بالتطبیق و  –وشرح شذور الذهب  ،سیما مغني اللبیبوال –وابن هشام اهتمَّ في كتبه 
، بل إن كتابه المغني متوجه توجًها نصیsا باهتمامه كثیرًا بالقرآن من حیث الغایة كثیرًا بالقرآن الكریم

  .والتنظیر والتطبیق ، ومراجعة مقدمة الكتاب ومسائله تثبت هذا

الموضوعة ذكر في المقدمة أن غرضه من كتابه تیسیر علم اإلعراب بعد أن أصبحت الكتب  فقد
لیة التي تضبط الفهم وتذلل ، ولیس فیها األصول العامة والقوانین الكفیه مكررة ملیئة بالحشو

  .الصعب، وكل ذلك خدمة للقرآن الكریم، والحدیث الشریف

للحدیث عن حروف المعاني وهي ذات فاعلیة  نصف الكتاب تقریًبا خصص أن وباإلضافة إلى
كبیرة في الربط وبناء الجمل وتتابعها نجد األبواب اآلتیة من أهم مسائل الكتاب التي تنصبُّ على 

  :ن الموضوعات حدود الجملة الواحدةوتجاوز في كثیر م ،التنظیر لنحو الجملة الموجه للتطبیق

، ومن ذلك الجمل التي لیس سامها وأحكامهاأقوهو في تفسیر الجملة وذكر : الباب الثاني - 
 )٢(.لها محل من اإلعراب وهي سبع ، والجمل التي لها محل من اإلعراب وهي تسع

                                                           

  . ٢٠٨،  ١/١٨١للغویین أبو الفتح عثمان بن جني عبقري ا) ١(

  . ٢/٣٧٤مغني اللبیب ) ٢(
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وما یفترق ، ما یعرف به المبتدأ والخبر :مثل ،وهو في ذكر أحكام یكثر دورها: الباب الرابع  - 
روابط الجملة بما هي خبر : هتینفیه عطف البیان والبدل، والحال والتمییز، وتفصیل الروابط من ج

 )١(.عنه وهي عشرة ، واألشیاء التي تحتاج إلى رابط وهي أحد عشر شیًئا
: وهي عشر منها ،االعتراض على المعرب من جهتها الجهات التي یدخل: اب الخامس الب - 

وأن  ، وأن یخرَّج على ما لم یثبت في العربیة،الصناعة وال یراعي المعنى والعكسأن یراعي ظاهر 
، وأنه عي الشروط المختلفة بحسب األبواب، وأال یرایحتمله اللفظ من األوجه الظاهرة یترك بعض ما

 )٢(.تجوز أشیاء في الشعر وال تجوز في النثر
 )٣(.في ذكر أمور اشتهرت بین المعربین والصواب خالفها: الباب السادس  - 

وكتب التفسیر التي اهتمت  ،ن معانیهه كتب إعراب القرآن وبیاوأما النحو التطبیقي فالمقصود ب
  .بالنحو، وشروح الشعر المختلفة

رآن ومن المعروف أن حیویة النحو العربي في القدیم نبعت من أنه علم نصي نشأ في حضن الق
، وأن النحاة لم یوقفوا دراستهم على الجانب النظري بل تخطوا ذلك إلى الكریم والشعر العربي القدیم

تخذین من القرآن الكریم والشعر العربي القدیم وشعر معاصریهم أحیاًنا مادة الجانب التطبیقي م
  )٤(.خصبة للتطبیق النحوي

 –ثم ذكر مثاًال لذلك من القرآن الكریم وهو ما قدمه أبو حیان من تحلیل وتفسیر حول قوله 
َالِة َوإِنََّها َلَكِبیَرٌة ِإالَّ ﴿:  - تعالى  ْبِر َوالصَّ الَِّذیَن َیُظنُّوَن َأنَُّهْم ) ٤٥( َعَلى اْلَخاِشِعیَن َواْسَتِعیُنوا ِبالصَّ

: فقد تكلم في اآلیتین بالتفصیل عن النقاط اآلتیة] ٤٦،  ٤٥البقرة [﴾ ُمَالُقو َربِِّهْم َوَأنَُّهْم ِإَلْیِه رَاِجُعونَ 
نه أو ) ذینال(موقع  –) إال(االستثناء المفرغ بـ  –واحتماالته المختلفة ) إنها(مرجع الضمیر في 

وكونه بمعنى ) یظنون(في  معنى الظن –یجوز فیه اإلتباع والقطع إلى الرفع أو النصب للمدح 
: مثل)َفَعل(تأتي بمعنى ) فاَعل(إذا قیل إن  معنى المالقاة صرفیsا بناًء على أنه –و الحسبان أالیقین 

تدل على االشتراك فمادة ) لقي(ألن الصیغة المجردة من هذا الفعل ؛ عافى وعاقب فهذا ال یصح هنا
وكون ) ربهم(معنى اإلضافة غیر المحضة في  –اللقاء مجردة ومزیدة تقتضي االشتراك في كل حال 

                                                           

  .٥٠٢،  ٢/٤٩٨ مغني اللبیب) ١(

  .٥٩٢-٢/٥٢٧المصدر نفسه ) ٢(

  .٢/٦٥٠المصدر نفسه ) ٣(

  .١٣مصطفى النحاس صـ / طاب ، للدكتورنحو النص في ضوء التحلیل اللساني للخ: ُینظر ) ٤(
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أن : األول  ،لمالقاة داللیsا على أربعة أوجهتفسیر معنى ا –إلضافة إلى الرب في غایة الفصاحةا
الظن على بابه یراد به الترجیح، ن ، وعلى هذا یكو -سبحانه  - یكون اللقاء بمعنى رؤیة هللا 

، والظن بمعنى یظنون أنهم مالقو جزاء ربهم: والتقدیر ،أن یكون على حذف مضاف: والثاني
الظن على هذا بمعنى الیقین أن یكون بمعنى الكنایة عن الموت وانقضاء األجل ، و : الیقین، والثالث 

، والظن ون أنهم مالقو ثواب ربهمیظن: أن یكون بمعنى حذف مضاف أخص، أي: بع ، والراأیًضا
  )١(.هنا على بابه بمعنى الحسبان

ثم ذكر مثاًال تطبیقیsا للشعر وهو شرح ابن هشام لقصیدة بانت سعاد، وهو من شروحها التي 
اهتمت في المقام األول بإعرابها ومسائلها النحویة لكنه ال یخلو مع ذلك من وجوه أخرى من 

قة خال ئد اللغویة والبالغیة واألدبیة وغیرها ، وقد اشتمل على مسائل دقیكاالهتمام بالفوا ،االهتمام
ابن هشام شرح المعنى اإلجمالي ومن النماذج العملیة في هذا الشرح أن  ،من أكثرها جمیع مصنفاته

ل في شرح ، ولذا قاا بربط معاني األبیات فیما بینها، وكان في الوقت نفسه معنیs ة عشر بیتًاتلس
  :ثامن والثالثینالبیت ال

  والَعْفُو ِعْنَد َرسوِل ا|َِّ مأمولُ ... يـــــــــَدنـــــــَأْوعَ وَل ا|َِّ ــــأُْنِبْئُت أّن رس
  :وبعده قوله) ة التنصل واالستعطافجمیع ما تقدم توطئة لهذا البیت فإن غرضه من القصید(

  َوَتْفصیل َواِعیظٌ ُقْرآن فیها مَ  ...ـالذي َأْعَطاَك نافلَة الهداك ! َمْهالً 

  :تتمة لالستعطاف، واالستعطاف فیه من جهاتفبیَّن ابن هشام أن هذا البیت وما بعده     

التذكیر بنعمة هللا : ، والثالث)هداك(:الدعاء له في قوله: طلب الرفق واألناة، والثاني :أحدها 
ُخِذ اْلَعْفَو  ﴿:نزیل من قوله تعالىما جاء في التالتذكیر ب: اإلقرار بالتنزیل، والخامس: علیه، والرابع

  )٢(.]١٩٩/ األعراف [﴾ َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلین

عربیة ذكر أن هذه وفي موضوع االلتفات إلى أثر النحو العربي فیما سمي بلسانیات النص ال
، رالذي یركز على الشعالنقد األدبي ، و تتعامل مع النثر والشعرالتي البالغة  :اللسانیات تشمل

، وهذه العلوم بطبیعتها )٣(والتفسیر وأصول الفقه وهما موجهان إلى القرآن والحدیث النبوي
                                                           

  ) .م١٩٩٢(بیروت  –دار الفكر . ط  ،٣٠١،  ١/٣٠٠البحر المحیط ) ١(

،  ١٠٠،  ٩٩ـ الســید إبــراهیم محمــد صــ/ للــدكتورقصــیدة بانــت ســعاد لكعــب بــن زهیــر وأثرهــا فــي التــراث : انظــر ) ٢(
  .٩٣محمود یاقوت صـ / ت سعاد للدكتور، ومنهج ابن هشام في شرح بان١٣١

  .٩٥مدخل إلى انسجام الخطاب صـ .. لسانیات النص : انظر ) ٣(

 



٢٢ 

 

 

الجملة كثیرًا ووسعته  ، ومع هذا نجد أنها أفادت من نحوومباحثها توجه إلى النصواهتماماتها 
  .وبنت علیه، وخاصة في البالغة والتفسیر

یمن في ذلك هو ، وكان المبحث المهدوات التي یتماسك بها الخطابباألفالبالغة العربیة اهتمت 
، حة یتم فیها استحضار باب التوابع، وهو یقوم على أسس نحویة واضمبحث الفصل والوصل

وعبد القاهر  ،وابن جني ،وبالجملة فالبالغة لها أصول نحویة نصیة مستمدة من جهود سیبویه
  .الجرجاني 

، والداللة ،والمعجم ،النحو: هي،م الخطاب على ثالثة مستویاتوعلم التفسیر یهتم بانسجا
وبناء السورة على حرف أو  ،، وفي المعجم بالتكرارالنحو بالعطف واإلحالة واإلشارة ویعتني في

العالقات من حیث البیان والتفسیر، و  ،وترتیبه ،وتنظیمه ،، وفي الداللة بموضوع الخطابحروف
  .والخصوصواإلجمال والتفصیل، والعموم 

 يوبناًء على ما تقدم ندرك أن النحو العربي وٕان لم یكن نحو نص بالمفهوم الحدیث علم نص
، وأن ما قدمه النحو والشعر وٕاسهاماته الواضحة في هذابالمفهوم العام لتعلقه الوثیق بالقرآن 

  .ب التماسك أو السبك أكثر من غیرهالعربي في هذا الشأن یدخل في با

قاته على نماذج نحو النص وتطبی( :عبد المهدي هاشم الجراح في بحثه/ األستاذهذا ، وقد ذكر 
بین التراكیب یتحقق بوجود أن علماء نحو النص أجمعوا على أن التماسك والترابط )في النحو العربي

، وعامل غیر لغوي وهو الترابط الحاصل فیما ي وهو الترابط بین السیاق اللغويعامل لغو : عاملین
ما بین اللغة وسیاقاتها لفوظات والمقام الخارجي وقد یمتد األمر لیشمل الترابط الحاصل فیبین الم
، وأن الترابط داخل السیاق اللغوي عبارة عن ترابط التراكیب فیما بینها بفعل الروابط النحویة المختلفة
  .والتكرار ،، واإلحالةالوصل :مثل، الداللیة

لقراءة والتحلیل في كتب النحو أن النحویین العرب قد تناولوا ویقرر هذا الباحث أنه ثبت له بعد ا
كثیًرا من الروابط التركیبیة بحثًا وتحلیًال فكان حدیثهم في كثیر من األحیان یتجاوز حدود الجملة 

لى المقام أو ، وكان یبحث في اكتمال التركیب اعتماًدا عاحدة لیصل إلى جملتین هذا من جهةالو 
، بل إن هذین االتجاهین هما محور وهذا كله یدخل في نحو النص صراحة، السیاق من جهة أخرى

  )١(.نظریة نحو النص أساًسا

  

                                                           

  .٧٤م البحث المذكور صـ ٢٠٠٦نةس ،)١(العدد) ٣٣(ة واالجتماعیة المجلد مجلة دراسات العلوم اإلنسانی: انظر )١(

 



٢٣ 

 

 

  المبحث الرابع

  من مظاهر نحو النص في تراثنا النحوي

؛ ألنه یتعامل مع لنصي له أهمیة بالغة في نحو النصیقرر الباحثون في نحو النص أن الترابط ا
، ولهذا یمزج في دراسته للنص ى تماسكهلإبتحلیل الخواص التي أدت ة فیقوم النص على أنه بنیة كلی

، وهو في ذلك یبحث عن یة والنحویة والمعجمیة والداللیةبین جمیع المستویات الصوتیة والصرف
هذه المستویات اللغویة  ق الترابط الكامل بین بدایة النص وآخره دون فصل بینیوتحق ،االتساق
، وعندما نقف ألول باآلخر أو اآلخر باألولهي البحث عن كیف ارتبط ا ، فمهمة نحو النصالمختلفة

أمام حشد من االتساق والسمات اللغویة والمعلومات التاریخیة یتبین لنا أن تلك الجزئیات قد تجمعت 
أو التماسك النصي هو وجود عالقة  ي، فالترابط النصیمكن أن نطلق علیه الترابط النصيفي نظام 

  )١(.جمل النص أو فقراته لفظیة أو معنویة وص أبین أجزاء الن

والقارئ في كتب النحو العربي بدًءا بكتاب سیبویه وانتهاًء مثًال بحاشیة الصبان على شرح 
األشموني یجد أن فكرة هیمنة الربط النحوي كانت تسیطر على عقول النحویین بعضها على مستوى 

، وهذا الثاني هو محور ةى یتجاوز الجملة الواحدوالبعض اآلخر على مستو  ،المفردات داخل الجملة
، إذ یصرح علماؤه بأن وصف الملفوظ إذا ما م األسس التي قام علیها نحو النصألنه من أه ؛حدیثنا

  )٢(.تعدى الجملة الواحدة هو من أهم أسس وجود نحو النص ومبرراته

الترابط ًما كبیرًا بمسألة یلحظ أن النحویین اهتموا اهتما(:یقول األستاذ عبد المهدي الجراح
و حدیث تطبیقي یدخل ، وهذا االهتمام یعد من قبیل التطبیقات النصیة فهالحاصل بین جملتین فأكثر

ثم یذكر خمسة من )، ویمیز المرء مجموعة من الصور واألسالیب الدالة على ذلكضمن نحو النص
  :أذكر أربعة منها  ،هذه األسالیب

لكلي الحاصل بین ویقصد به التالحم ا[باالقتران التتابعي باالقتران التتابعي باالقتران التتابعي باالقتران التتابعي     ما عبر عنهما عبر عنهما عبر عنهما عبر عنه: : : : األسلوب األول األسلوب األول األسلوب األول األسلوب األول 
عطوف ــمــشراك للمعطوف في حكم ال؛ ألن العطف إالجمل المتتابعة، ویمثله في العربیة أسلوب العطف

وانقطاع ) أن(باب اشتراك الفعل في (، یقول سیبویه في هذا تتابع كلي للمنظومة الجملیة ، وفيهعلی
: فالحروف التي تشرك الواو ، والفاء ، وثم ، وأو ، وذلك قوله ) : (عمل فیه اآلخر من األول الذي

أرید أن تأتیني ثم تحدثني ، وأرید أن تفعل ذلك وتحسن ، وأرید أن تأتینا فتبایعنا ، وأرید أن تنطق 
                                                           

  .وعة الحرةنقًال عن الموس) ١(

  .١٦نسیج النص للزناد صـ ) ٢(

 



٢٤ 

 

 

في الحكم ) أن(ویقرر سیبویه في هذا اشتراك المعطوف على الفعل المنصوب بـ  )١()بجمیل أو تسكت
وحدیثه هذا یدخل ضمن ، )أن(معطوف على الفعل المنصوب بـ ویحدد األدوات التي تشرك الفعل ال، 

وًصا كل نص ، واألمثلة التي یذكرها تشكل نصداخل السیاق اللغويجملة الترابط الحاصل بین غیر 
  .مكون من جملتین فأكثر

        اشتراط الرابط النحوي في جمل بعينها اشتراط الرابط النحوي في جمل بعينها اشتراط الرابط النحوي في جمل بعينها اشتراط الرابط النحوي في جمل بعينها : : : : واألسلوب الثاني واألسلوب الثاني واألسلوب الثاني واألسلوب الثاني 

، وقد أساسیsا من مظاهر الترابط النصيراط النحویین لوجود رابط في جمل بعینها مظهرًا ویعد اشت
  .اشترط النحویون ذلك في الجمل الواقعة خبرًا أو صفة أو حاًال وفي جملة جواب الشرط وجملة الصلة

طها لیرب ؛بد من اشتمالها على ذكر یرجع إلى المبتدأملة الواقعة خبرًا یقررون أنه الففي الج - 
وذلك ألنها إذا وقعت أجنبیة منه انعدمت ،)٢(ولئال تقع أجنبیة منه إذا كانت غیره في المعنى،بالمبتدأ

ة توافقیة ال یته تعني تأسیس عالقات نسقیألن اإلسناد وقصد ؛الفائدة من العملیة اإلخباریة أصًال 
 .لةوالمقبو ، وعالقة التوافق اإلسنادي تعطي النص عالقات الترابط الفاعلة تخالفیة
 )٣(.وكذلك الشأن في اشتراطهم وجود رابط في جملة الصفة یعود على الموصوف - 
ووعي حسن بأهمیة الرابط في  ،وفي حدیث النحویین عن الرابط في الجملة الحالیة دقة كبیرة - 

ة ، ولهم في الجملة االسمیة الواقعة حاًال ثالثق الفائدة المرجوة من جملة الحالإزالة اإلبهام وتحقی
 :اهبمذ

 )٤(.وابن مالك ،، وهو مذهب سیبویهواز خلوها من الواو والضمیر مًعاج: األول 

  )٥(.وابن جني ،والزمخشري ،، وهو مذهب الفراءوب اقترانها بالواو والضمیر مًعاوج: والثاني 

 :ومنهم ،، وهذا المذهب علیه معظم النحویینقترانها إما بالواو وٕاما بالضمیرجواز ا: والثالث 
لرابط ، وهذا الخالف یدل على أهمیة ا)٦(وابن عقیل ،وأبو حیان ،وابن عصفور ،وابن یعیش ،المبرد

                                                           

  .٣/٥٢الكتاب )١(

  . ١/٩١البن یعیش شرح المفصل : ُینظر) ٢(

  .المصدر السابق ) ٣(

  .٤٥٨ صـ وشرح عمدة الحافظ ،١/٣٩١الكتاب: ینظر) ٤(

  .٤/٤٧وهمع الهوامع ، ٥٢فصل صـ الم: ینظر) ٥(

  .٢/٤٦والمساعد  ،١٠٠صـوالنكت الحسان  ،١/١٧٠والمقرب  ،٢/٦٥وابن یعیش ، ٤/١٢٥المقتضب : ینظر ) ٦(

 



٢٥ 

 

 

وكالم العرب نظًما  ،، والمذهب الثالث منها تؤیده شواهد القرآن الكریمفي الجملة الحالیة االسمیة
ي إحالي مفرد ق األساسي في نحویة النص یقوم على أساس أن الضمیر رابط بنیو ل، والمنط)١(ونثرًا

ابط بنیوي إضافي یفي بالغرض ه ر ی، وكذلك الواو فویفي بالغرض المطلوب ،ابق أو الحقیحیل إلى س
  .نفسه

وفي جملة الصلة تحدث النحویون حدیثًا دقیًقا عن أهمیة الرابط فیها إذ اشترطوا وجود عائد  - 
ات التماسك بین ر وجعلوا صلة الموصول ضرورة من ضرو ،)٢(في جملة الصلة یربطها بالموصول

جاء ": نحو ،، وقد تكون ملفوظةلة تعرف بالموصول ویتم بها معناه، وذكروا أن الصالتراكیب والتمام
  :قد تكون مقدرة كما في قول الشاعر، و "الذي أكرمته

  اـــــــنــــیْ ــــْم ِإلَ ـــــــهُ ــــــهْ ــــمَّ وجِّ ــــث...فاْجَمْع ُجموَعكَ  ىلَنْحُن األُ 
، فصلة الموصول أساس في تمام الفائدة من )٣(ن األلى عرفوا بالشجاعة بداللة المقامنح :أي

  .خل السلسلة الجملیة المكونة للنصترابط الجمل دا
، خبًرا یعد من قبیل الترابط النصيواشتراط النحویین الرابط في الجمل الواقعة صفة وحاًال و 

ملیة مقاصدهم كانت مقاصد نصیة ال مقاصد ج ونظراتهم إلى العالقات السیاقیة في ذلك تؤكد أن
  .ضیقة

        أسلوب االقتران الشرطيأسلوب االقتران الشرطيأسلوب االقتران الشرطيأسلوب االقتران الشرطي: : : : واألسلوب الثالث واألسلوب الثالث واألسلوب الثالث واألسلوب الثالث 

وجملة  ،جملة الشرط: ألنه یتضمن ترابًطا بین جملتین ؛وهو یدخل في دائرة الترابط النصي
رطي واالقتران الش، رط یعد أیًضا من قبیل تمام الربط، كما أن وجود الفاء في جملة جواب الشالجواب

، ط التدرج المنطقي الناجح في النصیكفل تحقیق ما یسمى الوصل السببي الذي هو نمط من أنما
كما أنك تجد في الشرط ، المعلومات یتوقف على حدوث األخرىوهو یعنى أن تحقق إحدى صور 

ون فتك، لكون إحداهما نتیجة حتمیة لألخرى؛ یقتضیه المنطق من فكرة إلى أخرىانتقاًال : تدرًجا أي
والعنصر الرابط بین مكونات أسلوب الشرط كلیsا هو التصور الذهني ، هماالسببیة هي الرابطة بین

، عن العنصر الذي یجزم جواب الشرط للعالقة الرابطة بین فعل الشرط وجواب الشرط بصرف النظر
  . وهو المختلف فیه عند النحویین 

                                                           

  .١٨٤المثل العربي صـ الحذف في : انظر ) ١(

  . ١/٢٣٥حاشیة الصبان : ینظر ) ٢(

  .١/٢٣٣المصدر السابق ) ٣(
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أو ، اهد القرآنیةوالشو ، اول الربط النصيي هذا الجانب یتنوجدیر بالذكر أن حدیث النحویین ف
 أو جملتین ترتبطان ببعضهما، وكل نص یضم تركیبین، ي یذكرونها تمثل نصوًصا ال جمالً الشعریة الت

وجملة ، الشرطي ناشئ عن اتحاد أداة الشرطوتصور التعلیق ، بفعل تصور ظاهرة التعلیق الشرطي

  )١.(وهو اتحاد یكون نًصا كامًال متكامالً ، وجملة جواب الشرط، فعل الشرط

        االقتران التعددياالقتران التعددياالقتران التعددياالقتران التعددي: : : : سلوب الرابع سلوب الرابع سلوب الرابع سلوب الرابع األاألاألاأل

تعدد الجمل الواقعة  :مثل ،ویقصد به تعدد الجمل التي تجمعها عالقة االقتران السیاقي الوحدوي
ونه الحال مع كومن أمثلة تعدد ، إذ األصل قبول تعدد الخبر والنعت والحال ، وحاًال ، ونعتًا ، خبرًا 

  : سیجملة قول امرئ الق

لٍ    ٢)(َفُقْمُت ِبَها أْمِشي َتُجرُّ َورَاَءَنا   َعَلى إْثِرَنا أْذَیاَل ِمْرٍط ُمَرجَّ

) تجر وراءنا(وجملة، )أمشي(فجملة ، عددة لوصف الحركة المشوبة بالخوففالحال فیه مت
الموقف ذا التعدد یخدم وه، حالة التي كان علیها امرؤ القیس وصاحبتهجملتان حالیتان تصفان ال

  : ومثله قول عنترة ، ویدعمه  الشعري بدقة

  )٣(َلّما َرآني َقْد َنَزْلُت ُأِریُدُه     َأبَدى َنواِجَذُه ِلَغْیِر َتَبّسمِ 

وهو ، ء بهما لرسم المشهد داخل المعركةجملتان حالیتان جي) أریده(و، )قد نزلت(والجملتان 
هذا التعدد یخدم الدالالت و ، اصًدا قتل الغریم المقابلفرسه قوهو ینزل عن ، یتضمن رؤیة الفارس

  .ویأتي ألغراض متعددة یكشفها السیاق، النصیة

  

  

  

                                                           

  .  ٧٧،  ٧٦نحو النص وتطبیقاته على نماذج في النحو العربي صـ : انظر )١(
  .٣٥صـ  الطوال الجاهلیات لألنباريشرح القصائد السبع ) ٢(
  . ٣٥٠المصدر السابق صـ ) ٣(
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الترابط النصي اعتماًدا على السیاقات غیر اللغویة یذكر الباحث أن النحویین : وتحت عنوان
هم في ذلك وكان عمل، ةتفسیر حاالت نحویة داللیة كثیر  العرب اعتمدوا على السیاق غیر اللغوي في

  : ومن نماذج ذلك، من قبیل الترابط النصي

        ::::تقدير المحذوف اعتمادا على المقام والحال تقدير المحذوف اعتمادا على المقام والحال تقدير المحذوف اعتمادا على المقام والحال تقدير المحذوف اعتمادا على المقام والحال     ____    أأأأ

ا ویقدرون عدة جمل اعتمادً ، ویقدرون الجملة كاملة، نحویون یقدرون المحذوف في الجملةفال
وذلك یعد من قبیل البحث  ،قويو تمادهم على تلك القرائن واضح واع، منهم على قرینة الحال والمقام

بالمقام  الذي طاله الحذف؛ ألن ربط التركیب الذي یدخل ضمن نحو النص يفي التماسك التركیب
یدخله في هذا المجال ؛ ألن السامع أو الناظر ال یكون في تلك الحالة أمام تركیب مفرد بل یكون أمام 

المقام أو الحال ال یدخل التركیب ضمن نحو  وفي غیبة مراعاة، عملیة عقلیة مترابطة األجزاء منطقیsا 
  . النص بل یدخل ضمن نحو الجملة 

؛ ألنهم حدیثًا نصیsا یدخل في نحو النص وقد كان حدیث النحویین عن الحذف بأشكاله جمیعها
  :یمارسون فیه التحلیالت اآلتیة 

  .ـ ربط المحذوف بالمقام الخارجي ٢.ـ البحث عن دلیل یدل على الحذف ١ 

وهذا مما تنادي به الدراسات اللغویة المرتبطة ، لحذف بالغرض الذي ألجله تم الحذفربط اـ ٣
القصدیة شرط ومعلوم أن ، لیة لغویة إنتاجیة وجود قصد ثابتبنحو النص حیث تشترط في أي عم

  . من شروط تحقق النصیة

  : بالمقامالنحوي كامًال  ذفـ ربط الح٤

جعل الحذف من باب شجاعة  اعًیا تماًما حینماو و  ،ًقا جدsاوقد كان ابن جني دقی:"یقول الباحث

  )١(.وٕاال أصبحت العملیة ضرًبا من ضروب التكلف والضیاع، واشترط الدلیل على الحذف، العربیة

  وداللة المقام ، فم یذكر أن سیبویه كان یركز في مواضع مختلفة من كتابه على مسألة الحذـــــث

                                                           

  . ٢/٣٦٢الخصائص ) ١(

 



٢٨ 

 

 

ذا وال ه(و، )٢()َأمَر ُمْبِكیاِتك ال أمر مضحكاتك( و، )١()ُبعsا ال ِذئًبا اللهم ضَ ( :على المحذوف مثل

، الحذفهاهذه األمثلة جمیعها قد طالف )٥()كلیهما وتمرًا ( و، )٤()الظباء على البقر( و، )٣()زعماتك

 ،وعند الحذف كانت هناك قصة كاملة یدور حولها المثل، قامویستدل على المحذوف اعتماًدا على الم
ولیس من المبالغة القول ، ین المثل والحادثة هو ارتباط نصيفاالرتباط الحاصل ب، وقد انبثق عنها

بأن ارتباط المثل بالحادثة المحددة أو ارتباط التركیب بالمحذوف المضمر یشكل ارتباًطا نصیsا بحیث 

ا ك s٦(.امالً یشكالن نص(  

        : : : : لمقاملمقاملمقاملمقامي االنفعالي اعتمادا على اي االنفعالي اعتمادا على اي االنفعالي اعتمادا على اي االنفعالي اعتمادا على اتفسير الحدث الجملتفسير الحدث الجملتفسير الحدث الجملتفسير الحدث الجمل    ____ب ب ب ب 

ل في ویقصد بالحدث الجملي االنفعالي التراكیب واألسالیب النحویة التي تحدث نتیجة لرغبة المرس
 ،یروالتحذ، واإلغراء، أسالیب التعجب: وخیر ما یمثلها في لغتنا العربیة،تحقیق غایة انفعالیة عاطفیة

  : یقول الباحث، والمبني للمفعول أیًضا، والنداء

االیب مكونة هذه األس: وقد یقال s؟ وكیف تدخل في نحو النص، ؟من جملة واحدة فكیف تكون نص
والمستقبل ، من عالقة حمیمة تكون بین المرسل :أي ،إن هذه الجمل نابعة من موقف انفعالي: أقول

، وتوجیهها دون النظر في المقام، ام لدرجة أنه یصعب فهمهاكما أنها ذات ارتباط شدید بالمق
ث أو المرسل ساعة إنتاجها فتكون العالقة التي تحكم هذه األسالیب وتحدد ا الباوالظروف التي علیه

وال یكون األمر هنا منصبsا على تقدیر المحذوف ، ي عالقة الترابط المقامي الحمیميالمحذوف فیها ه
وفي هذا ، ث المقصود الذي یمثل قصة متكاملةبقدر ما ینصب على لفت األنظار واالنتباه تجاه الحد

لعناصر فوجود هذه ا، والرسالة، والمستقبل، المرسل :وهي، حقیق كامل ألطراف معادلة االتصالت

  )٧(.ضروري لبناء النص ونحویته

                                                           

 . ١/٢٥٥الكتاب ) ١(
  . ١/٢٥٦السابق ) ٢(
  . ١/٢٨٠السابق ) ٣(
  . ١/٢٥٦السابق  )٤(
  . ١/٢٨٠السابق ) ٥(
  . ٧٩نحو النص وتطبیقاته على نماذج في النحو العربي صـ : انظر ) ٦(
  . ٧٩المصدر السابق صـ) ٧(

 



٢٩ 

 

 

وأنه على ، یل بناء النصثم یفصل القول في ذلك فیذكر أن تحدید القدماء للتعجب یعد من قب
أنه یعتمد و ، أن التعجب یمثل قصة وفیه، فیه بسط للمقام وتحلیل لمالبساتهو ، درجة كبیرة من الربط

  )١(.وهذا ما یطلبه علماء نحو النص، وهذا مزج للنحو بالمواقف النفسیة، على نفسیة اإلنسان

ویقتضي وجود سیاق حالي محدد یقوم ، لیةثم یذكر أن النداء یدخل أیًضا في دائرة اللغة االنفعا
، یفة تدخل في دائرة الترابط النصير طإشارات وللنحاة فیه ، قة ترابطیة بین التركیب والمقامعلى عال

فإن خیف اللبس ، عمل في الندبة إال عند أمن اللبسال تست) یا(منها ما یذكره األشموني من أن و 
أمر النداء أو الندبة قائم  تحدید ألنه؛ وهو المقام، ط الجملة بالسیاقوذلك یثبت أهمیة رب، )وا(تعینت 

  . لندائي بالقصةیدخل ربط التركیب اوذلك ، علیه

ثم یذكر أن نموذج اإلغراء أو التحذیر داخل في دائرة اللغة االنفعالیة التي تعتمد على المقام في 
وال ، یب اإلغراء والتحذیر یمسها الحذفیضاف إلى ذلك أن تراك، حلیل تركیبها وارتباطاتها النصیةت

، عن ابن یعیش في الحدیث عن ذلك اوینقل نصs ، أن یفسر إال اعتماًدا على المقامیمكن للمحذوف 
اعلم أّن هذا الضرب مّما ینتصب على إضماِر الفعل المتروِك إظهاره، وذلك قولك في (:وهو قوله

، إذا كنَت ُتحذَّره من "الطریَق الطریقَ "و" الصبيَّ الصبيَّ "، و"الِجداَر الجدارَ "، و"األسَد األسدَ : "التحذیر
لمتداِعي أن یقُرب منه لئال یقع علیه، أو یناَله، ومن الصبّي أن َیَطَأه األسد أن ُیصاِدفه، ومن الجدار ا

أخاك : "وكذلك قالوا في اإلغراء، إذا كان في طریقه وهو غافٌل عنه، ومن الطریق المخوف أن یُمّر فیه
الك، اتَِّق األسَد أن یصادفك، واّتِق الجداَر أن ین: ، وانتصاُب هذه األسماء بفعل مضمر تقدیُره"أخاك

وداللِة  ،لكثرتها في كالمهم ؛فُحذفت هذه األفعال ،وجاِنِب الصبيَّ لئّال تطَأه، وَخلِّ الطریَق، واْلَزْم أخاك

  )٢(.)الحال، وما جرى من الذكر علیها

  : كالم ابن یعیش على النحو التالي ویمكن تحلیل، قالثم 

  .التحذیر واإلغراء  ـ هذه التراكیب الدالة على التحذیر واإلغراء تقال عند قصد١

                                                           

  .٧٩صـ وتطبیقاته على نماذج في النحو العربي نحو النص: انظر)١(
  .٢/٢٩ابن یعیش ) ٢(

 



٣٠ 

 

 

قصة ویجعلها جزًءا من حدث نصي أساسه أو مفاده ال، ط ابن یعیش هذه التراكیب بالسیاقـ یرب٢
رؤیة إنسان یقترب منه األسد فیخاف إنسان آخر علیه من مصادفة : مثل ،التي یرتد إلیها التركیب

  ."األسد األسد": األسد فیحذره قائالً 

واإلضمار یعني أن هذا التركیب یشكل ، ت على التحذیر هو مضمري المفعوالـ الفعل العامل ف٣
ا اعتماًدا على المقام  sوالعامل في هذا التركیب هو مختزن أو یحمل ذاكرة نصیة تمكنه من ، نص

  .التأثیر في هذا التركیب 

ا متماسًكا ٤ s١(.ـ تترابط هذه العناصر جمیعها بفعل الظروف النفسیة والفكریة مكونة بذلك نص(  

        ::::لتركيب اعتمادا على سياق الحاللتركيب اعتمادا على سياق الحاللتركيب اعتمادا على سياق الحاللتركيب اعتمادا على سياق الحالـ تحديد داللة اـ تحديد داللة اـ تحديد داللة اـ تحديد داللة ا    ــــجججج

في ذلك یذكر الباحث أن كتب النحو تشیع فیها إشارات تتضمن بعض التراكیب التي تفسر داللتها 
؛ ألن النحویین تنبهوا إلى أهمیة مالبسات الحال تماًدا على المقام أو سیاق الحالوغرضها اع

ها هذا واعتماد، أي مجموعة القرائن الحالیة، ذف بأبعادها كافةي فهم عملیة الحوالموقف عموًما ف
  . وشواهد ذلك كثیرة ومتنوعة، یدخلها في دائرة نحو النص

، وتختص بالماضي، فهي أدوات ترد للتوبیخ والتندیم )أما ولوال ولوما ( ومن ذلك ما یذكر حول 
الماضي أو ما في تأویله، ظاهرًا أو ، فتختص برد هذه األدوات للتوبیخ والتندیموت:(یقول األشموني

َفَلْوَال َنَصَرُهُم الَِّذیَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن (،)١٣: النور()َلْوَال َجاُءوا َعَلْیِه ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداء (:مضمرًا، نحو

  :، ونحو قوله)٢٨: األحقاف()ا|َِّ ُقْرَباًنا

  بِني َضْوَطَرى َلْوَال اْلَكميَّ اْلُمَقنََّعا َتُعدُّْوَن َعَقَر اْلنِّْیِب أْفَضَل َمْجِدُكْم  

ألن المراد توبیخهم على ترك عده في الماضي، وٕانما ؛عددتملوال تعدون الكمي، بمعنى لوال :أي

  )٢(.على حكایة الحال "تعدون:"قال

  

                                                           

 . ٨٠انظر نحو النص وتطبیقاته على نماذج في النحو العربي صـ ) ١(
  . ٤/٧٣انظر حاشیة الصبان ) ٢(

 



٣١ 

 

 

  : وهما،یدخالنه في دائرة الترابط النصي في هذا الكالم جانبانو 

، ؤتى بها لغرض التوبیخ دیم هو الذي یفسر أن هذه األدوات یوتن ـ أن سیاق الحال من توبیخ١
  .فهناك وحدة في التصور والهدف، والتندیم

وما یدل على أنه قصد الماضي ، الماضيوٕانمالیس الزمن الحاضر ) تعدون(ـ أن المقصود بقوله ٢
، ًما إلى المقاماحتكا) لوال تعدون الكمي( إذ فسر تركیب أنه أراد توبیخهم على ترك عده في الماضي 

  .أنه أراد توبیخهم فیما مضى: أي ،فالمقام توبیخي

؛ ألن المقام فیها یقوم بدور الصلة بالداللة التركیبیة النصیةثم ذكر أن في النحو نماذج شدیدة 
وضرب لذلك مثًال ، ر في المعنى العام للتركیب النصيمهم في تحدید نوع الحركة اإلعرابیة التي تؤث

وحب عسًال أولى من الجر؛ ألن النصب یدل على أن  ،النصب في  ذنوب ماءً :(يبقول األشمون
وأما الجر فیحتمل أن یكون مراده  ،المتكلم أراد أن عنده ما یمأل الوعاء المذكور من الجنس المذكور

  )١(.)ذلك، وأن یكون مراده بیان أن عنده الوعاء الصالح لذلك

وما یحدد كل ذلك هو المقتضیات الداللیة ، مرسلنصب والجر قائم على قصدیة الفاختیار ال

  )٢(.المضمرة سیاقًیا

على المقام في وبما ذكره هذا الباحث یتبین أن نحو النص یشمل الجملة الناقصة المعتمدة :أقول
  . ولیس كما اختار بعضهم خالف ذلك، معرفة ما حذف منها

یوسف سلیمان علیان / ا بحثًا للدكتوروقد نشرت المجلة األردنیة في اللغة العربیة وآدابه، هذا 
وفي تلخیص الباحث ، ) لة ونحو النص مثل من كتاب سیبویهالنحو العربي بین نحو الجم( :عنوانه

ولكنه أیًضا كان یدرك ، علم أن للجملة حدsا واستقاللیة توصلت الدراسة إلى أن سیبویه: حثه یقوللب
تحلیله النظرة  ذا الرأي أن سیبویه كان یتجاوز فيویؤید ه، الجملة جزء من سیاق كالمي موصول أن

، المقامي: ختلفةوكان یمد بصره إلى ما حولها من عناصر السیاق بأنواعه الم، إلى الجملة وحدها
وعن سیبویه تحدیًدا ، هذا السلوك ینفي عن النحو العربيو ، والنفسي، والتاریخي،والثقافي، والمقالي

                                                           

  . ٢/٢٩٣ حاشیة الصبان) ١(
 . ٨٠انظر نحو النص وتطبیقاته على نماذج في النحو العربي صـ ) ٢(

 



٣٢ 

 

 

وٕانما ، الجانب الشكلي للجملة وحده أساس التحلیل النحوي في كتابه تهمة اتخاذ الكلمة المفردة أو
وهذا ما جعله مهتمsا كثیرًا بالمتحدث ، حلیلكان سیبویه یستشعر ضرورة أن یكون الخطاب وحدة للت

وهذا یعني أن سیبویه اهتم ، وظروفه النفسیة واالجتماعیة في أثناء تحلیله لما تناوله من نصوص 
تفاعلي الذي یسمح لنا بالقول إنه وضع لبنات جیدة تصلح أن تكون أساًسا في بناء بالكالم الحي ال

  )١(.نحو النص الحدیث رغم أن كثیًرا من تحلیله النحوي لم یتخلص من نحو الجملة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .م ٢٠١١كانون الثاني / هـ  ١٤٣٢الصادر في المحرم  ١العدد  ٧من المجلد  ١٨٥انظر صـ ) ١(

 



٣٣ 

 

 

  المبحث الخامس

  نظرات في تطبيق نحو النص

لجملة عند المحدثین، والحدیث عن ما تقدم من التعریف بنحو النص، والمقارنة بینه وبین نحو ا
أصول نحو النص في تراثنا النحوي، ومظاهره في ذلك التراث كل ذلك ُیعد تناوًال نظرًیا لهذا النحو، 

بد من النظر والبحث في أمثلة تطبیقیة لبعض من الم هذا النحو بصورة جلیة كان الولكي تتضح مع
شعر «: لى رسالة حدیثة في هذا المجال عنوانهادرسوا ذلك النحو وساروا على دربه؛ ولذلك رجعت إ

 )الدكتوراه(العالمیة ، وقد حصل صاحبها على درجة »محمد مهدي الجواهري، دراسة نحویة نصیة
  :حو النص في الرسالة جاء في فصلینق نیمن كلیة دار العلوم بجامعة القاهرة، وتطب

  .»السبك«: نوانأحدهما بع

  .»الحبك«: واآلخر بعنوان

ذكر أن التماسك اللغوي للنص یرتكز على عالقات الربط النحویة والداللیة )١(الفصل األولوفي _

بین جمل النص التي ُیشترط فیها الصحة النحویة والداللیة، وأن السبك یراد به جملة من العناصر 
، »كوسائل السب«: اللغویة التي تحقق الربط بین العناصر البنائیة في ظاهر النص، وهي التي تسمى

وتنقسم إلى وسائل سبك نحویة، ووسائل سبك معجمیة، ووسائل سبك صوتیة، وهذه األخیرة یْنَصبُّ 
  .التدویر، والتقفیة: معظمها على أمور تتعلق بالشعر، كـ

  .والتحدید اإلحالة، واألدوات، والتضام،: ووسائل السبك النحویة تشمل أربعة أمور، وهي

الضمیر وما یقوم مقامه من إشارة أو أداة تعریف أو إعادة یقصد بها عود  ::::اإلحالةاإلحالةاإلحالةاإلحالة: : : : أولًاأولًاأولًاأولًا    - - - - 
لفظ ونحو ذلك، مما یربط الجمل بعضها ببعض، ویدخل في ذلك استخدام الضمائر وأسماء اإلشارة 

  :بد أن یتوفر فیها أمرانال والموصوالت وغیرها، ولكي تكون اإلحالة صحیحًة معتًدا بها

إلیه من حیث اللفظ والمعنى، إفراًدا وغیره، وتذكیرًا أو التطابق بین المحیل والمحال : أحدهما 
  . تأنیثًا

                                                           

  .من الكتاب المطبوع بالعنوان نفسه ١٨٣إلى صـ  ٥٩من صـ )١(
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وضوح اإلحالة وعدم غموضها بأن ال یمكن عود اإلحالة إال إلى المحال إلیه المقصود : والثاني
  .عند منشئ النص

یكون المحال إلیه داخل النص،  اوفیه "داخلیة:"قسم اإلحالة إلىوفي مجال نحو النص ت
  . ها یكون المحال إلیه خارجه، وهو عنصر غیر لغوي یدل علیه السیاق أو المقاموفی "خارجیة"و

وهي التي یكون فیها المحال إلیه لفًظا مفرًدا یدل على ذات أو  "إحالة معجمیة:"كما تنقسم إلى
  . وهي التي یكون فیها المحال إلیه جزًءا من النص أو مقطًعا منه"إحالة نصیة"معنى مفرد، و

وهي اإلحالة إلى سابق متقدم، وهي أكثر أنواع اإلحالة دوراًنا في  "إحالة قبلیة:"لىقسم إكما ت
  . وهي التي تكون فیها اإلحالة إلى متأخر كمفسر ضمیر الشأن "إحالة بعدیة"الكالم، و

، وهي التي تقصر فیها المسافة بین العنصر اإلحالي "إحالة ذات مدى قریب:"قسم إلىكما ت
ر، و وهي التي تطول فیها المسافة بین العنصر اإلحالي والمفسر، "ة ذات مدى بعیدإحال"والمفسِّ

  .وتتجاوز حدود الجملة الواحدة

ثم قام الباحث بتطبیق ما ذكره على شعر الجواهري؛ بذكر نماذج لإلحالة بادًئا بالضمائر، ومثنًیا 
 عن نوعین من اإلحالة، بأسماء اإلشارة، ثم ذكر نماذج للربط بالموصوالت، ثم تحدث حدیثًا مفصًال 

  . اإلحالة بالحذف، واإلحالة باالستبدال: هما

  :هيو فأما اإلحالة بالحذف، فالمقصود بها ثالثة أنواع من الحذف،   - 
حذف عنصر اسمي بغض النظر عن موقعه اإلعرابي، فقد یكون مبتدأ أو خبرًا أو مضاًفا أو  .١
 .إلیه، ونحو ذلك امضافً 
 .حذف الفعل، ومنه ما یحذف مع الفعل فیه فاعله المستتر هذف عنصر فعلي، والمراد بح .٢
 .حذف عبارة قد تكون جملة، أو عدة جمل .٣

على الترابط والتماسك في النص؛ ألنه یؤدي إلى معین عّد الحذف من اإلحالة؛ ألنه  وٕانما
لمعتمد االختصار، ویحیل المتلقي إلى القرائن اللفظیة أو المفهومة من المقام، ولذلك یجب للحذف ا

  :في نحو النص أمران

 .أن تكون هناك فائدة تعود على النص من هذا الحذف: أولهما •
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 .أن یكون المقام قابًال له؛ بحیث یدرك المتلقي ما وقع من الحذف؛ لداللة القرائن: والثاني •
حالل عنصر لغوي محل عنصر لغوي آخر، بحیث إعن  وأما اإلحالة باالستبدال، فیعبر بها - 

حل الثاني؛ لتحقیق سبك النص وترابطه، أو تحقیق اإلیجاز واالختصار، وهذا النوع من یحل األول م
اإلحالة ال یكون إال في داخل النص، ویذكر الباحثون في نحو النص ثالثة أنواع لهذا النوع من 

 :اإلحالة، وهي
تنوب تبداله بكلمة أن یكون المستبدل اسًما وقع اس: اإلحالة باالستبدال االسمي،وضابطها .١

 . وواحدة آخر وآخرون وأخرى، وواحد: عنه، مثل
 .أن یكون المستبدل فعًال، فیحل محله فعل: اإلحالة باالستبدال الفعلي، وضابطها .٢
أن یكون المستبدل جملة أو عدة جمل، : اإلحالة باالستبدال القولي، أو العباري، وضابطها .٣

 .فیقوم مقامه عنصر لغوي یؤدي وظیفته
 )٦٨سورة الزمر، من اآلیة ()ُأْخَرىُثمَّ ُنِفَخ ِفیهِ (: دال االسمي قوله تعالىد االستبومن شواه

  .نفخة أخرى: أي
بعد  )٢٤سورة البقرة، من اآلیة ()..َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا(: د االستبدال الفعلي قوله تعالىومن شواه 
: االستبدال العباري قوله تعالى ومن شواهد. تأتوا: تفعلوا مقام: ، فقام)ْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلهِ فَ (: قوله
ذلك (:حیث قال المفسرون )٣٢سورة المائدة، من اآلیة ()..ا َعَلى َبِني ِإْسرَاِئیَل ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبنَ  (

  .اذكر في تضاعیف القصةم
سمي ویرى الباحث أن اإلحالة باالستبدال ال تقتصر على ما ذكره هؤالء، فیدخل في االستبدال اال

قیام الصفة مقام الموصوف، والمضاف إلیه مقام المضاف، واستبدال االسم أو : أموٌر أخرى، مثل
  . الحرف بالضمیر، وقیام التنوین مقام اسم مفرد في التعویض، وغیر ذلك

التضمین في األفعال، واستعمال أسماء األفعال بدًال من األفعال، : ویدخل في االستبدال الفعلي
  . العامل عمل الفعل مقام الفعل، وغیر ذلكوقیام االسم 

عن جملٍة، وأحرف الجواب؛ لكونها  االتنوین الذي یأتي عوضً : ویدخل في االستبدال العباري
  .ُتحذف بعدها الجمل وتقوم مقامها

والربط بها صورة من صور الترابط اللفظي بین عناصر النص وبنائه، : : : : األدوات األدوات األدوات األدوات ::::ثانياثانياثانياثانيا - 
على اتصال أحد المترابطین باآلخر، وهو وسیلة عظمى من وسائل التألیف، ویعرف بأنه قرینة لفظیة 

وطریق إلحكام صنعة النص وجودة سبكه، وقیمة الربط باألداة تنبع من أهمیة معناها النحوي أو 
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ونحو . الوظیفي الملتصق بها التصاًقا ال ینفصم عنها، كما في أدوات الشرط والنداء والقسم ونحوها
دوات الرابطة بین الجمل أكثر من اهتمامه بسواها؛ ألن الجمل هي الوحدات المحوریة النص یهتم باأل

 .لبناء النص، وجسور الربط بینها هي أساسسبكه؛ ولهذا تنال القسط األوفر من البحث والتحلیل
 شرطث الربط بحروف العطف وأدوات الوفي هذا المجال تناول الباح •
وف ذكر الباحث أوال أن علماء العربیة أعطوا الربط وفي حدیثه عن هذه الحر : حروف العطف  ) أ(

جعل العطف أحد وجوه النحو لك أن اإلمام عبد القاهر بها عنایة كبیرة في الدرس اللغوي؛ ومن ذ
المهمة التي بمراعاتها یتحقق النظم، وذكر أن عطف الجمل على بعضها أو تركه من أسرار البالغة 

حتى جعلت البالغة معرفة الفصل من  عراب الخلص والمطبوعینها إال لألالتي ال یتأتى الصواب فی

 )١(.الوصل؛ لغموضه ودقة مسلكه

والمراد من عطف الجملة على الجملة ربط إحدى الجملتین « : ومن ذلك قول ابن یعیش
باألخرى، واإلیذانبحصول مضمونهما؛ لئال یظن المخاطب أن المراد الجملة الثانیة، وأن ذكر األولى 

  )٢(.»كالغلط 

  :وأحكاًما ومعاني نحویة تمیزه عن بقیة الحروف ر أن لكل حرف من حروف العطف خواصثم ذك

فالواو العاطفة هي أم باب حروف العطف؛ لكثرة مجالها فیه، وهي مشركة في اإلعراب  - 

ومذهب جمهور النحویین أنها لمطلق الجمع، وهي ذات أثر كبیر في ربط الكالم عند  ،)٣(والحكم

 .و النصعلماء نح
في إفادة الترتیب، لكنها ) ثم(والفاء تشرك في اإلعراب والحكم، ومعناها التعقیب، وتشارك  - 

 )٤(.تفارقها في أنها تفید االتصال

 )٥(.حرف عطف یشرك في الحكم، ویفید الترتیب بمهلة) ثم(و - 

                                                           

  .٧٨، ٧٧ ـصدالئل اإلعجاز :  ینظر)١(
  .٦٠٥/ ٣ابن یعیش )٢(
  .١٥٣ ـصالجنى الداني )٣(
  .، وما بعدها٦١ ـالمصدر السابق ص: ینظر)٤(
  .٤٢٦ـصدر السابق صالم: ینظر)٥(
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أن یكون المعطوف بها  :للعطف بها شرطین ونالبصریین یشترط العاطفة عند) حتى(و - 

 )١(.ا قبلها أو كبعضه، وأن یكون غایة لما قبلها في زیادة أو نقصانبعض م

العاطفة تشرك في اإلعراب ال في المعنى، وحكى المرادي عن ابن مالك أنها تشرك ) أو(و  - 
ضراب، إلوالتخییر واإلباحة، والتقسیم واالشك واإلبهام، : في اإلعراب والمعنى، ولها ثمانیة معان، هي

 )٢(.)وال(عنى وبمعنى الواو، وبم

العاطفة ُیشترط لعطف المفردات بها خاصة أن یقع قبلها نفي أو نهي، أما إذا ولیها ) لكن(و  - 
ضعها جملة فیجوز أن تقع بعد اإلیجاب، والمعطوف بها محكوم له بالثبوت، ومعناها في جمیع موا

 )٣(.ضراب إذا كانت حرف ابتداءإلاالستدراك، ویكون معناها ا

، وفي حدیثه عن تلك األدوات ذكر الباحث أنها ترد وسیلة للربط بین جملتین أدوات الشرط_)ب(
مستقلتین في معناهما وفي إعرابهما، فتقوم بدمجهما مًعا لیصبحا جملة واحدة في المعنى، 
ویتغیر إعرابهما بناء على ذلك، وذكر أنها تعمل بشكل واضح في سبك النص؛ فعن طریقها 

، وتصبحان كجملة واحدة في افتقار كل واحدة منهما إلى األخرى ترتبط الجملتان المنفصلتان
كافتقار المبتدأ إلى الخبر، فالجملة األولى التي هي شرط بمنزلة المبتدأ، والجملة الثانیة التي 

 )٤(.هي جزاء كالخبر

ب، وأدوات الشرط مطردة في ة في أسلوب الشرط هي عالقة الترتوذكر أن العالقةالربطیة الواضح
اللة على هذه العالقة؛ حیث تجعل إحدى الجملتین متعلقة باألخرى من حیث ترتبها علیها، وكونها الد

وهذه األدوات هي األصل في الربط، وقد یساعدها علیه أموٌر أخرى، كـالجزم في فعلي  ،)٥(جوابا لها

  .الشرط والجواب، وكالفاء وٕاذا الداخلتان على جملة الجواب التي ال تصلح شرًطا

  

                                                           

  .٥٤٢ـصالجنى الداني )١(
  .٢٢٧المصدر السابق صـ)٢(
  .٥٨٦المصدر السابق صـ)٣(
  .٢/١١٧شرح المفصل البن یعیش : ینظر)٤(
  .٢١٠،  بناء الجملة العربیة صـ٢١٩مغني اللبیب:ینظر)٥(
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        ::::التضامالتضامالتضامالتضام::::لث وسائل السبك النحويةلث وسائل السبك النحويةلث وسائل السبك النحويةلث وسائل السبك النحويةثاثاثاثا

وهذه الوسیلة ُتعنى برصد ما من شأنه أن یحدث التداخل والتالصق بین عناصر التركیب، وقد 
ال َنْظَم في «: حیث قال »النظم والترتیب«: جرجاني بمصطلحعبر عن مفهومها اإلمام عبد القاهر ال

بعُضها على بعض، وُتجعَل هذه بسبب من الَكِلم وال ترتیَب، حتى ُیعلََّق بعُضها ببعض َویبنى 

، وهذا التداخلبین التضام والنظم ال یسوغ المساواة بینهما؛ فالمقصود بالتضام هو تلك )١(»تلك

إحدى الكلمتین لألخرى في االستعمال على صورة تجعل إحداهما تستدعي  تصفلقرینة اللفظیة التي ا

  )٢(.األخرى وال تقف بدونها

  :حسان مفهوم التضام في وجهین ویلخص الدكتور تمام

 .الطرق الممكنة في رصف الجملة بسب التقدیم والتأخیر والفصل والوصل، ونحو ذلك: األول •
أن یستلزم أحد العنصرین النحویین عنصرًا آخر، أو یتنافى مع عنصر آخر، واألول : والثاني •
 .»التنافي«: ، والثاني یسمى»التالزم«: یسمى

ل في كل أسلوب لغوي له عنصران متالزمان متطالبان؛ كالمبتدأ والخبر، والتقدیم والتأخیر یحص
والفعل الفاعل، والشرط والجواب، ونحو ذلك، والفصل والوصل موضع عنایة النحویین والبالغیین في 

  .تناولهم لألسالیب اللغویة

رصف لتكوین جملة، و  ةن موضوعه طرق رصف العناصر اللغویوالتضام وثیق الصلة بالسبك؛ أل 
التزام الرتبة، والعالقة اإلعرابیة، والتقدیم والتأخیر، والفصل : لتكوین نص، ومن أهم ظواهره الجمل

  .واالعتراض

وهو عبارة عن التعریف أو التنكیر؛ بمعنى أن  ،،،،التحديدالتحديدالتحديدالتحديد: : : : رابع وسائل السبك النحويةرابع وسائل السبك النحويةرابع وسائل السبك النحويةرابع وسائل السبك النحوية
ٕابهامه، والسمة المحددة المتكلم یعّرف ما یرید تعریفه لدى المتلقي، ویترك تعریف ما یرید تنكیره و 

، أو في متصل بها؛ كما في المضاف إلى )أل(للتعریف قد تكون عالقة لغویة في المعرفة؛ كالعالمة 
ات واإلشارات، وقد یف بجنسها اللغوي؛ كما في الموصول، وقد تكون دالة على التعری)أل(معرف بـ 

                                                           

  .٥٥دالئل اإلعجاز صـ)١(
  .٩٤اللغة العربیة معناها ومبناها صـ: ینظر)٢(
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رجة التعریف؛ فمن المعارف ما یدل تكون دالة بالمقام؛ كما في النداء، وتتفاوت هذه السمة في د
  .بنفسه كالعلم، ومنها ما یكون كنایة عن معرفة كالضمیر

  . التكرار، والمصاحبة المعجمیة: ثم تحدث الباحث عن وسائل السبك المعجمیة، وأهمها وسیلتان

نعاش للذاكرة، وأمن للبس، إریق العنصر المكرر بما یحققه من والتكرار فیه ربط للجمل؛ عن ط
  .والمصاحبة المعجمیة عنصر مهم لفهم النص. تأكید للمعنىو 

، ومن أهم األولىعین والتكرار إعادة اللفظ بذاته من غیر إفادة معنى زائد؛ بحیث تكون الثانیة 
وأمن  ،نعاش الذاكرة؛ ألنه استعادة لمذكور سابق، وذلك أدعى للتذكیر بهإ: الفوائد التي یحققها

: تغناء عنه بضمیر في قوله تعالىكرار لفظ الجاللة، وعدم االساللبس، كما یتبین ذلك من ت
اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْیِدَیُهَما َجزَاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًال ِمَن ا|َِّ ( اِرُق َوالسَّ سورة المائدة، () َوا|َُّ َعِزیٌز َحِكیمٌ َوالسَّ

  .، فهذا التكرار ینفي توهم كون الجملة حالیة)٣٨من اآلیة

  .أكید للمعنى یحقق الربط المطلوب للنصوالت

لي أن التكرار قد  ویبدو ":ذا یقول الباحثوالظاهر أن التكرار وسیلة نحویة ال معجمیة، وفي ه

  )١(."تصنیفه ضمن وسائل السبك المعجمیةیكون وسیلة نحویة بدرجة ما رغم 

تین من جهة والواقع من والمصاحبة المعجمیة ُیقصد بها مراعاة التناسب بین الكلمتین المتصاحب
، كما ُیقصد بها التمییز عند االشتراك "بقرة خضراء": ، وال تقول"بقرة صفراء": جهة أخرى، كما تقول

في السمات الداللیة، كما نستعمل مات لإلنسان، ونفق للدابة، وفني للزرع، ومراعاة شیوع االستعمال 
  .الورق أو الخیط، وهكذا انصهر: انصهر الحدید أو النحاس، وال یقال: كما یقال

الربط المعنوي : ، بدأه بتوطئة لبیان وظیفة الحبك، وهي)٢(الحبكالحبكالحبكالحبك: : : : والفصل الثاني عنوانهوالفصل الثاني عنوانهوالفصل الثاني عنوانهوالفصل الثاني عنوانه

بین عناصر النص، وترجع أهمیته إلى أنه یسهم في فهم النص وتأویله، ویظهر المعنى الصحیح 
  .في ترتیب عناصر النصلكل عنصر من عناصره، وقد یرجح وجًها نحوًیا معیًنا، كما أن له مدخًال 

                                                           

  .١٤٢مهدي الجواهري دراسة نحویة نصیة صـ شعر محمد)١(
  .٢٢٧إلى صـ ١٨٥المصدر السابق من صـ)٢(
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 :ووسائل الحبك تنقسم إلى طرفیة وداخلیة، والطرفیة منها تضم ما هو في أطراف النص، وتشمل
: والداخلیة تضم ما عدا ذلك من عالقات معنویة داخل النص، فتشمل ،العنوان، واالبتداء واالنتهاء

نص من تقابل، وما فیه من حوار، التفسیر، والتعلیل، والتذییل، وتفصیل المجمل، كما تشمل ما في ال
وبأدنى تأمل في هذه األمور ندرك أّن نحو الجملة كما یسمیه هؤالء ال یعنى بهذه األمور؛ لكونها ال 

  .مدخل لها في مجال اإلعراب والبناء
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المبحث السادس

  حاجة الدارسين إلى نحو النص                              

مباحث المتقدمة التي تكفلت بالتعریف بنحو النص، والمقارنة بینه وبین نحو الجملة بعد هذه ال
لدى الباحثین، وبیان ما له من أصول في تراثنا النحوي، وبعض مظاهره في ذلك التراث، والنظر في 

 - معاشر النحویین-هل نحن: تطبیق نحو النص في رسالة علمیة تسیر على دربه یثور لدینا سؤال
یدوا من فویة؟ ومن هم الذین یمكنهم أن یستة إلى هذا النوع الحدیث من الدراسات النحفي حاج

  الدراسة النحویة النصیة؟ 

ولإلجابة على السؤال األول ینبغي أن نجیب عن سؤال حول وظیفة النحو ووظیفة النحوي في 
الخطأ والزلل في ضبط  أحد أن وظیفة النحو هي صیانة اللسان منفیه لغتنا العربیة ، والذي ال یماری

أواخر الكلمات، وقد كان ذلك هدف شیخ النحاة سیبویه عندما توجه لدراسة النحو، فقد ورد أنه جاء 
لیس من أصحابي أحد إال ولو شئت " ����إلى حماد بن سلمة لكتابة الحدیث فاستملى منه قول النبي

لحنت یاسیبویه إنما : ح به حمادلیس أبو الدرداء فصا: فقال سیبویه" ألخذت علیه لیس أبا الدرداء

  )١(.وهللا ألطلبن علما ال یلحنني معه أحد ثم مضى ولزم الخلیل وغیره: هذا استثناء فقال سیبویه

ا منذ أن نشأ علم النحو وٕالى یومنا هذا یهدفون بمؤلفاتهم ودراساتهم إلى ضبط ًـ والنحویون جمیع
رب الفصحاء في أواخر الكلمات العربیة، وتعریفهم ألسنة المتكلمین وأقالم الكاتبین بما نطقت به الع

، وهما مصدران أساسیان فبالضبط الصحیح لكلمات القرآن الكریم، وألفاظ الحدیث النبوي الشری
  . للتشریع واستنباط األحكام الشرعیة

ما الفائدة في : إن قیل : "وحول هذا المعنى یقول الزجاجي في كتابه اإلیضاح في علل النحو 
الفائدة فیه للوصول إلى التكلم بكالم العرب على الحقیقة : النحو؟ فالجواب في ذلك أن یقال لهتعلم 
في  ا غیر مبدل وال مغیر، وتقویم كتاب هللا عز وجل الذي هو أصل الدین والدنیا والمعتمدًـ صواب

                                                           

  .١٦٧، ١٦٦وسالمة اللغة العربیة ص  ٤٧نشأة النحو ص:انظر)١(
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ا حقوقها من ألنه ال یفهم معانیها إال بتوفیته ؛وٕاقامة معانیها على الحقیقة����ة أخبار النبي معرف

  )١(."اإلعراب

وٕاذا رجعنا إلى ما قرره العلماء حول نشأة هذا العلم علمنا أن من أهم أسباب وضعه تسرب 
واعلم أن أول ما اختل من " اللحن بمعنى الخطأ في اإلعراب إلى ألسنة المتكلمین ، یقول أبو الطیب 

 ����من عهد النبي م الموالي والمتعربینكالم العرب وأحوج إلى التعلم اإلعراب؛ ألن اللحن ظهر في كال

ألن أقرأ فأسقط أحب :"وقال أبو بكر ،"أرشدوا أخاكم فقد ضل:"روینا أن رجال لحن بحضرته فقالفقد 

  )٢(".إلي من أن أقرأ فألحن

ا ، فلما اتسعت الفتوحات اإلسالمیة منذ عهد سیدنا لكن اللحن في صدر اإلسالم كان قلیال ونادرً 
ن یهبط العرب إلى األمصار التي افتتحوها وأن یكثر تملكهم للموالي، وأن یتقاطر عمر كان طبیعیا أ

الوافدون من األمصار إلى الجزیرة العربیة للعمرة والحج، وكان من أثر ذلك اختالط العرب بغیرهم 
وتصاهروا واندمج بعضهم في بعض یوت واألسواق والمناسك والمساجد ا مستمرا في البًـ اختالط

ا االمتزاج تسرب الضعف إلى السلیقة العربیة التي كانت نقیة سلیمة ال یتطرق إلیها وبطول هذ
في البادیة ولم یتغذوا من ینابیعها  ینشئواانتشارا على ألسنة األبناء الذین لم ، وازداد اللحن اللحن

حاجة ثروا بهن ، وكل ذلك جعل الالفصیحة، وكثیرون منهم ولدوا ألمهات أجنبیات أو أعجمیات فتأ
اسة إلى وضع رسوم یعرف بها الصواب من الخطأ في الكالم خشیة دخول اللحن وشیوعه في تالوة م

ا وذلك دفعهم إلى وضع القواعد التي ا شدیدً وقد كان العرب یعتزون بلغتهم اعتزازً  ،آیات الذكر الحكیم

  )٣(.تكفل الحفاظ علیها من اللحن والذوبان في اللغات األعجمیة

طور الوضع والتكوین ، ثم طور النشوء والنمو، ثم : لعلم بأربعة أطوار رئیسیة هيوقد مر هذا ا
طور النضج والكمال، ثم طور الترجیح، وفي جمیع هذه األطوار كان هم النحویین األول هو وضع 

لي جاارة أخرى بیان النطق الفصیح في مقواعد اإلعراب التي تعصم اللسان عن الخطأ واللحن، أو بعب
  .واإلعراب، وتلك هي وظیفة النحوي، وهي التي تبین الغرض من وضع النحو البناء

                                                           

  .من الكتاب المذكور ٥٩صـ )١(
  .٥صـ مراتب النحویین)٢(
  .١٣إلى  ١١، والمدارس النحویة صـ١٦إلى  ١٤نشأة النحو صـ: انظر)٣(
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وما فیها من وحدة عضویة أو  ،سمات النصوص وأنواعها ولیس من وظیفة النحوي البحث في
موضوعیة وغیر ذلك مما یعني به نحو النص، وٕانما الذي یعنیه سالمة الكالم من اللحن والخطأ في 

من الممكن أن یعد هذا النحو تطورا : قیل ، فإنه لطریقة العرب في التعبیراإلعراب والبناء، وموافقت
ا ًـ أنه ال یقبل في تطور العلم إال ما یخدم هدفه األصیل، وما یكون نابع: فالجوابحدیثا لعلم النحو؛ 

ا من قواعده وأصوله، ونحو النص هذا ال یخدم الهدف األصیل لعلم النحو لكونه ال یهتم كثیرً 
ا من قواعد علم النحو العربي وأصوله، ًـ ات التي یكون فیها اإلعراب والبناء، كما أنه لیس نابعبالجزئی

  .وٕانما هو وافد ترجم عن لغات أخرى ألقوام تختلف نظراتهم إلى علم النحو عن نظراتنا

  .؟وٕاذا كان األمر كذلك فمن الذین یمكنهم االستفادة من دراسة هذا العلم وتطبیقه

  :وهي ،المبحث األول الذي یعرف بنحو النص أن علماءه وصفوا له سبعة معاییرسبق في :أقول

  . النحوي اللفظيالسبك أو التماسك وهو یعني االرتباط - ١

  .الحبك أو التناسق وهو یعني ارتباط اللفظ بالمعنى - ٢

  القصد وهو اتجاه المتكلم إلى الغرض الذي یقصده من كالمه- ٣

  مقبولة لها داللة محددةالقبول وهو كون الكالم یمثل صورة - ٤

  .مطابقة الكالم لمقتضى الحال: رعایة الموقف أو المقام ، وهذا المعیار یشبه قول البالغیین - ٥

  .به اإلعالمللنص مضمون یرید المتكلم  نویقصد بها أن یكو اإلعالمیة - ٦

قة عال :مثل ،التناص وهو عالقة تكاملیة تقوم بین أجزاء النص أو بین النص ونص آخر - ٧
  .والغامض بما یوضحه ،والمتن بالشرح ،الؤ الجواب بالس

وتقدم في المبحث الثاني وهو الذي یقارن بین نحو النص ونحو الجملة عند المحدثین أن هذه 
معیار السبك أو الربط : المعاییر السبعة منها معیاران یتفق فیهما نحو الجملة مع نحو النص وهما

ي بین لفظین أو جملتین أو عدة ألفاظ أوعدة االتساق لربط المعن لفظي، ومعیار الحبك أوالنحوي ال
  .جمل
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والمعاییر الخمسة الباقیة تخص نحو النص وحده وال تعني نحو الجملة في شيء، وٕاذا تأملنا 
تلك المعاییر نجدها موضع اهتمام لدارسین آخرین من  دارسي العربیة ولیسوا من النحویین، فعلماء 

فر في دراسة تلك المعاییر عندما یبحثون عن قصد المتكلم، وعن طریقة تعبیره، البالغة لهم سهم وا
عندما یبحثون عالقة ونقاد األدب لهم سهم وافر فیها  وعن مطابقة كالمه لمقتضى الحال والمقام ،

وماال یقبل یمیزون بین ما یقبل من التعبیر  الشكل بالمضمون في النص الشعري أو النثري، وعندما
أو بین بیت وبیت، وعندما  ،عاة قصد األدیب أو الشاعر، وعندما یقارنون بین قصیدة وقصیدةمع مرا

یطالبون الشاعر بالوحدة العضویة وهي ترابط أجزاء القصیدة وسیرها في اتجاه واحد فكرا وشعورا ، 
  .وبالوحدة الموضوعیة وهي اقتصار القصیدة على موضوع واحد أو فكرة واحدة

سیر یجمعون في تفسیرهم بین الدراسات اللغویة والنحویة والبالغیة فیأتي وبعض علماء التف
تفسیرهم مجاال خصبا لدراسات قریبة من دراسة نحو النص وهي كفیلة بأن یتتلمذ علیها المهتمون 

  .بدراسة هذا النحو من الدارسین المعاصرین

  وهللا المستعان

  والهادي إلى سواء السبیل

  

                                                                                                    ************  
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        الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة

  الحمد � والصالة والسالم على رسول هللا ،وآله وصحبه ومن وااله

  ....وبعد                                           

فلما كان الغرض من هذا البحث هو التعریف بنحو النص وبیان ما بینه وبین النحو األصیل من 
  :ومالبسات اقتضى ذلك السیر في الخطوات اآلتیة  صالت

ا ، وبین أن المراد به في ًـ اتجه البحث في المبحث األول إلى التعریف بنحو النص لغة واصطالح_
أو القارئ منه ، وفي  القصد إلى االستقصاء في النص واستخراج ما خفي على السامع :اللغة

وأنواعها، وصور الترابط واالنسجام داخلها ، ویهدف العلم الذي یبحث في سمات النصوص :االصطالح
  .إلى تحلیلها في أدق صورة تمكن من فهمها 

واتجه في المبحث الثاني إلى المقارنة بین نحو النص ونحو الجملة ببیان الصفات المشتركة _ 
  .بینهما وما یختص به كل واحد منهما من صفات وخصائص 

ث عن مالمح لنحو النص في تراثنا النحوي من خالل ما كتبه واتجه في المبحث الثالث إلى البح_ 
  .المعاصرون في هذا الموضوع ، وهي مالمح وجدوها عند بعض النحاة ومنهم ابن جني وابن هشام

  : واتجه في المبحث الرابع إلى بیان بعض مظاهر نحو النص في تراثنا النحوي ، ومنها_ 

 .االقتران التتابعي - ١
 .ي في جمل بعینهااشتراط الرابط النحو  - ٢
 .أسلوب االقتران الشرطي - ٣
 .االقتران التعددي - ٤

  .وقد تم توضیح هذه المظاهر

واتجه في المبحث الخامس إلى إلقاء نظرات على تطبیق نحو النص بالرجوع إلى رسالة علمیة _ 
  .تدور في فلكه مع التركیز على حدیث صاحب الرسالة حول وسائل السبك النحویة
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حاجة الدارسین إلى نحو النص مبینا وظیفة النحو والنحوي : ث السادس بعنوان وأخیرا جاء المبح_
وانتهى إلى أن معاییر نحو النص موضع اهتمام لدارسین آخرین من دارسي العربیة لیسوا نحویین وهم 
علماء البالغة ونقاد األدب والمفسرون للقرآن الكریم ، مع مالحظ أن بعض معاییر نحو النص ال یمكن 

  .یقها على القرآن الكریم كما في معیار التناص إذا قصد به العالقة بین النص ونص آخر تطب

  .هذا وبا� التوفیق
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  المصادر والمراجع                         

  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣البحر المحيط ألبي حيان األندلسي، ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الثانية، -

  .م٢٠٠٣ء الجملة العربية د محمد حماسة عبد اللطيف، القاهرة، دار غريب بنا-

/ ترجمة د–التحليل اللغوي للنص مدخل إلى المفاهيم األساسية والمناهج تأليف كالوس برينكر-

  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥سعيد بحيري، القاهرة ، مؤسسة المختار ، 

 عبد الباري، مكتبة الفالح بالكويت ، التماسك النصي في الحديث الشريف د عبد العزيز فتح اهللا-

  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٨الثانية ، 

  .الجملة النحوية نشأة وتطورا وإعرابا للدكتور فتحي عبد الفتاح الدجني-

فخر الدين قباوة ، محمد نديم فاضل ، / الدكتور  :الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي بتحقيق-

  .م١٩٩٢_ هـ١٤١٣،بيروت ، األولى ،طبعة دار الكتب العلمية

  .بدون تاريخ–حاشية الصبان على شرح األشموني أللفية ابن مالك ، طبعة دار إحياء الكتب العلمية -

  .م١٩٨٤عمان –الحذف في المثل العربي لعبد الفتاح الحموز ، ط دار عمار للنشر والتوزيع -

  .بيروت ، دار الهدى للطباعة والنشر٢ط  محمد علي النجار،:الخصائص البن جني تحقيق -

  .م٢٠٠٠محمود محمد شاكر ، مكتبة الخانجي  :ئل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجاني، تحيقدال-

- هـ١٤٠٥األولى –عبد العزيز عبد اهللا محمد ، ط مطابع جامعة الموصل  :سالمة اللغة العربية تأليف-

  .م١٩٨٥

  .خبدون تاري–شرح األشموني أللفية ابن مالك بحاشية الصبان ، ط دار إحياء الكتب العربية -

  .م١٩٧٧عدنان الدوري،ط مطبعة العاني بغداد  :تحقيق ،شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ البن مالك-

  .شرح المفصل البن يعيش، عالم الكتب بيروت، مكتبة المتنبي بالقاهرة-

عبد السالم هارون، ط دار  :تحقيق ،شرح القصائد السبع الجاهليات لألنباري أبي بكر محمد بن القاسم-

  .رالمعارف، مص

  .م٢٠١٠شعر محمد مهدي الجواهري دراسة نحوية نصية تأليف صالح الشاعر ، ط دار طيبة للنشر  -

ط دار الفكر العربي -عبقري اللغويين أبو الفتح عثمان ابن جني للدكتور عبد الغفار حامد هالل-

  .م٢٠٠٦
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  .لشامعالقة النحو العربي بنحو النص أ د عبد السالم حامد على صفحة رابطة أدباء ا-

  .م٢٠٠٤نادية رمضان القاهرة  /د، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق نماذج من السنة النبوية -

  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤-مؤسسة المختار-القاهرة–سعيد بحيري . المفاهيم واالتجاهات د–علم لغة النص -

  .م٢٠٠٥-دار العلوم مجلة كلية- عناصر السبك بين القدماء والمحدثين للدكتورة نادية رمضان النجار -

  .م١٩٨٦بيروت  –مهدي المخزومي منشورات دار الرائد العربي –في النحو العربي نقد وتوجيه للدكتور -

  .م١٩٦٦-هـ١٣٨٥دار القلم  -عبد السالم هارون :تحقيق ،الكتاب لسيبويه -

  .م١٩٩١المركز الثقافي العربي -بيروت- محمد خطابي.لسانيات النص مدخل إلي انسجام الخطاب د-

  .م١٩٧٣الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،القاهرة ،تمام حسان.اللغة العربية معناها ومبناها د -

  .م١٩٧٦الثالثة –المدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف ط دار المعارف -

الهيئة المصرية العامة  - القاهرة ٢ط ،غزالة، علي خليل أحمد أبو إلهام.د.مدخل إلي علم لغة النص-

  .م١٩٩٩للكتاب 

- هـ١٤٠٠دمشق دار الفكر -محمد كامل بركات/د :تحقيق ،المساعد على تسهيل الفوائد البن عقيل-

  .م١٩٨٠

  .م١٩٧٨الثالثة سنة -بيروت-ط دار العلم للماليين ،لجبران مسعود–معجم الرائد -

  .  المعجم الوسيط-

- هـ١٤١٢ر الفكر دا ،بيروت- ومحمد علي حمد اهللا ،مازن المبارك/د: تحقيق ،مغني اللبيب البن هشام-

  .م١٩٩٢

  .م١٩٩٣ط أولى دار مكتبة الهالل بيروت  –المفصل صنعة اإلعراب ألبي القاسم الزمخشري  -

المجلس األعلى للشئون اإلسالمية –القاهرة  –محمد عبد الخالق عضيمة :تحقيق ،المقتضب للمبرد-

  .هـ١٣٩٩

  .طبعة العاني ببغدادط م ،أحمد الجواري وعبد اهللا الجبوري :تحقيق،المقرب البن عصفور -

  .دار قطري بن الفجاءة بالدوحة–منهج ابن هشام في شرح بانت سعاد لمحمود سليمان ياقوت -

منشور في –يوسف سليمان عليان / النحو العربي بين نحو الجملة ونحو النص مثل من كتاب سيبويه د-

  .م٢٠١١ي كانون الثان ١عدد  ٧المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها مجلد 

 



٤٩ 

 

 

  .م٢٠٠١مكتبة زهراء الشرق –أحمد عفيفي  :تأليف ،نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي -

منشورات ذات السالسل بالكويت –نحو النص في ضوء التحليل اللساني للخطاب لمصطفى النحاس -

  .م٢٠٠١

م راسات العلونحو النص وتطبيقاته على نماذج في النحو العربي لعبد المهدي هاشم الجراح مجلة د-

  .م ، إربد ، األردن٢٠٠٦سنة ١العدد ٣٣المجلد _اإلنسانية واالجتماعية 

  .م١٩٨٦ط دار المعارف بالقاهرة –النحو الوافي لعباس حسن -

  .م١٩٦٣المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء–طبعة أولى -نسيج النص للزناد األزهر-

  .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣دار المعارف بمصر  ط–الطنطاوي نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة للشيخ محمد -

مؤسسة الرسالة  ،بيروت ،ط أولى–عبد الحسين الفتلي :تحقيق ،النكت الحسان ألبي حيان األندلسي-

  .م١٩٨٥

ط دار البحوث العلمية  ،عبد العال سالم مكرم :تحقيق ،همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي-

  .م١٩٧٩بالكويت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



٥٠ 

 

 

        الموضوعاتالموضوعاتالموضوعاتالموضوعاتفهرس فهرس فهرس فهرس 

        الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة        الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع

        ٧٧٧٧____٢٢٢٢        المقدمة المقدمة المقدمة المقدمة 

        : : : : األولاألولاألولاألولالمبحث المبحث المبحث المبحث 
        ....بنحو النصبنحو النصبنحو النصبنحو النصالتعريف التعريف التعريف التعريف                                                                                                                         

١٣١٣١٣١٣____٨٨٨٨        

        ::::الثانيالثانيالثانيالثانيالمبحث المبحث المبحث المبحث 
        ....المحدثينالمحدثينالمحدثينالمحدثينبين نحو النص ونحو الجملة لدى بين نحو النص ونحو الجملة لدى بين نحو النص ونحو الجملة لدى بين نحو النص ونحو الجملة لدى مقارنة مقارنة مقارنة مقارنة                                                 

١٨١٨١٨١٨____١٤١٤١٤١٤        

        ::::الثالثالثالثالثالثالثالثالمبحث المبحث المبحث المبحث 
        ....لنحو النص في تراثنا النحويلنحو النص في تراثنا النحويلنحو النص في تراثنا النحويلنحو النص في تراثنا النحويمالمح مالمح مالمح مالمح                                                                             

٢٢٢٢٢٢٢٢____١٩١٩١٩١٩        

        ::::الرابعالرابعالرابعالرابعالمبحث المبحث المبحث المبحث 
        ....مظاهر نحو النص في تراثنا النحويمظاهر نحو النص في تراثنا النحويمظاهر نحو النص في تراثنا النحويمظاهر نحو النص في تراثنا النحويمن من من من                                                                     

٣٢٣٢٣٢٣٢____٢٣٢٣٢٣٢٣        

        ::::الخامسالخامسالخامسالخامسالمبحث المبحث المبحث المبحث 
        ....في تطبيق نحو النصفي تطبيق نحو النصفي تطبيق نحو النصفي تطبيق نحو النصنظرات نظرات نظرات نظرات                                                                                             

٤٠٤٠٤٠٤٠____٣٣٣٣٣٣٣٣        

        ::::السادسالسادسالسادسالسادسالمبحث المبحث المبحث المبحث 
        ....الدارسين إلى نحو النصالدارسين إلى نحو النصالدارسين إلى نحو النصالدارسين إلى نحو النصحاجة حاجة حاجة حاجة                                                                                     

٤٤٤٤٤٤٤٤____٤١٤١٤١٤١        

        ٤٦٤٦٤٦٤٦____٤٥٤٥٤٥٤٥        الخاتمة الخاتمة الخاتمة الخاتمة 

        ٤٩٤٩٤٩٤٩____٤٧٤٧٤٧٤٧        والمراجعوالمراجعوالمراجعوالمراجعالمصادر المصادر المصادر المصادر 

        ٥٠٥٠٥٠٥٠        وضوعاتوضوعاتوضوعاتوضوعاتالمالمالمالمفهرس فهرس فهرس فهرس 

  

 


