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 عناصُر عََربِيَّةُ األَُروَمِة في نَْحِو النَِّص 

 د. رائد فريد نجيب طافش
 جامعة البلقاء التطبيقية

 كلية األميرة عالية الجامعية 

 الملّخص:

يِصف بعض الباحثين المعاصررين النحرا العربرأ بهننرو نحراة جملرةي  اعمرين  نن 
تبررد   للررم فيمررا بررا   عررن  داا و اعناصررر   فررأ مررنلن النحررا العربررأ التراثررأ تقصرريرا  

 يعرف حديثا  فأ الدرس اللغاين المعاصر بعلم نحا الننص.

ري لرو كثيرر مرن البراحثين الغررربيين  فرهداا  ذر ا العلرم اللغراي الجديردي الر ي  صن
-    المعاصريني ا عجب بو كثيرر مرن البراحثين العررب المعاصرريني  دضن ا  ربط

اللغرررراي  ن  نننلررررا ت ررررعنا  مررررام   عتمادذررررا فررررأ منرررراذن التحليرررري -كمررررا يررررر  ذرررر  ء
رررررة فرررررأ ك رررررف عناصرررررر الرررررننص ا داا  اتن رررررا وي  رررررااء  كانررررر  ذررررر    معطيررررا  ملمن

 العناصر ااألداا  لغاينة )مقالية(  ا غير لغاية )مقامية(.

ي  للرا فرأ علرم  لقد  ام ذ ا البحث إلثبا   نن ذ   األداا  االعناصر التأ  ةصِّ
نحرراة العرررب فررأ  ثنرراء ا ررتغاللم بتهصرريي نحررا الررننص لررم تكررن غائبررة عررن   ذرران ال

 ااعررد اللغررةي اتحليرري اااذرذرراي برري كانرر   ررارنة  فررأ   ذررانلم م ررتِكننة  فررأ مررنلجلمي 
يحكِّمانلا متى اجداا  ن للرا دارا  فرأ تبيران مقاصرد المتكلمريني اًافرادة  فرأ اإلحاطرة 

 بالمعانأ االد   .

للر أ ا  ترابا يي ا رام  رح كافية ابن الحاجب" ا د اختار الباحث كتاب "
بإمعران الناررر فيرو لبيرران مرا يك ررف حقيقررة  ن النحرا العربررأ لرم يلمرري تلكررم األداا  

فررأ    عار ررا   مقيمررا   التررأ تحرردث عنلررا علمرراء نحررا الررنصي برري ننلررا كانرر  جرر ءا  
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فكرررذمي امررا يصرردض فررأ ذرر ا الكترراب الرر ي اختررار  الباحررث يصرردض فررأ كتررب النحررا 
 يبايو حتى ال ياطأي الكن اختيار كتاب ااحد منلا كران العربأ جميعلا من لدن 

لمتابعة النار فأ كتاب ااحد دان التقاف  بين كتب متعددة على م يرة  رابة ع ررة 
  ران فأ الدرس النحاي العربأ.

 .الرضي االستراباذي –السياق  –الترابط  –الكلمات المفتاحية: نحو النص 
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Abstract 

Some contemporary researchers describe the Arabic syntax 

as a “sentence syntax”. They claim that there are deficiencies in 

the methodology and items of the traditional Arabic syntax. 

Recently, new methodologies and items appeared in the modern 

linguistic studies; these are called the “textual syntax”. 

The methodologies of these new linguistic studies were 

established by many modern western researchers, and were 

applauded by many modern Arabic researchers. These 

researchers believe that the new methodologies are more 

accurate and systematic in order to apply them for linguistic 

analysis since they offer important methods of exploring text 

items and its cohesion, whether these items are linguistic- 

textual, or  non linguistic- external.  

This research paper aims at proving that these 

methodologies and items, which were established in the textual 

syntax, were not ignored by Arabic scholars while they were 

busy laying the foundations of Arabic language and analyzing its 

phenomena. On the contrary, these methodologies were firmly 

established and used whenever they were needed to explore 

meanings and semantic issues.  

The researcher chooses “Sharh Kaffeyat Ibn Al-Hajeb” by 

Al-Radi Al-Astrabathi to improve that the Arabic syntax scholars 

did not ignore the methodologies of the textual syntax. Moreover 

they were original, not marginal, in their thought. What applies 

to this book is true for any Arabic syntax book from Sibawaih to 

Al-Seyuti. Choosing one book is just to focus on one work 

instead of rambling among many books which are spread over 

about ten centuries of Arabic syntax. 

Keywords: textual syntax, cohesion, context, Al-Radi Al-

Astrabathi    
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 مفهوم النص 

ا لررل لتعرردد معررايير ذرر ا   صررعب  مرررتعريررف الررنص   نيتفررض البرراحثان علررى 
 نبررررد  فررررأ تحديرررردنا لمفلررررام  نالتعريررررف امداخلررررو امنطلقاترررروي العرررري مررررن المنا ررررب 

نصررص" عنررد تتعرردد المعررانأ اللغايررة فررأ مررادة "مررن المعنررى اللغرراي. حيررث  "نصالرر"
ررنة ي   الحررديث   ص  ي ن ررال ررأء   ل  عةررف  ر   :الررنص  " :بررن مناررار فررأ ل رران العررربي يقررايا و ص 

ن  ررأء  ررهلو عرر ن ا: نصررا   الرجرري   ص  .. ان رر.ص  فقررد نةرر ر  ِلررا   ة نصررا : رفعرروي اكرري مررا 
 .(7)حتى ي تقصأ كي ما عند "

: صرريغة الكررألم األصررلية التررأ ارد  مررن المفررا ن ررص    لررفي احررين نقرراي:لن ص 
... نقصررد متنررو دان  ل ررلة ال ررندي احررين نقرراي: ن ررص   ررعريي نقصررد الحررديث كرر ا

القصرريدة كللررا  ا  ي جرر ء منلررا يعطررأ فكرررة تامررةي اكرر لل الحرراي فررأ  النررا: ن ررص  
من الخطبي  ا من األمثايي  نثريي ن   د يكان النص من كتب التاريخ القديمةي  ا

اعليرررو يكررران مفلرررام الرررنص: كرررألم الم لرررف دان تحديرررد ناعرررو كرررهن يكررران  رررعرا   ا 
 .(0)خطبة  ا ر الة  ا  رحا   ا  صة

( مناارا   كثر  ما   عندما يردر  يتخ  الباحث ال ميالاجأ الرا أ )لاتمانا 
يعتمرررد علرررى مفلرررام الرررنص فرررأ تصررراراتو الكليرررة عرررن الفرررني فيرررر   ن تحديرررد الرررنص 

 : (3)المكانا  التالية
التعبيررر: فررالنص يتمثرري فررأ عأل ررا  محررددة تختلررف عررن األبنيررة القائمررة  -7

خررار  الررنصي فررإ ا كرران الررنص  دبيررا ي فررإن التعبيررر يررتم فيررو  ا   مررن خررألي عألمررا  
عتبرررر الرررنص يجبرنرررا علرررى  ن ن –فرررأ مقابررري الألتعبيرررر  –اللغرررة الطبيعيرررة. االتعبيرررر 

) ا رير( ال رليرة الترأ ت رك الكرألم  لثنائيرة وي فطبقا  رل ماديا   اتج يدا  للناام  تحقيقا  
 نلى مجاي الكألم التنفي ي الفردي. مقابي اللغة فإن النص ينتمأ دائما  

التحديررد: فالتحديررد   م للررنصي اذررا بلرر ا المعنررى يقررام فررأ مقابرري جميررك  -0
مبرررد  الت رررمن اعررردم الترررأ   تررردخي فرررأ تكاينررروي طبقرررا  لدة ماديرررا  العألمرررا  المتج نررر

 الت من.
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  يمثررررري مجررررررد متااليرررررة مرررررن مجماعرررررة  ة البنيايرررررة: نن الرررررنصن يالخاصررررر -3
عألما  تقك بين حدين فاصلين  فرالتنايمة الرداخلأ الر ي يحيلرو نلرى م رتا  مترراكم 

 ابرا  البنية  رط   اس لتكاين النص.ي  فقيا  فأ كيٍّ ماحدٍّ   ٌم للنص

  من ر عيا أ  ن الباحثين ينق مان فأ افأ محاالة تحديد مفلام النص ير 
مبا ررة مرن خرألي    رم ير ذب نلرى تعريفرو  تحديدذم لمفلام النص نلى ثألثرة    رام

باطو مك اإلنترا  تاداراف(ي ا  م ي ذب نلى تعريفو من خألي ارت) مكاناتو ايمثلو
 يربطررو بفعرري را ن بررار (ي ايرر ذب الق ررم الثالررث فررأ تعريفررو مرر ذبا  األدبررأ ايمثلررو )

(. ايخلص من  لل كلو نلى  ن الرنص  ركي مرن   ركاي ايمثلو )باي ريكايالكتابة 
 .(4)اإلنجا  اللغايي يقيمو ناامو الخاصي األنو ك لل فإنو ي تغنأ بلغتو عن غير 

 ايتررابك مصررطفى الكيألنررأ منرر ر عيا ررأ فررأ تحديررد  لمفلررام الررنصي فيقرراي:
اترو عرن جميرك األبنيرة بمرا فرأ النص: ذرا الاجراد اللغراي فرأ اتجرا   ايي ي رتقي ب "

ينرتام فرأ ن رين خراص  ينلرى الرداخي  لل فكر المبدع ال ي  نتجوي ايتراء  منفتحا  
 .(5)ليس لو  ي ح ار مخصاص خار  اللغة"

اًا ا كرران الررنص ذررا القرراي اللغرراي المكتفررأ ب اترروي االمكتمرري د ليررا  فررإن ذرر ا 
كمرا  )التركيرب( (  الرةالجم) نطبض علرىالكلمة( ايمكن  ن ي) ىرض علريمكن  ن ينطب

 العرررررالم الل رررررانأ ن ينطبرررررض علرررررى )الكتررررراب الكامررررري(ي اذررررر ا مرررررا  ذرررررب نليرررررو يمكرررررن 
علرررى  ي ن   طلقرررو "الرررنص" بمعنرررى اا رررك   مصرررطل  عنررردما ا رررتعمي )ذيلم رررليف(

َ  ملفاا    يي فكلمرة: ِ رف   ا  صريرا   طايأل   ي ا محكيا   مكتابا   ي ا حديثا    ديما   ي منف 
نررص كامريي كمررا  نن جمرراع المررادة اللغايررة لراايررة  (ذيلمررر ليف)ر ذررأ فررأ نارر يمرثأل  

ليس احدة تختلف عرن الكلمرة االجملرة  . فالنص ن ا  (6)نص كامي بكامللا ذأ  ي ا  
اختألفررا  كميررا  بحيررث تعررد الكلمررة احرردة صررغيرةي االجملررة احرردة كبيرررةي االررنص احرردة 

بي نن الفارض ذنا نراعأ   كبر منلما. فليس بالطاي  ا الحجم المعين يتحدد النصي
عرررن  يتمثررري فرررأ  ن الرررنص   برررد  ن يتميررر  با كتمررراي اا  رررتقأليي بصررررف النارررر
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ررو. فررالنص كمررا يررر  األ ذررر ال ن  نرراد يمكررن  ن يحترراي الجملررة امررا يفا لررا امررا ذررا كمن
  .(1)دانلا ب رط الار المعنى

 :بين النَّص والخطاب

اذررررأ عأل ررررة الررررنص  ذنررررال  ررررمة   ا ررررية للررررنص األدبررررأي  ررررغل  البرررراحثيني
بالكتابة اارتباطلما معا  بمصرطل  الخطرابي بحيرث يعرد الخطراب مرن ذر ا المنارار 
حالرررة ا ررريطةي تقرررام مرررا برررين اللغرررة االكرررألم. اذررر   ال رررمة  ا   ذميرررة خاصرررة فرررأ 
عمليا  الفلم االتهاييي  ي فأ عمليا  ننتا  النصاص اًاعادة ننتاجلا مرة  خرر . 

ي خطراب ترم تثبيترو لنطلض كلمة نرص علرى كر" :اي(باي ريك) افأ ذ ا الصدد يقاي
 .(1)"باا طة الكتابة

مٌ  لرو. ايةألحرا  ن كلمرة خطراب  نن ذ ا التثبي   مر م  ِّرٌس للرنص  اترو امةقراِّ
 فررأ ذرر ا ال ررياض مررا ترر اي عامررة جرردا ي فلرري يةقصررد بالخطرراب مررا تررم  نطقررو في يائيررا   ا

 .بداية على  كي كألم منطاض؟عقليا ؟ ذي يعنأ  لل  ن كي كتابة  د اجد  فأ ال
لقد  عى الكثيران نلى القاي: نن كي  كتابة تن اف نلى كألم  رابض عليلرا.  

برهن: الكرألم ذرا التحقيرض الفرردي للغرة داخري حردِث خطرابو  اًا ا فلمنا مك ) ا ير(
ف ررتكان ذرر   الا ررعيةة  – ي ننتررا  خطرراب مفرررد مررن طرررف مررتكلم ااحررد  -معررين 

 ا  فعليرا  للغرة مرن طررف ص. اعلى  لل فإن الخطاب يعنرأ ننجرا اتةلا ا عية  كيِّ ن
 .(1)فرد محدد
الخطرراب ذررا فعرري اإلنتررا  اللفاررأي انتيجتررو الملما ررة االم ررماعة االمرئيررةي ف

ي (72)بينمرررا الرررنص ذرررا مجماعرررة البنيرررا  الن رررقية الترررأ تت رررمن الخطررراب ات رررتاعبو
 خألي الخطاب باصرفو فعرأل     يتج د ن  من فالنص بل ا المفلام يعتد بناء  ناريا  

فأ نيصاي المعنى من  ما  الخطابي كما  ن من  ماتو اجاد  ي فاإليغايتااصليا  
طرررفين يحرراار  حرردذما امخررري  مررا الررنص ففيررو طرفرران غيررر متحررااريني اعليررو فررإن  
الاايفرررررة التااصرررررلية لي ررررر  ذررررردفا  فرررررأ الرررررنصي اًانمرررررا اللررررردف منرررررو حفرررررا المعرفرررررة 
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 :الرنص بهننرو ( فرأ حرديثلا عرنجاليرا كري رتيفا) ا  ذبر  نليروذ ا مر العين  ات جيللا.
"جلررا  عبررر ل ررانأ يعيررد تا يررك ناررام الل رران بررالربط بررين كررألم تااصررلأ يلرردف نلررى 
اإلخبار المبا ر ابين  نماط عديدة من الملفااا  ال رابقة عليرو  ا المت امنرة معروي 

 .(77)فالنص ن ني ننتاجية"
 :تماسك النص

نص يجررب  ن يكرران مكانررا  مررن جمرري متتاليررةي اذرر   يررر  صررألح ف رري  ن الرر
المتتاليرررررا  تمتلرررررل  بنيرررررة كبرررررر  ذرررررأ احررررردذا الترررررأ ت رررررمى مرررررن الاجلرررررة الناريرررررة 

فران ديرل( عمليرا  التررابط برين ذر   المتتاليرا  النصرية علرى ي اي رح )(70)نصاصا  
 ذماي  ي الاراف لا   س د لية امنطقيةي فترتبط الجملتان فيما بينلما ن ا كان مد

لا كران الجررا ين فيمرا بينلمراي ففرأ عبرارة مثري:)المن رابة نليلمرا فرأ التهايريي متررابط
ح ررنا  فررإن القمررر يرردار حرراي األرض( لي رر  ذنررال عأل ررة بررين ح ررن الجررا اداران 

م التعرالضي افرأ عبررارة القمرر حراي األرضي ألن الما رف المتعلرض بكري جملرة   يردع
( نجد  ن الم ند نليو فأ الجملرة ال اطئ الجا جميأل ي ف ذبنا نلى كان)  خر  مثي:

األالرررى   عأل رررة لرررو ب خصررريا  الم رررند نلررريلم فرررأ الجملرررة الثانيرررةي امرررك  لرررل فرررإن 
برين  نالربط  ليمي ا لل  ت اض الاراف اال راط الماطئة لل ا الرربط عنرد المتلقري

 .(73)جماي الجا االخرا  فأ ن ذة على ال اطئ

ر ية ح رن  ن علينرا  ن ننارر فرأ تلرل   ن  افأ الحديث عن تما ل النص بين 
ن نحلللررا  رعيا   كت رراف مرا بينلررا مررن  صي ا ي الررنن المجماعرة مررن الجمري التررأ ت ركن 

االتما ررلي فررإن لررم نجررد مررا يا رر   لرل فلررأ لي رر  نصررا . حتررى الررا كانرر   الت رامن 
م  ااعررد اللغررةي فلررأ جمرري صررحيحة نحايررا  الكنلررا   تتعلررض مررهخا ة مررن كترراب يعلنرر

اال ررياض احررد  ذررا الرر ي يرردلنا علررى  ن ذرر   المجماعررة مررن الجمرري  ضيبع ررلا برربع
احررالأ  ي)مقرالأ( لغرراي :ين رم بع رلا نلررى بعرض للد لررة علرى  رأءي اذررا ناعران

(ي اكألذمررا يرر دي فررأ نارذررا نلرى تما ررل عناصررر الررنصي فم ررتللل الررنص )مقرامأ
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عأل رررا  المنطرراض  ا المكتررراب يعتمرررد فرررأ تفاعلرررو مرررك الكرررألم علرررى ندرال الرررراابط ا 
 .(74)الت ام بين  ج ائو

 :نحو النص

تةعرر   نلررى )ذررارفنن(  اي محاالررة جررادة لاصررف التنارريم الررداخلأ للررنصي مررن 
مثرري عأل ررة اإلحالررة اا  ررتبداي  يخررألي الحررديث عررن بعررض العأل ررا  التررأ ت رراد 

اذرر ا كلررو  ي..التررأ فصرري فيلررا القرراي م رريرا  نلررى التكرررار االترررادف االعطررف االترتيررب
 .(75)فأ دائرة الترابط اا ت اض الداخلأ للنص مما يقك

ايعتمرررد تفكيرررل الرررنص نلرررى الاحررردا  المكانرررة لرررو علرررى اإلدرال ال رررليم لبنيترررو 
العليرراي ممررا يعررد  رررطا   ررراريا  لتحليرري عأل اترروي ا رربط خااصررو. اًا ا كرران الررنص 

فإن  ج اء  الطبيعية لي ر  م لفرة مرن تلرل الكلمرا   ييتكان عادة من كلما  اجمي
ألن الا ررراف عنرررد ذررر   الاحررردا ي بم رررتااذا  يا مركبرررة مرررن مجماعرررة مرررن الجمررري 

 .اللغاي الصرفي لن ي لم فأ الك ف عن الخااص الناعية البنياية الممي ة للرنص
فررالتعرف نلررى األجرر اء المكانررة للررنص اايفيررا  ابنيايررا   رررط  ررراري إلمكانيررة بحثررو 

ن تاايررف معرفتنررا األدبيررة ااكت رراف ذيكلررو. ا  مفررر لنررا عنررد تحليرري النصرراص مرر
بخررااص األجنرراس التررأ تنتمررأ نليلررا ذرر   النصرراصي فعنرردما ت رررع فررأ  ررراءة راايررة 
مررررثأل ي تصررررب  المكانررررا  التررررأ نتا علرررراي االتررررأ تحرررردد معالملررررا األ ا ررررية تجربتنررررا 
الجمالية ااإلن انيةي فا حة لطبيعة مفلامنا عن الراايرةي ممرا يجعري األمرر مختلفرا  

 .(76) راءة  صيدة  ا مقاي صحفأعندما ن رع فأ 
ايررررر  بعررررض البرررراحثين  ن التما ررررل الررررأل م للررررنص  ا طبيعررررة د ليررررة. اذرررر ا 
التما ل يتمي  بالخاصية الخطينةي  ي  نو يتصي بالعأل ا  برين الاحردا  التعبيريرة 
المتجرراارة داخرري المتتاليررة النصررية. فالتما ررل يتحرردد علررى م ررتا  الررد    عنرردما 

ائمررررة بررررين المفرررراذيم االرررر اا ي كمررررا يتحرررردد  ي ررررا  علررررى م ررررتا  تكرررران العأل ررررا   
المدلا    ا ما ت ير نليو النصراص مرن ا رائك احرا  ي لتصرب  المتتاليرة النصرية 
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متما كة د ليرا  عنردما تقبري كري جملرة فيلرا التف رير االتهايري فرأ خرط داخلرأ يعتبرر 
لمتتاليررةي  ا مررن الجمررري امترردادا  بالن رربة لتف ررير غيرذررا مررن العبرررارا  المماثلررة فررأ ا

المحددة المت منة فيلا. امن ذنا فإن مفلام النص تتحدد خصائصو بفكرة التف ير 
 .(71)الن بأ   ي تف ير بعض  ج ائو بالن بة نلى مجماعلا المنتام كليا  

كمرررا يرررر   –اباعتبرررار  ن الرررنص يحتررراي الجملرررة امرررا يفا لرررا امرررا ذرررا دانلرررا 
تلفررا بمررا ذررا دان الجملررة افلررم منررو  ررامعوي فررإن فررإن المررتكلم ن ا  -األ ذررر ال نرراد

آليا   لل الفلم امفاتيحو لل ا الملفااي النا ص من حيث المنطاض التام من حيث 
المفلامي مرتبطة بالمقام  اذ ا التمام مرتبط بالمقامي حيث تتافر العناصر المتمنمةي 

 ال رابضي  ا ارتباطررا   ارتباطرا  لفايرا  بمرا  رربض  ن  ةكرر فيروي فقرام الكررألم الألحرض علرى
بتافر العناصرر المتممرة فرأ المقرام مدركرة  برالحااسي اذرأ بر لل تعمري  يغير لفاأ

 .(71)عمي اللفا المعبِّر عنلا لا  ةكر
اي ير األ ذر ال ناد ب لل نلى  ن ما يمكن  ن يدرس  من نحرا الرنص ذرا  

) يرررد(  :تلرررل النصررراص المرتبطرررة ب ررريا ا  لغايرررة  ا  ررريا ا  غيرررر لغايرررةي فقالرررل
بصرريغة )مررن  ررام؟( يرردرس  ررمن نحررا  مرتبطررا  ب ررياض لغرراي يمكررن  ن يكرران  رر ا   

را ردا  ملرديا ( مرتبطرا  ب رياض غيرر لغراي مردرل برالحااس ) النصي كما  ن  الل ل يد
يمكررن  ن ي ررلل  ررمن  –اذررا ح ررارل فررأ  رراعة اداعررو اذررا متهذررب لل ررفر  –

عرن الرنص بإحرا   خرار  ي اعليرو فرإن نحرا الرنص ذرا: الحرديث نحا النص  ي ا  
ال رياض اللغرراي للرر ا الررنصي فلرا يقررام علررى اإلحاطررة بكرري مرا يرردار فررأ فلررل الررنص 
مرررن  ررريا ا  لغايرررة امقاميرررة للاصررراي نلرررى الغايرررة المرجررراة االلررردف األ رررمى اذرررا 

 تا ي  المعنى ابيان د  تو. 
 بين نحو الجملة ونحو النص:

الجملررة لدرا ررة  ااعررد  دحرردا  عنررد ا ررف نحررا الجملررةيررر  بعررض البرراحثين  ن 
تركيبلررا ابنيتلرراي اصررلة ذرر   البنيررة بالمعررانأ الد ليررة للرراي الررم يتا ررف  مررام الررنص 

د يقررا ي  ليدر ررو بصررفة  رراملةي اعلررى ذرر ا فررإن نحررا الجملررة يصررف لنررا الجملررة اصررفا  
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 ررد عرردن  خالررة ا  .لكنررو يقررف عرراج ا   مررام ال رر اي المتعلررض بصررلة الجملررة بررالتأ تليلررا
فرررأ تررراريخ الل رررانيا   جديررردا   الرررنص يعتبرررر فتحرررا   درا رررة  ن ا تجرررا  نلرررىاإلبراذيمرررأ 

 –الحديثررة  ا"ذررا التحرراي األ ا ررأ الرر ي حرردث فررأ ال ررناا  األخيرررةي ألنررو  خرجلررا
من مه ض الدرا را  البنيايرة التركيبيرة الترأ عجر   فرأ الرربط  نلائيا   -الل انيا  ي 

 .(71)د لأ االتداالأ"البنياي اال بين مختلف  بعاد الااذرة اللغاية:

فان ديل(  ن الجملة تركيب  ديد التعقيدي ي تمد ح ار  من اجاد  ا د  حا )
فرررإن اصرررف الكرررألم برررالا اف عنرررد الجملرررة   نلرررى جانرررب جمررري اتراكيرررب  خرررر . اللررر ا

البيران  لرل  .احدذا اصف غير كافي ا  بد من ا نتقاي نلرى احردة  كبرر ذرأ الرنص
الة ت حل( فل   الجملة لا ارد  احدذا مع الة عن  ي الطا) ي رب المثاي التالأ:

 ياضي لما كران للرا  ي معنرىي ا يرف رلا ال رامك فرارا ي مرك  نلرا مرن الناحيرة النحايرة 
مقبالةي ا بب رف نا للا ننمرا ينبرك مرن كاننرا نعررض ذر   الجملرة علرى مجماعرة مرن 

من حيث المعنىي مك  المعطيا  المنطقية التأ تجعي من ذ ا التركيب تركيبا  مرفا ا  
مقصرف( اكران الجال ران حراي )  نو مقباي من حيث النحرا. الكرن لرا كنرا نجلرس فرأ

الطاالة ي حكان فأ صخبي ثم  لنا ذ   الجملةي م يرين نلى الطاالةي لكان المعنى 
مفلاما  جدا  امقبا  . اذ ا بالطبك يتهتى لنا بالتركيب النحاي للجملة ال ابقة نف رو دان 

 ليري  ا كثيرر. ابنراء عليرو فرإن المقرام يجعري مرن التركيرب غيرر  ي المعنررى  تغييرر فرأ
 .(02)تركيبا   ا معنى

يحيط بكي ما يدار فأ النص اما حالو من  يا ا  لبيان ما يمكن فنحا النص 
الكنو   يتجاا  نحرا الجملرة بإلغائروي بري ي ريف نليرو  يالاصاي نليو من معان د لية

مرررة الترررأ ترررربط الرررنص ب ررريا و لتحقيرررض التااصررري اللغررراي فرررأ جملرررة مرررن المعرررايير المتمِّ 
  عناصر  الكلية.

نن تحليرررري الررررنص امعالجتررررو عمرررري يختلررررف عررررن تحليرررري الجملررررة امعالجتلررررا  
حين  ن النص   برد  ن  الن فأ  اء معطيا  علم اللغةي فأفالجملة يمكن  ن تع

ة. نن نحا النص يعالن فأ  اء  بكة من العلام اللغاية اا جتماعية اال يكالاجي
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يحررررااي  ن ياجررررد ناعررررا  مررررن الترررراا ن بررررين العناصررررر النحايررررة التقليديررررة فررررأ اللغررررةي 
االعناصررر غيررر النحايررة التررأ ترردخي فررأ ننتررا  النصرراصي اذررأ العناصررر ال ذنيررة 

فررأ مجرراي نحررا  -كمررا يررر  محمررد خرربلص -غيررر اللغايررة التررأ  ذملرر  نذمررا   تامررا  
 .(07)الجملة

بنحا الجملةي تصدض فيو ذ    لعربأي ال ي ياصف غالبا  الكني  حقا   ن النحا ا
النعرررا  ااألاصررراف الترررأ يطلقلرررا بعرررض البررراحثين المعجبرررين بمرررا آلررر  نليرررو الدرا رررا  
اللغاية الحديثة بما يعرف بنحا النص. اذي م اعم  الئل الباحثين حاي النحا العربأ 

لعناصرررر الجديررردة الم رررماة متمثلرررين بخلررران  مرررن تلكرررم األداا  اا اخلرررأل    نن فيرررو تقصررريرا  
  داا  نحا النص اعناصر ي ذي ذ   الم اعم حقيقة؟.

    ل  ن فأ اعتماد ذ   األداا  اغيرذا فأ التحليي اللغاي ما ي اعد كثيرا  
 ن فأ  لل فائردة  فأ تحقيض التااصي اللغاي بين  بناء اللغة الااحدةي ا   ل  ي ا  

برررري    ياالدينيررررة االقانانيررررة اغيرذررررا كبيرررررة علررررى م ررررتا  تحليرررري النصرررراص األدبيررررة
نلررررى حرررردٍّ بعيررررد مررررن الدرا ررررة اللغايررررة  نتجرررراا  الحقيقررررة نن  لنررررا نن فررررأ  لررررل ا ترابررررا  

المن رررادة التررررأ تقررريم   ررررس تحليألتلرررا اللغايررررة بترررا ر بررررين العلرررام اللغايررررة ااألدبيررررة 
االنف رررية اا جتماعيرررة لترررنعكس الصرررارة الحقيقيرررة للغرررة فرررأ  رررتى جاانبلرررا اصرررارذا 

 المادية االراحية.   

لقررد  ررام ذرر ا البحررث حتررى امن بتبيرران حقيقررة مفلررام الررنصي امررا داخلررو مررن 
اعترا ا  اتعدد فأ امراء االمنطلقرا ي ثرم عررض ألبرر   داا  نحرا الرنصن اذرأ 
التما ل االترابط اا ت اض. ا ريعرض البحرث فيمرا يرهتأ ذر   األداا  اغيرذراي كمرا 

 ي علررى كترراب مررن كتررب النحررا العربررأ لنررر :  حقررا  تحرردنث عنلررا منارررا نحررا الررنصن 
النحاي ذر   المفراذيم ااألداا  الترأ يعر رلا علرم نحرا الرنص؟  م  نلرا  الفكرة  ي  م  ذ     

 فأ الفكر النحاي العربأ؟. كان  ج ءا   صيأل  
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 ررررح كافيرررة ابرررن الحاجرررب" للر رررأ ا  رررترابا يي لقرررد اخترررار الباحرررث  كتررراب "
ن مرررا يك رررف حقيقرررة  ن النحرررا العربرررأ لرررم يلمررري ذررر   ا رررام بإمعررران النارررر فيرررو لبيرررا

    صرررريأل   األداا  التررررأ تحرررردث عنلررررا علمرررراء نحررررا الررررنصي برررري ننلررررا كانرررر  جرررر ءا  
فررأ فكرررذمي امررا يصرردض فررأ ذرر ا الكترراب الرر ي اختررار  الباحررث يصرردض فررأ  عار ررا  

كتررب النحررا مررن لرردن  رريبايو حتررى ال ررياطأي الكررن اختيررار كترراب ااحررد كثيررر مررن 
متابعررة الناررر فررأ كترراب ااحررد دان القفرر  بررين كتررب متعررددة علررى م رريرة منلررا كرران ل

  رابة ع رة  ران فأ الدرس النحاي العربأ.

 رح الكافية" للر رأ ا  رترابا ي تاصري الباحرث نلرى " ابعد النار فأ كتاب
فررأ نحررا الررنصي لررم تكررن غائبررة   ن تلكررم المفرراذيم ااألداا  التررأ عر ررنا للررا  ررابقا  

ري لقااعررد النحراي ايحلري الم رائي اللغايرة الترأ يعرررض عرن  ذرن الر رأ ا  ذرا ي صن
للرراي اكرران  لررل فررأ ماا رررك كثيرررةي برردا لنررا مرررن خألللررا ن ررارا و متعررددة يمكرررن  ن 

ررية  يت ررلل  ررمن مفرراذيم نحررا الررنصن ا دااتررو ايمكررن تصررنيف ذرر   اإل ررارا  النصن
 افض ما يهتأ:

 :ذ   اإل ارا  تق م   مين(ي ا )مقالية ن اراٌ  تةف   ر ب يا ا  لغاية :أوالا 

 .ن ارا  تةف  ر ب يا ا  لغاية خار  النص  - 

 النصي اذ   اإل ارا  تق م   مين:ن ارا  تف ر ب يا ا  لغاية داخي  -ب

  .نلى عألئض اإل ناد القائمة فأ النص ن ارا  تف ر ا تنادا   .7

 .نلى راابط تركيبية فأ النص ن ارا  تف ر ا تنادا   .0

اذ   اإل ارا  تق م ثألثة (ي اميةمق) ا ا  غير لغايةن ارا  تف ر ب ي :ثانياا 
    ام:

  .نلى مقام اجتماعأ ن ارا  تف ر ا تنادا   - 
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 نلى مقام نف أ.  ن ارا  تف ر ا تنادا   -ب
 نلى مقام بألغأ.  ن ارا  تف ر ا تنادا   - 

 اذ ا مخطط يا ن  ذ   التصنيفا :
 اإلشارات النصية

 

 

 

 

 

 

 

 :يفاتوفيما يأتي بيان لهذه التصن

  :اإلشارات التي تفسر بسياقات لغوية خارج النص :أوالا 

عرري ا ررد يحرر ف الف" )جرراا  حرر ف الفعرري ااجابررو(:  رراي ابررن الحاجررب فررأ برراب
ن معررا ي  ي .. ا ررد يحرر فا.مررن  ررام؟() : يررد( لمررن  ررايلقيررام  رينررة جرراا ا ي فررأ مثرري )

 ."(00)( لمن  اي: )  ام  يد؟(الفعي االفاعيي مثي )ن ع م

(ي يمكن تا ي   بب اعتبارنا اإل ارة )نحا النص تحديدنا لمفلام من خألي
ال ررابقة  ررمن م ررالل نحررا الررنص  فنحررا الررنص ذررا الحررديث عررن تما ررل عناصررر 
النص اترابطو ا تنادا  نلى  ياض لغراي آخرر مررتبط بروي  ا  رياض غيرر لغرايي كرهن 

 .يكان  يا ا  مقاميا   ا اجتماعيا   ا نف يا   ا بألغيا  

مقام 

 اجتماعي 

مقام 

 بالغي

مقام 

 نفسي

خارج 

 النص  

داخل 

 النص 

عالئق 

 اإلسناد 

روابط 

 تركيبية 

سياق لغوي 

 مقالي()

لغوي  غير سياق

 ي(ممقا)
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رص محمرد خطرابأ عناصرر التحليري النصرأ كمرا  ردنملا الباحثران )يراي لقد لخن 
"تحليرري الخطرراب"  ن  بيننررا  ن  ذنررال جملررة مررن العناصررر علررى  ابررراان( فررأ كتابلمررا

محلي الخطاب  ن   يغفللا اكللا ت راذم فرأ بنراء تما رل الرنصي ا كررا مرن جملرة 
 ل رررياض عنررردذما نلرررىالررر ي يالرررر فيرررو الخطرررابي اينق رررم ا ذررر   العناصرررر "ال رررياض"

عنأ: اإلحاطرة برالاراف الترأ رجأ تامراعاة ال ياض الخا  مين: خارجأ اداخلأ  
 ن ئ فيلا النصي امرن ذنرا تصرب  اايفرة ال رياض اايفرة   ا رية  يرتم مرن خألللرا 

المر ري  حصر التهايأل  الممكنة للنص  ا ذم عناصر ال ياض عند )ياي ابرراان(:
. (03)االمفترراح رركي الررنص ا الناررام ا القنرراة ا المقرررام االما رراع ا الح ررار ا االمتلقررأ 

اي ير الباحثان اذما بصدد ذ   الخصائص  نلى  ن محلري الرنص ذرا احرد  الر ي 
يحرررررردد عناصررررررر تحليلرررررروي فلي رررررر  كرررررري العناصررررررر بال رررررررارة مترررررراافرة فررررررأ جميررررررك 

 .(04)النصاص
 جراا اًا ا عدنا نلرى الم رهلة اللغايرة الترأ يعر رلا ابرن الحاجرب ذنرا نجرد  نن 

 ررياض لررة علررى ح فرروي اذرر   القرينررة ذنررا "مرررتبط بالررار  رينررة دا عنررد  حرر ف الفعرري
ن  ننررو مرررتبط   لغرراي" مرررتبط بررالنص المعررال ني فررر) يد( الفاعرريي فعلررو محرر اف جرراا ا  

 من  ام؟(.كانو فاعأل ي اذ ا ال ياض ذا: ) ب ياض لغاي خار  النص يف ر
لنص يمكرن  ن يحتراي الجملرة امرا باعتبار  ن ا –)ن ع م(ي فتمثي ذنا نصا    ما

ررِ ف منرررو الفعرري االفاعررري معرررا ي  –يفا لررا امرررا ذررا دانلرررا  اذرر ا الرررنص كمررا يالرررر حة
 ؟(.اي خارجأ يف ر ذ ا الح في اذا: )  ام  يد رتباطو ب ياض لغ

فل   ال يا ا  اللغاية التأ يةحيي نليلا ابن الحاجب فأ تف ير الرنص ذرأ مرا 
 من نحا النص. جعلتنا ندر  كألمو ال ابض  

 إلى عالئق اإلسناد: اا ستناداإلشارات التي تفسر بسياق لغوي داخل النص ا :ثانياا 

  آالمبتررررد اًا ا تعرررردد  ررررترابا ي فررررأ برررراب المبتررررد  االخبررررر: " رررراي الر ررررأ ا 
 يرررد  برررا   خرررا  عمرررو خالرررو ابنرررو ابنترررو صرررلرذا جاريترررو  ررريدذا صرررديقو  رررادم( نحا:)

( خبرررر عرررن مرررا  بلرررو بررأل فصررريي فرررر )صرررديقو  رررادمفالمبتررد  األخيرررر مرررك خبرررر  خبرررر ع
) يدذا(ي اذك ا نلى المبتد  األايي فتكان الجملة الترأ بعرد األايي اذرأ مركبرة مرن 
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جمررري خبررررا  عرررن األايي اي ررراف كررري ااحرررد مرررن المبتررردآ  نلرررى  رررمير متلررراِّ ي ن  
المبترردآ  كرري ااحررد منلررا نلررى  ررمير مررا  بلرروي فإنررل  اًان لررم ت ررف .المبتررد  األاي

هتأ بالعاائد بعد خبر المبترد  األخيرري فيكران آخرر العاائرد ألاي المبتردآ  امرا  بري ت
ذنرٌد  يرٌد عمررٌا بكرٌر  دآ  اذك ا على الترتيربي ا لرل نحرا:امخر لما بعد  اي المبت

                               .(05)"خالٌد  ائٌم عند  فأ دار  بهمر  معا  
عررالن فيررو الر ررأ تعرردد المبترردآ   ررمن يمكررن  ن ي ررلل الررنص ال ررابض الرر ي ي

نحا النص  ن  ننو يف ر طريقة تعالض كي مبتد  مك خبر  اعتمادا  على  ن النص ال ي 
اإل ررنادي يعالجررو الر ررأ مكرران مررن مجماعررة جمرري مرتبطررة بع ررلا برربعض بعألئررض 

(. و صرلرذا جاريترو  ريدذا صرديقو  رادم يد  با   خا  عمو خالو ابنرو بنترفجملة نحا: )
صررغر  تنررتام لتكرران األخيرررة منلررا )صررديقو مجماعررة جمرري  يكبررر  تحررا  ي جملررةتمثرر

 .( بأل فصيي اذك ا نلى المبتد  األاي ادم( خبرا  عما  بللا ) يدذا
نن كرري جملررة مررن الجمرري الصررغر  المكانررة للررنص ال ررابضي ترررتبط عناصرررذا 

لة منلا بمثابة بعأل ة اإل ناد القائمة بين المبتد  االخبر فأ كي منلاي ثم نن كي جم
 .ال ابض للا الم ند للم ند نليو

ايقررا  ذرر ا ا رتبرراط االتما ررل بإ ررافة كرري ااحررد مررن المبترردآ  نلررى  ررمير 
 ريدذا( )  ريد( االلراء فرأ) )صديقو( تعراد علرى متلا ي ن  المبتد  األايي فاللاء فأ

 .جارية( اذك ا نلى  اي ال مائر) تعاد على
حررد منلررا نلررى  ررمير مررا  بلرروي فررإن العاائررد  مررا ن ا لررم ت ررف المبترردآ  كرري اا
لرد  رائم عنرد  فرأ )ذنرد  يرد عمررا بكرر خا تهتأ بعد خبر المبتد  األخير ا لل نحا:

(ي فيكران آخرر العاائرد ألاي المبتردآ ي امرا  بري امخرر لمرا بعرد  اي دار  بهمر  معلرا
 ء فررأ)ذنررد(ي االلررا )معلررا( تعرراد علررى المبترردآ ي اذكرر ا علررى الترتيرربي فاللرراء فررأ

 .) يد( اذك ا )بهمر ( تعاد على
نن الر رأ بلر ا التحليري يا ر  تما رل عناصرر الرنص اترابطرو ا رتنادا  نلرى 

فلرا يقريم ذر ا التما رل مررة بعألئرض اإل رناد امررة  ي يا ا  لغاية داخي النص نف رو
 .من اإلحا   الرابطة الداخلية فأ النص ب مائر النص التأ تةعد ناعا  
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لرر ي يقدمررو الر ررأ فررأ التحليرري اللغرراي عبنررر عنررو )رابررر  اننن ذرر ا المررنلن 
آ ن( فرأ درا ررتو للتما رل النصررأ  فلرا يررر   ن  الرنص حرردث تااصرلأ يلرر م لكانررو 

 ن تترراافر فيررو  رربعة معررايير ن ا تخلررف ااحررد منلررا تنترر ع منررو صررفة النصرريةي  نصررا  
ل ا كررررررر مررررررن ذرررررر   المعررررررايير: ال رررررربل ) ي الررررررربط النحرررررراي( االحبررررررل ) ي التما رررررر

لرريس  - ي الررنصن  –)مي رراي آدم( فررأ ر يتررو للررنص  فلررا اي كررد  لررل . (06)الررد لأ(
أللفاا اجميي بي ذا كةي  تحد   مجماعٌة من الحداد ت مو بالنصية   ع اائيا   تتابعا  

بصررفتو كتلررة مترابطررة بفعرري العأل ررا  النحايررة التركيبيررةي اكرر لل با ررتعماي   رراليب 
 .(01)اإلحالة االعاائد المختلفة

 :اإلشارات التي تفسر استناداا إلى روابط تركيبية في النص :ثالثاا 
تةلرف فرأ العامري فرأ ال ررط " :" اي الر أ فأ "جراا م الفعري الم رارع ا رد اخ 

  ت ررائلا الفعلررين ا ت رراء  ياالجرر اءي  رراي ال رريرافأ: نن العامرري فيلمررا كلمررة ال رررط
ا كالااحرردةي فلررأ كا بتررداء اربطلررا الجملتررين نحررداذما برراألخر  حتررى صررارت يااحرردا  

 .(01)العامي فأ الج  ين"
ينقررري الر رررأ فرررأ الرررنص ال رررابض  ررراي ال ررريرافأ فرررأ ارتبررراط جملترررأ ال ررررط 

 االج اءي اتكاينلما   لاب ال رطي فلا ير   ن ذ ا الربط  ائم بهداة ال رط.
فه لاب ال رط يقت أ جملتيني ت كي األالى ال رط االثانية الجر اءي اتررتبط 

)نن ترهتنأ  الجملتران ارتباطرا  ا ريجا  لت ديرا معنرى ال ررط االجر اءي ففرأ  النرا:ذاتان 
ررل ال رررط االجرر اء مرجعررو  داة  ( يررر  ال رريرافأ  ن ا رتبرراط القررائم بررين جملتررأ كرم 
ابرر لل ترر دي  داة ال رررط فررأ  ة الااحرردةيفلررأ التررأ جعلرر  الجملتررين كالجملرر ال رررطي

ي حقيرض التما رل برين جملترأ ال ررط االجر اءالجملة ال رطية اايفة  ركلية م دناذرا ت
يبيرررة كمرررا يصرررفلا األ ذرررر ال نررراد: اذرررأ بررر لل  داة ربرررط تركيبيرررةي ا داا  الرررربط الترك

 .(01)عألما  على عأل ا  تكان بين الجمي""
اي رراف نلرررى الرررربط التركيبررأ الررر ي تقرررام بررو  داة ال ررررط ربرررط مررن نررراع آخرررر 

  اس  ن ال رط يقت أ جر اءي فرأل يرتم القائم على  يمكن  ن ن ميو "الربط ال ذنأ"
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 متعلقررة نحررداذما برراألخر  ي فالجملترران ن ا  معنررى نحررد  الجملتررين ن  برر كر األخررر 
 ". من ما يعرف بر "بالتعليض ال رطأ

نلررى راابررط تركيبيررة داخرري الررنصي  رراي  امررن ارتبرراط عناصررر الررنص ا ررتنادا  
اجة نلى رابطرة بينرو ابرين نن كان الج اء مما يصل   ن يقك  رطا ي فأل ح" الر أ:
ألن بينلما منا بة لفاية من حيث صرألحية ا اعرو ما عروي اًان لرم يصرل   يال رط

الفرراء" لمنا رربتلا للجرر اء معنررى ألن رابررط بينلمرراي ا الررى األ ررياء بررو "لرروي فررأل بررد مررن 
 .(32)االج اء متعقب لل رط ك لل" يالتعقيب بأل فصي :معنا 

رتبراط جملترأ ال ررط االجر اء ن عاامري ايبين الر أ فأ الرنص ال رابض  ن مر
لفاء(  داة رابطة بين ال رط االجر اء فلكانلرا حرفرا  ا) الفاء( بينلماي  ما اختيارا اع )

 .يفيد التعقيب بأل فصيي االج اء متعقب لل رط ك لل
 اًا ا كررران الجررر اء ممرررا يصرررل   ن يقرررك  ررررطا ي فيبرررين الر رررأ  ن   حاجرررة نلرررى

ألن بينلمرا منا ربة لفايرة مرن حيرث صرألحية ا اعرو   ال ررط)الفاء( للرربط بينرو ابرين 
بالفرراء( أ( يجررا  ربرط جملترأ ال ررط االجر اء )نن  رهلتل   تعطنر) ما عروي ففرأ  النرا:
 .ا لل لصألحية ا اع الج اء ما ك ال رط  ايجا  الربط دانلا

ألن األصررري فرررأ    مرررا اجررراب الفررراء  داة  رابطرررة  برررين ال ررررط االجررر اء فمتعررريِّنٌ 
 اء  ن يكرران فيررو معنررى ا  ررتقبايي فتقررام  داة ال رررط بتررهثير ذرر ا المعنررى ابيانررو الجرر

فررأ الجرر اء. اًا ا لررم ترر ثر  داة ال رررط فررأ الجرر اء معنررى ا  ررتقبايي فررإن الفرراء تجررب 
 لبيان ذ ا المعنى اتحقيقو.

نن  ذرر ا التف ررير الرر ي يقدنمررو الر ررأ فررأ تما ررل جملتررأ ال رررط االجررااب   
يقدِّمررو علررم نحررا الررنصن مررن  صرراي ااجبررة فررأ درا ررة النصرراص يخررر  بحرراي عمررا 

. اذرا كمرا   يخفرى تف رير   يجرري اراء التما رل النصرأ"فيما ي رمى برر " اتحليللا
الحركررة اإلعرابيررة كمررا يررتلم بعررض البرراحثين النحررا العربررأي اًانمررا ذررا تف ررير يعررالن 
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كمررا يالررر فررأ  "الفاءر"التما ررل الكامنررة فيررو  فررالررنص اللغرراي با  ررتناد نلررى  داا  
بين ج ئأ التركيب ال رطأي كما  نلا تحليي الر أ ت دي اايفة التما ل ال كلأ 

لرر ا فقررد تررم  اختيارذررا   التعقيررب بررأل فصرري"ايفررة التما ررل الررد لأي فمعناذررا "ترر دي ا 
 .متعقنب لل رط"رذا من  داا  الربط ألن الج اء "دان غي

 :إلى مقام اجتماعياإلشارات التي تفسر استناداا  :رابعاا 
"امنلرررا  :"اا رررك حررر ف ناصرررب المفعررراي برررو اجابرررا   ررراي الر رررأ فرررأ بيررران "م

 يد( اكان رجأل  غير معراف بف يلة ي عى بر )من  ن   يدا ؟( ا صلو  ن  اللم: )
؟(ي مررن  نرر   اكرررا   يرردا ي  ا ترر كرة  يرردا  ) ا ررم رجرري م ررلاري فررهنكر  لررل عليرروي  ي:

 .(37)"من تكان؟() :من  ن ؟(ي  ين معنى: )اانتصاب ) اكرا ( على الحاي م
يف رر  رربب نصررب ) يررد(  ي؟( بمقررام اجتمرراعأ)مررن  نر   يرردا   نن ارتبراط جملررة

م اٌغ كرافو ل رلل اإل رارة ال رابقة  رمن نحرا الرنص  فقرد ذردف الر رأ فرأ  يفيلا
ربطو الجملة ال ابقة ب ال المقام ا جتماعأي نلى بيان ترابط عناصر الجملة المراد 

؟( اذررر ا )مرررن  نررر   اكررررا   يررردا    يرررد( منصررراب علرررى تقررردير:) لرررا اتما ررركلاي فررررتحليل
            التقرررررررردير   يةفلررررررررم ن  بارتباطرررررررررو برررررررر ال المقررررررررام ا جتمررررررررراعأ الرررررررر ي يكرررررررران فيرررررررررو 

 ) يد( ذدفا  ي عى لألنتقاص منو رجي غير معراف بف يلة.
اعا  امرن الااجرب ن رمار فعلرو  ررم" امثري  لرل  راي الر رأ فرأ البراب نف رو:

 رراللم: )ذرر ا ا   عماتررل( كررهن المخاطررب كرران يرر عم  عمررا و كا بررةي فلمررا الررر مررا 
ذررر ا ا  ) يخرررالف  لرررل مرررن  ررراي عليرررو  ررريماء الصررردض صرررادر مرررن غيرررر   يررري لرررو:

ذر ا    عرم) ذ ا الحرض ا   تراذم  عماترل(ي ايجرا   ن يكران التقردير:ماتل(  ي: ) ع
 .(30) عماتل(")  عمة ذ ا ا  ت عم  ا    عم  عماتل(ي  ا:

ذ ا ا   عماتل( عنصرر مرن عناصرر ) يبين الر أ  ن ) عماتل( فأ جملة 
ذرر ا الحررض ا    عررم  عماتررل(ي غيررر  ن ذرر ا ة مرررتبط ببقيررة العناصررر بتقرردير: )الجملرر

لرر ا فقررد كرران   التقرردير   يكرران مفلامررا  دان ارتبرراط الجملررة بمقررام اجتمرراعأ يف ررر 
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المخاطب كان ي عم  عما  كا بةي فلما الرر مرا  عليو تف ير  ال المقامي فكان  نن 
 .يخالف  لل من  اي صادض من غير   يي لو: ذ ا ا   عماتل

 مام م لد اجتماعأ  يي فيو ذ ا التعبيرري  –بل ا التحليي  –االر أ ي عنا 
ليرردخلنا فررأ مررنلن جديررد تف ررر فيررو النصرراص بمررا تقت رريو مررن مقامررا   يلرر  فيلررا. 

ك للر رررأ   يحترررا   ن يلررراي عنرررض كألمرررو ليدرجرررو  رررمن  ن المتررراب ايالرررر  ي رررا  
ي بي نن  لل ي تبين للقارئ دان عناء جلد انار.   م الل نحا النصن
علرررى مقرررام  امرررن تف رررير الر رررأ ارتبررراط عناصرررر التركيرررب اتما ررركو اعتمرررادا  

اعلررم  ن عامرري الحرراي  ررد يحرر ف جرراا ا ي ااجابررا  " :اجتمرراعأ  الررو فررأ برراب "الحرراي"
ي فقرينة كان  ا ااجبا    ك  يا يةي ا  بد من  رينة مك الح في جائ ا  ي فأ ماا ي ا  

 .(33) ر را دا (") (  ي: ا : ح ار معنا  كقالل للم افر )را دا  ملديا  ما ح ف جائ
فلرررم يكرررن ذرررمن الر رررأ فرررأ تحليلرررو ال رررابض لجملرررة )را ررردا  ملرررديا ( بيررران م رررانغ 

برررين لنررررا  ن اللغررررة ارررراذرة د  ن يالحركرررة اإلعرابيررررة علررررى  ااخرررر الكلررررم فيلرررراي برررري  را
تجرررري علرررى  ل رررنة المتكلمرررين افرررض مرررا تقت ررريو حيررراتلم ا حرررااللم  ررراعة  اجتماعيرررة

النطض بالكألم. فتعل م اللغة افض ذ ا المنلن فأ التحليي يجعي المتعلم يفلرم الاراذرة 
اللغايررة التررأ يعر ررلا اللغرراي  ألنررو يكرران  ررد جعلررو يعرريش المقررام المحرريط بالتركيررب 

غاي الر ي يعالجروي بري ايكران  رد   نعرو ب ررارة تحقيرض ذر ا التقردير الر ي  دمروي الل
 لل  ن ذ ا المتعلم نف و لا كان يعيش  ال المقام ا جتماعأ حقا ي لما كان  مامو 

 ن   ن يقيم ذ ا التركيب ب ال التقدير عينو.
علمرراء نحررا الررنص علررى  بعررض لقررد كرران مررن جملررة ا عترا ررا  التررأ  رردنملا

 الد ليرررة برررين الكرررألم ا ررريا اتو اصرررر عرررن بيررران اجرررا  ا رتبررراط  و نررر حرررا العربرررأالن
ي فكرران مررن جملررة المعرررايير مبتررارا   ي فترر دي الجملررة برر لل معنررى نا صرررا  (34)المقاميررة

ي لننتقري مرن لكرألم بال رياض الر ي جراء فيرونحا الرنص" ربرط ا"المتمنمة التأ جاء بلا 
المعنى الكلأ ال ي يفيد  الرنص. ا رد ا رتبان المعنى الج ئأ ال ي تفيد  الجملة نلى 

 لنا  ن مثي ذ   ا عترا ا  ت قط فيما  دنمو الر أ فأ التحليأل  ال ابقة. 
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  :اإلشارات التي تفسر استناداا إلى مقام نفسي :خامساا 

 :"معما   الفعي التأ تجأء فرأ ا  رتثناء المفررغ"  اي الر أ فأ عر و لر
نن ) )ن ( ن رركايي كقالررو تعررالى: بعررد كرران للتهكيررد اا ررك"افررأ المفعرراي المطلررض ن ا 

الم ررتثنى المفرررر غ يجررب  ن ية ررتثنى مرررن متعرردِّد مقرررد ر ي ا لرررل  ن (35)ناررن  ن  انررا (
معررررربو بررررإعراب الم ررررتثنىي م ررررتغرضو لرررر لل الجررررنس كمررررا تقرررردمي حتررررى يرررردخي فيررررو 

( مةحرتمِ م يةخر  با  تثناءي اليس مصدر )الم تثنى بيقيني ث أل  مرك الارن غيرر   نان 
اذ م المةخاطبي ن   ن يقاي: ننو مةحتِمي من حيث ت حتى يخر  الان من بينو. احل وة 

( مررثأل ي ا ررد فعلرر  غيررر ال رررب ممررا يجررري مجرررا ي كالتلديررد ربمررا تقرراي: ) رررب 
را كران .اال راع فأ مقدما  ال ربي فتقراي:  ررب   رربا  لرفرك  لرل التراذم .. فلمن

  لل رب اغير  من حيث التاذمي صرار الم رتثنى منرو فرأ:) رب ( محتمأل    الل:
 .(36)ما  رب  ن   ربا ( كالمتعدد ال امي لل رب اغير  من حيث التاذنم")

ي ررير الر ررأ فررأ تحليلررو ال ررابض نلررى  ن تما ررل عناصررر تركيررب ا  ررتثناء 
المفررررغ اترابطررروي فرررأ المفعررراي المطلرررضي مررررتبط باحتمررراي حرررداث التررراذم فرررأ نفرررس 

 ب. فررالتاذم مقررام نف رأ يمكررن با رراطتو تف ررير مجرأء ا  ررتثناء المفرررغ فررأالمخاطر
فالم ررتثنى فررأ ا  ررتثناء المفرررنغ يجررب  ن يكرران  المفعرراي المطلررض ن ا كرران للتهكيرردي

مررررن م ررررتثنى  منررررو متعررررددي ا  يكرررران  لررررل فررررأ الم ررررتثنى نن كرررران مصرررردرا   مةخرجررررا  
المصرردر منصرراب بفعرري مررن منصررابا  علررى المفعرراي المطلررض للتهكيرردي  لررل  ن ذرر ا 

 جن وي فأل يكان ذلنا نخرا  للم تثنى من م تثنى منو متعدد.
ا افرض مرا تقت ريو لرالحي ذ   الم هلة يلجه الر أ نلى ن ناعنا ب ررارة فلم 

 د يتاذم  – ي المخاط ب  –من مقام نف أ يةحتمي ا اعو فأ نفس المخاط ب  فلا 
ن معرررراني فيررررهتأ ذرررر ا الم ررررتثنى   ررررياء متعررررددة تنرررردر   ررررمن مررررا يبيحررررو الفعرررري مرررر

مما يبيحو ذ ا  ة لتهكيد حداث الفعي عينو    أءالمنصاب على المفعالية المطلق
 الفعي من معان م تل مة فيو تابعة لو.
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نن  ذررر ا الرررنلن الررر ي يقدنمرررو الر رررأ فرررأ تحليررري الم رررائي اللغايرررة  رررد   نجرررد  
لة اللغايررة  اتلرراي فررابن حتررى اذررم يعر رران للم رره فررأ   ذرران النحرراة جميعررا   حا رررا  

يلجه فأ ذ   الم هلة نلى التهايي االتقدير دان ربط الم هلة بمقامو نف أٍّ  يعيش مثأل  
د  بناء اللغةي يقاي: " يا ن  مقاصدذا الد لية الم ت ِكن ة فأ ك  )ن ( اا عة  ا يي ننن اة

عنى االتقردير: فأ غير ما علاي االنية منلا التهخير... فإ ا كان ك لل علم    نن الم
اذ ا تحليي  ي. فالكألم عند  محماي على التقديم االتهخير(31)نن  نحن ن  نان  انا "

  ي ررتند نلررى عميررض تفكيررر اطرراي ترردبنر كمررا يالررر عنررد الر ررأن فررأ التحليرري الرر ي 
  دنمو.

 اإلشارات التي تفسر استناداا إلى مقام بالغي:  :سادساا 
امرن الماا رك الترأ يحر ف فيلرا (: "يح ف عامي الحا اي الر أ فأ باب )

.. . ائمرا   .. ما ا ك الحاي فيو نائبا  عن خبر نحا:  رربأ  يردا  . يا ا  على الاجاب
امنلا   ماء جامدةي مت مِّنة تابيخا  علرى مرا   ينبغرأ مرن التقلرب فرأ الحرايي مرك 

 .(31)ر ؟("ر: ) تميميا  مرة ا ي يا   خا  تفلام ابدانلا  ي ا ي كقاللمذم ة 
اذنا يف ر الر رأ انتصراب الحرالين فرأ التركيرب ال رابض مرك حر ف عامللمرا 

نلررررى مقررررام بألغررررأٍّ يريررررد  المررررتكلم  فكثرررررة داران  لررررل التركيررررب فررررأ  ا ررررتنادا   اجابررررا  
ا  ررتعماي بقصررد التررابيخ يبرري  للمررتكلم حرر ف عامرري الحررايي ا  يخفررى مررا لالررار 

تحقيرض المعنرى البألغرأ المرراد   العامي االنطض بو فأ التركيرب ال رابض مرن بعردو فرأ
؟(   ر ررة  خررفخطابنا لمن نريد تابيخو بقالنا: ) تتحاي تميميا  مرة اتتحاي  ي يا  مر

ن  نن  فرررأ دخررراي ذمررر ة   كمرررا فرررأ حررر فنا عامررري الحررراي ييكررران فيرررو الترررابيخ اررراذرا  
ا  ررتفلام علررى الحرراي مبا رررة دان  كررر العامرري مررن  رراة التررابيخ ابألغترروي مررا ذررا 

ا ك على نفس المخاطب فأ بيان  دة التابيخ ا اتوي افأ  لل مرن الرار التنبيرو  
االتركيررررر  علرررررى الحرررررالين اللررررر ين يتقلرررررب المخاطرررررب بينلمرررررا بررررر كرذما مبا ررررررة دان 
عامليلمرراي مررا يبررر   ثررر ذرر ا المقررام البألغررأ فررأ ن ررن ذرر ا الررنصن اللغرراي افررض مررا 

 يقت يو المقام.
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ا مرا " :"اب حر ف عامري الحراي الم كنردةامن  لل  ي ا   راي الر رأ فرأ "اجر
للرا كالمنتقلرةي اًا ا جراء  بعرد ا  رميةي اجرب  ن دة فلي   بقيدو يتقي رد برو عامالم كِّ 

يكرران ج آذررا معرررفتين جامرردين  اتجررأء نمررا لتقريررر م ررمان الخبررر اتهكيررد ي اًامررا 
رررلأل ررتد ي علررى م ررمانو.   ) نررا حرراتم جرراادا ( :كقالررل… ام ررمان الخبررر نمررا ف خ 

ن    يقرراي مثلررو ن  مررن ا ررتةِلر بالخصررلة التررأ دلرر  عليلررا  ( ا) نررا عمرررا  ررجاعا  
كا ررتلار حرراتم بررالجاد اعمرررا بال ررجاعةي اًامررا تعارريٌم لغيرررلي نحررا: ) نرر   يالحرراي

 .(31)" نا عبداللو آكأل  كما يهكي العبد(ي  ا تصاغٌر لنف لي نحا: الرجي كامأل  

يلا اتقرام لبيانلرا  دة بمعان بألغية ت دن كن الر الر أ ارتباط الحاي الم  اذنا ية 
لتهكيرد م رمان  مراجراء  الحراي فيل ي(عمرا  جاعا    ناادا ( ا)حاتم جا   نا) :فقالل

رر يالخبررر ابيانررو مررا ام .اتصررافو بلمررا د ك رر نترريللتين الخصررلر القائرري بلرراتين الا ا ررتة لم 
( مرن معنرى  نراتد  )برلتيني ما فرأ المرخصو بلاتين الي يد من  اة التهكيد على اتصاف

اكرر لل الحرراي فررأ القرررالين امخررريني فقررد جرراء  الحرراي فيلمرررا  ياا  ررتعاامالتنبيررو 
 مرتبطة بمقامين بألغيين ذما التعايم االتاا ك.

اارتباطلررا  يذرر ا التحليرري الرر ي يقدمررو الر ررأ فررأ بيرران عأل ررة الحرراي الم كرردة نن
يصدر فرأ ا رتعمالو اللغرة عمرا  ماننالمتكلم العربأ   نت ديلا يدي على  غينةبأل بمعان

 .بلا ااإلد ءفأ نف و من  يا ا  امقاما  ت تثير  للتعبير عنلا 
ي الكثير افأ كتاب الر أ من كألموي امن كألم صاحب الكافية  حيانا   يذ ا

علررى منلررا  مررا برري ن الباحررث مررن طرررض فررأ التحليرريي امتابعررة فررأ الترردليي علررى  ن  
الرراعأ صررر   رارنٌة فرأ التفكيرر النحررايي كامنرٌة فرأ عمرض  داا  علرم نحرا الرنصن اعنا

ي اعنررد الر ررأ ا  ررترابا ي علررى اللغرراي عنررد علمائنررا القرردامى رحملررم اللررو جميعررا  
 اجو الخصاصي بما يالر من كألموي اي تبين فأ ثنايا تحليلو. 
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 الهوامش

 

 "نصص". ل ان العربي ابن منااري مادة (7)

 .1انار: مدخي نلى تحليي النص األدبأي عبد القادر  با  ريفةي ص:  (0)

 .034-033يي ص  انار: بألغة الخطاب اعلم النصي صألح ف (3)

 .701انار: مقا   فأ األ لابيةي من ر عيا أي ص:  (4)

 .55نص الاجادي مصطفى الكيألنأي ص:  –اجاد النص  (5)

بين النارية االتطبيضي عدنان بن  رييي اتحاد الكتاب انار: النص ااأل لابية  (6)
 .54 :ي ص2000العربي 

 .76-70 انار: ن ين النصي األ ذر ال نادي ص: (1)

مقرا   فرأ  ي اانارر:031بألغة الخطراب اعلرم الرنصي صرألح ف ريي ص:  (1)
 .733األ لابية من ر عيا أي ص: 

 .031ص  انار: بألغة الخطاب اعلم النصي (1)

 .76: ار: انفتاح النص الراائأي  عيد يقطيني صان (72)

علم النصي جاليا كري تفاي ترجمة فريد ال اذأي دار تابقاي للن ري الدار  (77)
 .01: البي اءي المغربي ص

 .067ص:  انار: بألغة الخطاب اعلم النصي (70)

 ال ابض نف و. (73)

 .731-735انار: األ لابية انارية النصي نبراذيم خلييي  (74)

 .701ي ص: ال ابض نف و (75)



 42 

 

 .054-053انار: بألغة الخطاب اعلم النصي ص:  (76)

 .055ي ص: ال ابض نف و (71)

 .76ن ين النصي ص:  انار: (71)

مبادئ فأ الل انيا ي خالة طالب اإلبراذيمرأي دار القصربة للن رري الج ائرري  (71)
 .761ي ص2000

 .742-731: النصي نبراذيم خلييي ص ةانار: األ لابية اناري (02)

 .010-017انار: من   س علم اللغةي محمد يا ف خبلصي ص  (07)

 .710 رح الكافيةي الر أ ا  ترابا يي الج ء األايي ص:  (00)

المر رري: ذررا المررتكلم  ا الكاتررب الرر ي ينررتن القررايي االمتلقررأ: ذررا ال ررامك  ا  (03)
القررررارئي االح ررررار: اذررررم م ررررتمعان آخررررران حا ررررران ي رررراذم اجررررادذم فررررأ 

صرريص الحرردث الكألمررأي االما رراع: ذررا مرردار الحرردث الكألمررأي االمقرررام: تخ
ذا  مان امكان الحدث التااصلأي اك لل العأل را  الفي يائيرة برين المتفراعلين 
بالنار نلى اإل رارا  ااإليمراءا  اتعبيررا  الاجرو...االقناة: كيرف ترم التااصري 

االناررام: اللغررة  ا  بررين الم رراركين فررأ الحرردث الكألمررأ: كررألمي كتابررةي ن ررارةي
الللجة  ا األ لاب اللغراي الم رتعمي. اال ركي:  ركي الر رالة: درد رةي جرديي 
ِعاررةي خرافررة. المفترراح: ايت ررمن التقررايم: ذرري كانرر  الر ررالة ماعاررة ح ررنةي 

للعااطرررررف... انارررررر: ل رررررانيا  الرررررنص مررررردخي نلرررررى ان رررررجام  ما رررررحا    ررررررحا  
ي الررررردار البي ررررراءي 7الخطرررررابي محمرررررد خطرررررابأي المركررررر  الثقرررررافأ العربرررررأي ط

 . 53ي ص: 1991

 .53-50ل انيا  النصي محمد خطابأي ص:  (04)
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 .053 رح الكافيةي الج ء األايي ص:  (05)

ي دار  برراء يررة االتطبيررضي صرربحأ نبررراذيم الفقررأعلررم اللغررة النصررأ بررين النار  (06)
. ا مرررا برررا أ المعرررايير 34-33ي القررراذرةي ص7للطباعرررة االن رررر االتا يررركي ط 

 . رد االمقبالية ااإلخبارية االمقامرية االتناصن فلأ: القص

 .710-761ص: مبادئ فأ الل انيا ي خالة طالب اإلبراذيمأي  (01)

 .16  رح الكافيةي الج ء الرابكي ص: (01)

 .05: انار: ن ين النصي ص (01)

 .776 رح الكافيةي الج ء الرابكي ص:  (32)

 .326ي الج ء األايي ص: ال ابض نف و (37)

 .بض نف وال ا (30)

  .15ي الج ء الثانأي ص: ال ابض نف و (33)

 .76انار: ن ين النصي األ ذر ال نادي ص:  (34)

 .30 ارة الجاثية:  (35)

 .736 رح الكافيةي الج ء الثانأي ص:  (36)

 .721 رح المفصنيي ابن يعيشي الج ء ال ابكي ص:  (31)

 .16-15 رح الكافيةي الج ء الثانأي ص:  (31)

 .11-11ي ص: وال ابض نف  (31)
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 المصادر والمراجع

األ رررررلابية اناريرررررة الرررررنصي نبرررررراذيم خليررررريي الم   رررررة العربيرررررة للدرا رررررا   -
 م.7111االن ري بيرا ي الطبعة األالىي 

المركرررر  الثقررررافأ انفترررراح الررررنص الراائررررأ الررررنص اال ررررياضي  ررررعيد يقطرررريني  -
 م.7111ي 7ي طالعربأ

نأ للثقافررررة بألغررررة الخطرررراب اعلررررم الررررنصي صررررألح ف رررريي المجلررررس الرررراط -
 م.7110الكاي ي  –االفنان اامداب 

 ررررح كافيرررة ابرررن الحاجررربي الر رررأ ا  رررترابا يي  ررردم لرررو اا رررك حاا ررريو  -
بيررررا ي الطبعرررة األالرررىي  –افلار رررو: نميررري يعقرررابي دار الكترررب العلميرررة 

 م.7111

 بيرا ي دان تاريخ. – رح المفصيي ابن يعيش النحايي عالم الكتب  -

ي دار  براء يرة االتطبيرضي صربحأ نبرراذيم الفقرأنار علم اللغرة النصرأ برين ال -
 ي القاذرة.7للطباعة االن ر االتا يكي ط

علرم الرنصي جاليرا كري ررتفاي ترجمرة فريرد ال اذررأي دار تابقراي للن رري الرردار  -
 البي اءي المغرب.

ل رران العررربي ابررن مناررار اإلفريقررأي تحقيررض: عبداللررو علررأ الكبيررر امحمررد  -
 .القاذرة - لأي دار المعارف حمد ح ب اللو اذا م ال ا

ل ررررانيا  الررررنص مرررردخي نلررررى ان ررررجام الخطررررابي محمررررد خطررررابأي المركرررر   -
 م.7117ي الدار البي اءي 7الثقافأ العربأي ط

مبادئ فأ الل انيا ي خالة طالب اإلبراذيمأي دار القصبة للن ريالج ائري  -
 م.2000
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فرأ  ر ضي مدخي نلى تحليي النص األدبأي عبد القادر  با  ريفةي اح ن   -
 م.7112الطبعة األالىي  يعمان –دار الفكر 

مقرررا   فرررأ األ رررلابيةي منررر ر عيا رررأي من رررارا  اتحررراد الكتررراب العرررربي  -
 م.7112

مررن   ررس علررم اللغررةي محمررد يا ررف خرربلصي دار الثقافررة العربيررةي الطبعررة  -
 .7114األالىي 

 الطبعرررة –ن رررين الرررنصي األ ذرررر ال نرررادي المركررر  الثقرررافأ العربرررأي بيررررا   -
 م.7113األالىي 

الررنص ااأل ررلابية بررين الناريررة االتطبيررضي عرردنان بررن  ريرريي اتحرراد الكترراب  -
 م.2000العربي 

 –نررص الاجررادي مصررطفى الكيألنررأي الرردار التان ررية للن ررر  –اجرراد الررنص  -    
 م.7110


