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 :ملخص البحث

 كـان   يات ونحو النص، فحتـى الـستين      ، التي تربط بين نحو الجملة     لعالقة   يهدف هذا البحث إلى معرفة ا     

ينظر إلى الجملة على أنها الوحدة األساسية فـي علـم اللغـة، والتحليـل اللغـوي، لكـن فـي الدراسـات الحديثـة                    

موضــوعه، وتجـاوزت الدراســات مـستوى الجملــة إلـى مــستوى الـنص، باعتبــار     صـار الــنص هـو وحــدة التحليـل و   

راسـة الـنص تـستغني عـن دراسـة      ولكـنّ هـذا ال يعنـي أن د   .  لـه وجـوده الـسياقي الخـاص بـه       فعاالً االنص نظام 

وفي ضـوء هـذا المنحـى  عمـدت إلـى تتبـع آراء العلمـاء ، وصـوالً               . الجملة، فالجمل هي مكونات النص المباشرة     

 موفـي سـبيل ذلـك بـدأت بالحـديث عـن مفهــو      . لبيـان نقـاط االلتقـاء والتقـاطع بـين نحـو الجملـة ونحـو الـنص          

قة التي تـربط نحـو الجملـة ونحـو الـنص، وذكـرت عالقـة                النص ، وذكرت مكوناته وأشكاله، ثم عرضت للعال       

نحو الجملة ونحو النص بالمتلقي والسياق الخارجي، ثم عرضت لمالمح االتفاق واالختالف بينهما ؛ ألصل إلى          

ضــرورة تطبيــق  أدوات التحليــل النــصي فــي دراســة النــصوص ؛ الهتمامــه بالعالقــات التــي تــربط بــين الــنص ومــا    

 علــى ســورة الفاتحــة ، يوقمــت بتطبيــق أدوات التحليــل النــص. ســياق داخلــي وخــارجييحــيط بــه مــن متلــق و 

 .   توصلت إليهاتي البحث بخاتمة عرضت فيها أهم النتائج الذيلتو
  



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٩٧

 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثالثونالسادسالعدد 

 :تقدمة
 مهمـة،  الماضـي تطـورات   ن الدراسات اللغوية في العقدين األخيرين من القر  شهدت   

 بينهمـا،  فتـور  بعد األدبية؛ بين اللغة والدراسة الصلة دعوة العلماء إلى ضرورة إعادة     رافقها

ولقـد كـان    . كانت نتيجتهـا عـدم القيـام ببحـوث مـشتركة بـين المجـالين األدبـي، واللغـوي                  

مظاهر التطور هو مولـد نظريـة نحـو الـنص، التـي تمكـن أعالمهـا مـن إعـادة                     أهم مظهر من    

 .الصلة فيما بين اللغة وواحد من أعظم تجلياتها وهو النص

 يـشكل مفهومـاً مركزيـاً فـي الدراسـات اللـسانية المعاصـرة، وجـاءت           النص فأصبح    

ات الخطـاب،    لـساني  و أ علم النص، أو لسانيات النص،    : هذه الدراسات بمسميات عدة مثل    

فـي التحليـل إلـى فـضاء أرحـب          " الجملـة  "اوزة تتفق حول ضرورة مج    وكلها…أو نحو النص  

 مــن  نتقــال االدّ، ويعــ"الفــضاء النــصي " هــو يوأوســع، بــل وأخــصب فــي محــاورة العمــل الفنــ   

 وخرجــت علــى ،  الحديثــةة الــنص فتحــاً جديــدًا فــي الدراســات اللــساني  إلــىتحليــل الجملــة  

 بـه  اإلحاطـة  تتوجـب  الجملـة أكبـر وحـدة لغويـة،          عدالتي كانت ت  -ة أعراف علم اللغ   عضب

 متجاوزة بذلك حدود الجملة إلـى فـضاء لغـوي أوسـع هـو فـضاء الـنص؛             -في البحث اللغوي  

 الــنص هــو الــصورة الكاملــة المتماســكة التــي يــتم عــن طريقهــا التواصــل بــين أفــراد      وتعــدّ

ة نـصِّية عامَّـة تـشكِّل أساسـاً     وكـان الهـدف مـن ذلـك أن تـصاغ نظريَّـ           . المجموعة اللغويـة  

 إلـى الـنص بـشكل كلَّـي، فـال           وتنظـر لوصف األشكال النصّية المتباينة وعالقاتهـا المتبادلـة،         

 .تقف عند بنائه التركيبي إالَّ بقدر ما يؤثر هذا الركن البنائي في حركة النص الكلية

 انًـا بـأن هـذا    دراسـة الـنص اللغـوي؛ إيم   فـي  هـذا البحـث كخطـوة معاصـرة     جـاء  ولقـد    

 الكلمـة أو الجملـة، وبهـذا المفهـوم يتجـاوز الـنص          هيجتذبه النص أكثـر ممـا تجتذبـ       " النحو"

كل حدود المعيارية لنحو الجملـة، كمـا أنـه يتجـاوز كـل عـادات القـراءة التقليديـة، وطـرق                      

حيـث ال يـتم تحليـل    .  التي خدمت اللغـة قرونًـا طويلـة، ومـا زالـت     المعروفة، التحليل النحوي



 

 
٢٩٨

  الفاتحة أنموذجاً سورة - اللغوي بين نحو الجملة و النص البحث
  عبد المجيد عودةداتحنان سعا. د
 

ا النص المنجز نحويًّا إال عن طريق مراعاة التفاعـل والتـرابط بـين جـسد الـنص بأجزائـه           هذ

  ومدلوالتــه المتنوعــة مــن ناحيــة ثانيــة، وكــذلك مراعــاة التفاعــل بــين المبــدع ناحيــة، مــن

 . من خالل مراعاة المقام الذي يشغل جزءًا ال بأس به من اهتمام نحو النصوالمتلقي
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 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٩٩

 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثالثونالسادسالعدد 

 : النص بين نحو الجملة و النصلسانيات
ــسانيات الــنصّ هــو انتقــال فــي       مــن  االنتقــال فــي التحليــل   إنَّ   ــى ل ــة إل ــسانيات الجمل  ل

 اســتطاعت لــسانيات الــنصّ بلــوغ محطــات     فقــد وأهدافــه،  وإجراءاتــه، وأدواتــه،المــنهج، 

 تمكــن نحــو الــنصّ مــن تحديــد     إذمتقدمــة لــم تــستطع لــسانيات الجملــة الوصــول إليهــا؛       

ــددة ،      العال ــى مـــــستويات متعـــ ــرات النـــــصوص علـــ ــين الجمـــــل وفقـــ ــربط بـــ ــي تـــ ــات التـــ قـــ

 يكـن االنتقـال مـن لـسانيات الجملـة إلـى لـسانيات           ولـم . ١والداللي والنحوي،المعجمي،  :منها

 تتابع الدراسات النـصية،     ولكنّ في موضوعه،    أو العلم،النص مجرد تعديل طفيف في اسم       

ــة، ضــمن فــي المــنهج،  أكــد أنَّ التحــول األهــمّ قــد حــدث وتطورهــا  وأدواتــه مقوالتــه المعرفيّ

 .اإلجرائية

 مـــن محـــاوالت أتبـــاع علـــم اللغـــة االجتمـــاعي ربـــط اللغـــة بالـــسياق ، والبعـــد وبـــالرغم

االجتماعي، فقد عجـز نحـو الجملـة عـن تقـديم المقتـضيات المعرفيـة الالزمـة لفهـم اللغـة                      

وعــة بــسبب وقوعــه عنــد    بأشــكالها التفاعليــة المختلفــة، ومــستويات اســتخدامها المتن    

 واعتبارهــا البنيــة الكبــرى فــي الدراســة والتحليــل، ممــا جعــل تجــاوز مــستوى الجملــةحــدود 

الجملــة أمــراً ضــرورياً ؛ فثمــة ظــواهر ال يمكــن أن توصــف فــي إطــار الجملــة  التــي تنتقــل مــن     

كونها كالً في مرحلة عزلها عن سياقها المقالي والمقامي إلـى مرحلـة تكـون فيهـا جـزءاً                   

وال يعني هذا إلغاء أو إقصاء ذلك التراث النحوي الـضخم الـذي   . ن منظومة أكبر هي النص م

بنيت مفاهيمه ورسمت تصوراته منذ قرون على أيدي أجيال متعاقبة من اللغويين، إنما هـو               

                                     
م، ١٩٩٨، ١تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط: النص والخطاب واإلجراء، ترجمة : دي بوجراند: انظر ١)

 .٣٠م، ص٢٠١٠، ١في نحو النص، عالم الكتب الحديث، إربد، ط: عثمان أبو زنيد: ، وانظر٨٩ص



 

 
٣٠٠

  الفاتحة أنموذجاً سورة - اللغوي بين نحو الجملة و النص البحث
  عبد المجيد عودةداتحنان سعا. د
 

الــسعي إلثــراء البحــث اللغــوي بــأدوات ووســائل جديــدة فــي البحــث والتحليــل الســتكمال     

 .١لسابقة في الجهود اجوانب النقص وسد الثغرات

 بــل علــى النقــيض جملــة، البنيــة الكليــة العليــا الــنص ال يقــصي مقــوالت نحــو ال فوجــود   

ومنـه ينطلـق البحـث عـن عناصـر          . تماماً؛ إذ يشكل مستوى الجملة األساس ألي وصف تـالٍ         

ــة     . ٢توضــح منطقيــة الجمــل وصــلتها بــالموقف التواصــلي الــذي يجعــل مــن الــنص وحــدة كليّ

 النقـد التـي وجهـت إلـى نحـو الجملـة ال تعنـي أنّـه لـم تعـد لـه قيمـة ،أو أنَّـه عفـا                              وكلّ أشكال 

عليه الزمن،بل على العكس من ذلـك؛ فـالتراث النحـوي الـسابق،بكلّ مفاهيمـه وتـصوراته                 

وقواعده وتحليالته،كان األساس الفعلي الذي بُنِيت عليه هـذه االتجاهـات النـصية بكـل مـا                 

 وتصوراتها ومفاهيمها،إلى حدّ لم ير فيه بعـضهم  فـي نحـو              تتصف به من تشعبٍ ألفكارها    

 .٣النص، إالَّ امتداداً لنحو الجملة

ــة وغلــب            ــا كــان النحــو العربــي قــد انطلــق مــن الجمل ــه لمَّ ــى أنَّ ــا إل   وتجــدر اإلشــارة هن

االقتصار على  التحليالت النحوية فـي إطـار الجملـة ، فـإنَّ هـذا لـيس قُـصوراً فيـه؛ وإنَّمـا يعـود                          

ك إلى األسباب التي من أجلها تم القيام بتقعيـد اللغـة؛ فقـد كـان مـن أهمِّهـا الرغبـة فـي             ذل

ــة، ومــن ثــم كــان االهتمــام بالقواعــد،التي تــضمن ســالمة          تقــويم اللــسان فــي نطــق الجمل

الجملــة بمــستوياتها المختلفــة، فلــم يــرتبط الحكــم بالــصحة أو عــدمها بــالنص، بــل ارتــبط  

                                     
 .١٣٣م، ص١٩٩٧ ،١رية العالمية للنشر، لونجمان، طعلم لغة النص، الشركة المص: سعيد بحيري: انظر) ١

، ١ زهراء الشرق، القاهرة،مكتبة ،نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي: أحمد عفيفي: انظر)  ٢
 .٢٣٩علم لغة النص، ص:سعيد بحيري:، وانظر٢١،ص٢٠٠١

، ١ لونجمان،مصر، طبالغة الخطاب وعلم النص، الشركة المصرية العالمية للنشر،: صالح فضل: انظر)  ٣
نسيج النص، بحث في ما يكون به الملفوظ نصا،المركز الثقافي : األزهر الزناد: ، وانظر٣٢٦م، ص١٩٩٢

 .١٩-١٥م، ص١٩٩٣، ١العربي، بيروت والدار البيضاء، ط
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 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثالثونالسادسالعدد 

والنحـو يقـوم علـى تحليـل العالقـات          .  ، والـصرفية والمعجميـة     بالجملة، ومكوناتها الصوتية  

بــين اإلشــارات اللغويـــة، فــي المـــستوى األفقــي، والمـــستوى الرأســي، وتحلِّـــل الداللــة صـــلة       

ويبدأ النحو عملـه    . اإلشارات بالمدلوالت والواقع، وتُعنى التداولية بتوصيل دالالت اإلشارات       

ل النـصي ، ويـصبح الـسلوك اللغـوي مجـرد تحقيـق              باجتزاء الجمـل، ثـم االنتقـال إلـى التحليـ          

وما على النحوي إالَّ الكـشف عـن هـذه النمـاذج، وتحديـد      . غير نهائي لعدد من نماذج الجملة 

ــا الــنص فلــيس إالَّ سلــسلة متتابعــة مــن الجمــل، أو     .قوانينهــا الحاكمــة علــى مكوناتهــا   أمَّ

 . لنماذج الجمل الداخلة في تشكيله

 األول منه القواعد النحوية والدالليـة التـي   المستوىتحكم  في     نظام شامل، ت   فالنص   

تحــدد الترتيــب الــداخلي فيـــه، ويتعلــق ذلــك بمــستوى الجمـــل أو المتواليــات الجمليــة؛ أمّـــا         

المـستوى الثـاني فيتحــدد بـالنظر إلـى الــنصّ كـامالً  بوصــفه وحـدة كليـة، ويــتم ذلـك بتجــاوز         

ــر المـــ     ــي تتحـــصل عبـ ــة التـ ــاني الجزئيـ ــوع المعـ ــى   ،١ستوى األولمجمـ ــول إلـ ــتم الوصـ ــى يـ  حتـ

 .٢المستوى األشمل، وهو البنية الكبرى التي تتركب من قضايا تحيل على الوقائع نفسها

ليس وحدة نحوية أوسع، أو مجـرد  ) النص (  فإن،وحدة نحوية) الجملة (  كانت ـإذا" ــ ف

 الوحدة التـي     هو وحدة من نوع مختلف، وحدة داللية ،        ،وإنمامجموع جمل، أو جملة كبرى      

 يفـسر   وهـذا . لها معنى في سياق هذه الوحدة الداللية تتحقق أو تتجسد فـي شـكل جمـل               

عالقة النص بالجملة، إذ األخيرة مجسدة للوحدة الدالليـة التـي يـشكلها الـنص فـي موقـف                   

                                     
نظرية األدب في القرن العشرين، أفريقيا :العمري: ، وانظر٢١٩علم لغة النص،ص: سعيد بحيري: انظر)١

 .٦٠م، ص١،١٩٩٦بيروت، طالشرق، 

البديع بين البالغة واللسانيات النصية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، : جميل عبد المجيد: انظر) ٢
م ١٩٩٤، ١نظرية النقد األدبي الحديث ،دار األمين، القاهرة، ط: يوسف نور عوض: ، وانظر٦٨م، ص١٩٩٨
 .٩٠ص



 

 
٣٠٢

  الفاتحة أنموذجاً سورة - اللغوي بين نحو الجملة و النص البحث
  عبد المجيد عودةداتحنان سعا. د
 

قـد يتجـسد كوحـدة    "  يتميـز بقيمتـه االتـصالية، و       بوجرانـد  دي كمـا يـرى      فـالنص . ١"اتصالي ما 

 في التنبيهـات، والعنـاوين،   لحالملة واحدة، وفي أقل من جملة أحياناً كما هو ا     داللية في ج  

وغيرهــا ) للتــدخين(أو ) للبيــع(واإلعالنــات التــي تتكــون غالبــاً مــن مجــرد حــرف واســم، مثــل  

 - الحـال مـثالً فـي        و فقد يكون كتابـاً كـامالً، كمـا هـ          ،وبالمثل ال يوجد حد أعلى لطول النص      

  .٢"الرواية و المسرحية

 يتجــه الوجــود المنطقــي انعزاليتهــا لات نحــو الــنص الجملــة المنعزلــة ذيتجــاوز وبــذلك 

 التجــاوز لــم يكــن هــذاو .فــالنص كــل وحــدة كالميــة تخــدم غرضــاً اتــصالياً  " نحــو االتــصالية 

 فـالفرق  .٣"مجرد نقلـة حجميـة بـل نقلـة فـي المـنهج وموضـوع البحـث، وإجراءاتـه وأهدافـه            

 اللغويــة القديمــة هــو الفــرق بــين علــم الــنص الحــديث      دراســاتلبــين األلــسنية الحديثــة وا 

  .والدراسات النقدية والبالغية القديمة

 هـي  تـدخل فـي إطـار لـسانيات الـنص، مـا           بـل  ال يعني أن النصية ال تدرس الجملة         وهذا   

 وإنمـــا تتعـــداه بـــإدراج ركيبـــي،الـــنص ال تقتـــصر علـــى الجانـــب الت/ دامـــت معالجـــة الجملـــة 

ودون الخـــوض فـــي الخـــالف حـــول : " بحيـــري يقـــول ســـعيد ،٤لـــداللي والمقـــاميا: الجـــانبين 

مفهوم النص، فإنه من الضروري أن نشير إلـى أن القـضية ال تتعلـق باالمتـداد األفقـي بـالكم                   

أساساً، ولكن تعود إلى اختالف منظور البحث، فقـد تتوافـق حـدود الجمـل، والنـصوص فـي             

                                     
 .١٢٢اء، صالنص والخطاب واإلجر: دي بوجراند)  ١

 .١٢٣المصدر السابق، ص: دي بوجراند: انظر)  ٢

علم اللغة والدراسات األدبية، دراسة األسلوب ، البالغة، علم اللغة النصي، ترجمة محمود : برند شبلنر) ٣
 .٢٢٩م، ص١٩٨٧، ١جاد الرب، الدار الفنية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

البديع بين البالغة واللسانيات : جميل عبد المجيد: وانظر، ٢١٩علم لغة النص،ص: سعيد بحيري: انظر) ٤
 .٦٩النصية، ص



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٠٣

 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثالثونالسادسالعدد 

 عنـد التحليـل ال يتوقـف عنـد التحليـل التركيبـي فهـذا         إال أنـه - كما يتـبن  - األمثلة نكثير م 

وهنــا يبــدأ تجــاوز إطــار الجملــة إذ يبــدأ البحــث عــن عناصــر تتعلــق    . كــاف باتفــاقهم جميعــاً

بعناصر غير لغويـة حقيقيـة، تتـصل بمنطقيـة الجمـل وصـلتها بـالموقف التواصـلي أو عمليـة                     

ملـة وأثـر الحـق فنجـد     التواصل بصورة عامة ويستوجب البحث عن هدف سابق لوضع الج         

 .١"حديثاً عن الفروض المسبقة وأشكال التضمين والتتابع المنطقي للخطاب ككل

 لـم تـنجح كـلّ       بحيـث  نحـو الجملـة ونحـو الـنص،          بين الرغم من الصلة الوثيقة،      وعلى   

المحاوالت للتمييز بينهمـا بـشكل حـاد، وقـد فـشلت المحـاوالت المبنيـة علـى تـصور تمييـز                    

 يـشكل جـزءاً غيـر قليـل مـن الثـاني كمـا يمثّـل                 األول إنّ   حيـث . نحو النص نحو الجملة من    

 عالقــات متــشابكة؛إذ يتعامــل لنَّــصية افالعالقــات وأساســه،نحــو الجملــة نــواة نحــو الــنصّ،  

 Van ) دايـك فـان يقـول  .التحليل النّصي مع الروابط الداخلية والخارجية في النص والجملة

Dijk)":    َّــة،   إنَّ نحــو الــنصّ مــا هــو إال ــداد لنحــو الجمل ــة    لكــن امت ــى أســاس أنَّ نمــوذج بني  عل

 منهمــا نحــو الجملــة ونحــو  فكــل.     ٢"الجملــة يمكــن أن يعــدّ نموذجــاً جزئيــاًّ للــنصّ ككــل  

الــنص قـــائم علــى اآلخـــر، فكمــا أنّ الكلمـــة تتكــون مـــن الحــروف ، والجملـــة تتكــون مـــن       

 .كلمات، فأنّ النصّ يتكون من الجمل

 تقدم في الجملة إالّ معنىً معجمياً جزئياً ؛ فإنّ الجملة ال تقدم في    وكما أنّ الكلمة ال   

 يقـول .  غير مكتفية بذاتها، ولكنه يرتكز عليها ارتكـازاً شـديداً       بنيةالنص إال داللة جزئية و    

لكــل مــن الجملــة والــنص حــدود وأهــداف ووســائل، وال خــالف فــي أنّ الجملــة  هــي   :" بتــوفي

 اللغوية ، ولكن الوحدة األساسية لالتصال ليس الجملـة بـل            المقولة األساسية في النظرية   

                                     
 .٢٢٩المرجع السابق، ص: عيد بحيريس) ١

بنية الخطاب من الجملة إلى النص، دار : أحمد المتوكل: ، وانظر١٣٥المرجع نفسه، ص: سعيد بحيري ٢)
 .٨٤، ص١توبقال، الدار البيضاء، ط



 

 
٣٠٤

  الفاتحة أنموذجاً سورة - اللغوي بين نحو الجملة و النص البحث
  عبد المجيد عودةداتحنان سعا. د
 

فنحــو الجملــة أو اللــسانيات التقليديــة يقــف عنــد وصــف الجمــل وصــفاً يــستند إلــى     . ١"الــنص

المكونـــات النحويـــة، أمـــا نحـــو الـــنص فيـــستعمل وصـــف الجمـــل كعتـــاد مـــن أجـــل وصـــف  

 فغايـــةيلـــي،  يـــشترك النحـــوان فـــي الجانـــب المنهجـــي الـــشكلي ال التحل  حيـــث. النـــصوص

 الوصـف يمثـل جانبـاً    وهـذا . ٢"وصـف النظـام الـذي يقـوم بـه موضـوع الدراسـة             :" النحويين هي 

 ال يعنـي  وهـذا . منهجياً شكليًّا ،أمَّا الجانب التحليلي فهو أحـد األسـس المهمـة لنحـو الـنص             

 عـن نمـاذج   التركيـز  مـا نجـده فـي كتـب النحـو هـو         لكـن أنَّه ال يشكل أساساً لنحو الجملة،       

وتعـد أهـم مهمـة لنحـو الـنص هـي       :" ديـك فـان  الخـصوص يقـول   وبهـذا . لية غير كاملـة  تحلي

صــياغة قواعــد تمكننــا مــن حــصر كــل النــصوص النحويــة فــي لغــة مــا بوضــوح،ومن تزويــدنا    

 أن يعد مثـل ذلـك النحـو النـصي إعـادة بنـاء شـكلية للكفايـة اللغويـة                     ويجب. بوصف لألبنية 

 . ٣" نهائي من النصوصالخاصة بمستخدم اللغة في إنتاج عدد ال

 أنَّ كتــب نحــو الجملــة القائمــة لــم تقــدم إالّ نمــاذج غيــر كاملــة لهــذه الكفايــة       ويــرى 

 مستخدم اللغة ال يقنـع  وأنَّ وصف األبنية النّصية يتجاوز وصف  جمل متوالية، وأنَّ اللغوية،

 كفايته فإنًّماسكاً،  أنَّه إذا كان عليه أن ينتج نصاً بوصفه بناءً  مت        غيربقواعد إنتاج الجملة،    

 .٤اللغوية يجب أن تتضمن قواعد نصية 

                                     
نظرية النص من بنية المعنى إلى : حسين خمري: ، وانظر١٧٠نص، صنسيج ال: األزهر الزناد:انظر ١)

 .٢١٩م، ص٢٠٠٧، ١لبنان، منشورات االختالف، الجزائر، ط-سيميائية الدال، الدار العربية للعلوم، بيروت

بنية الخطاب من الجملة إلى النص، دار : أحمد المتوكل: ، وانظر١٣٥علم لغة النص، ص: سعيد بحيري) ٢
 .٣٣م، ص١٩٩٧، ١ار البيضاء، طتوبقال، الد

من لسانيات الجملة إلى علم النص، مجلة : بشير إيرير: ، وانظر١٩٠٢٠نسيج النص، ص: األزهر الزناد)  ٣
 .١٠م، دمشق، ص٢٠٠٤، أيلول ٤٠١الموقف األدبي، عدد 

 .٨٤بنية الخطاب من الجملة إلى النص، ص: أحمد المتوكل ٤)



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٠٥

 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثالثونالسادسالعدد 

 أنَّـه يبـيِّن أن مهـام نحـو الجملـة          إالَّ هنا يؤكد الترابط بين النحوين،       دايك فان فكالم    

 هو مطلوب من نحو النص تحقيقه يختلـف عمَّـا هـو مطلـوب مـن       وما. غير مهام نحو النص   

 تـربط الجوانـب الدالليـة    ولـم  الداللـة،  علىي نظره لم تركز   السابقة ف  فاألنحاء نحو الجملة، 

 األمـر هـو الـذي حـدا بعلمـاء لغـة الـنص إلـى بحـث األبنيـة اللغويـة                       وهذا. بالسياق البراجماتي 

 ربطـاً صـريحاً بالـسياق البراجماتي،وبالتـالي وصـفها وصـفاً دقيقـاً فـي                 وربطهـا شكالً وداللـة،    

 اللغويون المحدثون على أنَّ نحو الجملة لم يعد قـادراً  ويتَّفق.    ١إطار أوسع وهو نحو النص 

 يكتفـي  وألنَّـه  ؛على تفسير بعض الظواهر على نحوٍ كافٍ؛ألنَّه يعتمد النحو معيـاراً افتراضـيًّا   

 .في التحليل بعناصر وأدوات لغوية بحتة

ــا ظهــر حــديثاً تحــت تــسمية نحــو الــنص ،     ويختلــف      يهــتم فــاألخير نحــو الجملــة عمَّ

 يتجـاوز نحـو الجملـة مـن         فهـو لق عناصر لغوية تفوق العناصر اللغويـة المؤلفـة للجملـة،            بتعا

 فـي  بـأكثر،    أوحيث اهتمامه ببيان الكيفيات التي تتصل على أساسها جملة بجملة أخـرى،             

 مــستوى  مــن ،أو الجمــل، ين مجــيء الجملتــين المتعــالقت  شــريطةالمنطــوق أو المكتــوب،  

 العناصر اللغوية المنطوقة    خارجبأثر سياق مقالي أو حالي،       هو الذي يهتم     أوتركيبي واحد،   

ــة،  ــوب أو فــي بيــان المعــاني النحويــة،       فــيأو المكتوب  التــي تفــسير بنيــة المنطــوق أو المكت

 يتجـاوز  فرعاً من فروع اللسانيات، يشكِّل كان نحو النص ولمَّا.  ٢تؤديها عناصر هذه البنية   

ــة؛    ــذيحــدود نحــو الجمل ــة  ال ــل الجمل ــسانياً،      تمثِّ ــة يمكــن تحليلهــا ل ــه أكبــر وحــدة لغوي في

 التــرابط والتماســك ووســائل كــلٍّ منهمــا وأنواعــه،  أهمُّهــا جوانــب أخــرى عديــدة، ليــدرس

                                     
 .١٠من لسانيات الجملة إلى علم النص،  ص: بشير إيرير: ، وانظر١٩٠٢٠نسيج النص، ص: األزهر الزناد ١

 .٨٤بنية الخطاب من الجملة إلى النص،ص: أحمد المتوكل ٢



 

 
٣٠٦

  الفاتحة أنموذجاً سورة - اللغوي بين نحو الجملة و النص البحث
  عبد المجيد عودةداتحنان سعا. د
 

. ١ الحــدث التواصــلي فــي الــنص وأطــراف النَّــصي، والــسياق أو المرجعيــة وأنماطهــا، واإلحالــة

 البحـث  ورفـد  أزمته المقيدة، من الجملة نحوفإنَّه بذلك يحاول الخروج بهذا النحو التقليدي    

 لــم فــي التعامــل مــع الــنص إنتاجــاً وفهمــاً وتحلــيالً، تــسعفه عالقــات إضــافية؛ برصــداللغــوي، 

 الفــروق بــين نحــو الجملــة ومــن. تكــن لتتــأتَّى لــو بقيــت الجملــة هــي الوحــدة اللغويــة الكبــرى

 أنَّ موضـوع  الزنـاد  األزهـر  يـرى   إذ والمـنهج والغايـة؛      وع يرتكز في الموض   ماونحو النص أيضاً،    

ــة،     ــة هــو دراســة الجمل ــنص،    وموضــوعنحــو الجمل ــا نحــو الــنص هــو دراســة ال  غايــة نحــو  أمَّ

ومـن جهـة الموضـوع،      . النحويين فهي وصف النظام الـذي يؤديـه موضـوع درس كـلٍّ منهمـا              

 اسـتيفاء  أو حـدودها اسـتيفاء المعنـى،     وأقـصى  نحو الجملة يـدرس مـا يُعـرف بالجملـة،            فإنَّ

ــا.  اســتيفاء الــشكل وحــدهأوعنــى معــاً، الــشكل والم  نحــو الــنص فإنَّــه يــدرس مــا يُعــرف  أمَّ

البنـاء النظـري التحتـي المجـرد لمـا يُـسمَّى عـادةً              :" دايـك  فـان  قـول    بحسب هو،   الذيبالنص،  

 تكــون األفكــار بحيــث الــنص عــادة مــن جملــة أو مجموعــة مــن الجمــل،    ويتــألَّف. ٢"خطابــاً

 أن  يمكـن  سـياقٍ معـين؛      وضـمن  ودالليـة متماسـكة،       وحـدة قواعديّـة    ذاتواضحة متجليـة،    

 ممنــوع أوقــف، : يكــون عبــارة قــصيرة مثــلفقــد. يكــون منطوقــاً أو مكتوبــاً بــأيّ طــول كــان

 الحـذف، أو  أو البديل،   أواإلشارة،  : العالقات التي تبرز بين الكلمات والجمل      ومن... التدخين،

. ٣ممَّا تُسهم في فهم النصّ كثيـراً      وغيرها من هذه األدوات     ... االسم الموصول  أوالضمائر،  

إدخـال  :مثـل  كثيراً من عناصر نحو الجملـة فـي عناصـر التماسـك النّـصي؛         ندخل أن   ويمكن

                                     
علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، : صبحي الفقي: انظر ١

 .٥١ص/١م،ج٢٠٠٠، ١ط

لسانيات النص ، مدخل إلى انسجام : محمد خطابي: ، وانظر١٥ نسيج النص، ص:األزهر الزناد: انظر)  ٢
 .٢٩م، ص١٩٩١، ١الخطاب، المركز الثقافي العربي، بيروت والدار البيضاء، ط

 .٥٢ص/١علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق،ج: صبحي الفقي: انظر)  ٣
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 إدخال  أو بعنصر إشاري محوري سبقه في الذكر،        وربطهحذف المبتدأ في العنصر اإلحالي،      

 إدخــال أو.  بــين عناصــر اإلحالــة إلــى عنــصر إشــاريكتماســكعناصــر التعيــين فــي التَّعريــف؛ 

عنصر الـسّياق فـي بيـان سـبب العـدول عـن صـيغة الجمـع إلـى المفـرد حيـث يتطلـب مقـام                           

 نحـو الجملـة معارضـة       واجـه  وقـد .  ١ نحو النص يرتكز على نحو الجملـة       ألنَّالعبودية اإلفراد؛   

 عــن تلبيــة احتياجــات هــذه العلــوم،  لقــصوره والحاســوب؛ واالجتمــاع، فس،مــن علمــاء الــن 

 بفـــضاءات أوســع فـــي التحليل،فيهـــا حريـــة  لتميـــزههـــو البــديل القـــوي؛   نحـــو الـــنصّ فكــان 

 . نحو النص على كثير من العلوموانفتاحالحركة متوافرة، 

ــافة     ــا،   باإلضـ ــراً فـــي  بـــل إلـــى أنَّـــه ال يكتفـــي بالعناصـــر اللغويـــة وأدواتهـ ــا كثيـ  يتجاوزهـ

 يعـدّ   بينمـا كبـرى،    فإنَّ علم الـنص يعـدّ وحـدة          وبذلك ذات الصلة،    خرىاستخدام العلوم األ  

وتحليـل نـص يتطلـب تـصورات واسـعة تـشمل عناصـر نحويـة ،                 . نحو الجملة وحدة صغرى   

وداللية، ومنطقية، وتداولية يحددها نوع ذلك النص، إذ تتغير عناصـر التحليـل بتغيـر نمـوذج                 

 .٢النص شكالً ومضموناً

قيـود مـن الـنص،       التحليل النّصي بالدينامية الحرة فـي اسـتخالص المعـايير وال           ويتسم   

وال يفرض شكالً تحليلياً معيناً علـى نـص مـن خـالل تـصورات مـسبقة؛ ألنّ الـنص ال يخـضع                 

 وبينما نجد معظـم مـا أصـاب نظريـات الجملـة مـن نجـاح يعـود                   لقواعد معيارية مثل الجملة   

 األمثلـة غيـر المقبولـة نـرى نجـاح لـسانيات الـنص يعتمـد علـى أسـاس              دإلى عمليات اسـتبعا   

 إذ يجـــب أن نبحـــث بنـــشاط عـــن الـــشواهد المتنوعـــة مـــن كـــل أجنـــاس  ،ع تجريبـــي واســـ

وال يمكـن للـسانيات الـنص أن تعمـل علـى      . من القصص، والروايـات ، واإلعالنـات     : النصوص

                                     
 .٤٨لسانيات النص، ص: محمد خطابي: انظر)  ١

 .٥٣ص/١علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ج: حي الفقيصب: انظر)  ٢
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  ،تهيئة نحو تجريدي لتوليد كل النـصوص الممكنـة فـي اللغـة، واسـتبعاد كـل مـا لـيس نـصاً                      

إن مفهوم ما ليس نصاً     . اعه على الدوام  فمجال  التوليد أوسع من أن يحاط به، ويطرد اتس         

. ليس ذا خطر، ألن وروده يؤدي في العادة إلى عدم قبولـه أو إلـى عـدم القـدرة علـى االتـصال                    

، مـن  )Textuality( أما العمل األهم للـسانيات الـنص فهـو بـاألحرى دراسـة مفهـوم النـصية             

 فكـل . ١عمال الـنص حيث هو عامل ناتج عـن اإلجـراءات االتـصالية المتخـذة مـن أجـل اسـت          

الدراسات النحوية السابقة لنحو الـنص، ركـزت علـى وصـف األبنيـة اللغويـة،في معـزل عـن          

 يمكـن  دفع هذا علماء نحو الـنص إلـى البحـث عـن وصـف،              وقد  الجوانب الداللية والتواصلية  

 يمكـن أن تقـرِّر،   وال داللـة جزئيـة،   ذات أنَّ الجملـة فـي الـنص،     ذلـك أن يجمع تلك الجوانـب؛      

ــد،با ــلِّ جملـــة،   الداللـــة لتحديـ ــنص، داخـــل الحقيقيـــة لكـ ــ إالَّ الـ  الـــسابقة دالالت بمراعـــاة الـ

 وحدة كلِّية مترابطة األجزاء،ال يـسمح       فالنص،باعتباره . ذلك التتابع الجملي   فيوالالحقة،  

بوجود مـستقل لعناصـره،فالجملة فـي الـنص ال تفهـم فـي حـدِّ ذاتهـا وإنَّمـا تـسهم الجمـل                        

 .األخرى في فهمها

 مبـدأ أساسـّي يُفـضي إلـى أنَّ نحـو            وهذا النصَّ ال يقر للجملة باالستقالل،       وإنَّ     
 تتعلـق ببنيـة     وظـواهر  لـة، الجملة غير كافٍ لوصف تتابعـات كبـرى متجـاوزة للجم          

 العلمــاء إلــى أنَّــه ال يمكــن الفــصل بــين مــن فريــق أشــارولــذلك فقــد . الــنص ككــل
 .ة تكاملية بين نحو النص ونحو الجملة مانع من استلهام نظروالالجملة والنص، 

ــم     ــداد        ثـ ــى االعتـ ــول إلـ ــى التَّحـ ــنص،أدَّى إلـ ــو الـ ــى نحـ ــة إلـ ــو الجملـ ــن نحـ ــول مـ  إنَّ التحـ

 آليـة تحليـل نـصية،    باسـتخدامه  ،٢بالمتلقِّي؛ألنَّه هو الذي سوف يحكم علـى انـسجام الـنص        

                                     
 .٩٦-٩٤النص والخطاب واإلجراء، ص: دي بوجراند: انظر)  ١

علم لغة النص، : سعيد بحيري: ، وانظر١١من لسانيات الجملة إلى علم النص، ص: بشير إيرير: انظر)  ٢
 .١٣٩ص
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الــضروري للتداوليــة وعلــم  إنَّهــا األفــق المنــشود والمُلتقــى إذ األســلوب والبالغــة؛ لــى إتــستند

 النـصوص بوسـائل نحويـة       وتحليـل  إزالة الحواجز القائمة بين النحـو والبالغـة،          بقصد. النص

 مهمة المتلقي،   وهذه. ١ المعاني وتعدد قصد المرسل،ومقبولية النص،     تعكسوبالغية معاً،   

 علـى   أغلـب الدارسـين قـد بنـوا تعـريفهم للـنص ولـسانياته       وكـان .  بات النص بين يديه    الذي

 النصّ طريقـاً لالنتقـال إلـى الحـديث عـن طريـق ظـواهر االنـسجام                واتَّخذواالجملة ونحوها،   

 بدايتـه  أي عـن حـدود الـنصّ؛    وتحـدثوا والترابط بين الجمـل المنجـزة فـي إطـار مقـامٍ معـيَّن،             

 مكوناتـه وعناصـره التـي يتأسَّـس         وعـن  عنوانه واسـتهالله وعالمـات نهايتـه،         وعنونهايته،  

 ومجموعــة جُمليــة، ومكونــات والقــول الموجز،ومــا كــان أصــغر منهمــا،   لجملــةكاعليهــا؛ 

  . أقوال استعملها المتكلمومجموعةجملٍ، 

 فقد تطورت اللسانيات من لسانيات الكلمة إلى لسانيات الجملة إلى لـسانيات            وبهذا 

 لكي تحدث بها قطيعة معرفية مع المنظـور     ضروريةالنص، وإن دراسة النص لتعد خطوة       

جزئـــي الـــذي يتمحـــور حـــول الكلمـــة، فـــإذا مـــا صـــارت هـــذه الخطـــوة وســـارت بهـــا، فإنهـــا ال

ستتجاوز، والحال كذلك، النظر إلـى اللغـة مـن خـالل النظريـات التطوريـة والتاريخيـة، كمـا                    

أنها ستتجاوز في الوقت نفسه البنيويات اللسانية التـي تقـف عنـد حـدود الجملـة، وكـذلك                   

 .٢ل النماذج اللغوية المستندة إلى العقالنية الديكارتيةمناهج النظر إلى اللغة من خال

 : سورة الفاتحة أنموذجا أسلوبية نصية،دراسة •
 القُـرآنِ الكَـريمِ مَبْنـيٌّ علـى نظـمٍ  متميـز تألَفَـت              في التماسك واالنسجام والترابط     إنّ 

 تَبـايُنَ فـي جـزء مـن     وانتظمـت دُرَرُه وتَناسَـبَت عَناصـرُه وأفكـاره ، فَـال اخـتالف وال تَنـافُرَ وال       

                                     
 .٥٠لسانيات النص، ص: محمد خطابي: انظر)  ١

 .٩٤المرجع نفسه، ص: انظر)  ٢
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 فـي أصـواته، وألفاظِـه وتعـابيره ، فـي إيقاعِـه          بانيـه، أجزائه، فهو نَظمٌ مُتَناسبٌ في مَعانيـه ومَ       

ــلِه ــدهَا     . وفَواصـ ــوعَها ومَقاصـ ــا يُناســـبُ مَوضـ ــاءِ، مَطلعُهـ ــة البِنـ فالـــسور بـــل اآليـــات محكمـ

ــةُ ومَقاطعُهــا مُتناســبةٌ تناســباً ير    ــقِ ومُراعــاةِ   وخاتمتَهــا، ومَعانيهــا الجُزئيّ تكــزُ عَلــى التّوافُ

ــرِ، ف ــويَّ مــن أبــ  كــانالنَّظي ــقَ المَعْن  عَناصــرِ الوحــدَةِ فــي كــلِّ ســورةٍ، ومــن مَظــاهِرِ      رزُ التّوافُ

 وهـذا    .التّوافُقِ افْتتاحُ السّورةِ بِما يُناسبُ غَرَضَها وروحَها، واخْتِتامُها بِما يُناسبُ فاتِحَتَها          

 أنموذجٌ مِن اآليات المجتمعة التـي التَأمَـتْ فيهـا    فهي .تاب  في سورة الفاتحة أم الكىيتجل

ــاتُ        ــه الجُمـــلُ والكَلمـ ــانقُ فيـ ــانِ تَتعـ ــدٌ مِـــن البَيـ ــرِ، ونَـــسقٌ واحـ ــة مـــن الفِكَـ سلـــسلةٌ متآلفـ

والحـروف، فتـشترِكُ اآليـات فيهـا عَلـى جُملـةِ مـن الوَشـائجِ اللّفظيـةِ والمعنويّـةِ التـي تَــربطُ            

 بَعـــضها بِـــبَعْضٍ، وفـــي كـــلِّ جـــزء مـــنْ أجـــزاء الـــسّورة أســـبابٌ  ةأجـــزاءَ الـــسّورةِ الكَريمـــ

 .  ممدودةٌ، في شَبكةٍ من العَالئق المُحكَمَة النَّسْجِ

 نسيجه إلى غايَةٍ ، ووَحدةُ نِظامٍ مَعنويّ في جملتها،          يحبك  خيط اتحة سورة الف  وفي

ــوزَّعٍ فــي سلــسلـةٍ ذاتِ       ــا مــن نظــامٍ لفظــيّ مُ فالــسّورةُ  فــي  .  حَلقــاتٍتــدلُّ عـــليْه مــا يُوافقُه

جملتها  كَالمٌ واحدٌ يَتعلقُ آخرُه بأوّلِه، وأوّلُه بآخِره، ويَترامـى بجملتـه إلـى غَـرضٍ واحـدٍ هـو           

. التفكر والتدبر في عظمة الخالق، كما تتعلق الجمـل بعـضها بـبعض فـي القـضية الواحـدة              

صوّرُ النّــسَقُ العــامّ فـال غنــى لـتفهم نظــم الـسورة عــن اسـتيفاء النظــر فـي جميعهــا، وال يُتـ      

 الموضـعيّةِ بـين   الـصِّالتِ للسّورَة إالّ بإحكامِ النّظرِ في الـسّورةِ كُلِّهـا أوّالً، قبـلَ البحـثِ عـنِ        

الجُزْءِ والجُزءِ، وهي تلـكَ الـصِّالتُ المبثوثـةُ فـي مثـاني اآليـاتِ ومَقاطعِهـا، فَـال بـدّ أن يُحْكَـمَ                        

زائِهــا وضَــبطِ مَقاصــدِها علــى وجــه يكــون عَوْنــاً علــى   النظــرُ فــي الــسّورةِ كُلِّهــا بإحــصاءِ أجْ 

السّير في تلكَ التّفاصيلِ على بَيّنةٍ؛ وفي سـبيل الوصـل إلـى ذلـك اإلحكـام مـن التماسـك و           

 : ، قمت بتحليل سورة الفاتحة تحليال نصيا على النحو اآلتيواالنسجاماالتساق 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١١

 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثالثونالسادسالعدد 

 : واالنسجام اللفظيناسقالت: أوال •
 النظــائر وتتفــق تتــواءم حيــث ،ءت اآليــات متناغمــة منــسجمة ســورة الفاتحــة جــافــي

 فانتظمــت األلفــاظ  والكلمــات واألصــوات مــع بعــضها فــي صــورة منــسجمة  تــشابهات،والم

متناغمــة لتحقــق التــرابط الفكــري والعقائــدي والموضــوعي ، فكــان هنــاك تفــرد وتميــز فــي   

مُفرَدةُ بمَعنــاها ومَبْناهـا مُتمكِّنـةً فـي     إيرادِ المَعاني وانتقاءِ المَبـاني،  بحيث كانت الـكلمةُ ال    

ــسدَّها مفــردة     فكــان مــن شــأن هــذه الوحــدة النــصية أن    أخــرى؛مَوقعِهــا  بحيــث ال يــسدُّ مَ

  .تبعث اللذة في النفوس، والتأثير في األسماع، واألثر في القلوب

نينـة   لتدخل األمن واألمان والطمأ    الكتاب،، فاتحة   "الفاتحة"  تسمية السورة    فجاءت  

  فهي تفـتح وتزيـل الغـشاوة عـن قلـوب        الفاتحة، فإذا كانت التسمية هي      السامع،في قلب   

 الطريــق الــصحيح وترســم صــدورهم، والموصــدة عقــولهم، والمنــصرفة قلــوبهم،المقفلــة 

 مَظــاهِرِ التّوافُــقِ افْتتــاحُ الــسّورةِ بِمــا يُناســبُ غَرَضَــها  ومــن. الهدايــةالمــستقيم لمــن طلــب 

 الـذي  رغـة  وهـذا مـا يـسمى بالحلقـة المف      .مَها، واخْتِتامُها بِما يُناسـبُ فاتِحَتَهـا      وروحَها وخَتْ 

 ،"اهللا " اآليـات بالحمـد والثنـاء للخـالق     فبـدأت   فيها إلـى اآلخـر ، واآلخـر إلـى األول،            األوليؤدي  

 .المستقيموانتهت بطلب الهداية والسير على الطريق الصحيح 

 ":عالمين الحمد هللا رب ال"  قوله تعالى ففي

 ) الخبر(هللا ) + مبتدأ (الحمد

  وكـأن صـفة الحمـد ملتـصقة      اهللا؛ الحمد على اسـم      وقدّم وجل، هللا عز    بالحمد فبدأت

 لـذلك  مـصدرهما؛  ألنه جل شأنه مـستحق لهـا دون غيـره، فكـل نعمـة وكـل كمـال هـو               به؛

 : كانت على نحو آخر؛ مثلولو  .استوجب المقام تقديم لفظة الحمد

 )الخبر(يحمد ) +  مبتدأ (اهللا
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 ولكــن فــي تقــديم ولغيــره، وكــان الــسياق يفــسر علــى أن الحمــد هللا  المعنــى، الختلــف

 . فالحمد ال يكون إال هللاغيره،الحمد كانت الصفة مختصة به دون 

 ظهـر  واأل، فكانت هـذه الـصفة األقـوى   ،" الرب"  جاءت صفات متتالية فكانت األولى     ثم

 وتـدبيرًا ،    ، و تـصرفًا   وملكًا، ،ذو الربوبية على خلقه أجمعين خلقًا     : أي ،)الرب( ومعنى واألبين،

 ربفــالرب هــو الموجــد مــن العــدم ، لــذلك اســتحق الحمــد والثنــاء والــشكر، وفــي كلمــة الــ  

معنى التربية واإلصالح والتهذيب للنفس ، فكل نعمة يراها اإلنسان في نفسه وفـي اآلفـاق                

ــالمين فمنـــه  ــاد وال باإلشـــقاء  فلـــيس  ، جلـــت قدرتـــه وفـــي العـ  فـــي الكـــون متـــصرف باإليجـ

 .واإلسعاد إال هو

 : اآليات على النحو اآلتيفكانت

 "دين الرحمن الرحيم، مالك يوم الالعالمين، هللا رب الحمد"

صـفة  (الـرحمن   ) + مـضاف إليـه   (العـالمين   ) + صـفة هللا  (رب  ) + الخبـر (هللا  ) + مبتـدأ  (الحمد

 ).صفة (مالك، )هللاصفة (الرحيم ) + هللا

مـن األسـماء الدالـة علـى      " الـرب  "فكلمـة  هذه اآليـات بـدأ بالعـام وانتقـل للخـاص؛             ففي  

 فهـذا االسـم إذا أُفـرد تنـاول فـي دالالتـه سـائر أســماء اهللا        .جملـة معـانٍ ال علـى معنـى واحـد     

  تلتهــا صــفات أخــرى مالئمــة و منــسجمة لــذلك ؛الحــسنى وصــفاته العليــا فهــي مــن الربوبيــة 

فظي والمعنوي؛ فكانت بمثابـة التعريـف بـالمعبود ، مرجـع األسـماء              معها ضمن السياق الل   

 فكانــت الرحمــة  ،)  ، مالــك  ، الــرحيمالــرحمنالــرب ، : ( الحــسنى والــصفات العليــا ، وهــي   

ــاده هــي الرحمــة        ــه األصــلية بعب ــدأ بالترغيــب  فــذكر الرحمــة ألن عالقت  ، اإللهيــة تقتــضي الب

 كانـت اآليـات علـى نحـو         ولـو . رحمتـه بعبـاده   يشيران إلى عظيم    " الرحمن الرحيم «واسمه  

 : مثلآخر؛
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) مبتـــدأ (هـــو ) + مـــضاف إليـــه(العـــالمين ) + صـــفة هللا(رب ) + الخبـــر(هللا ) + مبتـــدأ (الحمـــد

 ،)خبـر المبتـدأ  (الـرحيم  ) +  فـي محـل رفـع مبتـدأ     منفـصل ضمير (هو ) + خبر المبتدأ (الرحمن  

ق ، وما كان لها من األثر مـا أحدثـه هـذا       المعنى تماما ، والنفصلت الصفات عن الخال       الختلف

 الرب، (: اهللا والصفات اسم دون فاصل بين   والتتابع وااللتصاق، ،التوالي، فكان لهذا االتصال   

 . عظيم األثر في نفس السامع وبليغ الفهم في قلب القارئ،)الرحمن، الرحيم، مالك

  فالعـالَمون جمـع عـالَم،        ،)العـالمين ( في اختيار لفظـة      ميز هناك انتقاء وتفرد وت    وكان 

جمــعٌ ال واحــدَ لــه مــن لفظــه، فهــي اســم ألصــناف األمــم كلهــا، فكــل صــنف منهــا   : والعــالَم

عالَمٌ، وأهل كل قَرْن  في كل زمان ، فاإلنس عـالَم، والجـنُّ عـالم، وكـذلك سـائر أجنـاس                      

فــاهللا هــو رب كــل الخلــق مــن إنــس وجــن وســائر     . الخلــق، كــلّ جــنس منهــا عــالمُ زمانــه   

النـاس لقـصد بهـا األنـس فقـط ، فكانـت           : لوقات ، فلو كانت هناك كلمـة أخـرى مثـل            المخ

 .كلمة العالمين أكثر انسجاما وتناغما مع السياق

 "مالك يوم الدين: " وفي قوله تعالى

 )مضاف إليه(الدين ) + مضاف إليه (يوم ) +  هللاصفة (مالك

اء ، مـن مملوكـات اهللا عـز     هي صفة هللا عز وجـل ، ويـوم الـدين هـو يـوم الجـز                 فالمالك 

 ألن معنــى الــدين هــو الجــزاء والخــضوع     ؛وجــل ، فهــذه اآليــة تــضمنت الوعــد والوعيــد معــا     

واالنقياد لجزائه وأن العـالم كلـه يكـون فيـه خاضـعا لعظمتـه ظـاهرا وباطنـا ، يرجـو رحمتـه                        

  عز وجل  فـي هـذه اآليـات أنـه بـدأ بالترغيـب حينمـا تحـدث          ومن رحمة اهللا  .  ويخشى عذابه 

عن الرحمة في سياق اآليات األولى ، ثم عقبها بالترهيب في سياق حديثه عن يوم الـدين ،                  

 .فالموطن يتطلب الترغيب والترهيب ما دام الحديث في صفات اهللا

 " وإياك نستعيننعبد،إياك :" قوله تعالىوفي

 )فعل مضارع(نعبد ) + دمضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به مق( إياك
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داللــة علــى أهميــة العمــل ، فالعبــادة ال تكــون إال هللا،  )  إيــاك(الــضمير المنفــصل فتقــديم

 أال أن تكـون االسـتعانة إال      تـضي  ، هـذا يق    فهو المختص بهـا، وبمـا أن العبـادة ال تكـون إال هللا             

 بــه علــى كــل األمــور واإلقــرار بــأن المعونــة مــن عنــده ،    واالســتعانة ،لمــن حقــت لــه العبــادة  

 .اف بالعجز عن القيام بشيء منها إال بإعانته واالستعانة به والقدرة له واالعتر

 "اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم : " قوله تعالىوفي 

 تتكـون   اآليـة  تحول في الخطاب من ضـمير المخاطـب إلـى ضـمير المـتكلم نحـن، ف                 هنا 

 )صفة للصراط(م المستقي) + ٢مفعول به ( الصراط) + مفعول به+فاعل+فعل( اهدنا: من

 والمفعــول بــه يــدل علــى العالقــة الوطيــدة بــين     ، والفاعــل، الفعــلبــين االتــصال فهــذا  

 إال منـه، والـشكر   ونالخالق والمخلوق، والعبد والمعبود، فال انفصال بينهما، فالرحمة ال تك        

الـنص   التنوع في الضمائر من شأنه أن يبعث التجديد والحيويـة فـي ثنايـا    وهذاال يكون إال له،    

ممــا يبعــد الملــل عــن نفــس القــارئ، فيبــث فيــه شــحنات إيجابيــة تدفعــه إلــى الفهــم والتــدبر 

 .والتفكر

 فـإن الـدعاء كلمـا كـان أعـم           ، )اهـدني ( ولـم يقـل      ، )اهـدنا ( جملـة الـدعاء هنـا قـال          وفي 

 فإنه ال بد أن يكون في المسلمين من يستحق اإلجابة فـإذا أجـاب        ،كان إلى اإلجابة أقرب     

وهنـا مـن بـاب الترغيـب كمـا هـو       . فهو أكرم من أن يرده    ،الى دعاءه في حق البعض    اهللا تع 

 يبعـد  وحتـى . مبثوث في كل سور القرآن ، بدأ بالهداية ، فالهداية من اهللا والضالل من العبـد   

 حـدده وبينـه لنـا؛ لتكـون الـسعادة فـي االسـتقامة عليـه،                 الفهـم، عن الـنفس اللـبس وعـدم        

 .والشقاوة في االنحراف عنه

 "صراط الذين أنعمت عليهم:"  قوله تعالىوفي

 الصراط بشيء من التفصيل ليوضح مغزاه ويبين فحواه، فال يقع العبد فيما هو              عقب  

 ويخرج من دائرة اللبس وعـدم الفهـم، فجـاء بالـشيء وضـده، فالـصراط هـو                   ،مناف للمعنى 
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 والــضالل، الباطــلوالــصراط الــصحيح الــذي يقــود إلــى طريــق الحــق واليقــين، ال طريــق  الزيــف 

 طريـق مـن أنعـم عليـه الـرب بـالنور والهدايـة         هـو طريق يرشد إلى الـرب الـرحمن الـرحيم، ف         

ــوبهم واهتــدت عقــولهم فلــم يزيغــوا عــن ذلــك الطريــق،       ،واليقــين  فعرفــوه فاطمأنــت قل

 الــذين ضــلت عقــولهم وقــست    ،وحتــى ينــضح المعنــى جــاء بالــضد ، وهــو طريــق الــضالين        

وهـو  .دتهم إلى طريق الباطل، فـانحرفوا عـن الطريـق المـستقيم    قلوبهم ، فخانتهم وأرش   

 . الذي من سلكه فاز ومن تنكبه هلك

 "غير المغضوب عليهم وال الضالين: " قوله تعالىوفي 

 )مضاف إليه(المغضوب ) +صفة للذين  (غير

 الــدعاء بــأال نكــون مـن أي فئــة مــن جــنس المغـضوب علــيهم ، وال حتــى الــضالين،   فهنـا 

مــن البــشر مــن تعمــد عــصيان اهللا  وغــضبه فاســتحق العقــاب وكــان محفوفــا    تــصريح بــأن 

ــدنيا ومــن النــاس مــن حــاد عــن الطريــق وضــل         بالغــضب اإللهــي والخــزي فــي هــذه الحيــاة ال

 .فكانت عاقبته الخزي 

علـى الجـالل والهيبـة      "  الـرحيم  الـرحمن : "تعالى اآليات قّدم صفة الرحمة في قوله        وفي

ــدين مالــك"وهــو  ــ" يــوم ال ــه   ، وقّ ــنعم فــي قول ــيهم :" دم العطــاء وال علــى الوعــد  " أنعمــت عل

؛ ألن الترغيـب أكثـر تـأثيرا فـي          " المغضوب علـيهم وال الـضالين      غير: "والوعيد في قوله تعالى   

 . غضبه ومنعهاالنفوس ، وألن رحمته تعالى  وعطاءه سبق

 :التناسب المعنوي: ثانياً •
 القُرآنيّـةِ والتَّـوازُنُ فـي الـنّظمِ الـصّوتيّ         مَظـاهِرِ التناسـب المعنـوي تَناسُـبِ األصْـواتِ          من

  . وتَناسُبُ الفَواصلِ

 الــدين، يــوم ك هللا رب العــالمين، الــرحمن الــرحيم، مالــالحمــد:"  فــي قولــه تعــالىكمــا   

 ".إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم
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في آيـات سـورة   " النون، والميم"  هناك تناغم و انسجام  بين تعاقب الحرفين    فكان  

الفاتحة وهي أصوات تشترك في الصفات الصوتية نفسها إال أن الميم صـوت مخرجـه مـن                 

الشفتان، والنون من طرفي اللسان، فكأن اللسان يشترك مع الشفتين في التلفظ بحمـد              

 لــه أثــر صــوتي لهــذا االنــسجام بــين هــذه الفواصــل إيقــاع فكــان. اهللا وشــكره والثنــاء عليــه 

 لبيــان المعنــى، لمـــا لــه مــن أثـــر فــي إمالــة الـــنفس فــي تقبــل المفـــاهيم         ؛ارئفعــال عنــد القـــ  

 كـان لفواصـل   وقـد  . اإليقـاع أثـر فـي جـذب القـارئ      ا فكـان لهـذ   .واألغـراض التـي جـاء بهـا    

 إيقاعيــا لــه أثــره الخــاص فــي الــنفس رســاًاآليــات مزيــة مهمــة فــي إعطــاء اآليــات القرآنيــة جِ

 لمقتــضيات ومراعاتهــابيــر القرآنــي مــضموناً وشــكالً، والوجــدان، يثبــت أثــر الفاصــلة فــي التع

 . المختلفة للمخاطبينالنفسيةاألحوال 

ــرابط فــــي الــــنص ؛   ومــــن   ــاهر االنــــسجام والتــ ــوو:  النّــــسَقحُــــسن مظــ  التناســــق هــ

واالنسجام بين صفات معطوفات متالحمات تالحما سليما مستحسنا، بحيث إذا أفـردت            

الحمـد  :" مستقلة عن غيرها، كما في قوله تعـالى  كل جملة على حدة كانت قائمة بذاتها        

، فهــذه اآليــاتُ الــثّالثُ شــاملةٌ لكــلّ   "هللا رب العــالمين، الــرحمن الــرحيم، مالــك يــوم الــدين  

مَعنى تَضمّنته األسماءُ الحسنى والصّفاتُ العُلى، فكلّ ما في القُرآنِ مـن ذلـكَ فهـو مُفـصّلٌ         

 .عِهامن جَوام

ــالىوفـــي ــدنا الـــص:"  قولـــه تعـ راط المـــستقيم، صـــراط الـــذين أنعمـــت علـــيهم، غيـــر   اهـ

 فـي الوُصـولِ     لخَلْق، وهذه اآلياتُ شاملةٌ لكلّ ما يُحيطُ بأمر ا        "المغضوب عليهم وال الضالين   

 تتــضافر مــع فاآليــات.  إلــى الحــق ســبحانه واالطمئنــان إلــى رَحمــةِ اهللا واالنقطــاعِ دونَ ذلــكَ  

معا لترسخ مفهوم العقيدة فـي قلـب         من العالقات تتضافر     واحدةبعضها لتشكل شبكة    

  .المؤمن



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١٧

 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثالثونالسادسالعدد 

 بـالقُرآنِ، أي تفـسيرُ الـنّصّ بـالنّصّ مـن داخِـلِ              رآنِ القـ  سير االنسجامِ تَفـ    مَظاهرِ ومن   

 إرْدافُ الكَـلمةِ بأُخْرَى تَرْفَعُ عنهـا اللَّـبْسَ وتُقَرِّبُهـا مـن الفَهْـم،              وهو : النّسَق القُرآنيّ نفْسِه  

 صـراط الـذين أنعمـت علـيهم، غيـر المغـضوب             المـستقيم، نا الـصراط    اهد:" نَحو قولِه تَعالى  

 منعا للبس شرح وبيّن وحدّد  الصراط، فهو صراط الذين أنعمت            فهنا ".عليهم، وال الضالين  

 .همعليهم ال من غضبت علي

اهـدنا  :" الجمعُ بينَ غرَضيْنِ مُختلفيْنِ، كما في قولِه تعـالى     اً مَظاهرِ االنسجامِ أيض   ومن 

، فهنـا جمـع بـين    "علـيهم  غير المغضوب عليهم، المستقيم، صراط الذين أنعمت   الصراط

 اإلفهاممن أنعم عليه بالهداية والفئة التي ضلت عن الهداية فكان أقوى في 

بَالغَـــة التّنويـــع :  مَظـــاهِر جماليـــات االنـــسجامِ والتّماسُـــك فـــي الـــنّصّ القُرآنـــيّ  ومِـــنْ   

 نمـطٍ واحـدٍ   علـى  يبقـى فهـو ال  . ـانِ والتَّلــوينِ فـي األسْـلوب    الموضوعـاتِ، واالفتنفي نوالتّلْوي

ــر، بــل يغــاير ويبــدل وينــوع فــي األ      ــدفٍ واحــدٍ مــن   علــى ال يعتمــد وهــو.  ســاليبمــن التعبي  هَ

 بَل يتنقلُ في السّورَة الواحدَة من معنى إلى معنى ويتنقل فـي المعنـى الواحـد بـين                   معاني،ال

ية وفعلية، ومُضِيّ وحُضور واستقبال وتَكلُّم وغَيبيةٍ       إنشاء وإخبار، وإظهار وإضمار، واسم    

ــرق األداء   ــةُ   . وخِطــاب؛ إلــى غيــر ذلــكَ مــن طُ ــوُّالتِ المــستَمِرّة التــي هــي مَظِنّ ومــعَ هــذِه التّحَ

االخْتالجِ واالضطرابِ، في داخلِ الموضـوع أو في الخروجِ منه، نَراه ال يَضطربُ وال يَتعثّـرُ، بـل             

 العُليا من مَتانة النّظم وجَودَةِ السّبكِ حتـى يـصوغَ مـن هـذه األفـانين                 يحتفظُ بتلكَ الطبقة  

 وهـذا تمثـل فـي سـورة الفاتحـة فـي       . نصا منسجما متـسقا متآلفـة معانيـه وألفاظـه     الكثيرة

ــاهر     ــم الظـ ــن االسـ ــال مـ ــب   )اهللا (االنتقـ ــمير المخاطـ ــى ضـ ــاك(، إلـ ــتكلم   ) إيـ ــمير المـ ــى ضـ إلـ

، وهنـا  ) الـضالين (إلـى الـضمير المـستتر    )  أنعمـت (، و)نااهـد (، إلـى  الـضمير المتـصل     ) نستعين(

انتقال بالضمائر ، فتحول إلى ضمير المخاطب للحضور اإللهـي غيـر المنقطـع فـي أيـة لحظـة                    

فكـــان لهـــذا االلتفـــات أثـــر فـــي تطريـــة الكـــالم ودفـــع الملـــل والـــضجر   . .  أو مكانيـــةرمانيـــة
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  الفاتحة أنموذجاً سورة - اللغوي بين نحو الجملة و النص البحث
  عبد المجيد عودةداتحنان سعا. د
 

نه أن يـــوقظ الغافـــل وينبـــه  التحـــول بالخطـــاب مـــن شـــأهـــذا و،والـــسآمة عـــن أذن الـــسامع 

السامع إلى أهمية الخطـاب المـسموع ،  وفيـه تنويـع وتغييـر فـي النـسق مـن شـأنه أن يبـث             

مما يؤدي إلـى التلـوين والتنويـع فـي الـنص وبـث التماسـك        . إشارات تحفيزية في أذن القارئ 

 . واالنسجام بين ألفاظه ومعانيه

 داللَــةِ فــي ة التنويــع والتلــوين  والتماســك فــي ســورة الفاتحــنــسجام مظــاهر االومــن  
إيــاك (  ووجــهُ التّلــوينِ ظــاهرٌ فــي االنتقــالِ مــن صــيغةٍ  الفعــل المــضارع     ،الفعــلِ علــى الــزَّمَن 

ــا يُفيــدُ التّلــوينَ فــي أســلوبِ الــصّيغِ  ). اهــدنا  الــصراط ( إلــى صــيغةٍ فعــل األمــر  ) نــستعين وممّ
: " ن الماضـي إلـى المُـضارِع، نحـو قولِـه تَعـالى            االنتقـال مـ   : الزّمنيّة واالنتقـالَ مـن زمـنٍ إلـى آخَـر          

ثـمّ إلـى   ) اهـدنا  (إلـى األمـر    ) نعبـد (، ففيـه انتقـالٌ مـن المُـضارع        " إياك نعبـد ، وإيـاك نـستعين       
)  اهـدنا ( الذي يحمل معنى الدعاء عل الذي تمثل  به الفالزمن، وكأنّ )أنعمت  (الزّمَنِ الماضي   

 ، ففـي تلـك  التنويعـات الزمنيـة     مـضارع  ومـاض الـزمن    مـشهدين مـن   بـين فترة  زمنيّةٌ  تقـع      
 يعبـر عـن حاجـة العبـد لربـه           فكأنـه  .الْتفاتٌ بَالغيّ متميز حرك المشهد وتنقل عبر أزمنتـه        

 .والمستقبلفي الماضي والحاضر 
  الضمائر: الرّابطَةِ ألجزاءِ النّصّيـمِ أدواتِ القُرآنِ الكَرمن و   

 الظّــاهرِ  االســم مَقــامَ تقــوم االعربيّــةِ االخْتــصارُ، ألنّهــ فــي اللغــةِ مائر وَظــائفِ الــضومــن
 أيـضاً  ا الرّبطُ ووَصلُ الجُملِ بعضِها ببعضٍ، ومـن وظائفِهـ  وَظائفِها عن تَكْرارِه، ومن  تُغْنيو

اإلحالَةُ عَلى سابقٍ؛ وهـي عـودُه علـى مُتقـدّمٍ بِمـا يُغْنـي عـن ذكْـرِه وبِمـا يَـربِطُ آخِـرَ الكَـالمِ                           
 .  بأوّلِه

 وال بُدّ للضّميرِ من مرجعٍ يَعودُ إليه، ويكونُ المَرْجـعُ إمّـا مَلفوظـاً بِـه سـابقاً مُطابقـاً              هذا،
اهـــدنا الـــصراط  :" ، وقولـــه تعـــالى " إيـــاك نعبـــد ، وإيـــاك نـــستعين    : " لَـــه، نحـــو قَولـــه تَعـــالى   

ــا يعـــــود علـــــى كلمـــــة  مير، فالـــــض"المـــــستقيم  .فـــــي بدايـــــة الـــــسورة ) اهللا( المنفـــــصل هنـــ

 يتضمّنُ االسْـمَ المَرْجـعَ وهـو    أنعمت، فإنّ الفعلَ "صراط الذين أنعمت  : " ناً لَه، نحو   مُتضمِّ أو
  .؛ فالهادي هو اهللا عز وجل"اهدنا الصراط المستقيم :"  داالًّ عليْه بااللْتزامِ نحوأو ،"الصراط"



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١٩

 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثالثونالسادسالعدد 

 تَماسُـك   بَالغَـةِ القُـرآنِ الكَـريمِ ومـن مَظـاهِرِ     مـن  اسـتخدام الـضمائر    التّنويعُ فـي   وهذا
 . نصِّه وانْسجامِه

ــةٍ ومَقاصــدَ واختتــامٍعلــى نــصل إلــى أن ســورة الفاتحــة اشــتملت  وهكــذا  وأهــمَّ ، مُقدِّمَ
 فكانــت النهايــة مــع البدايــة ،  فالتقــت والتماســك، عُنــصرُ االنــسجام  الــسورةملمــح لهــذه 

ــدأ  ــدعاء، فبنيــت هــذه الــسورة     تكالحلقــة المفرغــة ، فب ــاء، وانتهــت بال  علــى بالحمــد والثن
  .جُملِها آياتِها ومَعانيَ وتربطُ أجزاءَها، التي تشدّ الموضوعيّة الوحدة

 

@     @      @ 
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 :الخاتمة

 النص اللغوي من جمل مترابطة فيما بينها بنظـام فعـال، فـالنواة األساسـية               يتكون    

للنص هي الجملة ، وال يتم ذلك الترابط ببـساطة ؛ ألن كـل نـص ينـشأ فـي ظـروف سـياقية                        

اصة به، إذ إنه ينشأ من نقطة مركزية  يدور في فلكهـا ، وهـذه النقطـة تمثـل بـؤرة الـنص                 خ

ــي يتقابــل أمامهــا المرســل،      النّــصي بالعالقــات بــين أجــزاء    التماســكويُعنــى . والمتلقــيالت

بل ويهتم بالعالقات بين النص وما      . الجملة، وأيضاً بالعالقات بين جمل النص، وبين فقراته       

م يحـــيط التماســـك بـــالنص كـــامالً، داخليـــاً وخارجيـــاً، ويمثّـــل الـــسياق   ومـــن ثـــ،يحـــيط بـــه

 وقــد .والمتلقــي والتواصــل العوامــل المــساعدة فــي تحقيــق التماســك وفــك شــفرة الــنص   

 النصي، وأنه ليس مجرد متلقٍ سلب، بـل يعـدّ   التحليل علماء النص أهمية المتلقي في    أدرك

نـي قطـع الـصلة بـين البنيـة والقـراءة، وإنمـا             مشاركاً فعاالً في النص، وهذه المـشاركة ال تع        

 هــي إســهام فــي التــأليف،    قــراءةفممارســة ال. تعنــي انــدماجها فــي عمليــة دالليــة واحــدة     

 فـالنص  ، يقـل أهميـة عنـد دور المنـتج للـنص           فللقارئ أهمية جوهريـة فـي عمليـة التفـسير ال          

 .  من خالل القارئليس له وجود إال إذا تحقق على أرض الواقع، وبالتالي هو ال يتحقق إال
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 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٢١

 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثالثونالسادسالعدد 

 : المصادر والمراجعقائمة
 .٢٠٠١، ١ زهراء الشرق، القاهرة،طمكتبةنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي،:  عفيفيأحمد .١

 .١بنية الخطاب من الجملة إلى النص، دار توبقال، الدار البيضاء، ط: المتوكلأحمد .٢

ي ما يكون به الملفوظ نصا،المركز الثقافي العربـي، بيـروت والـدار    بحث ف: نسيج النص :  الزناد األزهر .٣

 .م١٩٩٣، ١البيضاء، ط

 مــةدراســة األســلوب،البالغة، علــم اللغــة النــصي، ترج  :علــم اللغــة والدراســات األدبيــة  :  شــبلنربرنــد .٤

 .م١٩٨٧، ١محمود جاد الرب،الدار الفنية للنشر والتوزيع،القاهرة،ط

 الهيئـــة المـــصرية العامـــة  للكتـــاب،  ، البالغـــة واللـــسانيات النـــصية البـــديع بـــين:  عبـــد المجيـــدجميـــل .٥

 .م١٩٩٨القاهرة،

-نظريـة الــنص مـن بنيــة المعنــى إلـى ســيميائية الـدال، الــدار العربيـة للعلــوم، بيــروت     :  خمــريحـسين  .٦

 .م١،٢٠٠٧لبنان، منشورات االختالف،الجزائر، ط

، ١ن، عــالم الكتــب، القــاهرة، ط تمــام حــسا،ترجمــةالــنص والخطــاب واإلجراء:  دي بوجرانــدروبــرت .٧

 .م١٩٩٨

 .م١٩٩٧، ١ الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، ط،علم لغة النص: بحيري سعيد .٨

ــبحي .٩ ــي صـ ــع،        :الفقـ ــشر والتوزيـ ــة والنـ ــاء للطباعـ ــق،دار قبـ ــة والتطبيـ ــين النظريـ ــصي بـ ــة النـ ــم اللغـ علـ

 .م٢٠٠٠، ١القاهرة،ط

، ١صرية العالميــة للنــشر، لونجمــان، مــصر،ط  المــ،الــشركةبالغــة الخطــاب وعلــم النص :  فــضلصــالح .١٠

 .م١٩٩٢

 .م٢٠١٠، ١ عالم الكتب الحديث، إربد، ط،في نحو النص:  أبو زنيدعثمان .١١

 إلـى انـسجام الخطـاب،المركز الثقـافي العربي،بيـروت والـدار       مدخل ،لسانيات النص:  خطابي محمد .١٢

 .م١٩٩١، ١البيضاء،ط



 

 
٣٢٢

  الفاتحة أنموذجاً سورة - اللغوي بين نحو الجملة و النص البحث
  عبد المجيد عودةداتحنان سعا. د
 

ــاء الــنص فــي شــعر      الخــصا" االخــتالفلــسانيات: فكــري الجــزار محمــد .١٣ ئص الجماليــة لمــستويات بن

 .م٢٠٠١ ،١ ط،، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة" الحداثة

 .م١٩٩٤، ١ دار األمين،القاهرة،ط،نظرية النقد األدبي الحديث:  نور عوضيوسف .١٤
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Linguistic Investigation Between Sentence Grammar 

and Text Grammar Sûrat Al-Fâtihah as a Model  

Dr. HananSa’adat 

Hashemite University- Jordan  

Abstract: 

   This research aims to find out the relationship between sentence grammar, 

and text grammar. Even in the sixties, the sentence was seen as the basic unit of 

linguistics, linguistic analysis, but in recent studies text has become the unit and 

the theme of analysis, and studies exceeded the sentence level to the text level, as 

the text has an effective system and it has aunique contextual existence. But this 

does not mean that the text grammar dispenses studying the sentence grammar 

since the sentences are the direct text components. According to this I covered 

the scientific view to cover the points were the scientist agreed and disagreed 

about the sentence grammar and the text grammar. For that Ibegan by talking 

about the concept of the text grammar and reported its components and forms, 

and then described the relationship between the sentence grammar and the text 

grammar.I have also explainedhow the grammar of both the sentence and the text 

are related to the receiver and the external context.  Then I studied the features of 

agreement and disagreement between them; to apply textual analysis tools in the 

study of texts; for its interest in relations between the text and its surroundings 

from the recipient ,  the internal and external context, and then chose the 

introduction and analyzed  soret  Al-Fatihah   and  concluded the research with  

the most important findings. 




