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  االهــــــــــــــــــــــــــــداء
 

  .إىل من هلم فضل تربييت وتعليمي 
ة بالدعاء يف كتابه الكرمي ّ هم رب العز   إىل من خصّ

   

 24السراء                                              

  
إىل والديت اليت ال زالت متطرين يف ضمري الغيب بزحام من الدعوات اخلالصة واىل 

  .علماءوالدي ـ رمحه اهللا ـ الذي حبب ايل العلم وال
  .قاربهل واألإىل مجيع إخويت وأوالدي وزوجيت وكل األ
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  إىل كل ناطق حبرف الضاد والغيور عليه 
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احلمــد هللا حنمـــده، ونســتعينه، ونســـتغفره، ونعــوذ بـــاهللا تعـــاىل مــن شـــرور أنفســنا ومـــن ســـيئات  إن       
أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له و أشهد أن ال إله إال اهللا وحـده ال شـريك 

  :أمابعد له وأشهد أن حممداً عبده و رسوله

ة املعاصـرة؛ حيـث اختصـت الدراسـات الــيت مفهومـا مركزيـا يف الدراسـات اللســاني"الـنص"يشـكل
وكلهـا تتفــق …علـم الـنص، أولسـانيات الـنص، أو لسـانيات اخلطـاب أو حنـو الـنص:ـتم بـالنص باسـم

يف التحليـــل البالغـــي إىل فضـــاء أرحـــب وأوســـع، بـــل وأخصـــب يف حمـــاورة " اجلملـــة"حـــول ضـــرورة جمـــاوزة
لســـانية النصـــية حـــدود البنيــــة اللغويــــة ، لقـــد جتـــاوزت الدراســـات ال"الفضـــاء النصـــي"العمـــل الفـــين هـــو 

ـــدّ الـــنص الصـــورة الكاملـــة  -اجلملـــة-الصـــغرى إىل بنيـــة لغويـــة أكـــرب منهـــا يف التحليـــل هـــي الـــنص؛ إذ عُ
ـر كــل مـن بيـوتيفي  موعـة اللغويـة وقـد بشّ واألخرية املتماسكة اليت يتم عن طريقها التواصـل بـني أفـراد ا

اجلملـــة كافيـــة لكـــل مســـائلة للوصـــف اللغـــوي فكـــان مـــن  وهـــاريس بعلـــم اللغـــة النصـــي؛ حيـــث مل تعـــد
املفــروض أن يتجــه الوصــف يف احلكــم علــى اجلملــة مــن وضــعها يف إطــار وحــدة كــربى هــي الــنص، وقــد 
ـــغل بـــه البنـــائيون األمريكـــان منـــذ  ـــدّ علـــم الـــنص يف رأيهـــم تطـــويراً وتوســـيعا لعلـــم لغـــة اجلملـــة الـــذي شُ عُ

 الكفــاءة اللغويــة الــيت توصــف توليــديًا يف إطــار القــدرة بلومفيلــد كمــا شــغلت بــه مدرســة تشومســكي يف
علـــى توليـــد عـــدد ال متنـــاه مـــن اجلمـــل، وقـــد اســـتطاع هـــاريس مبناهجــــه النصـــية املبكـــرة واملبتكـــرة الـــيت 

  .تطويراملناهج املتبعة يف حتليل اجلملة) حتليل اخلطاب( اعتمدها يف كتابه

ألســنية وبنيويــة وأيديولوجيــة كلهــا تســهم يف  الــنص مــن حيــث داللتــه؛ فهــو شــبكة معطيــات؛ أمــا     
ــز الفعــل والتــأثري؛ ومــن هنــا يســتند األســتاذ مرتــاض علــى نظريــة القــراءة يف حتديــد  إخــراج الــنص إىل حيِّ

ــــنص األديب،  ــــة حبكــــم "مفهــــوم ال ــــه، وقــــائم علــــى التعددي ــــة حبكــــم مقروئيت فــــالنص قــــائم علــــى التجددي
جمهـر القـراءة، فـالنص مـن حيـث هـو ذو قابليـة للعطـاء  خصوصية طائيته تبعا لكل حالـة يتعـرض هلـا يف

ّ هــذا مـا تطلـق عليـه جولياكريسـتيفا حيـث ) إنتاجيـة الـنص( املتجدد املتعدد بتعدد تعرضه للقراءة، ولعـل
إنـه يتخــذ مــن اللغـة جمــاال للنشــاط فـرتاه يــرتدد؟إىل مــا يســبق هـذه اللغــة حمــدثا بعـدا بــني لغــة االســتعمال 

واحلجـم الشـاعر للفعاليـات الداليـة؛  -ملسـخرة لتقـدمي األشـياء والتفـاهم بـني النـاسوهي اللغـة ا -اليومية



 

 ب 
 

فتنشــط اللغــة الـــيت هــي األصـــل األديب يف كــل مرحلـــة نشــاط هـــذه اللغــة الـــيت هــي أصـــل الــنص يف كـــل 
  "مراحله ومظاهره

جمموعـة "لـيس ، فـالنص)texture(إنّ التـرابط بني أجـزاء النص أبـرزاخلصائص اليت تسـمى بالنصـية       
مجـــل فقـــط، ألنّ الـــنص ميكـــن أن يكـــون منطوقـــا أو مكتوبـــا، نثـــرا أوشـــعرا، حـــوارا أومنولوغـــا، ميكـــن أن 
ــا لـيس نصـا، فالنصــية  ّ يكـون أي شـيء مــن مثـل واحـد حــىت مسـرحية بأكملهـا، والنصــية متيـز الـنص عم

مـن الوسـائل  حتقق للنص وحدته الشاملة، ولكي تكون ألي نص نصية ينبغـي أن يعتمـد علـى جمموعـة
ـــة الـــيت ختلـــق النصـــية، حبيـــث تســـهم هـــذه الوســـائل يف وحدتـــه الشـــاملة يتبـــىن .                    اللغوي

؛ الذي يـرى أن الـنص؛ حـدث تواصـلي يلـزم لكونـه نصـا أن )روبرت آالن دي بيوجراند(الفقي تعريف 
  :ملعايري هي تتوافر له سبعة معايريإذا ختلف واحد منها تنتزع منه صفة النصية، وهذه ا

  ).cohésion(السبك أوالربط النحوي• 

 .أو التماسك الداليل، وترمجها متام حسان؛ بااللتحام) cohérence(احلبك • 

  .؛ وهو اهلدف من إنشاء النص)Intentionality(القصـد • 

  .وتتعلق مبوقف املتلقي من النص من حيث قبوله أو رفضه) Acceptability(القبول واملقبولية • 

  وتتعلق بأفق انتظار املتلقي وتوقعه ) Informativity(اإلخبارية أو اإلعالم • 

  .للمعلومات الواردة يف النص

  .بـه وتتعلق مبناسبة النص للموقف والظروف احمليطة) Situationality(املقامـية• 

  ).Intertextuality(التناص • 

الــيت اعتمـدت الوحدةالنصــية منطلقــا  فإننـا نالحــظ أن التفاسـريمؤلفــات التفســير  إذا عـدنا إىل
أســرار "هلــا نــادرة جــدا، ولعــل الســمة البــارزة لكتــب التفســري القدميــة باســتثناء حماولــة الســيوطي يف كتابــه 

ترتيـــب القـــرآن؛ هـــي تفســـري اآليـــة الواحـــدة مث االنتقـــال إىل األخـــرى دون البحـــث عـــن اخلـــيط النــــاظم 



 

 ج 
 

آيــة منفصــلة عـــن األخــرى؛ معاجلتهـــا لغويــا وحنويـــا  لآليــات يف الســورة الواحـــدة حيــث تـــتم معاجلــة كـــل
  .للوصول إىل مراد اآلية فقط...وبالغيا

الذين تنبهوا إىل التماسك النصـي ونتائجـه  -قدماء وحمدثني-ويعد األستاذ قطب من املفسرين
ـق سـيد قطـب  "يف ظـالل القـرآن"يف تفسري القرآن، واستطاع من خـالل ذلـك أن خيـرج تفسـريه ّف ُ ؛ فقـد و

بعد مدارسة طويلـة لكتـاب  -التماسك بني اآليات واملقاطع والسور يف القرآن-إدراك اطراد الظاهرةيف 
  .اهللا تعاىل

ــه "ويــرى األســتاذ عبــد الفتــاح اخلالــدي أنّ    ُ رحاهــا ألّن د قطــب ســيدُ هــذه الســاحة وقُطــب ّ ــي َ س
م لنا   ".املتناسق املعجزالسور واآليات كلبنات وحلقات مرتاصة يف النص القرآين  -يف الظالل-قدّ

إن أبرز ما مييـز الـنص عـن الالنـص هـو ذلـك التماسـك الشـديد بـني أجزائـه، حـىت يبـدو الـنص 
  .قطعة واحدة متناسقة األجزاء

سـوا جهـودهم خلدمـة الـنص املقـدس، وحـاولوا بيـان        ّ لقد اهتم العرب بالقرآن؛ فربز منهم علماء كر
م شـاهدة علــ ى مـا قــدموه يف سـبيل ذلــك، ومـن بــني الوجـوه اإلعجازيــة وجـوه إعجـازه، ومــا تـزال مؤلفــا

  .التماسك الوثيق الذي يربط آيات وسور القرآن اليت نزلت منجمة على مدار ثالث وعشرين سنة

لقد رصدت بعض الدراسـات اإلعجازيـة بعـض العالقـات التماسـكية بـني سـور وآيـات القـرآن،         
سكية للـنص ترقـى إىل مـا إىل مـا قدمتـه اللسـانيات النصـية فقد وجدنا بعض املؤلفات تقدم عالقات متا

  .للسيوطي"اإلتقان يف علوم القرآن"للزركشي، وكتاب"الربهان يف علوم القرآن"املعاصرة، مثل كتاب 

وأخريا نقول إن الدراسات اللسانية النصية ما تزال يف بدايتها وإن علم الـنص ليمكنـه أن يقـدم 
آن األوان أن يتجـاوز يف حتليلهـا جلملـة إىل الفضـاء النصـي الشـامل، ومـن الكثري للنقـد األسـلويب الـذي 

جهة أخرى ميكن استلهام بعض القوانني النصية من مصادرنا الرتاثية مثل علـم أصـول الفقـه، والبالغـة، 
كمــا ميكــن أيضــا االســتفادة مــن معطيــات علــم الــنص الغــريب مبــا ال يلغــي خصوصــية الــنص ...والتفســري

  .العريب



 

 د 
 

علــى تصــرف :"كمــا عــرب البــاقالين عــن أن القــرآن نظــام لغــوي يقــوم علــى غــري مثــال، حيــث يقــوم        
وجوهـــه، وتبـــاين مذاهبـــه، خـــارج عـــن املعهـــود مـــن نظـــام مجيـــع كالمهـــم، ومبـــاين للمـــألوف مـــن ترتيـــب 

م، وله أسلوب خيتص به، ويتميز يف تصرفه من أساليب الكالم املعتاد   .خطا

يســـوغ لنـــا أن نتتبـــع فكـــرة الـــنص عنـــد احملـــدثني العـــرب،  ي والنقـــدي العربـــيالتـــراث البالغـــإن        
حممـــد مفتـــاح، .عبـــد اهللا الغـــذامي، ود.والـــنص يف الوقـــت احلـــايل مـــا إن يـــذكر حـــىت يـــذكر حمايثـــًا لـــه د

ّف الــنص وقــام بــالتنظري لــه، يقــول . باســل حــامت ود.صــالح فضــل، ود.ود رقيــه حســن وغــريهم ممــن عــر
  .مدونة حدث كالمي ذي وظائف متعددة   النص:  "حممد مفتاح.د

حدث يقع يف زمان ومكان معينني ال يعيـد نفسـه إعـادة مطلقـة مثلـه يف  إن كان نص هو: حدث  -
  .ذلك مثل احلدث التارخيي 

  .إىل املتلقي … يهدف إىل توصيل معلومات ومعارف ونقل جتارب : تواصلي  -

هـي كـل شـيء، فهنـاك وظـائف أخـرى للـنص على أن الوظيفة التواصلية يف اللغة ليسـت : تفاعلي  -
تمع وحتافظ عليها    .اللغوي أمهها الوظيفة التفاعلية اليت تقيم عالقات اجتماعية بني أفراد ا

اية، ولكنه من الناحية املعنوية هو: مغلق  -   :ونقصد انغالق مسته الكتابية األيقونية اليت هلا بداية و

ً : توالــدي  - مــن عــدم وإمنــا هــو متولــد مــن أحــداث تارخييــة ونفســانية  إن احلــدث اللغــوي لــيس منبثقــا
  ".وتتناسل منه أحداث لغوية أخرى الحقة له … ولغوية 

االســــهامات النصــــية يف الــــرتاث " ومــــن هــــذا املنطلــــق كــــان اختيــــاري ملوضــــوع رســــالة الــــدكتورة        
 :هادفا لالجابة عن السؤال اآليت:العريب

  ؟صلح للتعامل مع النص األدبيهل عرف التراث العربي نظرا نحويا ي



 

 ه 
 

بصـفته  ينطلـق السـؤال مـن تزايـد إدراك حاجـة الـنص األديب إىل نظـر كاشـف عـن أسـراره خبايـاه        
مهمــا تعــددت  بنــاء لغويــا مؤلفــا علــي نســق خــاص يتســم بســمات تركيبيــة جتعــل منــه مســتوى مميــزا ،

 أجناسه شعرا ونثرا

الكاشــفة عــن مشــروعية النظــر النحــوي  وأمهيتــه عــن اإلشــارات الرتاثيــة  وقــد حاولــت التنقيــب
علـى : " الزركشـى" النحـوي يضـرب جبـذوره يف أعمــاق الـرتاث ، كمـا نـرى يف قـول  فالحظت أن النظر

ـا: يف كتاب اهللا الكاشف عن أسراره ، النظـر يف هيئـة الكلمـة وصـيغتها وحملهـا  الناظر  مبتـدأ أو ككو

  " ذلك  إيل غري.. دئ الكالم أويف جواب مفعولة ، أويف مبا فاعلة أو خربا ، أو

ــــه؛ ألن املبــــادئ  ــــنص بفقرات ــــة إىل ال ــــدرج مــــن الكلمــــة ووظيفتهــــا يف اجلمل فهــــذا نظــــر حنــــوي يت
املفسـرين والشـراح للنصـوص األدبيـة املعرفـة النحويـة سـبيال إىل  مـن واجلـواب مـن أجـل هـذا اعتمـد كثـري

م ال جيدون : " الزخمشري" يقول . وصوهي الوقوف على أسرار النصـ حتقيق غايتهم املنشودة وذلك أ
ّ تفســريها وأخبارهـا إال وافتقــاره إىل علمـا مــن ٌ ال  العلــوم اإلسـالمية  فقههــا وكالمهــا وعلمــي ِّ العربيــة بــني

الفقـه ومسـائلها مبنيـا علـى علـم  يدفع  ومكشوف ال يتقنع ، ويـرون الكـالم يف معظـم أو أبـواب أصـول
اء ، وغـــريهم مـــن  الروايـــات عـــن ســـيبويه،، والتفاســـري مشـــحونة براباإلعـــ ّ واألخفـــش والكســـائي  والفـــر

يف مآخـذ النصـوص بأقـاويلهم والتشـبث بأهـداب تفســريهم  النحـويني البصـريني والكـوفيني واالسـتظهار
  ."وتأويلهم 

م التفســـريية الكاشــفة فهــل جنـــد  إن أخــذ معــاين       النصــوص متوقــف علـــى خــربات النحــاة ونظــرا
  النحو لدى النحاة أنفسهم ؟ صدى إدراك قيمة

ـــ  1915( طبيعتــه كمــا أشــار روالن بــارت  هــل أدرك النحــاة طبيعــة الــنص فتعــاملوا معــه مبــا يتســق مــع هـ
ثون عن النص ، يستخدمون هـذا التعبـري الرائـع  يبدو أن العلماء ":قائال) م  1985 " العرب حني يتحدّ
  ؟ أي جسد" اجلسد 
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األعضـاء  وإن هـذا  جسـد لعلمـاء التشـريح ، وجسـد لعلمـاء وظـائفإن لدينا أجسادا عديـدة ، فلـدينا 
  . واملفسرين وفقهاء اللغة  اجلسد الذي يراه العلم ويتكلم عنه هلو نص النحاة والنقاد

إن احلضــارة اليونانيــة : " بعــض الدارســني  إن عنايـة احلضــارة اإلســالمية بــالنص معروفــة حــىت قــال      
  ) " النص(اإلسالمية فهي حضارة  ارة العربيةأما احلض) العقل ( هي حضارة 

ا أمـا أن " : " ابـن رشـد" عرفت الصلة الوثيقة بينهما يقول  ولكن الناظر يف احلضارة اإلسالمية يرى أ
املوجودات بالعقل وتطلب معرفتها بـه  فلـذلك بـني يف غـري مـا آيـة مـن كتـاب اهللا  الشرع دعا إىل اعتبار

  )2:احلشر) ( فاعتربوا يا أويل األبصار( : وتعاىل ، مثل قوله  تبارك

كما ارتبطت " وجوب استعمال القياس العقلي ، أو العقلي والشرعي معا  وهذا نص على
العصمة ما  من) فن الشعر( إن لكتاب أرسطو " : ( lessing ) اليونانية بالنص حىت قال لسن احلضارة
بالنص من غري أن يعين ذلك  ة من العنايةفال تكاد ختلو حضار " ألقليدس) أصول اهلندسة ( لكتاب 

  إمهاهلا للجوانب احلضارية األخرى

ــالنص وجــود نحــو للنصــوص أم بقــي النحــو حبيســا فــي حــدود  فهــل ترتــب علــى عنايــة العــرب ب
  يتجاوزها ؟ الجملة الواحدة ال

الواحـدة ، وإمنـا املفـردة وال حـىت باجلملـة  واملبدع ال يبدع بالكلمة" تتابع مرتابط من اجلمل "  إن النص
عناصـره وأسـلوب تأليفـه بـني هـذه العناصـر يف بنـاء  يصـل إيل غرضـه بـنص متكامـل ، يسـتطيع مبجمـوع

ال يكـون مـع احلـرف  -علـى مـا يقـول ابـن جـين  -هـذا " املطلـوب  و متسـق أن يـؤثر يف املتلقـي التـأثري
 م ، وتتكرر فيه اجلملة  فيبنيوال الكلمة الواحدة ،وال يكون مع اجلملة الواحدة ، دون أن يرتدد الكال

ُ من العذوبة وما يف أعطافه من النعمة واللدونة  ه نَ مِّ   " ما ضُ

هـتُ  ّ إىل العنايـة بتحديـد مفهـوم النظـر النحـوي مفرقـا بينـه وبـني التقعيـد النحـوي  وقـد  وقـد توج
علـم قبـل  كـل  ينبغـي للشـارع يف" أن التوصـل إىل هـذا املفهـوم ينطلـق مـن فهـم النحـو أوال ؛ ألنـه  رأيـتُ 

عدَّ  ُ   "سعيه عبثا  الشروع فيه معرفة ماهيته وموضوعه ليكون على بصرية ، والغرض منه لئال ي
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مــرادف للجملــة كمــا يــرى  ، فهــل الكــالمعرفــوا النحــو ذكــروا مصــطلح الكــالم إن النحــاة حــني       
م املعاصــرين ، ويقــرتب مــن فهــ بعــض البــاحثني ، أم أن لــه فهمــا آخــر يتجــاوز حــدود اجلملــة الواحــدة

 للنص تأليفا وتأثريا

ومـــا . ملركــب للـــنص يف مســـتوياته املتعـــددةالســـتغراق البنـــاء ا وهــل يتســـع جمـــال النظـــر النحــوي
، حـىت يسـتطيع توظيـف وسـائله ائم مبهـارة النظـر النحـوي يف الـنصيف القـ الشروط اليت جيب أن تتحقـق

  .حدة، ال تكون يف مجلة وا حتقيق غاياته املرجوة اليت تعني على

  الخطــــــــــة 

   : المدخل 

نســعى مــن خاللــه  تعريــف الــنص لغــة واصــطالحا ومفهومــه عنــد الغــربيين والعــرب وفيــه أتنــاول      
الكشف عن حدود النص وأبعاده إذ نقـف أمـام ركـام هائـل مـن التعريفـات اخلاصـة بـالنص، تنطلـق مـن 

  . نظرة خاصة ومرجعيات خمتلفة

يكمــن أساســًا يف اخــتالف التصــور لــذلك الكــائن، والغايــة مــن  إن االخــتالف حــول ماهيــة الــنص
فحــــدود الــــنص ونظريتــــه ومفهوميتــــه تتجســــد  وتتبلــــور وفــــق تلــــك املنطلقــــات، ســــواء أكانــــت . دراســــته

فــالنص ســيتموقع يف الواقــع الــذي ينتجــه عــرب لغــة مزدوجــة تــتم يف ... إيديولوجيــة، أم نفســية، أم خلقيــة
ــــل مــــادة اللســــان . مــــاعيمــــادة اللســــان ويف التــــاريخ االجت ، )يف تنظيمــــه املنطقــــي والنحــــوي(فعــــرب حتوي

ا املنظمـة مـن موقـع ذلـك امللفـوظ املبلـغ(وعربنقل عالمات القوى من الساحة التارخيية  إىل ) يف مدلوال
جمــال اللســان ينقــرئ الــنص، ويــرتبط بــالواقع بشــكل مــزدوج، فمــا دام الــنص األديب عائمــًا كمــا يؤكــد ـ 

ومـا دام  الـنص إحالـة إىل إطـار مرجعـي . دعـه يطلقـه يف فضـاء ويأخـذ يف تقريـر حقيقتـهفمب"الغـذامي ـ 
بوصـفه كـالً مكونـًا مـن عناصـر خمتلفـة متكاملـة ) الـنص(فإن تلك املرجعية سـتحدد طبيعـة التعامـل معـه 

فيمــا بينهــا علـــى أســاس مســتويات متعـــددة، أو النظــر إليــه مـــن منظــور علــوم خمتلفـــة تارخييــة، ونفســـية، 
  ...نثروبولوجية، وغريهاوأ
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لقـــد تعـــددت قـــراءة الـــنص، وتنوعـــت مفاهيمـــه، وتلونـــت بتلـــون النظريـــات األدبيـــة واملـــدارس      
النقديـة، فــالنص يف نظــر السـيميائيني نظــام ســيميائي مادتـه اجلوهريــة يف التبليــغ اللغـة، كمــا عــد يف نظــر 

عالقـــة لســانية مكوناتــه اجلوهريــة هـــي اللســانيني فضــاء خيرتقــه مفهــوم الكتابـــة والنقــد واألســلوب، وهــو 
، أمـا األسـلوبيان فـريون أن الـنص وحـدة قائمـة مسـتقلة عـن Le significant et le signifiéالـدال واملـدلول

جممـوع الرسـائل "غـري ليس شيئًا آخـر) عمل أديب(إدراك القارئ هلا؛ فشلوفسكي يفرتض أن أي حمتوى 
  "األسلوبية

أخــذت اللســانيات النصــية بصــفتها العلــم  فقــد :الــنص والمفهــوملســانيات : الفصــل األول وعنوانــه
ــا يف االســتعمال شــيئا فشــيئا مكانــة هامــة يف النقــاش  الــذي يهــتم ببنيــة النصــوص اللغويــة وكيفيــة جريا
العلمي للسنوات األخرية، فال ميكن اليوم أن نعدها مكمال ضروريا لألوصاف اللغوية الـيت اعتـادت أن 

ة إياهـــا أكـــرب حـــد للتحليـــل، بـــل حتـــاول اللســـانيات النصـــية أن تعيـــد تأســـيس تقـــف عنـــد اجلملـــة معتـــرب 
الدراسة اللسانية على قاعدة أخرى هي الـنص لـيس غـري، لكـن هـذا ال يعـين أننـا نعتمـد املعـىن املتـداول 

بـل ينبغـي أن نـدرج يف مفهومنـا ) نـص مكتـوب عـادة مـا يأخـذ شـكل منتـوج مطبـوع( بني النـاس للـنص
  ألفعال التبليغية اليت تتخذ اللغة وسيلة هلاللنص كل أنواع ا

، الدارس للرتاث اللغوي ويف هـذا نتوقـف لنوضـح القدماء والدراسات النصية: الفصل الثاني وعنوانه
ـز القـرن  .ولسـانيات الـنَّص كحقـل معـريف جديـد جيعـل مـن الـنَّص حمورالدراسـة العالقة العلـوم اللغويـة  ّ متي

تأليف واإلبداع، حيث تكاملت فيه شىت علوم العربيـة مـن حنـٍو وبالغـة اخلامس اهلجري بنضج العلم وال
نـت املفـردات ومـن أهـم مـا  ّ ّ دواوين الشعر وأّلفـت فيه املعجمـات ودو وفقه ونقد وغريها ومجعت فيه كل
متيز به هذا العصر والدة نادرة البطـون، ونابغـة البلغـاء ورئـيس حلبـة الفصـحاء أبـو بكـر عبـد القـاهر بـن 

  محن بن حممد اجلرجاين صاحب نظرية النظمعبد الر 

ونقصــد منــه نــص الكــالم : الممارســات النصــية عنــد البالغيــين والمفســرين العــرب:الفصـل الثالــث 
والتحليـل والتفسـري، الالـنص بـالفهم  العريب الذي هو موضوع النظر يف اللغة من أجـل اسـتنباط القواعـد

 ّ وغــري العلمــي، ومنهــا املــنت ) ككتــب النحــو نفســها(العــام الــذي لــه أشــكال وأمنــاط كثــرية منهــا العلمــي
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 ّ ــذا  . واملنظومــات ومـا شــابه هـذه األقســام والشـرح واحلاشــية والـنص النثــري وتـراث النحــو العـريب ملــيء 
جمـاالً واسـعًا للنظـر وللبحـث فيـه مـن جوانـب وزوايـا نصـية فكريـة وثقافيـة خمتلفـة،   كلـه، وهـو ممـا يشـكل

 .أثريها حبسب الزمان أو املكان أو منط التأليف ومـا نـتج عـن ذلـكبعض النصوص ونفوذها وت كشهرة

ً على هذا يتحدد ما أقصده يف العنوان السابق املثري ألفكار وأسئلة عديدة يف   ثالثة حماور وبناء

  موقف النحو العريب من نص اللغة :األول

  "حنو النص"يسمى  عالقة هذا النحو مبا:  والثاني

  .العريب النص ومدى أمهيته بالنسبة للنحو جدوى منهج حنو:  والثالث

دراسـة هـذه اجلوانـب الثالثـة ومـن البحـث نفسـه، تكـوين رؤيـة شـاملة لعالقـة هـذا  والغـرض مـن
ً  النحـو هـذه الرؤيـة  ويـأيت ذلـك إميانـًا بـأن. بـالنص علـى مسـتوى األصـول والقواعـد واملـنهج قـدميًا وحـديثا

ـا تعــد مــدخالً لدراسـة هــذه تفاصـيلها وجوانبهــا بأشــكال  القضــية الـيت ميكــن أن توســع هلـا أمهيتهــا يف أ
ـا تعـد مراجعـة ـ حتـاول أن جتمـع بـني القـرب والبعـد ـ ألمـور كليـة قـد ينسـي تنـاول  أخـرى فيمـا بعـد، وأ

ا منفصالً بعضها عن بعض عن أمهية   .النظر فيها جمتمعة الستنباط نتائجها جزئيا

الفكـري اهلـام للثقافـة العربيـة بشـكل  املـوروثلك املخـزون الثقـايف و أما البالغة متثل وقتنا الراهن ذ       
م العلميــة البنــاءة خللــق جســر تواصــل صــريح  عــام، وبفضــلها اســتطاع ثلــة مــن البــاحثني أن يبنــوا متــثال

احملدثني ومـن مث كـان مـن مسـات البحـث املعـريف احلـديث هـو  وصادق بني إسهامات القدماء وإنتاجات
استمر ردحا من الزمن بـني الـرتاث البالغـي القـدمي والنمـاذج اللسـانية املعاصـرة،  الذي هذا الصراع املرير

والتـداويل بعفويـة  الصـراع بـني الشـعري العلـم بـأن البالغـة العربيـة مـن قبـل عاشـت إشـكالية احلـوار أو مع
ا إىل عنفوان تضارب مذاهبها  .من أول نشأ

الــدرس البالغــي العــريب،  ومســارات البحــث يف ملصــادرمــن هــذا املنطلــق، فــإن تعــدد املنطلقــات وا     
وطبيعـــي إىل اخــــتالف الــــرؤى  قدميـــه وحديثــــه وكـــذا تنــــوع املــــؤثرات واخللفيـــات، أدى بشــــكل تلقــــائي

  :املضمار والتصورات وطرح العديد من التساؤالت احملرجة يف هذا



 

 ي 
 

احلديثـة عالقـة انقطـاع أم تقـاطع  ــ هـل فعـال العالقـة القائمـة بـني البالغـة العربيـة واملقاربـات النصـية     
وهـل يسـتطيع هـذا العلـم أن يفـي برصـد  وعن أي بالغة نتحدث، هل هي بالغة مجلـة أم بالغـة نـص؟

عامـة كليـة؟ مث هـل تسـتجيب البالغـة العربيـة  بالغـة  ظواهر النصوص لكي ينتقل من بالغة خاصة إىل
  سية؟الفطرية واملرا لكل شروط التنظري حىت نسائلها عن كفايتها

ـا  كيف حنني البالغة العربيـة حـىت تصـبح مسـتجيبة لكـل املقاربـات    احلديثـة؟ وكيـف يـتم اسـتثمار أدوا
  النظرية يف أساليبنا االقناعية واحلجاجية؟ 

أوىل مظـاهر هـذه املمارسـة  مل يعرف العرب يف تارخيهم ممارسة نصية تامة إّال مع القرآن الكـرمي، وهـي  
بـارت، فذاتيـة الـنص جتليهـا قـراءة للمكتـوب  بتعبـري" الـنص يف ذاتيتـه النصـية"وتتمثل يف الوقـوف علـى "

  . "يظهر عرب إجناز لغوي خمتلف جتعل النص كالما يقوم بنفسه إزاء كالم آخر

ّ :"هــذا األمــر يف القــرآن الكــرمي فقــال البــاقالنيوقــد أدرك          خبروجــه عــن أصــناف   إذا تأملتــه تبــني
م،  ترجـع إىل مجلـة القـرآن،  إنه خارج عن العادة وأنه معجز؛ وهـذه خصوصـيةكالمهم وأساليب خطا

ٌ يف مجيعه زٌ حاصل ّ   ."ومتيـ

الباقالين واضحا، فقد الحظ أن بني النص مكتوبا  يظهر الفرق بني النص واخلطاب يف قول
اإلجناز فيصال فيها بني الطرفني، وهو إدراك رائد للدراسات  واخلطاب ملفوظا وحدة لغوية يقف

يف الكفاية / تشومسكي/ يف اللغة والكالم، أو بنظرية/ دي سوسري/اليوم بنظرية اللسانية العربية تذكرنا
اآلخر  والكالم. فالنص كالم إّال أنه يصدر عن ذاتيته النصية اليت عملت على إجنازه وأدائه واألداء،

ومنه نستنتج  .وأدائهغري نصي، ولكنه كالم أيضا، إّال أنه خطاب شفوي عمل الشخص على إجنازه 
إىل النص يف ذاتيته النصية،  أن وحدة اللغة ال حتول دون تعددية اإلجناز واألداء، ولذا صار ينظر

 .وصارت ممارسته لغة املكتوب جزءا من ممارسة النص نفسه

سوا جهودهم خلدمة النص املقدس، وحاولوا  ّ لقد اهتم العرب بالقرآن؛ فربز منهم علماء كر
م شاهدة على ما قدموه يف سبيل ذلك، ومن بني الوجوه بيان وجوه إع جازه، وما تزال مؤلفا



 

 ك 
 

اإلعجازية التماسك الوثيق الذي يربط آيات وسور القرآن اليت نزلت منجمة على مدار ثالث 
  .وعشرين سنة

لقد رصدت بعض الدراسات اإلعجازيـة بعـض العالقـات التماسـكية بـني سـور وآيـات القـرآن، 
املؤلفـــات تقـــدم عالقـــات متاســـكية للـــنص ترقـــى إىل مـــا قدمتـــه اللســـانيات النصــــية فقـــد وجـــدنا بعـــض 

 للسـيوطي"اإلتقـان يف علـوم القـرآن"للزركشـي، وكتـاب" الربهـان يف علـوم القـرآن"املعاصـرة، مثـل كتـاب 

 والتحرير والتنوير لطاهر بن عاشور

االسـتعانة مبنــاهج  وطبيعـة املوضـوع اقتضـت مـين أن أعتمـد علـى املـنهج ااوصـفي التحليلـي، مـع
  .أخرى عند االقتضاء 

  :الخاتمة ونتائج البحث

وأخريا نقول إن الدراسات اللسانية النصية ما تزال يف بدايتها وإن علم الـنص ليمكنـه أن يقـدم 
الكثـري للنقــد األسـلويب الــذي آن األوان أن يتجــاوز يف حتليلـه اجلملــة إىل الفضــاء النصـي الشــامل، ومــن 

تلهام بعض القوانني النصية من مصادرنا الرتاثية مثل علـم أصـول الفقـه، والبالغـة، جهة أخرى ميكن اس
كمــا ميكــن أيضــا االســتفادة مــن معطيــات علــم الــنص الغــريب مبــا ال يلغــي خصوصــية الــنص ...والتفســري

  . العريب

  :األهداف

  التعريف باجلهود اللغوية عند العرب -1

  عند العربالتمكني من إدراك منظومة الفكر اللغوي  -2

  تقريب بعض املفاهيم واألسس اليت قامت عليها النظرية اللغوية عند العرب-3
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  وفي مقام الشكر

فلله احلمد يف األوىل واآلخرة ولـه الشـكر والثنـاء ومـن مثَّ فاعرتافـًا لـذوي الفضـل  فـإين أتوجـه :  وبعد
ا على خدم ة العلم، واملعرفة ، والشكر موصـوٌل  بالشكر اجلزيل جلامعة وهران ، قسم اللغة العربية وآدا

الـذي تفضَّـل باإلشـراف علـى هــذه الرسـالة وكـرمي خصـاله أكرباألثــر يف  مليـاني محمــدلفضـيلة الـدكتور 
  .سبيل إجناز هذا البحث فأشكره شكراً جزيالً موفوراً وأسال اهللا له التوفيق يف الدارين 
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يتاح لكل حبث يتناول حقال من حقول املعرفة إىل حتديد ملفهوم املصطلح فالدراسة    
الذي تتحرك فيه املصطلحات كاشفة عن الروح اليت تسكن  املصطلحية ترسم احلدود وتوضح االطار

اء مدلول النص، فقد خضع مصطلح النص املصطلح وتتحكم فيه تبعا لداللته ومنه حناول االستقس
إىل الداللة املقصدية اليت حددت وضعه اللغوي، واحتل النص موقعا يف التواصل ملختلف مستوياته 

السريع ونصصت احلديث إىل  فأصل النص يف اللغة أقصى الشيء وغايته  ومسي به ضرب من السري
حمتمل  فيكون على معىن غري الظاهر أوالغري فالن رفعته إليه وللنص معنيان أن يكون يف مقابل احملل

 .للنقيض حسب الفهم 

 يعثر اليت مل العربية، الرتاثية الدراسات كل برغم اجلدال، قيد زال ال جيد، بضبط النص تعريف إن

 اعتماد بلة، الطينة زاد وما غائب، امسيا تداوله لكن موجود، املفهوم أن أي املصطلح، هذا ذكر على فيها

 الرؤية بعثرة إىل أدى مما الرتاث واستنطاق قراءة ألجل الغرب، ومقوالت نظريات على العرب الدارسني

 الغرب مع يتجاذب املعاصر العريب الفكر فيها أصبح لدرجة املصطلح، هذا مالمح اصطياد وصعوبة

 يف اللفظ ذكر على نعثر أن فقد حاولنا«:  مرتاض املالك عبد يقول حيث علينا، الوافدة مصطلحاته
 مقدمة يف اجلاحظ عثمان أبو ذكر ما إال شيء، إىل بنا يفض ومل البحث فأعجزنا النقدي، العريب الرتاث

 احلديث باملفهوم ال والتخليد والتقييد، والتدوين التسجيل مبفهوم الكتابة أمر من "احليوان" كتابه

 املتلقي أو الدارس اصبح إذ جم،املع عامل إىل تقودنا اليت املصطلح إشكالية يف يدخلنا ما وهذا1»للنص

 بؤرة أصبح النص ألن تراثنا، يف له املعجمي واملعىن النص مصطلح بني املواءمة خيط إجياد عن عاجز العريب

 متباينة مفاهيم أفرز مما أحباثها، موضوع ألنه العلوم شىت فيه تلتقي بتنوع عميقة الداللة، كثيفة لغوية

 .علم كل طبيعة حسب وجديدة

 االستفادة من يف ضرر ال أنه العرب املفكرين من الكثري رأي عند جند هذا مقابل ويف أنه إال         

اللغات    كل يف مشرتكة خصائص يتضمن لغوية قطعة النص ألن الغرب، يف املستحدثة والعلوم األحباث
بينها مبا يكون   ابطوالر  أجزاءه، تنظيم يف جهد من الكاتب يبذله ملا احلياكة أو النسيج مفهوم «وبأخذ

                                                        
 38: ، ص 1990، )ط.د(نور الدين الفالح، يف مفهوم النص، منشورات املعهد القومي لعلوم الرتبية، تونس، - 1
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 لرتسم الداللة خيوط حتكمه وتداخل تشابك يف اللغة مكونات تتعالق فيه يعين ،1»كال منسجما مرتابطا

ّج سوف النسق هذا متفصالت نالمس حىت لكن معينة، قصدية لنا  من له املعطات املفاهيم أهم على نعر

 . عديدة علوم زوايا

  :النص لغة
لماء العربية على اختالف مذاهبهم العلمية ، ومرد ذلك اقتناع اللغويني لقي النص اهتمام ع        

األلسنية للجملة،  ومن مثة ظل النص صناعة أساسية تدوريف فلكها كل ما  بضرورة جتاوز الدراسة
سلطة النص املقدس؛ إذ مل حيظ من نصوص عربية بعناية  ينتجه العقل العريب؛ألن مداره مل يتجاوز

وقد شكل مفهومه قطب رحى الدراسات املعاصرة .2ماء ما حظي به القرآن الكرميالباحثني والعل
بدليل اختصاص الدراسات املتعلقة بالنص بأمساء عديدة منها علم النص، لسانيات النص، حنو 
النص، وكلها تلتقي يف ضرورة جماوزة اجلملة يف التحليل إىل فضاء أوسع اصطلح  عليه بالفضاء 

"  االجتاه إىل النص مبثابة فتح جديد يف اللسانيات احلديثة خولة اإلبراهيميالنصي، فقد عدَّت 
ائيا من مأزق  بوصفه التحول األساسي الذي حدث يف السنوات األخرية ألنه اخرج اللسانيات 
الدراسات البنوية الرتكيبية اليت عجزت يف الربط بني خمتلف أبعاد الظاهرة اللغوية ، البنيوي، الداليل، 

   3"تداويلال
وقد شهد مصطلح النص يف الدراسات العربية والغربية اهتماما واسعا، حىت أصبح خيصص له         

النص " نصص" نصص يف لسان العرب يف مادة " علما بذاته مسي علم النص، فقد وردت كلمة 
ُك الشيء وكل ما ظهر ، فهو يدل على ارتفاع الشيء، كما يطلق على األمر  رفع إذا فقد نُصَّ

العريب، وإمنا هو كبعض املفاهيم اليت وصلت  انكشف، فالنص يف الدراسات اللغوية ليس وليدا للفكر
جمموع امللفوظات اللغوية اليت ميكن  إلينا من الفكر الغريب، فعن معىن النص يف اللسانيات احلديثة هو

                                                        
 20، ص، 2008،  1مد األخضر الصبيحي، مدخل إىل علم النص، الدار العربية للعلوم، ط، حم - 1
 .15القادر شرشار، حتليل اخلطاب األديب ، منشورات إحتاد الكتاب  العرب، دمشق، ص،  عبد - 2
 167، ص،2000خولة اإلبراهيمي، مبادئ يف اللسانيات، دار القصبة للنشر، اجلزائر،  - 3
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كن ان يكون إخضاعها للتحليل، يري أمحد عفيف ان النص عينة من السلوك اللغوي الذي مي
إن النص من حيث : "املعىن اللغوي العام للنص، فيقول محمد عمارة. د وحيدد .منطوقا مسكوتا أو

نشأة هي نص ُ ومن اللغويني من ." اللغة إمنا يشتمل مطلق امللفوظ واملكتوب فكل عبارة مأثورة أو م
ص التعيني على شيء التوقيف، والن: والنص. النص هو اإلسناد إىل الرئيس األكرب: "خصصه فقال

الكتاب والسنه، : نصوص، والنص عند األصوليني: ومجعه" الاجتهاد مع النص: "ومنه قوهلم  1ما
ما الحيتمل إال معىن :والنص.صيغة الكالم األصلية اليت وردت من املؤلف: النص من الشيء والنص

: وبلغنا من األمر نصهيقال بلغ الشيء نصه، . واحدا، أوال حيتمل التأويل منتهاه ومبلغ أقصاه
   2.شدته

احلديث رفعه، وناقته استخرج أقصى ما عندها من ) نص:(قوله) نصص(يف مادة أورد الفيروزآبادي
نصُّ أنفه غضبًا وهو نصاص األنف،واملتاع َ جعل بعضه فوق :السري، والشيء حركه، ومنه فالن ي

ملنصة بالكسر، وهي ما ترفع عليه استقصى مسألته عن الشيء والعروس أقعدها على ا :بعض، وفالنًا 
 ً تَ على النار، والقدر غلت، واملنصة بالفتح : فانتصت والشيء أظهره والشواء ينص نصيصا ّ صو

ّ املتاع، والنص اإلسناد إىل الرئيس األكرب والرتقيات والتعيني على شيء ما وسري نُصٌّ  ة من نص َل َ م َ اجل
أي بلغن الغاية اليت عقلن فيها، أو :فالعصبة أوىلونصيص جدُّ رفيع، وإذا بلغ النساء نص احلقاق 

اخلصام أوحوق فيهن فقال كل من األولياء أنا أحق، أو استعارة حقاق  قدرن على احلقاق وهو
ة:أي انتهى صغرهن، ونصيص القوم:اإلبل العصفورة بالضم اخلصلة من الشعر، أو  :عددهم والنّصّ

حية نصنا أي كثرية احلركة ونصص غرميه، الشعر الذي يقع على وجهها من مقدم رأسها، و 

                                                        
د عمارة، النص اإلسالمي بني االجتهاد واجلمود والتارخيية، دار الفكر املعاصر ـ بريوت ـ لبنان، دار الفكر ـ دمشق ـ حمم. د - 1

 33: م، ص1998هـ ـ 1419، 1: سورية،ط
   929: ص 2:ج.م1989دارالدعوة، إستنبول، الطبعة الثانية , إبراهيم مصطفى وآخروناملعجم الوسيط،  - 2
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حركه وقلقله والبعري أثبتت : استقصى عليه وناقشه وانتصب انقبض، وانتصب ارتفع، ونصنصه:وناصه
  .1"ركبتيه يف األرض وحترك للنهوض

ّ العروس الزمخشري أما فتقعدها على  فقد أحال النص إىل االرتفاع واالنتصاب؛ واملاشطة تنص
ة؛ وهي تنص املسألة ورفعته إىل حدّ ما عنده  عليها أي ترفعها ؛ونصصت الرجل إذا أخفيته من املنصّ

  .من العلم حىت استخرجته
فقد لقي هذا املصطلح اهتماما كبريا باعتباره معادلة بني اللفظ واملعىن  أل صوليينأما عند اا 

" التخصص أو النسخففي تعريفهم ط ما دل على معىن سيق الكالم ألجله داللة حتتمل التأويل أو 
 :فلمعىن بني اللغويني واألصوليني يدور حول احملاور

  ـ الرفع  
  ـ اإلظهار  

ويبدو أن النص تطور ضمن دائرة االصطالح فغدا داال على ما ال حيتمل الصور أوالنقل 
أن  باملعىن ، فقد عرفت دالالته عند األصوليني غىن فقد أشاروا إىل عبارة النص وداللة النص ، ويبدو

فداللته تشري إىل ثبوت حكم " ال اجتهاد مع النص:" داللة النص عندهم هي اليت وّلدت قولة
ا مناط احلكم وال حتتاج  املنطوق املفهوم واملسكوت عنه الشرتاكها يف على ويفهم كل عارف باللغة أ

  . إىل اجتهاد أوقياس فقهي
يف ) النص( التقريب من أصل كلمةعلى الرغم من اجلهود العربية، فقد حاول بعض الباحثني   

مثل ما   2ويف بعض اللغات األخرى اليت يعود أصل كلمة نص فيها إىل النسج أوالنسيج اللغة العربية ،
دراسة لغوية (يف كتابه مصطفى  صالح قطبأوم) نسيج النص(يف كتابه  األزهرالزنادجنده عند 

يف  texteالعربية وبني ) نص( املقارنة بني ، حيث مت)لصور التماسك النصي يف لغيت اجلاحظ والزيات
  textusيف االجنليزية، واألصل الالتيين للكلمة يف تلك اللغات هو textيف االسبانية و textoالفرنسة و

                                                        
 .858ص ) نص(، مادة 1، ج1997القاموس احمليط، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  الفريوز آبادي، - 1

2 - le grand robert de la langue française p272 
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غري مبالني بالفروق املختلفة بني اللغة العربية وتلم اللغات، وغري عابئني باختالف اللغات يف طرقة 
يف ) نص(من الباحثني الذين حاولوا اجلمع بني الداللة املعجمية لكلمة صوغ معانيها االصطالحية و 

داللية بني تلك  فوارق بوجود مع اعرتافه خليل الموسىالعربية والفرنسية واالجنليزية نذكر الباحث 
املفاهيم اللغوية، وهي فوارق ناجتة عن التداول اللساين الذي يعكس منطا حضاريا من االستخدام 

يف القدمي غريها يف احلديث، وعند غريهم عند سواهم، وهذا ) نص(ال شك ان معاين:"لاللغوي يقو 
ويضيف قائال حماوال . 1أمر طبيعي تقتضيه التغريات الزمنية واملكانية اليت تطرأ على معاين األلفاظ

ثوابت منها لكن بعض هذه املعاين وخباصة ال"إجياد نوع من القرابة بني املعنيني اللغويني العريب والغريب
تتقاطع وتتالقى ، فالرفع مثال يعيد النص إىل صاحبه، والتحريك صفة من أهم صفات النص األديب، 
فهو حوار بالداللة أما اإلظهار ففيه معىن  االجناز وإذا كانت العروس تنص على املنصة لرتى يف أمجل 

يف حالته اليت يراها مجيلة حلة وصورة  هلا كذلك شأن النص الذي ال خيرجه صاحبه إىل الناس إال 
ومنها كان معىن احلوليات يف الشعر اجلاهلي ، مث إن من معاين النص االفضاح واإلشهار ومنها قوهلم 

   2وضع غالن على املنصة أي افتضح ومن ذلك التجديد ولوصول إىل الغاية يف اجلودة والبالغة
  :اصطالحا النص

النص تعريف النص اصطالحا فقد انتقل اللفظ عرفت كثريا من البحوث العلمية يف لسانيات 
فقد ركَّز اللسانيون .من العرف العام وهوالذي تستعمل اللغة حبسبه إىل العرف اخلاص االصطالحي

النص، ومنهم من ركز على الوظيفة التواصلية ،  على جوانب النص، فمنهم من ركز على حجم
طالحا ما ال حيتمل إال معىن واحدا وقيل ما ال النصية، والنص اص والروابط املوضوع ومنهم على وحدة

  .حيتمل التأويل وقيل ما زاد وضوحا على الظاهر ملعىن يف املتكلم وهوسوق الكالم ألجل املعىن
يف اللغة الفرنسية ترجع إىل األصل الالتيين  texteأما املراجع العربية حرصت أن أصل كلمة 

textus  مبعىن النسيج ومنه تطلق كلمةtextil  على ما له عالقة بإنتاج النسيج ومن مث ترمجت كلمة
                                                        

 20، ص، 823خليل املوسى، النص لغة واصطالحا، جريدة األسبوع األديب، ع - 1
 نفس املصدر، ، ن، ص - 2
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texte  فمصطلح كلمة نص من املصطلحات البارزة يف لغة النص تكمن يف " نص"إىل العربية بكلمة
بيان قصد التواصل لدى املنتج إذ هناك ارتباط بني اجلانبني املقصدي واجلانب املعريف، وهناك 

ديها نص ما، وهذه الوظيفة النصية يشار هلا بوسائل داخل النص مؤشرات هلذه الوظيفة النصية اليت يؤ 
ويعد النص الوحدة األساسية واملوضوع الرئيسي يف ) سياقية(أي الوسائل اللغوية وبوسائل خارج النص

التحليل والوصف اللغويني، فالنص ما يظهر به املعىن، وكل ملفوظ مهما كان حجمه ميكن أن يعد 
  .حدة أو عدة مجلنصا، فقد يكون مجلة وا
 1داللية وحدة حسن ورقية "هاليداييعتربه كل من 

معىن  وحدة بل شكل وحدة ليس أنه أي 
ما يؤكدان على النص لغة فهما حياوالن الرتكيز على وظيفة  حتتل الوظائف أن داخل السياق كما أ

  .  اللغوية يف العملية أوىل مكانة
تصايل والسيميائي، وبناء على ذلك فإن مفهوم والنص عالمة لغوية أصلية تربز اجلانب اال

 حدث اتصايل تتحقق ودرسلر بوجراندالنص هو التأكيد على فعله التواصلي فهو عند كل من 
نصيته إذا اجتمعت له سبعة معايري عي الربط والتماسك والقصدية واملقبولية واإلخبارية واملوقفية 

  .والتناص
ن نصا فاملقصدية تعين النص، والتقبلي      ّ ة يتعلق مبوقف املتلقي الذي يقر بأن املنطوقات اللغوية تكو

متماسكا، واإلعالمية يتعلق بتحديد حدة النص واملوقفية مبناسبة النص للموقف والتناص يكشف عن 
ملفوظات   ترحال للنصوص وتداخل نصي، ففي فضاء معني تتقاطع وتتناىف"تبعية النص، فالنص

، وهو تناص مصنوع من نصوص أخرى موجود فيه ولكن 2"ىعديدة مقتطعة من نصوص أخر 
هي كتابات كثرية مركبة  ) R.BARTHES(مبستويات خمتلفة حيث يتكون النص كما يقول بارت

والكتابة هي السمة . مأخوذة من ثقافات عدة تدخل مع بعضها يف حوارات تتحاكى وتتعارض
  .األساسية للنص

                                                        
 12، ص، 1يكون به امللفوظ نصا، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط،الزناد، نسيج النص، حبث فيما  األزهر - 1
 .21الزاهي، دار توبقال للنشر، الدارالبيضاء، املغرب،  ص جوليا كريستفا، علم النص، ترمجة فريد - 2
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ل واملتلقي دون إمهال لقد أخذ بالتعريف السابق مجهرة       من النَّصيني وأخذوا يف ذلك اعتبار املرسٍ
  هدف النص

  :النص بين التراث والدراسات الغربية والنقد العربي
  التراث: أوال

إن مفهوم النص الذي تطورعن املفهوم القدمي، مل يقتصر على الغربيني وإمنا كان للعرب نصيبهم      
نظروا له ومل يتوقفوا عند التنظري للجملة فقدموا إسهامات من ذلك،فقد حبث علماؤنا يف النص و 
يف نظرية النظم اليت تربز ) هـ 471ت(فاإلمام الجرجانيعلمية يف جمال التنظري والتطبيق النصي 

ا مجعت بني علوم كثرية كالنحو والبالغة والتفسري وذلك خدمة للنص القرآين  قيمتها النصية يف أ
 النظرة الشمولية اليت متكن القارئ من الوقوف على مجاليات النص األديب، وبيان أعجازه فقد دعا إىل

حازم أما .إذ ال نستطيع إىل النظرة الشمولية اليت متكن القارئ من الوقوف على مجاليات النص األديب
ان هناك ,انفرد بنظرة أكثر مشولية للنص حيث قسم القصيدة إىل فصول ) هـ 684ت( القرطاجني

زعم أن هلا أحكامًا " فصول " لع القصيدة وأخرها فهوأول من قسم القصيدة العربية إىل صلة بني مط
يف البناء، وأول من أدرك الصلة الرابطة بني مطلع القصيدة، وما مساه باملقطع، وهو آخرها الذي 

  .1"حيمل يف ثناياه االنطباع األخري، والنهائي، عن القصيدة 
على تصرف :"مثال، حيث يقوم أن القرآن نظام لغوي يقوم على غريالذي أدرك  الباقالني أما      

وجوهه، وتباين مذاهبه، خارج عن املعهود من نظام مجيع كالمهم ومباين للمألوف من ترتيب 
م، وله أسلوب خيتص به، ويتميز يف تصرفه من أساليب الكالم املعتاد إذا تأملته :"فقال  2" خطا

 ّ م، إنه خارج عن العادة وأنه معجز؛ وهذه خبروجه عن أصناف كالمه تبني م وأساليب خطا

                                                        
، 1997، 1دراسات وحبوث، نقد، املؤسسة العربية للدراسات والنشر،ط،  –إبراهيم خليل، األسلوبية ونظرية النص . د - 1

 .56-55ص
 .35، ص 1971، 3الباقالين، إعجاز القرآن، حتقيق السيد أمحد صقر، دار املعارف، القاهرة، ط كر أبوب - 2
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ٌ يف مجيعه خصوصية زٌ حاصل ّ ، فقد الحظ أن بني النص مكتوبا  1 ."ترجع إىل مجلة القرآن، ومتيـ
فيصال فيها بني الطرفني، وهو إدراك رائد للدراسات  اإلجناز واخلطاب ملفوظا وحدة لغوية يقف

يف الكفاية  تشومسكينظرية  يف اللغة والكالم أو دي سوسيرنظرية اليوم ب اللسانية العربية تذكرنا
واألداء، ومنه فقد رأى بعض النقاد أن النص القرآين يتسم بكل صفات النص، مما جعل البعض 

 ً . " يقصرلفظ نص على نص القرآن الكرمي وهكذا جيمع النص القرآين يف بنيته أشكال الكتابة مجيعا
ا، قبل الكتابة وفيما وراء األنواع الكتابيةكأنه أعاد األجبدية إىل ف لغته ليست جمرد مفردات " و" طر

فالعرب وقفوا يف ذاتيته،   2 "وتراكيب وإمنا حتمل رؤيا معينة لإلنسان واحلياة وللكون أصالً وغيبًا ومآالً 
ر عرب إجناز فذاتية النص جتليها قراءة للمكتوب اليت جتعل النص كالما يقوم بنفسه إزاء الكالم، ويظه

فقد أشارإىل مفهوم النص عندما تطرق إىل أوجه البيان يف  )هـ 204ت(الشافعيأما .لغوي خمتلف
 بنصوص الكتاب والسنة إّال  ملكانة النص يف علم األصول، فعنايته" الفرائض املنصوصة يف كتاب اهللا

لنص من أمكن املباحث ومكانة النص يف أصول الفقه أحكامه جديرة باالهتمام البالغ، ألن مبحث ا
عارض بقياس، وأقوى ما يستدل به، وبعمومه، ويرد  ُ يف أصول الفقه، ومن أعظمها فائدة فالنص ال ي

 ً    3 .."نصًا مؤكدا
دا للنص، لكن املعاجم تبلور مفهوما محداملدونة العربية القدمية مل أن  كما اشرنا سلفا 

داللة مفهوم النص املتداولة يف انقد األديب احلديث  املعاين اليت تقرتب إىلبعض على العربية  تطالعنا 
  :املعاين أمهها  تؤدي مجلة من  "نص" فلفظة واملعاصر  

 )3(" رفعه: ينصه نصااحلديث نص الشيء، رفعك فالنص : "الرفع - 

 
  

                                                        
 5ص، الباقالين، إعجاز القرآن،  كر أبوب - 1
 ،34أدونيس، النص القرآين وآفاق الكتابة ، دار اآلداب، بريوت، بدون سنة أو طبعة، ص، - 2
 183قه عند ابن الفرس صأصول الف:انظر - 3
 )مادة نص (1982بيروتاملعرفة، دار ، محمودلرحيم عبد ا: تالبالغة أساس الزخمشري، )3(
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أقعدها : 1"العروسنص :"لويقاذلك املنصة،  ومن، نصأظهر فقد كل ما ك: الظهور والربوز - 
  .لرتى املنصة على 

   2أي استخرج أقصى سيرها؛ "الناقة نص"  منهو: وغايتهالشيء أقصى  -
   3بعضه على بعضل جع: نصا املتاع  نص: الرتاكم -
طالب  بن ايب ورد عن علي ، و استقاماستوي وانتصب إذا الشيء انتص : االستواء واالنتظام -

   4"بة أوىل احلقائق فالعصأواحلقاق نصالنساء ابلغإذا : "قوله هـرضي اهللا عن
أي ؛نصه الشيء  بلغ: "لويقاالعقل، وبلوغ والقدرة والنضج  كتمالاال: املنتهىهو احلقاق فنص  

   5"منتهاه 
ـل وك، ارـكشف وإظهالنص :"لفثعلب يقوالقرآن والسنة ، نص:الفقهاء وهو عند : اإلظهار - 

  6نصوإظهار فهو  وكل تبني، و منصوصـر فهـمظه
 :ثانيا الدراسات الغربية

خيتلف مفهوم النص عند الباحثني واللسانيني من الغرب شانه يف ذلك شأن االختالف 
ت  املوجود عند العرب، فقد ّ  إىل النظرة تبايٌن  اليت املناهج تبعًا الختالف وذلك الغربيني، عند النص

ّ  له، تعرضت ورويف هذا يقول  يتأسس حىت يٌكتب ال عند الظاهراتينيٌ  فالنص  :) urRicœ Paul(بول رٌك

ّ  كلمة لنطلق  أمر مؤسس للنص ذاته، التثبيتٌ  وهذا الكتابة، تثبيته بواسطة مت خطاب كل على نص

فاوت و  7له ومقوم ّ  مفهوم ٌت يف  ذات تنتجها 1إليه على انه بنية داللية نظر وان عند السوسولوجيني النص
                                                        

 18،اجلزء 1979الكويتا، وزارة اإلعالمالكرمي الغرباوي، عبد : تالعروي، تاج الزبيدي،  - 1
 )نص (مادة ، 6) ت ج( د.، بمصاملعارف دار ، لسان العرب، ابن منظور - 2
 23: ص، تونس، منشورات دار أميةالقراءة، والنص وامليت الغوي في الكيالين، مصطفى  - 3
لد الثاين،بيروتاجليل دار ،القاموس احمليط محمدالدين أبادي مجد الفريوزآبادي  - 4 ، لسان ابن منظور: وأيضا 331: ص،ا

 444:ص،6جالعرب،
 40، |، ص1997/ 12اجلزائر، عجامعة ، واألدباللغة مجلة ماء النص عند املنظرين القدمفهوم ، بنانيالصغري محمد  - 5
 1: ص،ج 1969 1املعارف مصر، دار ، هارونالسالم تحقيق عبد ، ثعلب،جمالس ثعلب - 6
ّ  انفتاحسعيد يقطني،  - 7 ً  النص  5، ص، 1989، 1، املركز الثقايف العريب، بريوت، الدار البيضاء، ط،  الروائي
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 Van Dyck (دايكٌ  فانند واجتماعية و تارخيية وثقافية فهو ع بنية وسع، يف طار منتجة يف ضمن بنية ٌ 

(  ٌ ٌ  بنية ٌ  وحتفزها توجهها سطحية ٌ  بنية ة داللية ٌ  ،  عميٌق ة والبنية ٌ  لديهٌ  العميٌق ّ  هي البنيٌة املوضوعية 2للنص
   

رق بذلك وهو ٌ  بنيٌ  ٌف ٌ  و البنيٌة السطحية ة، البنية ة من له ملا العميٌق ٌ  النصوص، فهم إىل حموريٌة للتوصل أمهي

نات ذات ٌ النسقي البيٌا ٌ  على اخلطاب مفهوم اليت تتجاوز حدود اجلملة لتدرك ة  الرتكيب من شكل متوالية

3اجلملي
   

 روالن بارثفقد عرف النص اهتماما وظهرت حوله دراسات عديدة، فقد أشار 

)R.BARTHES  (ك باحلاسة البصرية، و نسيج َ در ُ كلمات منسقة يف تأليف معني  أن النص جسم م
للشيء املكتوب وصيانة له؛ وذلك  ؛ فالكتابة ضمانةبارث ة للنص عندوالكتابة هي السمة األساسي

يف  بارثيقرر...، فالنص من هنا سالح يف وجه الزمان، والنسيان"االستمرارية"باكتسابه صفة
يف تأليف معني، حبيث    4أنه نسيج كلمات منسقة األخريمنظور، للنص يف جانبه الشكلي العام؛

ستطاع ثابتاـ فهو نسيج مرتبط بالكتابة، ميارس التأجيل الدائم يفرض شكال يكون على قدر امل
يف عملية مشاركة وهي ليست استهاللكية، ) املتلقي( واختالف الداللة، فهو مثل اللغة، وأن القارئ 

النسيج واحلياكة ملا  يستنتج مما تقدم أن النص مرتبط مبفهوم 5وإمنا اندماج، والقراءة إسهام يف التأليف
اجلملة، وكذلك ملا يبذله من جهد  كاتب فيه من جهد يف ضم الكلمة إىل الكلمة واجلملة اىليبذله ال

ن كال  ّ ً  يف تنظيم أجزائه، والربط بينها مبا يكو فتعريفات الغربيني للنص دارت يف .  منسجمًا مرتابطا
كل االتصال أساسا يف تعريفه للنص فهو  ) SCHMIDT(سميتاجتاه التكامل والتساوق ما جعل 

تكوين لغوي منطوق من حدث اتصايل حمدد من مجلة ويؤدي وظيفة اتصالية ميكن إيضاحها، 

                                                                                                                                                                             
ّ  علم إىل دخلمزتسالف،ووارزنياك،  - 1 النص، تر، سعيد حسن حبريي، مؤسسة املختار للنشروالتوزيع ،  بناء مشكالت :النص

 56، ص، 2003، 1القاهرة، ط، 
 .56املصدر نفسه، ص،  - 2
3 -  ٌ  116/117واالجتاهات سعيد حسن حبريي، علم لغة النص ،املفاهيم
 .60ص  .  1989الكتاب العرب، دمشق، دراسة منشورات إحتاد  عدنان بن ذريل، النص واألسلوبية، - 4
لس الوطين للثقافة والفنون، واآلداب، الكويت،  - 5  .229، ص، 1992صالح فضل، بالغة اخلطاب، ا
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إىل أن النص تتابع مرتابط يف مجل متشابكة،وبناء على هذا التعريف يعين  ) brinker(برينكرويذهب 
؛إذ أن اجلملة عنده ليست إال جزء صغريا يرمز إىل النص، فاجلملة جزء من النص والنص بنية معقدة

  .ال بد من وضوح العالقة بني األجزاء املكونة للنص
النص تكوين حتمي تستلزم عناصره بعضها بعضا لفهم )  H. WEINRICH( وعند فاينراش      

قدميا كان أوحديثا،  مبعىن أوسع فهو كل ملفوظ مكتوب أوحمكي، هيمسليفالكل كما يستعمل 
، مثالً، هي يف ن: فكلمة  1طويال أوقصريا ِفْ نص كامل، كما أنّ مجاع املادة  )هيلمـسليف(ظر ق

لساين يعيد  ترى أن النص جهازعرب كريستيفا  أما جوليا  2اللغوية لرواية بكاملها هي أيضًا نص كامل
توزيع نظام اللسان بالربط بني كالم تواصلي يهدف إىل اإلخبار املباشر وبني أمناط عديدة من 

  :ينامللفوظات، فالنص عندها إنتاجية،وتع
  ـ عالقته باللسان الذي يتموضع داخله ، هي عالقة إعادة توزيع    
ـ إنه ترحال للنصوص وتداخل نص، ففي فضاء النص تتقاطع وتتنامى ملفوظات عديدة مقتطعة   

 signifiant ، فهي يف مقاربتها النصية عن تعدد الدالالت من خالل ما تسميه التدليل 3من نصوص
وفيه يتم حتاور املعىن على " إىل منطق اآلخر" األنا" اللة كونه عملية من منطقوالتدليل خيتلف عن الد

ومعارف كبرية ومتنوعة  وهوفضاء ثري خيتزن طاقات.اعتبار النص منطا إنتاجيا داال حيتل مكانة هامة
 واأليديولوجيا والسياسة، ويتنطع ملواجهتها فالنص األديب خطاب خيرتق حاليا وجه العلم"ومتشابكة، 

 نظاما ليس النص" ومن بني مفاهيم النص عندها كذلك إذ تعترب تعتربأن.4"صهرها وفتحها وإعادة

إطار  يف ، ومتغايرة  معقدة ودالالت ملعان مقعرة هوعدسة وإمنا الشكلية البنيوية ترى كما لغويا مغلقا

                                                        
 .486، ص، 1972قاموس األلسنية الروس، باريس،  - 1
 .54 :، ص2000عدنان بن ذريل، النص واألسلوبية بني النظرية والتطبيق، احتاد الكتاب العرب،  - 2
 21،  ص، 1991فريد الزاهي،  علم النص، دارتوبقال، الدار البيضاء،  - 3
 13الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب  ص،  جوليا كريستفا، علم النص، ترمجة فريد - 4
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وعملية  مل،غريمكت هو نص أي النص، فإنّ  هنا ومن سائدة سياسية و واجتماعية ثقافية، أنظمة
 .قراءته بوساطة تتم استكماله

 ليس األديب النص" :بقوله النص تعريف صعوبة إىل )  wolfgang iser( إيزر لفغانغ فو أشار وقد     

 وقد الدينامية للنص، صفة يعطي فهو 1دينامي حدث فهو شيئا كان إذا أنه غري للتعريف، كينونة قابلة

 حركية يف فهو جوانبه، اإلملام جبميع على القدرة وعدم النص ممفهو  حتديد صعوبة يف سببا ذلك يكون

 اللغوية الدراسات يف تناوال موضوع وهو أكثر والدراسة، للتحليل األساسية املادة أنه ورغم مستمرة

 وتنوع تعدد إىل أدى ما وهذا مطلقا وتام شامل اآلن بتعريف حلد حيظ مل رمبا أنه إال احلديثة، واللسانية

  .واملهمة األساسية النقاط بعض تقاطعها يف من الرغم على ،التعاريف
 هنا ومن تناصه، حسب حسب القراء، ختتلف ، متعددة قراءات هي وإمنا واحدة، ليست القراءة

 حني )النص تقاطعات(بـ  تتم أن دراسته ينبغي وإن ومتحول، باستمرار متغري هو النص إنّ  القول ميكن

 ومستقبال وحاضرا ماضيا له وأنّ  اجلمع صيغةب أومفردا كل من جزءا تعتربه
 Robert(ديبوجراندويعرف 2

de beaugrand (  النص أنه تشكيلة لغوية ذات معىن تستهدف االتصال ويضاف إىل ذلك ضرورة
صدور أي النص عن مشارك واحد ضمن حدود زمنية معينة وليس من الضروري ان يتألف النص من 

أوكلمات مفردة، أوأية جمموعة لغوية حتقق أهداف االتصال، ومن اجلمل، فقد يتكون النص من مجل 
 فالنص كما يرى  3جهة أخرى فقد يكون بني بعض النصوص من الصلة ما يؤهله ألن تكون مقال

يتميز بقيمته االتصالية، وقد يتجسد كوحدة داللية يف مجلة واحدة، ويف أقل من مجلة  دوبوجراند
هات، والعناوين، واإلعالنات اليت تتكون غالبًا من جمرد حرف وباملثل ال أحيانًا كما هواحلال يف التنبي

                                                        
الكدية، منشورات مكتبة املناهل،  تر، محيد حلميداين واجلاليل) يف األدب(إيزر، فعل القراءة، نظرية مجال التجارب،  فولفغانغ - 1

 11، ص، 1994
حممد عزام،النقد والداللة حنوحتليل سيميائي لألدب، منشورات وزارة الثقافة يف اجلمهورية العربية السورية ، دمشق،  - 2
 144،ص، 1996،
 9، ص،2008م، بريوت، ، الدارالعربية للعلو 1حممد األخضر الصبيحي، مدخل إىل علم لغة النص، جماالته وتطبيقه، ط - 3
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. 1 "يوجد حد أعلى لطول النص، فقد يكون كتابًا كامالً، كما هي احلال مثالً يف الرواية واملسرحية
فالنص كل وحدة  " وبذلك تتجاوزاجلملة املنعزلة ذات الوجود املنطقي انعزاليتها لتتجه حنو االتصالية 

  . مية ختدم غرضًا اتصالياً كال
تسلسل ضمريي متصل، "النص بأنه تتابع مشكل من خالل )  harveg(هارفجويعرف   

فتتابع مجل وعبارات النص ضروري وشرط أساسي لنصية النص وهذا يكون بتوفر   2لوحدات لغوية
يث حتقق املعىن ضمائر لغوية تربط بني اجلمل فتجعلها متماسكة ومتسقة، فتأيت متتابعة ومتتالية حب

الذي وجدت ألجله فالقارئ للنص حيس بتسلسل العبارات وتوايل الوقائع واألحداث، وبذلك يكون 
موعة من العلميات املتعاقبة   .النص تتوجيا 

 ّ  الصنعات من ذلك أو احلد إىل هذا تعسفي حشد يعٌين الشكالنني عند والنص
3 

هذه  وتضم  
ٌ  أو الصنعات يل ا كما احلِ ميهٌ ٌ  4شكلوفسكي يس

ة كالصوت املستويات من جمموعة   وااليقاع  واملخيٌل
ٌ  والعروض والنحو ٌ  العناصر خمزون كل السردية،أي  والتقنيٌات والقافية  5الشكلية األدبية

 وخيتلف تعريف  

 ّ ◌ٌ  عند النص ينيٌ ٌ ً  البنيو ٌ  فمن .نفسه البنيوي للمنهج زوايا النظر لتعدد تبعا ية ٌ يٌة األس البنيو ٌ التكويٌن  مث لوبية
ٌ   اإلنشائية ية عب ، والتفكيٌك ات هذه مجيعٌ  معها حصر صٌ ّ  حول التعريٌف  ميٌكن ما هنا غري ان أهم النص

ٌ  أن هو قوله ّ بنيٌة لغوية مقفلة،مكتفية ا النص ٌ  املعىن،وال إنتاج يف بذا ا،انه طاقة إال حتيل  دومنا تشتعل عليهٌ

ّي عامل نهإ أو   النشأة والتقبل سيٌاق اعتبار إىل حاجة  بذاته نفسه موجود مغلق على ذر
6 

 ومتثل ، 

ي االنعكاس النص )  ROLAND BARTH ( بارت روالن طروحات ٌي للتصور احلقيٌق للنص  البنيو
، عند ٌى فهو الباحثنيٌ ّ  أن ير ً  للنتاج هوالسطح الظاهري النص  التأليف يف املنظومة الكلمات نسيجٌ  األديب،

                                                        
 . 90ص،  1994يوسف نور عوض، نظرية النقد األديب احلديث،دار األمني للنشروالتوزيع القاهرة،. د - 1
زتسيسالف واوزنياك ، مدخل إىل علم النص مشكالت بناء النص ، ترمجة سعيد حسن حبريي ، مؤسسة املختار للنشر  - 2

 55،ص، 2003 والتوزيع
ٌ  ثابر األدب، ترمجة ريةٌ تريي اغلتون، نظ - 3  14، ص،  11995دمشق،ط،  الثقافة، منشورات ،وزارة:ديب
ل،األمحد، التفاعل لة - 4 ٌ  فيصٌ ٌ  النصي،  التناصية امة واملنهج، مؤسسة النظرية ٌ ،الريٌاض،ط،  اليم  .44، ص،1الصحفيٌة
 23ص،  ،33 ،ع ، 1988املوقف األديب تسلط، جملة أم سلطة اهلمام، القارئ الطاعر - 5
6 -  ، ٌ ٌ  مقاربة .ااملغرب يف املعاصر الشعر ظاهرةحممد بنيس ية ٌ ، املركز الثقايف العريب، املغرب، ط،  ، بنيو ، ص، 1985، 1تكوينيٌة

21 
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ً  تفرض حبيثٌ  واملنسقة    سبيال ذلك استطاعت إىل ام شكال
لة للنص األنساق جمموعة ،أي 1  املهيٌك

ٌ  ما مناهج وتطرح . املنطق وتآزرها ية ٌ ة تصورات بعد البنيو ّ  لتعريف جديدٌ تمد،على بعضها ، النص  تاريخ يعٌ

ينيٌ  عند هو كما الفلسفة  2التفكيٌك
  ً  والنور  وميخائيل باختينٌ  امليتافيزيقيا، يف هيدغر مقوالت من ابتداء

ٌ  بعض يف   3بارت ً بـ  أدوارمها املنهجية على  الباب فتح الذي)Jacques Derrida(جاك دريداوانتهاء
ٌ  وجهة نظر من النص إسرتاجتية يف للبحث مصراعيهٌ  ية ة تفكيٌك ّ ّ  حر ات أي نسيجٌ  عنده فالنص ٌ  لقيم

ً  ميٌلك ال والنص آن واحد،  يف ومنغلقة  منفتحة لعبة وهو .تداخالت ً  وال اً،واحد أبا  هو بل واحداً ، جذرا

ٌ  يف وهو يؤدي اجلذور من نسق طلق  4واجلذر النسق حمو إىل .األمر اية يائي منظور من آخرون ويٌن ٌ يف  سيم
، ّ  وتشارلز  Ferdinand De   Saussureسوسيرٌ  دي فردناند اللغوي إليهٌ  نظر كما يف تعريف النص

هما االختالف يف االعتبار بنظر خذاأل قبل، مع من  Charles Sanders Peirce ساندرز  5التسميٌة بيٌن
. 

ا فجوليا تٌف ٌ  لسان نقل جهاز بأنه للنص تعريفها يف تقول كريسٌ د ٌ  بنيٌ  الربط اللغة بوساطة نظام توزيعٌ  يعي

 ، 6معها واملتزامنة ، األقوال السابقة من خمتلفة أمناط وبنيٌ  املباشر، إىل اإلخبار املتواصل،اهلادف  الكالم
ٌٌ  على وحدتنيٌ  تركز مث ٌ  الوحدة مها أساسينت ٌ  األيد لوجية ٌ ّ واليت يو  يشٌملها اليت واملتتاليٌات األقوال تضم للنص

 ّ ٌ  اليت أو فضائه يف النص ا حييل ا الوحدة ،وهذه نفسها النصوص فضاء إليهٌ ة( تسميهٌ  اليت )التناص وظيٌف

ا ٌ  مستويٌات يف جمسدة ميٌكن قراء ، كل مالئمة لبنية ّ علها مما مداره، على وممتدة النص قه تشكل جٌ  سيٌا

ً  واالجتماعي التارخيٌي ّ  الوحدة فهي األخرى الوحدة أما ،  الدالة املمارسات مجيعٌ  تضم اليت اإلنتاجيٌة للنص

ً  كل االلغة يف توزعٌ  إعادة من واملستخلصة  ال يتٌيحٌ  مما استعمال تواصلي،  .فضاء لغوي متعدد لتشكل ا

     7ممكنة  عدة معان فيهٌ  طعتتقا ، الداللة
                                                        

، ترمجة روالن بارت، نظرية - 1 ّ ٌ  حممد النص ع العامل والفكر جملة العرب: البقاعي خري ً،3 ،1988 ، 
الناديالغذامي، اخلطي اهللا حممد عبد - 2 ً ، ٌ ً  الثقايف ،  االديب يئة والتكفري ،ط ،   جدة ، وما  52، ص، 1985، 1السعوديٌة

 .بعدها
 .املصدر السابق، ن، ص - 3
، الكو )164( (النص، عامل املعرفة وعلم اخلطاب فضل، بالغة صالح - 4  .238، ص، 1996يتٌ
5 -  ٌ ئية إبراهيم ٌا ٌ ،اجتاهات، ةٌ  صدقة، السيم ٌ ء (ن كتابضم:أبعاد،  مفاهيم ٌا ٌ ً ) االديب والنص السيم  حممد جامعة منشورات ◌

 2002اجلزابر، خيضٌربسكرة،
ا، علم كر جولياٌ  - 6 تيٌف ٌ  النص، ترمجة سٌ ٌ  عبد ، مراجعة  : الزاهي فريد ال دار :ناظم اجلليل ، 1 للنشر، املغرب، ط توبٌق

 21ص، .1991
، الكو )164( (النص، عامل املعرفة وعلم اخلطاب فضل، بالغة صالح - 7  223، ص،1996يتٌ
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رد و     ٌ ن يو ٌ ة من مجلة املتأخرون اللسانيو ات املتبايٌن ا التعريٌف ّ  أيضٌ  براون جوليٌان إليه ذهب ما .منها للنص

Gillian Brown  ) ٌ وظائف  ذي كالم حدث مدونة النص أن من)   George Yule( وجورج ييل
 Jorge (جورج لوزنو حبسب  1داللته يف واملكتمل اته،بذ املكتف اللغوي القول  أنه ومنها    متعددة

Lozano( كان مهما ملفوظ فهو هٌلمسليفٌ  عند أما  ً ً  أو منطوقا ً  ل طويال ، مكتوبا ً  ، أوموجزا  قدميٌا

ّ  هي  قف فكلمة ، أوجديدا ٌ  مثله مثل نص ً  تشكل لسانية مادة فكل طويلة، رواية ً  ، نصا ونه قابال  ٌك

 ٌ ٌ  إمكانٌات تنته أن إىل وهكذا أقسام  إىل للتجزئة قابلة سهانف هي صفات إىل للتحليل  الشيئ إن 2التقسيم

ات هذه على املالحظ ا أن أغلبها على التعريٌف ٌ  ال كثر يد ّ  يٌق نوعه، وإمنا  كان مهما معنيٌ  بسيٌاق النص
تفي  وعناء كد دون للنص،من  املالئم السيٌاق على بالعثور يٌك

3    

ن النص ظل مثقال بدالالت تفوق من يستمده من جذرة اللغوي أما الناقد ومما سبق نقول أ      
ذا املعىن  البنيوي تودوروف فإن مفهوم النص عنده ال يتموضع يف نفس املستوى مع مفهوم اجلملة، و
جيب  متييز النص عن الفقرة اليت متثل وحدة لعدد من اجلمل، ميكن أن يكون النص مجلة كما ميكن 

ده هواستقالليته وانغالقهأن يكون كتاب ذا ال يويل أي اهتمام إىل كل  4ا بأكمله  إن أهم ما حيدّ ، و
أما . من سياق النص وكاتبه، وأن النص خيلق بنفسه قوانينه الداخلية وهذا ما جيعله كيانا مستقال

فريى النص نسيجا من التداخالت، وهو لعبة منفتحة ومنغلقة   Jacques Derrida)جاك ديريدا(
نسق من اجلذور، وهو ) النص(يف آن واحد، وأن النصوص ال متلك أبا واحدا،  وال جذرا واحدا، إمنا 

يؤدي يف النهاية إىل حمو مفهوم اجلذر والنسق مث إن االنتماء التارخيي لنص من النصوص، ال يكون 
حسب  أبدا يف خط مستقيم  فالنص دائما من منظور ديريدا التفكيكي،  له عدة أعمارمتشعبة

                                                        
ٌ  حممد ، - 1 ٌ  الشعري اخلطاب مفتاح، حتليل ية دار العريب الثقايف التناص، املركز إسرتاجتٌ ، ص، 1985، 2بريوت، ط،  التنوير ،ً

121 
2 -  ٌ بشري ً ئية ◌ ٌا ٌ ،منشورات) األديب والنص السيميائية(وتبليغ النص االديب، ضمن كتاب ابرير، السيم ً  خمتار، يباج عنابة جامعة ◌

 232، ص، 1995 اجلزابر،
،  ثامر، اللغة  فاضل - 3 بريٌوت،ط العريب ي املركز:الثانيٌة  72، ص، 1994،  1،ً

4 - oswold todorow-dictionnaire encyclopèdique science du langage edition du 
seuil 1972 p375(DUCROT 
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ه وحتدد جوليا. 1اجلذور اليت أسهمت يف تكوينه جهازعربلساين يعيد توزيع نظام "كريستيفا النص بأّن
تواصلي يهدف إىل اإلخبار املباشر وبني أمناط عديدة من امللفوظات السابقة  اللسان بالربط بني كالم

  2"عليه أواملتزامنة معه، فالنص إذن، إنتاجية
عن النص أنه ميكن أن يكون مجلة كما ميكن أن يكون كتابا ) todorow(تودوروفويقول  

بكامله، وان تعريف النص يقوم على أساس استقالليته وانغالقه ومها خاصيتان متيزانه، فهو يؤلف 
كما يرى أن النص حتكمه   3نظاما خاصا به ال جيوز تسويته مع النظام الذي يتم فيه تركيب اجلمل

ال مفامهيا ينطلق من خالله احمللل أو املكتشق ملآثر النص اليت تتقاسم رؤيتان، األوىل جتعل منه منوا
فيها املعرفة النصية بني حميطات اجلملة اليت هي الوحدة األساسية املكونة ملختلف قواعد وأبنية النص، 
ا قد تدل من منطلق داللتها املعرفية عند نطاق النص ككل، ولعل هذه الرؤية جتعلنا ننظر إىل  كما أ
أن النص معطى كيفي قد  جيسد يف مجلة واحدة أو كلمة واحدة، وقي الوقت نفسه قد يكون معطى  
اورة القائمة  كمي لعدد ال حصر له من اجلمل والفقرات، أما الرؤية الثانية فهو يدعو فيها إىل مبدأ ا

ه وحدة لغوية يف فعرفا النص على أساس أن) هاليداي ورقية حسن(أما . ما بني متجاورات أبنية اللغة
طوراالستعمال وأنه ليس وحدة حنوية، مثل اجلملة، فقد يكون كلمة أو مجلة، أوعمال أدبيا، وبتعبري 

إنه وحدة معىن ال وحدة شكل، واملعىن والداللة بعد أساسي يف النظرية ) النص وحدة داللية(أعمق 
   4أحد أبرزممثليها)هاليداي(الوظيفية، اليت يعترب 

  :العربي النقد: ثالثا
تنوعت التعريفات واملفاهيم اخلاصة بالنص يف النقد العريب وهذا بتنوع التخصصات         

الذي  طه عبدالرحمنواالجتاهات واملدارس، ومهما يكن من أمر فإن أبرز التعريفات للنص تعريف 
إبراهيم أما  "كل بناء تركب من عدد من اجلمل السليمة مرتبطة فيما بينها بعدد من العالقات" يعده

                                                        
 .83،ص1991إدريس كثري وعز الدين اخلطايب، الدارالبيضاء ،: تر. اسارة كوفمان وروجيه البورت، مدخل إىل فلسفة دريد - 1
 .28الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب، ص جوليا كريستفا، علم النص، ترمجة فريد - 2
 375، ص، 1972تودوروف، قاموس املوسوعي لعلوم اللغة ، باريس  - 3
 . 1976 يف اللغة اإلجنليزية، هاليداي ورقية حسن، االنسجام:نقال عن  - 4
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يف دراسته للتماسك النصي يرى أن النَّص حدث تواصلي يلزم لكونه نصا أن تتوافر له سبعة  الفقي
السبك، أوالربط النحوي، والتماسك الداليل، واملقبولية وهو معيار يركز على املتلقي فال : معايري هي

أن يكون مطابقا ملقتضى احلال يشعر بالقصور والنقص واإلعالم، واملقامية، واملوقفية فالنص جيب 
الذي يرى أن النص ال ينبغي أن  عبد المالك مرتاضومن مجلة املعاصرين الذين تناولوا مفهوم النص 

حيدد مبفهوم وال الفقرة اليت هي وحدة كربى، فقد يتصادف أن تكون مجلة واحدة من الكالم نصا، 
غاز أما دالليا فهو شبكة املعطيات البنيوية وذلك ممكن احلدوث يف التقاليد األدبية كاألمثال واألل

واإليديولوجية كلها تسهم يف إخراجه إىل حيز الفعل والتأثري ومن هنا فهو يستند على نظرية القراءة 
يف حتديد مفهوم النص، فالنص قاسم له التجددية حبكم مقروئيته وعلى التعددية حبكم 

لتكون  بينهافيما  تتضافربنيوية واإليديولوجية اللسانية وال شبكة من املعطيات:" يقول.خصوصيته
التجددية ى ـعل قائم، فالنص أخرى تصوص اجل إنتاج من، عجيبا تأثريا ميارسفإذا استوى ، خطابا

في مجهر هلا  يتعرضلكل حالة  تبعا، عطائيته خصوصيةبحكم التعددية على قائمو حبكم مقروئيته
   1»للقراءة عرضهبتعددتاء املتجدد لعط قابليىةهو ذو حيث منالقراءة،فالنص ، 

ن مرتاض استقى النص من املرجعية اللسانية والبنيوية واملرجعية أومن هذا نستشف 
 .اإليديولوجية، فالنص من املنظور البنيوي كال ، ومن النص جزءا

والنص  فالنص عنده ال ميثل إال احد األنواع النصية العديدة ومنها النص الديين نورالدين السدأما    
السياسي، وأن للسياق ووسائل االتساق أركان جوهرية وحامسة يف متييز النص عن الالنص فمتكلم 
اللغة ن العارف خبصائصها هو وحده القادر على ان حيكم بنصية ما تلقاه أما انه يشكل كال موحدا 

  .إما هو جزر من اجلمل والرتاكيب,
اء وتقبُّل ذلك ان للمتلقي مع النص حاالت أن النص تركيب وأد عبد السالم المسدّيويرى  

متطورة  وللنص شأن عند مباشرته للمرة األوىل، مث يكون له شأن آخرعند معاودته، وشأن ثالث عند 

                                                        
  49: ص،مرجع سابقالدال، سيميائية املعىن إىل من بنية النص، نظرية ، حسين خمري - 1
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وليس بعيدا عن نظرة . 1اختزاله، ورابع عند احلديث عنه ، وهو كل مرة كأمنا صارنصا جديدا
النص « :يقول يف ذلك) النص ( صوليني إىل نظرة األنصر حامد أبو زيد  األصوليني للنص جيلي

مل الذي يتساوى فيه معنيان  هوالواضح وضوحا حبيث ال حيتمل سوى معىن واحد، و يقابل النص ا
أقرب إىل النص من حيث إن املعىن الراجح فيه هواملعىن ) الظاهر(يصعب ترجيح أحدمها، ويكون 

  .2»القريب 
كلي يف حركة مرحلية " أن النص  الغذاميًا به إىل أقصاه أوضح وتأكيدا على إجرائية النص وسعي    

وذات حتكم ذايت والنص يتحرك داخليًا حبركة مفعمة / ومتحولة / ألنه نص بنيوي، والبنية مشولية 
فإذا ما متيز فإنه يتحرك كاسراً حلواجز النصوص . باحلياة كي يكون بنية الوجودية، ليكون له هوية متيزه

اليدخل مع سوا   .3"ه يف سياق يسبح فيه كما تسبح الكواكب يف جمرا
تطورتعريف النص، وأصبحت املعاجم احلديثة متيل إيل تعريفه بشكل أمشل وأكثرإجرائية كما يف       

  : بأنه) Text (معجم املصطلحات اللغوية للدكتور خليل أمحد خليل الذي يعرف النص 
  .ة العروسيعين يف العربية الرفع البالغ ومنه منص* 
  .النص كالم مفهوم املعىن فهومورد ومنهل ومرجع* 
  .التنصيص املبالغة يف النص وصوالً إىل النص والنصيصة * 
النص هو النسيج، أي الكتابة األصلية الصحيحة، املنسوجة على منواهلا الفريد، مقابل املالحظات * 

  والشروحات والتعليقات 
  .ألوىل، غري املرتجم، قرأت فالنًا يف نصه، أي يف أصله املوضوعاملدونة، الكتاب يف لغته ا: النص* 
  ) .النص كل مدونة خمطوطة أومطبوعة، ومنه النص املشرتك* 

  . سياق النص، مساقه، أجزاء من نص تسبق استشهاداً،  أو تليه، فتمده مبعناه الصحيح * " 
                                                        

ي، قضية البنيوية، دراسة ومناذج دار اجلنوب للنشر،  - 1  .51ص، : 1995عبد السالم املسدّ
 .180، ص،2001، 3 العريب، بريوت، طاملركزالثقايف)دراسة يف علوم القرآن( نصرحامد أبوزيد، مفهوم النص - 2
ص،  م،1985،  1من البنيوية إىل التشرحيية، النادي األديب الثقايف، جدة، السعودية، ط عبداهللا الغذامي، اخلطيئة والتكفري، - 3

90. 
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  . 1 .لكالمتناسق القصيدة، تساوق ا: التوالف بني أجزاء الكل التساوق هو* 
 هو االنسجام للنص ضابط أهم " : يقول إذ اللسانية خصائصه حيث من النص مفتاح محمد يتناول و  

 التنضيد ومفهوم االتساق مفهوم عن نتكلم أن ميكن و خالف املفهوم هذا يف و . عناصر عدة يضم هو و

 ارتباط :ذلك غري السبيية إىل فاء ،العطف واو  اجلمل بني العالقة أي األوىل املرحلة هو التنضيد فمفهوم .

 خبصوص عموم عالقة اجلمل بني املعنوية العالقة االتساق مبفهوم ، ونقصد وتراصه ببعض بعضه الكالم

 متتالية هو نص كل إن إذ  الواقعي العامل مع النص انسجام ، أعم هو االنسجام ومفهوم . تضمن عالقة أو

   .  "املرتابطة الكالمية .األفعال من
 مستحدث بشدة ألنه االنتاج دائم فالنص« : فيعرب عن فهمه حلقيقة النص بقوله منذر عياشيأما 
لكل  قابلو، متحرك نهألالصريورة في  مستمرو، بيانان ظهورا وشانفي  ئمادا نهألالتَّخلق  دائمو، 

 حتديدا يعترب تعريفهفإن كان كذلك، وهو إذا النصية،  ذاتيته منمتولدة ألن فاعليته  زمان ومكان
  . 2»النصية ه ـفاعليتالنهاية ّ في ليعطو، فيهاالستمرارية  يلغي
مدونة النص : « يعرفهإذ للنص، فهمه  تقدميفي محمد مفتاحفيه يتموضعالسياق نفسه الذي وهو 

 من تتناسلو.. لغويةو نفسانيةو من أحداثتارخيية متولد نهأل..ظائف متعددةذي و كالمي وحدث
، أن النص باعتباره بنية داللية،  تنتجها ذات فردية  سعيد يقطينيرى و  3» ىأخرلغوية احداث

أومجاعية، ضمن بنية نصية منتجة، ويف إطار بنيات ثقافية واجتماعية حمددة، فمكونات النص عنده 
  بنية داللية  ونصية، وثقافية

ذا املعىن    لية الفعاليات الرتكيبية والنحوية والدال منموعة  جيمعإطار والنص 
 من كثريعلى  متعذر أمردقيق بتعريف ضبطه جيعل مماالتعقيد  من درجةعلى ، إذن،فهو.والصوتية،

ويرى  .ل النظر النَّقديأهمنعليه األغلبية  تتفق، شاملللنص مصطلح تقدمياحملاوالت اليت تسعى إىل 
                                                        

 .137-136ص 1995، 1الفكر اللبناين، بريوت، ط خليل أمحد خليل، معجم املصطلحات العربية، دار - 1
 64، ص، 2004املالك مرتاض، نظرية النص االديب، منشورات دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، عبد   - 2
  55، ص، 1997، 90ممارساته وجتلياته، جملة الفكر العريب املعاصر، ع، : منذر عياشي، النص - 3
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والثاين منظور األول منظور اللسانيات العامة : أن النص يستمد مفهومه من منظورين  محمد خطابي
لسانيات اخلطاب حيث يوصف يف هذا االطار بالنصية من جهة ومن جهة أخرى باالتساق 
واالنسجام والبيانات الكلية باعتبارها جتسيدا  للصعيد الداليل من اخلطاب ، ويبقى الصعيد التداويل 

« : ويضيف قائال  1متضمنا للسياق واألفعال الكالمية وتداوليات اخلطاب واألفعال الكالمية الكلية
إذا كان النص يف مفهومه املبدئي يعد متتالية من اجلمل متالمحة من خالل العالقات القائمة بني 

العناصر األخرى السابقة أو الالحقة له،  عناصرها حيث تعقد تلك العالقات بني العنصر الواحد أو
ل ال يعين أن النص متتالية من وبني عنصر ومتتالية بأكملها، وإن األخذ بظاهر العالقة بني اجلم

ا النص، زيادة على كون كل نص  اجلمل ، بل هو وحدة داللية وليست اجلمل إال وسيلة يتحقق 
جيب  2يتوفر على خاصيته كنص، تلك اخلاصية اليت تتمثل فيما يسمى بـ النصية ولكي يتمتع بنصيته

ذا كان النص  يتكون من مجل فإنه أن حيتوي على عدد من الوسائل اللغوية اليت ختلق النصية وإ
  ».خيتلف عنها نوعيا

ا النص ، وكل نص يتوفر  إن النص وحدة داللية وليست اجلمل إالَّ الوسيلة اليت يتحقق 
على خاصية كونه نصا ميكن أن يطلق عليها النصية، وهذا ما مييزه عما ليس نصا فلكي يكون ألي 

وسائل اللغوية اليت ختلق النصية حبيث تسهم هذه نص نصية ينبغي أن يعتمد على جمموعة من ال
  .الوسائل يف وحدته الشاملة

على أن النص وحدة  اإلمجاع وما ميكن استنتاجه واستخالصه من التعريف السابقة ، هو
لغوية حبيث جيمع بني عناصرها عالقات وروابط وهذا ما يعل النص كال مرتابطا منسجما كما يؤكد 

ى حتقيق التواصل بني املتكلمني يف سياق معني وها ما يسمى عند علماء النص الكثري من اللغويني عل
  .بالنَّصية

                                                        
 13ز الثقايف العريب، ص، ، املرك1991، 1حممد خطايب، لسانيات النص مدخل إىل إنسجام اخلطاب ، ط،  - 1
 13املرجع نفسه، ص،  - 2
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كما أنه ال يوجد تعريف معرتف به بشكل مطلق من قبل عدد مقبول من الباحثني يف لسانيات       
وجيمع  1النص، وحتديد مفهوم النص جامع مانع من أكثر املشكالت وضوحا يف لسانيات النص

ال توجد مصاعب تواجه علماء العلوم :" أكثر من أربعة عشر مفهوما للنص يقول حيريسعيد الب
مثلما هو احلال بالنسبة إىل علم لغة النص ، حيث أنه حىت اآلن وبعد مرور ما يربو على ثالثة عقود 
على نشأته الفعلية، مل يتحدد بدرجة كافية، بل أنه مسمى الجتاهات وتصورات غاية يف التباين 

   2"وع غاية يف االختالفوفر 
 ميدان يف للباحثني الشاغل الشغل هو النص أن السابقة التعاريف هذه كل من نستنتج

 جوهرية نقاط يف تشرتك تعريفات هي أخرى، جهة من و . جهة من نص لسانيات

  :رئيسية
 .سواء حد على كتب ما و نطق ما هو النص ـ 1

 النص صلة أي مراعاة الوظيفي، السياقي و لتداويل،ا و الداليل اجلانب التعريفات راعت لقد  2-

 قناة اإلتصال و املستقبل و املرسل يتضمن الذي باملوقف،

 جبوانبها هذه التعريفات، لعل و نصا النص ليكون ضرورته و االتساق على ركزت تعريفات ـ هي 3

 الذي التعريف يف جوانبها مل و مجعها نستطيع و « آالن الرؤى، روبرت لتبعد املتعددة بزواياها و املختلفة،

 يف جيمع تعريف وهو  ديبجراند و داليسلر الفجانج  de BEAUGRANDE  Woelfgang. لنا قدمه
  .إليه املرسل املستقبل و املرسل، املتحدث يراعيDressler ، أن إذ السابقة، النص مفاهيم أغلب طياته

لكونه  يلزم تواصلي حدث هو النص إن«رسالة  لل الداللية و الشكلية النواحي يراعى  كما السياق و 
»املعايري هذه من واحد ختلف الوصف إذا هذا عنه يزول و جمتمعه، للنصية معايري سبعة له يتوافر أن نصا

3  

                                                        
 101علم لغة النص،  - 1
 115املصدر نفسه،  - 2
األول، دار قباء  ، اجلزء)دراسة تطبيقية على السور املكية (صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بني النظرية و التطبيق  - 3

 146،،ص2000للطباعة و النشر، القاهرة، الطبعة األوىل، 
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، و السياق احمليط )املتحدث و املتلقي (و هي معايري تركز على طبيعة كل من النص و مستعمليه 
  .اق، االنسجام، القصدية، املقبولية، اإلخبارية، واملوقفية،والتناصاالتس: بالنص، وهذه املعايري هي

ومما تقدم حناول صياغة خاصة بالنص فهو وحدة كالمية مكونة من مجلتني أو أكثر منطوقة     
اية وتتداخل مع منتجها ولغتها يف عالقة عضوية ثابتة وهي تتجه إىل خماطب  أومكتوبة هلا بداية و

كن ان تصاحب تلك الوحدة الكالمية لنص  اإلشارات السيميائية غري اللغوية مفرتض ،ومي معني أو
  .اليت قد تؤثر فيها

احلديث حتديا وإشكالية معقدة  للنقدتبقى اإلشارة إىل أن مصطلح النص يظل ميثل بالنسبة
تطورت ومصدرا حلوار خصب يف املفاهيم واألفكار واملقاربات النقدية ،ونتيجة لالهتمام الكبري النص 

ا ومعزولة  اسرتاجتيات نصية خاصة تعىن بفحص النص ذاته، والنظر إليه كبنية حمايدة ومكتفية بذا
ا باملؤلف أوالقارئ أو املرجع اخلارجي ،وقد دفع ذلك ببعض النقاد  عن سياقها اخلارجي أوارتباطا

ع حساب بقية عناصر العملية احملدثني املتأثرين بالثورة اللسانية احلديثة إىل اإلعالن من شان النص م
  .اإلبداعية ، حبيث أصبحت سلطة النص هي السلطة الطاغية 

 :تماسك النص

 ختدم توليفة يف بعيد حد إىل معه يتفق آخر مبصطلح املفهوم هذا عالقة على ننوه أن يفوتنا ال

 مفهوم لك فيه يشتغل جماال النص يشكل حبيث النصي، التماسك وهو ومعناه مبناه يف النص ترابط

 غاية إىل يرمي«  التماسك جند املنطلق هذا ومن الداللية الرتاكيب إلنتاج منسقة بطريقة اخلاصة بآليته

 ال متماسكة رؤية املعىن عرب فهم مث ومن النص، أجزاء بني الربط يف النحوية اآلليات توظيف وهي بعيدة
»اجلملة على حتليلها يف تقتصر

1   

 آخر جانب ويف املعىن، تشكيل يف النحو قواعد به تقوم الذي الدور ةأمهي بعده يف يتضمن ذا   

 إحداث يف جتلياته نوضح أن وميكن اجلملة، ومفهوم مفهوم النص بني متيز فارقة، خاصية اعتباره ميكن

 وهذه النحو قوانني ضمن املعجم مفردات توزيع حيث من آلياتها  تشتغل اليت الكيفية يف نصي ترابط

                                                        
 2عمران رشيد، آليات التماسك النصي، ص،  - 1
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از درجة حتددها متفاوتة عنه مسافات تبتعد مبعناها احلقيقي،وقد تستعمل قد املفردات  الوصول املراد ا

  :جند هذه اآلليات بني ومن إليها
  ـ اإلخالة
  ـ التكرار

  الستبدالا
  احلذف

االحتباس  واالعتدال، : التماسك كما جاء يف املعاجم العربية حصر يف ثالثة معاين هي
الباحثني للتماسك مصطلح السبك واحلبك ومنهم سعد مصلوح الذي  واالرتباط، كما جعل بعض
ا خاصية  1يرى أن التماسك الشكلي هو مصطلح السبك وعرفه بأنه الوسائل اليت يتحقق 

ا لو مسعتها يف تعاقبها  االستمرارية يف ظاهر النص، ويعين بظاهر النص األحداث اللغوية اليت تنطق 
ا كما، أما التماسك الداليل فقد  مساه احلبك وعين به االستمرارية املتحققة الزمين واليت خنطها أو نراه

ا االستمرارية الداللية اليت تتجلى يف منظومة املفاهيم والعالقات الرابطة بني  يف عامل النص، ونعين 
ظيم ، فالتماسك هو الكيفية اليت متكن القارئ من إدراك تدفق املعىن الناتج عن تن 2هذه املفاهيم 

. أي أن هناك تفاعل متبادل بني القارئ والنص ؛ 3النص ومعها يصبح النص وحدة اتصالية متجانسة
ً  النصي التحليل يعتمد   أجزاء بني بالعالقات يهتم فالتماسك النصية، حتقيق يف التماسك على أساسا

   للقرآن املكونة سوركال للكتاب املكونة النصوص وبني بل وفقراته، النص مجل بني وبالعالقات اجلملة،

ً  ويهتم الكرمي ً  كامالً، بالنص التماسك حييط مث ومن به، حييط وما النص بني بالعالقات أيضا  داخليا

،  حتقيق يف املساعدة العوامل ميثلون وغريهم والتواصل واملتلقي السياق أن جند آخر ومبعىن وخارجيًا

                                                        
، ص، 2003،الكويت جملس النشر العلمي، 1سعد مصلوح، يف البالغة العربية األسلوبيات اللسانية، آفاق جديدة، ط،  - 1

227. 
 .228املصدر السابق، ص،  - 2
 .184، ص، 2007اآلداب،  ، القاهرة، مكتبة1عزة شبل حممد، علم لغة النص، النظرية والتطبيق ، ط، - 3
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ك لنفرقه بني النص والالنص وقد عرب عم ، وقد استعمل مفهوم التماس 1النص شفرة  وفك التماسك
وجود عالقة بني أجزاء النص أو مجل النص أو  هو:" يف كتابه حنو النص فقال محمد عفيفيذلك 

فقراته، لفظية أومعنوية بني عنصر يف النص وعنصر آخر يكون ضروريا لتفسري النص الذي جيمل 
 التنضيد، إىل وزعها عامة مقولة التماسك عد ىلإ مفتاح محمد ، ويذهب 2 .جمموعة من احلقائق املتوالية

 وتركيب معجم، من للخطاب املختلفة املستويات لتشمل والرتادف والتشاكل،، واالنسجام واالتساق،

3وداللة ومعىن،
ً  يعد التماسك أن كله ذلك ومعىن ،   وتكمن ورسوخه النص استقرار عوامل من عامال

 للنص املكونة اجلمل يف الواردة الدالالت تشتيت عدم يف أمهيته
 للقارئ احليوي الدور إغفال عدم مع 4

 دون ممكن غري" الكلي التماسك حتقيق أن طاملا عدمه أو النص متاسك على حيكم من هو إذ املتلقي،

 للتفكري، نظام أي خواص يربز الذي فهو .الواعي املفسر كفاءة العادي، الشخص تتخطى كفاءة

5املعارف من خمتلفة أنواع ىلإ ويستند بالدينامية، ويتصف
ً  املتلقي يعد  ً  عنصرا  الرتكيب عملييت يف مركزيا

6وتلقيها العالمات إنتاج يف والتفكيك
 إال ميكنه ال ما، نصية منوذجية على ينغلق عندما فالقارئ املتلقي ، 

 كل من دعيتست جدلية عالقة والنص القارئ بني العالقة أن ذلك ومعىن ،7نفسها القراءة إنتاج يعيد أن

ً  حضورمها فيها فيكون عليه تنغلق مث طرحه منهما واحد  يتناهى، ال بقاء وجودمها ويكون ينقضي، ال حتما

                                                        
دراسة تطبيقية على السور املكية، دار قباء للطباعة والنشر : صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق  - 1

 97م، ص 2000، القاهرة، 1والتوزيع، ط 
 101املصدر السابق، ص،  - 2
 157، ص، 1994، الدار البيضاء، 1كز الثقايف العريب، ط مقاربة نسقية، املر : حممد مفتاح، التلقي والتأويل  - 3
 74صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، ص،  - 4
، 1997، القاهرة، 1سعيد حسن حبريي، علم لغة النص املفاهيم واالجتاهات، الشركة املصرية العاملية للنشر، لوجنمان،، ط - 5

 123ص، 
 270ص، ).ت. د(مدخل لتحليل ظاهرايت، املركز الثقايف، بريوت :ي، الشكل واخلطابحممد املاكر  - 6
  1985،الدار البيضاء، 1القراءة والتجربة حول التجريب يف اخلطاب الروائي اجلديد باملغرب، دار الثقافة، ط، يقطني،  سعيد - 7

 45ص،   1985
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ا ا الصورة هذه على ملزمة وأل  وجود وال قارئ غري من ألدب وجود ال إذ" تكاملية، .طبيعة ذات فإ

1أدب غري من لقارئ
. 

2 ومصطلح التماسك يشري إىل األدوات الكالمية
العالقات املتبادلة بني الرتاكيب  ياليت  تسو  

الضمن اجلملية أو بني اجلمل والسيما االستبداالت الرتكيبية اليت حتافظ على هوية املرجع ولكنها 
حتافظ أيضا على التوازي وعلى التكرار ومن هذا املنطلق يعرف التماسك النصي بأنه وجود عالقة 

معنوية وكالمها يؤدي دورا تعبرييا ألنَّ هذه العالقة مفيدة يف  أوبني أجزاء  النص أو فقراته لفظية 
تفسري النص، التماسك هو الصلة بني عنصر يف نص وعنصر آخر ضروريا لتفسري النص الذي حيمل 
موعة من الكلمات فإن توايل اجلمل  جمموعة من احلقائق املتوالية فإذا كانت العبارة تسري إىل حقيقة 

موعة من احلقائق وعلى حنو النص أن يكشف عن العالقة املعنوية بني جمموع هذه  سوف يشري إىل جم
  .3احلقائق وهذه العالقة املعنوية تأيت غالبا عن طريق األدوات يف ظاهر النص

أن النص جيب أن يكون مكونًا من مجل متتالية، وهذه املتتاليات متتلك أبنية   صالح فضليرى       
عمليات الرتابط بني  )فان ديك(، ويشرح 4سمى من الوجهة النظرية نصوصاً كربى هي وحدها اليت ت

بني هذه املتتاليات النصية على أسس داللية ومنطقية، فرتتبط اجلملتان فيما بينهما إذا كان 
مدلوالمها، أي الظروف املنسوبة إليهما يف التأويل، مرتابطني فيما بينهم، وقد بينت رقية حسن انه 

ل النّص، وأن حنللها سعيًا الكتشاف ما بينها من جيب أن ننظر يف ت موعة من اجلمل اليت تشّك لك ا
 ً ّ والتماسك، فإن مل جند ما يوضح ذلك فهي ليست نصا حىت ولو كانت مأخوذة من كتاب . التضام

م قواعد اللغة، فهي مجل صحيحة حنويًا ولكنها ال تتعلق بعضها ببعض، والسياق وحده هو الذي  يعّل
موعة من اجلمل ينضم بعضها إىل بعض للداللة على شيء، وهو نوعانيدلنا ع لغوي : لى أن هذه ا

                                                        
 10، ص، 1998، الدار البيضاء  بريوت، 1قايف العريب، ط، الكتابة الثانية وفاحتة املتعة،، املركز الثعياشي،  منذر - 1
 .98أمحد عفيفي، حنو النص، اجتاه جديد يف الدرس النحوين ص،  - 2
 98/99املصدر نفسه، ص،  - 3
 .261: بالغة اخلطاب وعلم النص، ص - 4
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، وكالمها يؤدي يف نظرها إىل متاسك عناصر النص، فمستهلك النص )مقامي(، وحايل )مقايل(
 .1املنطوق أواملكتوب يعتمد يف تفاعله مع الكالم على إدراك الروابط وعالقات التضام بني أجزائه

  :بعض النماذج بني فيها أمهية أحباث القدامى املتصلة بالرتابط التصي منها الخطابيوقد عرض       
أغلب " من خالل دراسته اقصيدة املتنيب) منهاج البلغاء وسراج االدباء( حازم القرطاجين يف كتابه

د ابن الذي درسها دراسة نصية حملال العالقة بني أجزائها ، كما جن" فيك الشوق والشوق أغلب
وأحسن الشعر ما ينتظم :" طباطبا قد تطرق إىل قضية متاسك اخلطاب الشعري وترابط أجزائه بقوله

القول فيه انتظاما يتسق به أوله مع آخره على ما ينسقه قاءله ، فإن قدم بيتا على بيت دخله اخللل، 
وحسنا وفصاحة بل جيب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة يف اشتباه أوهلا بآخرها، نسجا 

ا مفرغة  إفراغا، تقتضي كل كلمة ما  وجزالة ألفاظ ودقة معان وصواب، حىت خترج القصيدة كأ
ا مفتقرا إليها واملتمعن يف القول يالحظ كيف جتاوز علماؤنا  .2بعدها ويكون ما بعدها متعلقا 

م حدود اجلملة إىل الداسة النصية الشاملة لكل القصيدة أو النص، إىل حدود  القدامى يف دراسا
  .أمشل، وأعمق للعمل األديب

ترابط اجلمل يف النص مع بعضها بعضًا " والتماسك إما شكلي أو داليل ، فاألول فيعين          
،  وهذا الرتابط يهتم بالروابط اليت جتري يف سطح النص أكثر من اهتمامه 3بوسائل لغوية معينة 

إذا كان هناك اهتمام بالداللة وروابطها فيأيت عارضًا ، وانطالقًا باملشكل الداليل أو املعنوي للنص ، و 
من الشكل إىل الداللة ؛ إذ إن كل الروابط اليت تربط ظاهر النص حتتوي ضرورًة على قدر من الداللة 

من  متماسك تتابع "" يشكل النص أن برينكر يرى حيث واالستمرارية التتابع مت الربط وفقًا هلا فهو يعين
 (أمشل)أخرى  لغوية وحدة أية حتت (حتتضنها ال) تدخل ال لغوية عالمات من مركبات أو/و لغوية تعالما

                                                        
ص، .م1997الطبعة األوىل،  إبراهيم خليل، األسلوبية ونظرية النص، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، - 1

135/138 
 .131ابن طباطبا، عيلر الشعر، مراجعة  ، نعيم،  زرزور دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان  ص،  - 2
 201م ، ص 2000مقدمة يف اللغويات املعاصرة ، دار وائل للنشر ، عمان ، الطبعة األوىل ، : شحدة فارع وآخرون  - 3



 
  

- 28 - 
 

 بعض، مع .بعضها  ترتابط القضوية، املركبات أو القضايا من منظمة جمموعة " ميثل أيضا آخر تعريف ويف.

  1داللية منطقية عالقات خالل من أساس، مجلة أو موضوعي حموري أساس على

فيهتم باملضمون الداليل يف النص  وطرق الرتابط   فهوم التماسك الداليل أواملعنويوأما م
الداللية بني أفكار النص من جهة ، وبينها وبني معرفة العامل من جهة أخرى ، وهلذه اجلهة األخرية 

دون التماسك الداليل بأنه   شيء موجود يف" أمهية قصوى إىل الدرجة اليت جتعل بعض اللغويني حيدّ
أن فان دايك يرى .2الناس ال يف اللغة  فالناس هم الذين حيددون معىن ما يقرأون وما يسمعون

التماسك الداليل عبارة عن خاصية سيمانطيقية للخطاب قائمة على تأويل كل مجلة مفردة متعلقة 
ن ، خيتلف يف طريقة تناوله عن التماسك عند هاليدي ورقية حسن اللذين وإ3بتأويل مجلة أخرى 
فه بأنه " أكدا أن التماسك  ّ مفهوم داليل يشري إىل العالقات الداللية اليت توجد ضمن النص ، وتعر

، والعالقة بني بني التماسك الداليل والتماسك الشكلي هي عالقة متداخلة ومتواشجة يف  4"نص 
  5ض الدارسنيكثري من األحيان ، مما قد يؤدي عدم الفصل بينهما ، ورمبا إىل اخللط بينهما عند بع

 يف ظاهرة تأويلية ولكنه لألقوال جتريدية خاصية جمرد ليس النصي التماسك أن نستنتج تقدم ما ضوء يف
 الكلي أساسا باملوضوع املرتبطة الكربى الداللية البنية يعين النصي التماسك أن نرى ولذا املعريف، الفهم

ً  باعتباره النص معىن ددحي الذي الكلي التمثيل هي الكربى البنية تظل إذ للنص،  كليا فريدا عمال
 تعىن إذ6

 العالقات أن طاملا .منظم بشكل به املرتبطة التواصلي املوقف وعناصر النص بنية بني بالعالقة الكربى البنية

                                                        
يد، مجيل  - 1 ، 1بديع بني البالغة العربية اللسانيات النصية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، ط، ال: عبد ا

 65، ص، 1998
لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية ، الطبعة األوىل   د حممود فراج عبد احلافظ ، دار الوفاء.معرفة اللغة ، ترمجة أ : جورج يول  - 2
 146م، ص، 2000، 
، ترمجة عبد القادر قنيين ، أفريقيا الشرق ، ) استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل والتداويل ( النص والسياق : ك فان دي - 3

 . 137م ، ص 2000بريوت ،  -الدار البيضاء
4 - Hallidy,M. A. K., And R .Hasan. 1976. Cohesion in English , Longman,p4 
ّف  - 5 حميي الدين محيدي ، جامعة امللك سعود ، الرياض ، . د  رتمجة وعلوم النص، ، ترمجةال: ألربت نيوبرت وغريغوري شري

 140ص   م،2002/ هـ1423الطبعة األوىل ، 
 .128النص، ص،  لغة علم - 6
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1وثيقة عالقات والنص واالتصال، واملقام، املوقف، ومفاهيم التداولية بني
فالتماسك النصي يتوقف   

م ومعارفهم وأهدافهم، وليس جمرد نوع من الظواهر املوضوعية للقول  على فهم املتلقني وجتار
فحسب، بل هو ظاهرة بنيوية تأويلية ديناميكية تتدخل فيها معارف شىت لتجعل من أجزاء النظام 

وبذلك، فإن املعاجلة النصية ضمن  .2النصي كالّ موحداً تتخلله شبكة مرتابطة من العالقات احلميمة
تقتضي وصف األشكال اللغوية ابتداء من الوحدات الوظيفية الشاملة،  –حنو النص  –ر هذا اإلطا

أي اليت هلا تأثري جوهري يف بقية العناصر، ومن مث اجلوانب احملورية الشاملة اليت تربز املوضوع 
 األساسي يف النص، ويركز يف ذلك كله على عالقة النص بامللقي وظروف اإللقاء ودور املشاركني يف

العلمية اللغوية، وكيفية اختيار املبدع ألدواته اللغوية، مث يأيت دور العناصر املكملة وغريها من عناصر 
  .النص الثانوية

 النصية الداللة أي الكربى البنية من يبدأ النصي التحليل أن" القول ميكن تقدم على وبناء

 التماسك أن النص علماء فريى تماسكوال االنسجام من قصوى بدرجة تتسم وهي بالفعل الكليةاملتحققة

 خطية، خباصية يتميز التماسك وهذا التداولية العمليات فيه تدخلت مهما داللية طبيعة ذو لنص الالزم

 على يتحدد فالتماسك النصية، املتتالية داخل املتجاورة التعبريية الوحدات بني بالعالقات تصل انه أي

ات، والذوات، املفاهيم، بني ائمةق العالقات تكون عندما لدالالت مستوى ال يف واملفارقات واملشا  ا

ً  يتحدد كما .التصويري،   "3وحاالت وقائع من النصوص إليه تشري ما أو املدلوالت، مستوى على أيضا

  
  
  

                                                        
 125النص، ص،  لغة علم - 1
 1996: صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النص، الشركة املصرية العاملية للنشر، القاهرة - 2
 327، ص، 1996، القاهرة،  1ح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النص، الشركة املصرية، لوجنمان، ط، صال - 3
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 بين النـَّـــص والخـــطاب

  :واصطالحا لغة الخطاب
  :لغة ـ الخطاب1

واحلال  والشأن املخاطبة فيه تقع الذي األمر : بالعرب اخلط لسان يف) خطب(مادة نقرأ       
اسم  يتخاطبان اخلطبة ومها وخطابا، خماطبة بالكالم خاطبه وقد الكالم مراجعة: واملخاطبة واخلطابة
أول وآخر  هلا اليت الرسالة مثل وحنوه واخلطبة املسجع املنثور اخلطيب الكالم به يتكلم الذي للكالم

 .1واملشاورة اباخلط من مفاعلة واملخاطبة

اية دون أن يغفل خاصية ) هـ 711ت (ابن منظوريعد  اخلطاب مرادفا للكالم، وجيعل له بداية و
ومن مث فاخلطاب يف لسان العرب كالم عادي أو مزخرف، له أول وله آخر، وهو يتم . التفاعل فيه

" القاموس احمليط"بينهم وال يضيف (يف تفاعل بينهما ) يدخلون(بني متخاطبني أو أكثر يدخالن 
  .جديدا يف هذا الصدد؛ حيث يعتربهو اآلخر اخلطاب مبثابة الكالم

 فيعد اخلطاب حبسب أصل اللغة توجيه الكالم حنو ) هـ 1191ت (التهانوي" أما 

إنه مييز يف اخلطاب  3» الكالم املوجه حنو الغري لإلفهام «مث تطورت الكلمة لتدل على .2الغري لإلفهام
ه الكالم وبني الكالم ذاته؛ أي بني حلظة إنتاج الذات للكالم املوجه لآلخر وبني بني فعل توجي

ومنه فدور . حدث الكالم، مع الرتكيز يف املعنيني معا على ضرورة وجود طرف آخر حيتاج إىل الفهم
  .هلما الرغبة يف التواصل فال وجود للخطاب -أو أكثر-اخلطاب هو اإلفهام، وبدون وجود شريكني

 
  

                                                        
، ص ]خطب[، مادة  14، لسان العرب، دار املعارف، القاهرة، ج ) ه 711ت (ابن منظور أبو الفضل مجال الدين حممد - 1

1194 
لفاروقي احلنفي، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حتقيق التهانوي حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد بن حممد صابر ا - 2

 749ص . 1996،  1، ج 1ط .علي دحدوح، مكتبة لبنان ناشرون،بريوت، لبنان
 املصدر السابق، ص نفسها - 3
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  :الخطاب اصطالحا ـ 2
اخلطاب يف التعريف االصطالحي ، جتاذبته اجتاهات متعددة، وقع بعضها يف مزالق أدت إىل          

فثمة  F.de Saussureدي سوسير اخللط بني مفهوم اخلطاب كمصطلح نقدي، وبني الكالم مبفهوم 
جيرالد ل ضروب منوعة من الدالالت هلذا املصطلح حىت يف نطاق علوم اللغة لذا يقو 

املصطلح السردي  إن للخطاب معنيني منفصلني يف إطار نظرية " يف كتابه  Gerald.Prince"برنس
األول هو املستوى التعبريي للرواية ال مستوى املضمون، أي عملية السرد ال موضوعه والثاين : السرد

يف كتابه  histoireيستخدم اخلطاب و Benvenisiteبنفنيست يتضمن التمييزبني اخلطاب والقصة و
حتليل اخلطاب يوحي بعالقة بني " يف كتابه  M .Stubbsستابز  بالفرنسية ؛ألن اخلطاب  كما يرى

ذه احلالة أواحلادثة ؛ أي إن لتّعريف هنا يستند 1حالة أو حادثة وبني املوقف الذي يوحي فيه لغويًا 
 enonciationعنها، مما مياثل الفرق بني  إىل التّفرقة بني اخلرب واإلخبار به، أو بني الواقعة واإلبالغ

 فيقول إن اخلطاب ميثّل  M.Foucaultوأما فوكو enonceو

ا مساحات لغوية حتكمها قواعد «  فقد أخذت كلمة 2»جمموعة كبرية من األقوال أو العبارات ويعين 

ً  احملدثني عند " خطاب " ً  تصل داللية أبعادا  لن « باللغة املهتمني دأح يذكر إذ االلتباس؛ حد إىل أحيانا

ً  نبالغ  أنه وطبيعي ... املعاصر العريب اخلطاب يف تداوالً  األلفاظ أكثر هو "اخلطاب" لفظ إن قلنا إذا كثريا

ً  يعين يعود ال األقل على أو ، داللة كل فيفقد العياء اللفظ يلحق أن  معظم يف يكاد إنه بل . كثريا شيئا

3مقال  لفظ عليه يدل ما إال يعين ال ، األحوال
.« 

غة إىل انتقاهلما قبل الغربية الثّقافة يف حاصل واخلطاب النص مفهومي بني وااللتباس اخللط و  عن العربية الّل

مجة طريق  اخلطاب" استخدام يغلب حني على " النص" استخدام األوريب التقليد يف يغلب كان وإن ، الرتّ

 ، حموريان اصطالحان مها حيث من واخلطاب النص بني التداخل أن بيد أمريكي األجنلو يف التقليد "

                                                        
لس األعلى للثقافة، ) معجم مصطلحات(جريالد برنس، املصطلح السردي  - 1  2003، ترمجة عابد خزندار، ا
 81، ص،  1986، 1حفريات املعرفة، ترمجة سامل يقوت، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء، ط  ميشال فوكو، - 2
 78ص،  ، 1996 ، األوىل الطبعة ، البيضاء الدار ، توبقال دار ، بني بني العايل، بنعبد عبدالسالم - 3
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 ،  اخلطاب ونص النص خطاب مثل عبارات تستطيع . األدبيات يف أمره حيسم مل مما ، لسانيان وعلمان
د أن تستطيع وغريها؛ .النصي واخلطاب ، نصي خطاب واألدب خطابية بنية والنص التداخل  تؤّك

 يف يفيد للمصطلحني واملفهومية اللغوية التحديدات تتبع فإن ولذا 1املصطلحني هذين بني واالشتباك
ّ  ما تبيان  .اشتغاهلما أطر وحيدد خصائص من منهما لكل

سانيني استعمال ويف   واالجتاهات املدارس تعدد وعديدة، خمتلفة حتديدات نصادف "خطاب" ملصطلح الّل

م، واختالف تتماشى اصطالحية معان له اليت متنح    2أصناف ثالثة يف  Chevron رنشف" أمجلها مقاربا
  :الصوري األنموذج

ز الذي  هاريس" يعد و مجلة، من أكثر من تتأّلف متالمحة وحدة اخلطاب اعتبار على يرّك

Z.Harris مقال يف اخلطاب مفهوم استخدم من الصوري وأول األمنوذج إطار يف باخلطاب اهتم أول من 

  .أولية مجلة من أكثر تضم خطية متوالية 3تصوره يف فهو اجلمل، توليفا من عده علمي حيث
  :الوظيفي األنموذج

ز  وبذلك استعماله، بسياق ربطه خالل من اخلطاب يؤديها اليت الوظيفة على النموذج هذا رّك

 يف حمددة أغراض لتحقيق التكلم مناذج بكيفية توظيف ليهتم ،(الصوري) األساس البنيوي يتجاوز

 بكونه كل اخلطاب وعرف "املتوكل أمحد" عنه دافع الذي التصور هو وهذا . حمددة سياقات

   4تواصلية تامة وحدة يشكل مكتوب/ملفوظ
  :التلفظي األنموذج

 النماذج على الصوري واإلحلاح اللغوي االستعمال على الوظيفي اإلحلاح بني جيمع التصور إن هذا       

 التواصلي، باملقام املرتبطة العوامل من مجلة االعتبار بعني األخذ تتضمن التلفظ املوسعة، فدراسة

                                                        
 7،ص،  2005 األوىل، الطبعة ، القاهرة ، امعياجل للكتاب احلديثة األكادميية ، واالتصال واخلطاب النص ، العبد حممد - 1
 احلديثة األدبية والدراسات بالسميائيات تعىن حمكمة، ثقافية مجلة عالمات، جملة واخلطاب، النص بني احلد العريب، ربيعة - 2

 35، ص، 2010، 33 العدد ،المغرب .والرتمجة
3 - ) Harris.Z. discourse analysis reprints,The Hague.Mouton ,1963, ,p7 4 
 21 ص ، 2001 الرباط، النص، على اجلملة من اخلطاب بنية :الوظيفية اللسانيات يف العربية اللغة قضايا املتوكل، أمحد - 4
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 املنحى هذا التلفظ يف إجراء يف مالئما عده ميكن عنصر كل وعموما ومكان التلفظ، وزمن كاملشاركني

زت  نتاج هو أن اخلطاب معتربة اخلطاب، حيدد كمعطى التلفظ على اخلطاب لتحليل الفرنسية املدرسة رّك

ه .للوصف لوجية كال قابالإديو -السوسيو إنتاجه شروط مع يشكل لغوي  .P شارودو" بتعبري إّن

Charaudeau »اخلطاب بكونه يتحدد ذا» خاصة إنتاج وبظروف خاص مبتكلم يرتبط خاص منتج 

 جمال هو Benveniste بنفنيست " يشري كما-اخلطاب جمال ألن سياقه ذلك يف النص إلدراج نتاجا

   1التواصلي بالسياق التلفظ وربط بالتلفظ طاباخل ربط يتم مث ومن باإلحالة الداللة تلتقي فيه
فقد احتل كل من النص واخلطاب موقعا حموريا يف التواصل ، فكلمة خطاب وردت يف ميادين معرفية 
خمتلفة محلت دالالت شىت والكثري من التأويالت  فهناك مسة أساسية للنص وهي عالقة النص 

عد اخلطاب من هذا املنظورحالة وسطية بني اللغة بالكتابة وارتباطها ما مبصطلح اخلطاب  حبيث ي
والكلم، وهي عملية هامة يف الفهم والتأويل، فاخلطاب فعل اإلنتاج اللفظي بينما النص جمموعة 
ذا املفهوم يعد بناء نظريا ال يتجدد إال من خالل  لبنيات النسقية اليت تتضمن اخلطاب، والنص 

طلح اخلطاب أدَّى إىل حماوالت للتفريق بينه وبني مصطلح اخلطاب بوصفه فعال تواصليا، فظهور مص
ما تكون من ملفوظ ومقام ختاطيب، وان  )P. CHAREAUDEAU(رأي بيارشارودوالنص، وعلى 

ان هذا االستعمال ,امللفوظ يستلزم استعماال لغويا عليه إمجاع ؛أي قد تواضع عليه املستعملون للغة 
حتت نظام اللغة وقوانينها فهو نص، وإذا ما خرج ليندرج حتت كل ملفوظ يندرج .يؤدي داللة معينة 

وقد تباين موقف النقاد والدارسني يف رصد العالقة بينهما تباينا .السياقات االجتماعية مسي خطابا
  :وتقاطعا وهي آراء متحورت حول موقفني

لى أساسها العمل يقوم على استخدامهما مبعىن خمتلف أو للداللة على معان فيها يقوم ع: ـ األول 
  .األديب

يقوم على استخدامهما ملعىن واحد ما فتئ أصحاب هذا املوقف يطلقون عليه تارة مصطلح  :ـ الثاني
  .اخلطاب ومرة مصطلح النص

                                                        
1 - Benveniste, Problèmes de linguistique générale.Gallimard,1966, p:130 4 
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إن النص خطاب أثبتته الكتابة أو ان النص مؤسس بواسطة تثبيت الكتابة  بول ريكويقول         
فاخلطاب يف اللسانيات له .والنص نوع من اخلطاب املوجَّهوحبسب هذا يكون اخلطاب سابقا للنص 

أن املقصود  أوليفي روبولويرى الفرنسي . جذور لكونه يستمد وجوده من ثنائية اللغة والكالم
 :معانٍ  باخلطاب عدة

  .أن اخلطاب جمموعة منسجمة من اجلمل املنطوقة :المعنى الشائع

املعىن اللساين .متوالية من اجلمل املشكلة لرسالة  نأن اخلطاب عبارة ع: املعىن اللساين املختزل
   1طبائع لسانية مشرتكة أن اخلطاب عبارة عن جمموعة من الرسائل بني أطراف خمتلفة تعرض: املوسع

ويدل مصطلح اخلطاب يف الرتاث العريب على التفاعل اللغوي واملعريف وهو مراجعة الكالم،      
  .أو استخدام اللغة ال استخدام اللغة باعتبارها نظاما جمردا فاللفظ يدل على اللغة املستخدمة

فاملصطلحان أثارا جدال يف علوم اللغة ويعود ذلك إىل جتاوزاالهتمام باجلملة واالهتمام باخلطاب، 
  .خاصة مع صعود التيارات التداولية إيل اهتمت باإلجراء التواصلي

يت اختذت من النص األديب موضوعا هلا ترى أن ومن خالل ما سبق تبيانه نستنتج أن العلوم ال    
اخلطاب رؤى خمتلفة، فحقل اللسانيات يرى أن الكالم يولد خارج النظام وألنه يتميز بطابع حترري 
وهو الفضاء الذي تنشأ فيه الصياغة اللغوية ،وهذه اللغة اجلديدة هلا أن تكون رسالة أوبنية أوخطاب 

  واصل كلها الكالم
يسوي بني النص واخلطاب أي أنه ال يوجد فرق بني النص واخلطاب يف كما أن هناك من 

النص رسالة من الكاتب إىل : " رأيهم إال يف لفظ املصطلح ، و من هؤالء حممد عابد اجلابري يقول 
القارئ فهوخطاب  اخلطاب باعتباره مقول الكاتب هو بناء األفكار حيمل وجهة نظر،فاخلطاب من 

                                                        
 42- 41، ص، ص 2002أفريقيا الشرق ،: غوجي، ترمجة عمرأوكان، القاهرةحتليل اخلطاب البيدا  لغة الرتبية: أوليفيي روبو - 1
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وهناك من ،  1يعرب عن فكرة صاحبه فهو يعكس أيضا مدى قدرته على البناء هذه الزاوية إذا كان 
الباحثني من يقول بالعالقة االحتوائية ما بني النص واخلطاب، ومن هؤالء الباحثني متام حسان الذي 

أن اخلطاب جمموعة من النصوص ذات العالقات املشرتكة أي أنه تتابع مرتابط من صور " يقول 
ي ميكن الرجوع إليه يف وقت الحق و إذا كان عامل النص هواملوازي املعريف االستعمال النص

للمعلومات املنقولة و املنشطة بعد االختزان يف الذاكرة من خالل استعمال النص فإن عامل اخلطاب 
   2"مجلة أحداث اخلطاب ذات العالقات املشرتكة يف مجاعة لغوية أو جمتمع ما  هو
ا بني اآلراء يف الغالب، هوأن اخلطاب يكون دائما يف مستًوى أوسع من لكن االتفاق احلاصل م   

، واخلطاب )السياق اخلارجي ( النص، رمبا ألن النص كانت إجراءاته نصية حمايثة تقصي اخلارج 
السياق اخلارجي، وليس : إجراءاته تداولية يعتربالسياق من أهم إجراءاته، ونقصد هنا بالسياق 

  ألن السياق سياقات السياق اللغوي، ذلك
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
 60: ،ص1985، بريوت 1حممد عابد اجلابري،  حتليل اخلطاب العريب املعاصر، دار الطليعة ، ط - 1
 06: ص، 2007،القاهرة ،2متام حسان، عامل الكتب ط،:  1روبرت دي بوجراند، النص و اخلطاب واإلجراء تر - 2



 
  

- 36 - 
 

  مالمح الخطاب في التراث والدراسات الغربية
 :واصطالحا لغة الخطاب-أ

 :لغة الخطاب 1-

 :العربية القواميس في

 واحلال والشأن املخاطبة فيه تقع الذي األمر : اخلَطب العرب لسان يف )خطب( مادة نقف عند       

 اسم اخلطبة  يتخاطبان ومها وخطابا، خماطبة بالكالم خاطبه وقد الكالم مراجعة : واملخاطبة واخلطابة

أول وآخر  هلا اليت الرسالة مثل وحنوه واخلطبة املسجع املنثور اخلطيب الكالم به يتكلم الذي للكالم
1واملشاورة  اخلطاب من مفاعلة واملخاطبة

 ما تؤكد هامة مالحظة "اللغة مقاييس" معجم صاحب ويورد 

 : أصالن والباء والطاء اخلاء  « )خطب(مادة  يف يقول حيث العرب، انلس من استُخلص
 اخلطاب إن 2

  .بينهما تفاعل فهو مث، ومن متخاطبني بني يتبادل كالم
مث  3اللغة توجيه الكالم  حنو الغري لالفهام أصل حبسب اخلطاب فيعد )هـ  1191 ت(التهانوي أما  

 توجيه فعل بني اخلطاب يف مييز لإلفهام إنه الغري حنو وجهامل الكالم » على وبني لتدل الكلمة تطورت

 الرتكيز مع الكالم، حدث وبني لآلخر املوجه للكالم الذات إنتاج حلظة بني أي ذاته؛ وبني الكالم الكالم

 وبدون اإلفهام، هو اخلطاب فدور ومنه .الفهم إىل حيتاج آخر طرف وجود على ضرورة معا املعنيني يف

 .للخطاب وجود فال التواصل يف هلما الرغبة  -أكثر  أو-شريكني  وجود

 
  

                                                        
ص، [خطب] مادة ، 14 ج القاهرة، املعارف، دار العرب، لسان ، (ه 711 ت)حممد الدين مجال الفضل أبو نظورم ابن 1

1195/1196-  
 إبراهيم حواشيه وضع اللغة، مقاييس معجم ، (ه 395 ت) الرازي القزويين زكريا بن فارس بن أمحد احلسني أبو فارس ابن - 2

 368، ص، 1999، 1ط لبنان، بريوت، العلمية، الكتب دار ون،بيض حممد على منشورات ،1 ج الدين، مشس
 والعلوم، الفنون اصطالحات كشاف احلنفي، الفاروقي صابر حممد بن حامد حممد القاضي ابن علي بن حممد التهانوي - 3

 749ص، . 1996 ، 1 ج ،1 ط.لبنان بريوت، .ناشرون، لبنان مكتبة دحدوح، علي حتقيق
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  :اصطالحا الخطاب .2
 إىل أدت مزالق يف بعضها وقع متعددة، اجتاهات جتاذبته ، االصطالحي التعريف يف اخلطاب             

 فثمة F.de Saussure ".سوسير دي " مبفهوم الكالم وبني نقدي، كمصطلح مفهوم اخلطاب بني اخللط

 Gerald"برنس جيرالد" يقول اللغةلذا علوم نطاق يف حىت املصطلح هلذا الدالالت من منوعة بضرو 

J.Princeهو األول السرد نظرية إطار يف منفصلني معنيني للخطاب إن السردي املصطلح " كتابه يف 

 بني مييزالت يتضمن والثاين موضوعه ال السرد عملية أي املضمون مستوى ال للرواية التعبريي املستوى

 ألن بالفرنسية كتابه يفhistoireو اخلطاب يستخدمBenveniste(بنفنيست  والقصة و اخلطاب

 وبني أوحادثة حالة بني بعالقة ، يوحي"اخلطاب حتليل " كتابه يف M. Stubbsيرى ستابز كما  ،اخلطاب

ً  فيه يوحي الذيSituationاملوقف  بني التّفرقة إىل يستند هنا التّعريف إن أي 1احلادثة أو احلالة ذه لغويا

 فوكو" وأما enonce و enonciationبني و مياثل الفرق عنها مما واإلبالغ الواقعة بني به أو واإلخبار اخلرب

M.Foucault لغوية مساحات ا ويعين العبارات أو األقوال كبرية من ميثّل جمموعة اخلطاب إن فيقول 

  2قواعد حتكمها

 ابن منظور مصطلحات متنوعة دالة على مفهوم اخلطاب فقد أبان عرف املوروث العريب    

عن مفهوم اخلطاب واملخاطبة ، مراجعة الكالم، وقد خاطبه بالكالم خماطبة ومها  )هـ 711ت(
املنثور املسجع وحنوه ، واخلطبة مثل  اخلطبة اسم للكالم الذي يتكلم به اخلطيب  الكالم .يتخاطبان

فهو جيعل اخلطاب مرادفا للكالم  3مفاعلة من اخلطاب واملشاورة خر واملخاطبةالرسالة اليت هلا أول وآ
اية كما اشتمل كتاب سيبويه على كثري من العلوم اللغوية، ففيه حتليل للخطاب العريب وقد  له بداية و
درس مفاهيم ختص دالالت الكالم مراعيا املقام الذي يقال فيه الكالم، فقد حتدث عن الكالم 

وقد .مما قال به بعض املعاصرون عن اخلطاب وكل ما من شأنه أن يساعد يف عملية التخاطب مقرتبا

                                                        
لس األعلى للثقافة، ) معجم مصطلحات(طلح السردي جريالد برنس، املص - 1  2003، ترمجة عابد خزندار، ا
 81، ص، 1986، 1ميشال فوكو، حفريات املعرفة، ترمجة سامل يقوت، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء، ط  - 2
  -.97.98، مادة، خطب، ص2004، دار صادر، بريوت،5ابن منظور، لسان العرب، مج 3
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ورد مفهوم اخلطاب بدرجات متباينة بني اخلطاب الثقايف واخلطاب السياسي التارخيي، الجتماعي،مما 
،  1جعل التعاريف تتباين وتتنوع وقد اطلق فوكو مصطلح اخلطاب وكتب عنه مث اضحى مفهوما لغويا

وبذلك تنوعت داللته رغم أنه ال خيرج عن نطاق القول ولفظ اخلطاب يف الثقافة العربية ورد يف 
  .مواضع كثرية

فقد ارتبط عنده مصطلح اخلطاب بالقناة املؤدية، وهي اللغة اليت هي أصوات  ابن جنيأما       
ا كل قوم عن أغراضهم، فقد قارب مصطلح اخلطاب من خالل عالقة اللف ظ باملعىن، وعالقة يعرب

اللفظ باللفظ، حيث أكد أن العرب تعىن بنظم ألفاظها وترتيبها وهي طريقة إلظهار أغراضها، فبنية 
وقد ربط بني اإلعراب .اخلطاب عنده هي اليت تساعد على فهم حمتوى اخلطاب من خالل النظم
ذا يكون اإلعراب يف خدمة  اخلطاب ووظيفته توضيح  واملعاين الوظيفية ألجزاء السياق الكالمي و

كالم العرب، وهو وسيلة  إليصال اخلطاب للمتلقي، وعنايته باأللفاظ إال ليكون اخلطاب أقرب 
  .فهما وأكثر بيانا

اخلطاب موضوع مستقل عند العرب فقد جتاوزوا املفهوم اللفظي للكالم واملفهوم اجلملي، فهو     
﴿  : نيا انطالقا من القرآن الكرمي يقول اهللا تعاىلمصطلح واضح الداللة يف األصول ومصدره نشوؤه دي

َطابِ  زَّنِي فِي اْلخِ عَ َ ا و يهَ نِ ْل فِ الَ َأكْ َ ﴿ :ويقول 2 ﴾فـََق ل َفصْ َ َة و َ م ْك اهُ اْلحِ نَ ْ يـ آتَـ َ هُ و ْلَك ُ ا م َن دْ دَ شَ
َطابِ  ناه خطابه الستمرار حكمه يف األرض، و 3﴾اْلخِ ؛ أي مكناه من السلطة الكافية اليت صمَّ
بقوله إنه البني من الكالم امللخص الذي يتبينه من خياطب وال : خمشري فصل اخلطابيفسر الز 

يلتبس عليه، وعلى الكالم الدال على املقصود بال التباس، وقد استخدم بعض األصوليني استخداما 
بأنه كل لفظ مستقل بذاتيته ، مفيد ملعناه وهو  )هـ 392ت(ابن جنيمرادفا للكالم الذي يعرفه 

املستقلة بأنفسها الغانية عن غريها، والكالم واقع على اجلمل دون اآلحاد، والكالم أيضا عبارة اجلمل 

                                                        
اء اللغوي، بريوت، ص،  - 1  3الفكر العريب املعاصر، جملة فكرية مستقلة، مركز اال
 .23، اآلية "ص"سورة  - 2
 20، اآلية "ص"سورة  - 3
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عن األلفاظ القائمة برؤوسها املستغنية عن غريها وهي اليت يسميها أهل الصناعة اجلمل على اختالف 
ال على بعض يستدعي أن يكون مشتم   القيود األربعة، فكونه لفظا  فالكالم هو ما مجع .تراكيبها

وكونه مجلة يستلزم أن يكون مركبا من كلمتني . احلروف اهلجائية اليت تبتدئ باأللف وتنتهي بالياء
و بتعبريأدق أن . وكونه مفيدا ينبغي أن يستويف معىن مرادا. أوأكثر أسندت إحدامها إىل األخرى

أما القيد الرابع . شيء آخرتنطوي اجلملة على شبكة داللية خاصة ومتكاملة ال يبقى السامع منتظرا ل
فاجلملة تامة من الناحية النحوية، . مثل قام زيد وزيد قائم. فهو االستقاللية، أي متام املعىن والرتكيب

  .ىل غريها لتؤدي وظيفةٳمتام املعىن والرتكيب فاالستقاللية غري حمتاجة    بالتايل

يتجزأ، وأكد على أن  فقد نظرعلى الكالم أنه كل ال )هـ 471ت (الجرجاني أما عند 
السياق الكالمي ال يتأتى إال من خالل معرفة عالمات اإلعراب يف الرتاكيب فبنية اخلطاب هي اليت 
تساعد على فهم حمتوى اخلطاب يف العملية التواصلية من خالل الرتكيب، فاحلمولة الداللية للخطاب 

ز على وجوب علم املخاطب مبح توى اخلطاب حىت تكون الفائدة، تتوقف على قصد املتكلم، فقد رّك
ويصل الفهم إىل املتلقي بسرعة وسهولة، وقد انطلق من وظيفة اللغة اليت تنسجم مع مقصد التأليف 

ال خيلو السامع من أن يكون عاملا : "الكالمي الذي يراعي عنده الداللة والسياق الكالمي، فيقول
جاهال بذلك، فإن كان عاملا مل يتصور أن  باللغة ومبعاين األلفاظ اليت يسمعها مستطلعا أويكون

يتفاوت حال األلفاظ معه فيكون معىن اللفظ أسرع إىل قلبه من معىن لفظ آخر وإن كان جاهال كان 
ال خيلو السامع من أن يكون عاملا باللغة ومبعاين األلفاظ اليت يسمعها :" يقول 1".ذلك يف وصفه أبعد

عاملا مل يتصور أن يتفاوت حال األلفاظ معه فيكون معىن مستطلعا أو يكون جاهال بذلك فإن كان 
فهو يركز على  2".اللفظ أسرع إىل قلبه من معىن لفظ آخر، وإن كان جاهال كان ذلك يف وصفه أبعد

اللغة وفق منظور حنوي املنسجم مع مقصد التأليف الكالمي الذي يراعي عنده الداللة والسياق 
الصوليني بقوة؛ إذ أصبح لديهم األرضية اليت استقامت أعماهلم كما أضحى استعماله عند ا.الكالمي

  ا

                                                        
 .108، ص، 2001، بريوت، 3دالئل اإلعجاز، تح ، حممد عبدو، ط،  عبد القاهر اجلرجاين، - 1
 180املصدر السابق، ص  - 2
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لقد أسهم اللغويون العرب القدامى، يف جتلية مصطلح اخلطاب مبا ساقوه من مفاهيم       
  .اصطالحية متقاربة، فقد ماثلوا به مصطلح الكلمة والكالم

صطلح اخلطاب مأخوذة من االسم أما على مستوى االشتقاق اللغوي فأغلب املرادفات األجنبية مل   
discours حماضرات يف ديسوسير ، بدأ هذا املصطلح يرسم مباحثه الداللية بعد ظهور كتاب

اللسانيات العامة ملا فيه من مبادئ أساسية أسهمت يف وضوح مفهوم اخلطاب، وقد اختلفت هذه 
  :التعاريف باختالف املنطلقات اللسانية واألدبية ومنها

ذا املعىن يلحق اخلطاب باجلمل اللساين؛ ألن ـ يتكون م   ن وحدة لغوية قوامها سلسلة من اجلمل، و
  .املتغري يف هذه احلالة هو جمموع قواعد تسلسل وتتابع اجلمل املكونة للمقول

أما مصطلح اخلطاب يف كتابات الغرب نستشف معامله و حتديداته املعرفية يف األدبيات احلديثة إذ 
اخل وتشعب يف الطرح لتأثره بالدراسات اليت أجراها الباحثون عليه يف اجتاهني يف نال املفهوم تد

الدراسات اللغوية ، االجتاه االول ويعىن باجلانب الشكلي للخطاب واالخر يعىن باجلانب التواصلي 
  فيه هذا االجتاه الذي أصبح ضاربا  يف نطاق البعد التواصلي للخطاب 

هوكل تلفظ يفرتض متحدثا  )  E.BENVENISTE()1976ـ1902( بنفنيستواخلطاب عند     
ومستمعا لكون الطرف األول فيه التأثري يف الطرف  الثاين وأبسط تعريف عنده هوهو كل قول 

وقد ال يقف عند  1يفرتض متكلما وخماطبا ويتضمن رغبة األول بالتأثريف الثاين بشكل من األشكال
اوز إىل أبعد من ذلك حيث اللسان أداة للتواصل يعربعنه حد  اللسانيات أو امللفوظ فقط، بل يتج

ذا أحدث أثرا بالغا يف الدراسات األدبية القائمة على دعائم لسانية ذا يكون  2بواسطة اخلطاب، و و
للخطاب دعائم حسية من امللفوظ الذي يعترب احلجر األساسي عند اللسانيني وكذا طرفا عملية 

  .ودعائم نفسية حيث نية التأثري عند يف املتلقي) املتحدث والسامع( التواصل

                                                        
 88، ص، 2002، بريوت، 1، دار النهار للنشر طلحات، نقد الروايةلطيف زيتوين معجم املصط - 1
 18، ص، 2005، بريوت، 4سعيد يقطني، حتليل اخلطاب الروائي، املركز الثقايف العريب، ط - 2
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فقد عرفه بأنه ملفوظ طويل أو متتالية من اجلمل تكون )  ZELLING HARRIS( هاريسأما    
جمموعة منغلقة ميكن من خالله معاينة بنية سلسلة العناصر بواسطة املنهجية التوزيعية وبشكل جيعلنا 

القات التوزيعية بني اجلمل، وحتظى الدراسات اليت جعلت نظل يف جمال لساين حمض ، فقد اهتم بالع
 ̎إقامة شبكات املعادالت بني اجلمل"اجلملة وحدة حتليل النص، وهويرى كذلك أن اخلطاب يف جممله 

حيث تسري مدلوالت هذا املصطلح يف الدراسات الغربية يف خطني رئيسيني األول متمثل يف  1
حليل اخلطاب والثاين مبا يعرف بالدراسات الثقافية ويوافق املبحث اللغوي األسلويب املعروف بت

يف مصطلحية الكالم  سوسيريف كون اجلملة عنصرا ملفوظا من اخلطاب مقاربا  بنفيست هاريس
ليكون اخلطاب عنده امللفوظ من جهة اشتغاله يف التواصل وهو اللغة حلظة استعماهلا ، واللسان 

نظرة حول اخلطاب إذ )  MICHEL FAUCCAULT(شال فوكوميعندما يؤديه املتكلم، كما أن لـ 
يعتربه مصطلحا لسانيا يتميز عن النص والكالم والكتابة، وغريها بشمله كل إنتاج ذهين سواء أكان 

ا  النصوص واألقوال كما تعطى يف" كما يضيف أنه.نثرا أو شعرا منطوقا أو مكتوبا جمموع كلما
2تنظيمها البنائيونظام بنائها وبنيتها املنطقية أو 

 ".  
وللخطاب منطق داخلي فهو ليس ناجتا بالضرورة عن ذات فردية يعربعنها، بل قد يكون 

  .اخلطاب فرتة زمنية
  :ومما سبق خنلص إىل أهم صفات اخلطاب واملتمثلة يف

  ـ اخلطاب متتالية من اجلمل  
  ـ فعل حيوي منتج  
  ـ وحدة تواصلية ونشاط لفظي  

 امللفوظ واملكتوب مشتغال يف التواصل وصانعا أمناطه اللغوية اخلاصة إبداعا واخلطاب جيمع بني    
  .وله دوافع اجتماعية ونفسية هلا ارتباطات بصناعة الداللة

                                                        
 إبراهيم صحراوي، حتليل اخلطاب األديب، دار اآلفاق، اجلزائر، ص، - 1
 25، ص، 1987البيضاء، املركز الثقايف العريب،  ، الدارميشيل فوكو، حفريات املعرفة، ترمجة، سامل يفوت - 2
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وحدة لغوية أمشل من اجلملة ، فاخلطاب تركيب من اجلمل  فكل التعريفات تتفق أن ان اخلطاب
  .  املنظومة طبقًا لنسق خمصوص من التأليف

 نظام من امللفوظات، والتأكيد على املظهر اللفظي للخطاب يتحدد أصال من أنهكما  

املظاهر اإلشارية تعبرياً  اشتغال اللسانيني على الكالم بوصفه مظهراً لفظيًا خاصًا بالفرد وكونه أكثر
مصدر اخلطاب فردي ، وهدفه اإلفهام  معيارية عامة عن اللغة اليت يعتمدون عليها بوصفها قاعدة

ورائه إىل  اخلاصية تقرر املصدر الفردي للخطاب بكونه نتاجًا يلفظه الفرد ويهدف من التأثري،وهذهو 
  . إيصال رسالة واضحة املرمى ومؤثرة يف املتلقي

اليت  يستشف متلقي اخلطاب املقصد الذي ينطوي عليه ، وأن يتمثل الرسالة الداللية البد أن     
ً  تكمن فيه ، وذلك لكي تكتمل دائرة مكونات أخرى من  االتصال ، وهنا البد أن حتضر أيضا

   . إىل املتلقي عناصر نظرية االتصال كالشفرة والسياق ، لكي ينفذ قصد القائل
  :وبعد هذا العرض نقف على الفروقات بين النص والخطاب والتي نلخصها في     

ة           ّ ّ  ثّقايف النّقديال تزال متثّل يف الوسط ال" النّص واخلطاب"إن إشكالي العريب إحدى أهم
ّ إشكاهلا بعدُ  لة اليت مل حيل كِ ات املشْ ّ ّ  ناإلشكالي ة ,على األقل ّ ائي ننا من  ،بصورة مقبولة و متّك

 ً ا ّ همَّني  على صعيد هذين ،االستفادة مما أجنز غربي ُ بدليل ما نراه ). النّص واخلطاب(املفهومني امل
احة ّ ة والثّقا ونلمسه يف الس ّ ة من خلط بني هذين املفهومنيالنّقدي ّ ة العربي ّ ؤية ،في ّ حلقيقة   وعدم وضوح الر

قة يف ّ منهما ما أدّى إىل عدم الدّ ، وصارت له  كل استعماهلما، فقد أصبح مفهوم اخلطاب شائعًا
العربية و  عديدة واقرتن مبفاهيم خمتلفة و متجددة، كما حظي باالهتمام يف كل من الثقافتني تعاريف

الذين تناولوه بالتعريف والتحليل، كل من خالل مرجعيته الفكرية  كثري من الباحثني لدنالغربية من 
املنتوج اإلبداعي الفين وأن اللغة هي  واطاره املعريف، ولئن كان النص قد استحوذ على مفهوم

شكل  لي جوهرالعملية التواصلية فالدراسات الغربية استوحته من النسيج لرتابط أجزائه وانسجام أواصره
  كال متكامال، يف حني أن العرب اسرتفدته من معاين االنتصاب؛ واالرتفاع؛ والظهور
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يف الثقافة الغربية جتاوز مفهوم النص اللفظي املدون واملكتوب إىل مفهوم آخر فهو )  texte(والنص
  .مرتبط من حيث تكوينه بالكتـابة

 -زئية إىل النص برمته؛ فاخلطاب لديهم كما يروم علماء النص وحمللو اخلطاب جتاوز اجلملة اجل      
، حبيث يتألف من صيغ ومجل مرتاصة منسجمة«من وجهة لسانية  ٍ كليةٍ واضحةٍ  فالنص حمكومٌ بوحدة

على  –فاخلطاب  1»املخاَطب ومتوالية، تصدر عن املخاطِب الذي يود تبليغ اخلطاب وإيصاله إىل
من امللفوظات، يتحدد مفهومه يف اللغة بناء على  وحدٌة لغوية أمشل من اجلملة، نظامٌ  - هذا األساس

ن فالنص ال يتحقق إال : التلفظ أوالعالقة بني طرفني فَّظ  َل َ تـ ُ خماطِب وخماَطب، وإذا كان اخلطاب ما يـ
 3ممارسة القراءة إسهام يف التأليف 2بوجود القارئ يف العملية التواصلية، فهو الذي مينحه وجوده كنص

وعة من امللفوظات النحوية والالحنوية، إنه كل ما ينصاع للقراءة عرب خاصية إن النص ليس جمم«إذ 
اجلمع بني خمتلف طبقات الداللية احلاضرة، داخل اللسان، والعاملة على حتريك ذاكرته التارخيية، هذا 
يعين أنه ممارسة مركب، يلزم اإلمساك حبروفها،عرب نظرية للفعل الدال اخلصوصي الذي ميارس لعبته 

   4»اخلها بواسطة اللساند
الة اخلاصة باألفراد أواجلماعات، وكل نسق من األنساق     واخلطاب نسق من العالمات الدّ

اخلطابية له مسات خالفية متيزه عن غريه من األنساق، ومن هذه اخلطابات ميكن تصنيف اخلطابات 
مسي خطابا جمموعة " ورمعرفا اخلطاب وفق هذا املنظ ميشال فوكوإىل خطاب عريب، أوفلسفي يقول 

وبذلك فهو بناء مغلق من اآلليات، وجمموع من .5امللفوظات اليت تنتمي على نفس التشكيلة اخلطابية
                                                        

م، 2008بريوت، ) 18(م) 70(مصطلحا اخلطاب والنص، الداللة يف الثقافة العربية، جملة كتابات معاصرة ع: فاتح زيوان - 1
 97ص، 

ن منشورات احتاد الكتاب دراسة يف نقد النقد  دمشق، م حممد عزام ، حتليل اخلطاب يف ضوء املناهج النقدية احلديثة، - 2
 130ص .م2003ط، . العرب، د

 .129ص  2002 1إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، املغرب، ط، صالح فضل ، مناهج النقد املعاصر، - 3
 1997، 2عبد اجلليل ناظم، دار توبقال للنشر، الدارالبيضاء، ط: ترمجة، فريد الزاهي، مراجعة جوليا كريستيفا،علم النص، - 4

 .14ص 
5 - m.faucault l'archéologie du savoir paris gallimard p153. 
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ذا املعىن جيعل املتلقي واعيا بأنه طرف يف حتديد معىن ) القارئ(القواعد الداللية الكتابية والشفوية، و
عيا ألنه يقدم من النص إمكانية من إمكانيات عدة الرسالة فيصبح أثناء مشاركته يف إنتاج املعىن وا

  .حتققه

كما أن النص ليس نصا ؛ألن النص يقف عند حدود البنية الداخلية يف حني أن اخلطاب 
كما أن النص بنية مغلقة حيدد .1أكثر مشولية فهو ال يتجاوزكيان البنية ليدخل كيان التاريخ بنيويا

ملية هلا وجهان ما يقوله الكاتب وما يقرؤه وجودها الكاتب يف حني ان اخلطاب هو ع
اخلطاب اتصال لغوي بني املتكلم :" بقوله )  MICHEAL SHORT(ميكل شورتويذهب .القارئ

واملستمع متبادل بينهما وتتوقف صيغته على غرضه االجتماعي ، فاخلطاب جتربة تساهم فيها أطراف 
ف ن خطاب، قارئ، وهذا األخري الذي مؤل: متعددة عن طريق التفاعل من اجل حتديد األدوار 

يسعى إىل حتليل اخلطاب من أجل الوصول إىل أقصى حد ممكن من املقروئية وقوفا على البىن اليت 
الفرق بني النص واخلطاب،من خالل  )فان ديك(يوضح . سامهت يف هذا اإلنتاج الفكري التواصلي

بنيوية والسياقية والثقافية، ومنطلقه يف ذلك إقامة حنو عام للنص، يأخذ بعني االعتبار كل األبعاد ال
أن اللسانيني اعتربوا اجلملة أعلى وحدة قابلة للوصف اللساين، معتربا أن امللفوظات ألن يعاد  هو

جمردة، ال تتجسد إال من خالل اخلطاب،     الذي يعد وحدة) النص(بناؤها، يف وحدة واحدة،هي 
يتم الربط بني النص كإعادة بناء نظري جمرد وبني سياقه كفعالية تواصلية، ويف إطار هذه العالقة، 

    .2التداويل

ولقد تداخل مصطلح اخلطاب مع مصطلح النص وال نكاد نلمس احلدود الفاصلة بينهما 
فالنص جمموع أقوال ذات نظام، وطريقة تشكيله تتألف فيه اجلمل، لتكون خطابا بعينه، قد ميثل هذا 

ال "يدا مماثال ومتطابقا، فالنص إذن هو ما يتوالد ويتناسل إنه اخلطاب النص كامال، جيسده جتس
                                                        

 3، ص،60مطاع الصفدي، اخلطاب الكبري، الفكر العريب املعاصر، ع - 1
-www.awu. 188،دمشق  ص2003حممد عزام ، حتليل اخلطاب يف ضوء املناهج النقدية احلديثة، م إ ك ع ،  - 2

dam.org 
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يتمتع حبداثة أو بقدم، إنه يتناسل يف جمموعة من األعمال وينزل دفعة واحدة،ولذلك فهو مطعم 
فاخلطاب " ،  وبني اخلطاب والنص عالقة قوية جداً  1مبجموعة هذه الطبقات والتشكيالت الرسوبية

لعالقات املشرتكة أي أنه تتابع مرتابط من صور االستعمال النصي ميكن جمموعة من النصوص ذات ا
الرجوع إليه يف وقت الحق، وإذا كان عامل النص هو املوازي املعريف للمعلومات املنقولة واملنشطة بعد 
االقرتان يف الذاكرة من خالل استعمال النص فإن عامل اخلطاب هو مجلة أحداث اخلطاب ذات 

أو مجلة اهلموم املعرفية اليت جرى التعبري عنها يف … كة يف مجاعة لغوية أو جمتمع ما العالقات املشرت 
  .2" إطار ما

  :مفهوم النصية

 متثيلة شكل النصية وتأخذ خطابية، واستمرارية نصي، حنو لتكوين تستحضر طرق" فهي النصية

 ومع قوله إىل اإلصغاء يف حتصرمها وتكاد حسب، النص معاجلة على تقتصر فالنصية ،3للخطاب سيميائية

ً  ذلك بدا أن والسيما واخلاصة، العامة باألحداث االملامات بعض تغفل مل ذلك  الستتباب  ضروريا

 وأسلوبية، وتداولية اتصالية، جوانب فيها يراعى النصية األشكال دراسة أن هذا ومعىن 4املذكورة املعاجلة

5حتمية بصورة وداللية،وحنوية
ً  أكثر اليوم وهي" مستمر لتفتح مناسبة فالنصية ،  ً  السابق من إحلاحا  ملا نظرا

ا، النصوص فهم يف مغالطات من  تراكم  أو املختلفة التصنيفية األحباث جتعل مغالطات ومقاربا

  6بالضرورة نظر إعادة موضوع والتقوميية اإلمجالية  الدراسات

                                                        
، ص 2007، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 6خلطاب بني الوضوح واالضطراب، جملة األثر، العدد حدود النص وا: رشيد حليم 1

85-  
 .6، ص1998، 1روبرت دى بوجراند، النص واخلطاب اإلجراء، ترمجة متام حسان، عامل الكتب، ط - 2
 ،1 ط سوشربسي، للبناين،بريوت،ا الكتاب ، دار  :علوش سعيد وترمجة، وتقدمي عرض املعاصرة، األدبية املصطلحات معجم - 3

 214، ص، 1985 – ه 1405 البيضاء، الدار
 .8م ص، 1989 ،بريوت،1 ط اآلداب، دار منهجية، ، مقاربات :العريب الشعري النص سويدان، يف سامي - 4
 148واإلجراءات، ص،  املفاهيم النص لغة حبريي، علم حسن سعيد - 5
 10العريب،  الشعري النص يف - 6
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 يف الفضل النص، ويعود علماء قبل من عاواس ترحيبا القت اليت املفاهيم من "النصانية" أو "النصيةو"
ما "درسلر ولفجانج "و"دوبوجراند روبرت" إىل ودالالته املصطلح هذا نشوء  مقدمة": األول يف كتا

 " دوبوجراند كتاب يف التام واحلقيقي نضجه املفهوم وعرف 1967 عام نشر الذي "النص علم في

 :سبعة   وضعها وهي اليت املعايري خالل من وذلك " واإلجراء والخطاب النص

 .اإلعالمية ،التناص ،الموقف رعاية ،القبول ،القصد ،االلتحام ،السبك

 اللغة يف املختلفة املستويات على يقتصر ال النظام مفهوم أن ،إىل النص دوبوجراند  يرى حيث

 ياراالخت عمليات خالل من إنشاؤها يتم حقيقية نظما بصفتها أيضا على النصوص بل عامة؛ بصفة

 النص أن  دوبوجراند يقرر ذلك إىل واستنادا هارتمان أوضحه ما حبسب واملفاضلة، واختاذ القرارات

 اللذين واالنتقاء احلكم قوامها عمليات خالل من يوجد الوظائف من جتمعا حبيث ميثل فعال، نظام

 أو السمة وهي يلتفع بأنه يوصف أن نص إنشاء عند ميكن االفرتاضي  هلذا النظام عناصر بني يكونان
 بل قد اجلملة، عن خمتلفة منزلة جمرد ليس الوصف ذا  النص و ،"النص" على اجلوهري للتعرف املعيار

  .1شروط من للجملة ما هلا ليس عناصر من يتألف وقد واحدة، كلمة من أكثر يكون
النص وتتفرع النصية من اللسانيات النصية، هذا التخصص الذي يهتم باخلصائص اليت جتعل 

ال اآلخر لعلم لسانيات النص، حيث احتل العمل على النصية  عبارة عن تسلسل للجمل، ومن ا
مكانا بارزا يف حبث النص اللغوي، فالنص بكليته ال بدَّ أن ينطوي على جمموعة مميزة من اخلصائص 

  .2تؤدي إىل التماسك واالنسجام من خالل تأمالت املتلقي يف النص املنجز
راعى فيهاومعىن هذا  ُ االتصالية واألسلوبية، وهنا يظهردور  أنَّ دراسة األشكال النصية ي

املفسرين يف املعاجلة النصية فعملهم يقوم على النظر إىل النص القرآين كامال  فاكَّدوا على التماسك 
، فهي تشتغل على النص، وملقاربته وظفت خمتلف ما )الصويت، الصريف، النحوي، الداليل( النص
أوماجاء  به  بارتأو كريستيفاأو غريماسا من دراسات، سواء يف السميائيات مثل ما جاء به سبقه

                                                        
  -97،ص  1998،  1عامل الكتب ، القاهرة  ط ترمجة متام حسان ، النص واخلطاب واإلجراء،: جراند، روبرتدوبو  1
 98،ص 2001، 1أمحد عفيفي، حنوالنص اجتاه جديد يف الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق،  القاهرة، ط - 2
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يف السرديات وحىت استثمار ماقدمته البالغة القدمية واحلديثة، والدراسات السوسيولسانية  جنييت
ميكنها  إن اللسانيات النصية: "حماوال تعريفها جون ميشال آدموعلم النفس اللساين، واملعريف يقول 

، إال أنه يؤكد ضرورة 1"اليوم أن حتدد كمجموع نظري يستطيع أن يستوعب كل هذا اإلرث املعريف
 .معرفة الطريقة اجليدة اليت تعيننا على استثمار هذا املوروث لتجنب الوقوع يف التلفيق العلمي

                                                        
1 - Jean Michel Adam; Eléments de la linguistique textuelle; Théorie et pratique de L'analyse 
textuelle deuxième édition margage1990 p9 
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لسانيات النص بتشعبها إىل حد بعيد وليس هناك سوى قدر ضئيل من  تتسم مفاهيم      
ا ومناهجها ، وإذا كان النصيون يقرُّون بصعوبة الدرس النصي، إذ   1االتفاق حول مفاهيمها وتصورا

،  فإن تعريفات لسانيات النص رغم ذلك 2ليس  مثة استقرار بعدُ حول مفاهيمه أو تصوراته متاما
فرع من فروع علن اللغة  خالف يف تعريفه، ففي قاموس اللسانيات التطبيقية هومتقاربة وال يوجد 

ا أجزاء النص وترتبط لنصوص املنطوقة واملكتوبة، وهذه يدرس ا الدراسة تؤكد الطريقة اليت تنتظم 
 3عن الكل املفيد فيما بينها تنجر

عىن بدراسة مميزات النص :النص لسانيات ُ ه وحمتواه م فرع من فروع اللسانيات ي ن حيثُ حدُّه ومتاسُك
دد هذا النص حماور اللسانيات النصية يف النقاط التالية )التواصلي(اإلبالغي   :حيُ

ما•   .احلد واملفهوم وما يتصل 
لي وما يرافقه من عناصر ووظائف ُلغوية داخل مقام تواصلي•   .احملتوى التَّواصُ
ق•  ُ حتتل مسألة  Textualite" ابالً للمصطلح الغريبلتماسك واالتساق أو ما نصطلح عليه بالنصية م

ا جتري على ا النص النصية هذه مكانًا مرموقًا يف البحث اللساين؛ أل  حتديد الكيفيَّات اليت ينسجم 

ُ األول لكل عملية تكشف عن األبنية اللُّغوية، فهو كوثيقة مكتوبة أو  ملفوظ أو تلفُّظ حاضر املرجع

متتاليات مبنية،  من حيث هي وحدات لسانيَّة، تتحكم فيها قواعد إنتاج وكيفية متاسكها وجتاورها
  4"الكشف عنها يف-كقطاعني لسانيني- يشرتك حتليل اخلطابولسانيات النص

عرفه بأنه ُ ٍ لنحو النَّص، وي ٌ : "وهناك من يستعمل لسانيات النَّص كمرادف ة  حنو دَ ْ يتَّخذ النَّص كلَّه وح
ويستعملها كذلك مرادفًا لعلم لغة " األحناء السابقة عليه انت احلال يفللتحليل وليس اجلملة، كما ك

                                                        
 2علم لغة النص، ص،  - 1
 علم لغة النص، املقدمة - 2
 35املرجع نفسه، ، - 3
 3: ، ص"حنو منهج لتحليل اخلطاب الشعري: لسانيات النص - 4
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اللُّغة  جتاوز الدراسة اللُّغوية مستوى اجلملة إىل مستوى النص، والربط بني«: بأنه النَّص، ويعرفه
   1.»واملوقف االجتماعي

عاجلةٍ للنص تدخل يف إطار لسانيَّات ُ إالَّ أن  النص، وقد أشار بعض الباحثني إىل وجود م
ا للتعدد ً ا يف هذه النقطة بني اللسانيني، تبع نً ُ والتباين يف املدارس اللغوية؛ حيث خيتلف  هناك تبايـ

سعيد البحريي معاجلة النَّص يف إطار لسانيات النص، بشرط  .لديهم تعريفُ النص، وقد أدخل د
ا تتعداه بإدراج اجلانبني عدم اقتصارها على   2 .الداليل، واملقامي: اجلانب الرتكييب، وإمنَّ

وقد تعددت مفاهيم اللسانيات النصية، فكل عرفها بطريقته فهي علم حديث النشـأة     
مستوى اجلملة إىل مستوى النص، وتربط "  بـرزإىل الوجود منذ الستينات، حيث يتجاوز يف الدراسة 

لة اجتاهًا لسانيًا جديداً على حنو ي تخذ النص كله وحدة بني اللغة واملوقف االجتماعي مشّك
) النصية( وقد تعدت الدراسات اللسانية. النص بديـال  حقيقيا لـنحو اجلملة حبيث يعترب  3"للتحليل

ا  مل تعد كافية للوصف اللغوي  اجلملة إىل بنية لغوية أكرب وقد . منها يف التحليل وهي النص، أل
دّ علم النص يف نظر علماء اللسانيات تطويراً وتوسيعًا  غل به البنويون عُ لنحو اجلملة، الذي شُ

األوربيون واألمريكيــون على حد سـواء  منذ سـوسري وبلومفيلد هاريس  ومرورا بسابري ووصوال إىل 
  .تشومسكي واللسانيات التوليدية التحويلية 

برزعلم النص كحقل معريف جديد مث ما انفك أن أحتل مكانة ضمن العلوم اللسانية،     
ور سعد مصلوح يف هذا الشأن على أن الفهم احلق للظاهرة اللسانية يوجب دراسة اللغة ويؤكد الدكت

ا :" دراسة نصية فهو يعرف هذا احلقل املعريف بقوله منط من التحليل ذو وسائل حبثية مركبة متتد قدر
اجلملة الشخصية إىل مستوى ما وراء اجلملة باإلضافة إىل فحصها لعالقات املكونات الرتكيبية داخل 

وتشمل عالقات ما وراء اجلملة مستويات ذات طابع تارخيي، يبدأ من عالقات ما بني اجلمل، مث 
                                                        

 66: ، ص"البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصية - 1
 .69: السابق، ص - 2
برند سبلنر، علم اللغة والدراسات األدبية دراسة األسلوب، البالغة، علم اللغة النصي، ترمجة  حممود جاد الرب، الدار الفنية  - 3

 .184، ص  1، ط1991للنشر والتوزيع، القاهرة، 
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ولسانيات النص فرع معريف جديد تكون بالتدرج  يف النصف   1.اخلطاب بتمامه الفقرة، مث النص، أو
السابقة اليت كانت الثاين من الستينيات والنصف األول من السبعينيات كردة فعل مغايرة على املناهج 

وحدة لغوية قابلة للتحليل يهتم  تعترب اجلملة هي املوضوع األساسي للدراسة اللسانية، كونه أكرب
الربط والتماسك : بدراسة النص باعتباره الوحدة اللغوية الكربى وذلك بدراسة جوانب عديدة أمهها

ل واملتلقي(  النصووسائله وأنواعه  واإلحالة، والسياق النَّصي ودور املشاركني يف ، وعليه توجب )املرسِ
أن يبقى حبثه حمصورا يف أبنية النصوص وصياغتها  ) vandijk(ديكعلى اللساين النصي مبفهوم فان 

وعليه فاللسانيات هلا قواعدها اليت   2"مع إحاطته بالعالقات االتصالية واالجتماعية والنفسية العامة 
د وضعت خصيصا هلا باعتبارها علما جديدا من أجل تشكيل مل توجد يف علوم سابقة هلا، بل قواع

وقد اختذت اللسانيات النصية هدفًا رئيسًا ترمي . نص باعتباره الوحدة الكلية الكربى الرتكيبية للتحليل
الوصول إليه؛ وهو الوصف والتحليل والدراسة اللغوية لألبنية النصية، وحتليل املظاهر املتنوعة ألشكال 

  .يالتواصل النص
ولدت لسانيات النص من رحم البنيوية الوصفية القائمة على حنو اجلملة يف أمريكا، فقد قام 

، ويف أواخر  3بدراسة ركز فيها على احلدث الكالمي يف موقف االجتماعي dell hymersدل هيمر
ا الستينيات تالقت آراء جمموعة من اللسانيني الذين أسبق  بعضهم على بعض حول فكرة لسانيات م

، فكثري من الظواهر مل تفسر يف إطار اجلملة تفسريا كليا فاجته الوصف إىل النص ألنه  4وراء اجلملة
يذهب يف حتليله إىل قواعد جديدة داللية وتركيبية، وهلذا قرَّر اللسانيون أن حنو النص بالنسبة ألي لغة 

                                                        
 .56- 55،ص2001، 1هرة، مصر،ط،أمحد عفيفي، حنو النص، اجتاه جديد يف الدرس اللغوي، مكتبة زهراء الشرق، القا - 1
فولفجانغ منية وديرت فيهجري، مدخل إىل علم اللغة النصي ، ترمجة ، فاحل شبيب العجمي جامعة امللك سعود ، الرياض ،  - 2

 21ه ، ص، 1419م ـ 1998اململكة العربية ،  
، 2000، 1شر والتوزيع  القاهرة، مصر،طصبحي إبراهيم الفقي، علم النص بني النظرية والتطبيق، دار قباء للطباعة والن - 3
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من إعادة قراءة بعض املفاهيم ، ولسانيات النص متكننا  1هو أكثر مشولية من النحو يف حدود اجلملة
 .اللغوية من خالل وسائل االتساق واالنسجام ما ينتج بوجود وحدة عضوية كاملة

ويرى حممد الشاوش أن لسانيات النص برزت بديال عن النظريات النقدية؛ إذ مل تقدم تلك 
ا يف تلك  النظريات على اختالفها مقاربة نصية رصينة؛ لذلك اجتهت إىل اللسانيات، لالستعانة

املهمة، غري أن اللسانيات مل تستطع أن تستجيب هلذا املطلب بالوسائل املتاحة، فهي وسائل منصبٌّ 
أغلبها على قضايا اجلملة، لكن هذا املطلب كان دافعا إلعادة النظر يف املناويل اللسانية من أجل 

  .توسيعها مبا يتناسب وقضايا النص
وج إىل عامل النص للكشف عن أسراره متجاوزة بذلك تطورت لسانيات النص وحاولت الول

اجلملة كوحدة أساسية للتحليل، فهي تركز على النص كبنية كلية، ال على اجلمل كبنية فرعية، واختذ 
البحث  يف لسانيات النص، النص أشكاال  عدة تبعا لألبنية اليت استند إليها علماء النص فمنهم من 

ا ومنهم من اختذ اللسانيات االجتماعية منطلقا له، اعتمد على اللسانيات البنوية  مبختلف اجتاها
النصوص اللسانيات  فهو جيمع بني معارف شىت متظافرة على دراسة النصوص، وعلى هذا اجتذبت

وفضاءاته، ومعانيه املتعالقة القبلية  النصوصية بناء على أن حنو النص يشمل النص، وسياقه، وظروفه،
ومن ذلك فإن اللسانيات النصية   كثرية حتيط بالنص روف املتلقي وثقافته وأشياءوالبعدية، مراعيا ظ

منطقية وداللية وتركيبية  قد ضمت عناصرمل تكن يف لسانيات اجلملة، عناصر بناء قواعد جديدة
ويتضح هذا يف قول . لتقدمي شكل جديد من أشكال التحليل لبنية النص، وتصورمعايري التماسك

أخذت اللسانيات النصية بصفتها العلم الذي يهتم ببنية «: إذ يقول ) rook(روك اللغوي األملاين
ا يف االستعمال شيئا فشيئا مكانة هامة يف النقاش العلمي للسنوات  النصوص اللغوية وكيفية جريا
األخرية، فال ميكن اليوم أن نعدها مكمال ضروريا لألوصاف اللغوية اليت اعتادت أن تقف عند اجلملة 
معتربة إياها أكرب حد للتحليل، بل حتاول اللسانيات النصية أن تعيد تأسيس الدراسة اللسانية على 

نص ( قاعدة أخرى هي النص ليس غري، لكن هذا ال يعين أننا نعتمد املعىن املتداول بني الناس للنص
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اع األفعال بل ينبغي أن ندرج يف مفهومنا للنص كل أنو ) مكتوب عادة ما يأخذ شكل منتوج مطبوع
أحدمها ينطلق من عدم   2وترجع لسانيات النص إىل اجتاهني.1 » التبليغية اليت تتخذ اللغة وسيلة هلا

كفاية حنواجلملة لوصف الظواهر اليت تتجاوز حدود اجلملة ليتناول بالدراسة النص باعتباره وحدة 
صحاب هذا االجتاه و دارسوه و قد أخذ أ. للتحليل وليست اجلملة كما كان احلال يف االجتاه السابق

واجلوانب ) حنو النص(يكشفون عن احلاجة املاسة إليه )  Brinkerهاليداي و رقية حسن وبرينكر(
  . الواجب اعتبارها يف النص و املهام اليت ميكن أن يؤديها حنو النص

ّ ويعتربه منطلقا و بدرس تركبه ومفاصل أما االجتاه الثاين فيتناول النص من حيث هو ه كل
فقد اهتمت لسانيات النص من خالل حبثها عن العالقات املعنوية غري الظاهرة اليت . صياغة و حمتوى

تعمل على جتسيد متاسك النصوص وانسجامها باملستوى الداليل ومن مث كان االهتمام بالنص بوصفه 
  .حدثا اتصاليا
ته عناصر أخرى مل حنوالنص يراعي يف وصفه وحتليال :"فيعرفها بقوله سعيد حسن حبرييأما 

توضع يف االعتبار قبل، ويلجأ يف تفسرياته إىل قواعد داللية ومنطقية إىل حوار القواعد الرتكيبية، 
حاول أن يقدم سياقات علمية دقيقة لألبنية النصية وقواعد ترابطها وبعبارة موجزة قد حددت للنص 

ومن هذا التعريف أن لسانيات النص .3مهام بعينها ال ميكن أن ينجزها بدقة إذا التزم حد اجلملة
تتميز خبصائص باعتبارها علما جديدا من أجل تشكيل نص باعتباره الوحدة الكلية الكربى الرتكيبية 

وبذلك أخذت لسانيات النص بصفتها العلم الذي يهتم ببنية النصوص اللغوية وكيفية .للتحليل
ا يف االستعمال شيئا فشيئا مكانة هامة يف النقا فال ميكن اليوم أن .ش العلمي للسنوات األخريةجريا

نعدها مكمال ضروريا لألوصاف اللغوية اليت اعتادت أن تقف عند اجلملة معتربة إياها أكرب حد 
للتحليل بل حتاول اللسانيات النصية أن تعيد تأسيس الدراسة اللسانية على قاعدة أخرى هي النص 

                                                        
 .168،   167م، ص، 2000خولة طالب اإلبراهيمي، مبادئ يف اللسانيات دار القصبة، اجلزائر،  - 1
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عىن املتداول بني الناس للنص،بل ينبغي أن ندرج يف مفهومنا لكن هذا ال يعين أننا نعتمد امل. ليس غري
تم بالنصوص " كما أن   1للنص كل أنواع األفعال التبليغية اليت تتخذ اللغة وسيلة هلا لسانيات النص 

ال غري، فهي تقتصر على االهتمام ببنية النصوص النحوية وتوظيفها يف االستعمال، وتعمل على 
فلسانيات النص يف دراستها وحتليلها، تتجاوز مستوى . 2"النص ال غريهتأسيس النص على قاعدة 

اجلمل إىل مستوى النصوص، ذلك أن النص مكون متكامل من اجلمل املرتابطة لغويا ودالليا، وهو 
يتفاعل معه وحياول فهم مقاصده وغاياته وذلك باعتباره وحدة واحدة   موجه إىل القارئ، فهذا األخري

النص يشكل نسيجا متناميا ومتشابكا من اجلمل، وهذا ما جعل لسانيات النص  أساسية، كما أن
فهي تتداخل مع علوم اللغة كالنحو والصرف واألصوات والبالغة والنقد، . تتسم بالتداخل املعريف

لغوية كعلم االجتماع وعلم النفس اللغوي وعلم النفس االجتماعي  وتتداخل أو تتفاعل مع علوم غري
يف املتكلم أواملبدع، فأهم ملمح أهم  املنطق من حيث إن هذه العلوم تؤثر بوجه أو بآخروالفلسفة و 

لقد كان . عدة علوم ارتكاز ملمح يف لسانيات النص أنه غين متداخل االختصاصات يشكِّل حمور
للسانيات النص الفضل يف االنتقال بعملية التحليل اللغوي من مدارها الضيق املرتبط باجلملة ذات 

لنظام القواعدي حيث تتوقف الداللة عند حدود خصائصها الصرفية و الرتكيبية إىل مدار أوسع ا
ومستوى أعم هو مستوى النص باعتباره وحدة داللية تواصلية اجنازيه تتقاطع فيه عدة معطيات و 

أنه وحدة لغوية كربى وذلك بالنظر إىل وسائل االتساق وآليات  حول النص على اعتبار تتمحور
  نسجام دون إمهال السياق ودور املتلقياال

يرى إبراهيم الفقي أن علم اللغة النصي فرع من فروع علم اللغة الذي  يهتم بدراسة النص 
باعتباره الوحدة اللغوية الكربى ؛ وذلك بتناول جوانب عديدة أمهها وسائل التماسك والرتابط 

كز على أسس داللية ومنطقية يف تفسرياته أما سعيد حبريي فريى أنه علم يرت. 3واملنطوق واملكتوب
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ا يف وصف النص و حتليله ، حياول أن يقدم صياغات كلية دقيقة لألبنية  ويضم عناصر مل يهتم 
: الذي يقول Van Dijkفندايك تعود البداية احلقيقية للدراسة النصية إىل   1النصي وقواعد ترابطها

البا عند حدود وصف اجلملة وأما يف علم النص، فإننا لقد توقفت القواعد واللسانيات التقليدية غ«
نقوم خبطوة إىل األمام، ونستعمل وصف اجلمل بوصفه أداة لوصف النصوص، وما دمنا نستتبع هنا 
املكونات املعتادة للقواعد، وسنستعمل النصوص املستخدمة بغية وصف اجلمل، فإننا نستطيع أن 

ذا فقد اخت 2»نتكلم عن قواعد النص ذت اللسانيات النصية هدفا رئيسيا ترمي الوصول إليه ، و
وهوالوصف والتحليل والدراسة اللغوية لألبنية النصية، وحتليل املظاهر املتنوعة ألشكال التواصل 

عن باجلوانب الداللية عناية كافية، مما جعل علماء النص « ، واهتمت بالداللة والسياق،  3النصي ُ مل ي
بنية اللغوية ما يزال مقتصرا على وصف اجلملة، بينما يتضح من يوم إىل يرون أن البحث الشكلي لأل

 4»اخلطاب أوسع لنحو النص وحنو آخر أن جوانب كثرية هلذه األبنية ال ميكن أن توصف إال يف إطار

تشتغل لسانيات النص على النص، وملقاربته وظفت خمتلف ما سبقها من دراسات، سواء يف   .
ء به غرمياس أو كريستيفا أو بارت أو ماجاء به جنييت يف السرديات، وحىت السميائيات مثل ما جا

قدمته البالغة القدمية واحلديثة والدراسات السوسيولسانية وعلم النفس اللساين، واملعريف،  استثمار ما
إن اللسانيات النصية ميكنها اليوم أن حتدد كمجموع نظري : "يقول جون ميشال آدم حماوال تعريفها

، إال أنه يؤكد ضرورة معرفة الطريقة اجليدة اليت تعيننا 5"طيع أن يستوعب كل هذا اإلرث املعريفيست
  .على استثمار هذا املوروث لتجنب الوقوع يف التلفيق العلمي

                                                        
 .119سعيد حبريي، املرجع السابق، ص،  - 1
رعياشي، ضمن كتاب العالماتية وعلم النص، املركز فندايك، النص بىن ووظائف مدخل أويل إىل علم النص، ترمجة، منذ - 2

 1/147م، بريوت،  2004، 1الثقايف العريب، ط
 31م، ص2001، 1أمحد عفيفي، حنوالنص اجتاه جديد يف الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، ط - 3
ترمجة حممود جاد الرب، الدار الفنية برند شبلنر، علم اللغة والدراسات األدبية دراسة األسلوب البالغة علم اللغة النصي،  - 4

  184ص. م1987للنشروالتوزيع، الرياض، 
5 Jean Michel Adam; Eléments de la linguistique textuelle; Théorie et pratique de 

L'analyse textuelle deuxième édition margage1990 p9 
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ا جتري على حتديد الكيفيَّات  حتتل مسألة النصية هذه مكانًا مرموقًا يف البحث اللساين؛ أل
ا النص، فه ُ األول لكل عملية  تلفُّظ حاضر ملفوظ أو و كوثيقة مكتوبة أواليت ينسجم  املرجع

تكشف عن األبنية اللُّغوية، وكيفية متاسكها وجتاورها من حيث هي وحدات لسانيَّة، تتحكم فيها 
يف  - كقطاعني لسانيني   -قواعد إنتاج متتاليات مبنية يشرتك حتليل اخلطاب ولسانيات النص 

1الكشف عنها
"  

عرفه بأنه وهناك من ُ ٍ لنحوالنَّص، وي ٌ يتَّخذ النَّص كلَّه : "يستعمل لسانيات النَّص كمرادف حنو
ة للتحليل وليس اجلملة، كما كانت احلال يف األحناء السابقة عليه دَ ْ ويستعملها كذلك مرادفًا " وح

، والربط بني جتاوز الدراسة اللُّغوية مستوى اجلملة إىل مستوى النص: "لعلم لغة النَّص، ويعرفه بأنه
  2".اللُّغة واملوقف االجتماعي

عاجلةٍ للنص تدخل يف إطار لسانيَّات النص إالَّ أن هناك  وقد أشار ُ بعض الباحثني إىل وجود م
ا للتعدد والتباين يف املدارس اللغوية؛ حيث خيتلف لديهم  ً ا يف هذه النقطة بني اللسانيني، تبع نً ُ تبايـ

البحريي معاجلة النَّص يف إطار لسانيات النص، بشرط عدم سعيد . تعريفُ النص، وقد أدخل د
ا تتعداه بإدراج اجلانبني .الداليل، واملقامي: اقتصارها على اجلانب الرتكييب وإمنَّ

 3  

  :أهداف لسانيات النص
أخذت اللسانيات النصية بصفتها العلم الذي يهتم :" :" )rook(األلماني روكيقول اللغوي 
ا يف االستعمال شيئا فشيئا مكانة هامة يف النقاش العلمي ببنية النصوص اللغوي ة وكيفية جريا

للسنوات األخرية، فال ميكن اليوم أن نعدها مكمال ضروريا لألوصاف اللغوية اليت اعتادت أن تقف 
عند اجلملة معتربة إياها أكرب حد للتحليل، بل حتاول اللسانيات النصية أن تعيد تأسيس الدراسة 

على قاعدة أخرى هي النص ليس غري، لكن هذا ال يعين أننا نعتمد املعىن املتداول بني اللسانية 

                                                        
 3: ، ص"حنو منهج لتحليل اخلطاب الشعري: لسانيات النص 1
يد،  2  .66: ص1998،  اهليئة املصرية العامة للكتاب، "البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصيةمجيل عبد ا
 69املصدر السابق، ص،  3
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الناس للنص بل ينبغي أن ندرج يف مفهومنا للنص كل أنواع األفعال التبليغية اليت تتخذ اللغة وسيلة 
 ومن هنا تسعى لسانيات النص إىل حتليل البىن النصية  الذي يتجلى يف إحصاء األدوات. 1"هلا

والروابط اليت تساهم يف التحليل والتماسك النصي، كما تسعى إىل حتقيق هدف يتجاوز قواعد إنتاج 
أن العمل  « Robert Alain de Beaugrand » "دوبوجراند"اجلملة إىل قواعد إنتاج النص، يرى 

ة من حيث هوعامل ناتج عن اإلجراءات االتصالي 2األهم للسانيات النص هودراسة مفهوم النصية
ا اجلمل إىل . املتخذة من أجل استعمال النص فلسانيات النص تنطلق من دالالت عامة تتجاوز

وحدات نصية كربى؛ ألنَّ هدفها هو حتديد الوسائل اليت مكنت من ربط اجلمل والوصول إىل وحدة 
وشكلت منها وحدة داللية متالمحة األجزاء، ويرى صبحي إبراهيم الفقي أنه من أسباب . النص

ا التحليالت من مستوى اجلملة مل تعد كافية ا للجوء إىل الدراسة النصية، هوأن أوجه الرتابط اليت أفرز
لتغطية مستوى النص وإجياد العالقة بني فقرة وفقرة، ونص ونص وهكذا يربزعند النظر إىل السور 

ة النصية، كما هي القرآنية، فال ميكنه إدراك هذه الصلة والرتابط من خالل حنو اجلملة، بل النظر 
3مبفهومها الواسع

دف لسانيات النص إىل وصف النصوص حنويا ولسانيا ،ووصف اجلمل . كما 
حسب املدارس اللسانية، فهي تدرس النص على أساس أن النص مجلة كربى جتعل منه نصا منسجما 

ات النص على اجلملة من مرتابطا بالرتكيز على الروابط الرتكيبية والداللية، وهلذا فقد ركز اهتمام لساني
ونفصد :"لسانيات النص )   GULISH RAIBAL(ناحية، والنص من ناحية أخرى، يقول كوليشرايبال

حنو النص جمموعة األعمال اللسانية اليت متلك خاصية جنعلها موضوع دراستها يف املتواليات اخلطابية 

                                                        
 .168،   167م، ص، 2000خولة طالب اإلبراهيمي، مبادئ يف اللسانيات دار القصبة، اجلزائر،  - 1
ا ،عالقات التماسك النحوي النصي، وأبنية التطابق ومن بني الظواهر الرتكيبية النصي - 2 ة اليت تسعى لسانيات النص إىل العناية 

والتقابل وحاالت احلذف والتحويل إىل الضمري  وغريها من الظواهر الرتكيبية اليت خترج عن إطار اجلملة املفردة، واليت ميكن 
ودي . 322-321:بالغة اخلطاب وعلم النص ص:صالح فصل: رتفسريها تفسريا دقيقا إال من خالل وحدة النص للكلية ،بنظ

 .95:بوجراند، النص واخلطاب واإلجراء،ص
 .52ص 1علم اللغة النص ، ج: صبحي إبراهيم الفقي - 3
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ية تسعى لسانيات النكما    1ذات األبعاد اليت تتجاوز حدود اجلملة ص إىل حتليل البين النصّ
واستكشاف العالقات النسقية املفضية إىل اتساق النّصوص و انسجامها و الكشف عن أغراضها 

أن مهام لسانيات النص تتجلى يف إحصاء األدوات  2"صبحي إبراهيم الفقي"التداولية، إذا يرى 
الروابط يف حتقيق التماسك  ويتحقق هذا األخري بإبراز دور تلك. والروابط اليت تسهم يف التحليل

  . النصي مع االهتمام بالسياق و أنظمة التواصل املختلفة
فمن أهم مالمح لسانيات النص دراسة الروابط مع التأكيد على ضرورة املزج بني املستويات 

  . اللغوية املختلفة وهذا إىل اإلتساق الذي يتضح يف تلك النظرة الكلية  للنص دون فصل بني أجزائه
ا عناصر مل توضع يف االعتبار من قبل، وتلجأ يف فلس انيات النص تراعي يف وصفها حتليال

ية اليت تسعى لسانيات النص إىل العناية  ا إىل قواعد تركيبية ومن بني الظواهر الرتكيبية النصّ تفسريا
ل إىل عالقات التماسك النحوى النصي، وأبنية التطابق و التقابل، وحاالت احلذف والتحوي: ا

الضمري النصوص، و يرها من الظواهر الرتكيبية اليت خترج عن إطار اجلملة املفردة و اليت ال ميكن 
ة ّ إىل جوار القواعد الداللية و املنطقية    .  تفسريها تفسريا دقيقا إّال من خالل وحدة النص الكلي

النص، إذ مل يعد االهتمام فهي تسعى إىل حتقيق هدف يتجاوز قواعد إنتاج اجلملة إىل قواعد إنتاج 
مقتصرا على األبعاد الرتكيبية للعناصر اللغوية يف انفرادها و تركيبها، بل لزم أن تتداخل معها األبعاد 

فليس . الداللية و التداولية حىت ميكن أن تفرز نظاما من القيم و الوظائف اليت تشكل جواهر اللغة
دي االكتفاء بالوصف الظاهري ملفردات  و أبنية تتضمن يف أعماقها دالالت مرتاكمة نشأت من ا

  . عن استخدامها و توظيفها يف سياقات و مقامات خمتلفة

                                                        
 11، ص، 1986، 26عبد اجلليل غزالة، حنو النص بني النظرية والتطبيق، انوال الثقايف، املغرب، ع،  - 1
 ".56"، ص1علم اللغة النصي، ج: صبحي إبراهيم الفقي. د - 2
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أن العمل األهم للسانيات النص هو  ” Robert Alain de Beaugrand “ "دوبوجراند"يرى 
ية ة من أجل من حيث هوعامل ناتج عن اإلجراءات االتصالية املتّخذTextuality “  دراسة مفهوم النصّ

  1استعمال النص
ا تنطلق من  دالالت عامة ) حما(و هكذا يكون متيز لسانيات النص يف اتّساع جمال الرؤية بأ

ية كربى، ألن هدفها حتديد الوسائل اليت مكنت من ربط اجلمل و  تتجاوز اجلمل إىل وحدات نصّ
  .2شكلت منها وحدة داللية متالمحة األجزاء

  :النصية عند الغرب 
مبختلف  هوم النصية يقوم عند مفكري لسانيات النص على أساس مفهوم النصإن مف

ا جمموعة معايري حتدده طاملا   جوانبه، فهي خاصية تطلق عليه كونه نصا، فيتميز عما ليس نصا، أل
  .كان كذلك

النصية أهم مبحث يف لسانيات النص، و قد خصت النص بالدراسة من حيث هو بنية   
ا مج و يكون ذلك رصد العناصر القارة يف " نص" يع ما نسمعه، و نطلق عليه لفظ جمردة تتولد 

ا و توارخيها و مضامينها ومن أجل أن تكون لكل نص  3مجيع النصوص املنجزة مهما كانت مقاما
نصية جيب أن يعتمد على جمموعة من الوسائل اللغوية اليت ختلق النصية؛ حبيث تساهم هذه الوسائل 

ملة كما وضح كل من هاليداي  و حسن و هذه املعايري هي خصائص معينة متيز يف وحدته الشا
النصوص بتوافرها فيها، و تتناىف النصية إذا تنافت هذه املعايري من املقطع اللغوي أو املتتالية اجلملية ، 

النص هو املوضوع الرئيس يف التحليل ولوصف اللغوي وأن حتليل  أنHertman هارتمانويرى 

                                                        
 ".95"، ص1998، 1متام حسان، عامل الكتب، القاهرة، ط. النص و اخلطاب و اإلجراء، ترمجة د: دوبوجراند - 1
حيث استطاعت . إن االنتقال من لسانيات اجلملة إىل لسانيات النص هو انتقال يف املنهج و أدواته و إجراءاته و أهدافه - 2

إذ متكن من حتديد العالقات اليت تربط بني اجلمل . وغ حمّطات متقدمة مل تستطع لسانيات اجلملة الوصول إليهالسانيات النص بل
دة منها املعجمي و النحوي و الداليل  فلم يكن االنتقال من لسانيات اجلملة إىل. و فقرات النصوص على مستويات متعدّ

 18األزهر الزناد، نسيح النص ،ص، - 3
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ما هو إال حتليل يتجاوز النظام إىل كيفيات االستخدام، و تفسري النصوص عنده يقوم على النصوص 
  عناصر داخلية و أخرى خارجية إنه بإجياز البحث عما جيعل من النص نصا 

فقد أشار إىل النصية يف معرض حديثه عن البناء النصي  )N.E.Enkvist(إريك انكفيست أما  
  :تتكون من ثالثة أنواع من العناصرالرئيسيةالسليم و الذي اعتربه وظيفة 

إنه يعتمد على البناء النحوي السليم للجمل املنفردة؛ فالنص املتكون من مجل غريسليمة البناء  :أوال
 .يعد نصا غري سليم البناء

 .إنه يعتمد على النمط الذي تنسج به اجلمل، و تربط ببعضها، حىت تؤلف النص :ثانيا

طاملا . فالبناء النصي السليم هو صورة أخرى للنصية 1آنفا إنه يعتمد على السياقو كما أشرنا  :ثالثا
 .يبحث كيف يكون النص نصا

النص فهم أوجه الرتابط النحوي املتجاوزة للجملة الواحدة إىل  حنو إن غاية علم النص أو
د الغرب قصرية من اجلمل تؤلف نصا حمددا ، فقد اعتنت الدراسات النصية عن سلسلة طويلة أو

مبفهوم التماسك على اعتبار أنه املؤشر يف وجود النص، والرابط بن أجزاء النص،وهم يصرون على 
ما يسمى النظرة الكلية للنص بفضل مجلة من الوسائل واألدوات، وبالتايل  وحدة ومتاسك النص أو

ارسني االعتناء من مهام حنو النص دراسة اخلواص اليت تؤدي إىل متاسكه، فقد حاول جمموعة من الد
بدراسة حنو النص ولعل أمههم  هاليداي وفان دايك وديبوجراند الذين تناولوا وسائل الرتابط النصي 
اليت تسهم يف نسج النص، كما انصب اهتمامهم على ظواهر نصية كلية تبحث يف الصفات اليت 

الذي  ) s.i.petofi(توفيجيب توافرها يف النص، كما ظهر منهج التحليل التوليدي للنص ـ لصاحبه 
حاول أن يقدم عدة أشكال لوصف النص وحتليله ، فانطلق من رؤية جوهرية واضحة اعتربت النص 

ال   2وحدة كلية، كما رأى أنه من الضروري أن تكون النظرية حنوية األساس ذا يكون قد فتح ا و

                                                        
قسنطينة، . انكفيست، األسلوبية اللسانية، ترمجة أمحد مؤمن معهد اللغات األجنبية، مطبوعات منت وري،  نيلس أريك - 1

 ، ص 2001فيفري 
 54فولفجانغ منية وديرت فيهجري، مدخل إىل علم اللغة النصي ، ص  - 2
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ويف هذا   1وأمشل، إنه حنوالنصبالنسبة ملنظري حنواجلملة أن ميروا من مستوى اجلملة إىل مستوى أعم 
إن اللغة ال تأيت على شكل كلمات أومجل مفردة بل يف نص :" (Harris)" هاريسالصدد يقول 

فحاول بذلك الوصول إىل وصف بنيوي للنصوص ال يفقد عند حدود اجلملة ولكي  2"متماسك
سات اللغوية أنه البد من جتاوز مشكلتني وقعت فيهما الدرا" هاريس"يتحقق هذا اهلدف رأى

  :الوصفية والسلوكية ومها
  .قصرالدراسات على اجلملة والعالقات فيما بني أجزاء اجلملة الواحدة :األولى
 .   الفصل بني اللَّغة واملوقف االجتماعي :الثانية

دّ األمريكي  َ ع ُ أول من استخدم التحليل النصي الشامل من خالل  )م1952هاريس (ويـ
، وهو حبث قدَّم فيه بوادر االهتمام بالنص، )Discours Analysisاخلطاب حتليل (دراسته املوسومة بـ

  .3والنص وسياقه االجتماعي، وقدم يف حبثه أول حتليل منهجي لنصوص بعينها
 بدأ بعض اللسانيني ينتبهون إىل املشكلتني اللتني أشار إليهما هاريس، وإىل أمهية بعد ذلك

لني   مستوى النص، والربط بني اللغة واملوقفجتاوزالدراسة اللغوية مستوى اجلملة إىل كِّ شَ ُ االجتماعي م
  4التبلور منذ منتصف الستينات تقريبا بذلك اجتاها لسانيا، أخذت مالحمه ومناهجه وإجراءاته يف

الذي  Van  Dijk فان دايكالبداية احلقيقية لدراسة النصية كعلم مستقل على يد  وتعترب      
النص،  عد واللسانيات التقليدية غالبا عند حدود وصف اجلملة وأما يف علملقد توقفت القوا «:يقول

دمنا نستتبع  فإننا نقوم خبطوة إىل األمام، ونستعمل وصف اجلمل بوصفه أداة لوصف النصوص، وما

                                                        
حممد العمري، . العشرين، ترمجة، دمدخل أويل إىل علم النص من نظرية األدب يف القرن  فان دايك، النص بيانه ووظائفه، - 1

 19ـ  18ص 1997إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 
 21:فول فانج هانيه من وديرتر فيهيفجر، مدخل إىل علم اللغة النصي ،ص - 2
 حترير اجلملة إىل حنو النص، ضمن كتاب األستاذ عبد السالم هارون معلما ومؤلفا وحمققا، سعد مصلوح، العربية من حنو - 3

 407م، الكويت، ص1990-هـ1410وديعة طه النجم وعبده بدوي، كلية اآلداب، 
يد، البديع بني البالغة - 4  17م، ص1998واللسانيات النصية، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  مجيل عبد ا
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اجلمل، فإننا نستطيع أن  هنا املكونات املعتادة للقواعد، وسنستعمل النصوص املستخدمة بغية وصف
 .»عد النصنتكلم عن قوا

1  
فهي ، جوانبه مبختلف النص مفهوم اساسلسانيات النص على  عند مفكريتقوم النصية 

ا، نصا ليسفيتميز عما ، نصا بكونهعليه  تطلق خاصية    حمددة معايري جمموعة أل
 بنيىةهو حيث من بالدراسات النص خصتوقد ، النص لسانياتفي  مبحثوالنصية أهم  

ا جمردة  مجيعفي العناصر القارة   2رصدذلك  يكونو، "نص"عليه لفظ تسمعه وتطلق  مجيع ما تتولد 
ا ومضامينها مهماالنصوص المنجزة  أن  نصية جيب نص للك يكونأن  اجل منو كانت مقاما

وحدته في  الوسائلهذه  تسهم حبيث، النصية ختلقاللغوية التي  الوسائل من جمموعةعلى  يعتمد
النصوص  متيز، معبنة خصائصوهذه المعايير هي  حسنيداي ورقية هال الشاملة كما وضح كل من

 يرىو، لجمليةاالمقطع اللغوي أوالمتتالية  من املعايريهذه  تنافتالنصية إذا  تنناىفو، بتوافرها فيها
 حتليلوأن ، اللغوي صفوالول في التحلي ئيسأن النص هوالموضوع الر )Hertmen(هارتمن» « 

 اخرىو داخليةعلى عناصر  يقومالنصوص عنده  تفسريالنظام و تجاوزي حتليلهوإال  ماالنصوص 
 )1()النص بناء وسائلدراسة (  نصاالنص من جيعلالبحث عما  بإجياز إنه،)خارج النص( خارجية

هذه ، التناص – إلخباروايةالموقفية  –المقبولية  –القصد  – االنسجاما –االتساق : في تتمثلالتي
ادراسلر قدمها كما،  نصاالنص من علجتالمعايير السبعة التي   كما،  وأنموذجيته كمالبهله  حتقق إ

 يقرتحواأن  الباحثني من لرعيل سولتالتي  املعايريولعلها ، الذهنفي  يستقرلكي ، الجواز متنحه
  .اللغوي ل لنا االتصا جيسدالذي، الكاملللنص تصورا  جندها تصور، نصية مناذج

الوحدة القاعدية للخطاب بل النص هو وحدة التبليغ وقد  مل تعد اجلملة عند الغربيني   
 عدَّت األستاذة خولة اإلبراهيمي التوجه إىل النص فتحا جديدا يف تاريخ اللسانيات احلديثة، قد

                                                        
تية وعلم النص، املركز عياشي، ضمن كتاب العالما فان دايك، النص بىن ووظائف مدخل أويل إىل علم النص، ترمجة منذر - 1

 1/147 م، بريوت،2004، 1الثقايف العريب، ط
 .18ص ، نسيج النص، األزهر الزناد - 2
 102/ـ103سعيد حسني حبريي علم لغة النص، ص، ـ   )1(
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ا منذ وجه التقريب، على مجيعها اللغوية الرتاكيب دراسات اعتمدت إن .اجلملة  مفهوم على نشأ
ة يف جمال الدراسات اللغوية باعتبارها قواعد جتاوزت إطار اجلملة إىل الدراسة النصية تعد نقلة نوعي

نطاق النص، ويفيد أن املعىن ال يقف عند حدود اجلملة الواحدة، بل تتعداها إىل مجل متعددة وقد 
  .يتعداها إىل بنية كربى تتمثل يف النص

حتليال  جلملةحتليل اجلمل بسياق النصوص ونقل ما يتصل بتحليل ا هاريسفقد ربط     
بواسطة إجراءات شكلية أن يصل إىل توصيف بنوي  بنويا، إىل املستوى اجلديد للنص وحاول

يف بعض األفكار اليت تعود إىل سوسري الذي رأى أن اجلملة عبارة عن  هاريسللنصوص لقد توسع 
يرتبط مبا قبله يسهم بشيء من املعىن الكل هلذا فكل رمز داخل اجلملة  تتابع من الرموز، وأن كل رمز

، فقد  حظي السياق باهتمام ملحوظ من قبل العلماء يف الدرس اللساين وهذا ما نراع  1وما بعده
املعايري السبعة   هحني حتدثا عن النص ومىت تتحقق نصيته إذا اجتمعت ل ديبوجراند ودرسلرعند 

متكامالن ، فكالمها يعضد إن النص وحمتوياته إمنا  مها أمران :"يقولجون لوينز وأيضا مانراه عند 
األخر ويقويه ومن مث ويقويه ومن مث فأن النصوص حتتوي على مكونات لسياقات لغوية يف املواضع 

استخلص مما تقدم أن اخلطاب :" اليت توجد فيها،ومنها أيضا ما نراه عند حممد خطايب الذي يقول 
املتلقي أمام خطاب بسيط للغاية من القائل ألن يوضع يف سياقه باملعىن احملدد إذ كثريا ما يكون 

جتعله غامضا غري مفهوم بدون اإلحاطة بسياقه ) ضمائر أو ظرفا(حيث لغته لكنه قد يتضمن قرائن 
  . 2ومن مث فإن للسياق دورا فعاال يف تواصلية اخلطاب وانسجامه باألساس

ا أعلى و   حدة قابلة وبشكل عام كانت اجلملة إىل منتصف الستينيات ينظر إليها على أ
وعادة ما كان . الرتكييب أو على املستوى الداليل - للوصف اللساين، سواء على املستوى الصريف

. الوصف يأخذ كل مجلة على حدة، أو يأخذ متوالية من اجلمل منظورا إليها بوصفها مركبا مجليا
لجملة تعريفا ويتجلى املوقف األساسي القتصار الدرس اللساين على اجلملة يف تعريف بلومفيلد ل

                                                        
 )20حبريي ، علم لغة النص ، ص  سعيد حسن - 1
 .56حممد خطايب، لسانيات النص، ص،  - 2
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شكل "، أو هي  1"مركب ال يكون، يف قول ما، جزءا من مركب أكرب منه"هي : شكليا صارما بقوله
وهذا يعين أن  2،"يف شكل لغوي أكرب منه -عن طريق أي تركيب حنوي -لغوي مستقل، ال يدخل

لغوية أكرب اجلملة عند بلومفيلد أكرب وحدة لغوية، وهو ما يفضي بالضرورة إىل نفي وجود وحدات 
  .منها مبا يف ذلك النص

إن اللسانيني الذين اعتمدوا على اجلملة يف دراستهم قد أبعدوا العوامل االجتماعية   
والتواصلية، ومل ينظروا إىل السياق اللغوي يف عالقته بأحوال اخلطاب ومقتضيات التواصل اللغوي 

م غري واعني به، وإمنا أل م رأوا من الناحية املنهجية أنه ال يدخل يف ما ومالبساته املختلفة، ليس أل
م وأحباثهم يف حتليل اللغة   .تقتضيه دراسا

ومع أن لسانيات النص تسمية واسعة تصدق على أية دراسة ترى يف النص موضوعها     
األول، والوحيد، واألساسي، وتنسحب، من مث، على عدة تيارات نشأ بعضها يف إطار اللسانيات 

ا الطبيعية إال يف ظل البنيوية، و  ا مل جتد مسري بعضها اآلخر يف إطار اللسانيات التوليدية، إال أ
اللسانيات املؤسَّسة تداوليا اليت مهدت هلا أعمال مالينوفسكي، وبوهلر، وفريث، ماثزيوس، 

دد . وياكبسون، وموريس وأوسنت، وسريل، وهاميس وآخرين قارب النص، وحتُ ُ فمن الصعب أن ي
  .وتوصف خصائصه يف إطار نظري يعرض عن البعد التداويل للغةطبيعته، 

للدخول يف حيز النص كانت يف سنة   3وتشري الكثري من الدراسات إىل أن أول حماولة
، اهتم فيه بتوزيع العناصر )discourse analysisحتليل خلطاب(حيث كتب هاريس حبثا بعنوان  ،1952

   4 :مسألتني مهمتني اللغوية يف النصوص املطولة، وتعرض إىل
ضرورة جتاوز اجلملة يف التحليل النحوي؛ فليس هناك ما يدعو إىل التوقف عندها، : المسألة األولى
م وجدوا يف ما دون اجلملة  -التوقف –بل كان ذلك  من قبيل العادة اليت دأب عليها الدارسون؛ أل

                                                        
 37النحوية العربية، ص،  أصول حتلل اخلطاب يف النظرية - 1
 .19مدخا إىل علم اللغة النصي، ص،  - 2
 31علم لغة النص، املفاهيم واالجتاهات، ص،  - 3
 .37/39أصول حتليل اخلطاب، ص،  - 4
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ال تأيت على شكل  " -رأي هاريسيف  –يف حني أن اللغة .  ما يفي بوصف مجيع الظواهر اللغوية
كلمات أو مجل مفردة، بل يف نص متماسك، بدءا من القول ذي الكلمة الواحدة إىل العمل ذي 
لدات العشرة، بدءا من املونولوج وانتهاء مبناظرة مجاعية مطولة؛ لذا جيب حتليل اجلمل دائما فقط  ا

ا أجزاء من خطاب أعم    1"يف سياق النصوص، على أ
ضرورة تسليط الضوء على عالقة اللغة بالسلوك والثقافة، وال مسوغ لعزوف : لة الثانيةالمسأ

هم السلوك من قبيل الظواهر اخلارجة عن اللغة ذه العالقة لعدّ   . الدارسني عن العناية 
كما انتقد هاريس اقتصار اللسانيات على اللغة املنطوقة واستغناءها عن املظهر الكتايب للغة، 

يف إغفال وجود مجلة طويلة وال متناهية، يعجز النحو عن اإلملام  -يف رأيه - ان سببا وهو ما ك
  . 2بقواعدها ما مل يعتمد على الكتابة اليت تسلمنا حتما إىل دراسة النص

التقطيع والتصنيف (لقد حاول هاريس أن ينقل الوسائل املنهجية لتحليل اجلملة حتليال بنيويا 
جلديد للنص، وحاول من خالل إجراءات شكلية أن يصل إىل توصيف بنيوي إىل املستوى ا) والتوزيع

للنصوص؛ لذلك يرى حممد الشاوش أن أعمال هاريس وإن عُدت حبق البدايات الفعلية يف حتليل 
اخلطاب، لكنها ليست تأسيسا لعلم جديد بقدر ما كانت تعديال وتأهيال لنظريته، وحماولة لنقل 

املبدأ التوزيعي الذي تبناه هاريس يف حتليله . ية يف التحليل إىل مستوى النصاملناهج البنيوية التوزيع
يقوم يف األساس على إمكانية تصنيف أقسام الكالم على جمموعة أبواب، كل باب منها يضم قسما 

  .من أقسام الكالم، فمثال هناك باب للصفات، وباب لألمساء وآخر لألفعال 
د وسيلة متكنه من جتاوز مستوى اجلملة تندرج يف إطار للسعي إىل إجيا هاريسإن حماولة 

ا األساسية يف التحليل، وبذلك ظلت طريقة حتليل  اللسانيات البنيوية التوزيعية اليت تعد اجلملة وحد
اخلطاب عند هاريس وغريه من اللسانيني البنيويني هي نفسها طريقة التحليل املطبقة على اجلملة؛ 

                                                        
 .31مدخل إىل علم اللغة النصي،  - 1
م، ناششرون ومنشورات ، الدار العربية للعلو 1حممد االخضر الصبيحي ، مدخل إىل علم النص وجماالت تطبيقه، ط - 2

 .62، ص،  2008االختالف، 
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م أبعدوا املعىن من دراستهم، ورأوا أن دراسته من اختصاص علماء آخرين خارج اللسانيات، وأن  أل
ا مباشرة؛ وهلذا جلؤوا  منهجهم يقتضي إبعاد املعىن من التحليل اللغوي؛ ألنه ظاهرة الميكن مشاهد
إىل مشاهدة السلوك اللغوي وما يصحبه من أحوال حمسوسة، متأثرين يف ذلك بالنظرية اليت كانت 

لدراسات النفسية ومن احملاوالت الرائدة يف لسانيات النص األفكار اليت قدمها هارمتان سائدة يف ا
على كل استعمال لغوي يف شكل ) النص(عن طبيعة النص وحتقق النصية، فهو يطلق 1964سنة 

وهو يرى أن النصوص، وليس اجلمل، هي الرموز اللغوية . تواصلي أو اجتماعي، أي مرتبط بشريك
املدار احلق لالتصال اللغوي، فاللغة ذات القدرة النصية والقيمة النصية هي وحدها  األصيلة، وهي

النص  –املرسل : كما شدد هارمتان على طبيعة العالقة بني أطراف النص. وسيلة التواصل بني البشر
تفريقا  - ألول مرة-، وقدم )سياق الورود(املتلقي والسياق الذي يرد فيه النص الذي أطلق عليه  –

: بني أنواع النصوص، وفرق بني الظواهر اليت تشرتك فيها اللغات يف تكوين النص؛ لذلك يقول هاينه
إن فرضيته حول علم النص قد فتحت للغويات عامة نافذة جديدة آنذاك وهي السلوكية اليت انتقدها 

   1التوليديون بشدة
لنصية، وهي مرحلة ما زالت ومع بداية السبعينيات بدأت املرحلة الثالثة من عمر اللسانيات ا

 2 .آثارها قائمة إىل اليوم، اجته فيها البحث حنو نظريات بديلة للتصورات السابقة يف مقاربة النصوص

ومتيزت . فان دايك، وبيتويف، ودريسلر، ودي بوجراند، وآدام: ل هذه املرحلة جمموعة باحثني أبرزهممثَّ 
قول املعرفية، كالدراسات األدبيةوعلم النفس، وعلم أعمال هذه املرحلة بانفتاحها على كثري من احل

ا من النتائج اإلجيابية اليت حققتها اللسانيات  االجتماع اللغوي، والذكاء االصطناعي، فضال عن إفاد
وقد وجدت أدبيات حتليل اخلطاب يف هذه التصورات اجلديدة دعما كبريا . النصية يف ما سبق

  للسلوك اللغوي عند اإلنسان يف صورته الكاملةملشروعها املتمثل يف وضع نظرية 

                                                        
، اهليئة 2مدخل إىل علم لغة النص، تطبيقات لنظرية روبرت دي بوجرند ودريسلر، إهلام أبو غزالة وعلي خليل محد، ط،  - 1

 46، ص، 1999املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  
 22هاينة من وفيهفجر، مدخل إىل علم اللغة النصي، ص،  - 2



 
  

- 67 - 
 

ون على وحدة ومتاسك النص وهو القاسم املشرتك لكل  ونرى أغلب   ّ اللسانيني يصر
ها خاصية الرتابط حيث يقوم النظام الكلي  التعريفات اليت تراهن على أن النص وحدة متكاملة تشدّ

اللساين يف  جلامعة للخطاب اليت يعىن التحليلعلى مبدأ التماسك املتمثل يف اخلاصية الداللية ا للنص
النص بوصفها وحتديدها يف ضوء حنو النصوص، وأن املفاهيم اخلاصة بالتماسك عديدة ومتباينة 
أبرزها االنسجام واالتساق، والربط، والسبك، واحلبك، فالتماسك هو العالقات واألدوات الشكلية 

  1نص الداخلية ، وبني النص والبيئةوالداللية اليت تسهم يف الربط بني عناصر ال

 التواصل تعين االستمرارية وهي صفة هي النص، يف القارة الصفة أن النصية، اللسانيات ورأت

 2للنص املكونة األجزاء بني والتتابع
 منها، أكرب وحدة تضمها ال شاملة، كربى وحدة  يعد الذي ، 

 مستوى على الداللية الناحية ومن مستوى أفقي، لىع النحوية الناحية من تقع ، خمتلفة أجزاء من تتشكل

 املستوى ويتكون حنوية، عالقات بينها صغرى تربط نصية وحدات من األول املستوى ويتكون رأسي،

  3التماسك عالقات بينها تربط كلية تصورات من الثاين،

ثا جيعلك ممارسة النصية وفعل الكتابة والقراءة أحدا)roland barth(روالن بارث لقد جعل 
إننا باللغة "حتس بنشوة ومتعة ولذة يف الكتابة أو القراءة أو فيهما معا، أو يف مباشرة هذا النص 

م ال يرفض هلم طلب أبدا، أو ال يلومون على شيء  ملغمورون، مثلنا يف ذلك مثل صغار األطفال، إ
اج متواصل، ورهان للخطة فعلوه أبدا، أويف أسوأ األحوال ال يسمح هلم أبدا، وإن هذا رهان البته

فالنص إذن عند روالن بارث فيه من . 4"خينق فيها اإلفراط يف الكالم لذة لكالم، فيقع يف املتعة
ا   احليوية والنشاط ما جيعله كيان وكائن حي نلمسه كما نلمس طعم احلياة ولذ

                                                        
 .1/96صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي،  - 1
يد، ،البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصية ص،. د - 2  76مجال عبد ا
 108سعيد حسن حبريي، علم لغة النص املفاهيم واالجتاهات، ص،  - 3
 .31،، ص، 2002ت ، بريو 2. لذة النص، ترمجة منذر عياشي، مركزاإلمناء احلضاري، ط: روالن بارث - 4
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تم بدراسة النص يف متاسكه واتساقه والبحث عن حم تواه كما أن لسانيات النص تعىن و
ا النص قصد  ا جتري على حتديد الطرق اليت ينسجم  البالغي االتصايل حيث حتتل النصية منزلة أل

  .الكشف عن األبنية اللغوية
معايري النصانية اليت مل تستوفها  )De Beaugrande(ودريسلر  ديبوجراند  قد حدد 
ا مل تستطع أن حتدد موقفا حمددا من النصوص هاريس أطروحات غري النحوية واختالف  ؛ أل

األساليب داخل النصوص،واجته مباشرة إىل حتليل النصوص بصفتها تعبريا عن اللغات الطبيعية اليت 
 : 1حتتوي يف داخلها على مستويات خمتلفة تصاغ يف شكل مجل وأهم هاته املبادئ النصانية

لسطحية  مبعىن التشكيل الرتابط الرصفي القائم على النحو يف البنية ا:  )cohésion(السبك   -1
السبك يف علم اللغة احلديث يعىن به الربط النحوي للجمل وما يتعلق باإلحالة واحلذف والربط وغريه 

فالنص عبارة عن وحدة ترتابط أجزاؤها عن طريق أدوات ربط صرحية، فالسبك إذن يتعلق  2اللفظي
تعمل على تتابع الكلمات تتابعا  بالبنية الشكلية أو السطحية للنص، ويتم السبك عن طريق أدوات

 على السطحية العناصر تبدوا إجراءات السبك  على ويرتتب. صحيحا من الوجهة النحوية واملعجمية

 هذا استعادة ميكننا وبشكل الرصفي الرتابط هلا يتحقق حبيث الالحق إىل السابق منها يؤدي وقائع صورة

 التكرار مثل أمور وعلى واجلمل الرتاكيب و للمركبات حنوية هيئة على تشتمل التضام ووسائل . الرتابط

 . الروابط و واحلذف املشرتكة واإلحالة واألدوات الكنائية واأللفاظ

    3 :وهو نوعان 
 : بوسيلتني ويتحقق. ويكون بني املفردات : السبك المعجمي

  على متقدم ويقصد به تكرار لفظني يكون املرجع فيهما واحد ، مثل عودة الضمري  التكرار -1

                                                        
 103، ص، 1998، 1ديبوجراند،النص واخلطاب واإلجراء،، تر، منام حسن، عام الكتب، القاهرة، ط - 1
 79، 78: نظرية علم النص، ص - 2
   24حممد خطايب ، لسانيات النص ، : ينظر - 3
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ا العالقات القائمة بني األلفاظ يف اللغة مثل عالقة التضاد، وعالقة  :المصاحبة المعجمية ـ 2 ويراد 
  التقابل، وعالقة اجلزء بالكل، وعالقة اجلزء باجلزء، مما يشيع يف اللغة عامة

ا ربط األفكار داخل النص و  وهو: الحبك ـ 2 هنا الربط  يظهرحبك عامل النص أي الطريقة اليت يتم 
اليت تعمل على تنظيم األحداث واألعمال داخل بنية اخلطاب وهو خيتص  املنطقي لألفكار

باالستمرارية يف عامل النص االستمرارية الداللية اليت تتجلى يف منظومة املفاهيم والعالقات الرابطة بني 
فهو إذن يتعلق   2وات الربط الظاهرةاحلبك يف علم اللغة احلديث يعين البنية التحتية ألد 1هذه املفاهيم

بالعالقات الداللية، أو العالقات غري املنظورة، فيكون يف مقابلة مع السبك الذي يتعلق بالدالالت 
  .املنظورة أو الشكلية

ة واإلحكام واإلتقان، وهو يتعلق باإلزار فإن هذا املعىن  إذا كان احلبك يف اللغة يعين الشِّدَّ
يف علم اللغة احلديث، فهو يعين داللة أدوات الربط وهو يقرتب من معىن قريب من معىن احلبك 

 .السبك الذي يعين ربط النص عن طريق األدوات،واحلبك يعين داللة هذه األدوات الرابطة

وسيلة متاهة حلظة معينة بغية الوصول إىل هدف  التعبري عن هدف النص الذي يغدو وهو: القصد-3
  وسائل متابعة للوصول إىل الغاية  وأن النص وسيلة من .حمدد 

 يتمتع تكون نصا أن قصدا اللغة صور من ما صورة كون من النص منشئ موقف يتضمن هو و

 .بعينها إىل غاية للوصول معينة خطة متابعة وسائل من وسيلة النص هذا مثل أن و وااللتحام بالسبك

 عدم مع العملية حىت الناحية من ئماقا القصد يظل حيث القصد، جمال يف للتغاضي متغري مدى وهناك

املرجوة، كما أنَّ التص  الغاية إىل التخطيط تأدية عدم ومع االلتحام، و للسبك الكاملة املعايري وجود
ليس بنية عشوائية ، إمنا عمل مقصود به أن يكون متسقا منسجما، هو عمل خمطط له غاية يطمح 

  إىل بلوغها

                                                        
د العاشر، العددان األول والثاين، دراسة يف قصيدة جاهلية، جملة فصول، ا سعد مصلوح ، حنو أجرومية للنص الشعرى ، - 1

 287ص،  1991يوليو وأغسطس 
 127: ص م2007، 1مكتبة اآلداب،  مصر، ط نظرية علم النص، فرج، حسام أمحد - 2



 
  

- 70 - 
 

يف مقام معني بغرض كشفه، أو تغيريه وقد يكون النص مباشرا  أن يكون النص مفيدا: المقامية -4
ميكن إدراكه بسهولة، أوغريمباضر ميكن استنتاجه وهي  متعلقة بالسياق الثقايف واالجتماعي للنص 

تتضمن العوامل اليت جتعل النص مرتبطا مبوقف . أي مؤسسة على حتكم املقام يف دالالت النص 
هسائد ميكن اسرتجاعه، ويأيت ا ّ وباملعىن   1لنص يف صورة عمل ميكن له أن يراقب املوقف، وأن يغري

أن املقامية تشتمل على العوامل اليت جتعل النص " دريسلر"و روبرت دي بوجراند،"نفسه نقل عن 
  .  2ذا صلة مبوقف حايل، أو مبوقف قابل لالسرتجاع

ل النصوص السابقة خربة من العناصر احملققة للنصانية وهو أن تشك أهم عنصر هو  :التناص-5
وهي معايري   3تلك العالقة بني النصوص يتم التعرف عليها خبربة سابقةvوهو.للنصوص الالحقة 

  :تصنف إىل
االتساق واالنسجام فاالتساق يقصد به  الرتابط اليد بني : ما يتصل بالنص يف ذاته ومها معيارا ــ   

لغوية كالضمائر واالحالة، والعطف، واحلذف، أما أجزاء النص اليت تقوم به جمموعة من العغناصر ال
االنسجام ويعين الطريقة اليت الرتابط بني جمموعة املفاهيم املكوَّن منها النص ونعين باملفهوم تشكيلة 

إن ترابط . 4من املعرفة؛ أي حمتوى معريف ميكن اسنرجاعها بقدر ما من ما الوحدة واالتساق يف الذهن
ضعت بعض النص ال يتحقق دوما من  ُ خالل الوسائل اللغوية، فكثريا ما جيد املتلقي نفسه أمام نص و

مجل إىل جوار بعض دومنا اهتمام من الكاتب بالروابط اليت جتسد االتساق كما يف الشعر احلديث، 
وحني ال تتوفر الروابط اللغوية الظاهرة، ال بد من البحث عن روابط أخرى خفية على املتلفي 

يد للنص املمزقة أوصاله، فاالنسجام يعتمد على نوع خاص من العالقات،  استنتاجها لكي يع
  كالعالقات املنطقية والسببية، والعموم واخلصوص

                                                        
 .104:النص واخلطاب واإلجراء - 1
 .34:مدخل إىل علم لغة النص تطبيقات لنظرية دي بوجراند ودريسلر - 2
 104، ص، و اإلجراء النص و الخطاب، دي بوجراند - 3
 27: ص: إهلام أبو غزالة وعلي خليل أمحد، مدخل إىل لغة علم النص - 4
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مايتصل مبستعملي النص سواء أكان املستعمل منتجا أو متلقيا ويتمثل ذلك يف معياري القصد  -
  .والقبول 

. 1التناصيف معياري املوقفية واإلعالمية و ما يتصل بالسياق املادي والثقايف احمليط بالنص وذلك -
وعدّ علماء لغة النص، التناص ضروريا لنجاح العملية التواصلية، ونلمس ذلك من خالل التعريف 

ّ من  مه كل يف ضوء عملية اإلنتاج والتلقي، فقد  "دريسلر"وزميله  ،"روبرت دي بوجراند"الذي قدّ
إنتاج نص بعينه أو قبوله، واملعارف اليت ميلكها مشاركو رأى هذا التعريف أن التناص هو الرتابط بني 

، وقد   2التواصل عن نصوص أخرى، وهذا التعيني اجلديد يويل التواصل األولوية يف تعيني هذا املفهوم
  .3معيارا سابعا من معايري النصية" التناص"، "دريسلر"و" دي بوجراند"عدّ 

  .ث حيمل كل نص قدرا معلوما من القدرات اإلخباريةتقتضي اإلعالمية واإلخبار حي : اإلخبارية-6
يتحقق من خالل مستوى عالقة النص بامللتقى من خالل إظهار موقف املستقبل   :االستحسان-7

  .4صورة من صور اللغة ينبغي أن يكون مفهوما ومقبوال   للنص إزاء كونه
ص ذلك عند جند أهم خاصية لرتابط النص يف معظم تعاريف النص عند علماء لغة الن

ونشري أن تلك  .، فهو ترابط مستمر لإلستبداالت اليت تظهر الرتابط النحوي يف النص  5هارفج
ا  النص ، وكذا املبادئ اليت حتقق له انسجامه هلا تعلق  الوسائل والقرائن االتساقية اليت يتماسك 

عجاز القرآن الكرمي وتفسريه مباشر مبباحث البالغة ، تطرق البالغيون وال سيما الدراسات املتعلقة بإ
اىل تلك املبادئ والوسائل بشكل ضمين أو تصريح أثناء حتليل النص القرآين وحماولة فهمه وتأويله ، 

يف معرفة السياق الذي ينبه املفسر إألى إدراك خصوصيات بالغية تتبع  فتحدثوا عن أسباب النزول

                                                        
  -. 76ص، اتجاه جديد في الدرس اللغوي ، نحو النص ، أحمد عفيفي 1
 .74:علم لغة النص النظرية والتطبيق: ينظر - 2
 .21:مدخل إىل علم لغة النص تطبيقات لنظرية دي بوجراند ودريسلر: ينظر - 3
، 2004، جامعة عنابة، 14جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ع من لسانيات اجلملة إىل عامل النص، بشري إبرير،: ينظر - 4

 100ص، 
 .106سعيد حسن حبريي، علم لغة النص، ص،  - 5
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كالم وفهم املعىن وأدركوا يف وقت مبكر أن ، ومعرفة ذلك يعني على تصوير مقام المقتضى املقانات
النص القرآين وحدة كلية مرتابطة األجزاء تتابع اجلمل فيه وفق نظام حمكم تسهم كل مجلة يف فهم ما 

  .يليها 
  :مرتكزات لسانيات النص

اللغوية والداللية املوجودة الروابط ترتكز لسانيات النص على وصف املوضوعات املتناولة،بيان 
ا مجلة واتساق ي إليه من وما تؤد ويتم وكذا حتليله .واحدة انسجام بني مجل النص، حىت يغدو كأ

هاما يف شتات أشتات النص اليت دورا بالسياق الذي يؤدي واالهتمام . اخلارجيةالروابط بيان فيه 
   1متناسقةفتصبح متفتتة تظهر 

ويت والرتكييب والداليل إضافة إىل املستوى الص: باإلضافة إىل الوقوف عند بنية النص املتمثلة يف
جيعل النص ظاهرة تتجاوز املستوى اإلسرتاتيجي، واملتمثل يف اختيار اسرتاجتية معينة للنص، وكل هذا 

فتعين  "النص عملية إنتاجية"أما عبارة . يف مقوالت اللغة ما هو لغوي أي أن حتليل النص ال ينحصر
ي عالقة إعادة توزيع وهذا يعين أن النص ليس وصفا أو سردا أوال أن عالقته بالغة اليت يتموقع فيها ه

هذا ال يعين أنه عملية إنتاج، و وانطالقا من هذا فإن .حلقائق اللغة فحسب بل ترتك احلرية للمفسرين
فهو إنتاج خيرتق عمال . ناتج لعمل فحسب، لكنه الفضاء ذاته حيث يتصل بصاحب النص و قارئه

  .عدة أعمال أدبية أو
ال، يؤكد ه فيو    على تلقي النصوص وتفاعل القارئ املستقبل هلا  جان ميشال آدمذا ا

أال تتوافق فقد يصريالنص األصلي   2حيث ميكن أن تتوافق أهدافه مع أهداف مؤلف النص كما ميكن
أهداف املتلقي ومن هنا تربز الفضاءات والقراءة ليناسب معتقد ومعارف و  نصا آخر عند التلقي

وذلك ان  3هي مساحة املعارف املشرتكة بني املؤلف واملتلقي وقوامها الرتابط واالنسجامالذهنية و 

                                                        
 247ص ،   1996  1، ط، لونجمان، العالمية للنشر، الشركة الخطاب و علم النصل ، بالغة صالح فض - 1
 .122النص ، ص، لغة م علحبريي،  - 2
 .118أمحد عفيفي ، حنو النص، ص، - 3
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، ودراسة اتساق النص وانسجامه يشكل موضوعات بط بني أجزاء النص من أهم النصيةالرتا
فقد قدم فان دايك مناذج .اللسانيات النصية اليت تدرس وجتعل شكل النص عبارة عن تسلسل للجمل

 ،ومنطقيةلغوية، فادخل فيها مكونات نفسية  اسة النص،  اعتمد فيها على عناصرنصية حول در 
فالنصية اختذت النص .1داللية واتصالية،تداولية إىل جانب املكونات التحويلية والداللية والتداولية

 وهذا يظهر.وسياقاته التداولية وحدة أساسية للدراسة بصورة مشرتكة بني عدة مناهج ونظريات إجرائية
ّ من البنيوية والتوليدية   (Rucks. H) يف أعمال روك هانس الذي أشار إىل أن النصانية ختتلف عن كل

ا جتعل النص وحدة دراسية بدل اجلملة، والعلم الذي يهتم ببنية النصوص اللغوية و حتاول  يف أ
   2 غرياللسانيات النصية أن تعيد تأسيس الدراسة اللسانية على قاعدة أخرى هي النص ليس 

ً على ما سبق فإن اخلطوات اإلجرائية اليت سيتم معاجلة النص وفقها ستكون على النحو  وبناء
  :التايل
  :النظر إىل الدائرة النصية ومعامل النصية، وذلك عرب: أوالً 

حتديد البنية الكلية للنص، وذلك من خالل البحث يف الداللة العامة للنص، وإبراز أثر 
  .د هذه الداللة العامةالسياق العام يف حتدي

حتديد البىن النصية الكربى، وذلك من خالل حصر األركان العامة اليت تتشكل منها البنية 
  .الكلية للنص، والتوقف عند أهم احملطات يف النص

تفكيك البىن النصية الصغرى اليت تشكل البىن النصية الكربى، وبيان الكيفية اليت تتماسك 
  .اا هذه البىن فيما بينه

  .أثر أدوات التماسك يف البنية الكلية للنص، والكفاية النصية فيه
  :أداوت حنو النص وعالئقه اليت حتكم النص من خالل البحث يف: ثانيا

                                                        
 .94:املرجع السابق،ص - 1

2 - Linguistique Textuelle et enseignment du francais. P18 
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قيل، وملاذا  وتشمل موضوع النص، وقائله، وأين قيل النص، ومىت : الوحدة النصية العامة
  .قيل، والسياق النصي اخلاص، واإلحاالت اخلارجية

، وحتدد اجلوانب احملورية اليت تتفاعل : لوحدات النصية الكربىا وفيها يتم وصف النص شكليًا
  .عن طريق الرتابط املفهومي والعناصر املنطقية

وتشمل وسائل االتساق، وعناصر الرتابط الوصفي وتعالق الوقائع : الوحدات النصية الصغرى
.عالقة بني معاين الكلمات الواردة يف اجلملالرتتيب الزمين، وعالقة السبب بالنتيجة، وال: مثل
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  من نحو الجملة إلى نحو النص                                     

جلملة عند ا شهدت احلقول اللسانية قفزة من لسانيات اجلملة إىل لسانيات النص، فقد ظهر حنو    
الوحدات اللغوية، فنحو اجلملة يدرس اجلمل معزولة عن  العرب فصاغوا قواعدها فهي عندهم أكرب

وبالقاعدة ومعياريتها، كما أن حنو اجلملة ال يبحث يف اجلملة من بالغتها وأثرها على السامع  1سياقها
القول، أومنط  ع من عناصرتتاب ، وقد تداخلت اجلملة مع الكالم، فاجلملة عبارة عن فكرة تامة أو

اجلملة عن االهتمام باملواقف اللغوية وعدت اجلملة فكرة تامة  استقل حنو2تركييب ذومكونات تشكيلية،
  وعناصر متتابعة  ينتهي الكالم بنهايتها، ال تربط بالسياق العام للنص وباملؤثرات اخلارجية للنص

 :الجملة لغة واصطالحا

وال تزال حمل اهتمام ، وعناية الدرس اللغوي ، تراثيا وحداثيا؛ ففي الدرس دراسة اجلملة كانت          
النحوي العريب القدمي ما خال كتاب من اإلشارة إىل اجلملة تصرحيا، أو تلميحا ، فخاض العلماء  يف 

 ّ ا ، والعالقات اليت تربط بينها  ووظائفها، وما يرتتب عنها من املعاين اليت تؤديها األلفاظمكو يف  نا
ذين استقرأمها  افدين األساسيني الّل ّ تّصالية املختلفة ، فكان النص القرآين وكالم العرب الر السياقات االِ
علماء الرتاث ملعاينة اجلملة بوصفها حدثا لغويا، فأخضعوها للمالحظة والتحليل مستنبطني قواعد 

 . اإلعراب،وضوابط النحو

 ّ وا أم ّ ّ ا علماء اللغة احملدثون، فقد اهتم ّحى يف كل هتماما بالغا ؛ حىت أصبحت قطب الر ِ ا ا
ل حمور  )sausurسوسيرس( فمن . نظرية لسانية جديدة إىل ما بعد البنيوية ال تزال اجلملة تشّك

ا مدارس لسانية خمتلفة  تناولتها من جوانب تنوعت بتنوع املستويات املختلفة  الدراسة فنشأت بشأ
  .لةللغة، من الصوت ، وصوال إىل الدال

                                                        
 .73ص،  م2001اجتاه جديد يف الدرس النّحوي، مكتبة زهراء الشرق،  أمحد عفيفي، حنو النص، 1
، 1واخلطاب واإلجراء، دي بوجراند، النص واخلطاب و اإلجراء، تر، متام حسان، عامل الكتب القاهرة  ط، ديبوجراند النص  - 2

 88، ص، 1418-1998
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ا، جاء يف لسان العرب البن  :لغة/ أ أوىل النحاة اجلملة اهتمامهم ، ودرسوا أمناطها وضبطوا تشكيال
منظور اجلملة واحدة اجلمل، واجلملة واحدة اجلمل، واجلملة مجاعة الشيء، يقال أمجلت له احلساب 

الَ ..﴿ :جلمع، قال تعاىلوجاءت اجلملة يف القرآن الكرمي مبعىن ا. 1والكالم إذا أرددت إىل اجلملة ْ و
يالً  ِ ت ْ ر اهُ تَـ ْلنَ تـَّ َ ر َ ادَكَ و ثَبِّتَ بِهِ فـُؤَ نُ ِ ِكَ ل ل َذ ًة َك دَ ِ اح َ ًة و َل ْ م آُن جُ ْ ر هِ اْلُق ْ َلي    2﴾ .نـُزِّلَ عَ

 :الجملة اصطالحا/ب

كانت اجلملة مصطلحا ذا جدل واسع عند النحاة ، فمنهم من جعلها مرادفا للكالم كابن جين 
شري ومنهم من فرَّق بينهما كرضي الدين االسرتباضي الذي جعل اجلملة ما تتضمن واجلرجاين والزخم

ا أوال، وذات التعريفات انعكست على الدرس اللغوي  اإلسناد األصلي سواء أكانت مقصودة لذا
املعاصر؛ إذ اعتربت اجلملة يف اقصر صورها هي اقل قدرا من الكالم ، وعليه أخذت اجلملة أبعادا 

ظل هذا الدرس، إذا اعتربت الشكل اللغوي املستقل غري متضمن عن طريق أي تركيب  خمتلفة يف
ا الوحدة اللغوية األساسية أو الصورة اللفظية اليت هلا مطلق   3حنوي أو يف تشكل لغوي أكرب، إ

األمهية يف التعبري واإلفصاح ومع ملسات اجلدة واحلداثة يف الدرس النحوي خاصة واللساين عامة، 
ت اجلملة تعريفات متنوعة وعديدة، ونتيجة الرؤى والنظريات املختلفة، ويف حماولة تأسيسية لنحو منح

ا لبناء البنية الكربى ) حنو النص( ما فوق اجلملة عدَّت اجلملة بنية صغرى تتحرك متجهة حنو مثيال
   4 .اليت هي النص الشامل

 قابلة لسانية وحدة أكرب الوصفيني انيني البنوينياللس نظر يف وهي النحوي الدرس وحدة اجلملة تعد      

 وحنوية وداللية، إعرابية أبواب حتت عديدة دراسات القدامى العرب العلماء درسها وقد.اللساين للوصف

                                                        
 .203، ص، 1994، 3، ط1دارصادر بريوت ، لبنان، ج) ل.م.خ(ابن منظور، لسان العرب،  - 1
  . 32/ آية : سورة الفرقان  - 2
 .218، ص، 2003لشعر العريب، دار غريب ، القاهرة، عبد اللطيف محاسة، اجلملة يف ا - 3
مقدمة نظرية ، دراسة تطبيقية ، دار سعد الصباح، الكويت، ) من البنيوية إىل الشرعية (عبد اهللا الغذامي، اخلطيئة والتكفري - 4

 .96، ص، 1984
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ا للجملة وضعوها اليت التعريفات أهم ومن ّ " :ّأ ً  مستق معىن السامع ) يفيد الكالم من قدر أقل  ال ◌
  "أو أكثر واحدة كلمة من القدر هذا أتركَّب سواء بالفهم

ا ترادف  ورد مفهوم اجلملة عند النحاة العرب، وتعددت مذاهبهم ، فذهب بعضهم إىل أ
ا الكالم املفيد الكالم، فكالمها يفيد معىن ميكن الوقوف عنده ،  فقد جاء يف تعريف ابن جين أ

ا على ضربني، فهي مركبة بني مبتدأ وخربأو بني   .1 فعل وفاعلمستقل بنفسه، وأ

 واملتتبع لنشأة  مصطلح اجلملة جيد أن النحاة مل يكن لديهم استخدام واحد، فقد استخدم
فمنه مستقيم   2هذا باب االستقامة من الكالم واإلحالة: املفهوم الداليل، يقول)  هـ180ت(سيبويه

امسني أسند  إن الكالم مؤلف إما من:" 3الزمخشريويقول ".حسن وحمال مستقيم ومستقيم وقبيح
مل مييز بني مصطلحي اجلملة والكالم  فسيبويه .أحدمها إىل اآلخر ، وإما من فعل واسم ومسي كالما

وليس شيئا يضطرون إليه إال وهم حياولون :" يقول  4فاستخدم مصطلح اجلملة مرادف للفظ الكالم
ل  ويفهم من هذا أن سيبويه به وجها وما جيوزيف القرآن أكثر من أذكره لك ها هنا ألن هذا موضع مجُ

عبداهللا بن الحسين مل يستخدم مصطلح اجلملة وإمنا استعمل الكالم وأراد به اجلملة وعلى ذلك 
واجلملة هي « :فقد قال يف كتابه اللباب يف علل اإلعراب والبناء) هـ616ت(أبوالبقاء العكبري

والكالم أيضا الزخمشري حيث وممن مل يفرق بني اجلملة  ، 5»الكالم الذي حتصل منه فائدة تامة 
الكالم هو املركب من كلمتني أسندت إحدامها إىل األخرى، وذلك ال :"جعلهما واحدا وذلك يف قوله

                                                        
 73ص، ، 1985، 2ابن جين، اللمع يف العربية ، تح، حامد املومن، عامل الكتب، بريوت،ط - 1

 1/25، 1983: 2سيبويه، الكتاب، تح، عبد السالم هارون، دار الكتب العلمية، بريوت، ط - 2
 21ص،  1روت، طبياهلالل، ة ـمكتبم، داروملحوعلي ب. راب ، تإلعاي صنعة ـفالزخمشري املفصل  - 3
 21/ حممد محاسة عبد اللطيف ، بناء اجلملة العربية، ص - 4
، دار الفكر املعاصر للطباعة والنشر )اللباب يف علل البناء واإلعراب(عبد اهللا بن احلسني العكربي العكربي، أبو البقاء  - 5

 138م ص، 1995والتوزيع، 
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ضرب زيد، : زيد أخوك ، وبشري صاحبك، أو يف فعل واسم حنو قولك:يأيت إال يف امسني كقولك
  .1"وانطلق عمرو، ويسمَّى مجلة

إمنا كان الفاعل رفعا ألنه هو :" قال) هـ285ت(المبردطلحا ولعل أول من استخدم اجلملة مص   
واجلملة هي الرتكيب الذي   2".والفعل مجلة حلسن السكوت عليها وجتب فيها الفائدة للمخاطب

  .يكون مفيدا ومستقال يف الوقت نفسه، أو هي العبارة املفيدة فائدة التامة ، حبسب السكوت عليه

اجلملة هي ما تألف من : وا إىل التعميم يف حتديد مفهوم اجلملة فقالواأما عند املتأخرين فقد مال   
مسند ومسندإليه سواء أمتت به الفائدة أمال كالفعل والفاعل، وميكن أن منثل هذا املفهوم ما جاء عند 

الفرق بني اجلملة والكالم، أن «: الذي يقول) هـ 686ت(النحاة املتأخرين كالرضي االسرتباضي
ا أوال كاجلملة اليت هي خرب املبتدأ اجلملة ما ت ضمنت اإلسناد األصلي سواء كانت مقصودة لذا

وسائرما ذكره من اجلمل فيخرج املصدر، والكالم ما تضمن اإلسناد األصلي وكان مقصودا لذاته وكل  
   3» كالم مجلة وال ينعكس

هنا الفرق بني  ومما يسأل عنه« : بني مفهومي اجلملة والكالم فقال ابن يعيشوقد وحَّد 
الكالم والقول واجلواب، أن الكالم عبارة عن مجل مفيدة، وهو جنس فكل واحدة من اجلمل الفعلية 

اعلم أن الكالم عند « :،يقول»واالمسية  نوع له يصدق إطالقه عليها، كماأن الكلمة جنس للمفردات
زيد أخوك، وهذا معىن : والنحويني عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسه مفيد ملعناه، ويسمى اجلملة حن

  »  4املركب من كلمتني أسندت إحدامها إىل األخرى: قول صاحب الكتاب 

إن تصنيفات اجلملة يف الدراسات اللغوية قد تباينت مفاهيمها فتقسيم النحاة العرب للجملة         
ة اليت هي مجلة هو التقسيم الذي قدمه لنب هشام يف كتابه مغين اللبيب إىل صغرى وكربى هذه األخري 

                                                        
 6ص، ط،.الزخمشري، املفصل يف  صنعة اإلعراب، دار اجليل،بريوت، د - 1
 8، ص،1979، 2لقاهرة، طحياء الرتاث اإلسالمي، ا’، تح، عبد احلسني عقيمة جلنة 1املربد، املقتضب، ج - 2
 1/8هأ 1310االسرتباضي، شرح الكافية، مطبعة الشركة الصحافية،  - 3
 18، ص، 1ابن يعيش، شرح املفصل، ج - 4
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يكون فيها املسند مجلة، فهي مجلة موسعة على وحدات إسنادية متعددة أي مركبة من مجلتني 
، ويذهب الدكتور مصطفى محيدة من منظور متاسكي إىل أن اجلملة العربية ال خترج يف 1أوأكثر

ا عن نوعني ال ثالث هلما مها    2 :تقسيما

عالقة إسناد واحدة سواء اشتملت على متعلقات بعنصري ـ اجلملة البسيطة وهي اليت تتضمن    
  .اإلسناد أو إحدامها أومل تشتمل

 .ـ اجلملة املركبة تتضمن عالقيت إسناد فأكثر سواء اشتملت على متعلقات أم مل تشتمل  

  :العرب المحدثون

:" يعرفها م أنيسإبراهيوإذا حبثنا عن مفهوم اجلملة عند احملدثني من اللغويني العرب ألفينا         
اجلملة يف أقصرصورها هي اقل قدر من الكالم يفيد السامع معىن مستقال بنفسه سواء تركب هذا 

كما حتدث عن .، فقد مجع هذا التعريف بني الشكل واملضمون  3القدر من كلمة واحدة أو أكثر
فحني :"عقد فيقولالكالم وما يرتكب منه يف كل لغة، وعن اجلملة يف اقصر صورها وما تطول به وتت

حنلل الكالم يف كل لغة نرى أنه ميكن أن ينقسم إىل كتل يفيد كل منها معىن يكتفي به السامع 
ويطمئن إليه وتشتمل كل كتلة منها يف غالب األحيان على ما يسمى باملسند واملسند إليه وحدمها 

 األعم األغلب أمورا أخرى وتلك هي اجلملة القصرية اليت اكتفي بركنيها األساسيني، ولكن اجلملة يف
ا اجلملة وتقصر   .4تتطول 

                                                        
، دار غريب 1معصومة عبد الصمد، اجلمل الفرعية يف اللغة العربية بني حتليل سيبويه تشومسكي التوليدية والتحويلية، ط - 1

 47، ص، 2008ة، للطباعة والنشر، القاهر 
، 1997، الشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان، مصر، 1مصطفى محيدة، أمناط االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية، ط - 2

 156صن 
 .21، ص، 1ابن يعيش، شرح املفصل، قدمه إميل يعقوب، منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، ج - 3
3 - 
 277، ص 1978هيم أنيس، من أسراراللغة، القاهرة، إبرا - 4
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ا  جورج وينظر للجملة عند املتأخرين من الغرب ضمن مخسة حدود على األقل وقد نادي 
إن اجلملة لسانا :"1يف قاموسه للسانيات ،وقد خلَّص هذه التعريفات يف قوله ) G.MOUNIN(مونان

عىن،  وثانيا هي وحدة لسانية نظمية بني وقفني، وثالثا تكون أوال هي عبارة عن ملفوظ تام يؤدي امل
من سلسلة كالمية مستقلة تركيبيا، ورابعا هي وحدة لسانية حتوي عملية إسنادية مكونة  هي مقطع 

ورابعا هي ملفوظ تتعلق كل عناصره مبسند إليه وحيد وبأكثر من من مسند . من مسند ومسند إليه
ويطرح التعريف يف ) ANDREE MARTINET(اندري مارتيني إليه مرتابط ، وهذا ما نادى به 

يف «  : 2بقوله )  JEAN DUBOIS(قاموس اللسانيات وعلوم اللغة الذي أشرف عليه جون ديبوا
النحو القدمي اجلملة هي وحدة تؤدي معىن لوحدات ترافق الفعل النطقي هلا بالكتابة بوحدات 

يف مثل الكلمة اليت تبدا حبرف كبري من ناحية تصاحبها هي الكتابة كأن تكون عالمات طباعة 
الكتابة وتنتهي بنقطة ، كما أنه نظر إىل امناط خمتلفة متس اجلملة الشعرية واجلملة اليت ال تنتهي فيها 

  » 3.املعىن إال جبملة أخرى ، وكأن به ينتقد رد االعتبار للجملة اليت حتدد املعىن

ا واليت حيسن اجلملة هي املوضوع الذي يدرسه حنوا     جلملة، وهي العناصر اللغوية املقصودة لذا
كالصورة :"رائد اللسانيني أن احلملة أكربوحدة لغوية ينظر إليها فندريس وقد اعرتف.السكوت عنها

ا عنصر الكالم األساسي فباجلمل نتكلم ونفكر ، اختذ الدارسون احملدثون اجلملة نقطة  4"اللفظية ،إ
دا ورأوا أن اجلملة تركيب ال يدخل ضمن تركيب  البداية على التحليل، فقد أعطوا اجلملة تعريفا حمدَّ

النمط الرئيس  من أمناط النظام الذي يتألف من وحدتني أو  دي سوسيرآخر أكربمنه، فقد عدَّها 
 .5أكثرمن الوحدات اللغوية

                                                        
1 - g.mounin dictionnaire de la linquistique quadrige/ press universitaires de france p323. 
2 - jean dubois dictionnaire de la linguistique et des sciences du langage sous la direction du paris 
cedex06/199 p 365 

 .365املصدر نفسه، ص،  - 3
، 1950فندريس، اللغة، تعريف عبد احلميد الدواخلي، وحممد القصاص، مكتبة األجنلو املصرية، مطبعة خنبة لبنان، باريس،  - 4

 .101ص،ـ 
 17، ص،2003، 1أمحد املتوكل، الوظيفة بني الكلية والنمطية، دار األمان للنشر والتوزيع ، الرباط، ط - 5
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 مدارس ومذاهب لغوية فقد اختلف مفهوم اجلملة عند علماء العربية احملدثني بسبب انتمائهم إىل     
خمتلفة، فمنهم من كانت منطلقاته من الرتاث النّحوي العريب ومنهم من كان متأثرا بالنظريات اللغوية 

فوقفوا أمام اجلملة مواقف ختتلف عن مواقف النحاة القدامى سواء من حيث اإلضافة، أم من . الغربية
موا فيها آراءهم مربزين  اث يف تقسيم اجلملة وحتليلها ، ّألن حيث التناول واملعاجلة، وقدّ ّ اختالالت الرت

راسة يف رأيهم هو الوصول إىل املعىن املراد تبليغه من متكلم إىل متلق؛ أي املعىن املراد  اهلدف من الدّ
ينبغي أن يبىن على «أنّ تقسيم اجلملة  مهدي المخزومي الدكتورفريى . من خالل الرتاكيب اللغوية
مل، ومراقبة أجزائها أثناء االستعمالأساس ينسجم مع طبيعة  ُ غة ، ويستند إىل مالحظة اجل »الّل

1 .
جيب أن  «فهويرى عكس النحاة القدامى؛ حيث إنّ املسند إليه هو األساس يف تقسيم اجلملة لذا 

ألنّ أمهية اخلرب، أو احلديث  –كما فعل النحاة   –يستند تقسيم اجلملة إىل املسند ال إىل املسند إليه 
2ا تقوم على ما يؤديه املسند من وظيفة وعلى ما  للمسند من داللةإمنّ 

ا الدكتور  ،»  ّ عبد الرحمن أم
قوا تفريقا دقيقا بني اجلملة باعتبارها أمرا، واقعيا وباعتبارها منوذجا  أيوب ّ ه يعترب علماء اللغة فر فإّن

تصف ) و اخلرب مجلة امسيةاملبتدأ ( يصاغ على قياس منه العديد من اجلمل الواقعية ، فعبارة مثل 
هي مثال واقعي هلذا النموذج املشار إليه ) حممد قائم مجلة امسية (منوذج اجلملة االمسية يف حني عبارة

. يف العبارة األوىل، فإذا كانت اجلملة األوىل تصف منوذج اجلملة االمسية فاجلملة الثانية مثال هلا 
ق بني مناذج  اجلمل وأمثلتها، فريى ّ أنّ مناذج اجلمل هو علم النحو، واألمثلة التطبيقية هلا  حيث يفر

إسنادية وغري  «ويرى يف تقسيم اجلملة العربية قسمان  3هي الكالم كما ساه علماء اللغة احملدثون
ا اجلمل غري اإلسنادية،  ّ إسنادية، فاجلمل اإلسنادية تنحصر يف اجلمل االمسية، واجلمل الفعلية ، أم

ها، وهذه ال ميكن أن تُعد من اجلمل فهي مجلة النداء ، و  مجلة نعم وبئس ، ومجلة التعجب، وما شا
رد تأويل النحاة هلا بعبارات فعلية  الفعلية 

4
ا جمموعة كالمية »  ّ ّام حسان اجلملة بأ ، ويصف مت
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ن من عملية اإلسناد فيسمى اجلملة، وهي ذات عالقات «:مرتبطة باإلسناد يف قوله  ّ ي يتكو ا الّذ ّ أم
إسنادية مثل عالقة املبتدأ باخلرب، والفعل بفاعله، والفعل بنائب فاعله، والوصف املعتمد بفاعله، 

1ونائب فاعله
ا»  ّ ّ قدر من الكالم «وذهب إبراهيم أنيس يف تعريفه للجملة بأ يف أقصرصورها هي أقل

»يفيد السامع معىن مستقل بنفسه، سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أم أكثر
وهذا التعريف 2

ّف . يستغين عن مسألة اإلسناد ويكتفي بالفائدة اليت حيسن السكوت عليها الدكتورعبد كما يعر
ا  السالم المسدى ّ ز بشيئني«اجلملة بأ ّ أوهلما أنّ أجزاءها ترتابط . أكرب وحدة حنوية يف الكالم وتتمي

ا ال تندرج يف بناء حنوي أوسع منها ّ »عضويا وثانيهما أ
موعة من التعريفات اليت ساقها ، هذه جم3

ا طريقة تناوهلم هلا من حيث التحليل فقد اختلفوا فيها، وذلك تبعا  ّ هم للجملة ، أم احملدثون يف حدّ
ج علماء الرتاث، وهناك من كان متأثرا بالنظريات اللسانية  ّ واحد منهم ، فهناك من  ملنهج كل

ان ذهب يف وصفه للجملة إىل ّ ام حس ّ جمموعة من القرائن مساها قرائن التعليق وجعلها  الغربية ، فتم
  : قسمني 

  .                  كالعالمة اإلعرابية، والصيغة، والرتبة، واملطابقة، والتضام، والنغمة  :قرائن لفظية

غ الصرفية لألمساء،     ّ ا الصيغة كالصي ّ فع يف الفاعل، والنّصب يف املفعول به، أم ّ فالعالمة اإلعرابية كالر
ّ ختضع هلا املفردات وص غ األفعال، يف حني تعين الرتبة عمليات التقدمي والتأخري اليت ّ يغ الصفات، وصي

بينما املطابقة هي العالقة بني الكلمات وتطابقها يف الرتكيب كالعدد واملعدود، مثّ التالزم .يف الرتكيب
ا اإلطار الصويت اذّ  ّ ّف النغمة بأ ياق، و تُعر ّ   .ي تُقال فيه اجلملةبني املفردات يف الس

ا املخالفة فهو خمالفة .كاالسناد واملخالفة : قرائن معنوية  ّ فاإلسناد هو عالقة املسند باملسند إليه،أم
َ نكرم الضيف: معىن ملعىن آخر،كقولنا ُ .ختالف اخلرب.حنن العرب   .حنن العرب
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   1وتضافر هذه القرائن يوضح املعىن الداليل للجملة

  : ي فقد جعل للجملة عناصر أما فاضل صاحل السمرائ

  .أسد ،سيف وشجرة : وهي الكلمة مثل: المفردة 

  كاسم الفاعل واسم املفعول ،واملبالغة ،واختالف اجلموع لالسم الواحد) الصيغة( :البناء الصرفي 

  . بنوعيه اجلزئي والتام: التأليف

باختالف النغمة، ومثاله اجلمل إذ اجلملة الواحدة قد ختتلف معناها  وهو يدلّ على املعىن؛: التنغيم 
فريى أن هناك فرقا بني النظام النحوي واحلدث اللغوي  عبد اللطيف حماسةأما   .اإلنشائية

إن أقل قدرمن الكالم املفيد يتم بعنصري االسناد وما سوامها قد تكون ضرورة وقد يستغىن :"يقول
م مفيدا فإن العنصرين االساسيني عنها، ولكنها تبىن مجلة يف االساس من حيث هي فإذا كان الكال

ال الذي ينطلق منه النظام النحوي فإنه قد  ال بد أن يكون لفظا وتقديرا، واما احلدث اللغوي وهو ا
ذا يعين أن طريف  2يهتم ببعض الفضالت ، حبيث تكون يف بعض االحيان هي الغاية والقصد، وهو 

هي من شأن احلدث اللغوي؛أي أن الكالم هو الذي  االسناد ال يكونا إال يف اجلملة، أما الفضالت 
  .حيدد معناها

  نظام الجملة في اللسانيات المعاصرة

ّف اجلملة على       ا الوحدة القصوى يف الرتكيبة «تُعر يف هذا الصدد كثري ما تقع مقارنتها .أساس أ
عن عالقة بني مسند إليه ومسند ّ  3بوصفها بنية إسنادية ثنائية تعرب

راسة ؛ وإذ » تُعترب اجلملة حمورالدّ
ية ، ونغمية، وحنوية،  ا أخذت يف الدراسات مقاييس شىت خّط ّ سانية كوحدة قصوى لدى الكثري فإ الّل

وارتأينا من خالل . وداللية، وبالغية  وانقسمت إزاءها الدراسات مدارس متعددة ومذاهب قددا 
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املدرسة النبوية، واملدرسة التوليدية : هي هذا البحث أن نتعرض لنظام اجلملة من خالل مدارس ثالثة 
 التحويلية، والدراسات العربية احلديثة 

ه مل  :المدرسة البنيوية- ه صاحب أسسها األوىل رغم أّن ل للبنيوية؛ ذلك أّن ّ دو سوسريهواملؤسس األو
إنّ   ،غةيذكرها باالسم ، فمن خالل نظرته للمناهج السابقة واليت يسجل فيها قصورا باجتاه مسألة الل

غة :نظرة سوسري اجلديدة للسان تنبين أساسا على التفريق بني ثالثة مصطلحات رئيسية وهي الّل
)language( الّلسان ، )langue (  الكالم )parole( غة هي امللكة اإلنسانية املتمثّلة :، حيث إنّ الّل

ا سواه من ّ ا عم ا اللسان فهو . الكائنات  يف تلك القدرات اليت ميتلكها اإلنسان ، وجتعله يتميز  ّ أم
ّ فرد متكلم مستمع مثايل ينتمي إىل جمتمع لغوي له خصوصيات  النظام التواصلي الذي ميتلكه كل

غة يف الواقع ومن هذا املنطلق فإنّ  1ثقافية، وحضارية معنية ، يف حني أنّ الكالم  هو االجناز الفعلي لّل
ّ هذا اللسان يف نظر سوسري هو واقع قائم بذاته من ج ر تارخيي من جهة أخرى ويف ظل ّ هة ، وتطو

ه  ر سوسري أّن ّ ر يقر ّ دة وبني تاريخ «التصو ميكن التمييز بني النظام اللساين اآلين؛ أي يف حالة زمنية حمدّ
»هذا النظام

2     

ّع إىل فرعني  سان تتفر غوية ، فرأى أنّ دراسة الّل ز بني منهجني يف التعامل مع الظاهرة الّل ّ    :ولذلك مي

غة عرب التاريخ ):  diachronique( دراسة تارخيية  يل لّل ّ ع املسار التحو ّ   وهي دراسة تتتب

سان لذاته ومن أجل ذاته مبعزل عن التاريخ :  ) synchronique( دراسة آنية  تم بالّل   وهي دراسة 

ا بعيدا عن       السياقات  إنّ الدراسة الوصفية السوسريية هي يف حقيقتها دراسة الظاهرة لذا
التارخيية ؛ أي دراسة العالقات اليت تربط البىن ورغم أنّ سوسري مل يذكر يف كتابه مصطلح 

ه هو) stricture(بنية ل من أظهر للناس من خالل  «ألنّ املفهوم األساسي يف نظره هو النظام إال أّن ّ أو
املقنع لصحتها وعظيم دروسه أمهية الدراسة البنيوية ، بوصفه ملفاهيمها ومناهجها ، واحتجاجه 
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ا 1فائد
والدراسة الرتكيبية يف نظره جيب أن تتميز بني نوعني من العالقات القائمة بني العناصر   » 
  :اللسانية مها

هي عالقات ذهنية بني جمموعة من العناصر ) rapports paradigmatiques ( االستبدالية العالقات
  .خمتلفة كالتشابه واالشتقاق والداللة وغريها  اللسانية، اليت ترتبط فيما بينهما ارتباطات

هي أنّ العناصر اللسانية ترتبط فيما بينهما حبكم )  rapports  syntagmatiques: ( العالقات الركنية
غة ، مما يسمح بتوايل العناصر اللسانية يف سلسلة الكالم ، ولذلك فإنّ  ية لّل التأليف «الطبيعة اخلّط

ّكين  بينها والذي يعتمد عليه نعت باحملور الر ُ ن  )l’axe syntagmatique( لتطويل الكالم ي ّ الذي يتكو
ّكين، واملتجاورة ال تأخذ قيمتها إّال باملقابلة  من عنصرين لسانيني فأكثر، والعناصر املرتّبة يف احملور الر

ما معا »بينها وبني العناصر اليت تسبقها أو تلحقها أو 
2  

علمية تأثري واسع يف املدارس اللسانية اليت تلت ظهور كتابه حماضرات ال سوسيرلقد كان ألفكار    
ة الدراسة الرتكيبية  سانية وخاصّ برصيد  -حمل حبثنا –يف علم اللسان العام؛ ممّا أثرى الدراسات الّل

نظري أثرى مسار وصف البنية الرتكيبية للغات فظهرت اجتاهات لسانية خمتلفة عمدت إىل تطوير 
ومن االجتاهات اليت عرفتها البنيوية يف إطار . ملحوظا يف جمال وصف البىن الرتكيبية البحث تطويرا

دراسة الرتكيب؛ أي اجلملة االجتاه  التوزيعي، واالجتاه الوظيفي وقبل أن خنوض يف هذين االجتاهني ال 
ا متثل ّ جوهر دراسة  بدّ أن نلقي نظرة عامة حول الدراسة الرتكيبية يف اللسانيات املعاصرة؛ ذلك أ

  .اجلملة وصفا و حتليال

وهو أحد فروع اللسانيات يتخذ من اجلملة ): syntaxe(وتُسمى أيضا علم الرتاكيب :  التركيبية 
وحدة تركيبة إبالغية يف آن واحد ؛ أي أنّ اجلملة هلا شكل لغوي ميثّل  «موضوعا له و اعتبارها

اخلها، وهلا حمتوى داليل وإخباري ميثل الرسالة اليت امللفوظ الذي يتألف من جمموع العناصر املرتابطة د
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ل إىل املخاَطب، أو املتلق  رسِ ُ م ، أو امل »تنظم اخلرب املتنقّل من املتكّل
وهذا يعين أنَّ للجملة بنيتني، 1

بنية شكلية تتمثل يف جمموع  الوحدات اللغوية اليت ترتابط وتتألف فيما بينهما وفق نظام معني ويدعى 
، وبنية داللية تتمثّل يف املعىن الذي تفيده اجلملة أي احملتوى الداليل الذي حتمله، l’énoncé(بامللفوظ 

» امللفوظ هو القالب الذي تُصاغ فيه الرسالة«حبيث يكون ) message(وهوالرسالة 
 2  

إنّ دراسة اجلملة على هذا النحو يضع الدراسة تتفرع إىل ختصصني احدمها خاص بالرتكيب واالخر 
  .بالداللة خاص

  :  االتجاه التوزيعي   - أ

ذ من مبادئ البنيوية السوسريية منطلقا له، ونشأ هذا االجتاه يف أمريكا على         هواجتاه لساين اختّ
زه عن  )L.Blomfield(ليوناردو بلومفليد يد اللساين األمريكي  ّ إذ أخذ طابعه اخلاص الذي مي

راسة  1933عام )Language(ليد كتابه اللغةوقد أصدر بلومف. الدراسات اللسانية األوربية أ الدّ ّ ممّا هي
سانية يف أمريكا منهجيا  أنّ بلومفليد استوحى معطيات علم النفس السلوكي، «وجدير بالذّكر. الّل

»وأسقطها على املنهج الوصفي اللساين
مما نتج عنه ظهور نظرية لسانية متكاملة قائمة على مفهوم  3

( لذلك أستبدهلا «.بدورالعنصراللساين وتوزيعه يف السياق الكالمي أخذا ) Fonction (الوظيفة
مسي هذا االجتاه بالتوزيعي ) Distribution( بكلمة توزيع )  Swadashسواداش  ُ »ومنه و

4  

  :ـ مبادئ التحليل التوزيعي1
د إنَّ التوزيع يسعى لتحقيق معاينة السياق الكالمي عن قرب وحماولة ضبط توار : مفهوم  التوزيع

املؤلفات اللغوية قي هذا السياق حسب املواقع اليت تظهر فيها وبذلك فالتوزيع هواملوقع الذي حيتله 
ته املألوفة وقد َ والي َ دد العنصر بأنه جمموع العناصر اليت حتيط به وحميط  «العنصر اللساين ضمن ح حيُ

                                                        
ع احلميد دباش، دور الرتكيبية يف فهم وإفهام القرآن، جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة األمري عبد القادرالعلوم اإلسالمية،  - 1
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الخرى اليت يتوافق كل منها يتكون من ترتيب العناصر اليت ترد ترد معه، أي جمموع العناصرا) أ(عنصر 
يف موقع معني تدعى ) أ(يف موقع معني مع العنصر يف تركيب كالمي، والعناصر اليت ترد مع العناصر

فاملتكلم حني إحداثه الفعل الكالمي يشعر بأنه يقوم بعملية انتقاء » 1انتقاء هذا العنصر هلذا املوقع
لواقع  فالعناصر اللسانية اليت هلا نفس التواتر يف للعناصر اللسانية اليت حتقق احملتوى الفكري يف ا

ا ترد يف نفس التوزيع هو جمموعة ) كلمة ، مركب(فتوزيع وحدة ما  «السياق هي بدائل توزيعية؛أل
ا التعاملية؛أي جمموع احمليطات اللسانية اليت ترد فيها الوحدة ، وعندما ترد وحدات يف  إمكانا

ا مت ثل التوزيع نفسه؛ أي تكون يف وضعية تكافؤ توزيعي، وعلى سبيل حميطات متماثلة ، يقلب إ
التوزيع نفسه، ألن كل من هاتني الوحدتني قابلة ألن تتصدر ) البنت الصغرية( و) كلري(  املثال لـ

») تلعب مع البيانو(اجلملة وأن تشبع موضع املبتدأ وأن تكون عالقة توارد مشرتك مع 
ولذلك فإنَّ 2

الذي يعوَّل على موقعية الوحدات الكالمية وتوزيعها ضمن سياقها املألوف يقوم على  التحليل اللساين
حتديد الفئات اليت تنتمي إليها، وتتألف فيما بينهان فكل العناصر اليت حتتل املوضع نفسه يف السياق 

  .تنتمي إىل القسم نفسه من أقسام الكالم

  : التجاه الوظيفيا-ب

ّت  ظهر االجتاه الوظيفي        يف دراسة الرتكيب يف رحاب نشاط حلقة براغ اللسانية اليت ركز
اه الذي كان يقفو أثرسوسرييف إبرازالوظيفة اإلبالغية للغة  راسة الفونولوجية  هذا االجتّ نشاطها على الدّ

عد اللساين الفرنسي  ُ رائدا للدراسة الرتكيبية الوظيفية مستمدا ذلك  ) A.martinet(أندري مارتينيوي
غة على مبادئ . الدراسات الوظيفية لألصواتمن  رات مارتيين للجانب الرتكييب يف الّل ّ وتنبين تصو
 : أمهها

 

  
                                                        

 57ميشال زكريا ، األلسنة وعلم اللغة احلديث ، قراْة متهيدية ، ص،  - 1
 203فرانك نوفو، قاموس علوم اللغة، تر، صاحل املاجري، ص،  - 2



 

- 89 - 
 

  : وظيفة اللغة  - أ

تمع إذ يقول  غة عند مارتيين هي التواصل بني أفراد ا   :   إنّ الوظيفة األساسية لّل

« La fonction essentiel de cet instrument qu’est une langue est celle de communication» )1 (  

غة بوصفها مؤسسة إنسانية ، رغم اختالف بنيتها من جمتمع       هذه الوظيفة اإلنسانية تؤديها الّل
ّ بوجود وظائف  لغوي إىل آخر، وهذا ال يعين أنّ مارتيين حيصر وظيفة اللغة يف التواصل بل هو يقر

ه يراها ثانوية أمام الوظيفة ا  Le langage exerce»« .ألصلية املتمثلة يف التواصلأخرى للغة، غري أّن

d’autres fonction  

غة يف نظر    ليست نسخا لألشياء كما هي يف الواقع بل هي بىن منظمة  مارتينيإنّ الّل

ن لديه اخلربة اإلنسانية ومن مثّ فإن  ّ م من خالهلا إىل عامل األشياء، واألحاسيس اليت تكو يتطلع املتكّل
ا هواكتساب نظرة حتليلية خمتلفة يف تعلم لغة أجنبي ة ليس معناه وضع عالمات جديدة لألشياء وإّمن
 . إطار التواصل

 «Le langage n’est pas un claque de la réalité.  Apprendre une autre langue, ce n’est pas 
mettre de nouvelle étiquettes sur des objets connus, mais s’habituer à analyser autrement ce 
qui fait l’objet de communication linguistique»2 

          ّ  واملورفيمات التنغيمية الكلمات من تتابع وهي كلية بصورة ممثل مقطع أصغر اجلملة يرى بأن

ويسمي  3"اإلحلاق طريق عن متعدد أو وحيد إنساين بركن عناصره تتصل ملفوظ كل هي“ :بقوله ويعرفها
د وهو مركز التنظيم الرتكييب للجملة املستقلة، وهو يشكل قمة اهلرم الذي تبدو باقي عناصر املسن

  4 .امللفوظ كتوسعات ثانوية

ممثال لالجتاه الوظيفي التداويل واقرتاحه لنظرية النحو الوظيفي من خالل منذجة  سيمون ديكويأيت 
النحو العالقي وحنو األحوال،  الوظيفية  :الظواهر اللغوية وهذه النظرية هي امتزاج لنظريتني لغوية

                                                        
)1(A.Martinet element de linguistique generale ED : Arniand coli  tirage : 02.p :09  

 09:ص:نفسه - 2

 1، اجلزائر، ص،  1999أمحد حساين، مباحث يف اللسانيات، ديوان املطبوعات اجلامعية،  - 3
4 - Andret Martinet   : Eléments de linguistique générale ,P127 
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ويهتم هذا االجتاه بدراسة اجلملة دراسة وظيفية تداولية عن طريق  1ونظرية األفعال الكالمية
التحليالت الرتكيبية واملعجمية والداللية والتداولية، وذلك ما سيمثله أمحد املتوكل يف مشروعه يف 

فكر اللساين الغريب هي أكرب عالمة لسانية ممكنة، تقوم على النحو الوظيفي العريب، إذن اجلملة يف ال
وحدة اخلطاب وتعتمد االستقالل الرتكييب و التمام الداليل، فهي وحدة كاملة، وهذا جنده عند النحاة 
العرب القدماء، ومن خالل ما جاء من تعاريف وتصنيفات عند هؤالء اللسانيني الغربيني وضع الكثري 

م للجملة يف إطار اللسانيات من لدارسني للغة ا م وحتليال م وتصنيفا م ونظريا لعربية تصورا
 .احلديثة واملعاصرة

تعد اجلملة يف الدراسات اللسانية أكربوحدة لغوية قابلة للتحليل، أما الوحدات اليت تعلوها 
ذا فأما حماولة اللغة ل فلم تنل عناية اللسانيني، ومل تلق اجلملة عناية لعدم جدواها يف وصف ظواهر

وصف الكالم  من خالل اجلمل إجراء غري مضمون  وال بد ان يكون موضوع الدراسة وحدة لغوية 
إن اجلملة يف اللسانيات وحدة أخرية « :بارثيقول  2أمشل من أن يكون من أهم خصائصها الواصل

ألصغر الذي ميثل يف اللغة وهذا يعين أن اخلطاب ال يوجد إال يف اجلملة ؛ألن اجلملة من القسم ا
جبدارة كمال اخلطاب، واللسانيات ال يسعها أن تتخذ موضوعا أرفع من اجلملة ؛ألن بعد اجلملة 
ليس هناك مجل، هلذا من احلتمي أن يكون اخلطاب ذاته منتظما ضمن جمموعة من اجلمل فتغدو عرب 

ا لغة أخرى متفوقة على لغة اللسانيني ؛ألن لل  ،خطاب وحداته وقواعدههذا التنظيم رسالة تبعث 
 هلذا جيب أن يكون اخلطاب موضوع لسانيات ثانية

3
تم بنسيج  ،»  وبذا جيب أن نتجاوز اجلملة و

ويف هذا يرى  4 النص، فاجلملة ليست الوحدة للتبادالت الكالمية، بل النص هو وحدة التبليغ،
صوتية وصرفية، وال أن االتصال ال يتم بواسطة وصف الوحدات الصغرى   تمام حسانالدكتور 

يعرض الوحدات النحوية، وإمنا يتم باستعمال اللغة يف موقف أدايت حقيقي ؛أي بإنشاء نص ما، وقد 
                                                        

 9،ص،  1985توكل الوظائف التداولية، دار الثقافة، الدار البيضاء، املأمحد  - 1
 .205، ص، 2001،املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء ، املغرب، 2سعيد يقطني، انفتاح النص الروائي ، النص والسياق، ط - 2
 .101، ص،2009، ، عامل الكتب احلديثـ اربد، األردن1رابح بوحوس، اللسانيات وحتليل اخلطاب، ط - 3
 .167، ص، 2000، دار القصبة للنشر ، اجلزائر، 2خولة طالب اإلبراهيمي، مبادئ اللسانيات، ط - 4
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، فلسانيات النص هاته يراعى يف انشغاالته على البىن اللغوية اجلوانب 1يطول هذا النص أو يقصر 
شأة لسانيات النص هو جتاوز ولعل اهلدف من ن 2 الداللية اليت غابت عن الدرس النحوي السابق،

حدود اجلملة إىل الفضاء النصي ، وهذا يقتضي التوجه على املعطى اللغوي عرب أطراف العملية 
 . االتصالية

 :بنيــــة الجملـــة

اجلملة هي الرتكيب الذي يشمل ركنيني أساسيني مها املسند واملسند إليه اللذين تربطهما عالقة      
ما ال  وقبل أن خنوض يف بنية اجلملة بنوعيها االمسية والفعلية، ال بد أن . تنعقد اجلملة اإلسناد وبدو

 .نتعرض بالتفصيل للعالقة اليت تربط ركنيها وهي اإلسناد 

ه اللغويون العرب القدامى إىل أمهية العملية اإلسنادية ومكانتها يف بنية اخلطاب التواصلي        ّ لقد تنب
ا دقيقا فهذا اخلليل يذكرملا هلا يف ضبط املقوالت  ها حدّ أن الكالم سند ومسند   « النحوية وحدّ

وهو نفسه ما ذهب إليه 3،» سند إليه ) رجل صاحل(فعبد اهللا سند و. عبد اهللا رجل صاحل : كقولك 
د على العالقة بني املسند واملسند إليه بقوله ومها ما ال يستغىن واحد منهما  « تلميذه سيبويه حني أّك

اعن اآلخ د حتمية العالقة اإلسنادية بني ركين اجلملة ألنّ  4، » ر وال جيد املتكلم منه بدّ وهذا يؤّك
ّ إحدى . انعدام العالقة يعدم داللة الرتكيب  ه عبارة عن ضم ولذلك يعرف النحويون اإلسناد بأّن

طلب مبطلوب  زيد قائم ،أو: الكلمتني إىل األخرى على وجه اإلفادة التامة، أو تعليق خرب مبخربعنه 
مون اإلسناد قسمني ّ م يقس ّ : منه يف صيغة األمر وهذا ما يسمى عند النحاة باإلسناد األصلي ذلك أ

ا غري  ّ أصلي  فاألصلي ما تألف منه الكالم، أي إسناد الفعل إىل الفاعل وإسناد اخلرب إىل املبتدأ ، وأم
هة والظرفاألصلي فهو إسناد املصدر وامسي الفاعل واملفعول والصفة امل ّ ومن ناحية ركين اإلسناد . شب

م كذلك قسمني  قسَّ ُ رين أو .تام وناقص : فإنه ي فالتام ما اشتمل على طريف اإلسناد مذكورين أو مقدّ
                                                        

 4، ص، 1998، دار الكتب ، القاهرة، 1النص واخلطاب واإلجراء، تر، متام حسان، ط - 1
 637لنص، ص، عمرعبد العايت أبو عينني، العالقات النصية من كتاب بني حنو اجلملة وحنو ا - 2
 449: اخلليل ، العني ، ص - 3
 47:،ص1عبد السالم حممد هارون، دار التاريخ، بريوت، لبنان، دط، دت ، ج:سيبويه ، الكتاب ، تح - 4
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ر وذلك حنو م  :احلق ظاهر  وحنو قوله تعاىل : مذكورا أحدمها واآلخر مقدّ ٰ َل َ ما قَالَ س ٰ َل َ اُلواْ س قَ ٞ فَـ ◌ 
ٞ قَوم ونَ  ◌ ُ ر نَك إسناد ) وقوم(، ) سلم سالما (مفعول إلسناد تام حذف طرفاه وتقديره ) فسالما( 1مُّ

ا الناقص ) .أنتم قوم(تام حذف منه املسند إليه والتقدير  ّ ر فيه أحد الركنيني من دون : وأم فهو ما ذُكِ
، فأخوه ) رأيت املنطلق أخوه : (ذكر الركن الثاين ال لفظا وال تقديرا وذلك حنو إعمال الوصف حنو 

مفعول به فضلة ، فهذا إسناد ناقص ذكر ) املنطلق ( ند السم الفاعل وليس له مسندا ذلك أن  مس
  .  ،و من حيث اللفظ ، واملعىن فإنّ اإلسناد معنوي ولفظي   2املسند إليه وليس له مسندا

ب كلمة ما ملعناها حنو  :اإلسناد المعنوي َ حضر أخوك وزيد مسافر حيث تنسب : هو أن تُنس
  .ألخ الشخص ال للفظ ، وتنسب السفر للشخص املسمى زيد وليس للفظ وهذا هو الشائعاحلضور 

أي هذا اللفظ مطية ) الكذب زعموا مطية: (كأن ينتسب احلكم إىل اللفظ كقوله: اإلسناد اللفظي
ه وبذلك ، والفعل يسند وال يسند إليم يسند ويسند إليهومجلة القول يف اإلسناد أنّ االس. الكذب
إسناد بركن إسنادي فعلي وهذا له صورة واحدة، وإسناد بركن إسنادي . دينا شكلني رئيسنييكون ل
  امسي 

تبني من خالل ما تقد أن دراسات اجلملة العربية ختتلف عن الدراسات اللسانية النصية من  
حيث املوضوع والغاية واملنهج،فإذا موضوع البحث يف دراسات اجلملة العربية من حيث هي كل 

ي وظيفة واحدة وسواء كانت نصا مستقال أم كانت وحدة داخلة يف تركيب نص أكرب فإن يؤد
موضوع البحث يف لسانيات النص هو النص من حيث هو كل  يؤدي وظيفة واحدة وسواء أكان 
مجلة واحدة أم كان متتالية مؤلفة من جمموعة من اجلمل وإذا كان هدف البحث يف دراسات اجلملة 

ظرية للجملة العربية من حيث هي كل موحد وتساعد على تعلم اللغة العربية فإن هو الوصول إىل ن
ورغم هذا .غاية البحث يف اللسانيات النصية هي وصف النظام الذي يقوم به موضوعها أي النص 

االختالف فإن كال منهما يدرس على حنو غريمباشر الوحدة اللغوية ، فاجلملة العربية تدرس النص من 
                                                        

 25سورة الذاريات ، اآلية  - 1
 24،25 :، ص 2007 2األردن، ط، عمان، فاضل صاحل السامرائي، اجلملة العربية تأليفها وأقسامها، دارالفكر، - 2
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تها للجملة العربية من حيث هي نص والدراسات اللسانية تدرس اجلملة من خالل خالل دراس
  دراستها للنص من حيث هو مجلة

  : نحوالنص

 والدراسة يف الوصف يتمثل هدفا لنفسها وضعت اليت املصطلحات من "النص حنو" مصطلح ويعد

 النصية لألبنية اللغوية
 وإن أيضا، بذلك تعىن اليت اتبعض املصطلح اهلدف هذا حتقيق يف معه يشرتك  1

 ويرى .النصي والرتابط التماسك صور وتوضيح اهلدف من حتقيق أكثر يقرتب "النص حنو" مصطلح كان

2النص حنو دراسة هي األوىل النص لغة وظيفة علم أن "ديك فان"
وقد ترتبط مولد حنو النص بثالثة  

 .(Robert Debeaugrande)،وروبرتد بوجراند ووبتوفي vandijk  ((Petofi)(فانديك:علماءهم

 املنطوقة بدراسة النصوص يهتم اللغة، علم فروع من فرع بأنهJ. Richards  ريتشاردز جاك" عرفه فقد

 لتخرب بينها فيما وارتبطت النصوص أجزاء هذه ا انتظمت اليت الكيفية سواء مؤكدا حد على واملكتوبة

 .3املفيد الكلِّ  عن

للفكر العريب اللساين جديدا ؛ وذلك أن الرتاث العريب زاخر بالدراسات  مل يكن حنو اانص بالنسبة
وألنَّ اجلرجاين تنبَّه إىل وحدة أرسطو « :النَّصية اليت تدور كلها حول القرآن الكرمي يقول يوسف بكار

  كما   4.»وأفاد منها يف نظرية النظم اليت كان البحث يف إعجاز القرآن حمورها وعليه دارت يف أكثرها
م ذهبوا  كان هلا السبق يف معاجلة الوحدة العضوية للنص، فقد أثريت قضية الوحدة لدى قدمائنا؛إذ أ

؛ألن اإلجراء مل   5إىل األقوال املتناثرة للجرجاين ال تنم عن جتسيد الرؤية احلديثة ملفهوم الوحدة النصية
ثري من خبايا الدالالت النصية يتعدَّ حدود اجلملة، كما كشفت إسهامات املفسرين لكتاب اهللا عن ك

                                                        
 31حنو النص، ص: أمحد عفيفي - 1

 222علم لغة النص، ص : سعيد حبريي - 2
 35، ص 1علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق ،ج : صبحي إبراهيم الفقي - 3
، 2ع، طيوسف حسني بكار، بناء القصيدة يف النقد العريب القدمي يف ضزء النقد احلديث، دار االندلس للطباعة والنشر والتوزي - 4

 330، ص، 1983
 .304يوسف حسني بكار، بناء القصيدة يف النقد العريب القدمي يف ضزء النقد احلديث، ص،  - 5
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املضمرة وخاصة ماأطلق عليه كشف املناسبة بني اآليات والسور هذه االشارات اليت كان مصدرها 
  1النمطي يف خمتلف الدراسات البالغية والنحوية فالتَّجلي األويل لنحو النص الذي يعين بوصف اللغة

لظاهر بالغية وحنوية مقابال ملا جاء فيما تنوع ذكر بعض معايريه لدى اجلاحظ من خالل معاجلته 
  .يسمى السبك واحلبك

هو ذلك الفرع من فروع علم اللغة الذي يهتم : "بقوله" صبحي إبراهيم الفقي"ويعرفه 
بدراسة النص باعتباره الوحدة اللغوية الكربى، وذلك بدراسة جوانب عديدة أمهها الرتابط أو 

املشاركني يف النص  ملرجعية أنواعها والسياق النصي ودورالتماسك ووسائله، وأنواعه واإلحالة ا
النص  فنحو" ، وهذه الدراسة تتضمن النص املنطوق واملكتوب على حد سواء)املرسل واملستقبل(

تفرع من علم اللغة، يدرس لغة األبنية النصية سواء أكانت منطوقة أم مكتوبة، باعتبارها أكرب 
ة العناصر اليت تؤدي إىل متاسك النص وترابطه مستعينا وحدة لسانية، تتجلى مهامه يف دراس

بأدوات شكلية، وداللية، وتداولية وكل اخلواص اليت ميكن أن تعطي عرضا ملكونات النظام أو 
وحنو النص تطوير للنظر على مستوى النص، ويرتد إىل مكونه األساسي وهو حنو .البناء املتميز

 حنو اجلملة  وحنو النص، فنحو اجلملة يدرس اجلملة، يف اجلملة، وألغراض علمية ميز العلماء بني
حني حنو النص يدرس النص، بغض النظر عن حجمه، فنحو النص له منهجه اخلاص وهو يتميز 
باالستقاللية والتميز؛ أي أن احلكم على بناء النص خيضع لقواعد ومعايري علمية، فالقارئ جيد 

ذه امللفوظات، فاجلانب التطبيقي  نفسه مضطرا يف النظر إىل سلسلة احملددات السياقية احمليطة  
الذي اشتغل به املنشغلون بنحو النص هو الوصول إىل طرائق الرتابط النصي، فهي اليت تسهم يف 

فاملهمة األساسية لنحو النص فان ديك  تشكيل الكتابة النصية ، وقد رسَّخ هذا التوجه التطبيقي 
، وقد اهتم ببحث العناصر اليت تسهم يف متاسك  2دم اللغةهي حتقيق الكفاية اخلاصة مبستخ

                                                        
 .148، ص، 2007، 2اجلليل مرتاض، يف رحاب اللغة العربية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط،  عبد - 1
 136حبريي، علم لغة النص ، املفاهيم واالجتاهات، ص،  - 2
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كما تأسس هذا املصطلح . والتماسك حيقق العالقة بني املفاهيم واملدلوالت1النص وانسجامه 
  : وذلك لعدة أمور تتمثل يف ، على مصطلح حنو اجلملة 

دالليًا ال ميكن  )مجلة ما ( اجلملة ليست كافية لكل مسائل الوصف اللغوي ، فاحلكم بقبول  -1
  .أن ينفصل عن السابقة عليها ، دون الوقوف عليها وحدها 

فاللغة . السياق االجتماعي رغم أمهيته الكربى يف الدراسة اللغوية ) حنو اجلملة ( أمهل مصطلح  -2
دف التوصل إىل غايات مقصودة  تمع  السياق كما أن . 2عبارة عن وسيلة اتصال بني أفراد ا

  .3امل االتصال وأداء املعىنمن أهم عو 

إن الفهم احلق للظاهرة للسانية يوجب دراسة : " سعد مصلوح . ويف ذلك اإلطار يقول د  
ميش دراسة املعىن كما ظهر يف  اللغة دراسة نصية ، وليس باجتزاء البحث عن مناذجها ، 

) حنو النص ( واالجتاه إىل ومن مث كان التمرد على حنو اجلملة . اللسانيات البلومفيلدية أول أمرها 
حنو (ومصطلح  4"أمراً متوقعًا ، واجتاهًا أكثر اتساقًا مع الطبيعة العلمية للدرس اللساين احلديث 

ذا املفهوم املتفادي ألخطاء ومزالق مصطلح حنو اجلملة قادر على معاجلة العالقات ) النص 
اليت حتقق االستمرارية البنيوية للنص النحوية فيما وراء اجلملة، وعلى وصف اخلواص األسلوبية 

Structural continuityيعمل على جتاوز الداللة  كما أنه  5، ووسائل السبك اللغوية واملضمونية
املوجودة يف املفردات ليصل إىل الرتميز امللفوظي داخل الرتاكيب ، ويكتشف العالقات القائمة بني 

                                                        
 introductuion to text linguistic p3دي بوجراند ودريسلر،  - 1

 71،ص،  1989، ديسمرب 3،ع  20حيىي أمحد ، االجتاه الوظيفي ودوره يف حتليل اللغة ، عامل الفكر، الكويت ، مج .د - 2
 51 –  48،ص    1976،  3، مكتبة األجنلو املصرية ، القاهرة ، ط إبراهيم أنيس ، داللة األلفاظ . د  - 3
قراءة جديدة لرتاثنا النقدي ، النادي : ضمن كتاب  ،  سعد مصلوح، مشكل العالقة بني البالغة العربية واألسلوبيات اللسانية - 4

 . 860/  2،  1988األديب الثقايف ، جدة ، 
 862/  2املرجع نفسه،   - 5
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 أوجدها بالطريقة اليت تسمح بانسجام عناصر عناصر اجلمل النصية يف قواعدها الشكلية اليت
  . 1النص يف تكامل يؤدي إىل املعىن املرادو اجلملة و الكلمة 

ل كربى، وإذا كانت اجلملة وحدة حنوية ، فالنص ليس وحدة حنوية أوسع ، أو جمرد جمموع مجَُ 
جلملة بالنص؛ وهذا ما يفسر عالقة ا. إمنا هو وحدة داللية هلا معىن سياقي يتحقق يف شكل مجل 

سد األول للوحدة الداللية الكربى اليت يشكلها النص يف موقف اتصايل معني  بني . إذ هي ا
  املتواصلني

لقد حتدّى علم حنو النص كل اهلفوات اليت وقع فيها حنو اجلملة حيث ابتعد عن املسحة 
صل إىل  ما يسمى بالرتميز املعيارية باحثا عن اخلواص األسلوبية املتعددة كما أنه خنطى الداللة لي

امللفوظي داخل الرتاكيب املختلفة ، كاشفا عن خمتلف العالقات القائمة بني مجيع العناصر املؤلفة 
، إن مدار  2بوسائل لغوية تسمح بالرتابط واالنسجام املؤدتان إىل القصد املراد بني املتواصلني

لة ولسانيات اخلطاب املنضوية يف النشاط اللغوي العريب يتوزع على ما يسمى لسانيات اجلم
األنساق البالغية املتباينة  يف علم التفسري وأصول الفقه، إىل التعامل مع مستويات اللغة املتطابقة 
بة وغريها املنشأ ألحداث خطابية تواصلية حتقق إجنازا إلي خمتلف  بة وغري املؤّك واملتباعدة ، املركَّ

عرا كانت أو نثر  ا اخلطابية املوظفة قصد االقناع اإلشارات النَّصية  ِ ا ، هذه االجنازات تسود بسما
   3 .واالمتاع

جتاوزالتحليل اللساين النصي يف ضوء حنوالنص التحليل النحوي التقليدي حبيث تظهرمهامه يف      
دراسة اخلواص اليت تؤدي إىل متاسك النص، وهذا لتنوع فوائده فأكربمهمة له هي صياغة قواعد 

                                                        
، ديسمرب  38، ع  10النادي األديب الثقايف ، جدة ، مج خرية محر العني، لسانيات النص، جملة عالمات يف النقد ،  - 1

2000  ،349 
 .860، ص، 1988، 2سعد مصلوح، قراءة جديدة اتراثنا األديب والثقافيي، جدةـ ط،ة - 2
، 2000، 2حممد خطايب، لسانيات النص، مدخل إىل انسجام اخلطاب، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط - 3

 .95ص،



 

- 97 - 
 

وملا كان حنو النص  .1ر كل النصوص النحوية يف لغة ما بوضوح وتزودنا بوصف األبنيةمتكننا حص
الصريورة، فقد سعى إىل معرفة القواعد اليت حتكم بنية املعىن يف النص ووضع إطار نظري نتاجًا هلذه 

يصف النص يف مستوييه األفقي والعمودي، وينفذ إىل أعماقه وحياول الوقوف على مجيع العالقات 
اليت تساهم يف إنتاج الداللة الكلية املنبثقة عنه، دون أن يقتصر على الوحدات اللغوية الصرفة يف 
الكشف عن املكونات النصية، وإمنا حياول دراسة النص، تراكيب وأبنية ووظائف، مبعايري علمية 

. غرى والكربىالنصية الص: األفقي والعمودي، والبنيتني: من خالل املقابلة بني احملورين  2مشرتكة
تقتضي وصف األشكال اللغوية  –حنو النص  –وبذلك، فإن املعاجلة النصية ضمن هذا اإلطار 

ابتداء من الوحدات الوظيفية الشاملة، أي اليت هلا تأثري جوهري يف بقية العناصر، ومن مث اجلوانب 
 لى عالقة النص بامللقياحملورية الشاملة اليت تربز املوضوع األساسي يف النص، ويركز يف ذلك كله ع

وظروف اإللقاء ودور املشاركني يف العلمية اللغوية، وكيفية اختيار املبدع ألدواته اللغوية، مث يأيت دور 
  .العناصر املكملة وغريها من عناصر النص الثانوية

 احلد األقصى الذي ينطلق من بلومفيلدوقد أتت الدراسات اللسانية على مفهوم اجلملة وعدَّها    
وهذا يعين أن كل بنية حنوية هي   3"اجلملة هي أكرب وحدة قابلة للوصف النحوي:" اللسانيون يقول

أفراد قياس، وأن دراسة اللغة تتمثل يف إظهار جمموعة العناصر املكونة  لتلك البنية اليت يتعاطاها 
موعة اللسانية، مما يؤلف قياسات تلك اللغة املستعملة أي أن النحو علم نفي هدفه ضبط تص ا

وحني نقول أن اجلملة أكرب وحدة قابلة للوصف النحوي   4الصيغ األساسية يف اللغة حبسب تواترها
ا تتضمن وحدات أخرى أصغر منها تدخل أيضا ضمن الوصف النحوي، كالكلمات  مبعىن ذلك أ

اجلملة تستعمل على واحلروف، وأن النظرية اللسانية تقوم بتحليل اللغة باعتبارها جمموعة من اجلمل، ك
شكل صويت وتفسري داليل، وقواعد اللغة هي اليت تفصل بني الصوت والداللة يف اجلملة ولذلك 

                                                        
 .39أمحد عفيفي، حنو النص، ص،  - 1
 .219علم لغة النص، ص،   - 2
 .51، ص،1ميشال زكريا، حنوألسنية عربية، املدرسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع ، بريوت، ط - 3
 144، ص، 1986، 1عبد السالم املسدي، اللسانيات وأسسها املعرفية، الدار التونسية للنشر، ط - 4
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اليت توقفت عندها اللسانيات  1تسمى بقواعد اجلملة باعتبارها الوحدة األساسية يف التحليل اللساين
  2 .انيات اجلملة أو بنحو اجلملةالبنيوية ومل تتجاوزها إىل وحدات لغوية أكرب منهاولذلك نُعتت بلس

ونظرا لقصور حنو اجلملة عن تفسري بعض الظواهر جلا اللسانيون إىل اإلشارة إىل وحدة أكرب من 
اجلملة ميكن ان تكون وحدة النص، غري أن الدرس النصي يراعي يف وصفه وحتليالته عناصر أخرى مل 

واعد داللية ومنطقية إىل جوار القواعد الرتكيبية، توضع يف االعتبار من قبل، ويلجأ يف تفسرياته  إىل ق
وحياول أن يقدم صياغات كلية دقيقة لألبنية النصية وقواعد ترابطها ، فاالجتاه من حنو اجلملة إىل حنو 

دراستني يف حتليل اخلطاب وقدم بذلك أول حتليل  هاريس النص مل يفرض وجوده إال حني نشر
تأيت على شكل كلمات أو مجل مفردة  بل يف نص متماسك منهجي للنصوص ، يرى ان اللغة ال 

لدات  وقد استخدم اللسانيات الوصفية  بدءا من القول ذي الكلمة الواحدة على العمل ذي ا
دف الوصول على اكتشاف بنية النص حماوال أن جيد وسيلة متكنه من جتاوز مستوى اجلملة إىل 

اخلطاب من زاويتني ، الربط بني اللغة  واملوقف االجتماعي وحدة حتليلية أكربمنها، فنظر إىل حتليل 
فمهام حنو النص تتجاوز مهمة علم اللغة التقليدية، وال تقتصر  .3والعالقات التوزيعية بني اجلمل

مهامه على جمرد تنظيم احلقائق اللغوية فحسب، وال تقف عند املستويات اللغوية، الصوتية والصرفية 
ف ظواهر كل مستوى وحتليلها، وإمنا تعدته إىل االهتمام باالتصال اللغوي والداللية من خالل وص

وأطرافه وشروطه وقواعده وخواصه وآثاره، وأشكال التفاعل ومستويات االستخدام وأوجه التأثري اليت 
، فهو  4حتققها األشكال النصية يف املتلقي، وأنواع املتلقني وصور التلقي وانفتاح النص وتعدد قراءاته

شامل لألشكال النصية املتباينة هدف إىل صياغة نظرية نصية عامة تشكل األساس لوصف ي

                                                        
 52نية عربية، ص، حبوث لسا - 1
 14من لسانيات اجلملة إىل علم النص، ص، - 2
 65البديع بني البالغة واللسانيات النصية، ص،  - 3
، ص،   2001. ، الشركة املصرية العاملية للنشر، القاهرة1املفاهيم واالجتاهات، ط: سعيد حسن حبريي علم لغة النص - 4
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ا املتبادلة يسهم بشكل فعال مع النظرية اللغوية يف تشكيل نظرية عامة لالتصال الفعلي الذي  وعالقا
  .1يتم عرب النص

ع السياقات وهكذا فمهمة حنو النص توضيح السمات واخلواص الفردية وأشكال األبنية وأنوا 
ومستويات اللغة ودرجات الربط النحوي والرتابط الداليل، وحتليل اخلواص املعرفية العامة اليت جتعل من 

  .2املمكن إنتاج البيانات النصية املعقدة يف مرحلة األداء، وإعادة إنتاجها يف مرحلة التلقي

وى اجلملة تندرج يف إطار للسعي إىل إجياد وسيلة متكنه من جتاوز مست هاريسإن حماولة       
ا األساسية يف التحليل، مث جاء دارسون آخرون  اللسانيات البنيوية التوزيعية إىل تعد اجلملة وحد
وأكدوا مبا يف ذلك من فائدة تعود بالضرورة على حتليل اجلملة ذاته كامللفوظ والتلفظ واخلطاب 

وهذه احملاولة هي إحدى . ملةوالنص تدل على قيان لسانيات جديدة ختتلف عن لسانيات اجل
د العالقات النحوية يف النص، ويدرس الرتتيب،  احملاوالت املطردة الرامية إىل وضع منهاج علمي حيدّ
والتنظيم مع التنبيه على أهم الروابط اليت تسهل على كل من املبدع والقارئ إدراك التماسك النصي 

ي واملوقف وهدف النص واملقام ونوع املعلومات الذي يصمم دور امللتق 3وربطه باملستوى التداويل
  .املطروحة وانواع التفاعل وإشكال السياقات، وكيفية التواصل

وبذلك ميكن لنحوالنص أن يقدم تفسرياً مقنعًا لكثري من الظواهر اليت توصف بالشذوذ يف 
ينظر إىل النص  ، ألن حنو النص 4قواعد اللغة، وميكن أن يكون معينًا على تفسريها تفسرياً مقنعا

  .بشكل كلي، وال يقف عند بنائه الرتكييب إال بقدر ما يؤثر هذا الركن البنائي يف النص الكلي

                                                        
 146، ص،2000: ، الشركة املصرية العاملية للنشر، القاهرة: معاصرةسعيد حسن حبريي اجتاهات لغوية  - 1
 143:علم لغة النص - 2
 .147، ص،  1989: حممد العبد، اللغة واإلبداع األديب، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة - 3
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ا يف توجهها      االت واهتمامات معرفية خمتلفة إذ أ لقد أصبحت لسانيات النص علما جامعا 
مما جعلها تتبوأ مكانة  اجلديد تتوخى مبدأ التكامل بني معارف هلا شرعية احلضور يف دراسة النص

  .علمية ومنهجية تؤهلها إلجياد إجابات علمية لكثري من التساؤالت اليت تطرحها إشكالية النص

أي أن الرتاث النحوي كان األساس   1فان دايكشكل حنواجلملة جزء من حنو النص كما يقول     
ا  الفعلي الذي بنيت عليه االجتاهات  النصية بكل ما تتسم به من تشعب يف أفكارها وتصورا

ا حنو  وقدمت دراسات خاصة بأجزاء اجلملة ومتواليات اجلمل ومل خترج عن الظواهر اليت ختتص 
اجلملة ، كما يرى أن مهمة حنو النص هي صياغة قواعد متكننا من حصر كل النصوص النحوية يف 

ائي من لغة ما بوضوح ومن تزويدنا بوصف لألبنية ن حبيث متكن مستخدم اللغة م ن إنتاج عدد ال
كما يرى .فانتقل من حدود أنتاج اجلمل إىل إنتاج النص فاصال بني اجلملة والنص  2النصوص

وهذه النظرة   3درسلران اجلملة ليست كافية لكل مسائل الوصف اللغوي وكذا  petofiبيتوفي
ده فقد عين علم اللغة للجملة والنص نابعة من صعوبة حتديد مفهوم اجلملة، وانطالق حنو النص وتفر 

النصي يف دراسته لنحو النص بظواهر تركيبية نصية خمتلفة ، منها عالقات التماسك النحوي النصي 
وأبنية التطابق والتعامل وغريها من الظواهر الرتكيبية اليت خترج عن حد قول حناة النص عن إطار 

حدة النص الكليةوقد وضع النحاة معايري اجلملة املفردة وال ميكن تغيريها كامال دقيقا إال من خالل و 
 درسلر وبوجراندلبناء النص وحدة متماسكة لتشكل أساسا لقواعد النصية وهي كما وردت عند 

   4عندما عرَّف النص بأنه حدث لتعايل تتحقق نصيته إذا أمجعت له سبعة معايري

مع النص بوصفه حنوالنص، وهومنهج يسعى للتعامل  انتقلت الدراسات من حنواجلملة إىل    
كما أن حنو النص  الوحدة اللغوية الكربى، ذلك من جوانب عديدة، كالرتابط والتماسك واإلحالة،
العائدة خصوصية  يهدف إىل إجناز جمموعة من قواعد التماسك اليت متنح للعالقات بني الضمائر

                                                        
 135علم لغة النص، ص،  - 1
 .125ص، ص، سعيد حبريي، علم لغة الن - 2
 139املصدر نفسه، ص،  - 3
 146حبريي، علم لغة النص، ص،  - 4
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شرات وقرائن  الشروط متميزة النواع اجلمل املرتابطة األخرى، إن قواعد التماسك النصي  تعمل كمؤ 
والظروف  اخلطابية واليت جيب أن تتوفر عليها اجلمل السابقة والالحقة وذلك لكي يكون نصا 

يف التحليل والتفسري وإىل أسس داللية، وحياول صياغة  من العناصر كما أنه يلجأ إىل كثري  1متماسكا
اجلملة  ة ترابط بني حنوالنص أن مث مؤسس علم حنو فان دايكيؤكد . مبادئ متاسك أجزاء النص

النص إال أن هذا األخري يراد منه حتقيق غرض يتجاوز قواعد إنتاج اجلملة إىل قواعد أنتاج  وحنو
 مبفهوم " النص علم " مهمة فإن منوذج حتليل،وعليه صياغة إىل خالهلا من يسعى ، حيث 2النص

ا  بكل ةالنصي لألبنية واخلارجية العالقات الداخلية وصف ديك فان مصطلح للنص،  املختلفة مستويا
فوظيفة علم لغة النص  فاملهمة األساسية لنحو النص عنده هي حتقيق الكفاية اخلاصة مبستخدم اللغة

ويأيت علم لغة النص مرتبطا بعلم النص الذي يدخل فيه   3هي دراسة حنو النص فان دايكعند 
والنص مرتبط بعلم اللغة النصي وعلم دراسة النص من جوانب كثرية، لغوي أوغريلغوي، فمصطلح حن

عد أحدث فروع الدراسة اللغوية وأمهها كما يركز حنو النص علة النصية كبنية كلية ال على  ُ النص، ي
  4اجلمل وهذا عكس املناهج الرتاثية اليت كانت تناول النص بالشرح بعيدا عن وصفه كوحدة عضوية

لنصي يف تناوله لنحوالنص بظواهر تركيبية نصية  ومن مها تغريت األهداف حيث اهتم علم اللغة ا
وأن حنوالنص قد خدم  5اجلملة كالتماسك النحوي واحلذف وغريها من الظواهر اليت خترج عن إطار

انه ميكم للسانيات النص ان تقدم مسامهة لدراسة  ديبوجراندالرتمجة من لغة إىل لغة حيث يرى 
واملرتجم الذي يقصر إمكاناته على النحو واملعجم ميكن دائما الرتمجة ألن الرتمجة أمر من أمور األداء، 

ا   6ان يضلَّ الطريق أو يتعثر أمام اخليارات املتعددة للقراءة ذلك بسبب  حاجة اللغة يف استعماال
إىل الرتابط وهذا من مهام لسانيات النص ولسانيات اجلملة تعد متهيدا ضروريا ألحباث  لسانيات 

                                                        
 .12عبد اجلليل غزالة، حنو النص بني النظرية والتطبيق، ص،  - 1
 136املرجع نفسه، ص - 2
 222سعيد حبريي، علم لغة النص، - 3
 4مقدمة كتاب النص واخلطاب واإلجراء، ص  - 4
 .33ص، . 1989، 1ألديب، دارالفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، ط،حممد العيد، اللغة واإلبداع ا - 5
 .576ديبوجراند ، املرجع السابق، ص ، - 6
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خرية متتاز بشموليتها ألكثر من علم، فهي  ال تدرس أبنية النص فقط، بل تتطرق النص؛ ألن هذه األ
االتصال مجيعا وترابطها بوصفها  إىل صفات التوظيف االتصايل، وهي تطمح إىل دراسة كل ظواهر

:" فيرثوهلذا فإن املكونات الداللية ألي نص ال تظهر إال من خالل السياق يقول  1جماال للبحث
خمتلفة لغوية أو  2" ينكشف إال من خالل تسييق الوحدة اللغوية أي وضعها يف سياقاتإن املعىن ال

وحنو النص  3اجتماعية ومن هنا يؤكد أمحد خمتارأنه ال يصح إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة
عملية تسجيل عناصر النص خمتلفا عن حنو اجلملة حيث حيدد حنو اجلملة جمموعة القواعد للدراسة 

النص يهتم بآليات  ، وحنو4أنواع السياقات والربط النحوي والتماسك,ول كل أشكال األبنية بتنا
ا النص، والكشف عن وسائل الربط بني أجزاء النص انسجام النص أو كما . الكيفية اليت يتماسك 

اجلملة أن حنوالنص يعىن بوصف البنية الكلية للنص وحتليلها وبيان عالقتها دون االقتصار على دراسة 
العادي، مع تركيز االهتمام على توضيح أوجه التتابع اللغوية النصية اليت  مألوف يف النحو كما هو

  :وهذا اعتمادا على معايري سبعة وهي.5حتقق متاسك النص وتناسقه

تتابع البناء الظاهري للنص عن طريق استخدام وسائل  وهو :(cohesion) التوازن السبك أو - 1
 .اعدية املختلفةالربط النحوية والق

 التتابع الداليل للمفاهيم والعالقات داخل النص وهذا املعيار: (coherence) التناسق الحبك أو - 2
 .ألصق جبانب الربط اللغوي

 .فليس من قبيل النص لغو الكالم، وحشوه و كالم الكره :القصد - 3

                                                        
فولفجانج هاينة من وديرتفيهفيجرن مدخل إىل علم لغة النصي، تر ، فاحل بن شيب العجمي، النشر العلمي واملطابع،جامعة  - 1

 8ص،  ، 1998امللك سعود، العربية السعودية،
 .68أمحد خمتار عمر، علم الداللة ، ص، - 2
 .80املصدر السابق،  - 3
 .174سعيد حبريي، علم لغة النص، ص،  - 4
 .11لولغانج هاتيه وديرت فيهفجر، مدخل إىل علم اللغة النص ترمجة،د فاتح شيب العجمي،ص،  - 5
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آلخر، كعالقة والنص ا  عالقة تقوم بني أجزاء النص بعضها بعض كما تقوم بني النص: التناص - 4
 .اجلواب بالسؤال والتلخيص بالنص

ا العوامل اليت جتعل النص مرتبطا مبوقف سائد ميكن اسرتجاعه :المقامية - 5 من وهي جزء .ويقصد 
مفهوم السياق يف البحوث اللغوية عند احملدثني تتضمن العوامل اليت جتعل النص مرتبطا مبوقف سائد 

هميكن اسرتجاعه، ويأيت النص يف صورة ع ّ وباملعىن نفسه نقل   1 )مل ميكن له أن يراقب املوقف، وأن يغري
تشتمل على العوامل اليت جتعل النص ذا صلة (أن املقامية  "دريسلر"و روبرت دي بوجراند،"عن 

 2)مبوقف قابل لالسرتجاع مبوقف حايل، أو

يه من معلومات أي ما حنصل عل .ومعناها أن يكون للنص مضمون يريد إبالغه للمتلقي :اإلعالمية - 6
  3 يتضمنها النص

وهي صفة تعين أن النَّص ميثل صورة مقبولة من صوراللغة بني أجزائها متاسك والتحام ،  :القبول - 7
وهذه صفة يضعها حنو النص يف مقابل مطابقة القاعدة وتعين أنه ال يقبل الرتدد يف األوجه اإلعرابية 

على تغيري كل صفاته كالتَّناص ورعاية املوقف  املختلفة احملتملة يف املوضع الواحد، ولكن يعمل
 .4واإلعالمية وغريها الختاذ قرار يؤدي إىل حتديد املعىن

 يكون : " أن بد ال وحدة يشكل لكي النص: " وسائل التماسك النصي فقال فان دايكتناول 

.منسجما
 دون للنص الكلية النظرة تولد اليت االنسجام  خاصية يف يتجسد التماسك أن يرى فهو  5 

 من القارئ متكن اليت الكيفية هو " كلية والتماسك وبنية واحد يظهر كنسيج جيعله مما أجزاءه بني الفصل

                                                        
 .104:النص واخلطاب واإلجراء - 1

 .34ات لنظرية دي بوجراند ودريسلر، ص، مدخل إىل علم لغة النص تطبيق - 2
وزارة الثقافة ، دار املأمون  موفق حممد جواد املصلح، . مارغوت هاينمان وفولفغنج هانيمان أسس لسانيات النص، ، ترمجة د - 3

 152ص،  .م2006، 1للرتمجة والنشر، بغداد، مجهورية العراق، ط
 105متام حسن ،.خلطاب واإلجراء لربوبرت دي بوجراند، ترمجة، د، والنص وا95-93:ينظر إىل علم اللغة النص،ص - 4
  11، ص، جامعة اجلزائر، 1997، 11العدد  -نظرية األدب ،جملة اللغة واألدب ،عبد القادر بوزيرة،  النص بناه ووظائفه - 5
5 - 
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 متجانسة اتصالية وحدة النص يصبح ومعها النص، عن تنظيم الناتج املعىن تدفق إدراك
 تفاعل فهناك  " 1

 النص واكتشاف أفكار بني تواصلال إلجياد جاهدا يسعى القارئ ألن والقارئ النص بني  متبادل

 فالقارئ القارئ قبل من بل يكتشف النص، يف حمفور غري التماسك أي فهو ، معانيه بني القائم التسلسل

 له استيعابه خالل من وذلك عدمه، من النص متاسك يف قضية ويفصل حيكم الذي الفيصل أو احلكم هو

 استعمل قبل وقد من فيه موجودة تكون ال قد يدةجد مجالية أبعاد وإضافة تشكيل معناه يف ومشاركته

 بطريقة وجدت اجلمل من ليس جمرد جمموعة النص ألن والالنص النص بني للتفرقة التماسك مفهوم

 نصه، كتابة يف الكاتب يستخدمها اليت املفهومية من العالقات جمموعة عن عبارة هو بل عشوائية،

اق املعىن ويستخدم يف اللسانيات ال للداللة على مقطع والنص سي .2النص فهم يف القارئ ويستعملها
مكتوب  فقط ، بل على ما يذكر شريطة توافر عنصر التماسك يف ذلك املقطع، ومن هنا ميكن 

والتقنيات   3القول أن التماسك من أهم مرتكزات النص، فالنص اخلايل من التماسك ال يعد نصا
لنص الذي ينتجه اىل املتكلم، فاملتكلم يف إنتاجه لكالمه اليت وصلت إليها لسانيات النص يف دراسة ا

، فدراسة 4ال يقف عند حدود اجلملة، إنه يتجاوزها إىل إنتاج نص من أهم خصائصه التواصل واحلوار
ا قطيعة معرفية مع املنظور اجلزئي الذي  النص تعد تطورا جديدا حتققه اللسانيات كي حتدث 

ا ستجاوز واحلال كذلك النظر إىل  يتمحور حول الكلمة، فإذا صارت إىل هذه اخلطوة وسارت فإ
الغلة من خالل النظرة التطورية والتارخيية كما أن ستتجاوز يف الوقت نفسه البنيويات اللسانية اليت 

  تقف عند حدود اجلملة

                                                        
، القاهرة ، 2007، 1تبة اآلداب ط علم لغة النص، النظرية والتطبيق، تقدمي الدكتور سليمان العطار، مك –عزة شبل حممد  - 1

 18مصر، ص،  
 185املرجع السابق، ص،  - 2
 .97، الناشر مركز اإلمناء احلضاري، حلب ص، 1997، 1منذرعياشي، اللسانيات والداللة، ط - 3
 .167منذر عياشي، اللسانيات والداللة، ص،  - 4
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 ةداللي خاصية النص باعتباره لسانيات علماء طرف فقد حضي التماسك النصي باهتمام كبري من    
 هي اجلمل بني التماسك روابط اعتربا اللذان "رقية حسن"و "هاليداي" ذلك رأى ، كما)4( 1للخطاب

  للنصية املصدر الوحيد
2
 األخري هذا يف توافرت إذا إال لغوي مقطع ألي تتحقق ال وهذه النصية .

 اخلاصة يماملفاه أما  نصا، ليس ما وعلى نص هو ما على ومتيزه موحدا كال جتعله  معينة خصائص

وينبغي أن نفرق السبك،  التنضيد، الرتابط، االتساق، االنسجام، أبرزها ومتباينة عديدة فهي بالتماسك
والتماسك الذي ) الروابط ) ( النحوية (أن يتحقق من خالل أدوات الربط  الذي ميكن هنا بني الربط

   3للنص  على املستوى السطحييتحقق من خالل وسائل داللية يف املقام األول ، وميكن تتبع األول 

 يف املستعملة الشتماله اإلجراءات للنص الشكلية السطحية بالبنية متصال الباحثني أغلب عده :السبك
  العبارات   كبناء النص، ظاهر عناصر بني الرتابط توفري

5البديلة األشكال من  وغريها الضمائر واستعمال  ، 4وقائع واجلمل على صورة 
   عدة بواسطة 

 فيما الكلمات العناصر خاصة بني والعالقات الرتابط هلا  يتحقق حبيث الالحق إىل منها السابق يؤدي

 6وربط تضام، من بينها
 العالقة وهذه النص، يف املختلفة املعجمية أو النحوية بالعالقات أنه خيتص أي 

 حتقق اليت نه بالوسائلبأ "مصلوح سعد" ويؤكد ، 7اجلملة من خمتلفة أجزاء أو خمتلفة بني مجل تكون

                                                        
 263: .، ص 164: العد د  1992الكويت ، أغسطس صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النص، سلسلة عامل املعرفة، - 1
1 - 
 263: .، ص 164: العد د  1992صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النص، سلسلة عامل املعرفة، الكويت ، أغسطس )4(
 1/93صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي،  - 2
 .122سعید حسن بحیري تلم لغة النص، ص،   - 3
، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 2علي خلیل حمد، مدخل إلى علم لغة النص، طإلھام أبو غزالة و - 4

 11: ، ص1999
 11املصدر السابق ، ص،  - 5
 213، من ص،   2004، 4: متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، عامل الكتب للنشر والطباعة والتوزيع ، القاهرة،ط - 6
/239 
 1/95نفسه،  متام حسان، املرجع - 7
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 متضمنا املصطلح هذا جعال فقد "رقية حسن"و "هاليداي أما 1النص ظاهر يف االستمرارية بواسطتها

ما ذلك  2والالنص النص متيز بني اليت النص طبقات لكل املعىن عالقات  التماسك أن من انطلقا أل

داليل،، كما  أساس على قائم النحوي لربطا أن أي دالليا، صرحا باعتباره النص كيفية تركيب على يرتكز
يشريان إىل أنه إذا كانت اجلملة وحدة حنوية، فإن النص ليس وحدة حنوي أوسع أو جمرد مجل أو مجلة  

، وهنا جند ارتباط  3كربى وإمنا هو وحدة من نوع خمتلف، وحدة داللية الوحدة اليت هلا معىن يف سياق
 بني القائمة العالقات أن ذلك داليل، جوهر ذو بأنه "احدالو  عبد عمر" إذ يقول ارتباط النص بالسياق 

 باملقولة التماسك أن إىل األخري يف داليل،  خنلص أساس على ترتكز نصية متتالية أي يف اجلمل والعبارات

 إىل ويهدف ،  4النص وبني الداخلية النص بني عناصر الربط يف تسهم اليت والداللية الشكلية هو العامة

5وجتاورها متاسكها وكيفية اللغوية األبنية عن خالله من  ويكشف النص ا ينسجم اليت  قةالطري حتديد
 .  

.  
وباخلصائص اليت جتعل منه عينة لغوية  6فقد ركزاملهتمون بنحوالنص على دراسة وسائل االتساق     

من أهم  ملؤلفيه هاليداي ورقية حسن cohésion in Englishنصا، ويعد كتاب االتساق يف االجنليزي
الدراسات يف االتساق بوصفه أساسا حيكم فيه على املنظومة اللغوية بالنصية، فاالتساق هوالرتابط 
النحوي بني أجزاء النص، ومصطلح االتساق اثبت وجوده يف جمال دراسات حتليل اخلطاب 

جع إىل ورقية يف كتابيهما املذكور سابقا واالتساق مفهوم داليل را هاليدايواألسلوبية على يد 

                                                        
 .1/95متام حسان، املرجع نفسه،  - 1
 1/95متام حسان، املرجع نفسه، - 2
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 للطباعة قباء دار ،1 ج املكية، السور على تطبيقية دراسة ، التطبيق و النظرية بني صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي - 4
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والرتابط يتم بأدوات الربط النحوية   1العالقات الداللية بني عناصر النص اليت جتعل منه نصا
أمهية عوامل االتساق يف توضيح   ديفيد كرستالوالتماسك يتحقق من خالل وسائل داللية يؤكد 

لنصية االتساق فمعظم املهتمني بالدراسات النصية أكدوا على املعايري ا 2كيفية تعالق اجلمل يف النص
إىل أدوات االتساق منها السبك الذي يرتكب على  ديبوجراند، يشري 3واالنسجام والسبك وااللتحام

ا السابق بالالحق، ومعىن هذا أن  ا العناصر السطحية على صورة وقائع يتحقق  إجراءات تبدو 
) نسيج النص( ألزهر الزنادالنص عبارة عن مجل متتالية، ففي الدرس اللساين العريب نقف عند دراسة ا

ومنها حمورالتتابع يف ) النص( الذي جييب فيه عن العوامل اليت جتعل من شتات اجلمل كائنا واحدا
ا اجلمل فاجلمل تكون نصا ب الداخلي، فاألول يعين العالقات اليت تربط  ومنها  4اخلطاب وحمورالرتّك

 وى األساسية يف اجلملة، فاجلملة إما بسيطة أوومنها السور القرآنية، أما احملور الثاين فيتعلق بعدد الن
مركبة، ومن أنواع الربط عنده الربط اخلطي الذي يقوم على اجلمع بني مجلتني يف النص، فالروابط 

  .وسائل لغوية تنتج اخليوط اليت تسعى إىل تنظيم عامل اخلطاب، فالنص جسم واجلمل خاليا

ا االنسجام اللفظي يقول فاالتساق معياريهتم بظاهرالنص ودراسة الوسائ ل اليت يتحقق 
خيتص معيار االتساق بالوسائل اليت حتقق خاصية االستمرارية يف ظاهر النص ويعين :" سعد مصلوح

، فنحو النص عنده يهتم يف حتليالته  بضم  5به اإلحداث اللغوية كالنطق أوالسمع يف التعاقب الزمين
ن أشكال التحليل لبنية النص تصور معايري التماسك عناصر جديدة منطقية وداللية ليقود شكال م

واالنسجام، كما يرى أن اخلروج عن حنو اجلملة بدأ مع إقصاء املعىن يف اللسانيات التقليدية مما أدّى 
إىل عجزها عن حتليل كثري من الظواهر اللغوية، وذلك ألن دراسة اللغة يكون بدراسة نصية كاملة 

                                                        
 15املرجع السابق، ص،  - 1
 96، ص،1، ج2000، 1أبراهيم صبحي الفقي، علم اللغة النصي، دار قباء للنشر،القاهرة، ط - 2
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اتساقا فنحو النص ألي لغة هو أكثر مشوال   1النص اجتاها أكثر على حنووبناء على ذلك كان االجتاه 
  :يف ومتاسكا من النحو يف حدود اجلملة، ووظيفة علن اللغة النصي تنحصر

  ـ الوصف النصي وهذا بتوضيح  مكونات النص من اجلملة األوىل  

  2دور السياق إىل تقريب التنافر ـ التحليل  النصي متجاوزا الروابط الداخلية على الروابط اخلارجية من 

ذلك التماسك الشديد بني األجزاء املشكلة للنص خلطاب ما، " فيعرفه بأنه محمد خطابيأما  
وقد  3خطاب برمته ويهتم فيه بالوسائل اللغوية اليت تصل بني العناصر املكونة جلزء من خطاب أو

ا االتساق امل  عجمي وهي أنواع منها التكرار التام وهوسعى العلماء إىل مجع الوسائل اليت يتحقق 
 الكلمات وتكرار اجلمل والثاين التكرار مع وحدة املرجع وهو نوعان كذلك تكرار على نوعني التكرار
  .مع اختالف املرجع

ا  فإن  -كما يرى األزهر الزناد  –وباعتبار أن النص حيتوي اجلملة وما يفوقها وما هو دو
ن اجلملة وفهم منه سامعه، فإن آليات ذلك الفهم ومفاتيحه هلذا امللفوظ، املتكلم إذا تلفظ مبا هو دو 

الناقص من حيث املنطوق التام من حيث املفهوم، مرتبطة باملقام؛ وهذا التمام مرتبط باملقام، حيث 
مة، ارتباطًا لفظيًا مبا سبق أن ذُكر فيه، فقام الكالم الالحق على السابق، أو  ّ تتوفر العناصر املتم

تباطًا غري لفظي، بتوفر العناصر املتممة يف املقام مدركةً باحلواس، وهي بذلك تعمل عمل اللفظ ار 
   4.املعربِّ عنها لو ذُكر

األزهر الزناد بذلك إىل أن ما ميكن أن يدرس ضمن حنو النص هو تلك النصوص  ويشري 
سياق لغوي ميكن أن يكون مرتبطًا ب) زيد: (املرتبطة بسياقات لغوية أو سياقات غري لغوية، فقولك

ً (يدرس ضمن حنو النص، كما أن قولك لزيد ) من قام؟(سؤاالً بصيغة  مرتبطًا بسياق ) راشداً مهديا

                                                        
 1/174، ج 2004، بريوت، املركز الثقايف العريب،1منذر عياشي، العالماتية وعلم النص، ط - 1
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ميكن أن يسلك  –وهو حضورك يف ساعة وداعه وهو متأهب للسفر  –غري لغوي مدرك باحلواس 
، وعليه فإن حنو النص هو خارج السياق اللغوي  احلديث عن النص بإحاالت: ضمن حنو النص أيضًا

هلذا النص، فهو يقوم على اإلحاطة بكل ما يدور يف فلك النص من سياقات لغوية ومقامية للوصول 
  . إىل الغاية املرجوة واهلدف األمسى وهو توضيح املعىن وبيان دالالته

ية النص وميزة حنو النص أنه أفاد من حنو اجلملة ومن الدراسات األسلوبية، وأضاف ما يثبت نص     
وبالغة اخلطاب، فإنشاء علم للنصوص هواملنهج األنسب للخطاب؛ ألنه منهج يستمد مادته من 
تشابك األنظمة ، فالنص نظام يف حني جند اجلمل عناصر من نظام افرتاضي، والنص يعرف تبعا 

ستدراك ومنها سياق املوقف فصورالسبك فهي مطلق اجلمع والتخيري واال 1للمعايري التكاملية للنصية
؛ إذ أنه بعد أن يساهم يف إمتام عملية  والتفريغ وغريها، ومن مث فهو خيص حنو اجلملة وحنو النص معًا
التناسق السطحي للجملة ينتقل ليؤدي تلك املهمة إىل اجلمل، مث إىل النص كله، فيجعله يف ظاهره  

  كاجلملة الواحدة من فرط ترابطه ومتاسكه الظاهر

اليل يهتم باالتساق واالنسجام بني اللفظ وداللته ميتد ذلك إىل اجلمل فمن أو التماسك الد: الحبك
مث فهو يشمل حنو اجلملة وحنو النص معًا من خالل مسئوليته التامة عن التسلسل والرتابط الداليل 
للنص، ويتم ذلك بتفاعل املعلومات اليت يعرضها املنشئ من خالل نصه، مع املعرفة السابقة بالعامل، 

وهو عنصر خيتص .ذلك فهو ربط كلي لعامل النص، بل وربطه مبا وراءه من عوامل أخرى وعلى
ا االستمرارية الداللية اليت تتجلى يف منظومة املفاهيم و العالقات  باالستمرارية يف عامل النص، ونعين 

  2الرابطة بني هذه املفاهيم

  :اإلحالة

ا حيث اإلحالة من إىل اللغويون ونوَّه  اجلمل، بني الربط يف والتداول الشيوع كثرية أداة أ

ا العالقة بني  ديبوجرانديعرفها  ،النصوص منها تتألف والعبارات،اليت   بأ
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   1األلفاظ واألشياء واألحداث واملواقف

أن اإلحالة هي من وسائل السبك  دي بوجرانديف مقدمة لكتاب  2تمام حسان وقد أشار  
ناحية املفهومية، كذلك من األمور املألوفة إعادة الفظ يف العبارات وهي تؤدي إىل التحام النص من ال

واجلمل والرتاكيب اليت تتخذ داللتها،فاإلحالة تسهم يف تكون النص حيث جندها تربط بني اللغة يف 
النص والسياق الذي تقال فيه وهي نوع يضفي على النص الرتابط واالتساق واإلحالة نوعان إحالة 

، كاستعمال ضمرياملتكلم أواملخاطب الذي حييل )اإلحالة املقامية( أي خارج النصإىل غري اللغوي،
على ذات صاحبه املتكلم فهي استخدام الضمري ليعود على اسم سابق أوالحق له بدال من تكرار 

عناصر لغوية ترد يف امللفوظ واإلحالة عالقة بني ) إحالة نصية( وإحالة إىل داخل النص 3االسم نفسه
لغوية يفسر احدمها اآلخر وتشمل الضمائراليت من اآلليات اليت تؤدي دوراً يف متاسك النص ، عناصر 

وهي وسيلة  4وأمساء  إلشارة) اللفظ واملعىن(وتسهم يف حتقيق الرتابط على صعيدي السطح والعمق 
على  من وسائل االتساق النصي الداخلة يف نوع اإلحالة فمنها ما يدلّ على الزمان ومنها ما يدل

ّة تسهم يف اتساق النصاملكان وللبعيد والقريب فهي تقوم بالربط القبلي والبعدي  ، وهي  5ومن َمث
ا قادرة على   6عالقة داللية ختضع لقيد داليل ليت ينبغي اإلشارة إليها ّأ ومن املزايا املهمة لإلحالة وّا

ا، وهذا ما يؤكد أمهية صنع جسوركربى للتواصل بني أجزاء النص املتباعدة والربط بينها ر  ً ا واضح بًط
إىل أنه ليس من املستحسن أن جنعل مسافًة   دي بوجراند روبرتاإلحالة يف الربط النصي، ويشري

ّ وما يشرتك معه يف اإلحالة   7كبرية بني الّلفظ الكنائي
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ا  حتكم النص وهي              وخالصة ملا تقدم نستنتج ان حنو النص له معايري وصفات يتميز 
وأن النص حدث تواصلي يلزم لكونه نصا ان تتوافر فيه  1ديبوجراند ودريسلرمعايري سبعة قال عنها 

  :سبعة معايري هي

  ـ السبك وهو الربط 

  ـ احلبك وهو التماسك

  ـ القصد

  ـ القبول

  ـ اإلعالم

  ـ املقامية

  ـ التناص

حنواجلملة والنحو النصي أما ما يشرتك فيه .وهي معايري تتصل بالنص ومستعملي النص والسياق 
ا ونسمعها، واحلبك أو  هي السبك أو الربط معيار يهتم بظاهر النص وهي اإلحداث اللغوية ننطق 

 .وهي صفة تتصل بالنص 2التماسك أواالنسجام يعمل على إجياد الرتابط املفهومي

والنحوية  إن الرتاث العريب القدمي والدراسات اللغوية كانت تدرس ضمن الدراسات البالغية
باعتبار أن النصوص هي عبارة عن مجل متتالية، وحناول الوقوف عند أعالم ورموز الرتاث العريب 

  .كما نقف عند قواعد التماسك يف نصوصهم  الجرجاني والباقالنيومنهم 
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  :بين نحو الجملة ونحو النص 

 العامل اللغوي يعود الفضل فيه اىل إن الدعوة لالنتقال من حتليل اجلملة إىل حتليل النص
ّ بكلمات منفصلة، وأنه ال ميكن أن يكون هلذه  الذي أشارإىل أن اإلنسان ال فردينان دو سوسير يعرب

أما العامل اللغوي . معينة، ما مل توضح يف عالقات مع بعضها الكلمات معىن وداللة على أفكار
ّ ان لويس يمسالف اليت ال مناص منها بالنسبة حتليل النص جيب ان ميثّل أحد االلتزامات  فقد أقر

 الذي اعترببأن األلسنية مل حتاول أبدا سرب أغوار ميخائيل بختينيلتقي يف ذلك مع  وهو. أللسين

موعات اللغوية الكربى كامللفوظات الطويلة اليت نستعملها يف حياتنا العادية مثل احلوارات  ا
  .واخلطابات وغري ذلك

اجلملة اىل حتليل النص يف السبعينات  نتقال من حتليلولقد عرفت الدراسات اليت تدعو لال
الذي دعا اىل  تون فان دايكاملنهجي مع العامل اهلولندي  من القرن املاضي مزيداً من التطور والضبط

االعتبار كل األبعاد اليت هلا صلة باخلطاب، مبا يف ذلك األبعاد  تأسيس حنو عام للنص يأخذ يف
 .فيةوالثقا البنيوية والسياقية

شهدت السنوات األخرية حتوالت كربى يف جمال الدراسات اللسانية، وبعدما شكلت اجلملة 
حمور اهتمام اللسانيني ملدة ليست بالقليلة، انتقل هذا االهتمام إىل جمال  أكرب هو النص، وأصبح  
احلديث عن حنو النص يشغل الكثري منهم، ويعود سبب هذا التحول إىل رصد الدارسني لبعض 

  .الظواهر اللغوية اليت تتجاوز حدود اجلملة كاإلحالة حني تكون رابطا بني مجلة وأخرى

وتعددت تسميات هذا العلم أشهرها لسانيات النص ، واللسانيات النصية، وحنو النص الذي 
   1يتخذ النص كله وحدة للتحليل وليست اجلملة كما كان احلال يف السابق، واليت عرفت بنحو اجلملة
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ستند رواد هذا االجتاه يف منهجهم لبناء هذا النحو القائم على النص وجتاوزوا اجلملة لقد ا
الذي يعين احلاجة إىل جهاز وصف يتجاوز  1لعدم كفايتها باعتبارها جمردة ومعزولة عن السياق واملقام

  .حدود اجلملة ، فيقف على داللة النصوص والبنية اليت حتكمها

يف املوضوع واملنهج والغاية    فموضوع حنو  2النص ينحصر والفرق بني حنو اجلملة وحنو
ا، يف حني موضوع حنو النص هو دراسة النص الذي قد يكون دون  اجلملة هو اجلملة يف حد ذا

يف التصنيق أكثر قرارا  مجلة أو يطابقها أو يتجاوزها، أما املنهج فإن حنو اجلملة يعتمد على معايري
ين هي وصف النظام الذي يقوم  مدة يف تصنيف حنو النصوجتريدا من املعايري املعت َ ، إال أن غاية النحو

به موضوع درس كل منهما تدل على اشياء وملا كانت اجلملة خاضعة لقواعد معيارية تبني الصحيح 
عد معيارية مثل منها واخلاطئ ، فقد  كام اجلهاز الذي يصفها يتميز بالثبات أما النص فال خيضع لقوا

الختالف املعايري الضابطة له يف  اجلملة وهو من هذه الزاوية يفلت من الضبط ال ألنه  يصعب وإمنا
لذلك فإن هلما غاية مشرتكة هي الوصف، غري أن الوصف يف   3التصور القدمي حنو ضوابط اجلملة

  .حنو اجلملة شكلي، يف حني حنو النص حتليلي

قد جعل دارسي علم اللغة النصي يتوزعون على فئتني  فئة ترى  أما االختالف بني العلمني
أن للنص خصائص ختالف خصائص اجلملة وأنه من املتحتم وبالتايل وضع حنو للنص مغاير لنحو 
اجلملة، وفئة  تقول بتماثل بنييت اجلملة والنص متاثال جيعل من املمكن أن يوشع بنحو اجلملة ليشمل 

  . 4جمال النص

إذ يرى أن حنو النص ما هو فان دايك؛ ثالث مجع بني هذين الرأيني، يتزعمه  وقد ظهر رأي
إال امتداد لنحو اجلملة لكن على اساس ان منوذج بنية اجلملة ميكن ان يعد منوذجا جزئيا للنص  

                                                        
 .16، ص، 1993، بريوت، الدار البيضاءـ، املركز الثقايف العريب، 2ون ملفوظا، طاالزهر الزناد، نسيج النص، فيما يك - 1
 15/16املرجع نفسه، ص،  - 2
 20االزهر الزناد، نسيج النص، ص،  - 3
، الرباط ، املغرب، دار 1امحد املتوكل، قضايا اللغة العربية يف اللسانبات الوظيفية ، بنية اخلطاب من اجلملة إىل النص ، ط - 4

 ،83، ص، 2001االمان، للنشر والتوزيع، 
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فال نستطيع جتاوز حنو اجلملة بل ال بد من أخذ معطياته واليت يقوم عليها وتوسيعها لتشمل   1ككل
بل الوقوف عند حد اجلملة ؛ألن  النص قد حددت له مهام ال ميكن اجنازها، إذا التزمن  النص كله،

م إذ يذهبون ان للنص مهاما  حد اجلملة وهذا ما يتجه اليه بعض دارسي علم اللغة النصي يف مؤلفا
  . 2ال ميكن ان ينجزها بدقة اذا التزم حد اجلملة

اعد تركيبها وبنيتها، وصلة هذه البنية باملعاين حنو اجلملة عند حدود اجلملة لدراسة قو وقف 
أن اجلملة تركيب شديد التعقيد، يستمد حضوره من وجوده إىل  )فان ديك(الداللية هلا، وقد الحظ 

وهلذا؛ فإن وصف الكالم بالوقوف عند اجلملة وحدها وصف غري  . جانب مجل وتراكيب أخرى
الطاولة : (ولبيان ذلك يضرب املثال التايل. صكاف، وال بد من االنتقال إىل وحدة أكرب هي الن

فهذه اجلملة لو وردت وحدها معزولة عن أي سياق، ملا كان هلا أي معىن، وسريفضها ) تضحك
ا من الناحية النحوية مقبولة، وسبب رفضنا هلا إمنا ينبع من كوننا نعرض هذه  السامع فوراً، مع أ

ليت جتعل من هذا الرتكيب تركيبًا مرفوضًا من حيث املعىن، اجلملة على جمموعة من املعطيات املنطقية ا
وكان اجلالسون حول الطاولة ) مقصف(ولكن لو كنا جنلس يف . مع أنه مقبول من حيث النحو

. يضحكون يف صخب، مث قلنا هذه اجلملة، مشريين إىل الطاولة، لكان املعىن مفهومًا جداً ومقبوالً 
وبناء عليه . النحوي للجملة السابقة نفسه دون تغيري يف قليل أو كثريوهذا بالطبع يتأتى لنا بالرتكيب 

 حىت التجديد من حقّها النحوية الدراسات تنل لمفإن املقام جيعل من الرتكيب غري ذي املعىن تركيبًا ذا م

بني  القائمة العالقات خالل من اجلملة بفهم االعتناء الواجب من كان القرن حيث هذا من الثالثينيات
ا اليت األجزاء  االنتباه لفت الذي و .اخلارج و من الداخل من فيها املشاركة األطراف على الرتكيز مع تكو

 السابق الذهين البعد يتجاوز فيزيائيا منوذجا اجلملة حيث أضحت .وجاردنر بوهلر :هو اإلجراء هذا إىل

ا وحدة" فحددت د لسانية بأ  و مفردة، بنية كالمية منها ليشكل  الكلمات وهي  أجزائها بني التنغيم وحّ

                                                        
 .84املرحع السابق ، ص،  - 1
 .135سعيد حسن حبريي، علم لغة النص، ص،  - 2
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 فاجلملة ،  1الدانماركي A . De Groot" جروت ديالنحو  عامل املثال سبيل على التعريف هذا تبىن قد

 يف معا والصرف النحو رواد عليه ركز ما هو و الصرف، إىل حاجة دون صارما انشغاال حنويا ليست
 كما  Paul Gravin جرافين بول جيل التوزيعية خاصة ةباملقارب اللسانيون اهتم هذا ألجل .ييل مدرسة

 هذه يف العلماء فاعتاد بنية اجلملة، يف املتحكمة القواعد عن الكشف يتم حىت التوليدي النحو ظهر

 جان و ديكرو أوزوالد النحو التوليدي يقول أمناط من منط النحو التحويلي على مصطلح إطالق املرحلة

 مستوى على العاملة للمبادئ املشروط غري التطابق منع يف إىل سوسري الفضل يعود ":سشايفر ماري

 بدأوا عندما فإن للسانيني هكذا، هذا كان إذا و اجلملة، تركيبات مستوى على العاملة املبادئ النصية مع

 يغريوا أن أوىل فرتة يف ذلك من العكس حاولوا على فقد خاص، حنو على النصي بالتنظيم باالهتمام

نظرية  فتوسعت املفردة باجلملة اخلاص النحوي الوصف على التغلب مت .القاعدي للجملة نموذجال موضع
 الروسي( العاملان ويعترب املختلفة، النصوص تشكل اليت املتجاورة اجلمل مفهوم قدمت اليت النحو

 وسع حيث اهلام، املفهوم هذا إىل الطريق مهدا Boost بوست واأللماني Peskovskij بشكوفسكي

  القواعد جمال
 اليت بالنصوص ختتص كذلك باجلملة اخلاصة األسس تدرس اليت املناهج أضحت و 2

 كليات إال هي ما النصوص أن هو هام بشرط النص،لكن حنو ا سيهتم مفردة مجل من أساسا تتكون

 .للجمل متجاوزة

 إلدراك أساسيا اجلملة أمرا حد جتاوز كان ملا  )":فيهجر ديتر(و)مان هاينه لفجانج(يقول 

ا النصوص وصفت فقد النصية ا للجمل، متجاوزة متجاوزة للجمل هي كليات بأ  وحدات تعرض أل

                                                        
،  1ط .القاهرة.الشرق زهراء مكتبة.حبريي حسن سعد :تر .النص لغة علم إىل مدخل فيهجر ديرت و مان هاينه فولفجانج - 1

 06، ص، 2001
،  1ط .القاهرة.الشرق زهراء حبريي، مكتبة حسن سعد تر،  .النص لغة علم إىل مدخل فيهجر ديرت و مان هاينه فولفجانج - 2

 .39، ص، 2001
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 أوجه بافرتاض الرباهني بدأت لقد"Phrase  beyond the sentence" بدأت لقد 1العبارة"حد اجلملة خلف

   :ذا الشكل النصوص و للجمل الكلية اخلواص بني اتفاق

  حدة على  لغة كل يف النصوص أو للجمل الكم جهة من ائي عدد ـ الميكن جتديد

  .زمنية  صياغة مصوغة و للموضوعات ناقالت النصوص و اجلمل من كل ـ تعد

ما حد يف هلما ـ كلتاالوحدتني   .باآلخر عالقة لكل منهما عناصر من يتكونان و بنيوي طابع ذا

 مناذج بوظيفة األقسام هذه تقوم و أقسام، يف معينة مناذج أساس على النصوص و اجلمل تأتلف ـ ميكن أن

 إىل اجلملة حتليل من االنتقال يف األوىل احملاوالت جتسدت ذا و 2تلقيها و املذكورة الوحدات إلنتاج

 بذلك و  أول من حاول تطوير حنو شامل للنص Isenberg إيزنبرج كان أزواج  من اجلمل كما

 ميكن اليت "النص قاعدة" اجلمل إلنتاج األحناء التوليدية يف املستخدمة اجلملة توليد قواعد داخل تشكلت

ا توسع أن 3النص يف اجلملة املفردة مبساعد
 الدرجة نصية يف عبارات " هي ذا إ النص لسانيات يف اجلمل.

 التتابع هذا مثل يكون و ،)التتابع(السلسلة  هذه مثل ستسمى و ،)اجلمل من سلسلة( بوصفها األوىل

 "مامنظ
ا4  مستويات إىل خرجت و التفكك مسها وإال أجزاؤها تتماسك البد أن نصية بنية تعكس ؛ أل

ا لن أي أقل؛ مبشموالت النص ولن تسمى حينئذ مجلة   ارتباط أي التماسك بالتتابع عن بعيدا تشكل إ
لشاوش عن عمل جتاوز اجلملة يف الرتاث العريب بدأ يف ثنايا دراسة حنو اجلملة يقول حممد ا.5 كربى

واملرء ال يشعر وهو يطلع على ما وضعوا بأنه جتاه نظريتني بنيت الواحدة منها للجملة :" النحاة العرب
واألخرى للنص، بل هي النظرية الواحدة مبا فيها من قواعد خاصة بكل جمال و قواعد عامة مشرتكة 

                                                        
،  1ط .القاهرة.الشرق زهراء حبريي، مكتبة حسن سعد تر،  .النص لغة علم إىل مدخل فيهجر ديرت و مان هاينه فولفجانج - 1

 .39، ص، 2001

 01املرجع نفسه ، ص،  - 2
 41النص ، ص،  لغة علم إىل مدخل - 3
 2004،  1 ط.الثقايف العريب املركز عياشي منذر :تر .النص علم و العالماتية .الباحثني من النص، جمموعة علم و العالماتية - 4

 101، ص، 
 140، ص، 1997، 1إبراهيم خليل، األسلوبية ونظرية النص، املؤسسة الغعربية للدراسات والنشر، بريوت ، ط - 5
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الني، فال فرق إال حبسب ما يقتضيه الفرق بني الوحدات ا ليت جتري فيها تلك القواعد و بني ا
   1 ..."األحكام 

مؤسس علم األصول إىل أمهية النظرة الكلية للوصول إىل ) هـ294-150(تنبه اإلمام الشافعي 
ا، على ما تعرف من "فهو يقول : معاينة الو دالالته الصحيحة إمنا خاطب اهللا بكتابه العرب بلسا

ا، وأن فطرته أن خياطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد  معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسا
و ظاهرا يعرف يف سياقه، أنه يراد به غري ظاهره، وكل هذا موجود . وعاما ظاهرا يراد به اخلاص.به فيه

ولذلك   2"وتبتدئ الشيء من كالمه بني آخر لفظهاعن أوله. علمه يف أول الكالم أووسطه، أوآخره
يكاد يكون شرحا لنص الشافعي السابق ) ـه790(على نص للشاطيب  يعلق" حممد مفتاح"فإن

يلح هذا القول مفهوم العالقة بني مفاهم النص، ومجله وفقراته وعلى الدور الذي مينح :"فيقول
  .3"للمفهوم فهي بنية كلية

فالبالغة هي السابقة التارخيية لعلم النص يف الرتاث العريب، كما يذهب صالح فضل الذي 
  . 4ويعلق عليه" فان دايك"صا لـينقل ن

لقد كان لألصوليني باع  يف توضيح طرق االستنباط خصوصا ما يتعلق بالقواعد اللغوية كما 
وعلم  6 )التداولية(وقد تنبه األصوليون إىل ما يطلق عليه اليوم  5تناولوا البحث يف األلفاظ و داللتها

                                                        
لد) تأسيس حنو النص(أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية: الشاوش حممد - 1 ،جامعة 14سلسلة اللسانيات، ا

 1267:، ص2،ج1،  2000، 1منوبة، تونس، واملؤسسة العربية للتوزيع، بريوت،ط، 
 .52-51:تح امحد حممد ثاكر، بدون بيانات، ص:الرسالة: حممد بن ادريس الشافعي - 2
 .99:،ص1،1990د مفتاح، جمهول البيان،دار توبقل ،الدار البيضاء،طحمم - 3
، 253-252:،ص1992أوت-ه1413صالح فصل، بالغة اخلطاب وعلم النص، سلسلة عامل املعرفة،الكويت، صفر - 4

م املتمثل يف وصف إن البالغة هي السابقة التارخيية لعلم النص،إذا حنن أقرنا يف االعتبار توجهها العا:والنص فان دايك كاآليت 
 .النصوص وحتديد وظائفها املتعددة لكننا نؤثر مصطلح علم النص،ألن كله بالغة ترتبط حاليا بإشكال أسلوبية خاصة

 .36:م،ص1981-ه1،1401السيد أمحد عبد الغفار، التصور اللغوي عند األصوليني، مكتبات عكاظ، جده، ط - 5
لعرب، دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث،دار الطليعة، بريوت، التداولية عند العلماء ا: حممد صحراوي - 6

 .172-129:م،ص ص1،2005ط
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فمن   1ثري من املبادئ اليت تصب يف االجتاه النصيالقرآن امتداد لعلم أصول الفقه ويف علوم القرآن ك
  2اإلشارات القيمة للزركشي حديثه عن أمهية معرفة أسباب النزول وأنه مهم للوقوف على املعىن

ومعرفة الدافع يف إنتاج نص ماوكذا معرفة املناسبات واليت هلا عالقة بالتماسك النصي يف البالغة 
كالوصل والفصل والتقييم وصحة التفسري، وهوأن يورد    3اجتاه نصيالعربية القدمية حبوث كثرية ذات 
باإلضافة إىل عالقته بالتماسك الداليل، وألجل ذلك فإنَّ نظرية  4معاين فيحتاج إىل شرح أحواهلا

اجلهد اللغوي العريب عند القدماء و قد قام نظريته يف  اجلرجاين من أهم انظريات يف النظم لدى
ما أظن بك أيها القارئ لكتابنا إن كنت وفيته حقه من النظر،  « :إذ يقول على النحو،) النظم(

وتدبرته حق التدبر، إال أنك قد علمت علما أىب أن يكون للشك فيه نصيب، و للتوقف حنوك 
مذهب أي ليس النظم شيئا إال تويف معاين النمو وأحكامه، ووجوهه، وفروقه فيما بني املعاين 

  5»الكالم

ا من مباحث حنو اجلملة يف النظرية العربية قد تطرقت إىل أوضاع تركيبة تتعلق مبا فوق فكثري         
اجلملة كالعطفن والشرط ، واحلذف، فاملعاجلة اليت جتاوزت عتبة اجلملة يف إطار نظرية اإلعراب يف 

ذلك  فاإلعراب ليس هذه احلركات الثالث بل هوأكرب من).. إعراب اجلمل(اللغة العربية فهي تقول 
معربا يصب يف النهاية يف دالالت   أي له عالقة برتكيب الكالم وترتيبه وتركيب اجلمل لتكون نصا

وإعراب اجلمل، كأنه عبارة عن إشارات متفرقة . نصية خالصة، واملعاين النحوية على أمهيتها يف الكالم
عرابه وأشهر متناول كان يكثرإعراب اجلمل يف كتب تفسري القرآن وإ   6يف كتب النحو هنا أوهناك

                                                        
 210، ص، 2003الدرس النحوي النصي يف كتب إعجاز القرآن الكرمي، دار فرحة، املنيا : أشرف عبد البديع عبد الكرمي - 1
 1مصطفى عبد القادر عطا، دار الفكر، بريوت، ط: علوم القرآن، تحالربهان يف : بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي - 2

 .45، ص1م ج1988-هـ1408

 .386-377ص، ص  1ج: املرجع السابق - 3
مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت، / د: أبو هالل احلسن بن عبد اهللا العسكري، كتاب الصناعتني الكتابة و الشعر تح - 4

 .386-375ص ص  1989/ هـ 1409 2بريوت، ط
 .336-335:دالئل اإلعجاز، ص ص: عبد القاهر اجلرجاين - 5
لد السادس،  - 6 ا، جملة الدراسات اللغوية، ا  .21م،ص2004-ه1425ابراهيم صاحل احلندور، اجلمل املختلف يف إعرا
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إعراب اجلمل هوابن هشام األنصاري حيث خصص لذلك بابا كبريا من كتابه مغىن اللبيب، إذ يعد 
  .هذا الباب حبثا مكتمال عند حنو ما فوق اجلملة أو حنو النص

وميكن إمجاال حصر أهم األسباب اليت دعت إىل االنتقال من اجلملة إىل النص بالنقاط 
  :اآلتية

جتاوز املناهج النظرية اليت أغرقت يف التجريد، وأعرضت عن االهتمام باالستعمال،  الرغبة يف
وأقصت الداللة واملعىن والسياق، وهذه مشكالت مىت اجتمعت أفضت إىل جعل اللغة جمرد هيكل 

  . 1شكلي منطقي ال يكاد خيتلف، من حيث انقطاع الصلة بينه وبني احلياة، عن اهليكل العظمي

نظر إىل إن الوسيلة ا ُ ألساسية للتواصل بني الناس هي النصوص وليس اجلمل؛ لذلك ينبغي أن ي
  .النص على أنه الوحدة األساسية للتحليل اللساين

 إن هناك ظواهر لغوية مستعصية على مناذج اجلملة، وقد عدد إيزنربغ من هذه الظواهر ما ينيف
رة وباألداة، والرتتيب، واحلذف، والزمن، التعريف باإلضمار وباإلشا: على ثالث وعشرين ظاهرة، منها

والوصل، والتنغيم، وغريها؛ فهذه الظواهر براهني تدل على أن العالقات اللسانية ال تنحصر داخل 
املعجمية، لرتبط بني عنصرين أو  –الكلمة أو اجلملة، بل تستطيع أن خترتق حدود البنية النحوية 

غة مناذج أكفأ تفلح يف التعبري عن املبادئ األساسية وهو ما يدعو إىل صيا. أكثر ضمن بنية النص
اليت تفسر انتظام الوحدات اللغوية املختلفة وطبائعها املتباينة تفسريا يتوقع وجود مثل هذه الظواهر، 

 . وميكِّن من مقاربتها بطريقة طبيعية

  :عبدالقادر الجرجانيـ 1

الذي ولد يف مطلع القرن اخلامس عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين،  بكر أبو
رسان، قرب . هجري وهو من أصل فارسي من أهل جرجان، الواقعة يف مشايل إيران بني طربستان وخُ
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حممد بن احلسني بن حممد بن احلسني بن  1حبر اخلرز وهذا سبب نسبه إىل جرجان، فقيل اجلرجاين
الفارسي، وكان يعدّ إمام النحاة بعده، عبد الوارث الفارسي النّحوي وهو ابن أخت العالمة أيب علي 

ّ تويف  ه خرج من بلدته جرجان إىل غريها، حىت ّ علمه، ومل يذكر أّن فعكف على دروسه وأخذ عنه كل
  وقد عدَّه العلماء احملدد ملعامل نظرية النظم عند األشاعرة). هـ471سنة(فيها 

فقد )  هـ471ت(عبد القادر الجرجانيهو من نظرإىل النص القرآين نظرة كلية ومتاسكة  ولعل أبرز    
ا :"قال عن القرآن ا مكا تأملوه سورة سورة وعشرا عشراوآية آية، فلم جيدوا يف اجلمع كلمة ينبو

رالعقول  رى أن غريها أصلح مهاك أوأشبه أوأذلق، بل وجدوا اتساقا  ُ ا أوي نكر شأ ُ ولفظة ي
ن خالل هذا القول إىل قضية تتعلق بالتحليل ، فقد أشارم 2وأعجزاجلمهور نظاما واتقانا وإحكاما

النصي كما أنه ذكرمصطلحات تتعلق بلسانيات النص كاالتساق واالنسجام، فالدارس لدالئل 
د لنظرية  ّ ا لسانيات النص، فقد قع اإلعجاز يف علم املعاين يقف عند كثري من املفاهيم اليت جاءت 

ضيف أن الدالئل أسبق من األسرار؛ألن آراءه يف  شوقي. ملعىن واللفظ،  ذكر د النظم وفرق بني ا
ا يف الدالئل وكأمنا تكاملت له آراؤه يف تصوير  األخريأدق وأوضح ، وألن آراءه نفسية ال عهد لبا

  3حقائق الرتاكيب البالغية وأثرها يف النفوس

، وكان هدفه أن وقد أثبت اجلرجاين أن بالغة الكالم يكون يف النظم، وأن القرآن معجز بالنظم     
يربهن على أن القرآن معجز بالنظم وأن بالغة الكالم ال تعود إىل ألفاظه وإمنا إىل ما بينهما من صلة 

الصياغة الرتكيبية ألجزاء الكالم يف نسيج حمكم، وسباكة متينة، تتوخى  ومناط األدبية 4وارتباط
واعلم أن مما هو أصل يف أن يدق «: كما يشرح ذلك بقوله اإلفصاح عن املعاين والدالالت يف نظام

النظر، ويغمض املسلك يف توخي املعىن اليت عرفت، أن تتخذ أجزاء الكالم، ويدخل بعضها يف 
بعض، ويشتد ارتباط ثان منها بأول، وأن حيتاج يف اجلملة إىل أن تضعها يف النفس وضعًا واحداً، وأن 
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ولعل يف البالغة   1»ل ما يضع بيساره هناكيكون حالك فيها حال الباين يضع بيمينه ههنا، ويف حا
العربية القدمية حبوث ذات اجتاه نصي أمهها الوصل والفصل والتقسيم واالستطراد الذي له عالقة 

    2بالتماسك الداليل

ا حتتل خالله ،    إن احلديث عن النظم هوحديث عن اجلملة اليت أوىل هلا البالغيون أمهية لكو
ا ونظامها ويأيت على حيث درسوها دراسة تقو  م على املعاين النحوية فتطرقوا إىل العالقات بني مكونا

فقيمة الدراسات البالغية وما جاء به اجلرجاين وهو ميثل  3رأس هؤالء البالغيني اجلرجاين والسكاكي
قمة الدراسات النحوية وأن النحو العريب مل يكن جمديا إال مبجيء هذه الدراسات البالغية اليت 

فت عليها طابعا خاصا مبا يعرف بعلم املعاين حيث يرى إبراهيم مصطفى صاحب إحياء النحو أض
ان اجلرجاين رسم يف كتابه دالئل اإلعجاز طريقة جديدة للبحث النحوي متجاوزا أواخر الكلم 

انه وعالمات اإلعراب وبني أن للكالم نظما ورعاية هذا النظم وإتباع قوانينه هي السبيل إىل اإلنابة و 
   4إذا عدل بالكالم عن سنن هذا النظم مل يكن مفهما معناه وال داال على ما يراد به

وضم بعضها إىل بعض يف نظام  )هـ276ت(ابن قتيبةالنظم عبارة عن سبك األلفاظ يف رأي 
، يقول النظم يعين سبك األلفاظ وضم بعضها إىل بعض يف تآليف   5دقيق وتآلف بينهما وبني املعاين

ينها وبني املعاين فيجريان معا يف سالسة وعذوبة كاجلداول ال تعثروال كلفة يف اللفظ وال زيادة دقيق ب
وحبسب نظرية النظم ميكن فهم النص من داخله وهذا بالبحث يف الوصل والفصل   6أوفصول

على بعض وجعل  هو تعليق الكلم بعضها :"وقد عرف اجلرجاين النظم. والتقدمي والتأخريواحلذف
طرق معلومة وهو ال  ا بسبب من بعض والكالم ثالث اسم وفعل وحرف وللتعليق فيما بينهابعضه
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فأسس النظم عنده هي   1ما تعلق اسم باسم وتعلق اسم بفعل و تعلق حرف, يعدو ثالثة أقسام
، فاجلرجاين وهو يتحدث عن مسألة االعجاز كان إمكانية التأليف بطرق التعليقتوضيح الداللة و 

،وأدرك من جهة اخرى علم النحو حيقق تأثريه ال بد من مراعاة عملية التواصلالنص كي  يدرك أن
وأعلم أن ليس النَّظم إال أن تضع   « :وأثره البارز يف خدمة النَّصوص وفهمها فهما علميا دقيقا يقول

ج ت  كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه، اليت 
فال زيغ عنها وحتفظ الرسوم اليت رمست فال أختيل بشيء منها وذلك أن ال نعلم شيئا يبتغيه الناظم 

وليس الغرض بنظم الكلم إن توالت «:يقول اجلرجاين  2»وجوه كل باب، وفروقهبنظمه غريأن ينظريف 
اه العقل ، فما ألفاظها يف النطق، بل أن تناسقت داللتها وتالقت معانيها على  الوجه الذي اقتض

    3 ».النَّظم إالَّ أن تقتفي يف نظم الكلمات أثار املعاين وترتبه على حسب ترتب املعاين يف النفس

وقد كان إلدراك اجلرجاين  لطبيعة علم النحو، أثره البارز يف خدمة النَّصوص وفهمها فهما     
بلسانيات النَّص اآلن، موضوع الفصل علميا دقيقا، ومن اجلوانب  اليت تطرق إليها وهلا عالقة مباشرة 

واجلرجاين ال يرى بأنَّ النَّظم . والوصل، الذي يعد املوضوع البارز ملا جيب أن يبحث يف هذا العلم 
خيرج عن القواعد النحوية فيكون بذلك قد أرسى اللَّبنات األساسية األوىل ملفاهيم نظرية مل تتجسد 

الذي يلعبه كل من التكرار واحلذف واإلضمار يف متاسك البنية  وتتبلور إالَّ يف العصر احلديث كالدور
  .الكلية للنص؛ حبيث أصبحت هذه العناصر من صميم الدراسات النَّصية املعاصرة 

واهتمام اجلرجاين كان منصبا حول اإلعجاز القرآين وبيان حتليل اآليات، فدراسته هذه كانت 
اجل اجلرجاين كثريا من القضايا النحوية من الوجهة البالغية عصورة حقيقية للدراسات النَّصية املعاصرة، 
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مبنهج خيتلف متاما عن منهج النحاة ،كما خيتلف فهمه هلذه األساليب اختالفا كبريا ، فالنحو عنده 
  .  1عمدة البيان لذي حيلل النَّصوص ويفصل بعضها عن بعض

العالقات والروابط بني الكلم وما يتولد  عند اجلرجاين ليس جمرد أواخر الكلم ، وإمنا والنحو       
ال نعلم شيئا يبتغيه الناظم غرب أن ينظر يف وجوه كل باب وفروقه فينظر يف «:عنها من معان يقول

:" زيد منطلق، وزيد ينطلق وينطلق زيد،  ومنطلق زيد، واعلم إذا قلت"اخلرب إىل الوجوه ليت يف قولك
أن انطالقا كان من زيد ال من عمرو فأنت تفيد من ذلك زيد املنطلق كان كالمك مع من مل يعلم 

كان كالمك مع من عرف أن انطالقا كان من زيد أو عمرو، وأنت " زيد املنطلق" ابتدأ وإذا قلت
، والنحو هو عماد نظرية النظم ، فنظم الكالم ما هو إال توخي   2تعلمه أنه كان من زيد دون غريه

والغرض من النحو عند اجلرجاين ليس .ف وذكر وتعريف وتنكري من تقدمي وتأخري وحذ معاين النحو
إذ ال يرى قيمة للحركات االعرابية اليت تطرأ  على أواخر الكلمات، والعلم هلا  الشكل االعرايب؛

ة الذهن، كما أنه ال يتصور وقوع  مشرتك بني مجيع العرفني باللغة وهم ال حيتاجون الكتسابه اىل حدّ
عد فيها االعراب، وذلك أنه ( واسطتهاالتفاضل يف الكالم ب ُ وال جيوزإذا عدت الوجوه اليت املزية أن ي

ومن العجب أنا إذا .مشرتك بني العرب كلهم، وليس هو مما يستنبط بالفكر ويستعان عليه بالروية
نظرنا يف اإلعراب وجدنا التفاضل فيه حماال، وإمنا الذي يتصور أن يكون هاهنا كالمنا قد وقع يف 

إن االعتبار مبعرفة مدلول العبارات ال مبعرفة ...ما خلل ، مث كان أحدمها أكثر  صوابا من اآلخراعرا
جاءين زيد الراكب :"وبني قوله" جاءين زيد راكبا :"العبارات، فإذا عرف البدوي الفرق بني ان يقول 

أنه حال ، وإذا ) راكبا( مل يضرَّه أن يعرف أنه إذا كان راكبا كانت عبارة النحويني فيه أن يقولوا يف
فالنحو عنده صنو للحس اللغوي وإدراك للفروق بني أساليب الكالم ،    3إنه صفة) الراكب:(قال

  .وصنعة تدرك بالفهم الثاقب ال مجلة من املصطلحات املبثوثة يف كتب النحو
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ي  منهج النحو  فمنهج هذا املفكر العميق  الدقيق هو منهج النقد اللغو : وهذا ما يؤكده حممد مندور
    1"علة أن نفهم من النحو أنه العلم الذي يبحث يف العالقات اليت تقيمها اللغة بني األشياء

فعبد القاهر اجلرجاين ال يريد احلركات الظاهرة ، إمنا يريد  معىن أعمق هو النظام ، فقد 
 َّ أن للكلم نظما أضفى على النحو صبغة جديدة جتاوزت آواخرالكلمات  وعالمات االعراب وبني

لقد آن األوان ملذهب «  :وأنَّ رعاية هذا النَّظم هي السبيل إىل اإلبانة ويف هذا يقول أبراهيم مصطفى
  »اجلرجاين أن حييا ، وأن يكون سبيل البحث النحوي

 من نطاق شكليته ومساته فوق اخلالفات حول البناء اجلرجاين أول من أخرج النحو كما يعد
معلوم أنَّ ليس النَّظم سوى تعليق الكلم بعضها « :النحو لفكرة النَّظم فقال واإلعراب؛ إذا أخضع

واعلم أنَّ ليس النَّظم إالَّ أن تضع كالمك « :، وقال أيضا »ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض
عبد القاهر بالنظم إىل أصل قائم على أساس من علم  ويعود   2»الوضع الذي يقتضيه علم النحو

ا ومعرفة هذه الصيغة ـ وإن كانت منصبة على  النحو، وطبيعي أن النحو يعين ببناء الكلمة وإعرا
امها ما مل  ا ترتبط مبعىن اللفظ يف وضعه مبكانه من املعىن املراد، ألن املعاين ال حيل إ اللفظ ـ فإ

 ً بناء  يقصد إليها من خالل األلفاظ  واأللفاظ ال يفهم مؤداها مامل تضبط صياغة وتصريفًا وحنوا
ليس النظم إال « وإعرابًا على حد سواء، ومها متعاونان معًا على كشف العالقة اليت عربعنها بالنظم و

أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه على النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله  وتعرف منهاجه اليت 
م عنده نظم املعاين والنظ  3»جت فال تزيغ عنها ، وحتفظ الرسوم اليت رمست لك فال ختل بشيء 

وال سيما :" واملتكلم يقتفي يف نظم كلماته آثار املعاين ويرتبها حسب ترتيب املعاين يف النفس، يقول
ما ذكرت من أنه ال يتصور أن تعرف للفظ موضعا من غري أن تعرف معناه وال أن تتوخى يف األلفاظ 
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ملعاين وتعمل الفكر  فإذا مت لك ذلك من حيث هي ألفاظ ترتيبا ونظما ، وإمنا تتوخى الرتتيب يف ا
ا آثارها   .  1"اتبعتها باأللفاظ وقفوت 

إن األلفاظ ال تتفاضل من حيث :" البالغة يف رأيه ال تعود إىل األلفاظ وإمنا إىل معانيها يقول
  2هي ألفاظ جمردة وال من حيث هي كلم مفردة، وإمنا األلفاظ تثبت هلا الفضيلة وخالفها يف مالئمة

وتعتمد نظرية النظم على ".ىن اللفظة ملعىن اليت تليها، وما أشبه ذلك مما ال تعلق له بصريح اللفظمع
اعلم أن ليس إال أن تضع  :" أمرين مها ترتيب املعاين يف النفس وتوخي املعاين النحوية فهو يقول

جت، فال كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه اليت  
دقة الداللة، ويف البالغة موافقة  ، فالصلة بني النحو والبالغة صلة تكاملية، ففي النحو"تزيغ عنها

 .الداللة ملقتضيات  األحوال

  :اللفظ والمعنى عند الجرجاني

ـة   لقد وجد اجلرجـاين أن بعـض البالغيـني والنقـاد أسـرفوا يف تعظـيم شـأن اللفـظ فـأرجعوا كـل مزيَّ
واعلـم أنـك كلَّمـا  نظـرت وجـدت سـبب الفســاد :"ة والبالغـة لـه لـذلك قـال مـبطال دعــواهميف الفصـاح

ظـــنهم الــذي ظنــوه يف اللفــظ وجعلهــم األوصــاف الـــيت جتــري عليهــا كلهــا أوصــافا لـــه يف  واحــدا، وهــو
إن اإلعجـاز عنـد اجلرجـاين  3 .نفسها من حيث هو لفظ ومل يشكوا أنه ينبغـي أن يعتـدَّ بـه يف الفصـاخة

رده اللفظ، فاأللفـاظ مـادة للغـة ، وهـي معروفـة لـدى العـرب فـال ميكـن أن يغـدو التحـدي واملزيـة  ليس م
مـن دون إدراجهـا يف الرتاكيــب املفيـدة ، فاأللفــاظ ال تتفاضـل مـن حيــث هـي ألفــاظ مفـردة، مســتقلة ، 

. غويـــةبـــل إن  تفاضـــلها يثبـــت مـــن خـــالل مالئمـــة معناهـــا ملعـــىن اللفظـــة االي جتاورهـــا يف السلســـلة الل
ا مـن الـنظم وحسـن مالءمـة : "يقول وهل جتد أحدا  يقول هذه اللفظة الفصيحة ، إال وهو يعترب مكا

ــا فــال مجــال للفــظ مــن حيــث هــو صــوت مســموع وحــروف تتــواىل يف النطــق ، وإمنــا  معناهــا ملعــاين جار
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كــون مرتبــة يف فاألفــاظ  عنــد اجلرجــاين ت.  1"يكــون ذلــك ملــا بــني معــاين األلفــاظ مــن االتســاق العجيــب
ـــنفس ؛ وذلـــك أنـــك  تراتـــب املعـــاين اوَّال يف نفســـك مث حتـــذو علـــى ترتيبهـــا  النطـــق حبســـب ترتبهـــا يف ال
األلفــاظ يف نطقـــك، واجلرجـــاين مل ينكـــر  اللفـــظ ، ولكنـــه أنكـــر أن يكـــون هـــو وحـــده مـــوطن اإلعجـــاز 

ّ الكلمـات  وتعليقهـا ببعضـها الـبعض، والبيان ،  فالعربة عند اجلرجاين يف تأليف الكالم مردودة إىل ضـم
فاللفظ واملعىن متالزمان ، والعملية الفكرية واحدة ، وفيها تتجلـى الصـورة األدبيـة عـن طريـق صـياعتها، 
ــا املقصــودة أوَّال بــالفكر؛ إذ ال  فــإذا كانــت العــربة باأللفــاظ يف مواقعهــا مــن اجلمــل ، فلــيس ذلــك ؛أل

قالل عن اللفظ، مث بعد ذلـك  يسـتأنف النظـر يف اجلملـة يعقل أن يقصد أوَّال إىل ترتيب املعاين يف است
الة عليها وال يقصد إىل ترتيب االلفـاظ وتواليهـا علـى نظـام خـاص يف اسـتقالل عـن الفكـر ، وميكـن   الدَّ

ل ، زهـــو املعـــىن املـــدلول عليـــه يف الصـــورة ّ انتبـــه ،  2هـــذا الرتتيـــب لأللفـــاظ يقـــع  مالزمـــا للمطلـــوب األو
اعلــم أنَّ :(ياق يف رفــد الداللــة وأرجــع املزيــة إىل عالقــة الكلمــة مبــا جياورهــا يقــولاجلرجــاين إىل قيمــة الســ

ههنــا أصــًال أنــت تــرى النــاس فيــه يف صــورة مــن يعــرف مــن جانــب وينكــر مــن آخــر، وهــو أنَّ األلفــاظ 
املفردة اليت هي أوضاع اللغة، مل توضع لتعرف معانيها يف أنفسها، ولكن ألن يضم بعضـها إىل بعـض، 

    3 )وهذا علم شريف، وأصل عظيم. فيما بينهما فوائد فيعرف

فاجلرجــاين يف نظــره للســياق يؤكــد أنّ المعــىن لتفاصــيل الكلمــات مــن غريالنظــر إىل الســياق الــذي      
ولـو عمـدت إىل بيـت شـعر أو فصـل نثـر فعـددت كلماتـه عـدا كيـف :"وقد مثّل ذلك بقوله. وردت فيه

عليه بىن وفيه افرغ املعىن وأجرى، وغري ترتيبه الذي أفاد ما أفـاد جاء واتفق وأبطل نضده ونظامه الذي 
خرج عن كمـال البيـان " ومنزل قفا ذكرى من نبك حبييب" قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل،:" فقيل

هــو ذلــك التصــور يف اللفــظ فــاملعىن عنــد اجلرجــاين .   4"إىل جمــال اهلــذيان وســقطت نســبته مــن صــاحبه
ُكون الداللة املعنوية، فال يكون كناية ومتثيال به وال استعارة، حبيث تكـون الذي جيعله يبدو يف هيئ ته وي
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داللـته غرضـها جمــرد اللفـظ ويف تأديــة وظيفتـه اإلشــارية وهـو مبـا عــرف بـه اللفــظ يف موضـعه األول، فهــو 
واللفـظ مـادة األدب، لكـن يتـدخل الـنظم  1 ."املفهوم مـن ظـاهر اللفـظ والـذي تصـل إليـه تغـري واسـطة"

يف تالحم الدالالت خللق صورة أو معىن على مصـور فـاملعىن هـو مـا وجـد قبـل التعبـري، وبالتـايل الغـرض 
الـذي يقـد بـه املـتكلم وهـو متعـدد الـدالالت، وقـد حصـره عبـد القـاهر اجلرجـاين بشـكل عـام يف جممـوع 

لفلســفي بــل دالالت األلفــاظ يف ســياق حبيــث ال يكــون قاصــرا يف تأديــة واجبــه حنــو الفكــرة واملضــمون ا
كل ما ينتج عـن سـياق "يتعدى إىل اخللق الذي خيرج به الرتكيب من إحساس وصورة وصوت وفكرة و

    2." من فكر وإحساس وصورة وصوت

والوظيفى  يقول  ،والدالىل ،وقد أورد اجلرجاىن نصا يشتمل على أنواع املعىن الثالثة املعجمى
ا يكون ينبغى أن ينظر إىل الكلمة قبل دخوهلا يف :"فيه   التأليف وقبل أن تصري إىل الصورة اليت 

يًا واستخباراً وتعجبًا  وتؤدى يف اجلملة معىن من املعاين اليت ال ) املعىن املعجمي(الكلم إخباراً وأمراً و
ا إال بضم كلمة إىل كلمة ، وبناء لفظة على لفظة  هل يتصور أن ) املعىن الوظيفي(سبيل إىل إفاد

ني تفاضل ىف الداللة حىت تكون هذه أدل على معناها الذي وضعت له من يكون بني اللفظ
، مل يكتف عبد القاهر اجلرجاىن بدالالت  3) "املعىن الدالىل( صاحبتها على ماهى موسومة به 

وقد ربط عبد , الصياغة اللغوية وإمنا حبث فيما وراء هذه الدالالت فيما مساه املعىن ومعىن املعىن 
ىن بني املعاىن املعجمية واملعاىن الوظيفية ربطا رائعا ميكن من خالله القول إن املعىن القاهر اجلرجا

  .الدالىل ناتج عن املعاىن املعجمية واملعتىن الوظيفية وفكرة املقام

قد وقَع بينهما يف  ألنَّ التالؤم الصلة بني اللفظ واملعىن اجلرجاين يف نظريته من أنصار يعترب
اللفظ دون املعىن،  حصر وأكَّد اجلرجاين أنْ ال مزيَّة حلصر املعىن دون اللفظ، أو ة األوىلالعمليَّة الذهنيَّ 

تصوَّر ُ ع لكليهما على سواء؛ ألنَّ اللفظ ال ي ِ أنْ ينفصل عن املعىن، كما أشار إىل شكل  فاملزيَّة تَرج
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ُطلب املعىن فتجيء هذه األلفاظ حب سب هذا الطلب عملية الفكر اللغوي اليت تتم يف وقت واحد ي
فقد هذب عبد القاهر من املفاهيم  وحىت ال نبتعد عن الرؤية النصية عند اجلرجاين ضمن نظرية النظم،

املرجتلة لداللة األلفاظ واملعارف وأقامها على أصل لغوي وعلمي رصني، وأدرك مسبقًا سرالعالقة 
، واعتربمها مبا هلما من مميزات أحدمها على اآلخر القائمة بني اللفظ واملعىن، ورفض القول بإيثار

وخصائص واسطة تكشف عن الصورة ، فقال بالنظم تارة ، وبالتأليف تارة أخرى  مما مل يوفق إليه 
ا تناسقت  الفرقاء يف النزاع، واملالحظة عنده أن النظم عبارة عن العالقة بني األلفاظ واملعاين، وأ

فقد حاول اجلرجاين من خالهلا أن يبحث  .1ه العقلداللتها وتالقت معانيها على الوجه الذي اقتضا
يف الرتكيب اللغوي وهذا حييل على مفهوم ياكبسون الذي يرى ان النص يتميز بتقدمي االمكانيات 

ا مجعا لشتات متفرق  2اللغوية فاألبواب اليت حتدث عنها يف الدالئل لتفسري النظم ال تبتعد عن كو
ليه جانبا من التحليل  فمعاين النحوعنده ليست يف اإلعراب وإمنا بني كتب البالغة والنحو، وأضاف إ

تتجلى يف معرفة مدلول العبارات فالنظم عنده هو األسلوب فاألسلوب، الضرب من النظم والطريقة 
وهذا ما وصل إليه اجلرجاين وهو إجياد االسلوب حنويا أو بالغيا، كما كان للجرجاين الفضل يف  3 .يف

يقول الدكتور شوقي .  فالغرض األصلي من الكالم هو العالقة بني النظم والنحوبناء علم املعاين
ر وتاريخ(ضيف يف كتابه  ّ لعبد القاهر مكانة كبرية يف تاريخ البالغة، إذ استطاع أن ): ( البالغة تطو

ّ بعرضها وتفصيلها ك ة األوىل فخص ّ ا النظري ّ ، أم تابه يضع نظرييت علمي املعاين والبيان وضعًا دقيقًا
ا ومبباحثها كتابه )دالئل اإلعجاز(  ّ ة الثانية فخص ّ ا النظري ّ     4 )أسرار البالغة(، وأم

ك ال ترى علمًا هو «:مث خيص علم البيان من بني فروع العلم فيقول      أرسخ أصالً، وأحلى  مث إّن
، وأنور  بيان يف النظر "رجايناجل" وميعن »    5سراجًا من علم البيان جىن، وأعذب ورداً، وأكرم نتاجًا
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 فمن بالنظم املتعلقة القضايا فيه خلص طويال نصا كتابه يف وتفسريه فيورد توضيحه يف ويزيد النظم معىن

 وتعمل النحو، علم يقتضيه الذي الوضع كالمك تضع أن إال النظم ليس أن واعلم : «قوله النص هذا

ه، على قوانينه ِ ت لك اليت الرسوم وحتفظَ  عنها يغتزِ  فال جت اليت مناهجه وتعرف وُأصول ِ ُمس لَّ  فال ر  ختِ

م يبتغيه شيئا نعلم ال أنا وذلك منها، بشيء ِ  ينظر أن غري بِنظمه الناظِ ه باب كل يف وجوه ِ    1وفُروق

 والتأليف الرتتيب يف موضعها األلفاظ ووضع النحو معاين  توخي يف يكمن النظم بأن يؤكد فاجلرجاين»

كالنحووعلم املعاين  كثرية علوم بني مجع أنه يف النصية اإلعجاز دالئل كتابه قيمة بذلك واالختيار فربزت
وحبسب نظرية النظم ميكننا فهم النص من داخله وهذا .األلفاظ واملعجمية والتفسري وداللة البيان وعلم

ال ذا ت أمهية  بالبحث يف الفصل والوصل والتقدمي والتأخري واحلذف، وتعد جهود اجلرجاين يف هذا ا
؛ إذ يعترب مهزة وصل بينه وبني ما يسمى "دالئل اإلعجاز"كبرية من خالل إسهاماته اجلبارة يف كتابه 

باب "اليوم بعلم النص خاصة حني حتدَّث عن قضية الفصل والوصل اليت خصَّ هلا بابا يف كتابه أمساه 
؛ )الوصل(وذكره ) الفصل(واملقصود من الفصل والوصل معرفة مواطن ترك العطف ". الفصل والوصل

ا  يء  ال من عطف بعضها على بعض، أو ترك العطف قبل ا أي ما ينبغي أن يصنع يف هذا ا
فالفصل هو ربط الوحدات اللغوية  2منثورة تستأنف واحدة منها بعد األخرى من أسرار البالغة

يل بني األجزاء إىل نوع التكامل الدال) الوصل(والرتاكيب بواسطة حروف العطف فهو حيتاج 
  .املوصولة، فقد أكَّد اجلرجاين عن الوصل أنه يعتمد على داللة املشاركة

أما الفصل فقد ال يعين انقطاع العالقة الداللية بني اجلملتني كما يوهم املصطلح لكن يعين أن       
فصل فهو يعين ال  3مستوى العمق يفصل بني اجلملتني بوضع عنصر طارئ تطلبه إحدى اجلملتني

وقد أفاض اجلرجاين يف سوق األدلة اليت توضح .وااللتحام بني اجلملتني دون استعمال حروف العطف
فسبيل املعاين كسبيل األصبغة  «أن النظم ومعاين النحو ال ميكن ان يفهم أحدمها دون اآلخر

ت وحتسن واألحجار امللونة اليت تعمل منها الصورة والنفس وال معىن للنقش والتصوير دون إحياءا
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، فقد حضيت ظاهرة الوصل والفصل بنصيب وافرمن الدراسة »  1الصورة مبا متلك من مقومات فنية
عنده ولعله أدرك ما هلذه الظاهرة من متيز هلا يف حقيق االنسجام بني اجلمل املكونة للنص،فأفردها 

:" صل والوصليقول يف حديثه عن الف   2بفصل خاص قدم فيها ما قد بشأن العالقات بني اجلمل
ُضع يف اجلمل من عطف بعضها مع بعض، أو ترك العطف فيها  أعلم أن العلم كما ينبغي أن ي
ا منثورة تتألف واحدة منها بعد أخرى من أسرارالبالغة ، وما يتأتَّى لتمام الصواب فيه  يء  وا

بعوا على البالغة واتوا فنا من املعرفة يف ذوق ُ اخلُلَّص وال قوم ُط ا أفراد وقد بلغ  األعراب الكالم هم 
ا للبالغة م جعلوه حدّ فمنهج اجلرجاين هو منهج النحو الذي ميتد يف   3 .من قوة األمر يف ذلك أ

العالئق اليت تقيمها اللغة بني الكلمات، فاألساس عنده هو النحو الذي يشمل علم املعاين ، وأن 
    4 .يتجاوز القواعد النحوية إىل اجلودة الفنية

وأشد ما يالحظ قيمة اهتمام اجلرجاين مبباحث النحو يف أثناء حديثه عن الفصل والوصل، فقد      
إن الفصل والوصل من «وقف مطوال على العوامل النحوية الفاعلة وعن العالقات بني اجلمل، 

البالغة  أسرارالبالغة ومما ال يتأتى لتمام الصواب فيه إال اإلعراب اخللص، واألقوام الذين طبعوا على
»وأتوا فنا من املعرفة يف ذوق الكالم

، فكالم اجلرجاين هذا جيعل القارئ يربط بني مجالية الذوق وبني 5
معاين النحو املستفادة من الكالم وكيفية النظم مدرجا الذوق الفين شرطا إلدراك تلك العالقات، 

ن والبالغيون واملفسرون بعناصر وقضية التماسك النصي هلا جذور يف الرتاث العريب؛ إذ اهتم اللغويو 
َ املسلمني إىل البحث يف سر إعجازه، وبيان روعة نظمه  التماسك، وقد دفع القرآن الكرمي العلماء
وترابطه واختلفت آراؤهم يف مفهوم النظم، لكن هذه اآلراء كلها تصب يف إطار تأسيس مفهوم 

ا انسجام النص ومتاسكه  التماسك النصي، فقد وقف اجلرجاين على الطرق والوسائل اليت  يتم 
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كطريقة الوصل والفصل، واليت فيها يتمثل التماسك الشكلي والتماسك الداليل وصوال إىل التماسك 
اخل، اليت تسهم مجيعها يف ... الكلي، لذلك جنده تعرض لبعض أدوات العطف كالواو، والفاء، ومث 

عطف إذن موضوع على أنك تعطِف تارة فأمر ال: الرتابط الشكلي الظاهر سطحيا، ويف هذا يقول
مجلة على مجلة وتعمد اخرى إىل مجلتني أومجل فتعطف بعضا على بعض مث تعطف جمموع هذي 

 . 1على جمموع تلك

  :ـ الباقالني 2

املالكي  2هوالقاضي أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القاسم املعروف بالباقالين
شعري والباقالين بفتح الباء املوحدة وكسر القاف بعد األلف والالم األصول املتكلم على مذهب األ

وهو اإلمام العالمة أوحد املتكلمني، مقدم  3هذه النسبة إىل باقال وبيعه –ألف ويف آخرها النون 
وصنف التصانيف الكثرية املشهورة يف علم  4األصوليني كان من أهل البصرة وسكن بغداد فتويف فيها

ألَّف  ، إليه انتهت رئاسة املالكيني يف وقته، 5وكان يف علمه أوحد زمانهالكالم وغريه، 
وكان هدف الكتاب الوقوف » اإلعجاز يف القرآن« العديد من الكتب أشهرها ) هـ404ت(الباقالين

ه إىل البحث يف قضايا بالغية نصية  .على سرإعجاز ولكن ما لبث أن اجتَّ

شدا إىل الدراسات اإلعجازية يف القرآن وإىل الدراسات إنَّ الدرس البالغي عند العرب ظلَّ من
؛ إذ برزت النظرة الشمولية إىل  6األدبية، والنقدية والبالغية القائمة على الشعر العريب وبيان خصائصه

                                                        
 127اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص،  - 1
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 ، دار صادر، بريوت1900
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 .51/  2  دار اجلنان  بريوت م، 1988، 1،طعمر الباروديعبد اهللا : وتعليق
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جنده يؤكد على ) هـ403ت(إىل النص لدى البالغيني،ففي كتاب إعجاز القرآن أليب يكر الباقالين
رمي من خالل إصراره  على تفرد القرآن عن أساليب كالم البشر وهو سر النظرة الشمولية للقرآن الك

فالقرآن معجز يف أسلوبه الذي يسري على منط متجانس دومنا إخالل أو اضطراب :"إعجازه،إذ يقول
أو تفاوت بني سورة وسورة، أو آية وآية، أو موضوع وموضوع، فهو على الدوام منفرد بذلك 

  .  1"األسلوب

غري موضع إىل أنَّ أسلوب القرآن مغاير لكل األساليب، ومباين هلا، وأن كالمه  فهو يشري يف 
ا يف شعرهم،  ليس من جنس كالم العرب، وإن كان مؤلفا من حروفهم وألفاظهم اليت يستخدمو
ونثرهم، وخطبهم، وكالمهم العادي، وهذا االختالف ينشأ من كون صاحب الكالم هو اهللا الذي 

   2 .ليس كمثله شيئ

إن النص القرآين ميتلك قوة إثارة على مستويات إبالغية متعددة ويف صيغته اإلحيائية املوغلة 
ـ الذي هو املظهر  3يف االدبية يتجلى يف املعىن متدفقا بشكل ال ميكن حصره أو حتديد كيانه، وأسلوبه

ا شيئا من القرآن  بكالم للكالم اإلهلي ـ مسة الفتة للقرآن، وال يشاركه فيه كالم حىت  إنَّنا  لو خلطم
ء، برز من خالله أنه من القرآن، وكان الشعراء قد دأبوا  على تضمني  الشعراء، والبلغاء، واألنبيْا

  4أشعارهم بعض آياته، ومن املؤكد أن ذلك االقتباس برهن  على صحة القول بتفرد أسلوبه عن غريه
نة، لتعلم كيف ولوال ما أكره من تضمني  القرآن يف الشعر ألنش:" يقول دتك ألفاظا وقعت مضمَّ

 َّ جتها يف أفنانه، وكيف تنماز منه، حىت إنَّه لو تأملته من مل يقرأ القرآن لتبني يلوح عليه، وكيف ترى 
نه     5".أنه أجنيب عن الكالم الذي تضمَّ
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 رلقد كان هدف الباقالين من تأليف كتاب اإلعجاز يف القرآن الوقوف على سر اإلعجاز، وس    
على منط متجانس دون  اإلعجاز عنده يكمن يف أسلوبه، فالقرآن معجز يف أسلوبه الذي يسري

وقد ذكر  ، 1على الدوام متفرد بذلك األسلوب اضطراب أو تفاوت بني سورة وسورة أوآية وآية  فهو
أبوابه ، من الباقالىن أن القرآن أعلى منازل البيان، وأعلى مراتبه ما مجع وجوه احلسن وأسبابه وطرقه و 

جته وحسن موقعه يف السمع ، وسهولته على اللسان  ووقوعه يف  تعديل النظم وسالمته ، وحسنه و
القرآن أوىل من البحث يف العلوم اللغوية، وكان  وقد اعترب البحث يف إعجاز   2 النفس موقع القبول

أساسي أيضا يف نشأة  دور مفهومها، كما كان له أساسي يف حتديد فكرة اإلعجاز وتطوير لكتابه دور
البحث البالغي وإثرائه فقد كرَّس جهوده يف الدفاع عن القرآن، منطلقا يف حبثه من نظرية النظم 
القرآين املتميز، وتأسيسا على هذه الفكرة قارن بني نظم البشر والنظم القرآين وقد توصل إىل فكرة 

األسلوب القرآين والبالغة  ، فقد أثبت متيز 3التماسك والصياغة الكلية للكالم، اليت لن يصلها البشر
القرآن من البديع الذي أدَّعوه يف الشعر  ال سبيل إىل معرفة إعجاز"القرآنية على أسلوب البشر،

ووصفوه فيه وذلك أن هذا الفن ليس فيه ما خيرق العادة وخيرج عن العرف، بل ميكن استدراكه 
ه الثالث من وجوه اإلعجاز القرآين يف بديع نظمه وتناهيه قد جعل الباقالىن الوج. 4بالتعلم والتّدرب

يرجع إىل اجلملة ، وذلك  ما ": يف البالغة، ويعرض وجوه اإلعجاز املتضمنة يف بديع نظمه والىت منها
ومباين  - أن نظم القرآن على تصرف وجوهه وتباين مذاهيه خارج عن املعهود من نظام مجيع كالمهم

م  وله أسلوب خيتص به ، ويتميز يف تصرفه عن أساليب الكالم املعتاد للمألوف من ترتيب خطا
   5." وهذه خصوصية ترجع إىل مجلة القرآن 
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ذا يرفض فكرة إثبات اإلعجاز  معجز غري وهو فالبديع يف نظره ال خيرج عن طوق البشر        و
ا أفرد شواهد شعرية خمتلفة البالغي للقرآن عن طريق ما فيه من بديع، فموقفه من مسألة البديع بعدم

مث رجع الكالم بنا إىل ما قدمناه من أنه ال سبيل إىل معرفة إعجاز القرآن من «: خلص إىل القول
وذلك أن هذا الفن ليس فيه ما خيرق العادة، وخيرج عن . البديع الذي ادعوه يف الشعر ووصفوه فيه

، كقول الشعر، ووصف اخلطب، وصناعة العرف، بل ميكن استدراكه بالتعلم والدرب به والتصنع له
وقد هاجم أهل الصنعة من الشعراء الذين غالوا يف استعمال وجوه   1»الرسالة، واحلذق يف البالغة

وهوما يؤكده . 2البديع كأيب متام، نافيًا عنهم التمكن حمتجًا بالقرآن الذي مل يرد فيه إال اجليد املطبوع
مثال حيتذى إليه، وال إمام يقتدى به، وال يصح وقوع مثله  فأما شأونظم القرآن فليس له«: بقوله

، كما يكون للشاعر البيت النادر، والكلمة الشاردة، واملعىن الفذ الغريب والشيء القليل  اتفاقًا
يرى أن القرآن معجز بأسلوبه ونظمه البديع وألفاظه وبأثره يف النفوس ال مبا « لذلك فهو  3 »العجيب

ذا سعى الباقالين إىل إثبات أن البديع ليس املصدرالرئيسي ألدبية  4»يةفيه من حمسنات بالغ و
اإلعجاز، وإمنا هو مظهر من مظاهر، ينطق مبدى مباينة جتلياته النظمية، وجتاوزها للمتداول بني 

ال فاإلعجاز هو جد عليها القرآن واتساقه مع  شعراء العرب وخطبائهم يف هذا ا ُ يف الصورة اليت و
القرآين، وقد اشتمل على كل األساليب البالغية اليت تنبين عليها أجناس الكالم البشري من النظم 

واستعارة، مث أن موقفه من احملسنات البديعية، فيه أدوات فنية تعبريية، وبالغة النظم  إطناب وجماز
ه يف إنه بديع النظم عجيب التأليف متنا:"تعتمد على وحدة النص وااللتحام بني عناصره يقول

ويف خضم حديثه عن نظرية النظم اليت تعتمد على   5"البالغة إىل حد الذي يعلم عجز اخللق عنه
وحدة النص تطرق إىل ثنائية اللفظ واملعىن فاملهارة يف نظم الكالم يف رأيه تعود على األلفاظ واملعاين 
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ع اللفظ يف املعىن البارع إذا بر :" األسلوب يقول يف الوقت نفسه  وإىل انسجامها، فكالمها من عناصر
مث انضاف إىل ذلك التصرف البديع يف  على ألطف، وأعجب من أن يوجد اللفظ البارع يف املعىن ُ

ُجدت األلفاظ وفق املعاين واملعاين وفقها ال يفضل أحدمها على اآلخر وهوبذلك يتفق  1الوجوه إذا و
تضى احلال، وهذا يدل على تأثره باجلاحظ مع اجلاحظ يف املناسبة بني األلفاظ واملعاين مع مراعاة مق

يف تصوره لإلعجاز القرآين وثنائية اللفظ واملعىن، والتالؤم بني األلفاظ واملعاين شرط من شروط البالغة 
التالؤم حسن الكالم يف السجع وسهولته يف اللفظ ووقع يف :" ووجها من وجوه اإلعجاز، يقول

التوافق بني األلفاظ ومعانيها وقد توخى بالنظم األسلوب  ، ومن هنا قد أحلَّ  على مراعاة 2القلب
وقد أراد بالنظم التأليف وضم الكالم إىل بعضه، كما أننا جنده ملتزما يف تصوره  والطريقة يف التعبري

من  للعالقة بني األلفاظ واملعاين، فإذا كان الكالم موضوعا لإلبانة عن األغراض وجب أن يتخري
، فتأيت األلفاظ للتعبري عن املعاين مع مراعاة مقتضى  3ب للداللة وأوضحاللفظ ما كان من أضر 

احلال، فهو من أنصار الصياغة اللفظية، ال يعطي للفظ أفضلية على املعىن، وال للمعىن مزية على 
   4اللفظ، والفصل بينهما هو فصل اجلسم عن الروح فحسن املعاين يف وجودها يف تركيب

األسلوب جتمعها وحدة  اهتمامه باملعاين ، فكالمها من عناصر فاظ بقدراهتمَّ الباقالين باألل
عضوية داخل النَّظم، ومن هنا يأيت إحلاح الباقالين على مراعاة التوافق بني األلفاظ ومعانيها ، فتأيت 

« املعاين معربا عنها بألفاظ متاثلها يف احلسن وتساويها يف القدر، يراعي فيها مقتضى احلال يقول، 
إذا برع اللفظ يف املعىن البارع على ألطف وأعجب من أن يوجد اللفظ البارع يف املعىن املتداول ف

والذي نفهمه من هذا الكالم، أنَّ الباقالين يهتم باأللفاظ  ،  5»املتكرر واألمر املتقرر املتصور
من هنا .نظم بقدراهتمامه باملعاين، فكالمها من عناصر األسلوب ، جتمعهما وحدة عضوية داخل ال
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يأيت إحلاح الباقالين على مراعاة التوافق بني األلفاظ ومعانيها ، فتأيت املعاين معربا عنها بألفاظ متاثلها 
فإذا برع اللفظ : يف احلسن،وتساويها يف القدر واجلودة ، ويراعى فيها مقتضى احلال، يقول الباقالين

 ملتقرر البارع يف املعىن املدلول املتكرر واألمر يف املعىن البارع على ألطف وأعجب من ان يوجد اللفظ

املتصور، مث انضاف إىل ذلك التصرف البديع يف الوجوه اليت تتضمن تأييد ما يبتدئ تأسيسه، ويراد 
حتقيقه بأن التفاضل يف الرباعة والفصاحة، مث إذا وجدت األلفاظ وفق املعاين، واملعاين وفقها ال يفضل 

 1اعة أظهر والفصاحة أمتاحدمها على اآلخر فالرب 

بن سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر حممد بن علي اخلوارزمي احلنفي  هو: السكاكي ـ 3
، نشأ مبدينة خوارزم، وهو قامة يف  2هـ626هـ وتويف سنة555األديب أشتهر بالسكاكي ولد سنة 

مة إمام يف العربية واملعاين إنه كان عال:" علوم البيان واملعاين والشعر، يقول عنه ياقوت احلموي
الذي  والبيان واألدب والعروض والشعر، متكلم فقيه متفنن يف علوم شىت وهذا أحد أفاضل العصر

مفتاح العلوم الذي جعل له ثالثة  تويف وقد ترك مؤلفا يشهد له بقيمته وهو. 3سارت بذكرهم الركبان
 4أقسام، علم الصرف، علم النحو، علم املعاين والبيان

 علم من ليس إال شعبة األخري بكون اإلقرار مع 

من خالل هذا التقسيم يظهرأن السكاكي له منهج علمي  5بزيادة إعتبار إال  عنه تنفصل ال املعاين
ركز فيه ، يتّسم حبسن مجع وتبويب ملباحث علم املعاين، وإحكام بناء يف تقسيم األبواب متبع

كاكي على حماولة مجع مباحث البالغة  ّ املبعثرة عند من سبقه، خباصة عبد القاهر اجلرجاين يف الس
ته للنظم اليت يبدو أنه استفاد منها كثريا يف هذا الباب ّ كاكي إّال ما  نظري ّ وما علم المعاني عند الس

كاكي البالغة إىل علومها  :"أمحد مطلوب"يقول اصطلح عليه الجرجاني بالنّظم ّ م الس ّ وحينما قس
                                                        

 420ص، الباقالىن،  إعجاز القرآن ،  - 1
، دار الكتب العلمية ، بريوت، 6إمساعيل باشا البغدادي، هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املضيفني من كشف  الظنون، مج - 2

 .553، ص، 1992لبنان، 
، 1993، دارصادر ، لبنان، 1، ط6د األريب إىل معرفة األديب تح، إحسان عباس، جياقوت احلموي، معجم األدباء وإرشا - 3

 2846ص، 
 154السكاكي، مفتاح العلوم، تح، نعيم زرزور، ص،  - 4
 2مفتاح العلوم، ص  - 5
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اها عبد القاهر نظم  علم"املعروفة أطلق مصطلح وال شك أن   1»املعاين على املوضوعات اليت مسّ
شهرته تبدأ مع التقسيم الثالث اخلاص بعلمي املعاين والبيان، فشأنه يف البالغة شأن سيبويه يف 

وعن البديع بوعيه املعنوي  واجلملة اخلربية والوصل والفصل والتمين واألمر النحو، فقد حتدث عن اخلرب
ل نشاطا لغويا ذي وظائف متعددة  وكتاب مفتاح العلوم للسكاكيواللفظي  مبنظور لساين، يشّك

كاكي من خالهلا عن ّ دة وهو بذلك نشاط واع  يبحث الس دة ومرتبطة بسياقات متعدّ أهداف حمدّ
كاكي وفقا لشروط ينتج خطابه من خالهلا ّ رح . ينفذه الس بأنّ املشروع " حممد العمري"ولذلك يصّ

كاكي كان أشبه بعلم النص عند اللسانني املعاصرين الذي ذهب فيه ّ كاكي قد  الس ّ وإذا كان الس
يصرح بأن علم النّص " دايك فان"فإن  املطاف لعلمي املعاين والبيان جعل البالغة مساوية يف آخر

  .2هو املمثل العصري

يغة واضع السكاكي يعدُّ         جيمعها، رابط ال األبواب عثرةمب مباحثه رأى بعدما البالغة، لعلم النهائية الصّ

 اإلقرار البيان مع وعلم املعاين علم :إياها مسني جاعال ا مصطلحا وضبط البالغة مباحث بتحديد فقام

3اعتبار إال بزيادة عنه تنفصل ال املعاين علم من شعبة «إال ليس األخري بكون
 وجوها هلما أضاف مث» 

ها ومل حتسينية، عدّ َ كاكي رأى ملاّ   .الكالم يؤتى لتحسني وجوه هي بل للبالغة، ثالثا قسما ي ّ  علم أنّ  الس

ا ير مل واالستدالل احلد بعلمي إالّ  يتم ال املعاين  بني الطبيعي ملوضعها البالغة يعيد التّسمح كي من بدّ

نَّ إ  4اليوم،  إىل أرسطو من الغربية لبالغةا يف جنده ما غرار على األدباء ال املسلمني والفالسفة العلماء
كاكي منهج ّ ّ  احلدود ووضع وحصرها املسائل ضبط على يقوم البالغة، علم يف الس  مبا علم فروعه، لكل

                                                        
، ، ص3،1987، اجلزء )دط(معجم املصطلحات البالغية وتطورها، مطبعة ا مع العلمي العراقي، بغداد،: أمحد مطلوب - 1

278. 
 5، ص  2005البالغة بني التخييل والتداول، أفريقيا الشرق، املغرب، دط، : حممد العمري - 2

 2مفتاح العلوم، ص  - 3
ده الباحث اجلزائري عبد امللك مرتاض يف كتابه - 4 ّ هذا ما أكّ ضع يف " نظرية البالغة"ولعل ُ إذ يرى بأن البالغة العربية جيب أن مت و

ّ ذلك ) الفلسفة واملنطق( ي نشأت فيهموضعها الطبيعي الذ روها ال األدباء، وحينما يتم ّ وكان أوىل بالفالسفة املسلمني أن يطو
كاكي الذي مل يزد على أن أعاد البالغة حلضنها الطبيعي إقرارا منه بفلسفية البالغة العربية ّ م بتعقيدات الس ينظر عبد امللك . سنسّل

 .69، ص، 2010، 2ريب، اجلزائر، ط نظرية البالغة، دار القدس الع: مرتاض
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تها إكساب البالغة إىل أيضا يهدف كان حيث العلمي، املنهج إىل وتقريبها اإلحاطة سهولة يضمن ّ  علمي

ذيبها وإعطائها مصطلحا مباحثها تنظيم خالل من عصره، يف العلوم كسائر  ا و

كاكي فعمل وبذلك والفلسفة، املنطق بعلوم ذلك يف النهائية مستعينا ّ ا «البالغة يف الس ّ  إّمن  هو

ة شأن العلم صفة تكتسب فيها اإلجراء وطرق البالغة مبفاهيمها جعل إىل سعي ّ  وإعرابا صرفا العلوم بقي

  1 .وأصوال وكالما

ل لساين، مبنظور العلوم فمفتاح كاكي يبحث متعددة فوظائ ذي لغويا نشاطا يشّك ّ  من الس

دة عن هداف خالهلا دة بسياقات ومرتبطة حمدّ كاكي ينفذه واع نشاط بذلك وهو متعدّ ّ  لشروط وفقا الس

رح ولذلك منخالهلا،  خطابه ينتج كاكي فيه ذهب الذي املشروع «بأنّ  "العمري حممد" يصّ ّ  كان الس

 املعاصرين عند اللسانني النص بعلم أشبه

 أطلق على وأول من فيه، حبثها اليت املباحث على "املعاين علم " أطلق نم أول والسكاكي

 علم  من متنزل البيان بأنه علم  حكم على من البيان وأول اسم علم والكتابة از،لمجوا التشبيه، مباحث

 الضبط من الوجه هذا على العلمني هذين بني فرق من أول أنه كما املفرد، من املركب املعاين منزلة

 وإذ .البديع يف شأن قال املفتاح، كتابة يف العلمني هذين بيان من السكاكي خلص أن تحديد وبعدوال

 درجات أعلى ويرقبه التزيني، الكالم حلة يكسو مما بنوعيها، الفصاحة وأن مبرجعيها، البالغة أن تقرر

 األعرف إىل نشري أن ناعلي فال الكالم، حتسني لقد يصار إليها ما كثريا خمصوصة وجوه هنا فها التحسني،

" ، فالسكاكي وإن فصل بني علمي 2اللفظ إىل يرجع وقسم املعىن إىل قسم يرجع :قسما وهي منها،
ا علم مستقل عن " املعاين والبيان وأطلق عليهما هذين االمسني، مل يعرض أللوان البديع على أ

ى احللل و  ا تشارك مسائلهما يف تزيني الكالم بأ الوصول به إىل أعلى درجات لعلمني، بل إ
وبناء على هذا التصنيف رأى أن علم البيان  خيرج من نطاق الدالالت حيث ال يكون   3التحسني

                                                        
 98ص،  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة منوبة، تونس: داراملعرفة للنشر ؛  االستدالل البالغي،: شكري املبخوت - 1
 20املفتاح، ص، - 2
 252/الصبغ البديعي ، ص م 1969/ هـ  1388دار الكتاب العريب ، القاهرة ،  أمحد إبراهيم موسى، - 3
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يقول عنه أمحد مطلوب أن السكاكي يكثر " مفتاح العلوم"بينهما تفاوت،أما عن منهجه يف كتاب 
قد أكثر من االستشهاد و «: القاهر، يقول يف ذلك من االستشهاد بآيات القرآن على عكس عبد

بالقرآن الكرمي، وهذا أمر طبيعي ألنه يريد أن يظهر ما يف آيات الكتاب من روعة وإبداع وبالغة، 
1»وقف أمامها العرب مسحورين، ويأيت الشعر يف الدرجة الثانية

وقد صنف السكاكي كتابه املفتاح  
ويكفي القول إن اجلرجاين بعد اطالعه على أعمال أسالفه أمثال اجلاحظ وقدامة بن جعفر، 

هو األساس الذي أرسى عليه السكاكي قواعد القسم الثالث ) الدالئل(و) األسرار(بكتابيه ) هـ471(
 .من كتابه مفتاح العلوم يف البالغة

م به بأنه وراء مجود البالغة العربية وعقم مباحثها تناول كثرياً    فالسكاكي وعلى الرغم مما ا
ا كي نتمكن من من القضايا األسلوب ية املهمة اليت حنن يف حاجة ماسة إليها اآلن، لفهمها واستيعا

التعامل مع النصوص األدبية احلديثة والكشف عن قيمها األسلوبية والبالغية مبنهج عريب أصيل، وأنّ 
ما قام  به من تصنيف وتقسيم ملباحث البالغة كان ضرورة علمية ومنهجية اقتضتها ظروف البالغة 

ربية يف مرحلة كانت تعاين من تداخل مباحثها وتفرقها وحاجتها إىل الضبط والرتتيب، وتلك خطوة الع
مهمة إلصباغ البالغة العربية بصبغة علمية ومنهجية، تؤيت مثارها املرجوة يف الدرس البالغي والنقدي 

  2على حد سواء

لها يف خطابه والسكاكي يف مفتاحه ال يتحدث عن املصطلحات البالغية اليت يستعم
البالغي إالَّ من منظور بالغي خاص، حيث جيري مصطلحاته على الرغم من تعدد مصادرها وتنوع 

  .3أصوهلا املعرفية إجراء بالغيا يراعي خصوصيتها التداولية يف حقل علم البالغة  ويف عرف البالغيني

  

                                                        
 .183ص، . هـ1384/ 1ط/ بغداد/ أمحد مطلوب،  البالعة عند السكاكي، ، دار النهضة - 1
-http://www.alazhar، 7 حممد صالح أبو محيدة البالغة واألسلوبية عند السكاكي، ص - 2

gaza.edu/staff/60/balagha.doc 
 .441، 413، 392، 362املفتاح،  - 3
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إن الرتاث اللغوي العريب القدمي غين باملمارسة النصية تذوقا وفهما وحتليال وتفسريا، وللعلماء 
العرب يف هذا جمال إسهام علمي ناضج يف التنظري والتطبيق النص وبرز ذلك يف ميادين البالغة 

اءة والنقد والتفسري، وقد شكل الرتاث متنفسا للباحثني وذلك من منطلق شغف التنقيب عن قر 
االت املعرفية  جديدة للولوج إىل أسرار الرتاث النصي، فاالنفتاح الذي يشهده النص الرتاثي مع ا

 مبا وطيدة عالقة هلا عدة مفاهيم القدامى العرب علماء قدم احلديثة جدير أن حيظى باملناقشة والوصف،

ً  الدراسة، حمور النص من جيعل جديد معريف حقل باعتباره النص بلسانيات اليوم يعرف  من وخصوصا

القرآن، إذ تعد البالغة من العلوم العربية اليت  وعلوم والتفسري والنحو والبالغة النقد يف كتبوه ما خالل
نالت رواجا يف أوساط الباحثني والدارسني، فقد كانت دعامة أساسية للدرس العريب القدمي مثلت 

ينتج عنها من أساليب خترج إىل أغراض تفهم  عاملا لالتصال نظرا الرتباطها باستعمال اللغة، وما
حبسب املقام وكذا ارتباطها مبقصديه الدفاع عن النص القرآين كونه ميثل رسالة اتصالية موجهة للبشرية 
ا  صاحلة لكل زمان ومكان، كما تعد البالغة أحسن ما تناول إبراز العالقات التداولية يف اللغة أل

  1.مستوياته اللفظية ، والرتكيبية، والداللية، والعالقات القائمة بينها تم بدراسة التعبري عن خمتلف

 واسعًا للرتاكيب فهما فيه النقد بلغ عصر يف)األدباء  وسراج البلغاء منهاج(كتاب "القرطاجين" ألف

                 اجلملة ميثل معجم) اللفظ :هي مباحث أربعة إىل قسمه حيث النص، مستوى إىل اجلملة حدود وجتاوز
 قدم املستوى النصي، كما ميثل) واألسلوب (اجلملة تركيب ميثل) النظم (اجلملة داللة ميثل) املعىن(

ً  )والتبيني البيان( كتابه يف "اجلاحظ"  تتالءم الذي ال املفكك، الركيك الشعر ذم فيها تناول نقدية آراء

 القارئ على لسان ثقيلة فهي بعدها، وما هاقبل مبا عالقة هلا ليس لفظة كل وكأن فيه الواحد البيت ألفاظ

 شعر بيت يف جمموعة . كانت وإن تتنافر، ألفاظ العرب ألفاظ ومن «.: معانيها حيث يقول فهم يصعب

  :الشاعر قول ذلك استكراه فمن ببعض إال إنشادها املنشد يستطع مل

                                                        
اولية، حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي، بيت احلكمة للنشر والتوزيع، اجلزائر، خليفة بوجادي، يف اللسانيات التد - 1

 .154، ص، 2009
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ليس حرب مبكان وقَرب َ ر   و فْ  1قَرب حربٍ  قَربِ  قُرب قَـ

على  الرد دف اهلجري، الثالث القرن يف )القرآن مشكل تأويل(كتاب "ةقتيب ابن" وألف
  والتناقض واالختالف فيه اللحن وادعوا منه تشابه ما واتبعوا العظيم القرآن يف طعنوا الذين املالحدة

 باحلجج ورائه  من أرمي و اهللا، كتاب عن أنضح أن فأحببت: يقول حيث ، القضايا من كثريا فيه وتأولوا

السورة  افتتاحية وعالقة والوصل و قضايا الفصل.2يلبسون ما للناس وأكشف البينة، والرباهني لنريةا
قد  اآلن، النص لسانيات يف هام مكان هلا موضوعها، مما وترابط الشامل الكلي وبتماسكها بنهايتها
ً  شاملة رةنظ الكرمي للقرآن نظرته خالل اهلجري من اخلامس القرن يف "الباقالين" عنها حتدث  أن سر مبينا

 دومنا إخالل متجانس، ومنط سنن على يسري الذي أسلوبه يف معجز فالقرآن « أسلوبه يف يكمن إعجازه

 بذلك الدوام منفرد على فهو وموضوع، موضوع أو وآية آية أو وسورة سورة بني تفاوت أو اضطراب أو

 التفاوت معانيه ويتفاوت يف تصرفه لوخيت جماريه، يف يضطرب الكالم من غريه ترى وأنت...األسلوب

3وافتتاحه واختتامه ووصله، فصله ويف وخمتلفه، مؤتلفه يف القرآن ونظم ...طرقه يف الكثري
«.. 

لقدأفضت البالغة إىل حتوالت كربى، متخَّضت عنها مناهج لسانية ونقدية اتسمت حبركة 
ا االوىل فكرية سواء من حيث التصور أو التطبيق ، واليت جتسدت  يف نظر  ية نصية عادت ارهاصا

وفن اخلطابة، اليت اهتمت بظواهر نصية تبحث يف الصفات اليت جيب   4إىل علم البالغة الكالسيكية

                                                        
 اخلاجني،القاهرة ، مكتبة ارون،ھ حممد السالم عبد حتقيق والتبيني، البيان :(ھ 255 ت) حبر بن عمرو عثمان أبو ، اجلاحظ - 1

 8ج، ص،  ، 7، 1998 ط مصر،
 القاهرة، الرتاث، دار صقر، أمحد السيد حتقيق القرآن، مشكل تأويل)  296ـ 213( مسلم بن اهللا عبد حممد أبو قتيبة، ابن - 2

 23، ص، 1973، 2مصر، ط، 
 ط مصر، القاهرة املعارف، دارة صقر، أمحد السيد حتقيق القرآن، إعجاز )ـ ھ 403 ت(الطيب بن حممد بكر أبو الباقالين، - 3
 ،205 ت، ص.د ،3
، 2004، 1جنانج هانىي ، وديرت فيهجر، مدخل إىل علم لغة النص ترـ سعيد حسني حبريي، مكتبة زهراء الشرق، طفوافا - 4

 11ص، 
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الذي عين بظواهر نصية  1األسلوبتوافرها يف اخلطاب لكي يكون مقنعا، مث حتولت البالغة إىل علم 
  .لم وحتقيق شروط السياقتبحث عن أفضل طرق التعبري اللساين وعن مقاصد املتك

ا السابقة التارخيية لعلم النَّص؛ إذ حنن أخذنا يف االعتبار  الناظر إىل علم البالغة يؤكد أ
توجهها العام املتمثل يف وصف النَّصوص وحتديد وظائفها املتعددة  وكذا تتوجه إىل املستمع لتؤثر فيه، 

، فعملية االتصال جتمع العالقة بني أطراف وتلك العالقات ذات خصوصية يف البحث اللغوي النَّصي
   2 .وكيفية التفاعل بينهما) نص، منتج، متلق(االتصال األساسية 

فدراسة األبنية النَّصية اخلاصة، والوظائف اجلمالية للنصوص وكذلك االهتمام بفصيح الكالم 
اء العلماء وقد نتجت من استقص الذي تتناسق معانيه مع ألفاظه كانت من اختصاص البالغيني

وتتبعهم للهيئات اللسانية يف اللغة، وما كان عند العرب من العادات الكالمية عرضا بليغا وفصيحا 
للوصول إىل أرقى املعاين وابلغها وهلذا كانت مؤسسة على ثوابت الثقافة اإلسالمية واإلرث العريق،  

لذي ركز على حمورين أساسيني يف ا) هـ143(فمن العلماء الذين حتدثوا  عن البالغة  جند ابن املقفع
فمنها ما يكون يف السكوت ، :( حديثه عن البالغة األول اجلانب العقلي وربطه بالبالغة حني قال

   3 ).يف االستماع، يف اإلشارة

ها بعض اللسانيني العرب مظاهر نصية   :خطابية/ فمن أهم املظاهر النحوية والبالغية اليت عدّ

والرتكيب هو الغاية املتوخاة من . أهيمة بالغة عند النحاة واللغويني العربحظي الرتكيب ب: ـ التركيب
  ولكن ألن , األلفاظ املفردة مل توضع لتعرف معانيها يف أنفسها: "يقول اجلرجاين. استعمال األلفاظ

                                                        
 14-11فوافاجنانج هانىي ، وديرت فيهجر، مدخل إىل علم لغة النص ترـ سعيد حسني حبريي، ص،  - 1
 .152صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلن النَّص، ص - 2
، مكتبة اخلاجني للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة، 1، ج7ن والتبيني، تح، عبدالسالم حممد هارون، طاجلاحظ، البيا - 3

 115، ص، 1998
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والرتكيب  2الغرض األصلي من وضع الكلم هو الرتكيب: "ويقول السكاكي  1"يضم بعضها إىل بعض
وال تتحقق اجلملة , وقد يكون قائما على غريه, اظ يف اجلمل قد يكون قائما على اإلعراببني األلف

, لكن اإلعراب ليس شرطا يف حتقق الرتكيب, أي تصبح بينها عالقة إعراب, ما مل ترتكب املفردات
ٍ ): "ه686ت(يقول الرضي االسرتاباذي , فمن الرتاكيب ما هو قائم على غري اإلعراب  فليس كلُّ اسم

، معربا, مركبٍ إىل غريه ومن هذا النص يستنتج الباحث حممد الشاوش أن . 3"غري مشابه ملبينِّ األصلِ
د االسرتاباذي  ّ املعرب بكونه االسم املركب إىل "الرتكيب مبثابة األصل واإلعراب مبثابة الفرع، وقي

ذا التمييز يظهر ضرب آخر من الرتكب، هو تركب االسم إىل غري عا مله، ومثّل عن األول عامله، و
، وعن )املضاف أو احلرف املقدر(برتكب املضاف إليه إىل املضاف، فيكون جمرورا لرتكبه إىل عامله 

الثاين برتكب املضاف إىل املضاف إليه فال يستحق بذلك الرتكب إعرابا؛ ألن املضاف إليه ليس 
ركب املتبوع إىل ُ تابعه والتابع إىل متبوعه دون أن  عامال يف املضاف، كما مثّل عنه بالتوابع حيث ي

  .4"يستحق أحدمها بذلك إعرابا خاصا

حتدث لسانيو النص عن الربط اجلملي بنظرية النظم اليت أسسها عبد القاهر اجلرجاين، : ـ النظم 
واعلم أن ليس النظم إال أن تضع  "على توخي معاين النحو،  - كما هو معروف–وهذه النظرية قائمة 
ُجت، كالمك الوضع الذ ي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه اليت 

  .5"فال تزيغ عنها

، باحث   وقد احتل النص القرآين مصدر ثقافة العرب واختلفت مقاربتهم للقرآن بني مفسٍر
عن املعىن، ومنقبٍ عن وجوه اإلعجاز، ودافع  أغلب املعنيني بالنص القرآين عن وحدة هذا النص 

                                                        
 .416اجلرجاين، دالئل االعجاز، ص،  - 1
 .141السكاكي،  مفتاح العلوم، ص،  - 2
بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، ، منشورات حممد علي 1ابن احلاجب، شرح الكافية، حتقيق إميل بديع يعقوب، ط،  - 3

1997   ،1/48. 
لد 4  . 2001، جامعة منوبة ، تونس،  1/ حممد الشاوش، أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية، تأسيس حنوالنص، ا
 .71اجلرجاين، دالئل االعجاز،  - 5
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متاسكه، ومن يرجع إىل كتب التفسري وعلوم القرآن جيد يف عديد من املواضع وعيا متقدما بأن و 
موضوع ) ه885ت(فقد حدد البقاعي .1القرآن، برغم تفاوت أوقات نزوله، يشكل نصا واحدا

ُ االطالع على الرتبة اليت يستحقها اجلزء بسبب ما له"املناسبة بأنه  مبا  تعرُّفُ علل الرتتيب، ومثرتُه
َفُ منه  وراءه وما أمامه من االرتباط والتعلُّق الذي هو كلحمة النسب، فعلم مناسبات القرآن علم تُعر

ُ ترتيب أجزائه، وهو سرُّ البالغة ألدائه إىل حتقيق مطابقة املعاين ملا اقتضاه من احلال ويرى . 2"علل
الكالم بعضها آخذا  جعل أجزاء"أن الغرض املتوخى من هذا العلم هو ) ه 794ت( الزركشي

إن   3"بأعناق بعض، فيقوى بذلك االرتباط، ويصري التأليف حاله حال البناء احملكم املتالحم األجزاء
دَّ أهم مزايا هذا النص الكرمي؛ إذ ينقل  ) ه911ت(السيوطي التناسب أو الرتابط بني أجزاء القرآن عُ

، بل 4"ن مودعة يف الرتتيبات والروابطأكثر لطائف القرآ: "قوله) ه606ت(عن فخر الدين الرازي 
َ مظهرا من مظاهر إعجاز القرآن دَّ الفخر الرازي هذا الرتتيب   عَ

فقد تأسس الدرس البالغي عند العرب على اشرتاط موافقة الكالم ملقتضى احلال وتوجيه 
السياق االهتمام على كيفية تشكيل السياق اخلطايب استنادا إىل مجيع األوضاع املؤشرة يف توجيه 

ا خترج عن نطاق تعريف  الفكري والنفسي ، فاملتأمل يف البنية املفاهيمية للبالغة اجلديدة يالحظ أ
القدماء، والذي وسع دائرته احملدثون باجياد مرتكزات تستند فيها على معطيات البالغة القدمية وهي 

ن الرتاث العريب القدمي مرتكزات تتجلى يف املتكلم املخاَطب، اخلطاب، املوقف اخلارجي، كما أ
الكثري من النظريات البالغية واألسلوبية واجلمالية  اليت تساعدنا يف حتليل النص وإثبات  .يتضمن 

                                                        
 .167اخلطايب، لسانيات النص، ص،  - 1
 7-1/5ت .عمر، ، نظم الدرر يف تناسق اآليات والسور،مكتبة ابن تيمية ، القاهرة، د البقاعي برهان الدين بن - 2
،  2006ن دار احلديث، القاهرة، 1الزركشي، حممد بن عبداهللا، الربهان  يف علوم القلرآن، ، تح، أيب الفضل الدمياطي، ط،  - 3

36 
، دار الفكر العريب، القاهرة، 1مد علي البجاوي، ط، السيوطي، جالل الدينن ، معرتك القرآن يف اعجاز القرآن،تح، حم 4

1973  ،1/55.-  
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ال  وال شك أن غربلتها واستثمارها مفيد للدرس اللساين  نصيته، وهي نظريات مهمة يف هذا ا
  .النصي العريب

ّ  البالغي والرتاث  مل جبوانب حافال يزال ال املعرفية مضامينه تناولت قراءات من م قُد ما رغم العريب
م يف القرن هذا مطلع األوائل الرواد بدأه ما استكمال ضرورة تبدو لذا بعد، عنها يكشف للرتاث  قراءا
الدقيق  والتوصيف العلمية من عال قدر لتحقيق الباحثني من اجلماعة هلا تتصدى أن جيب مهمة البالغي

ّ  ذلك عن فضال ً  حاضر الشعري النّص أو القصيدة من اجلزء أو للبيت البالغي التأثري ظل  يف ذهن ا

ّ  وقد النص وإحياءاته، لنبض تبعا اشتغاله وكان العريب، والناقد البالغي  اللسانية احلديثة التوجهات مت قد

 من ستفادةومتت اال وإشراقاته، إحياءاته عن والكشف النبض هذا استكناه على يعني متكامال أمنوذجا

ّ  تبعا لآلخر العريب الدارس جتعل اليت القامتة الصورة تلك يلغي أن ميكن حنو على التوجهات هذه  يف الغريب
 ّ ص بال االعتناء التوجه إىل مت األخرية الثالثة العقود يف فإنهّ  احلديثة التوجهات عن وباحلديث . شيء كل  ّن

 إىل اجلملة (أفق) جتاوزت نطاق اليت واألفكار والتصورات املفاهيم من العديد نشوء االهتمام هذا عن ونتج

ً  القدمية البالغة االجنازات هذه وجتاوزت النص، نطاق ً  جتاوزا  اجلديد التوجه وأبان وإجنازاً، فلسفة ملحوظا

 وأصبح اللغوية املناهج احتالل صدارة من مكنته واملرونة االحتواء من عالية قدرة عن النص بعلم املعروف

 . الحديثة النص ببالغة يعرف ملا والوحيد الفعلي احملدد هو النظري إطاره

ا أعداءه         ها، وكان احلجةَ القاهرَة اليت قهر اهللا  َ َ الكتب املنـزلة وآخر ملا كان القرآنُ الكرمي أعظم
قَالء الغرب بالصدق والواقعية؛ كان الغوص يف أسر  م له عُ م وأفكارهم، حىت سّل اره، مبختلف توجها

رِه وآياته، من أشرف العلوم الشرعية ولتلك املكانة العظيمة للقرآن الكرمي انطلق  َ و ُ والبحث يف س
قِّبون عن كنوزه، ويتسابقون إىل إبراز مكامن إعجازه، نـَ ُ بالبحث عن اخلصائص العلماء بكل شغفٍ يـ

مالية اللفظ واملعىن ، املميزة لألسلوب القرآين ،ون األسلوب اإلنساين ، تفريد األسلوب القرآين جب
ومن أولئك البيان ، إىل درجة أنه ميكن القول إن البالغة أسست  لبيان إعجاز أسلوب القرآن ،

العلماء، عَالمٌة فَذٌّ، بذل الوقت واجلهد يف التأليف والتحقيق، فكان مثار إعجابٍ من علماء عصره، 



 
  

- 147 - 
 

 ُ ُ حممدُ الطاهر ُ عاشور والعلماء من بعده، ذلك هو الشيخُ اإلمام ُ اللغويُّ )ـه1393ت(بن ، املفسر
، وكان من أهم مؤلفاته ُ التحريِر والتنويرِ : (األصويلُّ ل )تفسري ِ غف ُ ٌ بالغيٌّ بياينٌّ ُلغَويٌّ ال ي ، وهو تفسري

عدُّ ممارسة نصية بال شك، ويقرتب  .املأثور ُ إن ارتباط هذه الدراسات بنص حمدد هو القرآن الكرمي ي
ا لسانيات النص يف كثري من وجوهه من   بعض املفاهيم اليت تنادي 

ا هلذا التفسري من أمهية فقد تسابق الباحثون إىل البحث يف جوانبه املتنوعة واملتعددة،  َ ِم ول
 ُ ا الطاهر ثِّل أحدَ تلك اجلوانب اليت اهتمَّ  َُ ا جوانب اللغة والبيان، وملا كان علم املناسبات مي ً خصوص

ُ عاشور يف تفسريه   .  بن

ت . ا يتصف معظم علمائنا القدامى يف العصور احلضارية السالفة باملوسوعيةكم ّ فقد أمل
م مبختلف العلوم األساسية والتطبيقية، إىل جانب العلوم العقلية والفلسفية  م وحبوثهم ومؤلفا دراسا

ت (هليثم وابن ا) م866/ هـ252ت (والدينية، والتارخيية واالجتماعية واللغوية، فأبو يعقوب الكندي 
والفخر ) م1036/ هـ428ت (وابن سينا ) م924/ هـ320ت (الرازي وأبو بكر) م1039/ هـ430

م الفكرية ومما سبق ذكره  الرازي، كانوا مرآة صادقة لعصر تعاظمت فيه جهود العلماء ونشاطا
ور يف  سنقف عند كل من الزخمشري وكتابه الكشاف والرازي يف كتابه مفتاح العلوم والطاهر بن عاش

  .كتابه التحرير والتنوير
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  :أوال الزمخشري وجهوده البالغية

  الزَّمخشريّ    - أ

 ،)1(محد  هو أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد ، أو ابن أمحد بن عمر ، أو ابن :اسمه  -1
ّ ، اخلوارزمي    .، جار اهللا  )2(الزَّخمشري

   والدته -2

حر يوم األربعاء السابع و  َ   3السابع عشر منه: العشرين من رجب ، وقيلولد الزخمشري يف س
  .4سنة سبٍع وستِّني وأربعمائةٍ هجرية ، بقرية زخمشر 

  منزلته العلمية ، وآثاره  -

ا، فقد كان من أئمة العلم  نال الزخمشري منزلةً علميةً ساميةً ؛ حليازته شىت ألوان العلوم وفنو
  يف  بالدين، والتفسري، واحلديث، والفقه، ومضرب املثل

ا  ً ا للشعر ونثر ً   . 5النحو، واللغة، وإمام الدنيا يف البالغة، وعالّمة األدب، نظم

ا كثرية يف  ً وخلف آثار ذه العلوم كثري من تالمذ حصل الزخمشري علومه من شيوخه ، وانتفع 
  .شىت أنواع العلوم

  
                                                        

ه األول   )1( ّ ، ففي بعضها جدّ ين األول والثاين للزَّخمشري ، 181/ 3األنساب : ينظر ) . حممد: (اختلفت كتب الرتاجم يف اجلدَّ
ه األول 588/ 14وسري أعالم النبالء  ه .  126/ 19معجم األدباء : ينظر) . أمحد: (، ويف بعضها اآلخر جدّ دَّ َ ويف بعضها ج

ه الثاين . 5/168، ووفيات األعيان 25/133، والوايف بالوفيات 181/ 3ينظر األنساب ) عمر(الثاين  ويف بعضها اآلخر جدّ
عادة : ينظر ) . أمحد: ( ّ  . 178/ 7، واألعالم 97/ 2مفتاح الس

ليست مدينة، إمنا ناحية جبملتها ، فأما القصبة العظمى فقد يقال هلا اليوم ؛ إلنتسابه إىل خوارزم ، وهي ) اخلوارزمي(لقب   )2(
 .  395/ 2معجم البلدان : ينظر . اجلرجانية 

ب 37/ 6، والعقد الثمني 271/ 3إنباه الرواة : ينظر - 3  . 283/ 4، وشذرات الذهّ
 .209تراجم احلنفية  ، والفوائد البهية يف 127/ 19، ومعجم األدباء 181/ 3األنساب : ينظر - 4
  . 41-37، ومناهج وآراء يف لغة القرآن 100دراسات يف التفسري ورجاله  - 5
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نزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل  - ب   :الكشَّاف عن حقائق التّ

اف هو أشهر كتب الزخمشري الذي نال شهرو مدوية يف العامل االسالمي يف الكش تفسري
عصره، بىن هذا التفسري على أساس السابقني كالزجاج  واجلرجاين ، وغريمها من اللغويني وأضاف إىل 

األثري وثقافته العقلية، كان ال يرتك قضايا اللغة وعلومها متردون أن يبدي  ذلك حمصوله من التفسري
  .  أيهفيها ر 

قمة النضج العلمي والثقايف واألديب للزخمشري ؛ فهو املصب لعلومه اليت ) الكشاف(ميثل 
ا ً ؛ لذا حفل مبوضوعاتٍ متنوعة يف اللغة، والنحو، والصرف، والبالغة، 1حصَّلها يف ستني عام

  .2واألدب، والقراءات، واحلديث، والفقه، والعقائد، واألصول، والكالم، واملنطق

ٍ من التفاسري ، مثل وكان لسحر ٌّ يف عدد  :بالغة الزخمشري يف تفسريه وحضوره أثر بني

أليب حيان ) البحر احمليط(، و)هـ701(للنسفي ) مدارك التنزيل(، و )هـ606(للرازي ) التفسري الكبري(
روح (و ،)هـ1250(للشوكاين ) الفتح القدير(و ،)هـ791(للبيضاوي ) أنوار التنزيل(، و) هـ745(

للطباطبائي ) امليزان(، و 3 )م1972(البن عاشور ) التحرير والتنوير(، و)هـ1270( لآللوسي) املعاين
  .  )هـ1402(

على مصادر كثرية ومتنوعة تنوع العلوم اليت حواها ) الكشاف(اعتمد الزخمشري يف تأليف 
أليب علي ) احلليبات(، و 4 )هـ180(لسيبويه ) الكتاب):(مصادر اللغة والنحو(، فمن ) الكشَّاف(

مصحف أيب (، و 6 )مصحف عبد اهللا بن مسعود): (مصادر القراءات(، ومن  5 )هـ377(الفارسي 

                                                        
ا 242الزخمشري  - 1 ً ا ومفسر ً  . 298، والزخمشري لغوي
  -.  298،والزخمشري لغويًا ومفسراً 242،والزخمشري1/433التفسري واملفسرون:ينظر 2
ّ ، رسالة ماجستري ، والدراسات ا1482 -2/1477كشف الظنون  - 3  .159لنحوية يف الكشاف للزَّخمشري
 . 423/ 2الكشاف : ينظر - 4
 . 1/264املصدر نفسه  - 5
 . 407/ 2املصدر نفسه  - 6



 
  

- 150 - 
 

معاين القرآن ): (مصادر معاين القرآن(،ومن   2 )تفسري جماهد): (مصادر التفسري(ومن 1 )بن كعب
   3 )هـ311(للزجاج ) وإعرابه

، ذكر فيه )أساس البالغة(اللغة،  لقد أسهم الزخمشري يف البحث اللغوي ، فمن مؤلفاته يف
از و معرفة ازات اللغوية، وكان هدفه من تأليف الكتاب التفريق بني احلقيقة وا  يف البالغة وجوه ا

هذه  عرف إذا اإلنسان ألن  وعلمي ديين فاهلدف ، بلغتهم نزل الذي الكرمي ويف القرآن ، العرب أقوال
ى  البيان علم من هو : يقال وحىت ، احتجاجه أفَلج وسهم ، أثلج يقينه صدر يكون  البالغية األسس حظِ
ملن يهدف إىل أن يرتقي بأسلوبه ) أساس البالغة ( إن الزخمشري صنَّف كتابه . 4جاحظى فيه وفهمه
فمن حصل هذه اخلصائص وكان له حظٌّ من اإلعراب، : ( هلدف الثالث فهو تطبيقي ، إذ قالأما ا

ِسطاسها ، وأصاب ذرواً من علم الذي هو ميزان أوضاع العر  بية ومقياسها ، ومعيار حكمة الواضع وق
 َ ل ُ ن علم البيان ؛ وكانت له قبل ذلك كله قرحية صحيحة ، وسليقة سليمة فَح ي برش مِ املعاين ، وحظِ

ل عليه أن يناهز املقدمني عره ؛ ومل يُط رمني   5نْثره ، وجزلَ شِ وخيتلف أساس البالغة ) ، وخياطر املقْ
عن سائر املعجمات ، فاملعجم اللغوي يهتم باللفظة املفردة أيا كان معناها ، وأيا كان قائلها  وأيا  

  .كانت منزلتها األدبية 

از، فقد انفرد عن باقي        ومنهج الزخمشري يف تفسري املعاين يف معجمه يدخل يف منهج املغايرة با
التفسري : تبع مخسة أقسام يف تفسري األلفاظ هيأصحاب املعاجم، فاملعاجم العربية يف معظمها ت

باملغاير، فهماك مغايرة تامة يف املعىن وأصل الكلمة، ومغايرة ناقصة يف املعىن أو الصيغة أو فيهما دون 
از ، والتفسري بالرتمجة و فيه تفسري الكلمة بالكلمة ، وتفسري الكلمة بأكثر من  األصل، ومغايرة با

وقد عىن . ة بكلمة من لغة أخرى والتفسري باملصاحبة والتفسري بالسياقكلمة ، وتفسري الكلم
                                                        

 . 54/ 2املصدر نفسه  - 1
 . 2/699املصدر نفسه : ينظر - 2
  .  2/83املصدر نفسه : ينظر - 3
 145مقدمة أساس البالغة،  - 4
 ، ص،املصدر نفسه، ن - 5
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از وسعى يف  إىل عرض ما يؤديه اللفظ فيما وضع له على وجه ) أساس البالغة ( الزخمشري با
احلقيقة ، وما يؤديه حني خيرج عن أصل داللته إىل داللة أخرى لوشيجة على حنو ما بني الداللتني 

مضان عبد التواب أن الزخمشري قد خطا خطوة جديدة يف تأليف املعاجم العربية وقد رأى الباحث ر 
ازات للكلمات  .1بطريقته واهتمامه بناحية املعاين احلقيقية وا

لقد أمجع الباحثون على أن الزخمشري تطرق إىل أساليب البالغة بابا بابا حيث كان ينتقل من 
ن البالغية مبينا أثرها يف أسلوب القرآن  ولعل أول عمل آية إىل آية يف كتابه الكشاف موضحا الفنو 

يثري االنتباه هو متييزه بني علمي البيان واملعاين، فقد تناول يف توجيهه البالغي لآليات إىل كل 
از والتضمني ، والتشبيه، والكناية، والتعريض، فقد ) االستعارة والتمثيل(مباحث البيان املعروفة وهي ا

 .عنده الذين سبقوه يف حبوث علم البيان وأوضح املبهم وتوسع يف بعض صور الكناية أكمل ما انتهى
اف  فتفسري  . ، هو أشهر كتب الزخمشري الذي نال شهرة مدوية يف العامل اإلسالمي منذ عصرهالكشّ

بىن هذا التفسري على أساس السابقني، كالزجاج وعبد القاهر اجلرجاين، الذي مات بعد مولد 
وايل أربع سنوات، وغري مها من اللغويني وأضاف إىل ذلك حمصوله من التفسري األثري الزخمشرى حب

وكان ال يرتك قضايا اللغة وعلومها متر دون أن يبدى فيها رأيا أو حياول اجتهادا . وثقافته العقلية
 )م1999عبد الغين، .(فيها

لغة واألدب هلا الصدارة وعليها فعلى العموم، فبالنظرة اخلاطفة، تعطى صاحبها أن علوم ال         
وإتقان تأويله إلدراك    االعتماد يف التفسري لدى الزخمشريي فهو الوسيلة لفهم القرآن وإظهار إعجازه

 املعاين وإبراز احلقائق 

  :منهج الزمخشري في الكشاف

تأيت ويظهر ذلك منه حني , اتبع الزخمشري يف تفسريه الكشاف مناهج عدة نصرًة ملذهبه االعتزايل
  :آيات القرآن الكرمي خمالفة ملذهبه ومن ذلك

                                                        
 .234، ص، 1999،  6رمضان عبدالتواب، فصول غي فقه اللغة، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط،  - 1
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 :اهتمامه بالناحية البالغية في تفسيره 1-

فالقارئ للكشاف جيد من أول وهلة اهتمام مؤلفه بالناحية البالغية فهو وإن كان يظهر مجال 
في يف تفسريه البالغي مذهبه االعتزايل حىت أن القارئ  لكتابه أسلوب القرآن وعظم شأنه إال أنه خيُ

ومن هؤالء من يكون حسن :(.._رمحه هللا- اليعي مافيه من اعتزال يقول شيخ األسالم إبن تيميه
 ً 1كصاحب الكشاف وحنوه,وأكثر الناس اليعلمون,ويدس البدع يف كالمه, العباره فصيحا

ويقول ا .
وأنت وهو رجل جيد وبليغ، يدخل عليك الشيئي :(_رمحه اهللا -  العالمة حممد بن صاحل العثيمني

ً  التشعربه، حىت كأنك تظن أن هذا هو الكالم فمن {قال :الصحيح السداد، لكن فيه بالء، فمثال
وهذا  !وأي فوز أعظم من دخول اجلنة والنجاة من النار؟:قال} زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز

   2 .ألن رؤية اهللا عزوجل؛أعلى شي كالم طيب لكنه يريد نفي الرؤية؛

  :لمعاني اللغوية في تفسيرهاهتمامه باـ  2

كان اإلمام الزخمشري كثرياً مايصرف معاين القرآن الظاهرة اليت التوافق مذهبه االعتزايل مبعاين 
م  نكرون الرؤية : لغويه كي تساعده على تقرير مذهبه يف آيات القرآن مثال ذلك رؤية املؤمنون -أ

ئِ  هللا يوم القيامه عند قوله تعاىل﴿  َ م ْ و َ وهٌ يـ جُ ُ ة و َ ر اظِ ا َن بـِّهَ َ ٌة  إَِلى ر َ ر  ﴾ذ نَّاضِ

  :اعتماده على المجاز

از  وأما    وازا وجاوزه به وجاز وجمازا «:يلي ما جوز مادة يف جاء فقد ا ِ  سار:وجازه يره وأجاز وأجازه ج

ازة املوضع…وقطعه خلفه: وسلكه؛ وأجازه فيه از وا وازا املوضوع وجاوزت... وا ِ  ...جزته مبعىن ج

                                                        
صاحل بن : صاحل بن غرم اهللا الغامدي، املسائل اإلعتزاليه يف تفسري الكشاف للزخمشري يف ضوء ماورد يف االنتصاف البن املنري - 1

 54، 2 دار األندلس ط)/ رسالة ماجستري(غرم اهللا الغامدي
 103ص،.1حممد بن صاحل العثيمني، شرح مقدمة التفسريالبن تيميه، مدار الوطن ط  - 2
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تاز .السلوك :االجتيازو  ازة و جميزه ، الطريق جمتاب وا  ...اآلخر إىل جانبيه أحد من قطعت إذا الطريق وا

  1 .»ومسلك طريقا حاجته أي إىل جمازا األمر ذلك فالن جعل وقوهلم

از، و  : ثال ذلكملقد كان األمام الزخمشري يصرف آيات القرآن اليت ختالف مذهبه أيضًا عن  طرق ا
ْضَ  د قوله تعاىل﴿عن َر ْ األ َ اتِ و َ او َ يُّهُ السَّم سِ ْ ر عَ ُك سِ َ أن كرسيه :لأليه أربعة أوجه ويذكر منها: يقول 2 ﴾و

مل يضق عن السموات واألرض لبسطته وسعته وماهو إال تصوير لعظمته وختييل فقط وال كرسي مثة 
رِ  وال قعود وال قاعد كقوله تعاىل﴿ قَّ َقدْ وا اللَّهَ حَ ُ ر ا َقدَ َ م َ ةِ و َ ام َ ي َ اْلقِ م ْ و َ هُ يـ تُ ْضَ يعًا قـَب مِ ْضُ جَ َر ْ األ َ ِ و ه

ونَ  رُِك ُشْ ا ي اَلى عَمَّ َ ع تَـ َ هُ و اَن ْحَ ب هِ سُ ينِ مِ َ يَّاتٌ بِي ْطِو َ اتُ م َ او َ السَّم َ 3 ﴾و
من غري تصور قبضة وطي ميني وإمنا  

4هو ختييل لعظمة اهللا
يف السنة وكالم الزخمشري هذا اليصح فهو خمالف لظاهر القرآن الكرمي وماجاء .

ما الكرسي :(النبوية الصحيحة فعن أيب ذر رضي اهللا عنه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
يف العرش إال كحلقة من حديد ألقيت بني ظهري فالة من األرض وعن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه 

  .الكرسي موضع القدمني والعرش اليقدر قدره إال اهللا تعاىل: قال

از وسعى يف وقد ع      إىل عرض ما يؤديه اللفظ فيما وضع له ) أساس البالغة ( ىن الزخمشري با
على وجه احلقيقة ، وما يؤديه حني خيرج عن أصل داللته إىل داللة أخرى لوشيجة على حنو ما بني 

از من خالل تفسريه وأدرك حدوده وفرق بني نوعيه ، وتعرض لكثري م.الداللتني  ن فقد تطرق إىل ا
از ما جاء يف قوله تعاىل از ، ومن ا ْ  ﴿ :نصوص القرآن مربزا أمهية ا تُم ْ ا ُقم نُوا إَِذ َ َ آم ين ا الَّذِ ا َأيـُّهَ َ ي

ْ إَِلى  م َلُك ْجُ َأر َ ْ و م ُك وسِ ُ ء ُ وا بِر حُ َ س ْ ام َ افِقِ و َ ر َ ْ إَِلى اْلم م َُك ي ْدِ َأي َ ْ و م ُك وهَ جُ ُ ُلوا و اْغسِ ِ َف ة إَِلى الصَّالَ
نِ  ْ ي َ بـ ْ ع إن املراد يف اذاقمتم إىل الصالة إرادة الفعل فكما عرب عن :"ث شرح اآلية بقولهحي.5﴾اْلَك
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اإلنسان ال يطري واألعمى ال يبصر أي ال يقدران على الطريان :"القدرة على الفعل بالفعل يف قوهلم 
كذلك عرب عن إرادة الفعل بالفعل؛ وذلك ألن الفعل مسبب عن القدرة واإلرادة فأقيم "واألبصار

  .1سبب مقام السبب للمالبسة بينهما وإلجياز الكالم وحنوه من إقامة املسبب مقام السببامل

از العقلي وهو الذي يسند          از املرشح مربزا أمهية ا از العقلي الذي يسميه ا كما تعرض إىل ا
از  َ الّلهُ  ﴿ :قوله تعاىلفيه الفعل اىل غري فاعله احلقيقي  ومن اآليات اليت يبني فيها الزخمشري ا تَم خَ

يمٌ  ابٌ عظِ َذ ْ عَ م َلهُ َ ٌة و َ او شَ ْ غِ م هِ اِر ْصَ َلى َأب عَ َ ْ و م ِه عِ ْ م َلى سَ عَ َ ْ و َلى قـُُلوبِهم وجيوز أن  :فذكر ما نصه2﴾ عَ
از وهذا لغريه  يستعار اإلسناد يف نفسه من غري اهللا فيكون اخلتم مستندا اىل اسم اهللا على سبيل ا

للفعل مالبسات شىت بالبس الفاعل واملفعول به واملصدر والزمان واملكان  حقيقة تفسره هذا أن
ا  از املسمى استعارة وذلك ملضاها بإسناده اىل الفاعل حقيقة ،وقد تسند هذه األشياء على طريق ا
الفاعل يف مالبسة الفعل ، كما يضاهي الرجل األسد يف جراءته فيستعار انه امسه فيقال يف املفعول 

از يف اآلية   4 )وماء دافق(  3 )ة راضيةعيش( فقال يف بيان ) االستعارة والتمثيل(وقد حتقق نوعا ا
فإن قلت ما اخلتم على القلوب واألمساع واألبصار قلت ال ختم وال تغشية مث :"اجتماعهما ما نصه 

از وحيتمل أن يكون من كال نوعيه ومها االستعار    5ة والتمثيلعلى احلقيقة وإمنا هو من باب ا
از باملرشح هي من اجتهادات الزخمشري، وقد مثل له من كالم العرب فقال ما " وتسمية هذا ا

وإن جعلوه كاحلمار مث رشحوا روما "  كأن أذين قلبه خطال:وذلك حنو قول العرب يف البليد :"نصه
از احلكمي وقد مساه اجلرجا  6"لتحقيق البالدة فارعوا لقلبه أذنني وأرعوا هلما اخلطل   .ين ا
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 :االستعارة

ة طلب :لغة االستعارة ّ  1العاري

 إما الغرض وذلك لغرض، غريه إىل اللغة أصل يف استعماهلا موضع عن العبارة نقل :اصطالحا االستعارة

 أو اللفظ، من بالقليل إليه اإلشارة أو فيه، املبالغة أو تأكيده، أو اإلبانة، وفضل املعىن شرح يكون أن

2املصيبة االستعارة يف موجودة األوصاف وهذه فيه، يربز الذي املعرض حتسني
 من االستعارة يف والبد ، 

 له ومستعار  منه، ومستعار مستعار، :أصول ثالثة اعتبار
 املباشر غري التعبري رق أبرز من الستعارة و(  3

4 )التخييل على القائم
 471 ت( اجلرجاين القاهر عبد وصف أمجل وما ورونقه، التصوير جوهر ميثل الذي 

ا، واألعجم ناطقا، حيا اجلماد ا ترى فإنك( :قال إذ ومجاهلا االستعارة)  هـ ً  اخلرس واألجسام فصيح

ا املقاييس أمر يف نظرت وإذا جلية، بادية اخلفية مبينة، واملعاين  هلا رونق وال منها، أعز هلا ناصر وال وجد

ا  مل ما  5تز
 وحيوية النفسي األفق :منهما األول االستعارة، تشكيل يف يأتلفان رئيسان حموران وهناك 

 اجلملة وتركيب السياق  بتفاعل الداللية اللغوية احلركة :واألخر الشعورية، التجربة

  :امنازت طريقة الزخمشري يف عرضه لالستعارة مبا يأيت

ا من ا - ا استعارة ، بعد النص على أ ومن : (از، ومن ذلك قوله إنه حيددها أحيانا ويذكر أ
از  ْت فالنا يداه أي ال نفعتاه مستعار من ثَأرتُ محيمي إذا قتلت به : ا   )ال ثأر

                                                        
لد ،)عري( العرب، لسان :ينظر - 1  941، ( 2 ) ا
 أبو حممد البجاوي، حممد علي :والشعر،حتقيق الكتابة الصناعتني كتاب )هـ  395(العسكري اهللا عبد بن احلسن هالل أبو - 2

 295، ص 1952 :1الطبعة،  القاهرة، العربية الكتب إحياء دار إبراهيم، الفضل
 .د :وحتقيق تقدمي ،)هـ 654 ت(املصري  1963رآن ، الق إعجاز وبيان والنثر الشعر صناعة يف التحبري اإلصبع حترير أيب ابن - 3

 98ط   ص، .د  القاهرة،-الرتاث اإلسالمي إحياء جلنة شرف، حممد حفين
 الطبعة بغداد، -اإلسالمي الرتاث ، العريب إحياء دار العربية ، البالغة ألساليب النفسية ناجي األسس احلميد عبد جميد - 4

 89ص، 1984 :األوىل
 دار :منشورات االسكندراين،. 2005حممد،  .د :حتقيق )ه، 471 ت( اجلرجاين القاهر عبد البيان، علم يف بالغةال أسرار - 5

 33ص، .م 2005 ط،.د بريوت – العريب الكتاب
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از، ومن أمثلة ذلك قوله : ويذكرها دومنا حتديد، ويكتفي بالقول_  از «: ومن ا استأسد : ومن ا
ففي   1 )هب كل مذهب طال وجن و  ذ:  »النبتُ . واستأسد. عليه أي صار كاألسد يف جرأته 

از يستخدم بدهلا التشبيه واملثل واالستعارة وهو يريد بالثالثة  شرحه لبعض اآليات احملمولة على ا
ْ الَ ﴿ : جاء يف شرحه لالسلوب البياين يف قوله تعاىلغالبا تشبيه التمثيل فقد  م ٌ فـَهُ ي ْ مٌ عُم ُْك مٌّ ب صُ

ونَ  عُ جِ ْ ر َ  رأيت ليوثا ولقيت:ألمساء والصفات واألفعال مجيعا تقولقوله فقد جاءت االستعارة يف ا 2﴾يـ
صما من اخلري ، ودجا اإلسالم، وأضاء اخلري، فإن قلت هل يسمى ما يف اآلية من استعارة، قلت 
خمتلف فيه، فاحملققون هل تسميته تشبيها بليغا ال استعارة ألنَّ املستعار له مذكور وهم املنافقون، 

يطوى ذكر املستعار له وجيعل الكالم خلوا صاحلا ألن يراد به املنقول عنه  واالستعارة إمنا تطلق حيث
فاالستعارة عنده تكون عندما حيذف املستعار له وهو  3واملنقول إليه لوال احلال أو فحوى الكالم

  .املشبه، وهي استعارة تصرحيية

از إىل استعارة ومتثيل خمالفا للتقسيم الشائع ل از ويف تقسيم الزخمشري ا لمجاز وهو ا
از العقلي  ومن أمثلة وقوع االستعارة واملثل قي آن واحد عند الزخمشري ما بينه يف قوله .املرسل وا

ا ال نعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت قي الصدور{: تعاىل ان الذي :" حيث قال 4} فإ
يطمس نورها، واستعماله يف  اعتقد أن العمى على احلقيقة مكانه البصر وهو ان تصاب احلدقة مبا

القلب استعارة ومثل ، أريد إثبات ما هو خالف املعتقد من نسبة العمى إىل القلوب حقيقة ونفيه  
هم األبصار احتاج هذا التصوير إىل زيادة  تعيني وفضل وتعريف ليتقرر ان مكان العمى هو القلوب 

 .5"ال األبصار

                                                        
 .2/274االيضاح،  - 1
 18البقرة،  - 2
 39، ص، 1الزخمشري، الكشاف، ج - 3
 46احلج ،  - 4
 36، ص، 3الزخمشري، الكشاف، ج - 5
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 :التشبيه

 ماثله : الشيء الشيء أشباه وأشبه واجلمع ، املثل والشبيه والشبه الشبه أن منظور ابن ذكر : لغة التشبيه -

ته فالنا وأشبهت ،  ، صاحبه منهما واحد كل أشبه أي واشتبها وتشابه الشيئان ، علي واشتبه وشا
   1التمثيل والتشبيه .مثله به وشبهه إياه وشبهه

 حنوها أو الكاف هي ، بأداة أكثر أو صفة يف غريها شاركت أشياء أو شيئا  أن بيان هو : اصطالحا -

 لو ألنه اجلهات مجيع من ال واحدة جهة من وشاكله مبا قاربه الشيء صفة  وهو ،2ملحوظة أو ملفوظة

3كثر أو شيئني ربط وهو ، إياه .لكان  كلية مناسبة ناسبه
 : أيضا وهو أكثر أو الصفات من صفة يف 

4ألمر أمر مشاركة على الداللة
 على أنه ابيضا وعرف  5األخر مسد يسد الشيئني .احد  أن على قدوالع ، 

6األدوات من غريها أو املثل أو بالكاف املعىن يف آلخر أمر مشاركة إىل اإلرشاد : أنه
  

تطرق الزخمشري إىل التشبيه يف مواضع كثرية من الكشاف مع بيان الغرض منه يف القرآن الكرمي ،    
يه املركب واملفرق إىل التشبيه املقلوب  والبليغ، وفرق بني التشبيه كما تعرض غاىل أنواعه من التشب

والتمثيل ، إذ يرى ان ال فرق بينهما فكان يطلق التشبيه على التمثيل وعلى االستعارة التمثيلية ، 
ولعل السبب يف عدم التفريق بني األسلوبني عند الزخمشري يعود إىل ان وجه الشبه يف التشبيهات 

لب ان يكون عقليا متثيال سواء أكان مركبا كما قال عنه عبد القادر أو كان متعددا أو القرآنية يغ
  7مفردا

 
                                                        

 17، ص، 7ج) شبه( العرب لسان - 1
 20، ص، 1951القاهرة ،  العاشرة الطبعة الواضحة ، البالغة أمني اجلارم، ومصطفى علي - 2

 127القرآين، ص،  النص يف واملعىن حسني، البالغة اهلادي عبد حامد - 3
 39، ص، 1963اهرة، ، الق4البالغة،ط،  مهيدان، علوم وحممود محدان صايل وحممد عجمية أبو امحد حممود - 4
 .128القرآين ص،  النص يف واملعىن البالغة - 5
 8، ص، 1998، بريوت، ،2البالغة، ط حلية يف الصياغة الواعظ، أحسن الفرهاوي اهللا عبد - 6
 . 241ط،  القاهرة، ص، .شوقي ضيف، البالغة تطور وتاريخ، دار املعارف،د - 7
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  :الكناية

 من به ختتص مبا األدبية التغيريات تلك يف بنصيب تشارك البيان علم حتت باندراجها الكناية إنَّ 

 آراء وراء احلقيقي املعىن لكذ كشف فيها يتأرجح متعددة وجوه وراء احلقيقي املعىن فيها يسترت تعبريات

 يف تتكلم أن« العرب لسان يف كما جاء والكناية فيها األكرب الدور عنه املكىن إىل التوصل يؤدي خمتلفة
 كىن من تسرت :وتكىن عليه، يستدل مما بغري تكلم إذا يعين كناية بغريه األمر عن وكىن غريه، وتريد شيء

1الكنية من أو ورى إذا عنه
 .واخلفاء السرت وهو اللغوي مبعناها مرتبطة فالكناية »

ا، تعددت فقد البالغيني اصطالح يف الكناية أما         مخسة بدوي طبانة الدكتور منها ذكر تعريفا

2النحو اآليت على البالغيني من مأخوذة تعريفات
: 

 بالشيء التصريح فرتك ومإىل امللز  منه لينتقل اللزوم، يف مساويه إىل بالشيء التصريح ترك هي الكناية - 1

ازية، األعمال مجيع يف عام ا ا  عن واحرتز أجلها، من املوضوعة حبقائقها التصريح يف ترك متفقة فإ

 لفظ إىل عن هو الكناية يف االنتقال ألن ؛“امللزوم إىل منه لينتقل اللزوم يف إىل  مساويه” :بقوله االستعارة

 إىل بل الداللة، يف إىل املساوي ليس فيها االنتقال فإن الستعارة؛ا خبالف  داللته، مقصود يف يساويه ما

 .املعاين بعض يف املشارك

ّ  بني الكناية جامع بوصف احلقيقي الوضع بغري الشيء على الدال اللفظ هي الكناية - 2  و عنه، واملكىن
هولني أحد وإحالة بنفسه، الشيء تفسري فيه هذا  .على اآلخر ا

 وهو األصوليني، تعريف بعض وهو خالفه، وعلى معىن، على الداللة حيتمل الذي للفظا هي الكناية - 3

  على يدل فإنه املشرتك، باللفظ يبطل ألنه فاسد؛ تعريف

ً  ويبطل خالفه، وعلى املعىن  از و باحلقيقة أيضا   3ا

                                                        
 8 ص،  ، 1988 لبنان، ، بريوت العريب، الرتاث إحياء دار ،1 ط ري،ش علي : تعليق ،العرب لسان منظور، ابن - 1

   4/6 :ص ،1997 ، حزم ابن دار ، الغول اجلزء العربية البالغة معجم ، طبانة بدوي - 2
از جانيب على محله جيوز معىن على دل لفظ كل الكناية  األثري ابن تعريف - 3 ا احلقيقة بني جامع بوصف احلقيقة وا  زوا
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 تفسريه لقوله عدّ االلتفات من البيان ولعله كان يقصد علم البالغة وذكره يفويف علم البديع فقد   
يِن  ﴿ :تعاىل ِ الدِّ م ْ و َ ِكِ يـ ُ  ،مال ين عِ تَ ْ س ُدُ وإِيَّاكَ َن ب ْ ع فإن قلت مل عدل عن لفظ :"حيث قال 1﴾ إِيَّاكَ نـَ

هذا يسمى االلتفات يف علم البيان ، وقد يكون من الغيبة إىل :الغيبة إىل لفظ اخلطاب ؟ قلت
  .2املتكلماخلطاب ، ومن اخلطاب إىل الغيبة  ومن الغيبة إىل 

ا هي اإلجياز فمن الكناية اليت      كما توقف كثريعند اآليات اليت جاءت فيها الكناية وذكر أن فائد
ُة : وضحها  يف قوله تعاىل َ ار جَ اْلحِ َ ُ و ا النَّاس ُقودُهَ َ َ الَّتِي و وْا النَّار اتـَُّق ُلوْا َف َ ع ْف َلن تَـ َ ُلوْا و َ ع ْف ْ تَـ إِن لَّم ﴿َف

 َ ين ِر افِ ْلَك ِ دَّتْ ل : ؟ قلتفإن قلت مل عربَّ عن اإلتيان بالفعل وأي فائدة يف تركه إليه:" ﴾ حيث قالُأعِ
أتيت فالنا ، فيقال لك نعم ، ما فعلت، والفائدة منه انه جار جمرى : ألنَّ فعل من األفعال تقول

   3 .الكناية اليت تعطيك اختصارا وإجيازا عم طول املكىن عنه

لداعني إىل الزخرفة اللغوية بل دعا إىل استخدام البديع يف أما البديع فلم يكن الزخمشري من ا
إن ما مساه الناس البديع من حتسني األلفاظ وتزيينها بطلب :" مقامه املناسب له ويظهر ذلك يف قوله

الطباق فيها والتجنيس والسجع ال يلمح وال يربع حىت يوازي مطبوعه مصنوعه إال ممَّا قلق يف أماكنه 
ومن البديع الذي جنده من خالل .4ه فمنبوذ بالعراء مرفوض عند اخلطباء والشعراءونبا عن مواقع

  .تفسري الكشاف للقرآن املشاكلة واللف واالستطراد واجلناس والطباق واملقابلة

ومما تقدم نستنتج أن ثقافة الزخمشري انعكست على تفسريه ، فقد اعتمد على آراء البصريني        
إذ مل يعتمد يف األصول النحوية يف تعدد القراءات والرتجيح بني بعضها يف أرائه   يف خترجياته النحوية

النحوية إال قليال من آراء الكوفيني، كما اهتم بالداللة املتنوعة لأللفاظ  فتفسري الكشاف يعد 

                                                        
 .4/5الفاحتة،  - 1
 .88، ص، 1الزخمشري، الكشاف، ج - 2
 .51، ص، 1الزخمشري، الكشاف، ج - 3
 4، ص، 1987، 2الزخمشري، مقامات الزخمشري، دار الكتب العلمية، بريوت ط - 4
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موسوعة يف اللغة والنحو والبالغة واإلعجاز كما كان له إسهامات يف تطور الدراسات اللغوية 
  .حوية والبالغيةوالن

  الرازي وكتابه مفتاح العلوم/ثانيا 

  :ـ حياة الرازي1

 التيمي القرشي البكري اهللا عبد أبو الدين فخر العالمة علي، بن احلسن بن احلسني بن حممد هو

ازي األصل الطربستاين ّ ائي، خطيب ابن الر ّ  .التصانيف املتكلم صاحب الشافعي الر

 حميي تالمذة من عمر، وكان الدين ضياء اإلمام والده على اشتغل ة،مائ ومخس وأربعني أربع سنة ولد

  هراة مبدينة )هـ 606 ( الفطر سنة عيد وكان االثنني يوم تويف .البغوي حممد أيب السنة

 وتالمذته فخرالدين مصنّفات اآلفاق يف انتشرت« :تاريخه في أصيبعة أبي بن أحمد التوفق قال    

 شديد وكان إليه يأيت شاه وكان خوارزم وغريهم فقهاء تلميذ مائة ثالث وحن حوله مشى ركب إذا وكان

ّ  الرباعة، كثري حادّ الذهن واحلكمية الشرعية العلوم يف جدا احلرص  عارفا الطب، صناعة يف النظر قوي

 العلوم من مطالبهم اختالف على البالد من يقصدونه كانوا ...بالفارسي والعريب شعر له باألدب،

نه ّ  ...«.فكان م،وتفنّ 1يرومه فيما القصوى النهاية جيد منهم كل
 «  

 األوائل، وعلم ...واملقوالت  الكالم علم يف زمانه أهل فاق وحده ونسيج عصره فريد « :خلكان ابن قال

ّ  فيه مجع القرآن الكرمي تفسري منها عديدة علوم يف مفيدة تصانيف له  مل لكنه جدا كبري وهو غريب كل
 وكتاب "العقول اية"و "العالية املطالب" الكالم علم يف ومنها يف جملد، الفاحتة ةسور  وشرح يكمله

 العمادية املباحث"وكتاب  "والطغيان الزيغ أهل على الردّ  يف والربهان البيان" وكتاب "احملصل"و"األربعني"

 "األسرار لطائفا إىل النظار إرشاد"وكتاب  "املسائل وعيون الدالئل ذيب"و "املعادية املطالب يف

                                                        
 ج ، 2003 .  ،1 اإلسالمي، ط،  الغرب دار معروف، عواد بشار :تح واألعالم، املشاهري ووفيات اإلسالم تاريخ الذهيب، - 1

 13 ص ، 13
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دة ومؤاخذات اإلعجاز يف خمتصر وله ....."التجارية املسائل أجوبة" وكتاب ّ  يف طريقة وله النحاة على جي
  1اخلالف

  )التفسير الكبير( مفاتيح الغيب

يعد هذا الكتاب مميز يف غايته لتعاطيه مع كالم اهللا وموضوعاته وآراء العلماء حول قيمته 
له وهناك من حتمس عليه،  يرى ابن تيمية يف تفسري الفخر أن فيه كل متفاوتة فهناك من حتمس 

، أما ابن  2إن التفسري فيه كل شيء مع التفسري: شيء اال التفسري ويرد عليه تاج الدين السبكي بقوله
وبتعدد هذه املواقف يف   3خلكان فريى أن اإلمام الفخر قد مجع يف مفاتيح الغيب كل غيب وغريب

ا يف كتب  تفسري اإلمام الفخر فإنه تتفق حول اشتمال هذا التفسري على أشياء ال عهد ألحد 
التفسري املعروفة، فقد أوضح الشيخ حممد عبده السبب يف خروج اإلمام عن املألوف يف تفسريه إذ 
يعتقد أن الفخر الرازي قد أضاف اجلديد يف تفسري القرآن، مبا أورده يف تفسريه من العلوم الرياضية 

لطبيعية وغريها من العلوم احلادثة يف امللة على ما كانت عليه يف عهده كاهليئة الفلكية اليونانية وا
ا مباحث لغوية وكالمية وفلسفية إال  4وغريها ، أما الدكتور فتح اهللا خليف فريى يف مفاتيح الغيب أ

، ويتفق عبد العزيز  5يفأن الرتعة الكالمية هي الغالبة عليه يف التفسري، كما غلبت عليه يف التأل
دوب مع الدكتور خليف حول تعدد املباحث يف التفسري وتنوعه  وبرى أن التفسري الكبري جمموعة   ا
كتب ال جمرد كتاب، فهو كتاب فقه على اختالف مذاهبه ومسائله، فهو كتاب كالم وفلسفة حوى  

سام، ودرس احليوانات وما كل مذهب وحنله، وهو كتاب علم كوين به تصويراالفالك وتشخيص األج
عدا ذلك من كل ما وصل إليه العلم هو كتاب أخبار وأدب وتصوف  فتتفق مجيع هذه اآلراء على 

 .اشتمال تفسري اإلمام الفخر على أمور جديدة ال عالقة هلا بالتفسري
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 وقد تنبه اإلمام إىل خروجه عن املألوف وأدرك متام اإلدراك بأن من علم اهليئة والنجوم يف
إنك إذا تأملت يف كتاب :"تفسري القرآن على خالف املعتاد يرد على الذي عاتب عليه طريقته فيقول

  .1اهللا حق التأمل لعرفت فساد  ما ذكرته

فهو يرى أن االعتقاد يف شرف القرآن  يكون بطريق الوقوف على دقائقه على سبيل التفصيل  
تاب ـ القرآن ـ ولطائفه أكثر كان  اعتقاده يف والتعني  وان كل من كان وقوفه على دقائق ذلك الك

 .2عظمة املصنف ـ اهللا ـ وجاللته أكمل

يرى االمام أن القرآن معجزة النيب وهي فصل خاص عن النبوة ويؤكد على أن النبوة مبنية على       
ّْ بفصاحته   وانه من  كون القرآن معجزا ، ومىت عرف اإلنسان ربه عرف أن القرآن كالم اهللا ألنَّه بني

سالمة حاسة :وانطالقا من قناعته بان البصرية ال بد فيها من أمرين  3كالم اهللا دون كالم العباد،
وهو من البحث عما يف العقل السليم بضوء نور الوحي، فاإلنسان .4العقل وطلوع نور الوحي والتنزيل

ويظهر مما   6فانا حقيقياوهو مدعو للتفكري والتدبري بطلب معرفة األشياء كما هي عر  5خلق للمعرفة
ا عقلية طبيعية   .مما تقدم السعي إىل حتصيل معرفة حقيقية أدا

إن الكتاب تفسري جديد يف غايته ومنطلقات صاحبه وطريقته يف عرض القضايا ومعاجلتها، 
، ولعل  7ففي صفحات الكتاب يكشف االمام عن رغبة صادقة يف حتصيل مسائل عقيدية يقينية

له داللة فهو يبحث عن املفاتيح املؤدية إىل الغيب اإلهلي ) مفتاح العلوم(ر بتفسريلتسمية االمام الفخ
ولو على قدر الطاقة البشرية، فهو يرى أن اإلحاطة بالقضايا العقلية صعبة املنال ولكنها غري 
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ففي تناوله لسور القرآن وآياته سلك اجتاها جديدا حبيث جيعل السور واآليات مدخال   1مستحيلة 
وض يف مسائل لغوية وكالمية وفلسفية وعلمية ، فقد توسع يف املباحث  الطبيعية واخللقية للخ

والسياسية كاشفا عن رغبته يف إدراك الغيب اإلهلي فقد مزج يف كتابه بني الفكر الفلسفي اإلسالمي 
فالرازي مل يقف عند نظم اآليات . وعلم الكالم للوصول إىل غاية هي حتصيل مسائل حقيقية

رابطها يف السورة الواحدة، بل جتاوز ذلك، والحظ الرتابط يف بعض السور وارتباطها بالسور اليت وت
أعلم أن اتصال اول (قال ) ويل للمطففني(يف أول سورة املطففني ويف تفسري قوله تعاىل : تليها فقال

وم القيامة صفته أنه هذه السورة بآخر السورة املتقدمة أهر، ألنَّه تعاىل بني يف آخر تلك السور أن ي
ديداً عظيمًا للعصاة، فلهذا اتبعه بقوله 2 )المتلك نفس لنفس شيئًا واالمر يومئذ هللا : وذلك يقتضي 

وجند الرازي حياول أن يؤكد الرتتيب والرتابط بني   3 ).واملراد الزجر عن التطفيف) ويل للمطففني(
ية الرتتيب وجه من وجوه إعجاز القرآن الكلمات واآليات يف أكثر من موضع وحياول بيان أن قض

  .الكرمي، ويدرس الرازي قضية الرتكيب القرآين ويربر هذه القضية البالغية

ل وقد  بشرط التحدي اقرتان خالل من نظمه يف كامن القرآين اإلعجاز أن إىل عاشور ابن الشيخ توصّ

إِن ﴿: تعالى لقوله تفسريه عند لفقا سورة أقصر مبقدار أو اآليات من مبقدارها يكن ومل السورة كمال َ  و

 ْ نتُم ْبِ  في ُك ي َ ا مما ر زْلنَ َلى َن ا عَ َن دِ ْ ب ٍ  عَ رة َ و ُ ْأتُوْا بِس هِ  من َف ِ    4﴾ مثْل

 كالم إىل إّال بالنظر تظهر خصائصها ال أمورا اإلعجاز وجوه مجلة من ألن بسورة التحدي كان إمنا «

ُ  تنزل وإمنا األغراض من غرض يف مستوف ور ُ  مراعاة عن غىن فال مقصورة أغراض يفالقرآن  س

بِ  الكالم لفواتح املناسبة اخلصوصيات َ ِ  الغرض وخوامته حبس  وصحة الكالم له املسوق الغرض واستيفاء

ُ ...االنتقال وأحكام اإلمجال والتفصيل ونكت التقسيم  وحنو واإلطناب واإلجياز...ووصلها اجلملِ  وفصل
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 القرآن نظم جمموع نكت إىل مما يرجع ذلك
«،1

كه القرآن لنظم كان إن جرم فال « :قال مث  ْ ب َ  وحسِن س

زه ِ 2وفصاحة ألفاظ وتراكيبه جبمله الذي اإلعجاز غري هو البشر قدرة يفوق وإعجا
 القرآن نظم فإعجاز »  

   3املفسر على جيب ما أهم ومراعاته التحدي عليه وقع الذي والقانون القرآن إعجاز أم هو

َ الرازي    ّ بآية من آيات األحكام إال ويذكر مذاهب الفقهاء فيها، مع تروجيه مث إنَّ الفخر ال يكاد مير
ده  –ملذهب الشافعي    .باألدلة والرباهني –الذي يقّل

كذلك جنده يستطرد لذكر املسائل األصوليَّة، واملسائل النحوية والبالغية، وإن كان ال يتوسَّع يف 
  .رياضيةذلك توسُّعه يف مسائل العلوم الكونيَّة وال

ُ ما يكون مبوسوعةٍ يف علم الكالم، ويف علوم الكون والطبيعة، إذ إنَّ  ه َ ب ُ َأشْ وباجلملة؛ فالكتاب
هِ حىتَّ كادت تقلل من أمهية الكتاب؛ كتفسري للقرآن الكرمي ْ ْ علي َت ب ومن  .هذه النَّاحيةَ هي الَّيتِ غََل

 ُ الرازي مأل تفسريه بأقوال احلكماء إن اإلمام فخر الدين ": "كشْف الظنون"أجل ذلك قال صاحب
، ونقل عن أيب حيان أنَّه قال يف "4والفالسفة، وخرج من شيء إىل شيء، حىت يقضي الناظر العجب

ا يف علم التفسري": "البحر احمليط" ولذلك  مجع اإلمام الرازي يف تفسريه أشياء كثرية طويلة ال حاجة 
 .5فيه كل شيء إال التفسري: قال بعض العلماء

لعل نظرية النظم من اهم التطبيقات البالغية عند الرازي يف تفسريه الكبري فهو يرى ان القرآن 
معجز بفصاحة الفاظه وشرف معانية فضالً من نظمه، يرى ان من قالوا ان القرآن معجز باسلوبه 

ا تعود اىل امل عاين، ويف هذا ارادوا النظم بعينه كما يرى ان الفصاحة ليست راجعة اىل االلفاظ بل ا
يستمد الرازي رأيه من اجلرجاين الذي اشار اىل ان فصاحة الكلمات الترجع اىل الفظ وامنا ترجع اىل 
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املعىن والنظم، واهتم الرازي بتطبيق نظرية النظم اليت اخها من اجلرجاين لبيان الوجه البالغي يف ترتيب 
ا اىل جانب الفصاحة يف قضي ة االعجاز وها االمر مل يصرح به اجلرجاين سور القرآن الكرمي واستدل 

والاملفسرون من قبله، فكان املفسرون يبينون سبب جميء آية بعد آية، ولكنهم مل يتخوا فيه موضوعًا 
، وامنا استعملوا كلمة  1قائمًا بذاته، ومل حياولوا ربط آيات القرآن الكرمي ربطًا بالغيًا ومل يسموا ها نظمًا

الفخر الرازي ترتيب اآليات يف السورة، وترتيب السور يف القرآن الكرمي الفصاحة، وهكذا يفسر 
فقد استخدم نظرية النظم .تفسرياً بالغيًا قائمًا على نظرية النظم، وهذا من اضافات الفخر الرازي

  .ودافع عنها يف حديثه عن وحدة النظم يف القرآن الكرمي، ومن خالل بيانه لرتابط اآليات الكرمية

ا بكثرة االستنباطات واالستطرادات يف تفسريه، وي       ً ظهر لنا أنَّ اإلمام فخر الدين الرازي كان مولع
لةً ما بني املستنبط أو املستطرد إليه وبني اللفظ القرآين، والذي يقرأ مقدمة  ِدَ صِ ما دام يستطيع أن جيَ

ريه ال يسعه إال أن حيكم على الفخر هذا احلكم، وذلك حيث يقول سِ اعلم أنَّه مرَّ على لساين ": تـَفْ
ميكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها  –يريد الفاحتة  –يف بعض األوقات، أن هذه السورة الكرمية 

ناد، ومحلوا ذلك  اد، وقوم من أهل اجلهل والغي والعِ ُسَّ عشرة آالف مسألة، فاستبعد هذا بعضُ احل
فوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن امل ِ عاين، والكلمات اخلالية عن حتقيق املعاقد على ما أل

واملباين، فلما شرعت يف تصنيف هذا الكتاب، قدمت هذه املقدمة، لتصري كالتنبيه على أنَّ ما ذكرناه 
   2أمر ممكن احلصول، قريب الوصول

 قياسا متطورا جدا اللسانية واملفاهيم املسائل بعض ومعاجلة حتديد يف الرازي عطاء كان لقد

وغريها ...واألصوات والداللة والنحو كالصرف اللساين الدرس حقول من كثريا مشل العطاء وهذا بعصره
 :نذكر  )الكبري التفسري( كتابه مقدمة يف الفخر ناقشها اليت األسس تلك فمن
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 (أي للمعاين األلفاظ وضع من احلكمة(و اللغوية العالمة اعتباطية أي  )ذاتية غري معناه على اللفظ داللة(
ّ (و اللغة يف االجتماعي جلانبا ّ  على اللفظ يدل(و) الذهنية للصورة اسم املعىن ّ  ال الذهين املعىن  املعىن

 ومنهم ابن املعتزلة خمالفا طبيعية ليست واملدلول الدال بني العالقة أن الرازي ويرى ذلك غري إىل اخلارجي

ا على داللة األلفاظ ":رازيال يقول ملعناه مناسبا األلفاظ بعض كون يف قوله أورد الذي جين  مدلوال

ا لنا لعباد خالفا حقيقية ذاتية ليست  كذلك تكون ال والذاتيات األمكنة واألزمنة باختالف تتغري أ

 يكون أن لزم وإال املعينة واملعاين املعينة األلفاظ خمصوصة بني مناسبات حتصل مل لو أنه عباد حجة

 ينتقض أنه وجوابنا حمال وهو مرجح غري من ممكنلل مبسماه ترجيحا منها واحد كل ختصيص

كل  باختصاص أيضا ويشكل يرجح مل وإال بعده وما قبله ما دون معني بوقت العامل حدوث باختصاص
."املعني علمه باسم إنسان

1 

 باليد واإلشارة والتصفيق الكتابة منها كثرية بطرق يتم أن ميكن اإلنساين التواصل أن الرازي ويبني    

 خصوصيات وهلا اجتماعية حاجة باللغة يتم الذي هو طريق أسهل أن يرى لكنه األعضاء بسائر ركةواحل

 ال حبيث خلق اإلنسان أن وهي :للمعاين األلفاظ وضع احلكمة من يف ": الرازي يقول الباقي يف تتوفر ال
 االستعانة إىل به التوسل ليمنه ضمريه يف ما غريه يعرف أن إىل فاحتاج مجيع مهماته بتحصيل يستقل

 بسائر باليد واحلركة والتصفيق واإلشارة الكتابة مثل كثرية والطرق طريق من التعريف لذلك بد بالغري، وال

ذه القلوب مايف تعريف هو وأحسنها أسهلها أن إال األعضاء 2األلفاظ والضمائر 
...".  
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  طاهر بن عاشور وكتابه التحرير والتنوير: ثالثا

    موجزة البن عاشور  ترجمة: أوالً 

هو حممد الطاهر الثاين بن الشيخ حممد بن حممد الطاهر األول بن حممد بن الشاذيل بن عبد    
إذ كان عاشور اجلد األعلى لعائلة ابن عاشور . القادر حممد بن عاشور الشريف األندلسي مث التونسي

  .أندلسي األصل شريف النسب

سي، وقد متيز أفرادها يف األنشطة العلمية والدينية يف فأسرة آل عاشور تنتمي إىل أصل أندل  
   1 .التدريس واإلشراف على املساجد، واشتهرت بالفضل والعلم

مٍ حتت رعاية أبيه، وكان جدُّه حيرص كلَّ احلرص  ْل نشأ الطاهر ابن عاشور رمحه اهللا يف عائلة عِ
ُ القرآنَ الكرمي يف بدايات عمره  على أن يكون الطاهر خليفتهم يف العلم واملكانة ، وقد حفظ الط اهر

يتونة ّ ، وهو يف الرابعة عشرة من عمره، )هـ1310(سنة  وتعلم اللغة الفرنسية وأتقنها، والتحق جبامع الز
ٍ قوي ، مما ساعده على حتصيل كثري من العلوم ،  ز على أقرانه ، وكان ذا عقلٍ وذكاء ّ َ فيها ومتي س َ ر فدَ

العلمي هو احمليط الذي كان يعيش فيه ، فقد طلب العلم على شيوخٍ ومما ساعده أيضًا على حتصيله 
أجالء كانت هلم مكانتهم العلمية والفكرية يف تونس ، مما جعل الطاهر رمحه يربع يف كثري من العلوم 

  .مثل علوم الشريعة وعلوم اآللة وغريها 

       ّ ي اِو َ يس ِ  :"اصد الشريعة البن عاشور يف مقدمته على كتاب مق2فقد قال عنه حممد الطاهر امل
ُ أروقتُها  تْه َ ِ رب ًا متميزاً يف حتصيله العلمي، وخَ ِ لقد عرفت الزيتونة حممداً الطاهر بن عاشور طالبًا نا
ها داعيةً إلصالح التعليم الزيتوين ، وحامالً للوائه ،  ا وأساتيُذ ُ ه طال سًا مقتدراً ، وعهدَ ّ مدرسًا متحم

 َ َ عاشور شيخًا جلامعها األعظم  وعامالً يف سبيله من مواقع الزيتونة  -خمتلفةٍ ، كما عرفت تونس ابن
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 هو حمقق معاصر ، وأستاذ جامعي باجلامعة اإلسالمية العاملية بـماليزيا - 2
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َ العدل وااللتزام باحلق يف أقضيته وفتاويه مهما كان يف ذلك من  - ُ قاضيًا ومفتيًا يتوخَّى حتقيق تْه َ ِ رب وخَ
 . 1"معارضة لرغبات املتقاضني ، أو مناقضة ألهواء املستفتني 

. رئيس املفتني املالكيني بتونس: حممد الطاهر بن عاشور: "لزركليوقال عنه خري اخلري الدين ا
ا معني العربيني  1932عني سنة . مولده ووفاته ودراسته  شيخا لإلسالم مالكيا، وهو من أعضاء ا

مقاصد الشريعة اإلسالمية، وأصول النظام : من أشهرها. له مؤلفات مطبوعة. يف دمشق والقاهرة
 م، والتحرير والتنوير يف تفسري القرآن، والوقف وآثاره يف اإلسالم، وأصول االجتماعي يف اإلسال

وكتب كثريا يف . اإلنشاء واخلطابة، وموجز البالغة، وحتقيق ديوان بشار بن برد يف أربعة أجزاء
الت    2ا

بعني ساهم الطاهر رمحه اهللا يف إثراء املكتبة اإلسالمية يف كتاباته ومؤلفاته اليت وصلت إىل األر 
مؤلفًا ، واليت امتازت بالفائدة العلمية واآلراء العلمية اليت أخذت طابع التجديد بأسلوب رائع معترب ، 

تفسري ( فقد كانت مؤلفاته رمحه اهللا مليئة بالكنوز القيِّمة ، ومن أجل هذه املؤلفات هو تفسريه 
من املؤلفات اجلليلة اليت هلا قيمتها وغريها ) مقاصد الشريعة اإلسالمية ( و كتابه ) التحرير والتنوير 

  . ومكانتها العلمية 

مه ودراسته   :تعل

هـ ، ويف مسجد أيب احلديد، 1302حفظ القرآن وعمره ال يتجاوزالست سنوات يف العام         
 4ويف جامع الزيتونة ظهر نبوغه أكثر  3بدأ يتلقى دروسا يف اللغة العربية ومبادئ الشريعة اإلسالمية

                                                        
 ). 19/ ص (حممد الطاهر امليساوي : مقدمة مقاصد الشريعة اإلسالمية، حممد الطاهر بن عاشور، حتقيق - 1
دار العلم : العرب واملستعربني واملستشرقني، بريوت األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من الزركلي، خري الدين، - 2

 .174، ص6م،  ج1999ط، .املاليني، د
 15ينظرحواس بري، املقاييس البالغية ص،  - 3
 15املرجع نفسه ، ص،  - 4
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درس الشاب حممد الطاهر :"، وعن جمال دراسته يقول ابن خوجة 1حصل على شهادة التطويعوفيه 
بن عاشور النحو فقرأ سيدي خالد والقطر واملقدمة واملكودي والمية األفعال، واألمشوين، واملغين  

يف شرح الدماميين، ودرس البالغة، فقرأ الدمنهوري على السمرقندية والسعد على التلخيص واملطول و 
 .املنطق قرأ السلم والتهذيب

  :تعليمه وتدريسه

هم التاريخ احلاضرمن « :قال عنه الشيخ حممد البشرياإلبراهيمي        م من األعالم الذي يعد َل عَ
ذخائره، فهوإمام متبحر يف العلوم اإلسالمية، مستقل يف االستدالل، واسع الثراء من كنوزها، فسيح 

يف معقوهلا، وافراالطالع على املنقول منها أقرأ وأفاد ، وخترجت عليه الذرع بتحمله، نافذ البصرية 
شرح املطول للتفتازين ، وكتاب دالئل اإلعجاز " ومما قام بتدريسه  2طبقات ممتازة يف التحقيق العلمي

للجرجاين يف البالغة ، وشرح احمللى اجلوامع للسبكي يف أصول الفقه، ومقدمة ابن خلدون وديوان 
  3»أليب متام، ودرَّس أيضا يف احلديث موطأ مالكاحلماسة 

  :شيوخه

من شيوخ الشيخ حممد الصاحل الرضوي السمرقندي، وصاحل الشريف إبراهيم املرغين، سامل        
   4 .بوحاجب، وعمر بن الشيخ وحممد النخلي

الشاهد ،  شبَّ األستاذ على ذكاء فائق وأملعية وقَّادة :" يقول صديقه الشيخ حممد اخلضر حسني 
والشيخ مجال الدين، والشيخ أمحد بن بدر الكايف واألستاذ امحد وناس فلم يلبث أن ظهر نبوغه بني 
ا كان بيين وبينه من الصداقة النادرة املثال ، كنا حنضر دروس بعض األساتذة جنبا إىل  َّ أهل العلم ، ومل

                                                        
 15املرجع نفسه ، ص - 1
هـ 1425شؤون اإلسالمية ، قطر،وزارة األوقاف وال/ حممد احلبيب ابن خوجة، حممد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة - 2

 .1/169مـ 2004، 
 .1/165املرجع السابق،  - 3
 .31-30هيا مثر، مفتاح العلى ، الشيخ حممد الطاهر بن عاشور ومنهجه يف تفسريه، ص - 4
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، واألستاذ عمر بن الشيخ  جنب مثل درس الشيخ سامل أبو حاجب لشرح القسطالين على البخاري
لتفسري البيضاوي ودرس الشيخ النجار لكتب املواقف ، وكنت أرى حرصه على العلم ودقَّة نظره 

  1 ".متجليتني يف حلظاته و حبوثه

ن هذه املؤلفات على سبيل املثال ال احلصر   :فمِ

     :العلوم الشرعية*  

  ). ت.د(للتوزيع،  طبعته الشركة التونسية. أصول التقدم يف اإلسالم -1

طبعته الشركة . دراسة تارخيية وآراء إصالحية: أليس الصبح بقريب، التعليم العريب اإلسالمي -2
وهذا الكتاب يتناول مشكالت التعليم وكيفية معاجلتها يف الوطن ). م1967(التونسية للتوزيع سنة 

  .العريب

  ).م1985(نسية للتوزيع سنة طبعته الشركة التو . حتقيقات وأنظار يف القرآن والسنة -3

  ).م1997(طبعته دار سحنون للنشر والتوزيع بتونس سنة . تفسري التحرير والتنوير -4

  ).هـ1341(طبعته مطبعة النهضة بتونس سنة . 2التوضيح والتّصحيح يف أصول الفقه للقرايف -5

على شرح تنقيح  حاشية التوضيح والتصحيح ملشكالت التنقيح: والعنوان الكامل للكتاب هو    
  .الفصول يف األصول

ة املولد -6 ِصّ   ).م1972هـ،1392(طبعته الدار التونسية للنشر سنة . ق

ة املباركة      ّ  .ويتناول هذا الكتاب السرية النبوي

                                                        
نوير، ص ، نقال عن حواس بري ، املقاييس البالغية يف تفسري التحرير والت125حممد اخلضر حسني، تونس وجامع الزيتونة، ص - 1

16. 
ّ ، من علماء املالكية ، نسبته إىل قبيلة  - 2 ِ ايف َ ر ّ القَ ي ِ نْهاج هو أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن ، أبو العباس ، شهاب الدين ، الصِّ

اورة لقرب اإلمام الشافعي بالقاهرة ، وهو مصري املولد واملن افَة احمللة ا َ ر ة املغرب ، وإىل القَ َ ابِر َ ر َ َة من بـ نْهاج شأ والوفاة  ،وله صِ
 ) 94/  1األعالم ، ( هـ  684:مصنفات جليلة يف الفقه واألصول ، ت 
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غَّطى من املعاين واأللفاظ الواقعة يف املوّطأ -7 ُ فُ الـم طبعته الشركة التونسية للتوزيع سنة . كَشْ
مةوقد حو  ).1975( ّ   .ى هذا الكتاب تعليقات وإفادات قي

ه الشركة التونسية للنشر والتوزيع سنة . مقاصد الشريعة اإلسالمية -8 عتْ َ ب   ).1985(َط

  .وهذا الكتاب يعترب من أهم املؤلفات يف أصول الفقه    

ليبيا طبعته الدار العربية للكتاب بتونس و   1النظر الفسيح عند مضايق األنظار يف اجلامع الصحيح -9
  ).كشف املغّطى(وهذا الكتاب سار فيه على منط كتابه ). م1979(سنة 

طبعته املطبعة السلفية ومكتبتها مبصر سنة . 2نقد علمي لكتاب اإلسالم وأصول احلكم -10
  ).هـ1344(

  :اللغة العربية وآدابها* 

  ).م1988(طبعته الدار التونسية للنشر والتوزيع سنة . أصول اإلنشاء واخلطابة - 1

ّ فيه باألسلوب يف التعبري الذي يهدف إىل اإلفهام بأسهل الطرق    ّ األدب، اهتم وهو كتاب يف فن
  .واألساليب

   .وهو موجود يف املكتبة العاشورية باملرسى يف تونس) خمطوط. (األمايل على دالئل اإلعجاز -2

  ). خمطوط). (مقدمة يف النحو(حتقيق  -3

  ).خمطوط. (تراجم لبعض األعالم -4

  

                                                        
) صحيح البخاري ( اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسنته وأيامه  : وهو املعروف باسم  - 1

 .هـ 256: لإلمام حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا البخاري ، ت 
فه علي عبد الرزاق، وقد حرص العلماء واملفكرون على الرد عليه، وذلك ألنه زعم فيه أن اخلالفة ليست يف أصول الشريعة، ألَّ  - 2

 حىت إنه هاجم اخللفاء مبا فيهم اخللفاء األربعة الراشدين رضي اهللا عنهم ، إىل غري ذلك من املزاعم الباطلة
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  ).خمطوط). (شرح وحتقيق( 1ديوان احلماسة أليب متام -5

  ).م1976(طبعته الدار التونسية للتوزيع سنة ). شرح وحتقيق( 2 ديوان النابغة الذبياين -6

يم -7 َ ح ُ   ).خمطوط). (مجع وشرح( 3ديوان س

  :وفاته

ً 1973هـ، وبامليالدي سنة 1393رجب  13تويف يوم األحد،      وتسعني  م، عن عمر يقارب سبعا
، بعد حياة حافلة باجلد والنشاط واإلفادة والتآليف وموت مثل هؤالء موت ألجسامهم فقط، . عامًا

ا أهل الذكر والفكر   .أما آثارهم فباقية يتداوهلا الناس ويتدارسو

 ً  نبذه مختصره عن تفسيره التحرير والتنوير: ثانيا

خ وأعظمها، فقد فسر فيه القرآن تفسرياً تامًا يعد تفسري التحريروالتنوير من أهم اجنازات الشي     
وهو خمتصر من عنوان طويل وهو " التحرير والتنوير"من سورة الفاحتة إىل سورة الناس وعنونه باختصار 

يد "  والتفسري يف حقيقته تفسري ". حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب ا
ٌ بشىت املعارف والعلومبالغي، ذا دقائق بالغية وحق   .ائق علمية عقالنية، غين

فقد كان أكرب أمنييت منذ أمد بعيد، تفسري : أما بعد: "ومما قاله ابن عاشور يف مقدمة تفسريه   
يد، اجلامع ملصاحل الدنيا والدين، وموثق شديد العرى من احلق املتني، واحلاوي لكليات  الكتاب ا

                                                        
ِد بقرية يق - 1 ل ُ ال هلا جاسم من أعمال دمشق، مث غادر إىل مصر، كان أمسر اللون طويل القامة هو حبيب بن أوس الطائي، و

ة يسرية، ت َ ـتَم ْ َ الكالم،فيه َمت ان،ص:ينظر(هـ 231: فصيحًا حلو ّ  )   212/تاريخ األدب العريب ألمحد الزي

ر حىت احتنك ،  - 2 ْ قِّب بالنابغة ألنه مل يقل الشِّع ٍر بذَّ به الشعراء ، وكان هو أبو أمامة ، زياد بن معاوية ، وُل ْ ع ُ بشِ مث فوجئ الناس
ة ال تنقطع فشبهوه باملاء النابع ، ت  نْه مادّ  هـ.ق 18: له مِ

حيم عبدُ بين احلسحاس، شاعر، رقيق الشعر، أعجمي األصل، قتله بنو احلسحاس وأحرقوه يف زمن عمر ابن اخلطاب رضي  - 3 ُ س
طبقات فحول الشعراء، حممد بن سالم اجلمحي : ينظر. صغري) ديوان شعر(لتشبيبه بنسائهم، له ) هـ40(اهللا عنه سنة 

ري )1/187( َ و نـَ ْ يـ يبة الدَّ تَ  263ص(؛ الشعر والشعراء البن قُـ
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وجعلت حقا علي أن أبدي يف ...خذ قوس البالغة من حمل نياطهاالعلوم ومعاقد استنباطها، واآل
 1"تفسري القرآن نكتا مل أر من سبقين إليها

فإن االقتصار ...وأن أقف موقف احلكم بني طوائف املفسرين، تارة هلا وآونة عليها... :وقال ايضا
اس حول كالم ولقد رأيت الن...على احلديث املعاد تعطيل لفيض القرآن الذي ما له من نفاد

رجل معتكف فيما شاده األقدمون، وآخر آخذ مبعوله يف هدم ما مضت به : األقدمني أحد رجلني
ا اجلناح الكسري، وهي...ويف كلتا احلالتني ضر كثري...القرون أن نعمد : وهناك حالة أخرى ينجرب 

غمض فضلهم كفران  إىل ما شاده األقدمون فنهذبه ونزيده، وحاشا أن ننقضه أو نبيده، عاملا بأن
وقد ميزتُ ما يفتح اهللا يل من فهم يف معاين كتابه، وما أجلبه من املسائل العلمية، مما ال ...للنعمة

  2 يذكره املفسرون

  :منهجه في التفسير

ّ "والتنوير التحرير" تفسريه يف عاشور ابن الشيخ إن ج منهج املدرسة البيانية  اليت البالغية قد 

  .النحوية والصرفية النكت على والوقوف ، والبديع ملعاينوا البيان على تقوم

ال يسلك يف تفسريه ويف حتريره « :يقول ابن اخلوجة عن الطريقة اليت انتهجها ابن عاشور يف تفسريه
للمعاين واملقاصد الطريقة اليت جرى عليها الزخمشري وابن االنباري وابن الشجري وأمثاهلم، فإذا 

ا أراد ، عاد إىل حمفوظة ومروياته من كالم العرب وأشعارها مستشهدا قصرت هذه عن الوفاء مب
وهكذا تضم هذه الطريقة " وعندي«:ويقول»  ومستنبطا معلنا عن ابتكاراته وأفهامه اخلاصة

االستنتاجية اليت كان املرد إىل الطريقة التطبيقية وهذا االجتهاد هو ما ال يتسىن لكل أحد والنأنسه 
 3 .»من املتقدمني يف هذا العلمبكثرة عن أمثاله 

                                                        
 .5، ص1التحرير والتنوير، ج ابن عاشور، - 1
 7، ص1التحرير والتنوير، ج ابن عاشور، - 2
 320، ص ، ابن خوجة، حممد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة - 3
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قام تفسريه على أصول ثالثة، اللغة، واملأثور، والرأي واملتتبع هلذا جيد أن اللغة هي اليت نالت احلظ   
يرى .1األوفر ومرد هذا اخللقية اللغوية ومتكنه من علومها، حبيث ميكننا اعتبار تفسريه تفسريا لغويا

جبدارة أن تكون لغة القرآن ملل تتميز به عن سائر اللغات الشيخ ابن عاشور أن اللَّغة استحقت 
ا   :بكو

  ـ أوفر اللغات مادة       

  ـ أقلها حروفا       

  ـ أفصحها هلجة       

  ـ أكثرها تصريفا يف الداللة على غرض املتكلم       

  .2ـ أوفرها ألفاظا       

واملسائل الفقهية، وإمنا جاء فيه هذا   مل يكن تفسري التحرير والتنوير تفسرياً ألحكام القرآن
  :ابن عاشور منهجه يف تفسري القرآن كما يلي  كجزء من أجزاءه العلمية القيمة، وقد ذكر اإلمام

إن معاين القرآن ومقاصده ذات أفانني كثرية ، بعيدة املدى، مرتامية اإلطراف ، موزعة على 
ا، والقصص يف مواقعها، ورمبا اشتملت آياته،  فاألحكام مبنية يف آيات األحكام، واألدب يف  آيا

وقد حنا كثري من املفسرين، بعض تلك األفنان، ولكن فنا . اآلية، الواحدة على فنني من ذلك أو أكثر
من فنون القرآن ال ختلو عن دقائقه ونكته آية من آيات القرآن، وهو فن دقائق البالغة، وهو الذي مل 

من أجل ذلك التزمت أن ال أغفل ...ا خصوا األفانني األخرىخيصه أحد من املفسرين بكتاب كم
التنبيه على ما يلوح يل من هذا الفن العظيم يف آية من آي القرآن كلما أهلمته، حبسب مبلغ الفهم 

وقد اهتممت يف تفسريي هذا ببيان وجوه اإلعجاز، ونكت البالغة، وأساليب . وطاقة التدبر
اتصال اآلي بعضها ببعض، وهو منزع جليل، قد عىن به فخر االستعمال، واهتممت أيضا ببيان 
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، إال "نظم الدرر يف تناسب اآلي والسور"الدين الرازي،وألف فيه برهان الدين البقاعي كتابه املسمى 
ما مل يأتيا يف كثري من اآلي مبا فيه مقنع، فلم تزل أنظار املتأملني لفصل القول تتطلع ومل أغادر ...أ

ما أحيط به من أغراضها، لئال يكون الناظر يف تفسري القرآن مقصورا على بيان  سورة إال بينتُ 
ٌ متفرقة، تصرفه عن روعة انسجامه، حتجب عنه روائع مجله ر قَ ِ ا ف . مفرداته ومعاين مجله، كأ

واهتممت بتبيني معاين املفردات يف اللغة العربية بضبط وحتقيق، مما خلت عن ضبط كثري قواميس 
  1 اللغة

  :قد اهتم يف تفسريه بـف

  اهتمامه بفن دقائق البالغة   .1

  اهتمامه ببيان وجوه اإلعجاز .2

  اهتمامه ببيان اتصال اآلي بعضها ببعض .3

  اهتمامه ببيان أغراض السورة .4

  .اهتمامه ببيان معاين املفردات يف اللغة العربية بضبط وحتقيق .5

 أنه فيه مؤلفه وطريقة. عقليا لغويا بيانيا بالغيا فسريات اجلملة يف يعترب والتنوير التحرير تفسري إن

 ، اإلمجايل التفسري مث املقطع لغويات املناسبة مث بذكر مبتدئا تفسريه يف يشرع مث السورة من مقطعا يذكر
 . وغريها والفقهيات للقراءات فيه ويتعرض

ّ  قد عاشور الشيخ ابن ألن .وسهولة بوضوح وخطواته منهجه يتبني أن يستطيع التفسري هلذا والقارئ  م

 :وهي .القرآن وعلوم بالتفسري صلة ذات عشر مبقدمات لتفسريه

و كون التفسري علما ، تعرض فيها إىل تعريف التفسري لغة  .والتأويل التفسري يف : األولى المقدمة
 واصطالحا و كذا إىل موضوع علم التفسري
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ذكر العلوم اليت تكون مصدرا يستمد منها علم  حيث: .التفسري علم استمداد يف :الثانية المقدمة
  التفسري و املتمثلة يف اللغة العربية ، علم اآلثار ، القراءات ، أصول الفقه ، و علم الكالم 

: و معىن التفسري بالرأي و حنوه  .بالرأي التفسري ومعىن املأثور، بغري التفسري صحة يف :الثالثة المقدمة
بالرأي املقبول منه و املذموم ، كما تعرض للتفسري اإلشاري ، ونبه يف  حيث بني فيها معىن التفسري

 .األخري عن اإلقدام على التفسري دون مستند من نقل صحيح 

حيث بني فيها أغراض القرآن ، وغرض، املفسر باإلضافة إىل طرائق  .املفسر غرض :الرابعة المقدمة
 1املفسرين يف التفسري

ّ أمهيتها بالنسبة للتفسري ، كما تعرض إىل  أقسامها وفوائدها ،  .نزولال أسباب :الخامسة المقدمة بنب
 و نبه إىل عدم التكلف بتطلب أسباب النزول

ّ صلة علم القراءات بالتفسري، وتطرق إىل شروط القراءة  .القراءات يف :السادسة المقدمة بني
ّ معىن األحرف السبعة ،و حتدث عن مراتب القراءة الصحيحة ،كما ذكر أنه بىن  الصحيحة ،كما بني

 تفسريه على قراءة نافع برواية قالون

و فوائدها وفوائد التكرار  ا،تطرق فيها إىل تعريف القصة و ميزا .القرآين القصص :السابعة المقدمة
 يف القصص القرآين

عاين أمساء و سوره و ترتيبها و أمسائها، حيث تعرض مل .وآياته القرآن باسم يتعلق ما :الثامنة المقدمة
  .القران و عرف اآلية و الفواصل القرآنية ،و السور القرآنية  و كذا إىل توقيف ترتيب آي القرآن

 اتعترب مرادة  .القرآن مجل تتحملها اليت املعاين :التاسعة المقدمة 
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ات املقدم ذه . الكرمي حيث ذكر جهات اإلعجاز واخلالف فيه 1القرآن إعجاز يف :العاشرة المقدمة
ابتدأ الطاهر بن عاشور تفسريه ، و اليت كانت ذات أمهية بالغة ملا حوته من النكت واللطائف العلمية 

  .يف جماالت شىت

ّ الطاهر بن عاشور املنهج الذي اتبعه يف تفسريه جممال ومتثل يف اهتمام الطاهر بن عاشور يف     بني
أساليب االستعمال، و كذلك ببيان اتصال تفسريه ببيان و جوه األعجاز و نكت البالغة العربية و 

اآلي بعضها ببعض ، كما أنه بني ما يف كل سورة من أغراض لئال يكون الناظر يف تفسري القرآن 
مقصورا على بيان مفرداته و معاين مجله ،كما اهتم ببيان معاين املفردات يف اللغة العربية بضبط و 

  2كشف عن نكت من معاين القرآن و اعجازهحتقيق مما خلت عن ضبط منه قواميس اللغة  و  
 على االستشهادات ووفرة الوقفات اللغوية، كثرة فيه جيد عاشور البن والتنوير التحرير والقارئ لتفسري

 أن ذلك بعد له ويتضح .وداللية لغوية أسس والرتاكيب على األلفاظ معاجلة يف النفس وطول املعاين

  :.دعامتني على يعتمد عاشور كان ابن عند اللغوي احملصول

  .وغريها وشروحها واألشعار واملعاجم كتب اللغة على العميق الطالعه اللغوية املعارف سعة :األولى 

 اللغوي، اجتاهه منها متعددة، جوانب تفسريه يف فظهر .ملا يستوعبه التام والوعي احلادة ملكته:والثاني 

  .به املتعلقة اللغوية  االجتاهات بذكر املعىن هذا بتحقيق يهتم وإمنا اللفظة بذكرمعىن يكتفي ال فهو

طابعا خاصا ومن  تفسريه على أضاف مما والتنوع، بالتعدد اللغوية والنحوية عاشور ابن مصادر متيزت 
 يف وسيبويه البالغة، وأسرار اإلعجاز، دالئل يف اجلرجاين القادر عبد والتنوير التحرير يف ملعانا األمساء أكثر

 على لتزدحم اللغوية واملؤلفات ذلك األمساء بعد وتتالحق العلوم، مفتاح صاحب السكاكي مث الكتاب،

 التونسي، هارون ابن وشرح احلاجب، البن وخمتصر شرح املفصل أمثال من والتنوير التحرير صفحات
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 هشام، بنال اللبيب ومغين والتلخيص، األشباه أيضا أمثاله ومن للرازي، اإلجياز اإليضاح آية يف والقزويين

   "1واخلليل للسيوطي النظائر  و

ا قبل تفسري به يهتم ما طليعة يف السورة أغراض بتحديد الهتمامه السبب عن أفصح وقد كما  :قائال آيا

 إال سورة أغادر ومل على املفسر، حقا أراه فال بعض، إثر بعضها السور مواقع تناسب عن البحث أما "

 ومعاين مفرداته، بيان على مقصورا تفسري القرآن يف الناظر يكون ئالل أغراضها، من به أحيط ما بينت

ا مجله، 2مجاله روائع عنه وحتجب روعة انسجامه، عن تصرفه متفرقة فقر كأ
   

وقد اهتم اإلمام ابن عاشور يف بيان دقائق الفن البالغي، وهناك أمثلة كثرية يف هذه السورة 
  :اليت تدل على هذا االهتمام ومنها

ْ من سورة األحزاب﴿ 4اهتمامه يف ذكر فوائد، مثال يف تفسريه لآلية رقم   .1 ن ِ لٍ م جُ َ ِر َ اللَّهُ ل ل عَ ا جَ َ م
 ْ م َُك اء َ ي ِ ع َ َأدْ ل عَ ا جَ َ م َ ْ و م اتُِك نَّ ُأمَّهَ هُ نـْ ِ وَن م ُ ر ُ الالئِي تَُظاهِ م ُك اجَ َ َ َأزْو ل عَ ا جَ َ م َ هِ و فِ ْ و ِن فِي جَ ْ ي َ ْ  قـَْلبـ م َُك اء نَ ْ َأبـ

 ْ م ُلُك ْ ْ قـَو م ُِك ل بِيل َذ ي السَّ دِ هْ َ َ يـ و هُ َ قَّ و ولُ اْلحَ ُق َ اللَّهُ يـ َ ْ و م ُك اهِ َ و   :ذكر فائدة من ذكر اجلوف. ﴾بِأَفـْ

وفائدة ذكر هذا . باطن اإلنسان صدره وبطنه وهو مقر األعضاء الرئيسية عدا الدماغ: واجلوف
 االقتناع بإنكار الظرف زيادة تصوير املدلول عليه بالقلب وجتليه للسامع فإذا مسع ذلك كان أسرع إىل

  3احتواء اجلوف على قلبني

الطُّورِ  ﴿ :من سورة الطزر 6عند تفسريآية رقم :اهتمامه ببيان ما يف اآلية من االستعارة، مثال. 2 َ   ،و
ُطورٍ  ْ س َ ابٍ م تَ َكِ ورٍ  ،و نْشُ َ َقٍّ م وِر  ،فِي ر ُ م ْ ع َ ْتِ اْلم ي َ اْلبـ َ ُفوعِ ،و ْ ر َ فِ اْلم السَّْق َ و  ،و جُ ْ س َ ِر اْلم َحْ اْلب َ  :قال  ﴾رِ و
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املكتوب يف سطور، وهو : واملسطور. استعارة مكنية وحرف الظرفية ترسيخ لالستعارة :فالكتاب
  .1ترشيح أيضًا لالستعارة وفيه ختييل للمكنية

كما كان لطاهر بن عاشور منهج يف بيان املناسبة بني اآليات وأغراض السورة وقد اهتم 
يات، وهناك أمثلة كثرية يف هذه السورة اليت تدل على هذا اإلمام ابن عاشور يف بيان املناسبة بني اآل

  :االهتمام ومنها

ْ : قال 4بيان املناسبة بني اآلية واآليتني قبله، مثال يف تفسري آية رقم . 1 م اءُك َ ي ِ ع َ أدْ ل عَ ا جَ َ م َ ﴿و
م﴾ اءُك نَ ْ طِّىء باآليتني قبله، ولذلك أسهب الكالم بعده بتفاصيل َأبـ ُ التشريع  هذا هو املقصود الذي و

ا نفت مزاعم ال حقائق هلا. فيه    2وعطفت هذه اجلملة على اللتني قبلها الشرتاك ثالثتها يف أ

هذا غرض له مزيد اتصال بالقرآن  : قال رمحه اهللا ببيان تناسب اتصال اآلي بعضها ببعض فقد اهتم 
فواتح السور، ومناسبة  وله اتصال متني بالتفسري ؛ ألن ما يتحقق فيه ينتفع به يف مواضع كثرية من

واتساق احلروف، واتساق اآليات، : ويقول أيضًا رمحه اهللا 3بعضها لبعض فيغين املفسر عن إعادته
صلى اهللا عليه وسلم ؛ فلهذا كان األصل يف آي لقرآن أن يكون   واتساق السور  كله عن رسول اهللا

حنو ذلك من أساليب الكالم املنتظم بني اآلية والحقتها تناسب يف الغرض، أو يف االنتقال منه، أو 
: الفاء، ولكن، وبل، ومثل: املتصل، ومما يدل عليه وجود حروف العطف املفيدة االتصال، مثل

ّن اتصال ما بعـده مبا قبله يف النـزول   .أدوات االستثناء، على أن وجـود ذلك ال يعيـ

نكت البالغة العربية، وأساليب وقد اهتممت يف تفسريي هذا ببيان وجوه اإلعجاز، و : وقال أيضًا 
َعٌ جليل نـز َ    4االستعمال، واهتممت أيضا ببيان تناسب اتصال اآلي بعضها ببعض، وهو م
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   موقفه للتناسب بين السور

أما البحث : فهو رمحه اهللا من املعارضني لطلب التناسب بني السور، وقال يف هذا الشأن  
ا على املفسرعن تناسب مواقع السور بعضها إثر بعض، فال  ن هذا النقل لبعض أقواله . 1أراه حق فمِ

ن املؤيدين  للمناسبات بني اآليات ، وأنه ال يرى بطلب املناسبات بني السور   يتضح أنه رمحه اهللا مِ
ن التكلف يف  ن كالمه أنه يراها مِ م مِ َ فه ُ ن األمور اليت ال حاجة هلا يف التفسري ، ورمبا ي بل يعده مِ

هذا غرض له مزيد اتصال بالقرآن  وله اتصال متني بالتفسري ؛ ألن ما : محه اهللا قال ر . التفسري 
يتحقق فيه ينتفع به يف مواضع كثرية من فواتح السور، ومناسبة بعضها لبعض فيغين املفسر عن 

   2إعادته

واتساق احلروف ، واتساق اآليات ، واتساق السور ، كله عن رسول : ويقول أيضًا رمحه اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم  ؛ فلهذا كان األصل يف آي القرآن أن يكون بني اآلية والحقتها تناسب يف   اهللا

الغرض، أو يف االنتقال منه، أو حنو ذلك من أساليب الكالم املنتظم املتصل، ومما يدل عليه وجود 
أن وجـود  أدوات االستثناء ، على: الفاء، ولكن، وبل، ومثل: االتصال، مثلحروف العطف املفيدة 

ق على أن قوله تعاىل ِ ّن اتصال ما بعـده مبا قبله يف النـزول، فإنه قد اتُّف ي  ال﴿ :ذلك ال يعيـ تَِو ْ َس ي
 ْ م ِه سِ َأنُف َ ْ و م ِِه ال َ و ْ بِيلِ اللَّهِ بَِأم وَن فِي سَ دُ اهِ جَ ُ اْلم َ ِر و َ ِي الضَّر ُ ُأول ر ْ يـ َ َغ ين نِ ِ م ؤْ ُ َ اْلم ن ِ وَن م دُ ِ اع َ  اْلَق َفضَّل

 ُ َ اللَّهُ اللَّهُ اْلم َفضَّل َ ٰ و نَى ْ س عَدَ اللَّهُ اْلحُ َ ال و َُك ًة  و َجَ ر َ دَ ين دِ ِ اع َلى اْلَق ْ عَ م ِه سِ َأنُف َ ْ و م ِِه َال و ْ َ بَِأم ين دِ اهِ جَ
ا عظيما ً ر َ َأجْ ين دِ ِ اع َلى اْلَق َ عَ ين دِ اهِ جَ ُ   ..نزل بعد نزول ما قبله وما بعـده   3 ﴾اْلم

اهتم ببيان معاين املفردات، وفن دقائق  إلمام ابن عاشور منهجه اخلاص يف تفسريه حيث      
يف بيانه ملعاين املفردات، البالغة، واملناسبة بني اآليات، وأغراض السورة، ووجوه اإلعجاز كما اهتم 

ا، مث يبني معانيها اللغوية، وبعد ذلك يشرح معناه حسب  يبدأ باختيار كلمات مهمة، مث يأيت مبشتقا
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ويف بيانه لدقائق . ت األخرى واألحاديث النبوية، واألبيات الشعريةسياق اآلية باالستدالل من اآليا
الفن البالغي، يذكر أنواع البالغة من التمثيل واالستعارة والكناية والتشبيه واملقابلة وااللتفات 

ويف بيانه للمناسبة بني اآليات، يذكرها حسب عالقة اآلية باآليات قبلها، وحسب االستئناف .وحنوها
وحسب استخالصه من كالم املفسرين القدامى، وحسب احتماله ملراد اهللا تعاىل يف اآليات، البياين، 
فتفسري اإلمام ابن عاشور من التفاسري يف العصر احلديث الذي ال يستغين عنه طلبة .وحنوها

كما تناول التفسري إىل جانب البالغة علوما شىت وفنونا عديدة من حديث و فقه  .الدراسات القرآنية
لغة وحنو أما مصادرهذا التفسري فهي من الكثرة والتنوع مبكان، فهناك مصادره اليت يف التفسري واليت و 

ومن املصادر البالغية اليت تدور حول  1يف احلديث ويف الفقه حىت نافن عن الثالمثائة مرجعا علميا
  :جانبني اثنني

  البالغة وهي بالغة نظرية عامةالبالغة املسطورة يف كتب البالغة ؛أي اليت ختتص بفن  :األول

البالغة املذكورة يف كتب التفسري ، وهي بالغة تطبيقية وقد أفاد الشيخ من ذلك كله ونقل : الثاني
كما نقل عن الكشاف    2ففي اجلانب األول أخذ الشيخ من دالئل االعجاز وأسرار البالغة. عنه

  وتفسري الطربي والبيضاوي والقرطيب

من  أيضا يعد ال و « :بقوله مقدمته عن تفسري القرآن بالقرآن يف رعاشو  بن الطاهر أشار
 محل بعض قبيل من ألن ذلك ، منها آخر بعضا يفسر معىن من القرآن آي بعض يف ما التفسري استمداد

 داللة الظاهر و تأويل و ، ملا بيان و ، املطلق تقييد و ، العموم كتخصيص ، بعض على الكالم

 عن " ال "يف حرف اللبيب املغين يف هشام بن ذكر و ، املخالفة مفهوم و ، اخلطاب ىفحو  و ، االقتضاء

                                                        
 علي حممد امحد العطار، االستعارة التمثيلية، رسالة دكتوراه، كلية اللغة العربية، االزهر - 1
 املرجع نفسه - 2



 
  

- 182 - 
 

 أن جند و  1سورة تفسريه يف الشيء يذكر هلذا و ، الواحدة كالسورة كله القرآن أن الفارسي علي أيب

  .تفسريه يف اجلانب هذا كثريا اعتمد عاشور بن الطاهر

بارز عند الطاهر بن عاشور و استعان به يف مواطن كثرية  كما كان للحديث النبوي الشريف دور      
من تفسريه ،و قد حرص أن يشري إىل مصدر احلديث عند االستعانة به مكتفيا باسم الراوي األول له 
،و أحيانا يذكر مصدر احلديث مكتفيا به على وجه االختصار مث يذهب إىل تأييده خصوصا إذا  

بالنقد معلال سبب . اضطراب يف املنت أو السند تصدى له  كان من أحاديث البخاري  وإذا كان
يف الكثري من املواضع  فكان يذكر ·، كما استعان بأقوال الصحابة و التابعني   2هذا االضطراب

وإن كان هناك اضطراب يف السند . الرواية أو القول ،فإذا وجد ما يقتضي التعليق أو التوضيح فعل 
نه، و تبدو موافقته على  ّ وقد احتل الشعر يف تفسريه مكانة بارزة فقد  3 .الشئ حني يسكت عنهبي

احتج به يف تبيني احلرف الغريب يف القرآن و بعض االستعماالت اللغوية عند العرب ومما احتج به 
شعراحلرث بن حلزة والنابغة، وغازي بن ظامل أو عباس مرداس ،فقد كان الشعر عند الطاهر بن 

تكشف عن معىن الكلمة أو توضيح الداللة، أو بيان احلروف الزائدة على  عاشور من الوسائل اليت
رد أو التنبيه عن االستعماالت اللغوية لبعض الصيغ اليت اشتهرت يف العربية ، كما كان   4الفعل ا

حىت كأنه مل يرتك قوال واحدا يف اآلية املطروحة م أئمة املذاهب الفقهية وأصحاتفسريه غنيا بأقوال 
امه  سواء أمجعوا عليه أم اختلفوا فيه، متخذا أشكاال خمتلفة عند مناقشتها ، فحينا جيمع بني ما أم

ذهب إليه أبو حنيفة ومالك و الشافعي، أوأبو حنيفة و بعض فقهاء األمصار كالليث بن سعيد ، و 
، أوما روى  حينا بني ما ذهب إليه مالك و الشافعي دون غريمها أو مالك والشافعي و بعض التابعني

أمحد بن حنبل يف مسنده وغريه من أصحاب األئمة وقد أخذ مالك يف هذا االستعراض أكثر من 
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غريه من الفقهاء أصحاب املذاهب و أكثر مروياته عنه كانت من املوطأ ، مث يليه أبو حنيفة 
ما يعزو كل  والشافعي، وأخذ اإلمام أمحد بن حنبل نصيبا دون هؤالء، وكان الطاهر بن عاشور غالبا

وما ميكن  1الفقه أو التفسري. قول إىل صاحبه، أو يذكر مصدره إذا كان حديثا أو كتابا من كتب 
  :استنتاجه مما تقدم

 عن القرآن ببيان معاىن اهتموا الذين احلديث العصر يف اللغويني املفسرين أملع أحد عاشور ابن ـ يعد

 .وأسرار بالغته فهمعار  دقائق عن والكشف . دالالته وعميق مكنونه

 الكرمي القرآن يستنبط أسرار الذي فهو ، املفسرين عند املنازل أرفع من مرتلة احتل قد اللغوي االجتاه إن ـ 

 .وددرها آللئها حباره من ويستخرج ، معانيه أغوار ويكشف

 سورة من تاما االقرآن تفسري  فيه فسر فقد وأعظمها، الشيخ إجنازات أهم من والتنوير التحرير تفسري يعد ـ

  . الناس سورة إىل الفاحتة

 .والعلوم املعارف بشىت غين عقالنية، علمية وحقائق بالغية دقائق ذو بالغي، تفسري حقيقته يف ـ والتفسري

 فيه مجع القيمة، املعمقة والرتجيحات واالجتهادات الدقيقة اللغوية التحاليل من كثريا حوى تفسريه إن ـ  

 .اد وز أضاف مث فاسري،الت يف ما عاشور ابن

 .القرآىن الكرمي آيات على العربية البالغة لقواعد عملي تطبيق التفسري خري إن :القول ميكننا ـ  

 أو لغوية، أو كانت شرعية، سواء الفنون تى فيش والعلماء األئمة عن بالنقول طافح التفسري هذا إن ـ 

 .العامة والثقافة العلم فروع من غريها أو بالغية،
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بعد هذه احملطات العلمية والفصول اللغوية اليت وقفنا عندها كـان ال بـد ان نسـتعرض النتـائج           
  :اليت توصلنا إليها واليت ميكن إجيازها يف النقاط اآلتية

ل ممارســـة   * ّ كــان لعلمـــاء العربيــة القـــدامى ممارســات نصـــية، مل يســبقهم إليهـــا أحــد، إذ كانـــت هلــم أو
، ونـتج عـن اهتمـام النقـاد والبالغيـني العـرب القـدامى بالشـعر )القرآن الكـرمي(واعية مع الكتاب املعجزنصية 

ة، أفـرزت مجلـة مـن املالحـظ واآلراء  ّ واخلطابة والرسائل وغريها من فنون القول املعروفة لديهم، ممارسات نصي
مـا أبـو بكرالبـاقالين، اليت تدور يف فلـك الدراسـات النصـية املعاصـرة، وتـرتاءى ـ هنـا ـ املم تـان قـام  ارسـتان الّل

ْ هاتـــان احملاولتـــان إىل مســـتوى املمارســــة النصـــية أي التعامـــل مـــع نصــــوص   ، فقـــد ارتقــــت ّ وحـــازم القرطـــاجين
وا البالغـة العربيـة القدميـة جهـازاً أو  ، وهذا يكشف عن اخلطأ الذي وقع فيه بعـض احملـدثني الـذين عـدّ كاملةٍ

  .ىل مستوى املمارسة النصية اليت تتعامل مع نص أو خطاب كاملنظامًا معّطالً ال يرقى إ
ــ* مها املنهج اجلديد يف دراسة اللغة وحتليلها متمثّال ب ، تتضـمن " علـم لغـة الـنص"ـ إنّ الدعوة اليت يقدّ

ّ هـذا ال يعـين أنّ حنـو  أمهية تتجاوز حدود اجلملة يف التحليل اللغوي، هي دعوة ال شـكَّ يف صـحتها، ولكـن
ة قــد عفــا عليــه الــزمن ومل يعــد لــه أمهيــة، حبســب مــا يــراه بعــض احملــدثني، ألنّ املــنهج اجلديــد نفســه ال اجلملــ

ـــا  نـــة للـــنص، فضـــال عـــن عالقا ّ ـــا باجلمـــل األخـــرى املكو يغفـــل اجلملـــة، بـــل ينظـــر إليهـــا مـــن خـــالل عالقا
  .بالسياق الذي أنتجت فيه

ة ويعــد مرحلــة انتقاليــة مــن حموريــة اجلملــة يف ـــ ميكــن اعتبــار لســانيات الــنص أحــد فــروع علــم اللغــ*     
  .الدراسة إىل اعتبار النص الوحدة املركزية؛ ألنه ال ميكن فهم املعىن دون سياقه الذي وضع فيه

ــــد مفهــــوم الــــنص، حيــــث اكتســــى دالالت خمتلفــــة نتيجــــة تعــــدد *     ــــ هنــــاك اخــــتالف كبــــري يف حتدي ـ
ى بالبـاحثني إىل التبـاين يف إمكانيـة وضـع مفهـوم للـنص االجتاهات والنظريـات واملـدارس اللسـانية ممـا أدَّ 

قابــــل للتحليــــل وكشــــف " وحــــدة أو تشــــكيل نظمـــي"جيتمعـــون عليــــه، لكــــن رغـــم هــــذا فــــيمكن اعتبـــاره
  .متاسكه

ــ لقـد كـان للعـرب إسـهاما مباشـرا وغـري مباشـر يف الدراسـة النصـية؛ إذ أنَّ الدراسـة أكــدت أن يف *     
والــــرتاث النقــــدي، وعلــــم التفســــري ممــــا يؤكــــد العالقــــة بينهمــــا وبــــني ) وياللغــــوي والنحــــ(الــــرتاث اللغــــوي
  .لسانيات النص

ـ تعد نظرية النظم كما وصلتنا يف طورها الناضج عنـد عبـد القـاهر اجلرجـاين، متثـل حماولـة عميقـة *      
إذ باعتمادهـا  عرفها الرتاث العريب اإلسالمي، جتلو مبفاتيح متطورة إشكال اللفظ واملعىن والبنيـة العامـة،



 

 

يف تعليــل الظــاهرة علــى قاعــدة تفاعــل معــاين النحــو مــع معــاين الكلــم، وضــعت اليــد علــى نــبض دقيــق 
وملموس يشخص الـدقائق يف جتسـدها الفاعـل، مدللـة بـذلك علـى أن تعليـل وحـدة املفهـوم النـاتج عـن 

  .تفاعل الوحدات الدالة قابل ألن يؤسس
ســس الــنظم اجلرجانيــة عنــد حــازم القرطــاجين يف حماولــة ـــ تفاعلــت قواعــد التخييــل الفلســفية مــع أ*

 ً ، فكــــان حتســــس .. جــــادة اهتمــــت بــــالتنظري للشــــعر عمومــــا قهــــا انتظــــام عناصــــر اخلطــــاب خصوصــــًا ّ وأر
قــه إجنــاز عبــد .. مشــكالت اللفــظ واملعــىن واألســلوب والــنظم قواعــد القرطــاجين يف مباشــرة الظــاهرة ّ إذ أر

الـذي يبحـث يف الشـعر ويلـح " التخييـل"ذبـه امليـل الفلسـفي إىل القاهر الكبري املعتمـد علـى النحـو، وج
ــداً  ولِّ ُ علــى جــدواه، فكــان أن انقــدح مــن تشــابك املنظــورين رأي طريــف حبيــث فتــق وعــي القرطــاجين، م
جديداً يضبط به صور التناسل املفرعة للمعاين وأشكال تناسـبها، وكـذا هيئـات العبـارات وأمنـاط تآلفهـا 

وهكـذا الــتحم . أويليــة للـنظم، إذ اســتحال بنيـة شــاملة لقصـيدة مؤتلفــة مـن أغــراضمث ينتهـي إىل قـراءة ت
تفاعلــت يف بوتقتــه عناصــر فكريــة أفرزهــا النقــاد وصــقلها .. النقــد العــريب القــدمي يف جمــرى انصــهار أخــري

ــف بينهـــا القرطـــاجين يف .. الفالســفة وأرســـى قواعـــدها مؤســس الـــنظم، مث شـــاء هلــا جمـــرى األمـــور أن يؤّل
  . يكن عنوانه إال التفكك واالحناللعصر مل

، كـان لـه تـأثري كبـري علـى األجيـال التاليـة، فصـارت »البالغـة مفتـاح العلـوم يف«كتـاب السـكاكي  ــ * 
جعلته أكرب مدرسة لسانية يف العربية، وال يعرف الدارسـون مدرسـة مماثلـة هلـا مـن  آراؤه مرجعًا للدارسني

  .خرىاالتساع والشمول يف الثقافات األ حيث
شجرة أصلها ثابت يف قواعد اللغـة وفروعهـا يف السـماء  وقد صنف السكاكي العلوم اللسانية يف شكل

  .تشمل مجيع أنواع الكالم
ـ إذا كان يف الرتاث النقدي والبالغي العريب اإلسـالمي مـن زخـم األفكـار وتنـوع املصـطلحات مـا *     

املناهج احلديثة ما يكفل الكشـف عـن منـاطق خفيـة يستدعي القراءة املتجددة والتأويل، فإن يف حيوية 
  .يف هذا الرتاث أو غامضة، أو يعيد تأويل ما استقر له معىن يف الكتابات والقناعات

د وظيفـة الشـعر مـن  ـ*      ـه حـدّ اهـتم حـازم بـاملتلقّي وضـرورة مراعـاة أحوالـه ومقاماتـه املختلفـة، كمـا أّن
ــــي ومحلــــه علــــى اال ــــأثري يف املتلقّ ــــة واالجتماعيــــة خــــالل الت ي ــــاع، وقــــد أشــــار إىل وظــــائف الشــــعر الفنّ قتن

  .واألخالقية



 

 

نـة لعمليـة التخاطـب وهـي* ّ حـازم بالعناصـر التداوليـة الثالثـة املكوِّ الرســالة ) الشـاعر(البـاثُّ : ــ اهـتم
ّ الشــعري( يــة  )الــنص ــة تُســهم يف تكــوين اإلبــداع الشــعري،وأعطى أمهّ ّ ــي، وأشــار إىل مبــادئ عام ، واملتلقِّ

ــق كبــ ا علــى اإلبــداع، وأشــار إىل القــوى الــيت حتقّ ً ّ الشــروط املوضــوعية الــيت جتعلــه قــادر رية للشــاعر، وبــني
د" ّ القوة احلافظة، والقوة املـائزة، والقـوة الصـانعة، وهـي الـيت تتـوىلَّ ربـط أجـزاء األلفـاظ : وهي" الطَّبع اجلي

ّ يف شكله اخلارجي    ).األسلوب(لي وشكله الداخ) النَّظم(واملعاين، وبناء النص
ــا الشــفوية مــن شــعرية الفحولــة ـــ * يرجــع الفضــل إىل اجلــاحظ يف حتويــل الشــعرية العربيــة يف فرت

إىل شــعرية البيــان؛ أي مــن البحــث عــن كليــات نابعــة مــن خــارج اخلطــاب، إىل ) األصــمعي، اجلمحــي(
. فضـل أسـلوبإنتـاج كليـات منبثقـة مـن داخـل اخلطـاب نفسـه، باعتبـاره خطابـا يهـدف إىل اإلفصـاح بأ

ومهمة هذه الشعرية هي البحث عـن القواعـد الـيت تتـيح اجلـودة أو احلسـن يف الكـالم؛ أي البحـث عـن 
الوظيفــة البالغيــة فيــه، واالبتعــاد عــن الوظيفــة اإلبالغيــة الــيت لــيس هلــا أي دور يف شــاعرية القــول، ألن 

م االج م الثقافيـةاملعاين مطروحة يف الطريق يعرفها الناس قاطبة باختالف طبقا وهـذه . تماعيـة ودرجـا
الوظيفـة البالغيــة ال ميكــن إدراكهــا إال مــن خــالل االهتمـام مبختلــف العناصــر املؤسســة لعلميــة التواصــل 

، )البــارز مــن خــالل التبــني واالســتبيان(، واملتلقــي )احلاضــر يف البيــان والتبيــني(األديب، الــيت هــي املؤلــف 
ولكـل مـن هـذه العناصـر وظيفتـه اخلاصـة، فـاملؤلف . ، واملقام)ماملتضمن يف بالغة اللسان والقل(والنص 

الــيت هـــي توضـــيح املعـــىن للســـامع والكشــف عنـــه، أمـــا املتلقـــي فيـــؤدي ) أو تبيينيـــة(يــؤدي وظيفـــة بيانيـــة 
تـــربز مـــن خـــالل التأمـــل يف املعـــىن لتفهمـــه واتضـــاحه، يف حـــني أن الرســـالة ) أو اســـتيبانية(وظيفـــة تبينيـــة 

ـا )تقع البالغة، لدى اجلاحظ وصفا للمتكلم والكالم، مثلهـا مثـل البيـان(تؤدي وظيفة بالغية  ، أي إ
وهـذه الوظيفــة األخـرية ال تكمــن يف املعـىن مــن حيــث . ترتكـز علــى اخلطـاب مــن حيـث اجلــودة واحلســن

هو معىن، وال يف اللفظ من حيث هو لفظ، بـل هـي تكمـن يف النسـج والسـبك والتـأليف، ألن الكـالم 
وتتعدى هذه الوظيفة اخلطاب اخلطـايب واخلطـاب . من الصناعة وجنس من التصوير السامي هو ضرب

الشـــعري، إىل أنظمـــة رمزيـــة وســـيميائية أخــــرى كالســـكوت واالســـتماع واإلشـــارة واالحتجـــاج واجلــــواب 
واالبتــــداء والشــــعر والســــجع واخلطــــب والرســــائل، وباإلمجــــال إىل مجيــــع أنظمــــة التواصــــل الــــيت حصــــرها 

باأليــدي واألعنــاق واحلواجــب (، واإلشــارة )احلــال الناطقــة مــن غــري لفــظ أو إشــارة( اجلــاحظ يف النصــبة
كـل مـا هــو (، واخلـط )احلسـاب باليـد بـدل اللفـظ واخلـط(، والعقـد )واملناكـب والثـوب والسـيف وغريهـا

  ).الكالم املنطوق واملسموع(، واللفظ )ختطيط من رسوم ورقوم ووسوم وخطوط



 

 

 :وسيلتني خالل من املعجمي، املستوى يف النص لغة علماء لدى النصي السبك ـ يتحقق*   
مـا  والبالغـي النقـدي تراثنـا يف جنـد أننـا هـو الشـأن هـذا يف للنظـر الالفـت واألمـر .والتضـام التكـرار :مها

بـاختالف  النصـوص يف التكراريـة املظـاهر لـبعض الرصـد عمليـات خـالل مـن نصـية نظـرة إىل يشـري
ا اهتماما التكرار القدامى النقاد أوىل وقد .والنثرية والشعرية القرآنية :أنواعها ً  ما ارتبط إذا والسيما كبري
 يدلُّ  ة، وهو متباعد أم متجاورة أكانت سواء ببعض، النص أجزاء بعض ترابط يف تسهم داللية بأمور
 لوسـائ الثانيـة مـن الوسـيلة بوصـفه التضـام، ويتجلى القدماء، أذهان يف بقوة العنصر هذا حضور على

 اسـتعمال ويلحظ أن النظري، ومراعاة واملقابلة املطابقة:مثل البديع، فنون من عدد يف املعجمي السبك
  .النصي السبك حتقيق يف يسهم مما الفنون هذه
 نظرالنقـاد فقـد ة، الصـويت الـروابط أنـواع عـن الكشـف يف مفيدة إسهامات العربية البالغة ـ قدمت*   

 بـني (السـبك الصـويت) بــ احملدثون عليه اصطلح ما توافر إىل تؤدي اليت لالوسائ يف القدماء والبالغيون
ا الـنص مسـتوى وعلـى العبـارات، ً ا، أم كـان شـعر ً  يف والسـجع واجلنـاس الشـعر، يف والقافيـة فـالوزن نثـر

لها النثر،  األديب، النص مستوى على الصويت السبك يف تسهم صوتية وسائل وّك
  .النص مقاطع يف يتجلى منتظم إيقاعي منط وفق على تسري تيةالصو  املقومات هذه ن أ والسيما

ا "القصدية" من ليجعلوا احملدثون النص علماء ـ وجاء* ً ـا الـيت املعـايري من معيار  وانتهـى الـنص، يتقـوم 
 يف القصد،والسـيما أن مـن القـدماء، العـرب والبالغيـون النقـاد بـه بـدأ مـا إىل هـذا يف احملـدثون النقـاد

 إىل يشري األسس ألّنه أهم من يعد بل املتلقي، من إدراكها ينبغي اليت األسس من داعيةاإلب النصوص
ـا فيـه القصـد يبقـى الـذي فـالنص داللته، لتفسري النص فكرة ـا أو غامضً ً ـة متواري  انعـدام إىل يكـون عرضً

قيه، منتجه بني التواصل عالقة  القصد عن القدامى العرب النقاد عرب وقد ومتّل
 يـراد كـان ورمبـا .وغريهـا "الفائـدة"و ،"املـراد"و ،"احلاجــة"و ،"الغـرض" :منهــا ةكثـري  بألفـاظ
 .املقاصد علم البالغة، علم :قولنا من املراد كان ورمبا املقصد،  أحيانًا  عندهم)البالغة(بلفظ

ا         ً فصـوله  مـن فصـل كـل يـنهض أن ميكـن وكـان وشـاقًا، طـويال البحـث طريـق كـان فقـد وأخـري
ا له هذا بعد  وهو  المستق حبثً ا يكون أن ميكن وال والتقومي النقد إىل متواضع حمتاج جهد  ّك ا حبثً ً  نافع
ٍ  فيه ما األفاضل األساتذة يقوم أن بعد إال د َ  .وحده تعاىل هللا إال الكمال وما ، من أو

 اهرينالطيبـني الطـ وآلـه حممـد سـيدنا علـى تعـاىل اهللا وصـلى العـاملني، رب هللا احلمـد أن دعوانـا وآخـر
لم ّ   .تسليما وس
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