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ملخص البحث:
من خالل التطواف يف ثنايا ىذا البحث اتضح يل اآليت:
ٔ -كان للنعت دور أساس يف التماسك النصي للقرآن الكرمي كأحد أىم
التوابع اليت احتلت مساحة وافرة يف النص القرآين بصفة عامة ،ويف سورة(
ق) بصفة خاصة.
فقد ضمت سورة (ق)وحدىا ثالثة وعشرين تركيباً نعتياً من بُت عدد أياهتا
احدا وطبسُت باؼبائة من ؾبموع
البالغ طبسا وأربعُت آية  ،أي ما يعادل و ً

أياهتا.

ٕ -أن أثر النعت يف النص يأيت عموما لتمام الفائدة واؼبراد  ،وأن النحاة وضعوا
أصوال عامة ربدد الدور الداليل للنعت.

 -3أن أىم دور يقوم بو النعت يف سباسك النص القرآين ىو تتميم الفائدة
األساسية للجملة دبشاركة اػبرب وغَته .

 -4من أىم األسباب اليت أدت إىل كثرة النعت يف القرآن الكرمي بصفة عامة ،
ويف سورة
( ق) بصفة خاصة ،أن كثرة النعت تؤدي إىل إثارة انتباه اؼبتلقي دبا يلقى عليو من
عموم النكرة  ،مث وبدد وىبصص ىذا التنكَت من خالل الصفات ،وقد
أسهمت ىذه العالقة يف سباسك آيات سورة ا( ق ) وتشكيل داللتها بصورة
واضحة.
 -5أن العالقة بُت النعت ومنعوتو سبثل مبوذجا واضحا يدلنا على قوة العالقة
بُت التوابع ومتبوعاهتا  ،وىي عالقة تؤدي إىل سباسك النص القرآين وترابطو؛
ألن اؼبقام – يف كثَت من األحيان – يفرضها ،والذي يدقق يف استعمال
النص القرآين فإنو يالحظ أثر النعت يف سباسك النص من خالل تلك
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العالقة القوية اليت تربط بُت النعت ومنعوتو  ،فإهنما متالزمان يف إطار
سياقهما الًتكييب ،حبيث ال يستغٍت أحدنبا عن اآلخر  ،إال إذا اقتضى اؼبعٌت
ذلك  ،والشواىد القرآنية الدالة على ذلك كثَتة.
 -6توافرت الًتاكيب النعتية اليت حققت التماسك النصي يف سورة ( ق) بالربط
بُت اؼبفردات ،وبُت اعبمل  ،واآليات وقد قدم النظام اللغوي وسائل كثَتة
لًتابط النعت باؼبنعوت ،وسبييزه عن غَته من أنواع التوابع األخرى ،ومن ىذه
الوسائل اؼبطابقة بُت النعت واؼبنعوت يف اإلعراب والنوع والعدد والتبعية.
 -7يتضح أثر النعت يف ربقيق التماسك النصي من خالل اشًتاط الضمَت
الذي يربط بُت الصفة واؼبوصوف وأنو لو دور كبَت يف إطالة بناء اعبملة
ويتضح ىذا الدور بصورة أكثر يف إطالة اعبملة عند النعت باعبملة االظبية
والفعلية.
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م2013 /هـ1438حولية كلية اللغة العربية بالزقازيق

) Abstract(
Through the study of research, it is clear to me the
following:
1. The role of the epithet basis in cohesion text of the
Koran as one of the most important disciples
occupied ample space in the Quranic text in general,
and in Al (s), in particular,
Surat has annexed (s) alone twenty-three complex
Notaia among a number of verses of forty-five verse,
the equivalent of one and fifty percent of the total
mandates.
2. The role of the epithet in the text is generally to be
very useful and comes to be, and that
grammarians put public assets determine the semantic
role of the epithet.
3. that the most important role to play epithet in the
cohesion of the Quranic text is fulfill the basic
interest of the sentence with the participation of the
news and others.
4 of the most important reasons that led to frequent
epithet in the Qur'an in general, and in Al (s) in
particular, the frequent epithet rise to the attention of
the recipient, including thrown on him from across
the indefinite article, then identifies and allocates this
saying that the indefinite through qualities, have
contributed this relationship in the cohesion of the
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verses of the Surah (s) and the formation of its
meaning clearly.
5. The relationship between the adjective and Mnaute
represents a clear example shows us the strength of
the relationship between the disciples and
Mtbuaadtha, a relationship which lead to the cohesion
of the Quranic text and interdependent; because the
place - often - imposed, which verified the use of the
Quranic text he notes the role of the epithet in the
cohesion of the text through the strong relationship
between the adjective and Mnaute, they go hand in
hand under Syakhma synthetic, so do not do without
one another, but if necessary it meaning, and evidence
of Quranic function on so many.
6. Alnotaih compositions that have achieved cohesion
text in Surat available (s) linking vocabulary, between
sentences, and verses have linguistic system offered
many ways to thread the epithet Mounaot, and
distinguish it from other types of other disciples, and
the corresponding means between the adjective and
Almnaot to express and type The number and
dependency.
7. epithet clear role in achieving cohesion script by
requiring conscience linking character and described
and that he has a big role in prolonging the syntax and
clear this role more in prolonging wholesale at
wholesale epithet nominal and actual.
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مقدمة:
تأيت أنبية ىذا البحث (أثر النعت يف سباسك النص القرآين ،سورة ق
مبوذجا )،حُت نعلم أن النعت أحد أىم التوابع اليت احتلت مساحة واسعة يف
القرآن الكرمي .
وقد اختار ىذا البحث سورة (ق) مبوذجا ؼبا ؽبذه السورة من مكانة
عظيمة  ،فهي سورة مكية آياهتا طبس وأربعون آية  ،وعدد كلماهتا  :ثالشبائة
وطبس وسبعون كلمة  ،وعدد حروفها ألف وأربعمائة وأربع وسبعون حرفا .
وقد جاءت سورة (ق ) تذكر النيب _  – وأصحابو دبا كان يف بدء
الدعوة اإلسالمية من عناد اؼبشركُت الضالُت السفهاء وقد ربولت ّٔم األحوال،
وأوشكوا أن يدخلوا يف دين اهلل بعد أن ُكسرت شوكتهم  ،وبدأت غشاوة الضالل
والسفو تنجلي عن أبصارىم ،دبا رأوا من إعزاز اهلل لدينو ،ونصرتو ألوليائو،
فجاءت السورة مليئة باألمباط الًتكيبية للنعت بأنواعو  :اؼبفرد  ،واعبملة ،للتعبَت
عن تلك األحوال من خالل التفاعل القائم بُت دالالت األلفاظ ومعاين النحو.

فقد ضمت سورة (ق)وحدىا ثالثة وعشرين نعتا من بُت عدد آياهتا البالغ
طبسا وأربعُت آية ،أي ما يعادل واحداً وطبسُت باؼبائة من ؾبموع آياهتا.
النعت لغة واصطالحاً:
يعد النعت أحد التوابع اليت احتلت مساحة واسعة يف القرآن الكرمي بصفة

عامة  ،ويف سورة ( ق) بصفة خاصة .
والبد من التنبيو على أن مذىب صبهور النحاة أن العامل يف النعت ىو
العامل يف متبوعو(، )i
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مصطلح النعت:
النعت يف اللغة ما نعت بو (.) ii
ويف االصطالح :ىو زبصيص االسم بصفة ىي لو ،أو لسبب يضاف
إليو( ،: )iiiأو ىو التابع اؼبكمل ؼبتبوعو ببيان صفة من صفاتو أو من صفات ما تعلق
بو،أي سببية ( .) ivوعلى ىذا فالنعت على قسمُت :إحدانبا حقيقي ،واألخر سبيب.
وقد اعتاد النحاة استعمال مصطلح النعت والصفة دبعٌت واحد دون تفريق
()v
بعضهم
غالبا ،صرح بذلك ابن يعيش بقولو  ":الصفة والن َّْعت واح ٌد ،وقد ذىب ُ
إىل أ ّن النعت يكون باغبِْلية ،كبو" :طويل" ،و"قصَت" ،والصف َة تكون باألفعال ،كبو:
موصوف ،وال يقال لو
"ضارب" و"خارج" .فعلى ىذا يقال للبارىء ُسبحانَو:
ٌ
ومنعوت.
موصوف
األول ىو
ٌ
ٌ
ٌ
منعوت ،وعلى ّ
ِ
معٌت يف
ظ يتبع
والصفةُ لف ٌ
َ
اؼبوصوف يف إعرابو َْربلِيَةً
ً
وزبصيصا لو بذ ْك ِر ً
الزم لو " .واألمشوين
اؼبوصوف ،أو يف شيء من َسبَبو ،وذلك اؼبعٌت َعَر ٌ
ض للذات ٌ
بقولو ":viالنعت ويقال لو الوصف والصفة . ".....
بيد أن ىناك من النحاة من فرق بُت اؼبصطلحُت يف االستعمال ،نقل ذلك
ابن فارس عن اػبليل بن أضبد الفراىيدي قولو( " : )viiوذُكر عن اػبليل أن النعت
ال يكون إِالَّ ِيف ؿبمود ،وأن الوصف قَ ْد يكون فِ ِيو َوِيف غَته.
َّعت :هبري َؾبَريَ ُْت :أحدنبا زبليص اسم من اسم كقولنا "زيد العطَّار"
والن ُ
ِ
يمي" خلصناه بنعتو من الَّ ِذي شاركو ِيف اظبو .واآلخر َعلَى معٌت اؼبدح
و"زيد التَّم ّ
والذم كبو"العاقل" و"اعباىل".
لبرج من ىذا بنتيجة مفادىا أن النعت والوصف مصطلحان كال منهما يتحد
مع اآلخر يف معناه عند النحاة  ،ويرادفو الوصف يف أصلو الذي وضع لو  ،إال أن
النعت أكثر استعماال وانتشاراً بُت النحاة ؛ الن مصطلح النعت أخص وألزم
للمضمون من الصفة .
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معاني النعت وأثره الداللي:
من أغراض النعت زبصيص النكرة وإزالة االشًتاك العارض يف اؼبعرفة إذ
هبب أن ُهبعل للمعرفة  -حال تعرى منها – مشاركة االسم ليتميز بو يقول ابن
()viii
ِ
معٌت
ظ يتبع
يعيش  " :والصفةُ لف ٌ
َ
اؼبوصوف يف إعرابو َْربلِيَةً
ً
وزبصيصا لو بذ ْك ِر ً
الزم لو".
يف اؼبوصوف ،أو يف شيء من َسبَبو ،وذلك اؼبعٌت َعَر ٌ
ض للذات ٌ
فاالسم – كما نفهم من كالم ابن يعيش – يتميز من خالل اؼبعاين
اليت يضيفها النعت إىل اؼبنعوت .
ويقول أستاذنا الدكتور ضباسة :وؼبا كان الغرض من النعت ما ذكرناه من
زبصيص النكرة  ،وإزالة االشًتاك العارض يف اؼبعرفة وجب أن هبعل للمنعوت
حال تعرى منها مشاركة يف االسم ؛ ليتميز بو  ،وذلك يكون بعدة وجوه إما
ِخب ْل َق ٍة كبو  :طويل  ،وقصَت  ،وأبيض  ،وأسود  ،وكبوىا من صفات اغبلية  ،وإما
بفعل اشتهر بو وصار الزما لو .............وكبو ذلك من اػباصة اليت ال توجد
إال يف مشاركة "(.)ix
وىي على وجوه منهاِ :خ ْلقيَّةٌ ،كما يف :طويل  ،وقصَت ،وأبيض  ،وأسود ،وكبوىا
من صفات اغبِْلية  ،ومن ذلك قول اهلل تعاىل يف }ق والقرآن آّيد { وإما
بفعل اشتهر بو فصار الزما لو ،وإما حرفية مكتسبة وإما نسبية .

أثر النعت الداللي :
أثر النعت يف النص يأيت عموما لتمام الفائدة واؼبراد بذلك ما يطلبو
اؼبتبوع حبسب اؼبقام من توضيح أو زبصيص  ،أو مدح  ،أو ذم  ،أو ترحم ،أو
توكيد .
والدور الداليل للنعت وظيفة سياقية  ،دبعٌت أن لكل تركيب خصوصيتو
وداللتو اليت ىي ؿبصلة ربليل العناصر السياقية اؼبتنوعة اؼبتشابكة " ومن َّمث فإن
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ربديد الوظيفة الداللية ىي أمر مرىون بالسياق بعناصره اؼبتنوعة "( ،)xوالبد أن
ننوه أن شبة " فرقا بُت الصيغ النحوية  ،واؼبعاين النحوية  ،فالصيغ النحوية ثابتة
أمات اؼبعاين النحوية  ،على الوجو الذي أود الكشف عنو  ،فإهنا تتوقف على
أنواع السياق اليت تكتنفها  ،وكل معٌت كبوي ذي داللة خاصة ترتبط داللتو
اػباصة ىذه باؼبوقف الذي يرد فيو "(.)xi
وقد وضع النحاة أصوال عامة ربدد الدور الداليل للنعت من توضيح  ،أو
زبصيص  ،أو مدح  ،أو ذم  ،أو ترحم  ،أو توكيد وقد ربققت ىذه األدوار
الداللية للنعت يف معظم سور القرآن الكرمي بصفة عامة  .ويف سورة ( ق )
بصفة خاصة .
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معنى التماسك النصي
إن موضوع التماسك النصي يتصل اتصاال مباشرا بالفكر حيث إن سباسك
الرسالة اللغوية يرجع إىل سباسك اؼبفاىيم اليت تعرب عنها  ،وسباسك اؼبفاىيم يرتبط
بتماسكها يف ذىن قائلها  ،حيث يرتب معانيو يف رسالتو حسب ترتيبها يف
نفسو(.)xii
ومن َّمث فطبيعة التماسك يف النص ما ىو إال " حبث يف البنية الفكرية

لصاحب النص ويف الصورة البنائية اليت سبثل جزءا أساساً من أسلوبو (.)xiii
ولقد عد عبد القاىر اعبرجاين تأليف البنية اللغوية للقرآن الكرمي أىم أوجو
اإلعجاز فيو  ،وأسس نظريتو  ،يف النظم  ،واليت ذبسد وتكشف طبيعة التأليف
بُت اؼبفردات داخل اؼبنظوم ؛ كما كشف يف عبارة وجيزة عن العالقة بُت اللفظ
واؼبعٌت والفكر حُت بُت أن الناظم " يقتفي آثار اؼبعاين ويرتبها على حسب ترتب
()xiv
اؼبعاين يف النفس".
وقد عد ابن طباطبا التماسك ميزة يتميز ّٔا ملفوظ عن آخر  ،بقولو ":

وأحسن الشعر ما ينتظم القول فيو انتظاما  ،يتسق بو أول الكالم مع آخره على
ما ينسقو قائلو "(.)xv
فأفضل الشعر وفق كالمو ىو ما يتسق أولو مع آخره  ،وفق ما ينسقو قائلو.
ىذا وقد كانت ىناك إشارات عند معظم مفسري القرآن إىل التماسك
( )xvi

وأنبيتو
يقول ابن رشيق "العرب تنظر يف تالحم الكالم بعضو ببعض حىت عدوا من فضل
صنعة اغبطيئة حسن نسقو الكالم بعضو على بعض "(. )xvii
وقد أخذت دراسة التماسك حيزا كبَتا من اىتمام علماء النص ؛ وذلك
راجع إىل ما رأوا من أنبية التماسك يف إبراز داللة النص ،ومضمونو ومن َّمث كان
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االىتمام كبَتا بالتماسك ،وأثره يف إبراز داللة النص ،وعالقتو بنظم التفكَت .
وعلى ىذا فالتماسك يعد حبثا يف داللة النص اليت ال تتضح إال من خالل
سباسك مفرداتو ،وبناءً على ذلك نستطيع القول إن دراسة التماسك ىي دراسة

لداللة النص ،تكشف لنا عن تركيب النص كصرح داليل ( ،)xviiiوعناصر ىذا
الًتكيب ،وأبرز الوسائل والعالقات اليت تربط بُت عناصر النص ،وأثرىا يف تشكيل
نصيتو.
ويقسم العلماء التماسك إلى قسمين :تماسك لفظي وىو ما يسمى
عند بعض الباحثُت بالسبك ،أو التضام ،أو االتساق ،وىبتص بالوسائل واألدوات
الىت تتحقق ّٔا خاصية االستمرارية يف ظاىر النص  ،وىذه الوسائل متعددة أنبها
:اإلحالة  ،والربط باألداة ،والعالقات النحوية ،واغبذف  ،والتكرار..........وىذا
النوع من التماسك وبكمو النحو.
أما القسم الثاني فهو التماسك الداليل :وىو اغببك ،أو التقارن ،أو
االنسجام فهو عند بعض الباحثُت يف غاية األنبية

()xix

؛إذ إنو يكشف الوحدة

الداللية للنص ،وهبسد استمرارية اؼبفاىيم والعالقات داخل النص.

وينقسم التماسك الداللي إلى تماسك داللي طولي وتماسك داللي كلي شامل(.)xx
أما التماسك الداللي الطولي فيربز من خالل العالقات بُت معاين اعبمل،

وأما التماسك الداللي الكلي الشامل فينطلق من البنية الداللية الكربى للنص،
وموضوعو ،وعنوانو.
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أثر النعت في التماسك القرآني:
أىم دور يقوم بو النعت يف سباسك النص القرآين ىو تتميم الفائدة
األساسية للجملة ،فقد ال يتم اؼبعٌت األساسي للجملة ّإال بانضمام النعت إليها
()xxi

وىو غرض داليل ففي قولو تعاىل }:فقال الكافرون ىذا شىءء عجيب{.
ال يبكن أن يصح اؼبعٌت األساس_ ىنا_ لغَت النعت (عجيب)،فحينما أقول ( :ال
شيء ضار).الفائدة يف قويل (ال خَت يف ٍ
خَت يف ٍ
شيء) بل ال يصح أن يقال ىنا
إال مع اؼبتمم وىو ىنا _النعت .
وقد أشار النحويون إىل ىذا الدور الداليل للنعت عند تعرضهم للنصوص
القرآنية من ذلك تعليق أيب حيان على قولو تعاىل ( : )xxiiﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﭼ حيث يقول  :واػبرب( نساء)الذي ىو من اثنتُت؛ال تستقل فائدة
اإلخبار بقولو (نساء ) وحده ،وىي صفة للتأكيد ترفع ويراد باعبمع قبلها طريق

آّاز؛إذ قد يطلق اعبمع ويراد بو التثنية وأجاز الزـبشري أن يكون النساء خربا
ثانيا لكان ،وليس بشيء ؛ ألن اػبرب البد أن تستقل بو فائدة اإلسناد ولو سكت
على قولو فإن (كن نساءً ) لكان نظَت ( :إن كان الزيدون رجاال)  ،وىذا ليس

بكالم .
قال بعض البصريُت  :التقدير وإن كان اؼبًتوكات نساء فوق اثنتُت" (.)xxiii
ومفهوم كالم أيب حيان أن اؼبعٌت ال يتم دون نعت اػبرب (نساء) يف اآلية
السابقة من سورة النساء ،فاػبرب _ىنا _ بصفتو ىو (فوق اثنتُت ) على حد
تعبَته ؛ إذ ال يبكن أن يستقيم اؼبعٌت بغَت ىذا النعت .
فالنعت واؼبنعوت إذا عنصران متالزمان يف سياق الًتكيب النحوي للجملة؛
وذلك ألن اؼبنعوت يفتقر إىل نعتو الذي يتمم معناه ؛ " فالنعت يتمم منعوتو
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بداللتو على معٌت يف اؼبنعوت  ،أو يف متعلقو  ،يطلبو حبسب ما يقتضيو اؼبقام من
زبصيص ،أو إيضاح ،أو تعميم ،أو مدح ،أو ذم،أو ترحم،أو توكيد  ،أو إّٔام ،أو
تفصيل "( ،)xxivفإذا اقتضى اؼبقام أحد ىذه اؼبعاين يف اؼبنعوت أصبح لزاما على
ذلك اؼبنعوت أن يتضام إليو عنصر آخر وىو النعت ؛ لتحقيق ذلك اؼبعٌت ؛ وىذا
يؤدي إىل قيام عالقة تالزمية بُت النعت ومنعوتو  ،ذبعلهما معا دبنزلة الشيء
الواحد .
وقد عرب سيبويو عن تلك العالقة القوية بُت النعت واؼبنعوت بقولو ":فأما
قبل ،فصار النعت
النعت الذي جرى على اؼبنعوت ،كقولك :مررت برجل ظريف ُ
ؾبرورا مثل اؼبنعوت؛ ألهنما كاالسم الواحد ،وإمبا صارا كاالسم الواحد من قبل
أنك مل ترد الواحد من الرجال الذين كل واحد منهم رجل ،ولكنك أردت الواحد
من الرجال الذين كل واحد منهم رجل ظريف ،فهو نكرة ،وإمبا كان نكرة؛ ألنو
من أمة كلها لو مثل اظبو ،وذلك أن الرجال كل واحد منهم رجل ،والرجال
الظرفاء كل واحد منهم رجل ظريف ،فاظبو ىبلطو بأمتو حىت ال يعرف
منها"(.)xxv
واؼبالحظ من كالم سيبويو ىذا أنو يؤكد على العالقة القوية بُت النعت
واؼبنعوت ألهنا كاالسم الواحد وىي عالقة وثيقة .
كما وضح ابن يعيش ذلك أيضا يف مفصلو بقولو ":وإمبا قلنا إهنما
كالشيء الواحد من قبل أن النعت ىبرج اؼبنعوت من نوع إىل نوع أخص منو،
فالنعت واؼبنعوت دبنزلة نوع أخص من نوع اؼبنعوت وحده ،فالنعت واؼبنعوت دبنزلة
إنسان ،واؼبنعوت وحده دبنزلة حيوان ،فكما أن إنسان أخص من حيوان ،كذلك
النعت واؼبنعوت أخص من النعت وحده"(.)xxvi
ولعل يف تأكيد النحاة على ضرورة اؼبطابقة-من حيث اإلعراب والعدد
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والنوع والتعريف أو التنكَت – بُت النعت ومنعوتو إشارة إىل تلك العالقة القوية
حبيث يصَتان كاالسم الواحد فمن صور ىذه اؼبطابقة –مثال -اؼبطابقة يف
التعريف أو التنكَت بينهما؛ حيث "ال توصف معرفة بنكرة وال نكرة دبعرفة؛ ألن
الصفة واؼبوصوف شيء واحد وال يصح أن يكون الشيء معرفا ومنكرا يف آن
واحد"(.)xxvii
ولقد عقد اؼبربد بابا يف مقتضبو يفهم من تسميتو التأكيد على تلك العالقة
الوثيقة بُت النعت ومنعوتو ،فقد أظباه ":الصفة اليت ذبعل وما قبلها دبنزلة شيء
(.)xxviii

واحد ،فيحذف التنوين من اؼبوصوف"
وقد أشار األستاذ عباس حسن إىل أداء النعت ّٔذا الغرض  ،ورأى أن
الفائدة األساسية للجملة قد ال تتم إال بإصباع اػبرب والنعت يف بعض األحيان
بقولو((:وقد يتمم النعت الفائدة األساسية باالشًتاك مع اػبرب مع أن األصل يف
يتمم ىذه الفائدة وحده لكنو يف بعض األحيان ال يتممها إال دبساعدة
اػبرب أن ّْ

لفظ آخر كالنعت ؛ كقولو تعاىل ىباطب اؼبعارضُت  :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﭼ( ،)xxixأي ظاؼبون .....
وقول الشاعر:

ونحن أُناس نحب الحديث

ونكره ما يوجب المأثما

إذ ال تتحقق الفائدة بأن يُقال :كبن أناس .......؛ألن ىذا معلوم بداىة
من القرائن العامة اؼبحيطة باؼبتكلم "(. )xxx
ُ
وإذا انتقلنا إىل سورة (ق) وجدنا أن النعت أدى ىذا الدور يف مواضع كثَتة
بلغت ثالثةً وعشرين موضعاً  ،قام فيها النعت بتتميم اؼبعٌت األساسي للجملة
دبشاركة اػبرب وغَته على النحو اآليت:
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أوال  :تتميم الفائدة األساسية بمشاركة الخبر وما أشبهو:
قد يكون اػبرب قاصراً على تقدمي فائدة اعبملة األساسية وذلك إذا كان
يتمم اؼبعٌت اؼبقصود من
معروفا من لفظ اؼببتدأ ،فيكونان معا يف حاجة إىل ما ّْ

اعبملة ،وىنا يستعُت النظام اللغوي بوسيلة أخرى كالنعت إلسبام اؼبعٌت اؼبقصود
من اعبملة .
ففي قولو( :)xxxiﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ،ومن ذلك أيضا قولو

تعاىل( :)xxxiiﭽ ﭶ ﭷ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮃ ﮄ ﭼ.

فال يبكن أن يصح اؼبعٌت األساسي ىنا بغَت النعت وما يتصل بو كما ذكر
األستاذ عباس حسن.xxxiii
وفبا يدل –أيضا-على أن النعت ىو أشد التوابع ارتباطا وأقواىا تالزما مع

متبوعو ،أن النحاة يقدمونو على غَته من التوابع  ،إذا اجتمع عدد منها  ،فعندئذ
هبب مراعاة الوجو األفضل يف ترتيبها ،وذلك بتقدمي النعت  ،يليو عطف البيان،
فالتوكيد ،فالبدل  ،فعطف النسق وذلك كا ورد يف ىذا النظم :
قدم النعت فالبيان فأكد .... .ثم أبدل واختم بعطف الحروف(.)xxxiv

ويفسر لنا السيوطي األفضلية يف الًتتيب بُت التوابع بقولو  " :وإذا اجتمعت
– يقصد التوابع -رتبت كذلك ،بأن يقدم النعت ؛ ألنو كجزء من متبوعو  ،مث
البيان  ،ألنو جا ٍر ؾبراه  ،مث التأكيد ؛ ألنو شبيو بالبيان يف جريانو ؾبرى النعت ،

مث البدل ؛ ألنو كال تابع ؛ لكونو مستقال  ،مث النسق  ،ألنو تابع بواسطة"(.)xxxv
ومن ىنا فالعالقة بُت النعت ومنعوتو سبثل مبوذجا واضحا يدلنا على قوة العالقة
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بُت التوابع ومتبوعاهتا  ،وىي عالقة تؤدي إىل سباسك النص القرآين وترابطو؛ ألن
اؼبقام – يف كثَت من األحيان – يفرضها.
والذي يدقق يف استعمال النص القرآين فإنو يالحظ أثر النعت يف سباسك
النص من خالل تلك العالقة القوية اليت تربط بُت النعت ومنعوتو  ،فإهنما
متالزمان يف إطار سياقهما الًتكييب ،حبيث ال يستغٍت أحدنبا عن اآلخر  ،إال إذا
اقتضى اؼبعٌت ذلك  ،ومن الشواىد القرآنية الدالة على ذلك
قولو تعاىل( : )xxxviﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﭼ

وقولو تعاىل( : )xxxviiﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ
وقولو تعاىل( :)xxxviiiﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﭼ

وقولو تعاىل )xxxix(:ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﭼ
وقولو تعاىل( :)xlﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﭼ

وقولو تعاىل( :)xliﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭼ

وقولو تعاىل( :)xliiﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ.

يف ىذه اآليات الكريبة ربقق التماسك النصي من خالل التماسك اؼبعنوي بُت
النعت ومنعوتو  ،فالنعوت ( كثَتة ،اؼبقنطرة  ،مشيدة  ،كثَتة  ،اغبسٌت  ،أزواج)
فهي على الًتتيب نعوت ل (أضعافا  ،القناطَت،بروج  ،مواطن ،األظباء ،مطهرة).
فعلى سبيل اؼبثال قولو تعاىل -السابق -ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ ،قد جاء النعت ( مطهرة ) مالزما للمنعوت

(أزواج) ؛ ليكمل داللتو  ،ويتمم معناه  ،وىذا النعت يسميو النحاة نعتا حقيقيا،
وقد عرفو النحاة بأنو  ":تابع مكمل ؼبتبوعو لداللتو على معٌت فيو "( ، )xliiiوقد
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حقق النعت ىنا سباسكا نصيا من خالل التماسك اؼبعنوي بينو وبُت منعوتو
،فمطَ َّهرةٌِ :ص َفةٌ لِ ْْل َْزو ِاج مبنِيَّةٌ علَى طَهرت َكالْو ِ
اح َد ِة الْ ُم َؤنَّثَِة.
َ َْ َ َُ ْ َ
ُ َ
)
xliv
(
ت ظَ ِ
ول ،وَمل تَأْ ِ
يقول أبوحيان ":وَِؾبيء ى ِذ ِه ّْ ِ ِ ِ ِ
اىَرةً
َ َُ
الص َفة َمْبنيَّةٌ ل ْل َم ْفعُ َ ْ
ِ
اىر ٍ
ات ،أَفْ َخم ِألَنَّوُ أفهم أن ؽبا مظهرا ولَْي ِ
َي إِ َّن اللَّ َو تَ َع َاىل
س إَّال اللَّوُ تَ َع َاىل .أ ْ
ُ
أ َْو ظَ َ
َ َ
ِِ
اغبُوِر الْعِ ِ
ُت،
اج الَِّيت وصفها اهلل بالتطهَت إن ُك َّن ِم َن ْ
طَ َّهَرُى َّن فَتَطَ َّه ْر َنَ .وَىذه ْاأل َْزَو ُ
ِِ
ِ َّ ِ
َّ ِ
ِِ
س
َك َما ُرِو َ
ي َع ْن َعْبد اللو .فَ َم ْع ٌَت التَّطْهَتَ :خلَ َق ُه َّن َعلَى الط َه َارة َملْ يَ ْعلُ ْق ّٔ َّن َدنَ ٌ
ِ
ِ
اغبَ َس ِنَ :ع ْن عجائزكم
ي َع ِن ْ
ذَ ِايتّّ َوَال َخا ِرج ّّي َوإِ ْن ُك َّن م ْن بٍَِت َ
آد َمَ ،ك َما ُرِو َ
الرمص العمص ي ِ
اب ،فَِقيل :مطَ َّهرةٌ ِمن الْعي ِ
الذاتِيَّ ِة َو َغ َِْت َّ
وب َّ
الذاتِيَّ ِة،
ص ْر َن َش َو َّ
َ ُ َ َ ُُ
َ
اغبِْقدِ
ِ
ِ
السيّْئ ِة والطَّبائِ ِع َّ ِ
وقِيل :مطَ َّهرةٌ ِمن ْاأل ِ
ضِ
اغبِدَّة َو ْ
ب َو ْ
الرديئَةَ ،كالْغَ َ
َ َ ُ َ َ ْ
َخ َالق َّ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كَ ،وقيلُ :مطَ َّهَرةٌ م َن الْ َف َواح ِ
اػبَنَا َوالتَّطَلُّ ِع إِ َىل
ش َو ْ
َوالْ َكْيد اؼبكرَ ،وَما َْهب ِري َْؾبَرى ذَل َ
َ
اس َّ
ض َوالنّْ َف ِ
اغبَْي ِ
َغ َِْت أ َْزَو ِاج ِه َّنَ ،وقِيلُ :مطَ َّهَرةٌ ِم َن ْاأل َْدنَ ِ
اعبَنَابَِة
اس َو ْ
الذاتِيَّ ِةِ ،مثْ َل ْ
َ
اض الْمْن َقلِب ِة إِ َىل فَسادٍ:
ِ
ِ
َوالْبَ ْوِل َوالتَّغَ ُّو ِط وغَت ذلك من اؼبقاذير ْ
اغبَادثَة َع ِن ْاأل َْعَر ِ ُ َ
َ
الص ِد ِ
الصنَ ِ
َكالْبَ ْخ ِر َو َّ
يد ،أ َْو إِ َىل َغ َِْت فَ َس ٍادَ :كالد َّْم ِع َوالْ َعَرِق
ان َوالْ َقْي ِح َو َّ
الذفَ ِر َو ُّ
والْب ِ
ُّخ َام ِة.
صاق َوالن َ
ََُ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َخ َالقَ ،ال طَ ُم َحات َوَال ُم ُرجات َوَال يَغ ْر َن َوَال يَعُ ْز َن.
يلُ :مطَ َّهَرةٌ م ْن َم َسا ِو ِئ ْاأل ْ
َوق َ
ال َيبَا ٌنِ :م َن ِْ
اإل ِْمث َو ْاألَ َذىَ ،وُك ُّل َى ِذهِ ْاألَقْ َو ِال َال يَ ُد ُّل َعلَى
َّخعِ ُّي :الْ َولَ ُدَ .وقَ َ
َوقَ َ
ال الن َ
ِ
ِ
ِِ
اىر اللَّ ْف ِظ ي ْقتَ ِ
ات ِم ْن ُك ّْل َما
ضي أَن َُّه َّن ُمطَ َّهَر ٌ
َ
تَ ْعيين َها قَ ْولُوُ تَ َع َاىلُ :مطَ َّهَرةٌ لَك َّن ظَ َ
ِ
ِ
ِ
ُتِ ،أل َّ
ضاءَةِ".
ص َفوُ بِالتَّطْ ِه َِت َكا َن ِيف َغايَة النَّظَافَة َوالْ َو َ
يَش ُ
َن َم ْن طَ َّهَرهُ اللَّوُ تَ َع َاىل َوَو َ
فكل ىذه اؼبعاين السابقة من تعليق أيب حيان متضمنة يف النعت ( مطهرة).

ومن ورود ذلك يف سورة ( ق ) قولو تعاىل(:)xlvﭽ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭼ فقد مت معٌت اػبرب (شيء) بالنعت ( عجيب)  ،فلو قال اهلل تعاىل
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 ":فقال الكافرون ىذا شيء" وسكت ؼبا أفاد شيئاً.

وقولو تعاىل( : )xlviﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ  ،ف (بعيد ) نعت ل (رجع ) ،

يدل على أن ىذا الرجع مستبعد يف األوىام والفكر  .قال ابن جٍت( " )xlviiوقد
يكون من كالم اهلل تعاىل استبعادا إلنكارىم ما أُنذروا بو من البعث".
وقولو تعاىل

()xlviii

 :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ فإن الًتكيب "فهم يف

أمر"  ،ال يؤدي اؼبعٌت اؼبقصود بدون النعت " مريج " فال تتحقق الفائدة
األساسية للجملة دون انضمام النعت إىل اعبملة  ،وقد أفاد النعت يف ىذا
السياق االضطراب واالختالط يف كالم الكافرين  ،فقد اختلط االمر عليهم
والتبس :مرة ساحر  ،ومرة شاعر  ،ومرة كاىن  ،ولوال النعت ؼبا ربققت ىذه
الفائد ة اليت أراد اهلل أن يظهر عليها أمر الكافرين من اللبس واختالط األمر عليهم
من القلق باعتبار انتقال أفكارىم فيما جاء بو اؼبنذر إىل عدم قبوؽبم أول إنذاره
إياىم ،مث العجب منهم  ،مث استبعاد البعث الذي أنذر بو  ،مث التكذيب ؼبا جاء
بو.
وقولو تعاىل

()xlix

وقولو تعاىل(:)l
وقولو تعاىل(:)li

ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ .

ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ.

ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ .

وقولو تعاىل( :)liiﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﭼ .

وقولو تعاىل( :)liiiﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ .
وقولو تعاىل( :)livﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ .

وقولو تعاىل( :)lvﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ﭼ.
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وقولو تعاىل( :)lviﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ .

وقولو تعاىل( :)lviiﭽ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ .

وقولو تعاىل( :)lviiiﭽ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ.
وقولو تعاىل( :)lixﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ .
وقولو تعاىل( :)lxﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ .

وىكذا تدل الشواىد القرآنية اؼبذكورة على أن شبة عالقة تالزمية وثيقة

تربط بُت النعت واؼبنعوت ؛ وذلك ألن النعت متمم ؼبتبوعو ؛لداللتو على معٌت
فيو أو فيما يتعلق بو  ،ويؤكد تلك العالقة ما اشًتطو النحاة من ضوابط التطابق
بينهما من حيث النوع ( :تذكَتا وتأنيثا) ،والعدد:
( إفرادا وتثنية وصبعا )،والتعريف والتنكَت ،واإلعراب ( :رفعا ونصبا وجرا ).
فال ريب أن تلك اؼبطابقة بُت النعت واؼبنعوت تقوي الصلة بينهما  ،حيث
إن تلك اؼبطابقة ىي نفسها قرينة على ما بينهما من ارتباط وسباسك يف اؼبعٌت،
وتكون قرينة لفظية تتضافر مع التالزم والتماسك بينهما .
ىذا باإلضافة إىل أهنا تأيت لتتميم الفائدة األساسية للجملة باالشًتاك مع
اػبرب(،)lxiومن َمثَّ فهذه البنية النحوية من أىم البنيات الداللية اليت استعملها النص
وضوح اؼبر ِاد  ،وتسهم يف
فتحقق
القرآين يف سورة ( ق ) للتعبَت عن اؼبعٌت بدقة ،
ُ
َ
قباح عملية التواصل اللغوي  ،وربقق ىذه العالقة النحوية التماسك النصي يف
السورة من عدة جوانب :
ٔ" -تعدد بنية الوصف النحوية ومعاقبة اعبملة للمفرد  ،وتداخلها  ،فتسهم
يف تناسل اعبملة حىت تتشكل بنية النص"(. )lxii
ٕ -أداء ىذه البنية ؼبا سبق من عالقات داللية ( التوضيح  ،التخصيص ،
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والتأكيد)  ،وىي عالقات ىامة ربقق التماسك الداليل.
ٖ -يبثل النعت نوعا من الرجوع إىل الوراء " فهي تعيد اؼبتلقي إىل بنية
اؼبوصوف والسيما إذا تعددت الصفات  ،فطالت اؼبسافة النصية بُت
النعت واؼبنعوت ،كما تنقل اؼبتلقي إىل األمام من الصفة إىل اؼبوصوف ،
وخاصة إذا كان اؼبوصوف نكرة ،حيث إنو بتنكَته وما يتصل بالنكرة من
عموم  ،وبدث شيئا من اإلّٔام يدفع اؼبتلقي إىل االنتقال سريعا إىل العنصر
التايل ( الصفة) لتخصيص ىذه النكرة  ،ومعرفة اؼبقصود الذي يسعى إلو

اؼبتلقي بقراءتو ،ويهدف إليو اؼبتكلم بكالمو"(.)lxiii
وبنظرة سريعة إىل الًتكيب النعيت يف اآليات السابقة قبد أن اؼبوصوف
نكرة ففي قولو تعاىل)lxiv(::ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ .

جاء اؼبوصوف(ﮜ ) نكرة فأحدث شيئا من اإلّٔام شيئا اإلّٔام فبا يدفع
اؼبتلقي إىل االنتقال سريعا إىل العنصر التايل الصفة(ﮝ ) لتخصيص ىذه

النكرة  ،ومعرفة اؼبقصود الذي يسعى إلو اؼبتلقي بقراءتو ،ويهدف إليو اؼبتكلم
بكالمو وقس على ذلك باقي الًتاكيب السابقة.
ولعل ذلك يعد أحد أىم األسباب اليت أدت إىل كثرة النعت يف القرآن
الكرمي بصفة عامة  ،ويف سورة ( ق ) بصفة خاصة ،فإن كثرة النعت تؤدي إىل
إثارة انتباه اؼبتلقي دبا يلقى عليو من عموم النكرة  ،مث وبدد وىبصص ىذا التنكَت
من خالل الصفات.
ىذا  ،وقد أسهمت ىذه العالقة يف سباسك آيات سورة ا( ق )
وتشكيل داللتها بصورة واضحة ولعل نظرة سريعة ؼبا ذكرتو من اآليات السابقة
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يوضح ذلك ،فمثال يف قولو تعاىل وقولو تعاىل( :)lxvﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﭼ .

قبد أن النعت يطابق منعوتو يف اإلعراب ( رفعا)  ،ويف النوع ( تذكَتاً) ،
ويف العدد (إفرادا) ،ويف التنكَت.
ويف قولو تعاىل أيضا وقولو تعاىل( :)lxviﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﭼ .

قبد أن النعت يطابق منعوتو يف اإلعراب ( نصبا)  ،ويف النوع ( تأنيثا) ،
ويف العدد (إفرادا) ،ويف التنكَت.
وكذلك يف قولو تعاىل)lxvii(:ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ .

قبد أن النعت يطابق منعوتو يف اإلعراب ( جراً)  ،ويف النوع ( تذكَتاً) ،
ويف العدد (صبعا) ،ويف التنكَت.
فبا سبق يتضح لنا توافر الًتاكيب النعتية اليت حققت التماسك النصي يف
السورة بالربط بُت اؼبفردات  ،وبُت اعبمل  ،واآليات  ،ويبكن بيان أثرىا من
خالل ربليل بعض اآليات.
وعلى ىذا فالنعت من أىم الوسائل اللغوية اليت ربقق التماسك يف النص بِع ّده
واحدا من التوابع "اليت سبثل مرحلة من اؼبراحل النصية اليت تستعرض وسائل
التماسك النصي وأثرىا يف التحليل النصي"(.)lxviii
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ثانيا  :المطابقة ببن النعت والمنعوت:
يقدم النظام اللغوي وسائل كثَتة لًتابط النعت باؼبنعوت وسبييزه عن غَته
من أنواع التوابع األخرى ( ،)lxixومن ىذه الوسائل اؼبطابقة بُت النعت واؼبنعوت
يف اإلعراب والنوع والعدد والتبعية وقد قرر الزـبشري يف مفصلو ىذا األصل بُت
الصفة واؼبوصوف بل قاس عليو أنواع التطابق األخرى بُت النعت ومنعوتو،
يقول":وكما كانت الصفو وفق اؼبوصوف يف إعرابو ،فهي وفقو يف اإلفراد واعبع،

والتعريف والتنكَت(.)lxx
وشرح ىذا القول ابن يعيش يف قولو" :الصفة تابعة للموصوف يف أحوالو،
وصبلتها عشرة أشياء :رفعو ونصبو ،وخفضو ،إفراده وتثنيتو وصبعو ،وتنكَته وتعريفو،
مرفوعا فنعتو مرفوع ،وإن كان
وتذكَته وتأنيثو ،إن كان االسم األول اؼبصفوف
ً

ـبفوضا فنعتو ـبفوض ،وكذلك سائر
منصوبًا فنعتو منصوب ،وإن كان
ً
تابعا للمنتعوت فيما ذكرنا من قبل
األحوال.........وإمبا وجب للنعت أن يكون ً
أن النعت واؼبنعوت كالشيء الواحد ،فصار ما يلحق االسم االسم يلحقو
lxxi
متدادا نصيِّا للمنعوت ،فيظهر أثر اؼبنعوت يف
النعت .وعلى ىذا يبثل النعت ا ً
النعت.
يدل ىذا كلو على قوة التماسك بُت النعت واؼبنعوت فهما كاالسم الواحد كما
دال على معٌت
أشار سيبويو وإمبا هبيء النعت لتتميم النعوت وتكميلها ؛ذلك أنو ٌ
يف اؼبنعوت أو يف متعلَّقو على حد تعبَت ابن مالك يف ألفيتو:

النعت تابع ُمتم ما سبق..........وسمو أو وسم ما بو اعتلق

ٍ
كشيء
وعلى حد قولو يف موضع آخر" :النعت ُمكمل للمنعوت ،وؾبعول معو
واحد"(. )lxxii
وحينما يكون النعت صبلة ،فقد اشًتط النحويون وجود ضمَت يف ىذه اعبملة
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يربطها باؼبنعوت" ،وىذا الضمَت ىو وسيلة أخرى من وسائل التماسك
النصي(.)lxxiii
يقول ابن عُقيل يف شرحو على األلفيَّة تعلي ًقا على قول ابن مالك:

خربا
منكرا ...........فأعطيت ما أعطيتو ً
ونعتوا جبملة ً
خربا"إال أنو البد للجملة الواقعة صفة من
(وأشار بقولو ":فأعطيت ما أعطيتو ً
ضمَت يربطها باؼبوصوف ،وقد وبذف للداللة عليو (.)lxxiv
ويف نص دال يذكر الرضي علة اشًتاط الضمَت يف اعبملة الواقعة نعتا للنكرة فيقول
تعليقا على قول ابن اغباجب  " :وتوصف النكرة باعبملة اػبربية  ،ويلزم الضمَت".
قولو  " :ويلزم الضمَت "  ،إمبا اشًتط الضمَت يف الصفة والصلة ليصل بو ربط بُت
اؼبوصوف وصفتو ،واؼبوصول وصلتو  ،فيحصل بذلك ربط بُت اؼبوصوف وصفتو
واؼبوصول وصلتو  ،فيحصل بذلك الربط اتصاف اؼبوصوف واؼبوصول دبضمونو
الصفة والصلة  ،فيحصل ؽبما ّٔذا زبصص أو ّتعرف فلو قلت  :مررت برجل قام
عمرو ،مل يكن الرجل متصفا بقيام عمرو بوجو  ،فال يتخصص بو  ،فإذا قلت :
قام عمرو يف داره  ،صار الرجل متصفا بقيام

عمرو يف داره  ،وقد وبذف الضمَت .)lxxv())...
ىذا النص يبزر أثر النعت يف ربقيق التماسك النصي من خالل اشًتاط الضمَت
الذي يربط بُت الصفة واؼبوصوف .

فال شك أن اؼبطابقة بُت النعت ومنعوتو تقوي الصلة بينهما  ،حيث تكون
ىي نفسها قرينة على ما بينهما من ارتباط يف اؼبعٌت  ،وتكون لفظية تتضافر
للًتابط بينهما .
وقد اتضحت صور ىذه اؼبطابقة من خالل تلك الشواىد القرآنية السابقة
الذكر  ،فمثال يف قولو تعاىل( :)lxxviﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭼ
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قبد أن النعت يطابق منعوتو يف اإلعراب ( رفعا )  ،ويف النوع ( تأنيثا)  ،ويف
(العدد) صبعا  ،ويف التعريف .
ويف قولو تعاىل أيضا ( : )lxxviiﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ،نالحظ أن

النعت طابق منعوتو يف اإلعراب ( نصبا )  ،ويف النوع ( تأنيثا )  ،ويف العدد
(صبعا )  ،ويف التذكَت.
ويف قولو تعاىل ( :)lxxviiiﭽ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﭼ

قبد أن النعت طابق منعوتو يف اإلعراب ( جرا )  ،ويف النوع ( تأنيثا ) ،
ويف العدد (إفرادا)،حيث يعامل صبع التكسَت معاملة اؼبفرد اؼبؤنث  ،ويطابقو يف
التعريف كذلك .
ولقد توفَّرت الًتاكيب النعتية ؿبققة التماسك النصي يف سورة (ق)  ،وقد
لوحظ أن النعت يقوم بالربط بُت اؼبفردات ،وبُت اآليات يف السورة الكريبة ،
ويبكن بيان أثره يف ربقيق التماسك النصي من خالل التحليل النصي لبعض
آيات سورة (ق) .
باديء ذي بدء نقرر أنو من خالل تتبعنا للنعت يف سورة (ق) وجدنا أن
اآليات اشتملت على أربع وعشرين نعتاً وعدد آياهتا ال يتجاوز طبساً وأربعُت آية،
أي أن عدد ما ورد يف السورة من آيات مشتملة على نعوت يكاد يتجاوز نصف
آيات السورة كاملة  ،ىذه النعوت أسهمت يف ربقيق التماسك النصي ،والعالقة
األساس اليت ربكم ىذا التماسك ىي عالقة اإلسناد بُت اؼبنعوت والنعت ففي

قولو تعاىل {:فهم يف أمر مريج } ،فقد جاء الوصف بالصفة اؼبشبهة
(مريج)،فوصف اهلل أمر الكافرين باألمر اؼبريج أي :اؼبختلط  ،الذي يبوج بعضو
يف بعض ،واؼبر اؼبريج الذي فيو ىؤالء الكافرون ،ىو اضطراب مقوالهتم يف الرسول
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الكرمي ،ويف القرآن آّيد شأهنم يف ىذا شأن من يركب متاىات الطرق
وطوامسها ،فال يدري يف أي اذباه يتجو ....فإنو يتجو تارًة يبينًا وتارةً ً
مشاال ،ومرةً
وراءاً ومرةً خلفاً  ،إنو ال يأخذ يف أي إذباه حىت تساوره الشكوك والظنون ،

فيعدل عنو إىل غَته  ،الذي وبسب أنو الطريق القاصد  ،مث ال يلبث أن يتهم
نفسو يف ما حسب فيعدل وىكذا  .....ىذا شأن اإلنسان وحده مع نفسو وقد
عربت الصفة اؼبشبهة  ،مريج على وزن فعيل من الثالثي (مرج) ابلغ تعب ٍَت عن
مدى ىذا االضطراب واالختالط الذي فيو ىؤالء من أمرىم ومن باب اإلسناد
آّازي بُت النعت واؼبنعوت فقولو تعاىل( : )lxxixﭽ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭼ

وصف اهلل تعاىل (القرآن ) بذلك؛ ألنو كالمو آّيد  ،فهو وصف يصفو قائلو
فاإلسناد ؾبازي.
ثالثا :إطالة بناء الجملة بالنعت:
كما أشرنا سابقا فإن النعت يعد دبثابة تقييد للمطلق ( اؼبنعوت )  ،أو
ربديده  ،أو زبصيصو  ،أو توضيحو ومن خالل تلك الدالالت اليت اليستغٌت
عنها يف الكالم يظهر إطالة بناء اعبملة سواء أكان النعت باؼبفرد ،أو بشبهو ،أم
كان باعبملة ،أو شبهها  ،وعند حذف ما تطول بو اعبملة يكون يف الكالم ما
يدل عليو بعد حذفو " فالنعت واؼبنعوت كالشيء الواحد  ،فاؼبنعوت ال يتضح
أحيانا إال بالنعت حيث يكون النعت عنصرا أساسا يف اعبملة الشًتاكو مع اػبرب،
ومساواتو لو يف إسبام الفائدة األصلية للجملة

()lxxx

،دليل ذلك ما ورد يف قولو

تعاىل  :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ ( ،)lxxxiفاػبرب وىو كلمة ( قوم ) مل يكن

كافيا يف إسبام اؼبعٌت منفردا عن الصفة  ،بل كان يف حاجة إىل ىذه الصفة إلسبام
اؼبعٌت والفائدة  ....فيكون النعت ىو العنصر األساس يف اعبملة  ،وبو يكتمل
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اؼبعٌت وتتم الفائدة األصلية للجملة  ، ......وبذلك يكون النعت عمدة وليس
فضلة"(. )lxxxii
فالًتكيب – كما نفهم من اآلية السابقة – مل يزد عن عن اؼببتدأ (قوم) ،
واػبرب (عادون ) ف " تركيبو يف اعبملة أحدث من عدمو ؛ حيث كان الًتكيب
اللغوي بسيطا  ،وكان اػبرب وافيا يف إسبام اؼبعٌت " (. )lxxxiii
يفهم من ذلك أن النعتت ال يكون فضلة وأنو يطيل بناء اعبملة  ،ويشًتك
مع اػبرب يف إفادة اؼبعٌت .
نفس اؼبعٌت أكد عليو أستاذنا الدكتور /ؿبمد ضباسة -رضبو اهلل -
بقولو( ":)lxxxivومن ىنا ىبتلف معٌت ىاتُت اعبملتُت  :ؿبمد حاضر  ،ؿبمد
العاقل حاضر ؛ ألن التابع واؼبتبوع معا يكونان ما يبكن أن يسمى مركبا اظبيا
يكون اؼبتبوع فيو ىو رأس ىذا اؼبركب االظبي الذي يًتابط بعالقاتو اػباصة بو يف
صبلة من فاعلية  ،أو مفعولية  ، ،وخربية "..............
ويقول أحد الباحثُت ( ":)lxxxvوقد يكون طول اعبملة بالنعت إذا كان
الثاين يكمل متبوعو بداللة على معٌت فيو . ".....
فب ا سبق يتضح لنا أن النعت لو أثر كبَت يف إطالة بناء اعبملة " ،لكن
بعض النعوت يكون أثرىا يف إطالة بناء اعبملة أوضح وأظهر فمثال إذا كان النعت
ب (ذو) دبعٌت صاحب؛ فإهنا ربتاج مضاف إليو  ،وكذلك إذا كان النعت باالسم
اؼبوصول ؛ فإنو وبتاج إىل صبلة الصلة بعده كي يتعرف ّٔا  ،وىذه اعبملة قد
تكون اظبية  ،أو فعلية  ،ويشًتط اشتماؽبا على ضمَت مطابق للموصول ؛ فال
يصلح أن يقال  :جاء ؿبمد الذي  ........مث يسكت  ،فالبد من الصلة بعد
اؼبوصول  ............ويتضح أثر النعت بصورة أكثر وضوحا يف إطالة اعبملة
عند النعت باعبملة االظبية والفعلية  ،ويتضح طول اعبملة أكثر عند النعت
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باعبملة الشرطية اليت تستدعي  :أداة شرط  ،وفعل شرط  ،وجواب شرط فتطول
اعبملة ّٔذا الًتكيب الشرطي الواقع نعتا "(. )lxxxvi
كل تلك الشروط اليت اشًتطها النحاة يف النعت تطيل بناء اعبملة
األصلي ،فال ينظر إىل النعت على أنو كلمة مفردة  ،بل ينظر إليو على أنو تركيب
يعطي فائدة ومعٌت أيا كان طول ىذا النعت  ،وأيا كان تركيبو ونوعو.
ففي قولو تعاىل( :)lxxxviiﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ ،

وقولو تعاىل( :)lxxxviiiﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﭼ .

وقولو تعاىل( :)lxxxixﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ .
وقولو تعاىل( :)xcﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ .

فال تتصور الفائدة التامة  ،أو اكتمال الداللة لتلك الًتاكيب لو
استبعدنا النعوت(نضيد) (،ميتا)(،عنيد)(،مناع)(،معتد)(،مريب) ،لذا يستحسن
اعتبار مثل ىذه النعوت مكمالت مفيدة  ،وال نعدىا من الفضالت.
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النعت بالجملة االسمية :

ينعت باعبملة على أن يكون منعوهتا نكرة ؿبضة (.)xciيقول الرضي(":)xcii
فإن قيل :فإذا مل تكن اعبملة ال معرفة وال نكرة ،فلم جاز نعت النكرة ّٔا دون

اؼبعرفة؟
قلت :ؼبناسبتها للنكرة ،من حيث يصح تأويلها بالنكرة ،كما تقول يف ،قام
رجل ذىب أبوه ،أو :أبوه ذاىب :قام رجل ذاىب أبوه ،وكذا تقول يف ،مررت
برجل أبوه زيد :إنو دبعٌت :كائن أبوه زيدا ،وكل صبلة يصح وقوع اؼبفرد مقامها ،
فلتلك اعبملة موضع من األعراب ،كخرب اؼببتدأ ،واغبال ،والصفة ،واؼبضاف إليو،
وال نقول إن األصل يف ىذه اؼبواضع ىو اؼبفرد ،كما يقول بعضهم ،وإن اعبملة إمبا
كان ؽبا ؿبل لكوهنا فرع اؼبفرد؛ ألن ذلك دعوى بال برىان ،بل يكفي يف كون
اعبملة ذات ؿبل :وقوعها موقعا يصح وقوع اؼبفرد ىناك  ،كما يف اؼبواضع
اؼبذكورة ،وقال بعضهم :اعبملة نكرة ،ألهنا حكم ،واألحكام نكرات ،إشارة إىل
أن اغبكم بشئ على شئ ،هبب أن يكون ؾبهوال عند اؼبخاطب إذ لو كان
معلوما ،لوقع الكالم لغوا ،كبو :السماء فوقنا ،واألرض ربتنا ،وليس بشئ؛ ألن
معٌت التنكَت ،ليس كون الشئ ؾبهوال  ،بل معناه يف اصطالحهم :ما ذكرت اآلن،
أعٍت كون الذات غَت مشار ّٔا إىل خارج إشارة وضعية ،ولو سلمنا أيضا ،أن
كون الشئ ؾبهوال ،وكونو نكرة دبعٌت واحد ،قلنا :إن ذلك آّهول اؼبنكر ،ليس
نفس اػبرب ،والصفة ،حىت هبب كوهنما نكرتُت ،بل :آّهول انتساب ما تضمنو
اػبرب والصفة مضافا إىل احملكوم عليو ،كعلم زيد ،يف جاءين زيد العامل :،و(زيد
ىو العامل) ".
فيتحقق بوصفها للنكرة شرط التطابق بُت النعت واؼبنعوت يف التعريف
والتنكَت ؛ ومن مث مل هبزي نعت اؼبعرفة باعبملة  ،أو كون اعبملة نعتاً للمعرفة ؼبا
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يًتتب عليو من فقدان ذلك الشرط .
ولكن اللغة مل تقف عند ذلك اغبد ؛ فأشار النحاة إىل أن اسم اؼبوصول
موضوع يف اللغة ليكون وصلو إىل وصف اؼبعارف باعبمل(،)xciiiقال ابن جٍت :ؼبا
أرادوا ان يصفوا اؼبعرفة باعبملة كما وصفوا ّٔا النكرة ،ومل هبز لن هبروىا عليها
لكوهنا نكرة ،أصلحوا اللفظ بإدخال (الذي) لتباشر بلفظ حرف التعريف واؼبعرفة
فقالوا :مررت بزيد الذي قام أخوه ،وكبوه.)xciv(.....
ويكون اؼبوصول ٍ
حينئذ ىو الصفة يف اللفظ ،أن صبلة الصلة فهي الصفة يف
اؼبعٌت؛ ألهنا الغرض األساسي ،واسم اؼبوصول ؾبرد وصلة للنعت ّٔا ،كما دل
على ذلك قول ابن يعيش:xcv
"فجاءوا ٍ
حينئذ بالذي متوصلُت ّٔا إىل وصف اؼبعارف باعبمل،فجعلوا اعبملة اليت
كانت صفة للذي صفة للنكرة صفة للذي وىو الصفة للفظ ،والغرض اعبملة،
كما جاءوا بأي متوصلُت ّٔا إىل نداء ما فيهاأللف والالم فقالوا :ياأيها الرجل،
واؼبقصود نداء الرجل ،وأي وصلة." .......
لذا يرى بعض الباحثُت ان صبلة الصلة ىي يف اغبقيقة صبلة نعت،
خصصتها العربية لنعت اؼبعرفة،كما خصصت صبل النعت األخرى لنعت النكرة،
يدل على ذلك اتفاق صبلة الصلة يف كثَت من أحكامها مع صبلة النعت(.)xcvi
واشترط النحاة للنعت بالجملة ما يلي:

ٔ_ أن تكون اعبملة خربية؛ ألن النعت يفيد زبصيص منعوتو ،فالبد أن يكون
معلوما للسامع من قبل ،وىذا غَت متحقق يف غَت اػبربي؛ إذ ال وجود لو يف
ً
()xcvii
.
يتصور إفادتو التخصيص
اػبارج الواقعي قبل النطق فال َّ

لذا يقول الرضي(":)xcviiiوإمبا وجب يف اعبملة اليت ىي صفة ،أو صلة كوهنا
خربية؛ ألنك إمبا قبيء بالصفة والصلة لتعرف اؼبخاطب باؼبوصوف واؼبوصول
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اؼببهمُت دبا كان اؼبخاطب يعرفو قبل ذكرك اؼبوصوف واؼبوصول  ،من اتصافها
دبضمون الصفة والصلة إال أن تكون الصفة والصلة صبلتُت متضمنتُت للحكم
اؼبعلوم عند اؼبخاطب حصولو قبل ذكر تلك اعبملة ،وىذه ىي اػبربية؛ ألن غَت
اػبربية إما إنشائية ،كبو" :بعت" ،و "طلقت"،
و"أنت حر" ،وكبوىا ،وإما طلبية كاألمر والنهي واالستفهام والتمٍت والعرض ،وال
يعرف اؼبخاطب أصول مضموهنا إال بعد ذكرنبا"
ويف ىذا تنبيو إىل آداء الوظيفة الداللية للموقع النحوي اؼبعُت ،الذي يرتبط

بصيغة الكلمات ،أو العنصر اللغوي الذي يشغل ىذا اؼبوقع (.)xcix
ٕ -أن تشتمل صبلة النعت على رابط يربطها باؼبنعوت؛ ألن النعت واؼبنعوت
كاالسم الواحد(،)cأو كالكلمة الواحدة ،فإذا ما طال النعت باعبملة كأن من
االزم ارتباطها باؼبنعوت  ،يف ذلك يقول الرضي  :على " إمبا اشًتط الضمَت يف
الصفة والصلة وبصل بو ربط بُت اؼبوصوف وصفتو ،واؼبوصول وصلتو  ،فيحصل
بذلك الربط اتصاف اؼبوصوف واؼبوصول دبضمون الصفة والصلة  ،فيحصل ؽبما
ّٔذا االتصاف زبصص أو تعرف  ،ولو قلت  " :مررت برجل قام عمرو " مل يكن
قلت" :قام عمرو يف
الرجل متصفاً بقيام عمرو بوجو  ،فال يتخصص بو  ،فإذا ٍ
دارة"صار الرجل متصفاً بقيام عمرو يف داره "(. )ci
وللضمَت ايل يربط صبلة النعت باؼبنعوت دور يف ربقق التماسك النصي
وىذا ما أكده علماء النص من خالل إحالتو إىل عناصر سبق ذكرىا يف النص
السابق  ،فضال عن أن الغرض من الربط ىو االختصار وأمن اللبس بالتكرار و
إعادة الذكر ؛ ففي قولك ":ىذا رجل قلبو رحيم".
" اؽباء " ىي الضمَت الذي ربط بُت نعت اعبملة واؼبنعوت  ،والبنية اؼبضمرة
ىنا ىي  :ىذا رجل  .قلب الرجل رحيم  .فوجود الضمَت يشَت إىل تعلق اعبملة
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الثانية بصاحب الضمَت  ،ولوال وجود الضمَت لنشأ لبس يف فهم االنفصال بُت
اعبملتُت  ،وألدى ذلك إىل لبس آخر يف فهم أن " الرجل " يف اعبملة الثانية غَت
" الرجل " يف اعبملة األوىل  .)cii(.ىذا ومل كبصل يف سورة (ق) من نعت اعبملة
إال على صبلتُت نُعت فيها النكرة باعبملة االظبية من ذلك قولو تعاىل

()ciii

:

ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ.
فاعبملة االظبية " معها سائق " صفة كل .

وقولو تعاىل( : )civﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜﭝﭞﭟ ﭼ .

فجملة (ىم أشدُّ) يف ؿبل جر نعت ل (قرن).
فالنعت فيما سبق من آيات كان لو دور كبَت يف إطالة بناء اعبملة،فعلى
الرغم من كون النعت فضلة إال أن اؼبعٌت يتطلب النعت بصورة ال يتم إال بو ،
وقد أشار ابن الناظم إىل إن النعت إمبا هبيء لتكميل اؼبنعوت ( )cvومن مث

فالنعت بأنواعو:اؼبفرد ،واعبملة،وشبو اعبملة لو دور ىام يف سبك النص .فالنعت
اؼبفرد يقوم بالسبك عن طريق ارتباطو الشديد باؼبنعوت ،كما أنو للتعرف عل
النعت البد من الرجوع إىل اؼبنعوت وذلك عن طريق اإلحالة القبلية(.)cvi
وبذلك يقوم النعت بدور الًتابط العضوي يف الًتكيب؛فهو وسيلة من
وسائل التماسك النصي كما يقول احملدثون؛حيث َّ
إن النعوت تدعم األظباء يف
ائعا ()cviiباإلضافة إىل أن وضع
توسيع معانيها،وتلوهنا،وتربز ألقها وتنوعها إير ًازا ر ً
النعت يف مكان ىام ليس سوى طريقة أخرى ؼبنحو ثقلصا وقيمةوغدخال النعتفي
دائما إىل الوصف الذي يعد النعت أحد
تركيب اعبملة واالتساع وبتاج ً
أدواتو،وإدخال النعت يف تركيب اعبملة واالتساعفيو صورة من صور التطور اللغوي
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وذلك ان اإلنسان وبتاج إىل الوصف الذي يعد النعت أحد أدواتو،وكلما تقدم بو
العلم والفكر احتاج إىل استعمالو.
وسورة (ق) إحدى سور القرآن اليت اعتمدت على الوصف واالستطراد،فقد
بارزا فيها من أول السورة إىل هنايتها فال تكاد زبلو آية من
شغل النعت مكانًا ً
آياهتا من النعت فقد بلغ عدد اآليات اليت اشتملت على النعت بأنواعو اؼبختلفة
طبسا وأربعُت آية.
أربع وعشرون آية من ؾبمل آياهتا البالغ ً
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حذف المنعوت
ظاىرة حذف النعت من الظواىر اللغوية األسلوبية اؼبهمة اليت تتصل
بالًتكيب النصي وتتولد ىذه الظاىرة من خالل قرينة التضام أو التالزم بُت
باب دقيق اؼبسلك،لطيف اؼبأخذ،عجيب األمر،شبيو
عنصرين لغويُت،ف "ىو ٌ
بالسحر ،فإنك ترى بو ترك الذكر  ،أفصح من الذكر  ،والصمت عن اإلفادة أزيد
باإلفادة  ،وذبدك أنطق ما تكون إذا مل تنطق،
وأمت ما تكون بياناً إذا مل تنب وللحذف غاية كربى فهو يعمل على إثارة إنتباه
اؼبتلقي وهبدد نشاطو حبثاً عن احملذوف  ،فإذا ما وصل إليو بنفسو استقر اؼبعٌت يف
ذىنو .
فاغبذف كما نفهم من النص السابق ظاىرة لغوية أسلوبية  ،وقد اشًتطوا
لذلك دليل على احملذوف ( " ،)cviiiفاغبذف الهبوز إال بدليل من بنية معهودة،
أو مبط معروف ،أو قرينة قائمة ،أو معٌت يف السياق ال يستقيم إال مع تقدير
احملذوف.

إذا "فاغبذف ال مفر من القول بو  ،إذا أردنا أن نفهم االستعمال اللغوي
على وجهو الصحيح؛ ألن للحذف من اؼبربرات أموراً ال مناص من االعتداد
ّٔا"(.)cix
وقد أجاز كباتنا-رضبهم اهلل -حذف اؼبنعوت بشرط أن يكون معلوماً من

السياق  ،أشار إال ذلك الردي يف شرحو على الكافية بقولو  " :أعلم أن
اؼبوصوف وبذف كثَتاً  ،إن علم  ،ومل يوصف بظرف أو صبلة  ،كقولو تعاىل(: )cx

ﭽﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ .

بعد .
فإن وصف بأحدىم جاز كثَتاً أيضاً بالشرط اؼبذكور ُ
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ويشًتط الزركشي شرطُت غبذف اؼبوصوف :
أوؽبما  :كون الصفة خاصة باؼبوصوف ؛ حىت وبصل العلم باؼبوصوف ؛
فمىت كانت امتنع حذف اؼبوصوف .
الثاين  :أن يعتمد على ؾبرد الصفة من حيث ىي  ،لتعلق عرض السياق،
كقولو تعاىل(: )cxi
ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ،وقولو

يف موضع آخر ( :)cxiiﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﭼ .
"فَِإ َّن ِاال ْعتِماد ِيف ِسي ِ
الص َف ِة لِتَ َعلُّ ِق َغَر ِ
ض الْ َق ْوِل ِم َن
اق الْ َق ْوِل َعلَى ُؾبََّرِد ّْ
ََ
َ
الْ َم ْد ِح أَ ِو الذم ّٔا"(.")cxiii
وقد عقد ابن جٍت لظاىرة اغبذف بابًا يف اػبصائص ظبَّاه(باب شجاعة العربية).
وألستاذنا الدكتور/أضبد كشك رأى يف حذف اؼبنعوت إذ إنو يرى أن
"التنغيم قرينة مهمة من القرائن اليت تعُت على ربديد اؼبنعوت احملذوف،ويدلل على
ذلك بقول الشاعر:
ترمي بكفي كان من أرمى البشر
إذ يقول":إن تصورنا النطقي لو اليرى مهربًا من إحكام الضغط على صبلة
تعبَتا عن اؼبوصوف احملذذوف الذي
""كان من أرمى البشر"وىنا يكون التنغيم ً
رجل كان من أرمى البشر).
يساوي قولو(:ىو بكفي ٌ
حقيقة ان ىناك دالالت أخرى توحي باحملذوف،لكن احملذوف ال يقام امره
من خالل داللة واحدة حيث تكتنفو وربيط بو وسائل كثَتة سبيزه منها
التنغيم(.)cxiv
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وإذا انتقلنا إلىى سورة (ق)وجدنا أن ظاىرة حذف اؼبنعوت وإحالل
النعت ؿبلو قد وردت يف قولو تعاىل( :)cxvﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥﮦ ﮧﮨ ﭼ .

ف (اغبصيد) صفة للنبت،وقد نابت عنو،والتقدير(:وحب النبت

خلوا من الداللة،فقد وقع اغبذف
اغبصيد)،وحذف اؼبنعوت يف ىذه اآلية مل يكن ً
للمنعوت؛ لتتوفر العتاية على النعت؛وبذلك استُغٍت عن اؼبنعوت الذي يتساوى
فيو كل مال يطلق عليو لفظ "النبت"وأُبقي على النعت الذي يعرض صورة من
صور التدبر والتفكَت ،وأنو إذا كان ىؤالء الكافرون الضالون ،قد كلَّت أبصارىم
عن أن تصافح السماء ،وتقع على موقع العربة والعظة منها ،وأن يعموا أو يتعاموا
عن األرض وما بُت أيديهم من آيات اهلل منها – إذا كان ىذا شأهنم فيما يف
السماوات واألرض ،فهذا معرض من معارض النظر ،ليس يف السماء وإمبا ىو
ؿبسوس بُت أيديهم وىو إحياء اهلل األرض اؽبامدة فيخرج من بطنها ىذه اغببات
والزروع اليت وبيا عليها ،ويعيش من شبرىا وحبها اإلنسان.
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التعليقات والهوامش
(  )iشرح الرضي على الكافية البن الحاجب  308/2:تأليف الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي
النحوي  686ىـ تحقيق أ .د .يوسف حسن عمرتاريخ الطبع 5975 - 5395 :م ،جامعة قار يونس  -ليبيا،
وأسرار العربية ألبي البركات األنباري  ، ،295ألبي البركات األنباري (ت 577ى ـ)ـ ،تحقيق محمد بهجة البيطار
مطبوعات المجمع العلمي بدمشق ،واألشباه والنظائر للسيوطي  275/5ألبي عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين
السيوطي (المتوفى955 :ىـ)  ،تحقيق الدكتور /عبد العال سالم مكرم  ،طبعة مؤسسة الرسالة  -بيروت ،الطبعة:
األولى5406 ،ىـ 5985 -م.
( .)iiلسان العرب ( :نعت )  597/54:ألبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ( ت  755ى ـ )
دار صادر ،بيروت ،الطبعة األولى  5990 ،م .
للس َهيلي (المتوفى585 :ىـ)،
( )iiiنتائج الفكر في النحو. 558 :ألبي القاسم عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أحمد ُّ
تحقيق  :عادل أحمد عبد الموجود  ،وعلي محمد معوض ،طبعة دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة األولى:
 5992 - 5452م.
( )ivالنحو الوافي . 437/3 :لعباس حسن (المتوفى5398 :ىـ) ،طبعة دار المعارف ،الطبعة الخامسة عشرة .
( )vشرح المفصل ، .332/2 :لعلي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي ،أبو البقاء ،موفق الدين األسدي
الموصلي ،المعروف بابن يعيش وبابن الصانع (المتوفى643 :ىـ) ،قدم لو :الدكتور إميل بديع يعقوب طبعة دار
الكتب العلمية ،بيروت – لبنان الطبعة :األولى 5422 ،ىـ 2005 -م.
( )viحاشية الصبان على شرح األشموني ، .56/3 :تحقيق مصطفى حسين أحمد ،مطبعة االستقامة  ،القاىرة  ،ط
األولى 5366ىـ ـ 5947 -م.
()viiالصاحبي في فقو اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها .52:ألحمد بن فارس بن زكرياء القزويني
الرازي ،أبو الحسين (المتوفى395 :ىـ)  ،طبعة محمد علي بيضون الطبعة األولى 5458ىـ5997 -م.
( )viiiشرح المفصل.88/3 :
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( )ixالتوابع في الجملة العربية، 26،27:للدكتور /محمد حماسة عبداللطيف طبعة مكتبة الزىراء .5995 -
( )xالتركيب النعتي في العربية .566:د /السيد علي خضر .مجلة كلية اآلداب  -جامعة المنصورة .العدد السابع
والعشرون .أغسطس .2000
( )xiاللغة وبناء الشعر .45 :للدكتور/محمد حماسة طبعة مكتبة الزىراء بالقاىرة – الطبعة األولى  5992م.
( )xiiدالئل اإلعجاز لعبد القاىر الجرجاني .49 :ت محمود محمد شاكر  .الهيئة المصرية العامة للكتاب
.مكتبة األسرة  (2000بدون) .
( )xiiiعلم اللغة بين النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية على السور المكية .98/5 :د /صبحي إبراىيم الفقي دار قباء
القاىرة ،وانظر بالغة الخطاب وعلم النص . 236د/صالح فضل المجلس الوطني للثقافة .
( )xivدالئل اإلعجاز :ـ . 49بتصرف.لعبد القاىر الجرجاني .ت محمود محمد شاكر  .الهيئة المصرية العامة
للكتاب .مكتبة األسرة  2000بدون .
( . )xvالبيان والتبيين  . 206، 205/5:للجاحظ تحقيق األستاذ /عبد السالم ىارون – دار الجيل – بيروت–
لبنان بدون تاريخ ورقم طبعة.
( )xviالعمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده . 200، 533/5 :ابن رشيق القيرواني ت .د /النبوي عبد الواحد
شعالن مكتبة الخانجي القاىرة .ط  5420ى ـ  2000 -م.
( )xviiالسابق .200 ، 533/5:
( )xviiiعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق. 500/5 :
( . )xixنحو أجرومية للنص الشعري ،ودراسة في قصيدة جاىلية554 :د/سعد مصلوح بحث مجلة فصول المجلد
 50العددان األول والثاني يوليو واغسطس 5992م.
( )xxالنص والخطاب واالتصال  .93:للدكتور  /محمد العبد ،طبعة األكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي ط ، 2
 2054م.
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( )xxiسورة ق اآلية.2 :
( )xxiiسورة النساء من اآلية .55:
( )xxiiiالبحر المحيط ، .536/3 :ألبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين
األندلسي (ت 745ىـ) تحقيق /صدقي محمد جميل  ،طبعة دار الفكر – بيروت طبعة  5420ىـ .
( )xxivبناء الجملة العربية . 54 :
( )xxvالكتاب 425/5:تحقيق األستاذ عبد السالم ىارون.
( )xxviشرح المفصل.55/3:
( )xxviiاللمع في العربية  ،82 :ألبي الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى392 :ىـ)  ،تحقيق فائز فارس
طبعة دار الكتب الثقافية  -الكويت.
( )xxviiiالمقتضب  .355/2:ألبي العباس المبرد  ،طبعة المجلس األعلى للشئون اإلسالمية  ،تحقيق األستاذ
 /عبد الخالق عضيمة.
( )xxixسورة الشعراء اآلية .566:
( )xxxالنحو الوافي  ، 440/3:وانظر ىامش الجزء األول . 444 ،443
( )xxxiسورة النمل من اآلية . 55:
( )xxxiiسورة الماعوناآليات .7 - ،4 :
( )xxxiiiالنحو الوافي .440/3
( )xxxivالسابق.435/3:
( )xxxvىمع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية  ، 545/3لجالل الدين السيوطي  ،بتصحيح السيد
محمد بدر الدين  .مكتبة الكليات األزىرية  ،الطبعة األولى 5327،ى ـ .
( )xxxviسورة البقرة من اآلية245 :
()xxxviiسورة آل عمران من اآلية .54 :
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()xxxixسورة التوبة من اآلية.25 :
()xlسورة يوسف من اآلية. 67 :
()xliسورة األعراف من اآلية . 580 :
( )xliiسورة البقرة من اآلية .25 :
( )xliiiىمع الهوامع . 545/3 :
( )xlivالبحر المحيط .590/5
( )xlvسورة ق من اآلية . 2:
( )xlviسورة ق من اآلية 3:
( )xlviiالبحر المحيط :تفسير سورة ق .
( )xlviiiسورة ق من اآلية 5:
( )xlixسورة ق اآلية . 8 :
( )lسورة ق من اآلية . 9:
( )liسورة ق اآلية . 50:
( )liiسورة ق من اآلية . 55:
( )liiiسورة ق اآلية . 24:
( )livسورة ق اآلية . 25:
) (lvسورة ق اآلية . 26:
) (lviسورة ق من اآلية . 27:
)(lviiسورة ق اآلية . 32:
) (lviiiسورة ق اآلية . 33:
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) (lixسورة ق اآلية . 45:
) (lxسورة ق من اآلية . 44:
)(lxiشرح الرضي على الكافية .335/5:
( )lxiiالعالقات النحوية  . 545ماجستير بدار العلوم – جامعة القاىرة .
( )lxiiiالسابق . 546
( )lxivسورة ق اآلية . 8 :
( )lxvسورة ق اآلية . 50:
( )lxviسورة ق من اآلية . 55:
( )lxviiسورة ق اآلية . 8 :
(. )lxviiiعلم اللغة النصي .500/5
( )lxixبناء الجملة العربية د/محمد حماسة عبد اللطيف.579:
( )lxxشرح المفصل البن يعيش .24
( )lxxiالسابق.55/54/3:
( )lxxiiشرح التسهيل .350/3
( )lxxiiiعلم اللغة النصي.243/5:
( )lxxivشرح ابن عقيل على ألفية ان مالك ..556/2 :تحقيق الدكتور  /حنا الفاخوري  .دار الجيل  ،بيروت ،
الطبعة الثانية5997 ،م.
( )lxxvشرح الرضي على الكافية،305/2:وكذلك شرح التسهيل البن مالك  .350/3:لمحمد بن عبد اهلل،
ابن مالك الطائي الجياني ،أبو عبد اهلل ،جمال الدين (المتوفى672 :ىـ  ،تحقيق د .عبد الرحمن السيد ،د .محمد
بدوي المختون طبعة ىجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن الطبعة :األولى (5450ىـ 5990 -م).
()lxxviسورة األعراف من اآلية . 580 :
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( )lxxviiسورة نوح اآلية. 20:
( )lxxviiiسورة طو اآلية. 55:
( )lxxixسورة ق اآلية. 5:
( )lxxxالتوابع في الجملة العربية . 9:
( )lxxxiالشعراء من اآلية 566 :
( )lxxxiiالتوابع أصولها وأحكامها  . 92 :للدكتور /فوزي مسعود الطبعة األولى 5984م
( )lxxxiiiالسابق . 93 :
( )lxxxivالتوابع في الجملة العربية. 8 :
( )lxxxvالتوابع في لغة القرآن د  /السيد محمود جامع  . 5 :دكتوراه بكلية دار العلوم بالقاىرة 5983 ،م .
برقم  4062بمكتبة الكلية.
( )lxxxviالتوابع في الصحيحين دكتوراه بدار العلوم.
( )lxxxviiسورة ق اآلية . 50:
( )lxxxviiiسورة ق من اآلية . 55:
( )lxxxixسورة ق اآلية . 24:
( )xcسورة ق اآلية . 25:
( )xciالنكرة المحضة ىي التي تخلو من ( أل الجنسية ) ومن كل شيء آخر يخصص ويقلل الشيوع ؛ كاإلضافة،
والنعت وسائر القيود التي تفيد التخصيص .أما النكرة غير المحضة فهي التي لم تتخلص مما سبق ؛ بأن يكون
المنعوت مشتمالً على "أل الجنسية " التي تجعل لفظو معرفة  ،ومعناه نكرة.
( )xciiشرح الكافية للمرضى ( .)299 ،298/2
( )xciiiشرح المفصل ،545/3واألشباه والنظائر.562,563/5
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( )xcivالخصائص .322/5ألبي الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى392 :ىـ) طبعة الهيئة المصرية العامة
للكتاب الطبعة الرابعة.
( )xcvشرح المفصل.545/3
( )xcviنظام االرتباط والربط في تركيب الجملة العربية.599/598
( )xcviiالتوابع بين القاعدة والحكمة.65
( )xcviiiشرح الكافية للرضي .324/2
( )xcixالتوابع بين القاعدة والحكمة.66
( )cالكتاب.425/5
( )ciشرح الرضي على الكافية. 325/2 :
( )ciiنظام االرتباط والربط في تركيب الجملة العربية . 553:د/مصطفى حميدة .
( )ciiiسورة ق اآلية . 25:
( )civسورة ق اآلية . 36:
( )cvالكتاب. 425/:5
( )cviعلم اللغة النصي.266/265/5
( )cviiالتركيب النعتي في العربية(.)66
( )cviiiدالئل اإلعجاز الجرجاني .546 :
( )cixالبيان في روائع القرآن  .205البيان للدكتور /تمام حسان ،طبعة عالم الكتب  ،الطبعة األولى5453ى ـ -
5993م.
( )cxسورة الصافات آية (.)48
( )cxiسورة البقرة من اآلية .95:
( )cxiiسورة آل عمران آية .555:
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( )cxiiiالبرىان :البرىان في علوم القرآن للزركشي..554-555/3:أبي عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل
ابن بهادر الزركشي (المتوفى794 :ىـ) ،تحقيق محمد أبي الفضل إبراىيم ،الطبعة :األولى 5376 ،ىـ  5957 -م
،دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائو.
( )cxivوظائف الصوت اللغوي محاولو لفهم صرفي ونحوي وداللي للدكتور:أحمد كشك(.)67-65
( )cxvسورة البقرة اآلية.9:
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فهرست المراجع
-5

ابن رشيق القيرواني.ت  .د /النبوي عبد الواحد شعالن  .مكتبة الخانجي  .القاىرة ط  5420 .5ىـ/
2000م.

 -2أسرار العربية ،ألبي البركات األنباري (ت 577ى ـ)ـ ،تحقيق محمد بهجة البيطار مطبوعات المجمع العلمي
بدمشق.
 -3األشباه والنظائر ألبي عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (المتوفى955 :ىـ)  ،تحقيق الدكتور/
عبد العال سالم مكرم  ،طبعة مؤسسة الرسالة  -بيروت ،الطبعة :األولى5406 ،ىـ 5985 -م.
 -4البحر المحيط في التفسير ،ألبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي
(المتوفى745 :ىـ) تحقيق صدقي محمد جميل .دار الفكر – بيروت طبعة  5420ىـ .
 -5البرىان في علوم القرآن للزركشي ،أبي عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي (المتوفى:
794ىـ) ،تحقيق محمد أبي الفضل إبراىيم ،الطبعة :األولى 5376 ،ىـ  5957 -م ،دار إحياء الكتب
العربية عيسى البابى الحلبي وشركائو.
 -6بالغة الخطاب وعلم النص ،د/صالح فضل ،المجلس الوطني للثقافة .
 -7البيان في روائع القرآن دكتور /تمام حسان ،طبعة عالم الكتب  ،الطبعة األولى 5453ى ـ 5993 -م.
 -8البيان والتبيين للجاحظ عبد السالم ىارون – دار الجيل – بيروت – لبنان .بدون تاريخ ورقم طبعة.
 -9التركيب النعتي في العربية .566د /السيد علي خضر .مجلة كلية اآلداب جامعة المنصورة .العدد السابع
والعشرون .أغسطس .2000
 -50التوابع أصولها وأحكامها للدكتور /فوزي مسعود الطبعة األولى 5984م .
 -55التوابع بين القاعدة والحكمة للدكتور  /محمود عبد السالم شرف الدين ،ىجر للطباعة ا ،الطبعة األولى
 5407ىـ ـ 5987-م.
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 -52التوابع بين القاعدة والحكمة للدكتور /محمود عبد السالم شرف الدين طبعة ىجر للطباعة  ،القاىرة  ،الطبعة
األولى  5407ىـ ـ 5987 -م.
 -53التوابع في الجملة العربية للدكتور /محمد حماسة عبداللطيف طبعة مكتبة الزىراء 5995 -م0
 -54التوابع في الصحيحين دراسة نحوية ،ماجستير لمحمد حماد صابر محمد ،كلية دار العلوم  .القاىرة
5425ى ـ 2005 -م .
 -55التوابع في لغة القرآن د  /السيد محمود جامع  .دكتوراه بكلية دار العلوم بالقاىرة 5983 ،م  .برقم
 4062بمكتبة الكلية.
 -56حاشية الصبان على شرح األشموني  ،تحقيق مصطفى حسين أحمد ،مطبعة االستقامة  ،القاىرة  ،ط األولى
5366ىـ ـ 5947 -م.
 -57الخصائص ألبي الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى392 :ىـ) طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب
الطبعة الرابعة.
 -58دالئل اإلعجاز لعبد القاىر الجرجاني .ت محمود محمد شاكر  .الهيئة المصرية العامة للكتاب .مكتبة
األسرة  2000بدون .
 -59شرح ابن عقيل على ألفية ان مالك  .تحقيق الدكتور  /حنا الفاخوري  .دار الجيل  ،بيروت  ،الطبعة الثانية ،
5997م.
 -20شرح الرضي على الكافية البن الحاجب تأليف الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي النحوي
 686ىـ تحقيق أ .د .يوسف حسن عمرتاريخ الطبع 5975 - 5395 :م ،جامعة قار يونس  -ليبيا
 -25شرح المفصل البن يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي ،أبو البقاء ،موفق الدين األسدي
الموصلي ،المعروف بابن يعيش وبابن الصانع (المتوفى643 :ىـ) ،قدم لو :الدكتور إميل بديع يعقوب طبعة
دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان الطبعة :األولى 5422 ،ىـ  2005 -م.
 -22شرح المفصل لموفق الدين ابن يعيش  ،عالم الكتب  ،بيروت.
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العدد السابع والثالثون

 -23شرح تسهيل الفوائد لمحمد بن عبد اهلل ،ابن مالك الطائي الجياني ،أبو عبد اهلل ،جمال الدين (المتوفى:
672ىـ ،تحقيق د .عبد الرحمن السيد ،د .محمد بدوي المختون طبعة ىجر للطباعة والنشر  ،الطبعة:
األولى (5450ىـ 5990 -م).
 -24الصاحبي في فقو اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها ألأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي،
أبو الحسين (المتوفى395 :ىـ) ،لمحمد علي بيضون الطبعة األولى 5458ىـ5997-م.
 -25العالقات النحوية  .ماجستير بدار العلوم – جامعة القاىرة .
 -26علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية على السور المكية .
د /صبحي إبراىيم الفقي دار قباء القاىرة.
 -27العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده البن رشيق القيرواني ت .د /النبوي عبد الواحد شعالن مكتبة
الخانجي القاىرة .ط  5420ى ـ 2000 -م.
 -28الكتاب لسيبويو تحقيق األستاذ عبد السالم ىارون.
 -29لسان العرب ألبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ( ت  755ىــ) دار صادر ،بيروت ،
الطبعة األولى  5990 ،م .
 -30اللغة وبناء الشعر للدكتور/محمد حماسة طبعة مكتبة الزىراء  8 ،شارع عبد العزيز  .عابدين القاىرة –
الطبعة األولى  5992م.
 -35اللمع في العربية  ،ألبي الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى392 :ىـ)  ،تحقيق فائز فارس ،طبعة دار
الكتب الثقافية  -الكويت..
 -32المقتضب ألبي العباس المبرد  ،طبعة المجلس األعلى للشئون اإلسالمية  ،تحقيق األستاذ  /عبد الخالق
عضيمة.
 -33من وظائف الصوت اللغوي  ،محاولة لفهم صرقي ،ونحوي  ،وداللي للدكتور  /أحمد كشك طبعة دارللطباعة
 ،الطبعة الثالثة . 2005
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 -34نتائج الفكر في النحو الكتاب :نتائج الفكر في النَّحو ألبي القاسم عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أحمد
للس َهيلي (المتوفى585 :ىـ) ،تحقيق  :عادل أحمد عبد الموجود  ،وعلي محمد معوض ،طبعة دار الكتب
ُّ
العلمية – بيروت الطبعة األولى 5992 - 5452 :م.
 -35نحو أجرومية للنص الشعري ،دراسة في قصيدة جاىلية .د/سعد مصلوح بحث مجلة فصول المجلد 50
العددان األول والثاني يوليو وأغسطس 5992م.
 -36النحو الوافي لعباس حسن (المتوفى5398 :ىـ) ،طبعة دار المعارف ،الطبعة الخامسة عشرة .
 -37النص والخطاب واالتصال للدكتور  /محمد العبد ،طبعة األكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي ط ، 2
 2054م.
 -38نظام االرتباط والربط في تركيب الجملة العربية للكتور  /مصطفى حميدة  ،مكتبة لبنان الشركة المصرية
للنشر لونجمان الطبعة األولى 5997م.
 -39ىمع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية  ،لجالل الدين السيوطي  ،بتصحيح السيد محمد بدر
الدين  .مكتبة الكليات األزىرية  ،الطبعة األولى 5327،ى ـ .
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