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امل�شطلح النحوي الن�شي يف التاث النحوي العربي

ر�شد وبيان )*( 

د. عبد املهدي ها�شم اجلراح)**(

امللخ�س

يهدف هذا البحث اإلى درا�سة امل�سطلحات النحوية الن�سية ور�سدها يف امل�سادر 
النحوية القدمية بدءًا من كتاب �سيبويه وانتهاء بحا�سية ال�سبان على �رشح الأ�سموين؛ 
وذلك لبيان امل�سطلح النحوي الن�سي ومعامله يف الراث النحوي العربي من جهة، 
النحوي  البحث يف امل�سطلح  القدماء يف جمال  النحويون  لعبه  الذي  الدور  وكذلك 
الن�سي من جهة اأخرى، ما يعني بال�رشورة اإبراز موقع املنجزات اللغوية القدمية 
من املنجزات اللغوية املعا�رشة. اقت�ست منهجية البحث ر�سد امل�سطلحات الن�سية 
يف عدد من امل�سادر النحوية القدمية، وعر�سها على املرتكزات واخلطوط العري�سة 
لنظرية "نحو الن�ص"، وقد اأثبت البحث وجود وعي وا�سح عند النحويني القدماء 
باأهمية الت�سور الن�سي يف معاجلتهم لبع�ص امل�سائل النحوية، واأن هذا الت�سور مل 
ياأت ب�سورة عفوية جمانية، بل جاء نتيجة حتمية ملتطلبات ت�سورية منهجية اقت�ستها 

طبيعة املادة النحوية من جهة، وطريقة تفكري النحوي من جهة اأخرى.

الكلمات املفتاحية: امل�سطلح- النحوي- الن�سي- الراث- العربي.

)* *( جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية - ق�سم العلوم الإن�سانية.

)*(    مت دعم هذا البحث من قبل عمادة البحث العلمي يف جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية م�سكورة.
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The text grammar term In Arabic grammar heritage

Monitoring and clarify 

Abstrac

This research aims at studying terms of textual grammar in 

Arabic grammar heritage and citing it in old Arabic grammar sources, 

starting with sibawayh and ending with Al-Sabban footnote to 

explain Ashmouni. By doing so, we intend to highlight the terms of 

textual grammar and their features in the Arabic grammar heritage, 

on one hand, and the role played by the ancient grammarians in 

the field of textual grammar terminology. This would necessarily 

highlight the linguistic achievements of ancient studiescompared 

to contemporary linguistic achievements. The research 

methodology builds on citing textual terms in a number of sources 

and displayingthem in accordance withthe main ideas of "text 

grammar" theory".Research has demonstrated clear awareness of 

the ancient grammarians of the importance of text visualization in 

their treatment of some grammatical issues.This visualization was 

not accidental. It was the definite result of conceptual methodology 

required by the nature of the grammar text, on one hand, and the 

mindset of the grammarian on the other.

 * Keywords: terminology- grammatical-text-Arab-heritage
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توطئة:

تولدت فكرة هذا البحث نتيجة البحث املعمق يف نحو الن�ص اأو ل�سانيات الن�ص، 
وتقدمي جمموعة ل باأ�ص بها من الأبحاث يف هذا امليدان، وقد مت ن�رشها يف عدد من 
املجالت العلمية املحكمة واملتخ�س�سة، وكان الباحث يف كل بحث ين�رشه يلحظ اأن 
واأخرى  مبا�رشة  بطرق  اأ�ساروا  قد  كانوا  تعالى-  الله  -رحمهم  القدماء  النحويني 
تناثرت هذه  النحوية، وقد  امل�ساألة  الن�سي يف معاجلة  البعد  اأهمية  اإلى  غري مبا�رشة 
الإ�سارات وجميعها توؤكد وعيهم باأهمية هذا البعد يف فهم الظاهرة النحوية وحتليلها؛ 
ولهذا جاء البحث لري�سد امل�سطلحات النحوية الن�سية يف امل�سادر النحوية القدمية 
بدءًا من كتاب �سيبويه وانتهاء بحا�سية ال�سبان على �رشح الأ�سموين؛ حمققاً بذلك جملة 

من االأهداف االأ�سا�سية وهي:

البحث يف امل�سطلح  القدماء يف جمال  النحويون  الذي لعبه  الدور  بيان  اأوًل: 
من  القدمية  اللغوية  املنجزات  موقع  اإبراز  بال�رشورة  يعني  ما  الن�سي،  النحوي 

املنجزات اللغوية املعا�رشة.

ثانيًا: الوقوف على منهجية القدماء -رحمهم الله تعالى- يف �سوغ امل�سطلح 
النحوي الن�سي وبلورته. 

ثالثًا: اإبراز طبيعة امل�سطلحات النحوية الن�سية، وطريقة توظيفها، واأغرا�ص 
التوظيف.

يف  الن�سية  امل�سطلحات  �سل�سلة  حتت�سن  التي  الداخلية  الروابط  اإبراز  رابعًا: 
الراث النحوي العربي.

من  عدد  يف  الن�سية  امل�سطلحات  ر�سد  مت  الذكر؛  �سالفة  لالأهداف  وحتقيقًا 
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العري�سة لنظرية  املرتكزات واخلطوط  القدمية، وعر�سها على  النحوية  امل�سادر 
"نحو الن�ص"، على ما �سيتم تو�سيحه -مب�سيئة الله تعالى- يف ال�سفحات الالحقة. 
ويوؤكد البحث بداية وجود وعي وا�سح عند النحويني القدماء باأهمية الت�سور الن�سي 
عفوية  ب�سورة  ياأت  مل  الت�سور  هذا  واأن  النحوية،  امل�سائل  لبع�ص  معاجلتهم  يف 
جمانية، بل جاء نتيجة حتمية ملتطلبات ت�سورية منهجية اقت�ستها طبيعة املادة النحوية 

من جهة، وطريقة تفكري النحوي من جهة اأخرى.

تناول البحث بداية مفهوم امل�سطلح، ثم مفهوم امل�سطلح النحوي الن�سي، ثم 
احلكم  كيفية  اأي:  زاويته،  اأو  البحث  منطلق  وهو:  املهم  البحث  ركن  لبيان  انتقل 
على هذا امل�سطلح باأنه ينتمي اإلى نحو الن�ص اأو ل، ثم ر�سد امل�سطلحات وتبويبها 

واإبراز طبيعتها.

اأوًل: مفهوم امل�شطلح 

وعر�ص  امل�سطلح،  مفهوم  مناق�سة  البحثية  املفردة  هذه  من  الغر�ص  لي�ص 
الآراء التي قيلت يف هذا امل�سمار، فهي كثرية جدًا ول يت�سع املجال لعر�سها، واإمنا 
�سيتم عر�ص مفهوم امل�سطلح بنوع من الإيجاز؛ لإعطاء فكرة عامة عن امل�سطلح 
قبل الولوج يف م�ساألة امل�سطلح النحوي الن�سي يف الراث النحوي العربي. يرى 
بعد  با�سم  �سيء  ت�سمية  على  قوم  اتفاق  عن  عبارة  "هو  ال�سطالح  اأن  اجلرجاين 
غريها")1(،  اأو  و�سف  يف  م�سابهتهما  اأو  بينهما  ملنا�سبة  الأول  مو�سوعه  عن  نقله 
"فامل�سطلح ل  قائاًل:  ال�سابق  الدكتور حممود حجازي على قول اجلرجاين  ويعلق 
يكون اإل عند اتفاق املتخ�س�سني املعنيني على دللته الدقيقة. وامل�سطلح يختلف عن 
كلمات اأخرى يف اللغة العامة، نتيجة تغري دليل يطراأ على الكلمة العامة فيجعلها 
م�سطلحًا ذا دللة خا�سة وحمددة")2(. ويورد الدكتور حجازي اأنه: "يتفق الراأي 
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هو  للم�سطلح  اأوروبي  تعريف  اأف�سل  اأن  على  امل�سطلح  علم  يف  املتخ�س�سني  بني 
اأو  مفرد  مفهوم  ال�سطالحية  العبارة  اأو  ال�سطالحية  الكلمة  التايل:  التعريف 
تعبري  ا�ستخدامها حمدد يف و�سوح، هو  بالأحرى  اأو  معناها  ا�ستقر  عبارة مركبة 
ما  وله  ممكنة،  درجة  اأق�سى  اإلى  ووا�سح  املتخ�س�سة،  دللته  يف  �سيق  خا�ص 
النظام اخلا�ص مب�سطلحات فرع  �سياق  دائمًا يف  الأخرى ويرد  اللغات  يقابله يف 
حمدد فيتحقق بذلك و�سوحه ال�رشوري")3(. وما هو اأو�سح من ذلك ما جنده عند 
قليلة تو�سع  اأو كلمات  "هو كلمة واحدة  العلمي:  امل�سطلح  اأن  الذي يرى  القا�سمي 
ت�سمية ل�سيء قد يكون ملمو�سًا اإما بتميزه عن �سواه، وقد خلطت اللغة بينهما، واإما 
حلداثته، واإما لوجود فوارق دقيقة مل تكن مرئية يف ال�سابق. فا�ستعملت املرادفات 
اللغوية ل مبعنى الرادف، بل لتثبت هذه الفوارق، وقد يكون ملمو�سًا مما ي�ستجد 

يف الفر�سيات العلمية")4(. 

 وكاأن القا�سمي يلمح اإلى ما ذكره امل�سدي من اأن: "مفاتيح العلوم م�سطلحاتها، 
وم�سطلحات العلوم ثمارها الق�سوى، فهي جممع حقائقها املعرفية وعنوان ما به 
بتميز كل واحد منها عما �سواه. ولي�ص من م�سلك يتو�سل به الإن�سان اإلى منطق العلم 
غري األفاظه ال�سطالحية، حتى لكاأنها تقوم من كل علم مقام جهاز من لي�ست اإل 

حماور العلم ذاته وم�سامني قدره من يقني املعارف وحقيق الأقوال...")5(.

 وخال�سة امل�ساألة اأن امل�سطلح هو اللفظ املفرد اأو املركب املتفق عليه بني اأهل 
الباحث:  يقول  فحني  حمددة،  ماهية  على  والدال  فيه،  وجد  الذي  املعريف  احلقل 
اأو املركبة الدالة على  امل�سطلح النحوي الن�سي، فاإنه يق�سد بذلك: الألفاظ املفردة 
معاٍن وماهياٍت حمددة ثابتة داخل النظام املعريف لنحو الن�ص اأو لل�سانيات الن�سية، 
وهذا الأمر يقت�سي حتديد نحو الن�ص، و�سيتم حتديد ذلك فيما ياأتي من كالم، وقبل 
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ال�سابقة  الدرا�سات  ال�رشيع ببع�ص  اأنه من ال�رشوري جدًا الإملام  البحث  ذلك يجد 
التي در�ست بع�ص  تلك  الن�سية، وبخا�سة  النحوية  التوجهات  تناولت بع�ص  التي 

امل�سطلحات ب�سورة مفردة.

ثانيًا: اأدبيات الدرا�شة

الكثري من  امليدان، واإمنا هناك  ي�سري وحده يف هذا  البحث ل  اأن هذا  �سك  ل 
والأجنبية،  منها  العربية  الن�ص:  ونحو  الن�سية  الل�سانيات  تناولت  التي  الدرا�سات 
وهو امتداد لها، ويبداأ البحث ببع�ص الدرا�سات العربية، ويقرر بداية اأن الدرا�سات 
التي تناولت بع�ص التوجهات الل�سانية الن�سية العربية يف هذا الع�رش كثرية، ولكن 
ما يهم البحث ب�سورة مبا�رشة هو الدرا�سات التي تناولت امل�سطلح الل�ساين الن�سي، 
وهي منق�سمة اإلى ق�سمني: درا�سات تناولت عددًا من امل�سطلحات يف الوقت نف�سه، 

واأخرى تناولت م�سطلحًا من امل�سطلحات من حيث الدرا�سة والتف�سيل. 

واملو�سومة  بوقرة،  نعمان  قدمها  التي  الدرا�سة  فتمثله  الأول  النوع  اأما 
معجمية"،  درا�سة  اخلطاب  وحتليل  الن�ص  ل�سانيات  يف  الأ�سا�سية  بـ"امل�سطلحات 
اإلى  الباحث  اإذ عمد  ب�سورة معجمية،  الن�سية  الل�سانية  للم�سطلحات  درا�سة  وهي 
تعريفي  مدخل  قوله-  حد  -على  وهي  اأ�سا�سية  مفا�سل  ثالثة  اإلى  درا�سته  تق�سيم 
يو�سح املعرفة الل�سانية الن�سية العربية، وعالقتها بالدر�ص الن�سي الغربي يف اإطار 
للم�سطلحات  حتليلية  درا�سة  ثم  احلديثة،  الل�سانيات  عرفته  الذي  املنهجي  التطور 
املختارة يف �سوء �سياقاتها، ثم املعجم العربي الإجنليزي لأهم امل�سطلحات الل�سانية 
الن�سية مرتبة ترتيبًا األفبائيًا)6(، وما قدمه بوقرة هو اهتمام بالدرا�سات املعا�رشة، 
وبخا�سة العربية منها، يف جمال امل�سطلحات الل�سانية الن�سية، فلم يتلم�ص ما جاء 
املعا�رشة  الن�سية  الل�سانية  للم�سطلحات  اإن ر�سده  ثم  القدماء،  النحويني  منها عند 
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كان مو�سعًا، فلم يقت�رش فيه على الل�سانيات الن�سية، واإمنا تناول اجتاهات �سيميائية 
وبراغماتية، فلم يقت�رش على ما ورد يف عنوان درا�سته.

وهناك درا�سة موجزة جدًا لأ�سامة عبدالعزيز جاب الله بعنوان: "نظرات يف 
م�سطلحات الل�سانيات الن�سية"، وهي درا�سة نظرية موجزة جدًا خلم�سة م�سطلحات 
هي: الن�ص، ونحو اجلملة، ونحو الن�ص، والت�ساق، والن�سجام)7(، وهذا كله كما 
جاء يف الدرا�سات الغربية، ومل يتم التطرق لذكر اجلانب التاأ�سيلي له يف الراث 

النحوي العربي. 

ويجد البحث كذلك الأمر درا�سة م�سطفى غلفان، املو�سومة ب�"املعجم املوحد 
مل�سطلحات الل�سانيات اأي م�سطلحات لأي ل�سانيات؟"، وهي درا�سة نقدية للمعجم 
املوحد مل�سطلحات الل�سانيات ال�سادر عن املنظمة العربية للربية والثقافة والعلوم 
1989م، وكان الغر�ص منها هو الإجابة عن الكيفية التي تعامل بها  بتون�ص عام 
املعجم املوحد مع بع�ص الق�سايا املعجمية مثل املادة، واحلقيقة اأن هذا النقد انح�رش يف 
اإطار تقدمي مالحظات عامة حول هذا املعجم من حيث غياب بع�ص امل�سطلحات، 
املجال  الإبداع يف  الإعادة وحمدودية  الن�سق ال�سطالحي، وكرثة  وا�سطرابات 

ال�سطالحي)8(.

اأما الدرا�سات التي تناولت م�سطلحًا من امل�سطلحات ب�سورة مفردة اأو اأكرث 
)ت�سل اإلى حد ثالثة م�سطلحات(، فهي كثرية جدًا، اإذ كانت تتناول امل�سطلح يف 
ذلك  العربي، ومن  النحو  بتاأ�سيله يف  الهتمام  الغربية والعربية دون  الدرا�سات 
درا�سة عبدالرحمن بودرع املو�سومة ب�"نحو الن�ص اأو ل�سانيات الن�ص"، اإذ تناول 
الباحث ب�سورة خمت�رشة الن�ص واجلملة واجتاهات يف ل�سانيات الن�ص، ثم العالقة 
على  اعتمادًا  التما�سك  مل�سطلح  اأ�سل  وقد  الن�ص،  ول�سانيات  اجلملة  ل�سانيات  بني 
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الو�سل والف�سل يف املوروث البالغي)9(.

)التكرار،  الن�سي  التما�سك  اأنواع  "من  عبدالله:  حميد  مراد  درا�سة  وهناك 
هي:  م�سطلحات  ثالثة  طريق  عن  للتما�سك  درا�سة  وهي  العطف("،  ال�سمري، 
عند  الثالثة  امل�سطلحات  تتناول  مل  درا�سة  وهي  والعطف،  وال�سمري  التكرار 

النحويني القدماء)10(.

اأما درا�سة ر�سيد عمران واملو�سومة ب�"نحو ل�سانيات ن�سية عربية مقاربة يف 
مفهوم الن�ص والتما�سك الن�سي"، فهي درا�سة عنوانها اأكرب مما جاء فيها، اإذ تناول 
م�سطلح التما�سك من حيث املفهوم، وحاول التاأ�سيل له عند بع�ص املف�رشين مثل 

�سيد قطب، والربهان يف علوم القراآن للزرك�سي)11(.

اأي�سًا  فهي  الن�سية  الل�سانية  امل�سطلحات  تناولت  التي  الأجنبية  الدرا�سات  اأما 
لهاليداي   )cohesion in english( كتاب  منها  واأذك��ر  ومتنوعة،  جدًا  كثرية 
ورقية ح�سن، فهذا الكتاب ميثل مرجعًا مهمًا من املراجع الأ�سا�سية يف امل�سطلحات 
الل�سانية الن�سية وقواعدها يف الإجنليزية، فكان غر�سه الإحاطة بقواعد التما�سك يف 

الإجنليزية، وقد حققا هذا الغر�ص كما يظهر من نتائج درا�ستهما)12(.

ب��وج��ران��د                                        وك���ذل���ك درا����س���ة ول��ف��ج��اجن دري�����س��ل��ر وروب�����رت دي 
اإذ عكفا على تقدمي الأ�س�ص العامة لبناء   ،)Introduction to Text Linguistics(
الن�ص والن�سية والتما�سك الن�سي، وهما خالل هذه الرحلة عمال على اإيراد طائفة 

من امل�سطلحات الل�سانية الن�سية، والتي جاءت متوافقة مع مقدمة الدرا�سة)13(.

وهناك عدد من الدرا�سات ل يت�سع املجال لذكرها، ولكن امللحظ الأ�سا�سي على 
هذه الدرا�سات جميعها هو عدم �سموليتها وحمدوديتها من جهة، ثم عدم تناولها ملا 
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جاء عند النحويني العرب من جهة اأخرى؛ من هنا تاأتي اأهمية هذه الدرا�سة؛ لأنها 
املوروث  الإ�سارة– يف  الن�سية -كما متت  الل�سانية  بامل�سطلحات  لالإحاطة  حماولة 
النحوي العربي، اإذ مل يقف البحث على اأي درا�سة تناولت امل�سطلح النحوي الن�سي 

يف الراث النحوي العربي.

ثالثًا: زاوية الروؤية )مرتكز البحث(

ينطلق هذا البحث من اإبراز امل�سطلحات النحوية الن�سية يف املوروث النحوي 
العربي، وذلك عن طريق ر�سدها، وحماولة تبويبها وفقًا لنظرية نحو الن�ص اأو 
ما اتفق على ت�سميته بالل�سانيات الن�سية. وقد ي�ستدعي البحث طرح ال�سوؤال التايل: 

ما معنى نحو الن�ص؟ 

املا�سي،  القرن  يف  اللغة  علم  رافقت  التي  للتطورات  ثمرة  جاء  الن�ص  نحو 
وقد تطورت من علم اأو�سع وهو علم لغة الن�ص، هذا العلم الذي يهدف اإلى درا�سة 
الن�ص)14(؛  بناء  تنظم  اأو  الن�ص  عامل  تنظم  التي  الن�سية  النحوية  القواعد  جمموعة 
الكربى،  اللغوية  الوحدة  باعتباره  الن�ص  لدرا�سة  العلم  لهذا  املنظرون  انربى  لذا 
فدر�سوا الرابط؛ لأنه هو الذي يك�سف التما�سك الن�سي وطرائقه؛ لذا يرى كثري من 
علماء نحو الن�ص والباحثني يف هذا امليدان، اأن نحو الن�ص يهتم بدرا�سة الوظائف 
الرابطية للراكيب داخل الن�ص، والعالقات التفاعلية الرابطية بني الراكيب داخل 
البنية الن�سية وخارجها، اأي: درا�سة العالقات داخل الن�ص، وعالقة ما هو داخل 
الن�ص مبا هو خارجه، اأي: بال�سياق اخلارجي له)15(، وبناء على هذا الفهم انربى 
البحث لر�سد امل�سطلحات الدالة على الرابط الن�سي يف املوروث النحوي العربي 
مب�ستوييه: الداخلي واخلارجي، اأي: اعتمادًا على ال�سياقني: اللغوي وغري اللغوي، 
اأي: كل ما يدل على الربط الركيبي امللفوظ واملقدر، والعالقات اللفظية واملنطقية 
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ال�سمريية،  والتحويالت  احلذف،  وحالت  الذهنية،  والروابط  الراكيب،  بني 
وكل ما هو خارج اإطار اجلملة املفردة التي ل ميكن تف�سريها تف�سريًا كاماًل ودقيقًا اإل 

عن طريق وحدة الن�ص الكلية)16(.

ثبت عن طريق ال�ستقراء الدقيق ملا جاء يف املوروث النحوي العربي ورود 
الن�ص  نحو  اإطار  �سمن  وت�سنف  تبوب  اأن  ميكن  التي  امل�سطلحات  من  جمموعة 
وا�سح  وعي  وجود  مقدمًا-  الإ�سارة  متت  –كما  يوؤكد  وهذا  الن�سية،  والل�سانيات 
عند النحويني القدماء باأهمية الت�سور الن�سي يف معاجلتهم لبع�ص امل�سائل النحوية، 
ملتطلبات  حتمية  نتيجة  جاء  بل  جمانية،  عفوية  ب�سورة  ياأت  مل  الت�سور  هذا  واأن 
النحوي  تفكري  وطريقة  جهة،  من  النحوية  املادة  طبيعة  اقت�ستها  منهجية  ت�سورية 
من جهة اأخرى. ووجد البحث اأنه ميكن ت�سنيفها �سمن حمورين اأ�سا�سيني: الأول: 
م�سطلحات الرابط الداخلي، والثاين: م�سطلحات الرابط اخلارجي، وفيما ياأتي 

عر�ص لذلك مبا يفيد.

رابعًا: امل�شطلحات الن�شية يف النحو العربي

للدللة على  النحويون  عليها  اتفق  التي  امل�سطلحات  فاإن  الإ�سارة،  كما متت 
لأن  جملية؛  ل  ن�سية  م�سطلحات  وهي  ثابتة،  مق�سدية  ذات  هي  حمددة  ماهيات 
دللتها جتاوزت حدود اجلملة الواحدة؛ لتدل على غري جملة، اأي: عالقة بني جملتني 
اأو تركيبني فاأكرث، وربط هذه الراكيب باملقام، اأي: ال�سياق اخلارجي، ومعلوم 
اأن الرابط احلا�سل بني جملتني فاأكرث اأو بني جملة ومقام ما هو ترابط ن�سي يندرج 
اإلى  امل�سطلحات  ت�سنيف  ذكره، ميكن  �سبق  ما  وبناء على  الن�ص)17(؛  نحو  �سمن 

�سنفني: م�سطلحات الرابط الداخلي، وم�سطلحات الرابط اخلارجي.
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اأ-  م�سطلحات الرتابط الداخلي 

اأو التعالق احلا�سل بني جملتني  يق�سد بها امل�سطلحات التي تدل على الرابط 
فاأكرث داخل ال�سياق اللغوي نف�سه، دون الت�سال باملقام، وهذه امل�سطلحات هي:

1.الرابط

ولعل  كبريًا،  اهتمامًا  بالرابط  تعالى-  الله  –رحمهم  القدماء  النحويون  اهتم 
ال�سامع،  لدى  قبوًل  الكالم منطقيًا واأكرث  الرابط يجعل  اأن  اإلى  الهتمام عائد  هذا 
احلديث  اللغوية، ظهر  املنظومة  داخل  الفعلي  التوا�سل  يحدث  الذي  هو  والرابط 
عن الرابط يف جملة ال�سلة، وقد �سمي بالعائد، وكذلك يف جملتي احلال والنعت، 
اإذا وقعتا جملة فعلية اأو ا�سمية، وقد يكون الرابط ال�سمري والواو معًا، اأو ال�سمري 

اأو الواو يف جملة احلال)18(.

وقد تكون الفاء رابطة كما هو احلال يف حديث النحويني عن ال�رشط اإذا مل يكن 
ال�رشط فعاًل �ساحلًا لذلك، كاأن يكون مقرنًا بال�سني اأو �سوف اأو قد اأو لن اأو ما. 
وقد تكون اإذا الفجائية هي الرابط يف جمال ال�رشط، وذلك يف حالة كون اجلواب 

جملة ا�سمية غري طلبية مل يدخل عليها اأداة نفي ومل تدخل عليها اإن)19(.

2.العائد والراجع 

ظهر  عليه")20(،  �سابق  مرجع  له  �سمري  كل  على  يطلق  "و�سف  هو  العائد 
حديثهم عن العائد يف جملة ال�سلة، والعطف، وال�سمري العائد على املبتداأ يف اجلملة 
الواقعة خربًا، يقول ال�سهيلي: "... وقد اأعلمتك اأن )الذي( يو�سل بالفعل والفاعل، 
وبالبتداء واخلرب والظرف، ول بد يف �سلة الذي من راجع اإليه يو�سحه...")21(، 
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واأكد املربد اأهمية ال�سمري العائد يف الربط اإذ ل يحذف ال�سمري العائد املنف�سل ول 
املجرور ول املرفوع)22(.

امل�ساألة  �سحة  ا�سراط  اجلمهور:  عليه  الذي  الأ�سح  "فاإن  ال�سيوطي:  يقول 
ي�سرط  مل  بالفاء  العطف  كان  فاإذا  الفاء،  بغري  املعطوفة  اجلملة  يف  العائد  بوجود 
العائد؛ حل�سول الربط مبا يف الفاء من معنى ال�سببية، وقيل: يجوز اخللو مطلقًا وهو 

ما يقت�سيه اإطالق الناظم، وقيل: ميتنع مطلقًا، وقيل: الواو كالفاء...")23(.

اأداة  وهذا بال �سك حديث يف وجوب الرابط بو�ساطة العائد، فالعائد هنا هو 
مبهمة  تقوم  الفاء  لأن  العائد؛  عن  في�ستغنى  الفاء  بح�سور  اأما  الأ�سا�سية،  الرابط 
تكون  واإل  الرابط،  من  بد  ل  اأنه  ال�سيوطي  كالم  من  ويفهم  الركيبي،  الربط 

الراكيب اجلملية ل قيمة لها.

3. �سدر ال�سلة

البهجة  كتابه  يف  ال�سيوطي  ذلك  ذكر  وقد  العائد،  نف�سه  ال�سمري  به  ويق�سد 
املر�سية.

4.العامل

يف  التاأثري  على  القدرة  متتلك  التي  املقدرة  اأو  امللفوظة  الكلمة  "هو  العامل 
اأوجب كون  اأو هو ما  ال�سكلية والإعرابية،  الناحيتني  التي تقع بعدها من  الكلمات 
اأق�سام كثرية")24(.  العامل  الكلمة على وجه خم�سو�ص من الإعراب، ولهذا  اآخر 
اإن هذا الو�سف قد يبدو اأنه يتناول العالقة بني املعمولت �سمن اإطار نحو اجلملة، 
ولكن يف حقيقة الأمر اإنه يتناول العالقات احلا�سلة بني الألفاظ واجلمل، وهنا ميكن 



215

العدد اخلام�س والت�سعون جملة  جممع اللغة العربية الأردين 

طرح ال�سوؤال التايل: ما هي طبيعة الرابط احلا�سل بني الألفاظ واجلمل يف قولنا: 
راأيت زيدًا يجل�ص يف احلديقة، واأعلمت �سعيدًا اأن احلياة ل قيمة لها؟ وكذلك الرابط 

احلا�سل بني فعلي ال�رشط؟ اإنه بال �سك ترابط ن�سي منطلقه اجلملة.

وجدير بالذكر اأن النحويني القدماء حينما تناولوا العامل قد ان�سب حديثهم على 
الأثر الذي يحدثه العامل يف اأواخر الكلم)25(. وقد ا�ستفا�سوا يف احلديث عنه، ولكن 

الغر�ص هنا الإ�سارة والبيان باإيجاز.

5. العطف على عاملني

اإن هذا امل�سطلح من امل�سطلحات املهمة التي تناولها النحويون، وما قدموه من 
تف�سريات لهذا امل�سطلح يقع يف �سميم النظر النحوي الن�سي، يقول ابن ال�رشاج: 
"اعلم اأن العطف على عاملني ل يجوز من قبل اأن حرف العطف اإمنا و�سع لينوب 
عن  اأغنت  فالواو  وعمرو،  زيد  قام  قلت:  فاإن  اإعادته،  عن  ويغني  العامل،  عن 
اإعادة "قام"، فقد �سارت ترفع كما يرفع قام، وكذلك اإذا عطفت بها على من�سوب، 
" وكذلك يف  "اإنَّ اإن زيدًا منطلٌق وعمرًا، فالواو ن�سبت، كما ن�سبت  نحو قولك: 
عدم  ويربر  عاملني  على  العطف  م�سطلح  يذكر  ال�رشاج  فابن  اخلف�ص...")26(، 
الت�ساقًا  اأكرث  امل�ساألة  يجعل  املنع  وهذا  منطقيًا،  تربيرًا  عاملني  على  العطف  جواز 
وتلب�سًا يف الل�سانيات الن�سية؛ لأنه يعزز قيمة العطف واأهميته يف ال�ستغناء عن ذكر 
العامل، وبالتايل اجلمع بني املعطوفات اجلملية بنوع من الإيجاز، وتو�سيحًا لذلك 

ميكن حتليل ما �سبق على النحو التايل: 

)قام زيد وعمرو( = )قام زيد وقام عمرو(   -

هذا يعني اأن املرء هنا اأمام تعالق بني غري جملة، ف�سواء جاز العطف اأم مل يجز 
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فالعطف هنا ميثل عالقة بني غري جملة.

وهو  الفعلني  اإعمال   – والثاين  الأول  اإعمال  م�سطلح:  النحويون  ذكر  وقد 
امل�سطلح التايل.

6. اإعمال الأول والثاين – اإعمال الفعلني

ذكر هذا امل�سطلح للدللة على ال�سم املعمول اإذا مت عطف فعل على فعل –كما 
متت الإ�سارة- نحو قول �سيبويه: "باب الفاعلني واملفعولني اللذين كل واحد منهما 
زيدًا،  قولك: �رشبت و�رشبني زيد، و�رشبني و�رشبت  بفاعله... وهو  يفعل 

حتمل ال�سم على الفعل الذي يليه فالعامل يف اللفظ اأحد الفعلني")27(.

الفعالن  وهما  والثاين  الأول  اإعمال  من  باب  "هذا  قائاًل:  ذلك  املربد  وذكر 
اللذان يعطف اأحدهما على الآخر، وذلك قولك: �رشبت و�رشبني زيد، ومررت 
ومّر بي عبدالله، وجل�ست وجل�ص اإيل اأخواك، وقمت وقام اإيّل قومك، فهذا اللفظ 
ابن  اللفظ")28(. وذكر  الآخر يف  الفعل  اإعمال  الب�رشيون، وهو  الذي يختاره  هو 
اأنك  "اعلم  يعي�ص اأن هذا باب اإعمال الفعلني وهو باب الفاعلني واملفعولني، قائاًل: 
واحد،  مفعول  اإلى  ووجهتهما  العاملة  الأ�سماء  من  نحوهما  اأو  فعلني،  ذكرت  اإذا 
نحو: "�رشبني و�رشبت زيدًا"، فاإن كل واحد من الفعلني موجه اإلى زيد من جهة 
املعنى، اإذا كان فاعاًل لالأول، ومفعوًل للثاين، ومل يجز اأن يعمال جميعًا فيه... 

اإلخ")29(.

7.  العطف والعاطف وواو العطف

نحو  علماء  بها  ان�سغل  التي  املرتكزات  من  مهمًا  ن�سيًا  مرتكزًا  العطف  ميثل 
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الن�ص، اإذ جعلوا العطف اأداة الو�سل، وحتديدًا الو�سل الإ�سايف)30(، وقد ان�سغل 
القدماء -رحمهم الله تعالى– باأهمية العطف يف عملية الرابط احلا�سل بني اجلمل، 
"عطف بع�ص اجلمل على بع�ص،  الو�سل هو  اإن  قالوا:  للو�سل  فهم يف حتديدهم 
والف�سل تركه")31(. وهم يف جعلهم العطف عالقة تبعية تربط بني جملتني فاأكرث اأو 

ا�سمني مفردين كانوا قد اأ�سابوا كبد احلقيقة الفعلية للطبيعة الن�سية للعطف)32(.

8. عطف الن�سق: 

اأحد  بينه وبني متبوعه  يتو�سط  تابع  "هو  ابن ه�سام:  يقول  العطف،  نف�سه  هو 
الأحرف الآتي ذكرها")33(، ويقوم بذكرها وهي: الواو والفاء وثم وحتى واأو واأم 
اخلا�سة  النحوية  وحتليالتهم  النحويني  حديث  يف  ويلحظ  ولي�ص.  ول  ولكن  وبل 
بالعطف اأن م�ساألة الرابط قد �سيطرت �سيطرة مطلقة على نظرهم النحوي؛ لعلمهم 
غري  بني  جمعهم  توؤكد  كثرية  اقتبا�سات  فهناك  التوا�سلي،  اجلانب  يف  ذلك  اأهمية 
م�سطلح ترابطي -اإن �سح التعبري- يف الوقت ذاته، عند تناولهم للعطف، جامعًا 
ي�سح  ما ل  ال�سلة  باأنها تعطف على  الفاء  "وتخت�ص  والعائد:  العطف وال�سلة  بني 
كونه �سلة خللوه من العائد، نحو: "اللذان يقومان فيغ�سب زيٌد اأخواك"، وعك�سه، 
ال�سفة واحلال،  ذلك جار يف  زيٌد"، ومثل  هو  فيغ�سُب  اأخواك  يقوم  "الذي  نحو 
ًة} ]احلج: 26[،  رَّ �شَ ِبُح ااْلأَْر�ُس ُمْ َماِء َماًء َفُت�شْ َ اأَْنَزَل ِمَن ال�شَّ نحو: {اأََلْ َتَر اأَنَّ اهللَّ

وجتد احلديث نف�سه عند غريه من النحويني)34(.

9. اجلملة بعد اجلملة

هذا م�سطلح ن�سي ذكره املربد، ويق�سد بذلك: اأن تاأتي جملة بعد جملة فيكون 
عطفها جائزًا عليها، واإن مل تكن منها)35(.
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10. التايل

يق�سد بالتايل التابع، يقول يف الكافية ال�سافية: "التايل مبعنى التابع وهو جن�ص 
للتوابع كلها، فلما قيد باحلرف املتبع خرج غري عطف الن�سق")36(.

11. التابع

يقول اللبدي: "التابع يف ال�سطالح يطلق على جمموعة من الأ�سماء تالزم ما 
قبلها ول تنفك عنه وتتبعه يف اأمور كثرية... واأما تبعية املعطوف للمعطوف عليه 

فال تتحقق مطلقًا اإل يف الوجوه الإعرابية فيقال: ح�رش حممد وعلي...")37(.

12. التابعة

ويق�سد بها الو�سف الذي يطلق على اجلملة التي تتبع جملة اأخرى لها حمل من 
الإعراب اأو ل حمل لها منه، ويف احلالني تاأخذ حكم اجلملة املتبوعة نحو: اإن الله 
يحيي ومييت، ونحو: يرزق الله من ي�ساء من عباده ومينع من ي�ساء من عباده)38(. 

13. الإتباع

للموؤكد  والتوكيد  للمعطوف  والعطف  للمو�سوف  ال�سفة  اإتباع  على  يطلق 
والبدل للمبدل منه وعطف البيان يف اأمور كثرية اأهمها وجوه الإعراب)39(.

14. الرتتيب

هو م�سطلح نحوي ن�سي دال على التوايل يف الذكر، وهو من الأغرا�ص التي 
وردت للعطف بالفاء وثم، حيث قيل يف الأولى: اإنها للرتيب والتعقيب، وقيل يف 

الثانية: اإنها للرتيب والراخي)40(.
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15. ال�ستئناف 

يعد ال�ستئناف من اأقوى مالمح الرابط احلا�سل بني اجلمل، وهذا هو املعنى 
ق�سمًا  ال�ستئنافية  الواو  اعترب  النحويني  بع�ص  اأن  لدرجة  لال�ستئناف،  احلقيقي 
واو  الواو:  اأق�سام  من  "الثاين  املرادي:  يقول  العاطفة،  الواو  غري  الواو  من  اآخر 
التي يكون بعدها جملة غري متعلقة  الواو  ال�ستئناف، ويقال: واو البتداء، وهي 
مبا قبلها يف املعنى، ول م�ساركة له يف الإعراب. ويكون بعدها اجلملتان: ال�سمية 
عنده".  م�سمى  واأجل  اأجاًل،  ق�سى  "ثم  تعالى:  قوله  ال�سمية  اأمثلة  فمن  والفعلية. 
"لنبني لكم، ونقر يف الأرحام ما ن�ساء"، و"هل تعلم له �سميًا،  اأمثلة الفعلية:  ومن 

ويقول الإن�سان" وهو كثري")41(.

اإثر انقطاع)42(،  ويذكر اللبدي اأن ال�ستئناف هو الكالم الذي يذكر موا�سلة 
وهو الف�سل نف�سه وهو كما اأ�سار اإليه القدماء بالف�سل، فالف�سل هو ترك العطف)43(، 
بدون  اأي:  بالقران)44(،  بالربط  كوهن  اأ�سماه  كما  اأو  الذهني  للت�سور  يخ�سع  اإنه 
اأنواع الربط، اإذ يرى دي بوجراند اأن تاأثري املعنى يف املتلقي  الأداة؛ وهو اأقوى 
الربط  يق�سد  هنا  وهو  امللفوظة)45(-  الأدوات  ا�ستعمال  دون  اأ�سعافًا  يقوى  قد 
بال�ستئناف- لأن ال�ستئناف يحفز عملية التفكري والتاأويل مما يجعل كاًل من طريف 
النحويون  ذكر  وقد  فاعلة.  توا�سل  عملية  يف  وامل�ستقبل  املر�سل  الت�سال  عملية 

م�سطلحًا مرادفًا له وهو النقطاع.

16. النقطاع

ال�ستئنافية،  العملية  جوهر  اإلى  لالإ�سارة  النحو  كتب  يف  امل�سطلح  هذا  يتكرر 
فهو ي�سري اإلى عدم اإتباع اجلملة ل�سابقتها -كما متت الإ�سارة �سابقًا- لوجود مق�سدية 
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حمددة يف ذهن املتكلم، كاأن يتم الكالم وبعد ذلك تبداأ بفكرة جديدة، يقول �سيبويه: 
اآته اأُح�سن اإليه كان جيدًا، يكون "اأح�سن اإليه" حاًل، ويكون  تاأتني  "ولو قلت: من 

منقطعًا من الأول. كاأنك ملا مت الكالم قلت: اأنا اأح�سن اإليه")46(. 

17. القت�ساء

مت ا�ستنباط هذا امل�سطلح من العبارات التي كانت تردد يف التحليالت النحوية، 
الرابط  عن  احلديث  عند  وذلك  وك��ذا،  كذا  يقت�سي  وهذا  النحوي:  يقول  كاأن 
احلا�سل بني جملتني فاأكرث، واأمثلة ذلك كثرية، منها قول ابن ه�سام: "وكلٌّ منهن 
يقت�سي فعلني ي�سمى اأولهما �رشطًا، وثانيهما جوابًا وجزاًء، ويكونان م�سارعني، 
 { ُعدنا   ُع��ْدُت  {واإْن  19[ وما�سيني، نحو:  ]الأنفال:   { َنُعْد   َتُعوُدوا  {واإْن  نحو: 
له ف  نزْد  االآخ��رة  َح��ْرَث  ُيريُد  كاَن  {َمْن  نحو:  فم�سارعًا،  وما�سيًا   ]8 ]الإ�رشاء: 

َحْرثه  }]ال�سورى: 20[ وعك�سه، وهو قليل...")47(.

18. اجلازم

حينما يتم احلديث عن اجلزم فاملرء اأمام جملة اأو غري جملة من جمل العربية، 
اأي: هناك تعالق ملحوظ بني جملتني فاأكرث؛ لأن اجلازم هو الأداة التي جتلب اجلزم 
للفعل امل�سارع وجمموعها ي�سمى جوازم، اأو اأدوات اجلزم، واجلوازم التي جتزم 
"اإن"، وحرف على الأ�سح، وهو  باتفاق، وهو  اأنواع: حرف  اأربعة  فعلني هي 
"اإذما"، وا�سم باتفاق، وهو: "من، وما، ومتى، واأي، واأين، واأيان، وحيثما، 

وا�سم على الأ�سح، وهو "مهما")48(. 
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19. ال�رشط

الرابط  اأقوى درجات  بامتياز؛ لأنها متثل  ال�رشطية عملية ن�سية  العملية  اإن 
جملة  جملتني:  بني  تعالقًا  تت�سمن  اقرانية  عملية  فهي  جملة،  غري  بني  احلا�سل 
فكرة  من  املنطق  يقت�سيه  انتقال  ال�رشط  بنية  ويف  اجل��واب)49(،  وجملة  ال�رشط، 
امل�سيطر وهو  ال�سببي هو  فالرابط  نتيجة حتمية لالأخرى؛  الثانية  فالفكرة  لأخرى، 
اأقوى اأنواع الرابط)50(، واملتتبع ملا جاء عند النحويني يجد اأنهم مل يكتفوا باحلديث 
بني  يجمعون  جعلتهم  الن�سية  ت�سوراتهم  بل  فح�سب،  وجوابه  ال�رشط  فعل  عن 
ال�رشط والعطف ويف هذا متام الربط الن�سي، يقول �سيبويه: "واأما ما ينجزم بني 
املجزومني فقولك اإن تاأتني وت�ساألني اأعطك، واإن تاأتني وت�ساعدين اأعطك، وذلك 
لأن هذه احلروف ي�رشكن الآخر فيما دخل فيه الأول... ول يجوز يف ذا الفعل 

الرفع")51(.

فحديثه هنا واقع يف �سياق الرابط احلا�سل بني جملتني فاأكرث، ل بني جملتني 
اأو  مرفوعًا  ال�رشط  وجواب  ال�رشط  فعل  بني  الواقع  الفعل  اأكان  �سواء  فح�سب، 

جمزومًا؛ لأن احلديث هنا ب�رشاحة وا�سحة يتجاوز اإطار اجلملة الواحدة.

20. اجلزاء

على  مرتب  لأنه  اجلزاء؛  فعل  اأي�سًا:  قالوا  وقد  ال�رشط،  جواب  فعل  وهو 
ح�سول ال�رشط، ويكون مع الأدوات التي جتزم فعلني اأو الأدوات التي ل جتزم 
اإطالقًا، نحو: اإذا، ولو، يقول �سيبويه: "واعلم اأنه ل يكون جواب اجلزاء اإل بفعل 
اأو بالفاء، فاأما اجلواب بالفعل واأما اجلواب بالفاء فقولك: اإن تاأتني فاأنا �ساحبك، 
ول يكون اجلواب يف هذا املو�سع بالواو ول بثم، األ ترى اأن الرجل يقول: افعل 
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كذا وكذا، فتقول: فاإذن يكون كذا وكذا، ويقول: مل اأغث اأم�ص، فيقول: فقد اأتاك 
العون اليوم")52(. 

21. ال�سلة

احلا�سل  الذهني  الرابط  تو�سح  فال�سلة  امل�سمى،  دليل على  ال�سم خري  لعل 
يذكر  حينما  واملرء  ال�سلة،  بجملة  اإل  املو�سول  معنى  يكتمل  فال  و�ساحبها،  بينها 
الذي  الرجل  جاء  تقول:  حينما  جملة،  غري  بني  حا�سل  تعالق  اأمام  فهو  ال�سلة 
اأعرفه، فاأنت اأمام جملة )جاء الرجل( وهي مبهمة، وجملة )اأعرفه( املرتبطة بالقيد 
)الذي(، الذي يزيل الإبهام ويو�سح ماهية الرجل، يقول املربد: "ال�سلة مو�سحة 
اأو  الذي  قلت: جاء  لو  اأنك  األ ترى  املبهمة،  الأ�سماء  فلذلك كانت يف هذه  لال�سم؛ 
مررت بالذي، مل يدلك ذلك على �سيء حتى تقول: مررت بالذي قام، فاإذا قلت 
درجات  اأعلى  على  يدل  دقيقًا  كالمًا  ذاكرًا  يتابع  ثم  عليه")53(.  اليد  و�سعت  ذلك 
الرابط بني ال�سلة واملو�سول: "حمل ال�سلة من املو�سول كمحل اجلزء من الكلمة، 

واحلرف من اللفظة")54(.

وقد اهتم النحويون بهذه امل�ساألة اهتمامًا وا�سحًا يعك�ص مدى الدقة وبعد النظر 
عندهم يف حتليل امل�سائل النحوية؛ لأن م�ساألة التقعيد تفر�ص على النحوي الو�سول 

باملفردة النحوية اإلى اأعلى درجات الدقة واملنطقية.

22. ال�سببية

ل �سك اأن م�سطلح ال�سببية قد حظي بعناية فائقة من العلماء والباحثني يف ميدان 
نحو الن�ص، ذكروا الو�سل ال�سببي، وهم يق�سدون بذلك: العالقة ال�سببية الظاهرة اأو 
اجلواب  وفاء  ال�سببية  فاء  عند حديثهم عن  ال�سببية  فذكروا  الراكيب)55(،  بني  املقدرة 
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�سك  بال  وهذا  ال�سببية،  الباء  معاين  من  اأن  واأقروا  �سفة،  اأو  جلملة  العاطفة  والفاء 
يفر�ص بل يو�سح طبيعة العالقة بني غري جملة، وهذا نظر ل�ساين ن�سي. 

وكثريًا  والتعقيب،  للرتيب  الفاء  اأن  الن�سق  عطف  مبحث  يف  ه�سام  ابن  ذكر 
َعلَْيِه}  ى  َفَق�شَ ُمو�َشى  {َفَوَكَزُه  نحو:  جملة  املعطوف  كان  اإن  الت�سبب  تقت�سي  ما 
]الق�س�ص:15 )56(، كما ذكر اأن امل�سارع ين�سب بعد فاء ال�سببية وواو املعية م�سبوقني 
ى َعلَْيِهْم َفَيُموُتوا} ]فاطر: 36 )57(. والكالم  بنفي اأو طلب حم�سني، نحو: {ال ُيْق�شَ

نف�سه جتده عند غريه من النحويني حتت ما يعرف ب�"فاء ال�سبب")58(.

23. التنازع اأو الإعمال عند الكوفيني

تقت�سي بنية التنازع وجود عالقة ترابطية حميمية بني عاملني يتنازعان على 
هدف واحد، فهو يف ال�سطالح النحوي: "اأن يتقدم عامالن على معمول كل منهما 
طالبًا له من جهة املعنى")59(. ويلحظ يف بحث النحويني للتنازع ميلهم اإلى تعزيز 

املنحى الن�سي له، وقد ظهر هذا يف تركيزهم على م�ساألتني: 

1. حينما ن�سوا على اأن التنازع ل يقع بني حرفني؛ لأن احلروف ل دللة لها على 
احلدث حتى تطلب املعمولت)60(.

2. تعدد املتنازع فيه: ن�ص الأ�سموين على اأن التنازع قد يكون بني عاملني، وقد 
الله عليه و�سلم:  النبي �سلى  يتعدد املتنازع فيه، وي�رشب مثاًل على ذلك قول 
)البخاري:  وثالثني")61(  ثالثًا  �سالة  كل  دبر  وتكربون  وحتمدون  "ت�سبحون 

كتاب الدعوات رقم: 5970(.
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24. الإ�سناد

تعد رابطة الإ�سناد من اأقوى الروابط التي تعطي الكالم قيمة ات�سالية حقيقية 
هادفة؛ لأنه هو بذرة الن�ص، فالتوالد الن�سي هو توالد اإ�سنادي بنائي، اإذ يفهم من 
العملية  اأ�سا�ص  هو  الذي  )املبتداأ(  عليه  مببني  اإل  يكون  ل  البتداء  اأن  �سيبويه  كالم 
اأو  مكان  يكون يف  اأو  هو  هو  �سيئًا  عليه  املبني  يكون  "اأن  من  بد  ل  ثم  الإ�سنادية، 
زمان. وهذه الثالثة يذكر كل واحد منها بعد ما يبتداأ")62(. وهو هنا ي�سري اإلى العملية 

الإخبارية التي ل بد من اأن تظهر يف ثوب منطقي يليق بها، ومبا يبتداأ به الكالم.

مت  الن�سية؛  اأبعادها  على  وتاأكيدًا  الإ�سنادية،  للعملية  احلقيقي  للفهم  وتعميقًا 
التعبري بالإ�سناد ومل يتم التعبري باخلرب؛ لأن الإ�سناد اأ�سمل من اخلرب، اإذ ي�سمل اخلرب 
والأمر والنهي وال�ستفهام)63(، فهذا يعود اإلى مقا�سد املتكلم، فالإ�سناد عملية تتعدى 

الإخبار اإلى الو�سول اإلى الغر�ص الذي لأجله اأن�سئ الكالم.

ياأتي من لفظة واحدة، ول من ال�سم واحلرف، ول من  اأن الإ�سناد ل  كما 
الفعل واحلرف، بل ل بد من توحد بني ا�سمني اأو ا�سم وفعل؛ لأن البعد الإ�سنادي 
هو بعد عالئقي تكاملي؛ اإن العملية الإ�سنادية يف اللغة اأعمق مما يتخيله املرء وبخا�سة 

حينما ياأتي اخلرب جملة، اأو جملتني معطوفتني فاأكرث.

25. اجلواب

رديد  اإذن  فهو  �سبقها،  ملا  مقررة  اجلواب  حروف  ا�ستخدام  باجلواب  يق�سد 
و"نعم"،  واإن،  وجري  واأجل  واإي  وبلى  نعم  هي:  اجلواب  وحروف  الكالم، 
الق�سم،  ويلزمها  ا�ستفهام،  بعد  باإثبات  و"اإي"  النفي،  باإيجاب  "بلى"  وتخت�ص 

و"اأجل"، و"جري"، و"اإن" بت�سديق املخرب)64(. 
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من  الهدف  اأي:  نف�سه،  التداويل  ال�سياق  من  اجلواب  حروف  ن�سية  تاأتي 
اإطار  تتجاوز  هنا  امل�ساألة  لأن  واجلواب؛  ال�سوؤال  بني  العالقة  ثم  اأ�ساًل،  ال�سوؤال 
اجلملة الواحدة؛ رغم اأن منطلق العالقات بني ال�سوؤال واجلواب هو ال�سوؤال، اأي: 
هي  توا�سلية  عملية  "وكل  التوا�سلي،  القيد  هنا  العالقات  فمنطق  الأولى،  اجلملة 
مبثابة تبادل للدلئل بني مر�سل ومر�سل اإليه داخل �سوق لفظية اأو غري لفظية")65(، 

فال�سوؤال واجلواب ي�سكالن بعدًا ن�سيًا توا�سليًا.

26. التكرار 

وهو "الإعادة، اأي: اإعادة اللفظ اأو اجلملة وقد يكون يف احلروف واجلمل")66(. 
التما�سك  اأدوات  اأهم  من  وجعلوه  بالتكرار  ونحوه  الن�ص  لغة  علماء  ان�سغل  وقد 

اللفظي)67(.

27. القرتان

بغريها،  احلروف  ات�سال  عن  للتعبري  القران  م�سطلح  النحويون  ا�ستعمل 
جملة  واق��ران  بالالم،  الق�سم  وج��واب  بالفاء،  ال�رشط  جواب  كاقران  وذلك 
به  املكرر  اللفظ  فهو  اللفظي  التوكيد  "واأما  ه�سام:  ابن  يقول  بالعاطف،  التوكيد 
ثم  �َشَيْعلَُمون  {َك���الَّ  نحو:  بالعاطف،  اقرانها  فالأكرث  جملة  كان  فاإن  قبله.  ما 
فاأولى}  ل��ك  اأول���ى  ث��م  ف��اأول��ى،  ل��ك  {اأول���ى  ونحو:  �شيعلمون}]النباأ:5-4[،  ك��اّل 

]القيامة:34-35[...")68(. وهناك اأمثلة و�سواهد كثرية على هذه الظاهرة، ولكن 
النحويني  كالم  يف  القران  م�سطلح  يتكرر  اإذ  احل�رش،  ل  الإ�سارة  هو  الغر�ص 
كثريًا وهو يدل على عمق النظر عندهم، وقدرتهم على تقدمي حتليل نحوي منطقي؛ 

ليكون اأكرث اإقناعًا للمتلقي.
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28. احلذف

اعتنى النحويون باحلذف عناية فائقة، وقد جعل ابن جني -رحمه الله تعالى- 
اأ�سبحت  واإل  احلذف  على  الدليل  وا�سرط  العربية،  �سجاعة  باب  من  احلذف 
العملية �رشبًا من �رشوب التكلف وال�سياع)69(. فهذا الدليل الذي ذكره ابن جني 
وهو  الن�سية،  مبادئ  من  مبداأ  اأهم  اإلى  املحذوفات  تقدير  يعيد  النحويني،  و�سائر 
مبداأ الق�سدية)70(، اأي: هناك ق�سد وراء هذا احلذف، ول بد من الدليل عليه، ثم 
البحث يف ال�سياقات التي تعينه، وغالبًا ما تكون هذه ال�سياقات ق�سة بل جمموعة من 
الق�س�ص املتكاملة، وهذا ما يعطيها الن�سية، ومثال ذلك –وهو كثري جدًا يف كتب 
املبتداأ واخلرب، قائاًل:  النحو- ما يذكره ابن ال�رشاج يف معر�ص حديثه عن حذف 
"وقد يعر�ص احلذف يف املبتداأ ويف اخلرب اأي�سًا لعلم املخاطب مبا حذف واملحذوف 

يعلمه  وما  ذكره  تقدم  اإذا  اإ�سماره  اأو  املبتداأ  حذف  الأول��ى:  جهات:  ثالث  على 
اأن ترى جماعة يتوقعون الهالل فيقول القائل: الهالل والله،  ال�سامع، فمن ذلك 
اأي: هذا الهالل فيحذف هذا...، اجلهة الثانية: اأن حتذف اخلرب لعلم ال�سامع، فمن 
ذلك اأن يقول القائل: ما بقي لكم اأحد، فتقول: زيد اأو عمرو، اأي: زيد لنا، ومنه 
لول عبدالله لكان كذا وكذا فكاأنه، فعبدالله مرتفع بالبتداء واخلرب حمذوف وهو يف 
مكان كذا وكذا، فكاأنه قال: لول عبدالله بذلك املكان، ولول القتال كان يف زمان 

كذا وكذا، ولكن حذف حني كرث ا�ستعمالهم اإياه وعرف املعنى...")71(.

فقوله: لعلم املخاطب به اإ�سارة ن�سية، وقوله: اأن ترى جماعة يتوقعون... 
اإلخ هو نزوع ن�سي، ناهيك عن م�ساألة العتماد على ال�سياق غري اللغوي يف تقدير 

املحذوفات، فهو نزوع ن�سي متكامل. 
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ب. م�سطلحات الرتابط اخلارجي 

الركيب  بني  احلا�سل  التعالق  اأو  الرابط  على  الدالة  امل�سطلحات  بها  يق�سد 
النحوي اأو جمموعة الراكيب املرابطة، وبني ال�سياقات غري اللغوية امل�سكلة لها، 
 ،)Hjelmslev( هيلم�سليف  الكبري  اللغوي  للعامل  �سهريًا  قوًل  الباحث  يقتب�ص  وهنا 
اأبعاد العالمة ل متثل منظورًا منا�سبًا لتحديدها، بحيث جند اأن كلمة  اإذ يقول: "اإن 
واحدة مثل "نار" ميكن اأن تكون عالمة، يف مقابل عمل روائي �سخم مثاًل، فكل 
منهما ميكن اعتباره ن�سًا، وذلك بف�سل اكتماله وا�ستقالله بغ�ص النظر عن اأبعاده 

اأو طوله...")72(. 

يفهم مما �سبق اأن اللفظة الواحدة قد ت�سكل ن�سًا اإذا �سكلت عالمة م�ستقلة بقطع 
اأن  العربي،  النحو  مباحث  تتبع  طريق  عن  ونلحظ  البعد،  اأو  الطول  عن  النظر 
النحوية،  احلالت  لبع�ص  تف�سريهم  يف  اخلارجي  ال�سياق  على  اعتمدوا  النحويني 
بل مباحث نحوية كاملة، وقد اأوردوا م�سطلحات متفرقة ميكن اأن تعد �سمن نحو 
الن�ص؛ لأنها كانت قد �سكلت عالمات مكتملة مرتبطة ب�سياقات غري لغوية، وهذه 

امل�سطلحات هي: 

1.الإغراء والتحذير

غري  ال�سياق  على  النحوي  الراث  يف  والإغراء  التحذير  م�ساألة  تف�سري  يعتمد 
اللغوي )املقام(، وبدقة اأكرث يعتمد على اجلانب النف�سي وم�ساألة التفاق بني املر�سل 
وامل�ستقبل، اأي: وجود �سنن لغوي اأو �سفرة معينة بينهما، يقول ابن يعي�ص: "تقول 
بفعل م�سمر،  "نف�سك"، وهو من�سوب  تقول:  اأن  "اإياك". ومثله  اإذا كنت حتذر: 
كاأنك قلت: اإياك باعد، واإياك نح، واتق نف�سك، فحذف الفعل، واكتفي ب�"اإياك" 
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عنه. وكذلك "نف�سك" لدللة احلال عليه، وظهور معناه، وكرث ذلك حمذوفًا حتى 
لزم احلذف، و�سار ظهور العامل من الأ�سول املرفو�سة")73(.

كالم ابن يعي�ص يجعل من العالقة بني اإياك و�سياقها املقامي عالقة ن�سية؛ لأن 
امل�ساألة اأعمق من م�ساألة النظر اجلملي، اإن املرء هنا اأمام حادثة اأو لنكن اأكرث دقة 
نف�سها  الأحداث  وهذه  وامل�ستقبل،  املر�سل  بني  امل�سركة  الأحداث  من  �سل�سلة  اأمام 
وفكرية؛  وثقافية،  و�سيا�سية،  واقت�سادية،  اجتماعية،  اأخرى:  ب�سياقات  مرتبطة 
فهذا ما مييز "اإياك" عن جملة مثل: "ح�رش زيد"، �سحيح اأن هذه اجلملة مرتبطة 
ترابطي �سمن  اأو مكون  �سل�سلة من اجلمل؛  ت�سكل جملة �سمن  لكنها  ب�سياق حمدد 
اأما جملة:  ن�سيًا،  بعدًا  ت�سكل  "اإياك"  اإن  باخت�سار  الأخرى،  املكونات  من  �سل�سلة 
"ح�رش زيد" فت�سكل بعدًا جمليًا، ولبن يعي�ص كالم اأعمق من ذلك اإذ يقول: "وقالوا: 

ياأمرها، واإمنا يخاطب رجاًل، يقول  لنف�سه، ول  "اإياي وال�رش"، ولي�ص اخلطاب 
"اإياي باعد عن ال�رش"، ويوقع الفعل املقدر عليه، فيجيء بالواو ليجمع بينهما  له: 
يف عمل الفعل، اإذ كان الفعل عاماًل يف الأول")74(. وهذا بال �سك حديث ن�سي يقوم 

على مراعاة ال�سياقات غري اللغوية يف عملية تف�سري الظاهرة النحوية.

وقد اأكدوا يف حتديدهم لالإغراء باأنه "تنبيه املخاطب على اأمر حممود ليفعله")75( 
وهذا التنبيه بحد ذاته هو �سفرة ن�سية؛ لأن الأمر اأعمق من منظور النحو اجلملي، 
اإنه بح�سب فان ديك ربط للرابط الكلمي واجلملي بال�سياقات املعرفية، وعلى راأ�سها 

الأبعاد النف�سية اأو ال�سياق النف�سي)76(.

2. التعجب

التعجبية يرقى لأن يكون  للعملية  اأو  التعجب  النحويون حتلياًل لأ�سلوب  يقدم 
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حتلياًل نحويًا ن�سيًا للحدث النفعايل، اإذ يتم ربط فعل التعجب باملق�سدية النفعالية 
للمتحدث، اإذ يبنى التعجب كنتيجة مبا�رشة مل�ساهدة �سيء مده�ص حمري، ويف العادة 
يجهل �سببه)77(، ويف بحثي وحتليلي ملا جاء عند النحويني يف اأ�سلوب التعجب وجدت 
راأيًا لبن الأنباري -رحمه الله تعالى- يعلل فيه �سبب زيادة "ما" يف التعجب دون 
غريها من الأدوات، يقول فيه: "اإن قال قائل: مل زيدت "ما" يف التعجب نحو: "ما 
اأح�سن زيدًا"، دون غريها؟ قيل: لأن "ما" يف غاية الإبهام، وال�سيء اإذا كان مبهمًا 
كان اأعظم يف النف�ص؛ لحتماله اأمورًا كثرية، فلهذا كانت زيادتها يف التعجب اأولى 
اأمر  التعجبية عملية معربة عن  العملية  �سك يجعل  من غريها")78(. فكالمه هذا بال 
خفي يحتمل اأمورًا كثرية، مبهمة، عظيمة يف النف�ص؛ لهذا تاأتي "ما" لتعرب عن هذا 

الأمر اخلفي.

3. لم ال�ستغاثة

ال�سياق  اعتمادًا على  النحويون حتديدهم لالم ال�ستغاثة  من طريف ما ذكره 
غري اللغوي �سمن روؤية ن�سية خال�سة، يقول ابن يعي�ص: "ومنه ما يروى اأن عمر 
ِللم�سلمني"، فمو�سع هذه  َللَِّه  "يا  بن اخلطاب ر�سي الله عنه ملا �رشبه العلج قال: 
ما  الن�سب، وهو  امل�ساف  املنادى  العامل يف  فيها  والعامل  ن�سب،  املفتوحة  الالم 
ينوب عنه حرف النداء من الفعل، فاإذا قال: "يا ِلزيد"، فكاأنه قال: اأدعوكم ِلزيد، 
وكانت الالم املك�سورة مفعوًل ثانيًا...")79(، وهم يف هذا املعر�ص مييزون بني هذه 
الالم ولم التعجب، وحديثهم عن لم التعجب يرتبط ببنية �سياقية ن�سية، نحو قول 
ابن يعي�ص: "واأما دخول الالم للتعجب، فنحو قولهم: "يا َللماء"، ك�اأنهم راأوا عجبًا 

وماًء كثريًا، فقالوا: "تعال يا عجب ويا ماء فاإنه من اإبانك ووقتك")80(.

ل �سك اأن احلديث هنا لي�ص مرتبطًا بنحو اجلملة، بل هو حديث عن عالقات 
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تتجاوز اإطار اجلملة الواحدة؛ وذلك لكتمال التعالق احلا�سل بني اجلمل و�سياقاتها.

اإليها،  البحث  التي اهتدى  الن�سية  النحوية  اأهم امل�سطلحات  ما تقدم ذكره هو 
وال�سوؤال هنا بعد هذا التطواف: اأين يقع املنجز امل�سطلحي النحوي الن�سي العربي 

من املنجز امل�سطلحي الن�سي املعا�رش؟

كتب  يف  تراءى  التي  امل�سطلحات  اأن  والتدقيق  البحث  بعد  الباحث  يجزم 
امل�سطلحات الل�سانية املعا�رشة، والتي تندرج �سمن نحو الن�ص والل�سانيات الن�سية، 
هي م�سطلحات مبثوثة هنا وهناك يف كتب النحو العربي القدمية، بع�سها يت�سابه يف 
�سيغته  ولكن  القدمي  العربي  النحو  كتب  يف  م�سمونه  جتد  الآخر  والبع�ص  اللفظ، 
خمتلفة عما هو يف كتب النحو العربي، ومن ذلك م�سطلح "الرابط"، الذي جنده يف 
بع�ص املعاجم املعا�رشة بلفظ: "مرابط" Paradigme ")81(، ويف بع�سها: "مرابط 
متالزم " Correlative")82(، ويف الآخر: "ترابط")83(، وهي جميعها حتمل املعنى 
فاأكرث،  اأو جملتني  فاأكرث  لفظتني  الرابطية احلا�سلة بني  العالقة  اأو  الرابط  نف�سه: 
الكتب  يف  النحوي  امل�سطلح  تناولت  التي  امل�سطلحية  الكتب  يف  نف�سه  املعنى  وجند 

النحوية التقليدية)84(.

النحوية  امل�سادر  يف  مذكور  املعا�رشون  الن�سيون  النحويون  ذكره  ما  اإن 
يوافقه يف  الرابط، ومبا  بلفظة:  ُذكر  )الربط(،  الذكر  ال�سابق  فامل�سطلح  القدمية، 
النحويني  اأن  ال�سلة، على ما مت تو�سيحه �سابقًا، كما  العائد، و�سدر  املعنى نحو: 
الن�سيني مثل: فان ديك وروبرت دي بوجراند وولفجاجن دري�سلروبتويف وغريهم 
اللغوي  ال�سياقني  �سمن  الركيبي  التعالق  م�ساألة  على  ركزوا  قد  كانوا  كرث،  وهم 
تقع  التي  امل�سطلحات  امل�ساألة �رشدوا طائفة من  لهذه  اللغوي، واأثناء بحثهم  وغري 
�سمن هذا النظر الل�ساين الن�سي، وقد جاء عند العلماء النحويني العرب القدماء ما 
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يقع –كما متت الإ�سارة والبحث- �سمن هذا النظر الن�سي، بل اإن ما قدمه علماوؤنا 
الأوائل يعد من الأمور امل�رشقة وامل�رشفة يف تاريخ النحو العربي، فاملنجز النحوي 
اأن  وهي  الأهمية:  غاية  يف  م�ساألة  يعك�ص  توا�سعه-  -رغم  القدمي  العربي  الن�سي 
التفكري الن�سي مل يكن غائبًا عن ذهن النحوي يف معاجلة كثري من امل�سائل النحوية 
-كما متت الإ�سارة يف بداية البحث- هذا من جهة، ومن جهة اأخرى وعي النحوي 
بوحدة املدلولت للم�سطلحات النحوية الن�سية، فمدلول امل�سطلحات متفق عليه بني 
النحويني، وهذا يحمد لهم، رغم ب�ساطة تفكريهم، وفطرية تعبريهم يف كثري من 
الأحيان. فما يراه الباحث اليوم يف الدرا�سات النحوية الن�سية والل�سانيات الن�سية 

هو اختالف الرواد والباحثني يف كثري من امل�سطلحات �سوغًا وم�سمونًا.
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خامتة:

وبعد، فاإن املتابعة الدقيقة والر�سد ال�سمويل للم�سطلحات النحوية الن�سية يف 
تدوينها  بد من  التي ل  املهمة  النتائج  تثبت جمموعة من  العربي،  النحوي  الراث 

وهي:

اأوًل: ح�سور الوعي الفاعل باأهمية الت�سور الن�سي يف معاجلة بع�ص امل�سائل 
النحوية عند النحويني القدماء، وهذا ا�ستلزم منهم اإيراد جمموعة من امل�سطلحات 

النحوية الن�سية الدالة.

ثانيًا: مت ت�سنيف هذه امل�سطلحات وفقًا للنظرية النحوية الن�سية املعا�رشة اإلى 
ق�سمني متباينني: الأول: م�سطلحات الرابط الداخلي )ال�سياق اللغوي(، والثاين: 
الن�سبة  الأولى  �سكلت  وقد  اللغوي(،  غري  )ال�سياق  اخلارجي  الرابط  م�سطلحات 

الكربى من عموم امل�سطلحات النحوية الن�سية على ما مت بيانه.

امل�سطلح و�سوغه من جهة، ودللته  دقتهم يف و�سع  النحويون  اأثبت  ثالثًا: 
الدقيقة الفاعلة من جهة اأخرى، فخرج امل�سطلح دقيقًا داًل على فكرته التي ا�ستدعته.

املنجز  عن  اأهمية  يقل  ل  القدمي  الن�سي  امل�سطلحي  املنجز  اأن  ثبت  رابعًا: 
املعا�رش، اإذا ما مت الأخذ باحل�سبان اأن منهج امل�سطلح النحوي الن�سي املعا�رش قد 
ركز تركيزًا مبا�رشًا على التو�سع يف املدلولت اجلزئية للم�سطلح الأم، ما ا�ستدعى 

اإيراد م�سطلحات معظمها مرادفة.

خام�سًا: التفاق التام بني القدماء على �سوغ امل�سطلح وو�سعه ودللته؛ وهذا 
متكاملة  ب�سورة  النحوية  الظاهرة  معاجلة  وهو  والهدف  املنطلق  وحدة  اإلى  يعود 
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مقنعة، بعك�ص ما هو عند املعا�رشين من اختالفات �سوغية ودللية، وهذا قاد اإلى 
اختالفات يف تعريب امل�سطلح، واأذكر هنا على �سبيل التمثيل خالفهم يف م�سطلحي 

.)coherence( والن�سجام )cohesion( التما�ضك

�ساد�سًا: ات�سمت منهجية القدماء يف و�سع امل�سطلحات الن�سية بالبعد الإجرائي 
املرحلي، مبعنى اأن الهدف من و�سع امل�سطلح هو الو�سول اإلى تقعيد النحو، اأي 
اأن امل�سطلح ي�سكل و�سيلة لغر�ص اأ�سمى، بخالف ما فعله املعا�رشون الذين جعلوا 
من امل�سطلح الن�سي غاية بذاتها، اإذ �سعوا اإلى و�سع امل�سطلحات واملبالغة فيها، ل 

الركيز الأ�سمى على توظيفها.

بناء  يف  الن�سي  امل�سطلح  وظفوا  قد  القدماء  اإن  القول:  ميكن  هنا  من  �سابعًا: 
امل�سطلح  و�سع  يف  بدورهم  ي�ستهان  األ  يجب  لذا  ناجحًا؛  توظيفًا  النحوية  القاعدة 
وقواعده  باأحكامه  النحو  تقرير  يف  ذلك  واأثر  وتوظيفه؛  و�سوغه  الن�سي  النحوي 

ومفرداته.

ويو�سي البحث ب�رشورة النظر ومعاودة النظر يف املوروث النحوي العربي 
وي�ستحق  وكثري،  كثري  النحويون  قدمه  ما  لأن  معا�رشة؛  ل�سانية  ملنظورات  وفقًا 
البحث والتقدير، فالنظريات الل�سانية اللغوية املعا�رشة لي�ست بدعًا، فاإن م�سامينها 

واأفكارها مبثوثة يف كتب الراث؛ وهذا يثبت اأ�سالتها يف الراث النحوي العربي.
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