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ملخص البحث:

يعٌت الدرس اللغوم ّتانبُت رئيسُت ،مها بناء الكبلـ ،كفهمو (تفسَته) .فاألكؿ مهمة منشئ الكبلـ ،كالثاين مهمة
ادلتلقي ،كمع االعًتاؼ أبف كل كاحد من ىذين اجلانبُت يتأثر ابآلخر ،إال أنو يظل بينهما تباين .إذا نظران إىل
النحو العريب صلده يعٌت ببناء الكبلـ ،كإف كاف فهم الكبلـ كٖتليلو ال يستغٍت عنو؛ لكن يبقى اذلدؼ األكؿ
كاألظهر كاألبرز للنحو العريب ىو كيفية بناء الكبلـ؛ لذا جاءت قواعد النحو العريب كقوانينو؛ لتبُت كيفية إنشاء
الكبلـ ،كىذا يظهر من أكؿ مراحل كضع ىذا العلم ،أعٍت النحو العريب .توصلت الدراسة إىل أف تعريف النٌحاة
ص)
َّحو كالكبلـ ،كطريقتهم يف تناكؿ مسائلو كقضاايهَّ ،
تبُت أف النحو العريب يقوـ على آليات بناء الكبلـ (النٌ ٌ
للن ى
ً
ص)
كأ ٌف أحكامو كقواعده بينيى ٍ
النص (ضلو النٌ ٌ
ت لتحقيق ىذا اذلدؼ كادلقصد ،كأف ما توصل إليو علماء لسانيات ٌ
النص ،كمعايَته يؤكد أف
النص ا﵀دثُت عن تعريف ٌ
ىو مضمن يف كبلـ علماء العربية ،كما أف حديث علماء ٌ
النص يف
نص قائم زلاكلُت تلمس معامل ٌ
نصيٌتو ،كىذا ما جيلي الفرؽ بُت النحو العريب كضلو ٌ
نظرىم متوجو إىل ٌ
اذلدؼ كالوجهة.
النص  -معايَت بناء النص.
العريب -الكبلـ  -النصية  -ضلو ٌ
الكلمات ادلفتاحية :النحو ٌ
Abstract:
Language study is concerned with two major aspects: Speech construction and its
understanding. The former is the for the speech producer and the latter is for the
receiver. With the admission that each of the two influence the other, the
differences between them still prevail. Arabic grammar emphasizes on speech
construction albeit the fact that understanding and analyzing it are also important.
Nonetheless, the most obvious objective of the Arabic grammar is to explain the
means of speech construction. This reason is served by its grammatical rules,
amply explaining the speech construction as it was in the early period of the
discipline. The study shows that way that traditional grammarians define the
discipline and speech in addition to their exposition of its issues and problems,
* أستاذ النحو كالصرؼ ادلشارؾ ،ؼ قسم اللغة العربية ،كلية اآلداب ،جامعة ادللك فيصل ،ادلملكة العربية السعودية.

النص كٖتليلو
ٌ  بُت مفهوـ بناء:النحو العريب
explain that Arabic grammar is built upon the mechanisms of speech construction
and its rules are meant to serve this particular objective; the observations of the
textual linguistics scholars had their traces in the discussions of Arabic scholars;
the discussion of modern textual linguistics among scholars on the definition of
text and its standards underscore that their view is to point out its features; this is
what sets apart between the Arabic grammar and text linguistics in their objective
and direction.
Keywords: Arabic grammar, Speech, Textuality, Text linguistics, Speech
Construction Standards
Abstrak:
Kajian bahasa merangkumi dua aspek utama: pembentukan ujaran oleh
penghantar mesej dan pemahamannya oleh penerima. Dengan premis bahawa
kedua-duanya saling mempengaruhi yang lainnya perbezaan di antara keduaduanya masih jelas. Tatabahasa Arab menekankan aspek pembentukan ujaran di
samping turut menekankan aspek pemahaman dan analisanya. Walaupun begitu,
tujuan utama tatabahasa Arab ialah untuk menjelaskan cara-cara pembentukan
ujaran. Ini dicapai melalui kaedah tatabahasanya yang dapat menjelaskan
pembentukan ujaran itu sebagaimana keadaannya ketika permulaan cabangan
ilmu mula muncul. Kajian ini menunjukkan bahawa cara para ahli tatabahasa
Arab mentakrifkan cabang ilmu ini dan juga perbincangan mereka terhadap isu
dan permasalahannya, menjelaskan bahawa tatabahasa Arab disandarkan kepada
mekanisma pembentukan ujaran serta kaedah-kaedahnya adalah untuk
melaksanakan objektif ini; pemerhatian pengkaji teks linguistik dapat dikesan di
dalam perbincangan para pengkaji bahasa Arab; perbicaraan teks linguistik
moden dalam kalangan pengkaji tentang takrifan teks dan piawaiannya
menekankan bahawa perbicaraan mereka adalah bertujuan untuk mengenalpasti
ciri piawaian tersebut; inilah yang membezakan tatabahasa Arab dan teks
linguistik dari segi arah tuju dan objektifnya.
Kata kunci: Tatabahasa Arab, Ujaran, Tekstualiti, Teks Linguistik, Piawaian
Pembentukan Ujaran.

:مقدمة
، فاألكؿ مهمة منشئ الكبلـ،) كفهمو (تفسَته، بناء الكبلـ: مها،يعٌت الدرس اللغوم ّتانبُت رئيسُت
 إال أنو يظل بينهما، كمع االعًتاؼ أبف كل كاحد من ىذين اجلانبُت يتأثر ابآلخر،كالثاين مهمة ادلتلقي
.اتبُت
 كإف كاف فهم الكبلـ كٖتليلو ال يستغٍت،كإذا نظران إىل النحو العريب صلده يعٌت ببناء الكبلـ
عنو؛ لكن يبقى اذلدؼ األكؿ كاألظهر كاألبرز للنحو العريب ىو كيفية بناء الكبلـ؛ لذا جاءت قواعد
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لتبُت كيفية إنشاء الكبلـ ،كىذا يظهر من أكؿ مراحل كضع ىذا العلم؛ أعٍت
النحو العريب كقوانينو؛ ٌ
النحو العريب.
فالركاية ادلشهورة يف بداية كضع النحو قصة أيب األسود الدؤيل مع ابنتو؛ حيث أخطأت يف بناء
اجلملة التعجبية ،فساقتها يف سياؽ االستفهاـ؛ جاءت يف كتاب أخبار النحويني البصريني للسَتايفُّ فيما
ركاه عن أيب األسود (أف ابنتو قالت لو يومان :اي ً
صلومها ،قالت:
أبت ما
أحسن السماء ،قاؿ :أم بنية ،ي
ي
ًإين مل أرد :أم و
أحسن السماءى،
شيء منها أحسن؟ إمنا تعجبت من حسنها ،قاؿ :إذف فتقويل :ما
ٌ
ٌ
ى
ُ
فحينئذ كضع كتاابن).
كالركاية اليت ذكرىا الزجاجي يف سبب تىػ ىو ُّجو سيبويو إىل تعلُّم العربية خطأ يف النطق؛ حيث
أخطأ ،لعدـ علمو بكيفية الكلمة ،فانتقده شيخو ،فعقد العزـ على تعلُّم العربية؛ حيث جاء عن محاد بن
سلمة قولو ( :جاء سيبويو مع قوـ يكتبوف شيئا من احلديث ،فكاف فيما أمليت ذكر الصفا عن رسوؿ هللا
يستمل ،فقاؿ( :صعد رسوؿ هللا ﷺ الصفاء)،
 فقلت( :صعد رسوؿ هللا الصفا) كىو الذم كاف
ٌ
فقلت :اي فارسي ال تقل الصفاء؛ ألف الصفا مقصور .فلما فرغ من رللسو كسر القلم كقاؿ :ال أكتب
ِ
يح ًك ىم العربيٌة!).
شيئان حىت أ ٍ
كيف و
قصة أليب األسود الدؤيل توضح أف سبب كضع العربية ىو حاجة ادلسلمُت اجلدد من غَت
العرب إىل معرفة اللغة عربية ،كىي أنو مر أبيب األسود سع هد ،ككاف رجبلن فارسيٌان ،من أىل بوزصلاف ،كاف
و
مجاعة من أى ٍىلً ًو ،فدنوا من قدامة بن مظعوف اجلمحي؛ فادعوا أهنم أسلموا على يديو،
قدـ البصرة مع
كأهنم بذاؾ من مواليو .فمر سعد ىذا أبيب األسود ،كىو يقود فرسو ،قاؿ :ما لك اي سعد ،ال تركب؟
قاؿ :إ ٌف فرسي ضالع .فضحك بو بعض من حضره ،قاؿ أبو األسود :ىؤالء ادلوايل قد رغبوا يف
ّ
اإلسبلـ ،كدخلوا فيو؛ فصاركا لنا إخوة ،فلو علمناىم الكبلـ ،فوضع ابب الفاعل كادلفعوؿ مل يزد عليو.
فهذه بعض ًٌ
العريب كيفية إنشاء الكبلـ منذ بداايتو ،ك ٌما
الركاايت اليت يتضح من خبلذلا أف غاية النحو ٌ
أف أبرز أسباب كضع النحو العريب بعد ا﵀افظة على كتاب هللا ،ىو شيوع اللحن ،كحاجة غَت العرب
ْ
لتعلم لغة دينهم اجلديد.
كابلنظر إىل ىذه األسباب صلدىا تؤدم إىل مقصد كاحد ىو :كيف يينطق ابلعربية كما كانت يف
عهد نزكؿ القرآف؟ لذا كاف تعريف النحو عند ابن جٍت ىو( :انتحاء مست كبلـ العرب يف تصرفو من
إعراب كغَته كالتثنية كاجلمع كالتحقَت كالتكسَت كاإلضافة كالنسب كالًتكيب كغَت ذلك ليلحق من ليس
من أىل اللغة العربية أبىلها يف الفصاحة فينطق هبا كإف مل يكن منهم)؛ٓ كلذلك كاف القياس الذم ىو
تعلم قواعد العربية ،يؤدم إىل التكلم ابلعربية ،قاؿ ابن جٍت( :ابب يف أف ما قيس على كبلـ العرب فهو
من كبلـ العرب ىذا موضع شريف .كأكثر الناس يضعف عن احتمالو لغموضو كلطفو .كادلنفعة بو عامة،
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نص أبو عثماف عليو فقاؿ :ما قيس على كبلـ العرب فهو من كبلـ العرب؛
كالتساند إليو مقو رلد .كقد ٌ
أال ترل أنك مل تسمع أنت كال غَتؾ اسم كل فاعل كال مفعوؿ كإمنا مسعت البعض فقست عليو غَته.
فإذا مسعت :قاـ زيد ،أجزت :ظرؼ بشر ،ككرـ خالد .قاؿ أبو علي :إذا قلت :طاب اخلشكناف .فهذا
ٔ
كبلـ العرب).
من كبلـ العرب ألنك إبعرابك إايه قد أى ٍد ىخ ٍلتىو ى
كعرفو الغزين دمحم بن مسعود (تُِْ-ق) أبنو (صناعة علمية يعرؼ هبا أحواؿ كبلـ العرب
ٕ
من جهة ما يصح كيفسد يف التأليف ليعرؼ الصحيح من الفاسد).
كالقصد منو :الوصوؿ إىل النطق كما ينطق العريب دكف خطأ أك فساد .قاؿ ابن السراج( :النحو إمنا أريد
ٖ
بو أف ينحو ادلتكلم إذا تعلمو كبلـ العرب).
كإىل ىذا أشار اذلامشي يف تعريفو للنحو( :النحو :يف اصطبلح العلماء ىو قواعد ييعرؼ هبا
أحواؿ أكاخر الكلمات العربية اليت حصلت بًتكيب بعضها مع بعض من إعراب كبناء كما يتبعهما،
ٗ
كٔتراعاة تلك األصوؿ يُيفظ اللساف عن اخلطأ يف النطق ،كييعصم القلم عن الزلل يف الكتابة كالتحرير).
فهو صناعة ٖتصل ابلتعلم كالدربة؛ لذا فإف النحو يقوـ على بناء الكبلـ ،فهو يضع القواعد كاآلليات
اليت تؤدم إىل بناء النص بناء سليمان ،بدءان من الكلمة ،كانتهاء ابلنص الذم قد يستغرؽ كتاابن كامبلن.
ك(يظن كثَت من الناس أف النحو ىو اإلعراب ،كالصواب أف النحو أمشل كأعم من اإلعراب؛ فالنحو
دراسة للعبلقات اليت تربط بُت الكلمات يف اجلملة الواحدة مع بياف كظائفها ... ،كبداخل النحو تلتقي
َُ
كل أنظمة ادلستوايت اللغوية األخرل :صوتية ،صرفية ،داللية).
كإف الناظر يف الدراسات اللغوية احلديثة جيدد فيها ٕتنيان على النحو العريب بصور متعددة ،من
النص
ذلك كصفو أبنو ضلو يعٌت ابجلملة فقط ،كال عبلقة لو
ابلنص؛ ما جيعلو قاصران عن فهم ٌ
ٌ
كتفسَته؛ُُكىذا ما آؿ هبم إىل مقارنتو بنحو النص يف الدرس احلديث ،كزلاكلة الوقوؼ على الفرؽ
بينهما.
النص؛ ألف لكل منهما كجهة
جاء ىذا البحث؛ ليقف على طبيعة النحو العريب ،كالفرؽ بينو كبُت ضلو ٌ
النص،
النص ،بدءان من معايَت ٌ
النص ىدفو ٖتليل ٌ
النص ،كضلو ٌ
ىو موليها ،فالنحو العريب ىدفو بناء ٌ
نص
كانتهاءن بتحقق تلك ادلعايَت اليت بتحققها ُيكم عليو ٌ
ابلنصيٌة ،كىو هبذا منهج يقوـ على ٖتليل ٌ
النص ليضع معامل بنائو ،كالثاين يبدأ
موجود؛ للبحث عن ٌ
نصيٌتو ،كىذا الفارؽ بينهما ،فاألكؿ يبدأ قبل ٌ
النحوين ،كاف ىذا البحث على النحو اآليت:
النص ليكتشف معامل ٌ
بعد ٌ
نصيٌتو .كلبياف طبيعة كبل ى

العرب
أوالً :طبيعة النحو
ي
إذا أتملنا يف النحو العريب كجدانه قواعد تعٌت بكيفية بناء الكبلـ ادلفيد ،كما اجلملة إال جزء منو ،كىذا
مباحث النحو ،بدءان من تعرفيو ،كانتهاءن ّتميع أحكامو ،فالنحو كما عرفو
يظهر جليٌان يف تناكؿ العلماء
ى
يونيو َُِٕـ
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الفاكهي ً
و
ؼ هبا أحواؿ الكلم إعراابن كبناء)؛ُِ أم أف من يتعلم النحو يستطيع أف يعرؼ
(ع ٍل هم
أبصوؿ يػي ٍعىر ي
كيف يركب كبلمو كما كانت تصنع العرب يف كبلمها .كهبذا (يلحق من ليس من أىل اللغة العربية
ُّ
أبىلها يف الفصاحة ،فينطق هبا كإف مل يكن منهم).
ضمن
أىَّما الكبلـ الذم يعٌت بو الدرس النحوم فقد جاء يف مقدمة كتب النحو َّ
فعرفوه أبنو :ما تى ى
ُْ
من ال ىكلًم إسنادا يمفيدان مقصودان لذاتو.
يعرفوا اجلملة يف ادلقدمات ،بل عرفوا الكبلـ ،كىذا ُّ
كادلبلحظ أف العلماء مل ًٌ
يدؿ على أف النحو
ً
ؼ بو كيفيٌة بناء الكبلـ.
عر ي
يعٌت ابلكبلـ كليس ابجلملة ،فهو ع ٍل هم يي ى
مبنية على اجلملة بل على معاين النحو من الفاعلية،
كشلًٌا يؤيد ىذا أف أبواب النحو مل تكن ن
كادلفعولية كاإلضافة كغَتىا ،فلو كاف ضلو و
مجلة لكانت دراستو تنطلق من احلديث عن اجلملة كمكوانهتا،
كإمنا كاف احلديث يف أبواب النحو عن أحكاـ ادلوضوعات النحوية اليت تكوف يف رلملها الكبلـ ،ادلًتابط
كادلفيد.

كشلًٌا يؤيد أيضان ىكو ىف احلديث يف أبواب النحو يتجاكز احلديث عن اجلملة إىل احلديث عن بناء
الكبلـ ما يظهر يف أبواب عديدة .جاء يف ابب الفاعل مثبلن عند حديثهم عن عدـ جواز حذفو كأنٌو ال
ض ىمىر ،كيكوف عائدان على مذكور سابق أك مفهوـ من الكبلـ ،كإىل ىذا
فإما أى ٍف يي ٍذ ىكىر أك أى ٍف يي ٍ
ب ٌد منوٌ ،
أشار ابن ىشاـ يف أكضح ادلسالك؛ حيث قاؿ عن احلي ٍك ًم الثالث من أحكاـ الفاعل ( الثالث :أنو ال َّ
بد
منو ،فإف ظهر يف اللفظ ضلو :قاـ زي هد ،كالزيداف قاما ،فذاؾ ،كإال فهو ضمَت مستًت راجع َّإما دلذكور ،كػ:
ً
(زي هد قاـ) كما مر ،أك دلا دؿ عليو الفعل ،كاحلديث( :الى يػزًين َّ ً
ب
الزًاين ح ى
ىٍ
ُت يىػ ٍزًين ىك يى ىو يم ٍؤم هن ،ىكالى يى ٍشىر ي
ُٓ
ً
ً
ب يى ىو :أم :الشارب ،أك دلا دؿ عليو الكبلـ أك احلاؿ
اخلى ٍمىر ح ى
ب ىك يى ىو يم ٍؤم هن) ،أم :ىكالى يى ٍشىر ي
ُت يى ٍشىر ي
ت التػَّراقًي﴾ ُٔ،أم :إذا بػلىغى ً
ادلشاىدة ،ضلو ﴿ :ىك َّبل إً ىذا بػلىغى ً
كح ،كضلو قوذلم( :إًذا ىكا ىف ىغدان فأٍتًٍت)،
الر
ت
ُّ
ى
ى
ي
ى ى
كقولو:
إىل قىطىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًرم ال إخالىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك ر ً
اضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيا
ػيك حػ ػ ػ ػ ػ ٌػىت ت ػ ػ ػ ػ ػ يػرٌدين
ف ػ ػ ػ ػ ػػإ ٍف ىكػ ػ ػ ػ ػ ػا ىف ال ييرض ػ ػ ػ ػ ػ ى
ٌ
أم( :إًذىا ىكا ىف يى ىو  ،أم :ما ضلن اآلف عليو من سبلمة ،أك فإف كاف ىو ،أم :ما تشاىده مٍت) ُٕ.كمنها
ما يذكركنو يف األبواب النحوية عند احلديث عن التقدير الذم يتغَت بو كجو اإلعراب؛ إذ لو كانت
أحكاـ النحو خاصة ابجلملة دلا تغَت احلكم اإلعرايب أبمور خارج نطاؽ اجلملة ،كمن ذلك احلديث عن
نصوا على أ ٌف ذلا ثبلثة أحواؿ :كجوب النصب هبا ،ككجوب إلغائها،
(إذف) الناصبة للفعل ادلضارع ،فقد ٌ
كحدىا ،فمن ذلك قولك :زيد يقوـ
كجواز األمرين .كالوجو الثالث يؤثر يف بناء الكبلـ ال بناء اجلملة ى
كإذف يكرمك ،فإذا كانت الواك عاطفة على اخلرب كجب الرفع؛ ألنك تعطف على اخلرب (يقوـ)؛ ألف
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النص كٖتليلو
النحو العريب :بُت مفهوـ بناء ٌ

ادلعٌت :زيد يكرمك .كإف كانت الواك مل تعطف على اخلرب ،ككاف العطف على اجلملة ادلتقدمة كجب
النصب؛ ألف ادلعٌت :أف تعطف مجلة (إذف يكرمك) على مجلة (زيد يقوـ) كليس على (يقوـ) فقط،
كادلعٌت خيتلف فيهما ،فمعٌت الرفع أ َّ
ىف زيدان يعمل ىذين العملُت ،كمها القياـ كاإلكراـ ،أ َّىما على النصب
فيكوف القياـ سببان لئلكراـ.
كعند احلديث يف ابب االبتداء صلد التجاكز عن مجلة االبتداء إىل احلديث عن ركابط اجلملة
اخلربية ابجلملة الكربل ،كاحلديث عن حذؼ ادلبتدأ أك اخلرب يف سياقات كبلمية تتجاكز اجلملة ،كالقسم
يف ضلو :امين هللا ألفعلن ،يف ذميت ألفعلن ،كيف سياؽ الشرط ،ضلو :لوال عمرك ذللك بكر ،كغَتىا.
اب النحو جيد كثَتان من ىذه الشواىد اليت تبُت أف ادلقصود من الدرس النحوم ىو بناء
كادلتتبع أبو ى
الكبلـ ،كليس بناء اجلملة فقط.

النحوي
اثنياً :ادلقصود ابلكالم يف الدرس
ي
دلػَّا تقرر فيما سبق أ َّ
ىف النحو العريب يبحث يف الكبلـ ككيفية بنائو ،فماذا يقصد العلماء ٔتصطلح الكبلـ؟
النص يف الدرس احلديث ،كىذا ادلفهوـ ىو
إف العلماء جيمعوف على أف معٌت الكبلـ ىو ما يطابق معٌت ٌ

ادلستقر عند مجيع العلماء من النحويُت كاللغويُت كالببلغيُت ،كادلفسرين كشراح احلديث كغَتىم ،فكل
نص سواء أكاف ىذا النص من القرآف الكرمي ،أـ السنة ادلطهرة ،أـ كبلـ
من تصدل للحديث عن ٌ
العرب نثره كشعره ،فإنو يطلق عليو مصطلح الكبلـ.
عرب عن الكبلـ أبنو اجلمل ادلفيدة؛ لذا
كأكؿ من نشَت إىل قولو إماـ النحاة سيبويو؛ حيث ٌ
ت) إًَّمنا
خصو بوقوعو بعد القوؿ؛ ألف القوؿ ال يقع بعده إال اجلمل ادلفيدة ،قاؿ سيبويو (كا ٍعلى ٍم أى َّف (قػيلٍ ي
ٌ
ُٖ
كقعت يف كبلـ العرب على أف يٍُيكى هبا ،كإمنا ىٍٖت ًكي بعد القوؿ ما كاف كبلمان ال قوالن) ،كىذا ما
أ َّ
ىك ىده ابن مالك؛ حيث قاؿ( :صرح سيبويو يف مواضع كثَتة من كتابو ٔتا يدؿ على أف الكبلـ ال يطلق
قلت يف كبلـ العرب إمنا كقعت على أف ُيكى
حقيقة إال على اجلمل ادلفيدة ،فمن ذلك قولو :كاعلم أف ي
هبا ما كاف كبلما ال قوال) ،عٌت ابلكبلـ اجلمل ،كابلقوؿ ادلفردات ،كال يريد أف القوؿ سلصوص
ابدلفردات ،فإف إطبلقو على اجلمل سائغ ابتفاؽ .كقد مسَّى االعتقاد قوالن؛ ألى َّف االعتقاد ال يػي ٍف ىه يم َّإال

بغَته ،كالقوؿ قد ال يتم معناه إال بغَتهٓ ،تبلؼ الكبلـ فإنو اتـ ادلعٌت بنفسو ،كلذلك أطلق على القرآف
أنو كبلـ هللا تعاىل ،كمل يطلق عليو أنو قوؿ هللا تعاىل ،كقد شاع إطبلؽ القوؿ على ما ال يطلق عليو
كبلـ) ُٗ،كقوؿ أيب النجم:
اشدا
إًنك ال ترجع إال حامدان
َّـ ر ن
قالت لو الطَت تىػ ىقد ٍ

يونيو َُِٕـ
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ككافقو أبو حياف يف فهم كبلـ سيبويو؛ حيث قاؿ( :كظاىر كبلـ سيبويو –رمحو هللا-أف الكبلـ
َِ
ال يطلق حقيقة إال على اجلمل ادلفيدة).
كجعلو انظر اجليش ما اصطلح عليو النحاة (كأما الكبلـ فهو يف اصطبلح النحاة :عبارة عن
ُِ
اجلمل ادلفيدة).
النص؛ حيث يقوؿ يف
كىذا أبو عبيدة (َِٗق) يستخدـ مصطلح الكبلـ فيما ينطبق على ٌ
حديثو عن القرآف الكرمي ،كىو أمسى النصوص كأعبلىا كأ٘تها( :قالوا :إمنا أنزؿ القرآف بلساف عريب مبُت،
وؿ إًَّال بًلً ً
كتصداؽ ذلك يف آية من القرآف ،كيف آية أخرل﴿ :كما أىرس ٍلنا ًمن رس و
ساف قىػ ٍوًم ًو﴾ ِِ،فلم ُيتج
ى ٍى ٍ ىي
السلف كال الذين أدركوا كحيو إىل النيب ﷺ أف يسألوا عن معانيو؛ ألهنم كانوا عرب األلسن ،فاستغنوا
بعلمهم بو عن ادلسألة عن معانيو ،كعما فيو شلا يف كبلـ العرب مثلو من الوجوه كالتلخيص .كيف القرآف
مثل ما يف الكبلـ العريب من كجوه اإلعراب ،كمن الغريب ،كادلعاين) ِّ.كقاؿ أيضان( :ففي القرآف ما يف

كف عن
العريب من الغريب كادلعاين ،كمن ا﵀تمل من رلاز ما اختصر ،كرلاز ما حذؼ ،كرلاز ما ٌ
الكبلـ ٌ
خربه ،كرلاز ما جاء لفظو لفظ الواحد ككقع على اجلميع ،كرلاز ما جاء لفظو لفظ اجلميع ككقع معناه
على االثنُت ،كرلاز ما جاء لفظو خرب اجلميع على لفظ خرب الواحد ،كرلاز ما جاء اجلميع يف موضع
الواحد إذا أشرؾ بينو كبُت آخر مفرد ،كرلاز ما خرب عن اثنُت أك عن أكثر من ذلك ،فجعل اخلرب
خرب عن اثنُت أك أكثر من ذلك ،فجعل اخلرب لؤلكؿ
للواحد أك للجميع ك ٌ
كف عن خرب اآلخر ،كرلاز ما ٌ
خرب عن اثنُت أك عن أكثر من ذلك ،فجعل اخلرب لآلخر منهما ،كرلاز ما جاء من
منهما ،كرلاز ما ٌ
لفظ خرب احليواف كادلوات على لفظ خرب الناس كاحليواف كل ما أكل من غَت الناس كىي الدكاب كلٌها،
كرلاز ما جاءت سلاطبتو سلاطبة الغائب كمعناه سلاطبة الشاىد ،كرلاز ما جاءت سلاطبتو سلاطبة الشاىد،
كحولت سلاطبتو ىذه إىل سلاطبة الغائب ،كرلاز ما يزاد من حركؼ الزكائد كيقع رلاز الكبلـ
مث تركت ٌ
على إلقائهن ،كرلاز ادلضمر استغناء عن إظهاره ،كرلاز ادلكرر للتوكيد ،كرلاز اجململ استغناء عن كثرة
ُيوؿ من خربه إىل خرب غَته بعد أف يكوف من سببو ،فيجعل
التكرير ،كرلاز ادلق ٌدـ ك ٌ
ادلؤخر ،كرلاز ما ٌ
ِْ

خربه للذم من سببو كيًتؾ ىو .ككل ىذا جائز قد تكلموا بو).
كمثلو عند ابن قتيبة (ِٕٔق) يف أتكيل مشكل الكبلـ عند حديثو عن القرآف الكرمي( :كمجع
ً
يت ىج ىو ًام ىع الٍ ىكلًًم) .فإف
الكثَت من معانيو يف القليل من لفظو ،كذلك معٌت قوؿ رسوؿ هللا ﷺ( :أيكت ي
ًً
ً
ً
ُت﴾ ِٓ،كيف
الع ٍف ىو ىكأٍ يم ٍر ًابلعيٍرؼ ىكأ ٍىع ًر ٍ
ض ىع ًن اجلىاىل ى
شئت أف تعرؼ ذلك فتدبر قولو سبحانو ﴿ :يخذ ى
مجع لو هبذا الكالم كل خلق عظيم ،ألف يف ( يخ ًذ الٍ ىع ٍف ىو) :صلة القاطعُت ،كالصفح عن الظادلُت،
كغض
كإعطاء ادلانعُت .كيف (األمر ابلعرؼ) :تقول هللا كصلة األرحاـ ،كصوف اللٌساف عن الكذب،
ٌ
ِٔ
الطٌرؼ عن احلرمات.)....
ُِ
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كيقرر أبو احلسن األخفش أف الكبلـ ىو رلموعة من اجلمل ادلفيدة ،كىو ما ُيقق مفهوـ
النص ،فيقوؿ( :كشلا يدؿ على أف الكبلـ ىو اجلمل ادلًتكبة يف احلقيقة قوؿ كثَت:
ٌ
كبلمها
لىو يسمعيو ىف ىك ىما ي
مسعت ى

كس يجودا
ىخُّركا ىلعٍبػلىة يرٌكعا ي

فمعلوـ أف الكلمة الواحدة ال تشجي كال ٖتزف كال تتملك قلب السامع ،كإمنا ذلك فيما طاؿ من الكبلـ
ِٕ
كأمتع سامعيو لعذكبة مستمعو كرقة حواشيو).
كإذا إتهنا إىل شيخ الببلغيُت كعمادىم ،عبد القاىر اجلرجاين ،كجدان أف مصطلح الكبلـ
عنده موافق دلصطلح النص على التفصيل كاإلمجاؿ ،كمن ذلك قولو يف حديثو عن الشعر( :أما من زعم
أف ذمو -يعٍت الشعر -لو من أجل ما جيد فيو من ىزؿ كسخف ككذب كابطل ،فينبغي أف يذـ الكبلـ
كلو ،كأف يفضل اخلرس على النطق ،كالعي على البياف ،فمنثور كبلـ الناس على كل حاؿ أكثر من
منظومو ،كالذم زعم أنو ذـ الشعر من أجلو كعاداه بسببو فيو أكثر؛ ألف الشعراء يف كل عصر كزماف
معدكدكف ،كالعامة كمن ال يقوؿ الشعر من اخلاصة عديدة الرمل ،كضلن نعلم أف لو كاف منثور الكبلـ
جيمع كما جيمع ادلنظوـ ،مث عمد عامد فجمع ما قيل من جنس اذلزؿ كالسخف نثرا يف عصر كاحد،
ِٖ
ألرىب على مجيع ما قالو الشعراء نظما يف األزماف الكثَتة ،كلغمره حىت ال يظهر فيو).
كقاؿ أيضان( :كإف زعم أنو ذ ٌـ الشعر من حيث ىو موزكف مقفى ،حىت كأف الوزف عيب ،كحىت
ؼ لو
ظم نىظٍ ىم الشعر ،اتضع يف نفسو ،كتغَتت حالو ،فقد أبعد ،كقاؿ قوالن ال يػي ٍعىر ي
كأف الكبلـ إذا ني ى
ِٗ
ًَّ
قبيح).
لشعر ه
كقبيحو ه
حسن ،ي
كبلـ فحسنيو ه
معٌت ،كخالف العلماء يف قوذلم :إمنا ا ي
أكؿ ما أعملت فيو القرائح ،كعلقت بو األفكار
كىذا الزركشي يتحدث عن النص القرآين بقولو( :فًإ َّف ى
ص عن أسرار التنزيل ،كالكشف عن حقائق التأكيل الذم تقوـ بو ادلعامل ،كتثبت الدعائم،
اللواقح فى ٍح ه
فهو العصمة الواقية ،كالنعمة الباقية ،كاحلجة البالغة ،كالداللة الدامغة ،كىو شفاء الصدكر ،كاحلكم العدؿ
عند مشتبهات األمور كىو الكبلـ اجلزؿ كالفصل الذم ليس ْتزف سراج ال خيبو ضياؤه كشهاب ال خيمد
نوره كثناؤه كْتر ال يدرؾ غوره ... ،هبر ٘تكن فواصلو ،كحسن ارتباط أكاخره كأكائلو كبديع إشاراتو
كعجيب انتقاالتو من قصص ابىرة إىل مواعظ زاجرة كأمثاؿ سائرة كحكم زاىرة كأدلة على التوحيد ظاىرة
كأمثاؿ ابلتنزيو كالتحميد سائرة كمواقع تعجب كاعتبار كمواطن تنزيل كاستغفار إف كاف سياؽ الكبلـ
ترجية بسط كإف كاف ٗتويفا قبض كإف كاف كعدا أهبج كإف كاف كعيدا أزعج كإف كاف دعوة حدب كإف
َّ
كاف زجرة أرعب كإف كاف موعظة أقلق كإف كاف ترغيبا شوؽ).
ككذا فعل اإلماـ النوكم يف شرحو على صحيح مسلم؛ حيث استخدـ الكبلـ ٔتعٌت النص ،كىو
أم:
كثَت عنده ،كمن قولو يف شرحو قىػ ٍوىؿ ادلصطفى ﷺ ( :ىكىك ٍع يد ىؾ ا ٍحلى ُّق) ،قاؿ( :قولو ككعدؾ احلق ٌ
يونيو َُِٕـ
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ت عليو لئبل
كمعٌت صدؽ لقاؤؾ حق أم البعث كقيل ادلوت كىذا القوؿ ابطل يف ىذا ادلوضع ،كإًَّمنا نىػبَّػ ٍه ي
ُّ
يػي ٍغتىػَّر بو ،كالصواب :البعث ،فهو الذم يقتضيو سياؽ الكبلـ كما بعده.)...
النص ،إطبلقهم عليو لفظ كلمة ،كىم يعنوف هبا الكبلـ،
كدليل آخر على أهنم يعنوف ابلكبلـ ٌ
فهذا ابن فارس يصرح أبهنم يطلقوف لفظ الكلمة على النص مهما اختلف نوعو سواء كاف قصة أك
قصيدة أك غَتىا ،كىم يريدكف بو الكبلـ ،قاؿ(( :كلم) ،الكاؼ كالبلـ كادليم أصبلف :أحدمها يدؿ على
نطق مفهم ،كاآلخر على جراح .فاألكؿ الكبلـ .تقوؿ :كلمتو أكلمو تكليما ... ،مث يتسعوف فيسموف
ِّ
اللفظة الواحدة ادلفهمة كلمة ،كالقصة كلمة ،كالقصيدة بطوذلا كلمة).
كإطبلؽ لفظ الكلمة على القصيدة ،أك اخلطبة متواتر عند العلماء ،فهذا اذلركم يستخدمها:
( كالكلمة تقع على احلرؼ الواحد من حركؼ اذلجاء ،كتقع على لفظة مؤلفة من مجاعة حركؼ ذات
معٌت ،كتقع على قصيدة بكماذلا كخطبة أبسرىا .يقاؿ :قاؿ الشاعر يف كلمتو أم يف
ّْ

قصيدتو)ّّ.كاجلوىرم أيضان ينص على أف (الكلمة القصيدة بطوذلا).
النص يف
بعض من كثَت من كبلـ العلماء ،كتطبيقاهتم ،على مفهوـ الكبلـ ادلرادؼ
ىذا ه
مفهوـ ٌ
ى
الدراسات احلديثة ،كمل أرد االستقصاء بل ىو مناذج قليلة لً ىك وٌم كثَت ،كىذا مستقر عندىم لذا ال ُيتاجوف
إىل تعريفو؛ ألف ادلعركؼ ال يعرؼ.
ردان على القائلَّ :
كدلػَّا كاف األمر على ىذا النحو َّ
(إف ادلفهوـ
فإف فيما سبق ما ميكن اعتباره ٌ
(نص) مفهوـ حديث يف الفكر العريب ادلعاصر .كىو ليس كليد ىذا الفكر ،ك َّإمنا ىو
االصطبلحي لكلمة ٌ
شىت العلوـ احلديثة ،كافد علينا من احلضارة الغربية .كىذا ما جيعل البحث عن
كغَته من مفاىيم كثَتة يف ٌ
يدؿ عليو يف كقتنا احلاضر ،ضرابن من
أصوؿ ىذا ادلصطلح يف الًتاث الفكرم العريب ،كربط ذلك ٔتا ٌ
ّٓ
التحمل الذم ال ترجى منو فائدة).
ٌ

النص
اثلثاً :حنو ي
النص كما يتصل بو من مفاىيم ابىتماـ
النص من ادلصطلحات اللغوية احلديثة ،ك(حظي مصطلح ٌ
يعد ٌ
الدارسُت ال يػم ٍح ىدثًُت ،ككضعت يف ىذا ادلوضوع دراسات كثَتة ،إال أهنا مل تتفق على ح ٌد اثبت دلصطلح
ّٔ
(فثمة
الدارسُت،
اىتمامات
ك
فيها،
يذكر
اليت
اللغوية
احلقوؿ
على
بناء
يفو
ر
تع
يف
اختلف
ك
النص).
ٌ
ٌ
النص -كما سنرل-إىل ح ٌد التناقض أحياانن كاإلهباـ
اختبلؼ شديد بُت ىذه االٕتاىات يف تعريف ٌ
أحياانن أخرل ،فبل يوجد تعريف معًتؼ بو من قًبىل عدد مقبوؿ من الباحثُت من إتاىات علم لغة النص
بشكل مطلق) ّٕ،كمن أبرز ىذه التعاريف:

ُْ
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النص كٖتليلو
النحو العريب :بُت مفهوـ بناء ٌ

تعريف فاينريش( :كحدة كلية مًتابطة األجزاء؛ فاجلمل يتبع بعضها بعضان كفقان لنظاـ سديد،
ْتيث تسهم كل مجلة يف فهم اجلملة اليت تليها فهمان معقوالن ،كما تسهم اجلملة التالية من انحية أخرل
ّٖ
يف فهم اجلمل السابقة عليها فهمان أفضل).
تعريف مشيلت( :جزء حدد موضوعيان (زلوراين) من خبلؿ حدث اتصايل ذم كظيفة اتصالية
ّٗ
(إصلازية)).
َْ
تعريف األزىر الزاند( :نسيج من الكلمات يًتابط بعضها مع بعض).
تعريف برينكر( :تتابع متماسك من عبلمات لغوية أك مركبات من عبلمات لغوية ال تدخل (ال
ُْ
ٖتتضنها) ٖتت أية كحدة لغوية أخرل (أمشل)).
النص ،كاخلبلؼ على تعريف لو ،جعل الدارسُت يقفزكف للحديث
كلعل ىذا التباين يف تعريف ٌ
النص ،متجاكزين التعريف ادلانع اجلامع لو ،متناكلُت معايَت سبعة ،حددىا (ركبرت آالف دم
عن مفهوـ ٌ
ً
النصيَّة أساسان مشركعان إلجياد النصوص كاستعماذلا؛ حيث
بو جراند)؛ يرل أف ىذه ادلعايَت ىي اليت ٕتعل ٌ
ِْ
لو فقد أحدىا ،ذلدمت صفة النصية ،كىذه ادلعايَت ىي:
 .1السبك (( )Cohesionالتضام)
النص مع بعضها ،سواء على مستول اجلملة الواحدة أك اجلمل ادلتجاكرة
السبك يعٌت بطريقة ربط أجزاء ٌ
النص ،كذلك من خبلؿ أدكات الربط اللغوية أك النحوية ،كاإلحالة ،كالتكرار،
اليت يتكوف منها ٌ
الرصفي،
كاحلذؼ ،كأدكات الربط ،كالتعليل ،كغَتىا ،كفق قواعد زلددة .ككل ذلك ألجل ٖتقق الًتابط
ٌ
كتى ى ً
النص ،كيف إطار ٘تاسكو يف ذاتو ،كىو ما يؤدم إىل ترابطو كاستمراريتو.
ض ٌاـ أجزاء ٌ

 .2احلبك (( )Coherenceااللتحام ،التقارن ،االتساق)

النص مع بعضها ،على ادلستول ادلعنوم الداليل؛ ْتيث تكوف الكلمات
احلبك يعٌت بطريقة ربط أجزاء ٌ
معنواين كدالليٌان ،كذلك عن طريق آليات الربط ادلعنوم ،كالعموـ كاخلصوص،
كاجلمل كالفقرات متوافقة ٌ
كاإلطبلؽ كالتقييد ،كالسبب كالنتيجة ،كترتيب األحداث منطقيان ،كرصد ادلواقف يف تسلسلها ،كبياف
معنواين كدالليٌان ،فإ ٌف ذلك يؤدم إىل
النص يف ذاتو ٌ
التجارب اإلنسانية .كدلػَّا كاف احلبك يقوـ على بناء ًٌ
النص كاجلمل يف سبيل ذلك.
اٖتاد مفردات ٌ

 .3القصـد ()Intentionality

النص ،أك التعبَت عن مراده بصورة من صور اللغة
القصد ،كىو يعرب عن أف ادلتكلم قاصد إنشاءى ٌ
ادلتماسكة كا﵀بوكة ،فبل ب ٌد أف يكوف ادلتكلم أك منشئ الكبلـ (النص) قاصدان لو لفظان كمعٌت.

يونيو َُِٕـ
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يقوؿ دم بوجراند( :كىو يتضمن موقف منشئ النص من كوف صورة ما من صور اللغة قيصد هبا أف
النص كسيلة من كسائل متابعة خطٌة معيٌنة للوصوؿ إىل
تكوف ٌ
نصان يتمتع ابلسبك كاحلبك ،كأف مثل ىذا ٌ
ّْ
غاية بعينها).
ْ .القبول (( )Acceptabilityادلقبولية)

نصان.
للنص ،كإدراؾ معناه ،كادلوافقة على اعتباره ٌ
القبوؿ ،كىو يعرب عن تقبل ادلتلقي (ادلستمع كالقارئ) ٌ
النص إزاء كوف صورة ما من صور اللغة ينبغي ذلا أف
يقوؿ دم بوجراند( :كىو يتضمن موقف مستقبل ٌ
ْْ
نص ذك سبك كالتحاـ).
تكوف مقبولة من حيث ىي ٌ
.5اإلعالم (( )Informativityاإلخبارية)

(النص) ،كإفادتو معٌت جديدان عند ادلتلقي (ادلستمع
اإلعبلمية ،كىو يعرب عن مدل جدكل الكبلـ
ٌ
للنص على
للنص ،كالفرؽ بُت اإلعبلمية كالقبوؿ ،أف القبوؿ موافقة ادلتلقي (ادلستمع كالقارئ) ٌ
كالقارئ) ٌ

النص عند ادلتلقي (ادلستمع كالقارئ) ،من جهة ادلعرفة ادلسبقة
أنو نص ،أما اإلعبلمية فتتعلق ٔتحتول ٌ
كعدمها ،أك معرفة الزمو .يقوؿ دم بوجراند( :ىي العامل ادلؤثر ابلنسبة لعدـ اجلزـ يف احلكم على الوقائع
نصي يف مقابل البدائل ادلمكنة ،فاإلعبلمية تكوف عالية الدرجة عند كثرة
النصيٌة ،أك الوقائع يف عامل ٌ
البدائل ،كعند االختيار الفعلي لبديل من خارج االحتماؿ .كمع ذلك صلد لكل نص إعبلمية صغرل
ْٓ
على األقل تقوـ كقائعها يف مقابل عدـ الوقائع).
 .6ادلقامـية (( )Situationalityرعاية ادلوقف)
(النص) للمقاـ ،فلكل مقاـ مقاؿ ،كلكل حادثة حديث ،فهي مرتبطة
تعرب ادلقامية عن مناسبة الكبلـ
ٌ
ص) مناسب ادلوقف كالظركؼ ا﵀يطة بو .يقوؿ دم بوجراند( :كىي تتضمن
بعوامل ٕتعل الكبلـ (الن ٌ
النص يف صورة عمل ميكن لو أف
النص مرتبطان ٔتوقف سائد ميكن اسًتجاعو ،كأييت ٌ
العوامل اليت ٕتعل ٌ
ْٔ
يراقب ادلوقف كأف يغَته).
التناص ()Intertextuality
 .7ي

التناص عن عبلقة النص بغَت من النصوص األخرل ،من حيث اإلفادة منها أتثران كأتثَتان.
يعرب مصطلح
ٌ
نص ما كنصوص أخرل مرتبطة بو كقعت يف حدكد ٕتربة
يقوؿ دم بوجراند( :كىو يتضمن العبلقة بُت ٌ
سابقة ،سواء بواسطة أـ بغَت كاسطة .فاجلواب يف ا﵀ادثة أك أم ملخص يذكر بنص ما بعد قراءتو
مباشرة ميثبلف تكامل النصوص ببل كاسطة ،كتقوـ الوساطة بصورة أكسع عندما تتجو األجوبة أك النقد
إىل نصوص كتبت يف أزمنة قدمية .كتكامل النصوص عامل أكرب يف رلاؿ ٖتديد أنواع النصوص حيث
ْٕ
تتشكل التوقعات ابلنسبة لطوائف كاملة من الوقائع اللغوية).
العرب.
رابعاً :معايري بناء النص يف الكالم
ي

ُٔ
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النص كٖتليلو
النحو العريب :بُت مفهوـ بناء ٌ

(النص) كذلك من خبلؿ
إف الناظر يف كتب النحو العريب جيد أف العلماء ٖتدثوا عن معايَت بناء الكبلـ
ٌ
حديثهم عن تعريفو ،كاحلديث عن ٘تاسك الكبلـ ،كداللتو على معٌت ُيسن السكوت عليو ،كإفهاـ
ادلتلقي (ادلخاطب ،كالقارئ) ،كغَتىا شلا سيأيت ذكره.
عرؼ العلماء الكبلـ أبنو اللفظ ادلركب ادلفيد ادلقصود ،كإف اختلفت عبارهتم يف ذلك إال
لقد ٌ
أهنا متقاربة ،فعرفو الزسلشرم أبنو( :الكبلـ ىو ادلركب من كلمتُت أسند إحدامها إىل األخرل ،كذلك ال
يتأتى إال يف امسُت ،كقولك :زيد أخوؾ ،كبشر صاحبك ،أك يف فعل كاسم ،ضلو قولك :ضرب زيد،
ْٖ
كانطلق بكر ،كيسمى اجلملة).
ْٗ
كعرفو ابن عصفور( :اللفظ ادلركب ادلفيد ابلوضع).
َٓ
ودا لذاتو).
ضمن من ال ىكلًم إسنادا يم ن
كعرفو ابن مالك أبنو( :ما تى ى
صن
فيدا ىم ٍق ي
كبلمهم جيد أف ذلم قيودان (معايَت) للحكم على الكبلـ ،كىذه القيود (ادلعايَت) كما تتضح من
كادلتأمل ى
كبلمهم ،ىي:

.1اللفظ؛ فالكبلـ عند النحاة ىو اللفظ؛ ألنٌو يف اللغة (يطلق على أشياء منها :نفس الفعل الذم ىو

التكلم ... ،كمنها :ما يفهم من حاؿ الشيء ،كمنها :اإلشارة ،كمنها :ادلعاين اليت يف النفس ،كمنها

اجلمل ادلفيد).

ُٓ

.2الرتكيب؛ كيقصدكف بو الًتكيب اإلسنادم ،الذم يتكوف من مسند كمسند إليو ،كأقلو كلمتاف ،اسم
كاسم ،ضلو :هللا ربنا ،أك اسم كفعل ،ضلو :خرج زيد .كيف ذلك يقوؿ ابن يعيش( :كقولو( :من كلمتُت)
عما أيتلف من احلركؼ ،ضلو األمساء ادلفردة ،ضلو زيد ،كعمرك ،كضلومها .كقولو (أسند
فصل احًتز بو ٌ
إحدامها إىل األخرل) ،فصل اثف احًتز بو عن مثل (معديكرب) ك(حضرموت) ،كذلك أف ادلركب على
ضربُت :تركيب إفراد ،كتركيب إسناد .فًتكيب اإلفراد أف أتيت بكلمتُت فًتكبهما كٕتعلهما كلمة كاحدة
إبزاء حقيقة كاحدة ،بعد أف كانتا إبزاء حقيقتُت ،كىو من قبيل النقل ،كيكوف يف األعبلـ ،ضلو:
(معديكرب) ك(حضرموت)( ،كقايل قبل) .كال تفيد ىذه الكلم بعد الًتكيب حىت يخي ىرب عنها بكلمة
أخرل ،ضلو :معديكرب مقبل ،كحضرموت طيٌبة ،كىو اسم بلد ابليمن .كتركيب اإلسناد أف تركب كلمة
نسب إحدامها إىل األخرل).
مع كلمة ،كتي ى

ِٓ

.3ادلفيد؛ كمعٌت اإلفادة أف يكوف داالن (على معٌت ُيسن السكوت عليو ،ضلو :زيد قائم ،كقاـ أخوؾ،

ٓتبلؼ ضلو :زيد ،كضلو :غبلـ زيد ،كضلو :الذم قاـ أبوه ،فبل يي ىس َّمى شيء من ىذا مفيدا؛ ألنو ال ُيسن
السكوت عليو ،فبل يي ىس َّمى كبلما) ّٓ.ككذلك (ما ال فائدة فيو؛ لكونو غَت رلهوؿ ألحد ،ضلو :النار
ْٓ
حارة ،كالسماء فوقنا ،كتكلم إنساف).

.4مقصود؛ خيرج ما ليس ٔتقصود ،كحديث النائم ،كالساىي.
يونيو َُِٕـ
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.5لذاته؛ خيرج (ما ىو مقصود لغَته ،كإسناد اجلملة ادلوصوؿ هبا ،كادلضاؼ إليها؛ ألف اإلسناد مل يقصد
ىو ،كال ما تضمنو لذاتو؛ بل قصد لغَته ،كليس كبلمان؛ بل ىو جزء كبلـ .كذلك ضلو (قاموا) من قولك:
ٔٓ

رأيت الذين قاموا ،كقمت حُت قاموا).
كهبذا صلد أف قيود الكبلـ (معايَته) عند علماء العربية تكاد أف تتوافق مع ما كصل إليو علم
النص.
لسانيات ٌ
فالتماسك ،ىو ما عرب عنو النحويوف ابلًتكيب؛ إذ الًتكيب عندىم أف يتألف الكبلـ من مجل،
كيف ىذا يقوؿ العكربم( :الكبلـ عبارة عن اجلملة ادلفيدة فائدة يسوغ السكوت عليها) ٕٓ.كإف كاف أقل
النص.
الكبلـ أف يكوف مجلة كاحدة ،كىذا منصوص عليو عند علماء لسانيات ٌ
كاحلبك ،كىو ما عرب عنو ابإلفادة ،فاإلفادة مناط الكبلـ ،كادلقصد منو ،كفيها يقوؿ ابن جٍت:
(ابب القوؿ على اإلعراب :ىو اإلابنة عن ادلعاين ابأللفاظ؛ أال ترل أنك إذا مسعت :أكرـ سعي هد أابه،
صً
ب اآلخر
الفاعل من ادلفعوؿ .كلو كاف الكبلـ شرجان كاحدان
كشكر سعيدان أبوه ،علمت برفع أحدمها كنى ٍ
ى
ٖٓ
الستبهم أحدمها من صاحبو).
كالقصدية ،كىي ما عرب عنو ابدلقصود.
كالقبوؿ ،ىو ما يفهم من اإلفادة ،فالكبلـ الذم ال يقبلو ادلتلقي (ادلستمع ،كالقارئ) لعدـ
(نصان).
الفائدة منو؛ لكونو غَت رلهوؿ ،ضلو :النار حارة ،كالسماء فوقنا ،كتكلم إنساف .ال يكوف كبلمان ٌ
كاإلعبلـ ،يدخل أيضان ضمن اإلفادة ،فالكبلـ الذم ال يكسب ادلتلقي (ادلستمع ،كالقارئ) أمران جديدان
يف لفظو أك مضمونو ،ال يسمى كبلمان ،ضلو :النار حارة ،كالسماء فوقنا ،كتكلم إنساف.
عرب عنها يف أبواب احلذؼ ،كالتقدمي التأخَت ،فلكل مقاـ ما يناسبو من
كادلقامية ،كىي ما يي َّ
الذكر كاحلذؼ ،كالتقدمي كالتأخَت ،كىي ما تدخل ضمن اإلفادة ،فنحو تركيب :زيد أخوؾ ،خيتلف عن:
أخوؾ زيد ،إذ اخلرب ىو زلط الفائدة ،فإذا كاف يعلم ادلسمى كجيهل األخوة قدَّـ ادلعلوـ ،كىو ادلسمى
أخر اجملهوؿ كىو األخوة؛ لتكوف زلط الفائدة ،فيقاؿ :زيد أخوؾ ،أما إذا كاف يعلم األخوة كجيهل
ك َّ
ادلسمى ،فيقوؿ :أخوؾ زيد .كىذا يف كثَت من أبواب النحو.
اخلامتة:

يتبُت أف النحو
َّحو كالكبلـ ،كطريقتهم يف تناكؿ مسائلو كقضاايهَّ ،
كبعد فإف ادلتأمل يف تعريف النٌحاة الن ى
ً
ت لتحقيق ىذا اذلدؼ كادلقصد،
ص) كأ ٌف أحكامو كقواعده بينيى ٍ
العريب يقوـ على آليات بناء الكبلـ (النٌ ٌ
ص) ىو مضمن يف كبلـ علماء العربية،كما أف حديث
النص (ضلو النٌ ٌ
كأف ما توصل إليو علماء لسانيات ٌ
نص قائم زلاكلُت تلمس
النص ،كمعايَته يؤكد أف نظرىم متوجو إىل ٌ
النص ا﵀دثُت عن تعريف ٌ
علماء ٌ
النص يف اذلدؼ كالوجهة ،كمن ىنا يطيب يل
معامل ٌ
نصيٌتو ،كىذا ما جيلي الفرؽ بُت النحو العريب كضلو ٌ
ُٖ
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النص كٖتليلو
النحو العريب :بُت مفهوـ بناء ٌ

ص) ،كأف
أف أؤكد أف النحو العريب يعٌت ببناء الكبلـ ،كأف قواعده كقوانينو تبُت كيفية إنشاء الكبلـ (النٌ ٌ
فإين أدعو
تعريفهم الكبلـ ،كما تضمنو التعريف من قيود (معايَت) لو ،أصدؽ األدلة على ذلك؛ كلذا ٌ
الباحثُت كالدارسُت إلعادة النظر فيما كتبو علماؤان يف ىذا اجملاؿ ،كاإلفادة منو يف الدراسات اللسانية
احلديثة.

هوامش البحث:
_________________________

ُ السَتايف ،احلسن بن عبد هللا بن ادلرزابف ،أخبار النحويني البصرينيٖ ،تقيق :طو دمحم الزيٍت ،كدمحم عبد ادلنعم خفاجي( ،القاىرة :مصطفى
البايب احلليبُٗٔٔ ،ـ) ،صُٓ.

ِ الزجاجي ،عبد الرمحن بن إسحاؽ ،جمالس العلماءٖ ،تقيق :عبد السبلـ ىاركف ،طٕ( ،القاىرة :مكتبة اخلاصليُّٖٗ ،ـ) ،ص ُُٖ.
ّ انظر :السَتايف ،احلسن بن عبد هللا ،أخبار النحويني البصريني ،صُْ.ُٓ-
ْ انظر :الطنطاكم ،دمحم ،نشأة النحو واتريخ أشهر النحاة ،طِ( ،القاىرة :دار ادلعارؼ ،د.ت) ،صُٔ؛ كاخلثراف ،عبد هللا بن محد،

مراحل تطور الدرس النحوي( ،اإلسكندرية :درا ادلعرفة اجلامعيةُّٗٗ ،ـ) ،صَِ.
ٓ ابن جٍت ،أبو الفتح عثماف ،اخلصائص ،طْ( ،القاىرة :اذليئة ادلصرية العامة للكتابُِٗٓ ،ـ) ،جُ ،صّٓ.
ٔ السابق نفسو ،جُ ،صّٖٓ.
ٕ السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،االقرتاح يف أصول النحو وجدلهٖ ،تقيق :زلمود فجاؿ ،طُ( ،دمشق :دار القلمُٖٗٗ ،ـ)،
صّّ.

ٖ ابن السراج ،دمحم بن السرم بن سهل ،األصول يف النحوٖ ،تقيق :عبد احلسُت الفتلي( ،بَتكت :مؤسسة الرسالة ،د.ت) ،جُ،

صّٓ.
ٗ اذلامشي ،السيد أمحد ،القواعد األساسية للغة العربية( ،بَتكت :دار الكتب العلمية ،د.ت) ،صٕ.
َُ دمحم ،دمحم داكد ،العربية وعلم اللغة احلديث( ،القاىرة :دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيعََُِ ،ـ) ،صُٕٔ.
ُُ انظر :أبو غزالة ،إذلاـ ،كعلي خليل ،مدخل إىل علم لغة النص ،طُ( ،القاىرة :اذليئة ادلصرية العامة للكتابُٗٗٗ ،ـ) ،صٗ.
ُِ الفاكهي ،عبدهللا بن أمحد بن علي ،شرح احلدود النحوية ،طُٖ ،تقيق :دمحم الطيب اإلبراىيم( ،بَتكت :دار النفائسُٗٗٔ ،ـ)،
صْْ.
يونيو َُِٕـ

ُٗ
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ُّ ابن جٍت ،أبو الفتح عثماف ،اخلصائص ،جُ ،صّٓ.
ُْ ىذا تعريف ابن مالك يف التسهيل؛ انظر :ابن مالك ،دمحم بن عبد هللا ،تسهيل الفوائد وتكميل ادلقاصدٖ ،تقيق :دمحم كامل بركات،
(دمشق :دار الكتاب العريب للطباعة كالنشرُٕٗٔ ،ـ) ،صّ ،كعرفو يف األلفية بقولو :كبلمنا لفظ مفيد كاستقم .كسيأيت ذكر شيء منها
يف ادلبحث الرابع.
ُٓ أخرجو البخارم ،دمحم بن إمساعيل أبو عبد هللا البخارم ،اجلامع ادلسند الصحيح ،طُٖ ،تقيق :دمحم زىَت( ،بَتكت :دار طوؽ النجاة،
ََِِـ) ،جّ ،صُّٔ.
ُٔ سورة القيامة ،اآليةِٔ.
ُٕ ابن ىشاـ ،عبد هللا بن يوسف ،أوضح ادلسالك إىل ألفية ابن مالك ،طّ( ،بَتكت :دار إحياء العلوـُٖٕٗ ،ـ) ،صُّٔ.
ُٖ سيبويو ،عمرك بن عثماف بن قنرب ،الكتاب ،طّٖ ،تقيق :عبد السبلـ دمحم ىاركف( ،القاىرة :مكتبة اخلاصليُٖٖٗ ،ـ) ،جُ،
صُِِ.

ُٗ ابن مالك ،دمحم بن عبد هللا ،شرح تسهيل الفوائد ،طُٖ ،تقيق :عبد الرمحن السيد كدمحم بدكم ادلختوف( ،القاىرة :ىجر للطباعة

كالنشر كالتوزيع كاإلعبلفَُٗٗ ،ـ) ،جُ ،صٓ.
َِ أبو حياف ،دمحم بن يوسف بن علي ،التذييل والتكميل يف شرح التسهيلٖ ،تقيق :حسن ىنداكم( ،دمشق :دار القلم ،د.ت) ،جُ،
صِٔ.

ُِ اجليش ،انظر دمحم بن يوسف ،متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ،طُٖ ،تقيق :علي فاخر كزمبلؤه( ،القاىرة :دار السبلـ،

ََِٕـ) ،جُ ،صُّٕ.
ِِ سورة إبراىيم ،اآليةْ.
ِّ أبو عبيدة ،معمر بن ادلثٌت ،جماز القرآنٖ ،تقيق :دمحم فواد سزكُت( ،القاىرة  :مكتبة اخلاصليُُٗٔ ،ـ) ،صٖ ،صُُ ،صُٓ،
صُِ ،صِْ.
ِْ السابق نفسو ،ص ُٖ.ُٗ-
ِٓ سورة األعراؼ ،اآلية ُٗٗ.
ِٔ ابن قتيبة ،أبو دمحم عبد هللا بن مسلم الدينورم ،أتويل مشكل القرآنٖ ،تقيق :إبراىيم مشس الدين( ،بَتكت :دار الكتب العلمية،
د.ت) ،صُُُِ-؛ كانظر أيضان صُْ ،ص ُٖ ،صَِ ،صِِ.

ِٕ ابن سيدة ،أبو احلسن علي بن إمساعيل ،احملكم واحمليط األعظم ،طُٖ ،تقيق :عبد احلميد ىنداكم( ،بَتكت :دار الكتب العلمية،

َََِـ) ،جٕ ،صْٗ.َٓ-

ِٖ اجلرجاين ،عبد القاىر بن عبد الرمحن ،دالئل اإلعجاز يف علم ادلعاين ،طّٖ ،تقيق :زلمود دمحم شاكر( ،القاىرة :مطبعة ادلدين،

ُِٗٗـ) ،صُُ.ُِ-

ِٗ اجلرجاين ،عبد القاىر ،دالئل اإلعجاز يف علم ادلعاين ،صِْ.
َّ الزركشي ،دمحم بن عبد هللا ،الربهان يف علوم القرآن ،طُٖ ،تقيق :دمحم أبو الفضل إبراىيم( ،بَتكت :دار إحياء الكتب العربية،

ُٕٓٗـ) ،جُ ،صّ.ْ-

ُّ النوكم ،زليي الدين ُيِت بن شرؼ ،ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،طّ( ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريبُِٕٗ ،ـ)،

جٔ ،صٓٓ.

ِّ ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكرايء ،معجم مقاييس اللغةٖ ،تقيق :عبد السبلـ دمحم ىاركف( ،القاىرة :دار الفكرُٕٗٗ ،ـ) ،جٓ،

صُُّ.
َِ
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النص كٖتليلو
النحو العريب :بُت مفهوـ بناء ٌ
ّّ اذلركم ،أبو منصور دمحم بن أمحد ،هتذيب اللغة ،طُٖ ،تقيق :دمحم عوض مرعب( ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريبََُِ ،ـ)،
جَُ ،صُْٕ.

ّْ اجلوىرم ،أبو نصر إمساعيل بن محاد ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،طْٖ ،تقيق :أمحد عبد الغفور عطار( ،بَتكت :دار العلم

للمبليُتُٖٕٗ ،ـ) ،جٓ ،صَِِّ.

النص وجماالت تطبيقه( ،بَتكت :الدار العربية للعلوـ انشركف ،د.ت) ،صُٖ.
ّٓ الصبيحي ،دمحم األخضر ،مدخل إىل علم ي

ّٔ قدكـ ،زلمود ،حنو النص ذي اجلملة الواحدة :دراسة تطبيقية يف جممع األمثال للميداين ،طُ( ،الرايض :مركز ادللك عبد هللا بن
عبد العزيز الدكيل خلدمة اللغة العربيةَُِٓ ،ـ) ،صُْ.
ّٕ ْتَتم ،سعيد حسن ،علم لغة النص ادلفاهيم واالجتاهات ،طُ( ،بَتكت :مكتبة لبنافُٕٗٗ ،ـ) ،صَُُ.
ّٖ العبد ،دمحم ،اللغة واإلبداع األدب ،طُ( ،بَتكت :دار الفكر للدراسات كالنشر كالتوزيعُٖٗٗ ،ـ) ،صّٔ.
ّٗ ْتَتم ،سعيد حسن ،علم لغة النص ادلفاهيم واالجتاهات ،صَُٖ.
نصاً" ،طُ( ،الػدار البيضاء ،دار توبقاؿُّٗٗ ،ـ) ،صُِ.
َْ الزاند ،األزىر ،نسيج النص "حبث فيما يكون به ادللفـوظ ي
ُْ ْتَتم ،سعيد حسن ،علم لغة النص ادلفاهيم واالجتاهات ،صَُٗ.
ِْ دم بوجرانػد ،ركبرت ،النيص واخلطاب واإلجراء ،طُ ،ترمجػة٘ :تػاـ حػساف( ،القاىرة :عػامل الكتػبُٖٗٗ ،ـ) ،صَُّ كما بعدىا؛
كانظر :ذلذه ادلعايَت ،كتعريفاهتا ،إذلاـ أبو غزالة ،مدخل إىل علم لغة النص ،صُٔ كما بعدىا؛ كحسنُت ،صبلح الدين صاحل ،الداللة
والنحو ،طُ( ،القاىرة :مطبعة اآلداب ،د.ت) ،صِِٔ كما بعدىا.
ّْ دم بوجرانػد ،ركبرت ،النيص واخلطاب واإلجراء ،صَُّ.
ْْ السابق نفسو ،صَُْ.
ْٓ السابق نفسو ،صَُٓ.
ْٔ السابق نفسو.
ْٕ السابق نفسو.
ْٖ الزسلشرم ،أبو القاسم دمحم بن عمر ،ادلفصل يف علم العربية ،طّ( ،بَتكت :دار اجليل ،د.ت) ،صٔ.
ْٗ ابن عصفور ،علي بن مؤمن بن دمحم ،شرح مجل الزجاجيٖ ،تقيق :فواز الشعار ،طُ( ،بَتكت :دار الكتب العلميةُٖٗٗ ،ـ) ،جُ،
صُٗ.
َٓ ابن مالك ،دمحم بن عبد هللا ،تسهيل الفوائد وتكميل ادلقاصد ،صّ.
ُٓ اجليش ،انظر ،متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ،جُ ،صُْْ.
ِٓ ابن يعيش ،أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش ،شرح ادلفصل للزخمشري ،طُٖ ،تقيق :إميل بديع يعقوب( ،بَتكت :دار الكتب
العلميةََُِ ،ـ) ،جُ ،صِٕ.
يونيو َُِٕـ

ُِ

رللة الدراسات اللغوية كاألدبية

ّٓ ابن ىشاـ ،عبد هللا بن يوسف ،شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العربٖ ،تقيق :عبد الغٍت الدقر( ،دمشق :الشركة ادلتحدة
للتوزيع ،د.ت) ،صّّ.

ْٓ اجليش ،انظر ،متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ،جُ ،صُْٔ.
ٓٓ انظر :ابن مالك ،دمحم بن عبد هللا ،شرح تسهيل الفوائد ،جُ ،صٕ؛ كأبو حياف ،التذييل والتكميل يف شرح التسهيل ،جُ،

صّٓ؛ كادلرادم ،بدر الدين حسن بن قاسم ،توضيح ادلقاصد وادلسالك بشرح ألفية ابن مالك ،طُٖ ،تقيق :عبد الرمحن علي
سليماف( ،القاىرة :دار الفكر العريبََِٖ ،ـ) ،جُ ،صِٖٔ؛ كاجليش ،انظر ،متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ،جُ ،صُْٔ.
ٔٓ انظر :ادلراجع السابقة نفسها.
ٕٓ العكربم ،أبو البقاء عبد هللا بن احلسُت ،اللباب يف علل البناء واإلعراب ،طُٖ ،تقيق :عبد اإللو النبهاف( ،دمشق :دار الفكر،

ُٓٗٗـ) ،جُ ،صُْ.

ٖٓ ابن جٍت ،أبو الفتح عثماف ،اخلصائص ،جُ ،صّٔ.
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