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حتليل البنية النصية من منظور علم لغة 
النص دراسة يف العالقة بني املفهوم 
والداللة يف الدرس اللغوي احلديث

د. فايز أمحد حممد الكومي
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ملخص:
يعدُّ التحليل الن�صي من اأهم املو�صوعات التي اهتم بها الدر�ص اللغوي احلديث يف علم 
لغة الن�ص؛ لذا تناول الباحث ق�صية الن�ص من خالل تو�صيح مفهومه، اإ�صافة اإىل مناق�صة 
التما�صك  عن  تنجم  التي  الوظيفة  اإىل  م�صرياً  الن�صي،  اللغة  علم  منظور  وبالذات من  االآراء 
التما�صك يوؤدي على  الن�ص كبينة واحدة من�صجمة متما�صكة، وهذا  اإىل  واالن�صجام، وينظر 

ترابط يف العالقات الداللية.
وناق�ص الباحث ال�رشوط النحوية يف التما�صك الن�صي بالرتكيز على ظاهرة االإحالة، 
م�صرياً على اأركانها، وخا�صة العنا�رش االإ�صارية واالإحالية، واالإحالة من عنا�رش التما�صك، 
وتخ�صع ملو�صوع الربط م�صرياً اإىل هذه الظاهرة من خالل مناق�صة الن�صو�ص، ويف اخلتام 
مناق�صة  يف  الباحث  ا�صتعان  وقد  الباحث،  اإليها  تو�صل  التي  النتائج  باأهم  البحث  توج 

املو�صوع بامل�صادر القدمية واحلديثة. 
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Abstract: 
Textual analysis is one of the most important topics of concern in the 

study of language. Thus, the researcher in this study discusses the issue of 
the text. It clarifies the concept and the ideas of the text especially form a 
linguistic perspective. It deals with the text as one coherent harmonious unit 
and discusses the function of unity and coherence and how they lead to the 
interdependence in the semantic relations of the text.

The researcher also discussed the grammatical conditions of the text’s 
cohesion focusing on the reference phenomenon identifying its elements 
especially the indicative and referral ones.

Reference is known to be one of the components of unity. The researcher 
therefore illustrates this phenomenon through the discussion of some texts. 
Finally the researcher stated the most important findings of the research. The 
researcher used a lot of old and new references in his study.
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خطة البحث: 
التي  املعاجلات  يف  املطروحة  واملو�صوعات  العنوان  بني  الربط  الباحث  يحاول 
تخ�صع لعلم اللغة الن�صي، والتما�شك بالرتكيز على ظاهرة النحو املتعلق بالن�شو�س 

على النحو الآتي: 
تو�صيح مفهوم م�صطلح الن�ص، وبيان االآراء ومواقف العلماء. 1 .

بيان اأثر ت�صافر العنا�رش يف بناء الوحدة الكربى. 2 .
الربط بني الن�ص وظاهرة الداللة ب�صورة االأ�صالة واحلداثة. 3 .

االإحالة من  االإحاالت؛ الأن  والرتكيز على  ب�صكل عام،  الربط  االإ�صارة على ظاهرة  4 .
مو�صوعات الربط ولها اثر يف البناء الن�صي.

وبيان  الن�صي،  النحو  علم  منظور  من  الباحث  اأوردها  التي  الن�صو�ص  مناق�صة  5 .
العالقة بني النحو القدمي والنحو احلديث، ويركز العلم احلديث على الن�ص كبنية متما�صكة 

من�صجمة.
الن�صية  املذاهب  يف  االآراء  وبيان  والتحليل  اال�صتقراء  خالل  من  النتائج  تدوين  6 .

احلديثة م�صتعينًا بامل�صادر القدمية واحلديثة يف تدعيم الق�صايا املطروحة.

أسباب االختيار: 
بيان قيمة النحو احلديث )نحو الن�صو�ص( وعالقته بالن�ص. 1 .

تو�صيح ال�صلة بني القدمي واحلديث. 2 .
الرتكيز على اجلانب اللغوي من منظور الدر�ص الن�صي )علم لغة الن�ص(  3 .

تو�صيح العالقة بني الوحدة الداللية ال�صغرى والوحدة الكربى. 4 .
مناق�صة اآراء بع�ص امل�صت�رشقني والرد عليها. 5 .

اإظهار ما ي�صمى باالإرها�صات املوجودة يف لغتنا لهذا العلم احلديث. 6 .

أهداف البحث: 
 اإن الدرا�صات القائمة متيل اإىل التقليد، والدرا�صة التقليدية ال تفي بالغر�ص من منظور 
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الدر�ص اللغوي احلديث، وخا�صة يف جمال اللغة وعلم الن�ص؛ لذا قام الباحث بالرتكيز على 
اجلانب احلديث وخا�صة فيما يتعلق بالن�ص وعلم اللغة الن�صي.

والهدف الأ�شا�شي من هذه الدرا�شة هو الربط بني املعطيات القدمية والكيفيات 
احلديثة يف الدرا�شات الن�شية وعلى وجه التحديد يف نحو الن�س: 
بيان اأهمية القدمي وخا�صة نحو اجلملة ودوره يف نحو الن�ص. 1 .

نحو الن�ص علم حديث ويعد فرعًا من العلوم الن�صية وهو متداخل االخت�صا�صات،  2 .
لذا ق�صد الباحث بيان اأهميته وقيمته يف املعاجلات الن�صية.

الربط  اأال وهي ظواهر  التقليدي،  الباحث بيان قيمة ن�صية تغفل يف اجلانب  اأراد  3 .
ممثلة يف العنا�رش االإحالية والعنا�رش االإ�صارية، فق�صد الباحث اإبراز هذه القيمة.

تو�صيح اأهمية الوحدات ال�صغرى يف االأبنية والرتاكيب يف ت�صكيل الوحدة الكربى  4 .
)البنية الن�صية الكربى( .

دور  وبيان  التما�صك،  عنا�رش  اإىل  باالإ�صافة  والر�صف  وال�صبك  احلبك  قيمة  اإبراز  5 .
هذه العنا�رش يف البناء على م�صتوى الرتاكيب يف اجلمل وعلى م�صتوى التداولية الداللية.

بالداللة  املتعلق  الداليل  واجلانب  باالألفاظ،  اخلا�ص  الداليل  اجلانب  اإىل  االإ�صارة  6 .
العامة )الداللة الكربى( .

اإىل  والتعرف  املعاجلات  طرح  خالل  من  تبدو  البحث  اأهمية  اأن  اإىل  االإ�صارة  وجتدر 
يف  احلداثة  قيمة  اإىل  اإ�صافة  ال�صغرى،  الوحدات  متا�صك  عن  الناجمة  الكربى  الوحدات 

الت�صمية، وكذلك الردود على االآراء وبخا�صة مواقف امل�صت�رشقني.

مقدمة:
اإن الدرا�صات اللغوية حول الق�صايا النحوية التقليدية كثرية، وهذا النوع من الدرا�صات 
يقت�رش على املعاجلات،التي هي يف حد ذاتها درا�صة تقليدية، مع الرتكيز على االآراء التي 
ت�صاربت يف الق�صايا النحوية التي جاهد العلماء يف تر�صيخها، ويف هذه الدرا�صة والبحث 
ال نغفل اجلانب القدمي، وال ن�صتطيع تركه الأنه االأ�صا�ص، غري اأن البحث يف الق�صايا اللغوية 
اإىل  ا�صتناداً  الن�صية  املعاجلات  يف  واالأفقية  الراأ�صية  امل�صتويات  ياأخذ  احلديثة  الن�صية 
االأ�صا�ص وهو النحو القدمي نحو اجلملة، ولكن هذا االأمر ميكن و�صفه باحلداثة واالأ�صالة اأي 

له جذور قدمية، غري اأنها خ�صعت لتطورات ن�صية ولغوية حديثة.
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ويف هذا البحث يتناول الباحث بع�ص الق�صايا التي يعتمد عليها التحليل خا�صة يف 
النحوية  ال�رشوط  للتحليل:  اأ�صا�صًا  التي تعد  الق�صايا  اأبرز هذه  الن�صية، ومن  البنية  حتليل 

للتما�صك الن�صي.
ويقت�رش الباحث يف البحث على معاجلة هذه ال�رشوط من منظور علم اللغة الن�صي، 
والتعرف اإىل هذه االأ�ص�ص، باالإ�صافة اإىل عالقتها بال�صوابط القدمية التي تعد اأ�صا�ص هذه 
اإليها كالو�ص بريكرن خا�صة  اأ�صار  الق�صايا احلديثة، وياأخذ الباحث بتحليل املواقف التي 

يف النحو احلديث.
العرب  العلماء  تبناها  التي  االآراء  وتو�صيح  الن�ص  مفهوم  الباحث  تناول  وقد 
اإىل  اأدت  التي  والدوافع  بالتعريف  املحيطة  االأجواء  بيان  اإىل  باالإ�صافة  وامل�صت�رشقون، 
بينها،  فيما  كثرياً  تختلف  ال  االآراء  هذه  اأن  غري  الن�صو�ص،  تعريفات  يف  ال�صياغات  هذه 
علم  الن�صية من منظور  الق�صية  اإىل  اأ�صار  واإمنا  التعريف،  ق�صية  عند  الباحث  يتوقف  ومل 
الن�صية، والتي تنجم عن  الوظيفة  اإىل ق�صية مرتبطة بالن�ص وهي  الن�ص، باالإ�صافة  لغة 
التما�صك الداخلي يف الن�ص با�صتخدام العنا�رش اللغوية ا�صتناداً اإىل احلبك وال�صبك والر�صف 

يف العامل الداخلي للن�ص، ومتا�صك الن�ص ق�صية متيز بها الدر�ص الن�صي احلديث.
وبعد ذلك تناول الباحث ق�صية ال�رشوط يف التما�صك الن�صي، ومن بني هذه ال�رشوط: 
االإعادة واالإحالة ك�صورة من �صور الربط بني االأبنية والرتاكيب، ثم تدوين بع�ص الق�صايا 
على  باالهتمام  اجلديرة  الق�صايا  وبع�ص  النتائج،  �صكل  على  الدرا�صة  عن  متخ�صت  التي 

م�صتوى احلداثة ا�صتناداً اإىل االأ�صالة.

1- مفهوم النص:
يعدُّ الن�ص بكامل مكوناته اللغوية االأ�صا�ص يف املعاجلات النحوية احلديثة، وبخا�صة 
اللغوي احلديث،  الدر�ص  الن�صية يف  اللغوية  العلوم  يعد علمًا من  الذي  الن�صو�ص  يف نحو 
اأو  اأ�صا�ص البحث يف النحو التقليدي  وعند احلديث عن الن�ص ال نق�صد به اجلملة التي تعد 
النحو العربي القدمي. غري اأن النحو الن�صي ال يعالج اجلملة فح�صب بل ياأخذ هذا النوع من 

خالل الوحدة الكاملة يف املعاجلات، اأال وهي بنية الن�ص، فما هو الن�س؟ 
اأمراً �صهاًل، وهذا ي�صتنتج من امل�صطلحات يف العلوم  1-1 ♦ مل يكن تعريف الن�ص 
اختالفًا  املفهوم  وحتديد  الن�ص،  تعريف  حول  الن�صي  البحث  مدار�ص  وتختلف  احلديثة، 

�صديداً، وهذا التباين يبدو من خالل تعريفاتهم واآرائهم حول الن�ص.
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2-1 ♦ الن�ص يف العربية ي�صرتط فيه التتابع باالإ�صافة اإىل التفقري، واإن كانت هناك 
اإ�صارات اإىل اأن الفقرة الواحدة ميكن اأن تقع ن�صًا، غري اأن هذا ال يكفي من وجهة نظر الدر�ص 
العمل  الكتمال  �رشوط  من  يلزمها  وما  الن�صية،  املعاجلات  يف  وخا�صة  احلديث  اللغوي 

االإبداعي )الن�ص( . 
لتكوين  العامة  ال�رشوط  بو�صف  خا�ص  بوجه  الن�ص  علم  يف  االأمر  يتعلق   ♦ 1-3

الن�ص وتلقيه يف املواقف التوا�صلية، مت�صمنًا اإ�صارات اإىل القواعد االأ�صا�صية للتن�صي�ص.
ومن جانبنا ميكن القول اإن هذا املفهوم م�صطلح الن�ص: عبارة عن نظرية لبنية الن�ص 
وظائف  الأجزائها  يكون  اأن  ميكن  اإحالية  ومعلومات  توليدية،  تنا�ص  قواعد  اأ�صا�ص  على 
ات�صالية، ومهمة وظيفة الن�ص اأن تن�ص على و�صف بنية ن�صية متما�صكة. ونظرية الن�ص 
هي نظرية مف�رشة لالت�صال اللغوي، تعني ببحث اإنتاج ن�صو�ص وتلقيها، اأي اأن الن�صو�ص 
موظفة توظيفًا دالليًا ات�صاليًا، فنحو الن�ص هو كل تكوين لغوي منطوق من حدث ات�صايل 

يف اإطار عملية ات�صالية، وحمدد من جهة امل�صمون، ويوؤدي وظيفة ات�صالية حمددة.
معرفًا  يرد  مل  الن�ص  اأن  مبعنى  حديثة  قدمية  ق�صية  الن�ص  تعريف  ق�صية   ♦ 1-4

بال�صكل املطلوب يف تعريف واحد، بل هناك تعريفات كلها تناولت الن�س، منها: 
1- 4- 1 - يهتم البحث الن�صي باأ�صكال اال�صطراد يف الن�صو�ص ال باأ�صكال االنحراف 
يف الن�ص )1( ، كما هو احلال يف االأ�صلوبية مثاًل، وهذا يعني اأن الن�ص وحدة واحدة متما�صكة 
ال تتجزاأ يف البحث الن�صي ، واإن البحث يف اأجزاء الن�ص يعني تفكيك الن�ص كما هو احلال 
الن�صو�ص يف ذاتها واأ�صكالها  الن�صي، فريتكز على  اللغة  اأما علم  التقليدية،  الدرا�صات  يف 
وقواعدها ووظائفها وتاأثرياتها املتباينة، فهو علم متداخل االخت�صا�صات عرب تخ�ص�ٍص 

ي�صكل حمور االرتكاز.
التعريف  حتديد  يف  ت�صهم  الن�صي  البحث  يف  اأ�صا�صية  مرتكزات  هناك   - 2  -4  -1
اللغوي،والواقع  والواقع  والنظام،  واالت�صال  والتفاعل،  والتاأثري،  اال�صتعمال،  منها:  للن�ص 
واال�صرتاتيجيات.  واملقامات،  وال�صياقات،  ال�صغرى،  والبنية  الكربى،  والبنية  اخلارجي، 

وهذه يف حد ذاتها ت�صكل خ�صو�صيات الن�ص يف البحث والتطبيق والتوظيف.
ومما تقدم ميكن القول اإن الن�ص مرتبط باللغة، واإن اللغة امل�صتخدمة يف الواقع هي 
املو�صوع الفعلي له، اأو العالمة الفعلية املنتظمة، وهذه العالمة يف العادة هي الن�ص: )وهذا 
يفيد اأن الن�ص اأي قطعة ذات داللة وذات وظيفة( )2( ، وهذا يعني اأن القطعة يجب اأن تكون 
من  يتكون  اأنه  مبعنى  اجلمل،  من  مرتابط  تتابع  اأنه  اإىل  الن�ص  حتديد  يف  ويذهب  مثمرة، 
جمل متتابعة، مع �رشورة الرتابط نحويًا ودالليًا؛ اأي على م�صتوى الو�صف واملفاهيم )3( 
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. ويعد الرتابط النحوي والداليل من اأبرز ما مييز الن�ص، خا�صة يف ا�صتخدام اللغة واجلمل 
بني  والتنا�صب  الكربى،  والوحدات  ال�صغرى  الوحدات  اإىل  باالإ�صافة  والدالالت،  واملعاين 
اللفظ واملعنى، ومن اأبرز االآراء القدمية التي تقول باملنا�صبة بني اللفظ ومعناه، راأي اخلليل 
بن اأحمد يف كتابه العني يقول: “ �رش اجلندب �رشيراً و�رش�رش االأخطب �رش�رشة، و�رش 

الباب ي�رش، وكل �صوت �صبه ذلك فهو �رش�رش اإذا امتد«. )4( 
وبناًء على التعريف املذكور للن�ص عند برينكر يعني اأن اجلملة عنده لي�صت اإال جزءاً 
�صغرياً يرمز اإىل الن�ص، ويتحدد هذا اجلزء بو�صع عالمة من عالمات الرتقيم، وتعد وحدة 
م�صتقلة ن�صبيًا اإال اأنها تتداخل مع الوحدات االأخرى، لتحقيق وحدة الن�ص ككل، فاجلملة جزء 

من الن�ص، والن�ص بنية معقدة، اإذ ال بد من و�صوح العالقة بني االأجزاء املكونة للن�ص. 
ويحدد  اجلملة،  خالل  من  الن�ص  يو�صح  الأنه  دائري؛  باأنه  التعريف  هذا  و�صف  وقد 
اأ�صار  اأوليًا، فاجلملة املفردة- كما  الن�ص، ويف احلقيقة تعد اجلملة مفهومًا  اجلملة داخل 
)در�صلر( )5( - يف ن�ص ما لي�صت تامة ولي�صت م�صتقلة، بخالف ما هو �صائع يف النحو العربي، 
غري اأن الن�ص يعد العن�رش امل�صرتك بني املنتج والقارئ وتف�صريه عملية معقدة مت�صابكة )6( 
، فاملتلقي يتمكن من ا�صرتجاع االحتماالت املختلفة التي كانت متاحة اأمام املبدع، وهذا 
يفيد اأن القارئ له رد فعل، وهذا يعني اأن االأ�صلوب والبناء لي�ص خا�صية ثابتة يف الن�ص، 
واإمنا هو كيفية ممكنة ينبغي اأن ت�صرتجع يف عملية اال�صتقبال )7( ، فاملبدع يجعل من ن�صه 

وحدة متكاملة بغ�ص النظر عن الطول اأو الق�رش.
الن�ص  بني  الربط  يحاول  العلماء  من  كثرياً  اأن  اإىل  االإ�صارة  وجتدر   - 3  -4  -1
اأن يكون من�صبًا على امل�صمون ومنهم )�صوين�صكي(  اأن االهتمام يجب  وامل�صمون، ويرى 
 ،  )8( اأو وجهة نظر فعلية معينة  اإبداعات لغوية ي�صتدعيها واقع معني،  الن�صو�ص  اأن  يرى 
اأي  للمعنى،  اأبنية  باأنها  االإبداعية  اإطار هذه اخلا�صية  الن�صو�ص يف  اأن تفهم  وبهذا يجب 

بالرتكيز على امل�صمون.
يف  الن�ص  اأبنية  منها  تت�صكل  التي  املادية  اللغوية  بالعنا�رش  االكتفاء  يجوز  فال 
التف�صري، واإمنا يجب االهتمام باأوجه التفاعل بني الن�ص واملتلقي لتحديد العنا�رش املوؤثرة، 
وكيفيات التوظيف والتاأثريات االت�صالية التي حتققها، وينبغي اأن يو�صع يف االعتبار اأن 
اإنتاج الن�صو�ص يتحكم فيه عدة عمليات لغوية واجتماعية ومعرفية تت�صكل منها اأجزاوؤه 
والداللية  الرتكيبية  القواعد  وهي  معينة؛  لغة  يف  امل�صتخدمة  النظام  قواعد  على  القائمة 
والتوليدية والتداولية، بحيث يعني االكتفاء بجانب بعينه والف�صل بني هذه القواعد، وهذا 
يوؤدي اإىل خلل حتمي يف عملية التف�صري، ومما ال �صك فيه اأن الو�صف اللغوي للن�ص و�صف 
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معقد يتجاوز حدود ما هو قائم يف اللغة، وهذا يفيد اأن علم اللغة الذي يبحث يف اجلانب 
الن�صي )9( اأطلق عليه علم اللغة املو�صع والذي يتناول الن�ص من جوانبه كافة، وال يقت�رش 

على جانب معني.
وجتدر االإ�صارة اإىل اأن املادة الفعلية التي تقدمها الن�صو�ص يف �صورة تراكيب لغوية، 
لي�صت كافية لتقدمي تف�صريات دقيقة للن�صو�ص، ويرى الباحث اأن املف�رش عليه اأن ي�صتعني 
بالعنا�رش التي متكنه من تقدمي تف�صريات مقبولة، ولذا جند اأن االجتاهات الن�صية تختلف 
فيما بينها يف كيفيات الو�صف، واإن اتفقت جميعها على �رشورة اإدراج العنا�رش والت�صورات 

غري اللغوية يف عملية التف�صري )10( . 
1- 4- 4 - ومن بني التعريفات املهمة للن�ص: هو تكوين حتمي يحدد بع�صه بع�صًا، 
اإذ ت�صتلزم عنا�رشه بع�صها بع�صًا لفهم الكل، وعلى ذلك يكون الن�ص وحدة متكاملة مرتابطة 
االأجزاء، يتطلب كل جزء منها االآخر على �صبيل التجديد واال�صتلزام، وال يجوز الف�صل بني 
العنا�رش؛ الأنه يوؤدي اإىل عدم و�صوح الكل، كما يوؤدي عزل اأو اإ�صقاط بع�صها اإىل ق�صور الفهم، 
مما يف�رش بو�صوح اإ�رشار علماء الن�ص على �رشورة حتقق الوحدة الكلية، والرتابط الرتكيبي 
الربط  منها  االأخرى،  املفاهيم  يف  الربط  عن  اأهمية  يقل  ال  الت�صور  وهذا  للن�ص،  والداليل 

النحوي والتما�صك الداليل، وعالقة ال�صياقات الرتكيبية وال�صياقات الداللية والتداولية.
ويذهب برينكر اإىل تعريف اآخر للن�ص » باأنه جمموعة منظمة من الق�صايا اأو املركبات 
التي ترتابط على اأ�صا�ص حموري مو�صوعي من خالل عالقات منطقية داللية » )11( ، ويعتمد 
يف تعريفه على مقوالت منطقية وداللية وتداولية، وهذا يفيد اأن الن�ص جمموعة من االأحداث 
الكالمية التي تتكون من املر�صل واملتلقي والقناة، وتتغري االأهداف بتغري امل�صمون للر�صالة 
وموقف االت�صال االجتماعي الذي يتحقق فيه التفاعل. ومن جهة اأخرى قدم بارت ت�صوراً 
معقداً للن�ص قائاًل اإنه: ن�صاط واإنتاج، والن�ص قوة متحولة، تتجاوز جميع االأجنا�ص واملراتب 

املتعارف عليها لت�صبح واقعًا نقي�صًا يقاوم احلدود وقواعد املعقول واملفهوم )12( .

2- النص يف علم لغة النص: 
جتدر االإ�صارة بداية اإىل اأن تعريف الن�ص لي�ص اأمراً �صهاًل؛ الأن العلوم اللغوية والن�صية 

تنوعت وكرثت، وكل نوع يعرف الن�ص من الزاوية التي يراها متفقة مع منهجه.
اللغة  اإىل علم  ا�صتناداً  اللغوي،  النظام  اأ�صا�ص  الن�ص قائٌم على  اإن علم لغة   ♦ 1 -2
البنيوي والنحو التحليلي التوليدي، ويعرف هذا االجتاه: االجتاهات البحثية اللغوية النظام 
اللغوي )اللغة Language( ، الكفاءة اللغوية، باأنه مو�صوع بحثها املميز، ويفهم من ذلك 
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نظام العنا�رش والعالقات للغة بعينها،باخت�صار النظام القاعدي للغة ما، الذي يعد اأ�صا�ص 
النظرية من  الناحية  اللغوي، بو�صفه كمًا ال نهائيًا من  االأداء  اللغوي الكالم-  اال�صتعمال 
اأفعال الكالم واالأبنية اللغوية التي تنتج عن املنطوقات والن�صو�ص، باالإ�صافة اإىل اأن مهمة 
و�صف  اأو  لغوية،  لعمليات  التحليل  طرق  با�صتخدام  اللغوي  النظام  عن  الك�صف  اللغة  علم 
اللغة  الن�صية ويق�صد بها اكت�صاب  الكفاءة  )13( والكفاءة نوعان:  اللغوية للمتكلم(  الكفاءة 
اكت�صابًا لغويًا نف�صيًا، ومالحظة املقدرة على ت�صكيل الن�ص. والنوع الثاين الكفاءة الداللية: 

وهي التي متكن م�صتمع الن�ص من عمليات التجريد اأو ا�صتنباط املعنى )14( .
2- 2 ♦ اإن علم اللغة البنيوي ال يقوم اإال على حتليل بنية اجلملة وو�صفها، ال �صيما 
على جتزيء وحدات لغوية وت�صنيفها داخل م�صتوى اجلملة، هي اأركان اجلملة، واملورفيمات 
والفونيمات، اأما بناء عدد كبري من اجلمل وفهمها، فهذا من اخت�صا�ص علم اللغة التحويلي 

التوليدي، اأي اأنه ينبغي اأن يولد كمًا ال نهائيًا من جمل لغة ما.
2- 3 بالن�صبة لعلم لغة الن�ص ظهر يف منت�صف ال�صتينيات )15( ♦ ، و�صاد النظر اإىل 
اللغوي توجه  ا�صتقالاًل لي�صت اجلملة، بل )الن�ص( فالتحليل  اأعلى وحدة لغوية واأ�صدها  اأن 

ب�صورة اأقوى اإىل الن�ص.
وهذا يعني االهتمام بالكفاءة اللغوية، والنظام ال يهتم ببناء الكلمة واجلملة اأواًل، واإمنا 
يوجه االهتمام اإىل بناء الن�ص، اأي تكوين الن�ص، ويوؤ�ص�ص على اأوجه اطراد عامة يف�رشها 
املبادئ  اكت�صاف  اللغوي هدفه  النظام  على  القائم  الن�ص  لغة  علم  اللغوي.ويجعل  النظام 
اأو  البنيوي  املنهج  يف  االأ�ص�ص  عن  العلم  هذا  ي�صتغني  وال  منظمًا،  و�صفًا  وو�صفها  العامة 
اأ�صا�صيًا يف  – التحويلي. فالن�ص تتابع متما�صك من اجلمل، واجلملة تعد معلمًا  التوليدي 
تدرج وحدات لغوية، اأي تعد وحدة بناء الن�ص، والنتيجة االأهم لهذا الت�صور هو اأن مفهوم 
االهتمام  اأي  حم�صًا،  نحويًا  فهمًا  فهم  قد  الن�ص  لعلم  بالن�صبة  املركزي  الن�صي  التما�صك 

بالعالقات النحوية الداللية بني اجلمل املتعاقبة.
ا�صتناداً  بالتطور  ياأخذ  التوا�صل-  نظرية  اأ�صا�ص  على  الن�ص-  لغة  وعلم   ♦ 4  -2
اإىل  باالإ�صافة  التوا�صل.  اأطراف  بني  االجتماعي  اللغوي  الفهم  لتو�صيح  الرباجماتية  اإىل 
اإنتاج منطوقات منا�صبة الأمناط املواقف االت�صالية املختلفة، ال جماًل  قدرة املتكلم على 

نحوية)16( . وهذا ي�صتند اإىل نظرية الفعل الكالمي.
ويف اإطار متطور براجماتي مل يعد الن�ص يظهر على اأنه تتابع جملي مرتابط نحويًا، 
بل على اأنه فعل لغوي معقد )17( . يحاول املبدع اأن ين�صئ عالقة توا�صلية مع ال�صامع اأو 
القارئ، وهكذا ي�صتف�رش علم لغة الن�ص عن االأغرا�ص التي ميكن اأن ت�صتعمل فيها الن�صو�ص 
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التوا�صلية  الوظيفة  وحتدد  للن�ص،  التوا�صلية  الوظيفة  يدر�ص  اإنه  توا�صلية،  مواقف  يف 
خا�صية الفعل الأي ن�ص؛ فتو�صح نوع االحتكاك التوا�صلي، واملعنى التوا�صلي ينجم عن 

العالقة بني املبدع واملتلقي.
2- 5 ♦ اإن مفهوم الن�ص القائم على اأ�صا�ص النظام اللغوي والنهج املوجه على اأ�صا�ص 
ن و�صف الن�ص على  التوا�صل، موقفان يت�صل بع�صها ببع�ص ات�صااًل وثيقًا، حيث اإن هذا ميكِّ
اأ�صار اإىل مفهوم مدمج الدكتور البحريي حتت عنوان  اأنه وحدة لغوية توا�صلية )18( ، وقد 
املفهوم املدمج للن�ص، وذلك بتحليله للموقفني ال�صابقني )19( ، والن�ص تتابع حمدود من 
باأنها  الن�ص  وحدة  تو�صف  اللغوية  الناحية  فمن  ذاتها،  يف  املتما�صكة  اللغوية  العالقات 
الن�ص  يكون  وبذلك  اللغوية،  للعالمة  �صو�صري  دي  مفهوم  ذلك  اأ�صا�ص  اأن  لغوي،غري  تتابع 
وحدة ذات وجهني باأنها ربط حمكم بني امل�صمون وال�صكل، ونحن نفرق بني عالمات لغوية 
اأ�صا�صية ب�صيطة مثل املورفيمات والعالمات املعقدة مثل: )ال�صمائم( اأي املركبات واجلمل، 
واجلملة اأهم الوحدات يف البناء الن�صي، فعلم لغة الن�ص يهتم يف املقام االأول بالن�صو�ص 
النحوية واملو�صوعية، وبذلك ت�صكل  الناحية  التعقيد من  اأعلى من  التي تظهر فيها درجة 
الن�صو�ص التي تتحقق بو�صفها تتابعات من اجلمل جمال مو�صوع التحليل اللغوي للن�ص. 

3- وظيفة النص: 
3- 1 ♦ يعد م�صطلح وظيفة الن�ص من امل�صطلحات البارزة يف علم لغة الن�ص والبنية 
الباحث املعرب عنه بو�صائل  التوا�صل لدى املنتج  الن�صية، والوظيفة تكمن يف بيان ق�صد 
حمدودة، حيث هناك ارتباط بني اجلانبني املق�صدي واجلانب العريف، وي�صري اأ. جرو�صه اإىل 
ن معرفة وظيفة الن�ص يف النمط الغالب يف الن�ص جلمل داللية)20(، وهناك  كِّ املعيار الذي مُيرَ
اإليها  ي�صار  الن�صية  الوظيفة  فهذه  ما،  ن�ص  يوؤديها  التي  الن�صية  الوظيفة  لهذه  موؤ�رشات 
بو�صائل داخل الن�ص اأي الو�صائل اللغوية، وي�صار اإليها بو�صائل خارج الن�ص )�صياقية(، نطلق 
عليها قيا�صًا على موؤ�رشات االإجناز مع اأفعال كالمية ب�صيطة )موؤ�رشات وظيفة الن�ص)21((

وهذه املوؤ�رشات منها �صيغ واأبنية لغوية يعرب بها الباحث اأو املبدع ب�صكل �رشيح عن نوع 
االحتكاك التوا�صلي املق�صود حيال املتلقي، وهذا فيه اإ�صارة اإىل وظيفة الن�ص با�صتخدام 

ال�صياغات االأدائية ومناذج متكافئة للجملة.
اأو �صمني عن موقفه من  ب�صكل �رشيح  املبدع  لغوية يعرب بها  واأبنية  وهناك �صيغ 
وذلك  باملعرفة،  اليقني  درجة  باإبداء  وذلك  الن�صي،  املو�صوع  وخا�صة  الن�ص  م�صمون 
با�صتخدام: حقًا، وبالتاأكيد، والظاهر اأن، ومن املحتمل، ومطلقًا، وكذلك ميكن للباحث املنتج 
ي�صتقبح، باالإ�صافة  ي�صتح�صن،  با�صتخدامه:  وال�صلبي  االإيجابي  اإىل تقوميه  اأن ي�صري  للن�ص 
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اإىل ال�صياق  اإىل درجة االهتمام، وهناك املوؤ�رشات ال�صياقية مثل: االإطار املوقفي، ويعزى 
الن�ص موؤ�رشات  اإذا مل تظهر يف  للن�ص، وخا�صة  الوظيفي  التوا�صلي  التف�صري  جوهرية يف 

لغوية �رشيحة، فاإن ال�صياق يكون له دور كبري يف حتديد الوظيفة.
ومن جانبنا ال نفرق بني اجلوانب ال�صطحية اللغوية املادية وال�صياق؛ الأن كل عن�رش 
منها ي�صهم يف حتديد الوظيفة الن�صية لن�ص ما. الأن هذه الوظيفة ناجمة عن التما�صك بني 
امل�صتوى اللغوي ال�صطحي وامل�صتوى الداليل، وهذا يعني اأن الن�ص ال يجزاأ؛ الأنه يف حد ذاته 

ي�صكل وحدة داللية كربى ناجمة عن االمتداد الداليل من الوحدات ال�صغرى.
والو�صف  التحليل  يف  الرئي�ص  واملو�صوع  االأ�صا�صية  الوحدة  الن�ص  يعد   ♦ 2  -3
اللغويني، بينما يعد و�صف اجلملة تقليديًا، واأكرب وحدة للتحليل يف النحو التحويلي، فهو 
اجلمل  من  جمموعة  اأنها  على  التحويلي  االجتاه  ويف  املق�صد،  هي  واجلملة  اجلملة  نحو 
Deuice لتوليد  ينتهجها النحو، وقد ورد عند ت�صوم�صكي يف كتاب البنى الرتكيبية جهاز 
اال�صم  الأن  الرتكيب؛  اأي  االإ�صناد  على  تقوم  عنده  واجلملة   ،  )22( اللغة  يف  النحوية  اجلمل 
والفعل ي�صكالن عن�رشين اأ�صا�صيني يف االإجنليزية )23( ، ويف العربية يعدُّ الفعل عن�رشاً اأقوى 

يف اال�صتخدام من اال�صم، وكالهما يعتمد عليهما يف التكوين اجلملي. 
ومن جهة اأخرى يرى اأ�صحاب علم الن�ص اأن اجلملة لي�صت كافية لكل م�صائل الو�صف 
اإطار  اجلملة من و�صعها يف  احلكم على وحدة  الو�صف يف  يتجه  اأن  بد من  اإذ ال  اللغوي، 
يف  اعتمدها  التي  املبكرة  الن�صية  مبناهجه  هاري�ص  متكن  وقد  الن�ص،  هي  كربى  وحدة 

حتليل اخلطاب 1952 من تطوير املناهج البنائية املنيعة يف حتليل اجلملة )24( . 
3- 3 ♦ يرتبط اجلانب الداليل بالوظيفة الن�صية ارتباطًا وثيقًا، وعلم اللغة الن�صي 
ركز على اجلانب النحوي الن�صي بكل ظواهره، وباملثل اأي�صًا ركز على اجلانب الداليل للن�ص، 
وهنا يدخل علم اللغة الن�صي يف عالقة تكاملية مع علم الداللة التقليدي، الذي يهتم ببحث 
املعنى وظواهره العامة يف اللغة، ورغم اأن هذه العالقة قد تاأخذ �صورة التداخل بني الداليل 

التقليدي والداليل الن�صي، اإال اأنهما يختلفان اإىل حد كبري يف املنهج ووحدة الدرا�صة.
اإن معنى االألفاظ املفردة غالبًا ما يكون عامًا وغام�صًا، ويتال�صى هذا الغمو�ص يف 
معاين االألفاظ املفردة؛ فاإذا دخل اللفظ يف �صمائم الرتاكيب فاإنها حتدد معناه وتخ�ص�صه، 
وبالتايل يتولد من املعنى املعجمي للفظ معنى اآخر ي�صمى املعنى الراهن اأو احلايل، وهناك 

معايري خمتلفة لتحديد املعاين اللفظية اأو معاين االألفاظ حتديداً تركيبيًا.
3- 4 ♦ اإن معايري حتديد معاين االألفاظ يف الرتاكيب كثرية منها: 

حتديدها بو�صع اللفظ يف جملة. - 
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و�صع الكلمة يف تركيب و�صفي. - 

و�صع الكلمة يف تركيب اإ�صايف اأو مزجي. - 

ا�صتخدام الكلمة يف �صياق مع كلمات اأخرى ذات داللة ح�صية. - 

التحديد من خالل التبعية كالبدل مثاًل. - 

التحديد بو�صع الكلمة يف ا�صتخدامات جمازية. - 

التحديد تابعًا  اللفظ ال ترتبط بال�صياقات الرتكيبية وحدها، فكثرياً ما يكون  وداللة 
معاين  حتديد  عند  الن�ص  من  االنطالق  اإن  ثم   ،  )25( الن�ص  يف  اجلملة  امتداد  مل�صتوى 
اأقرب ما تكون بداللتها  الن�ص، الأن اجلملة  االألفاظ املفردة يتوازى مع حتديد اجلملة يف 
ووظيفتها املحددتني وهي جارية يف �صياقات الن�ص، وهذا يفيد اأنها وحدة كلية مرتابطة 
ت�صهم كل جملة مبفرداتها  �صديد، بحيث  لنظام  يتبع بع�صها بع�صًا وفقًا  االأجزاء، واجلمل 
ومعانيها يف فهم اجلملة التي تليها، وت�صهم اجلملة التالية من ناحية اأخرى يف فهم اجلملة 
ال�صابقة، فاجلملة يف الن�ص ال تفهم يف ذاتها فح�صب، واإمنا ت�صهم اجلمل االأخرى يف فهمها 
وتو�صيحها، وهذا يف�صي اإىل اأن اجلملة ال ت�صهم يف حتديد املعنى واإمنا يتحدد املعنى من 

خالل الن�ص الكلي.

4- التماسك النصي: 
تعد اللغة �صبكة من العالقات الرتكيبية على امل�صتوى ال�صوتي يف تاأليف االأ�صوات، 
وعلى امل�صتوى ال�رشيف يف تاأليف الوحدات ال�رشفية، وعلى امل�صتوى الرتكيبي يف تاأليف 
اأ�صا�ص  تعد  واجلملة  للغة،  الل�صاين  التحليل  يف  �صل�صلة  الرتكيبي  التحليل  وميثل  الكلمات، 
الرتاكيب )26( ، واجلملة مل نعرث على ت�صميتها بهذا امل�صطلح يف كتاب �صيبويه، واإمنا وجد 
املقت�صب  كتابه  يف  امل�صطلح  ا�صتخدم  الذي  هـ(   285 )ت  املربد  كتاب  يف  االأوىل  للمرة 
به  وجتب  ال�صكوت،  عليها  يح�صن  جملة  والفعل  هو  الأنه  رفعًا  الفاعل  كان  »واإمنا  قائاًل: 

الفائدة للمخاطب« )27( .
وقد ذكر هذا امل�صطلح ابن ال�رشاج ت 316 هـ يف كتابه االأ�صول يف النحو يف حديثه 
ال�صغرى يف  الدالالت واملكونات  اأن اجلملة وحدة من  ، وهذا يفيد   )28( واأنواعه  عن اخلرب 
امل�صطلح  ا�صتخدام  يف  زمني  تدرج  وهناك  والتقنني،  التعقيد  بدايات  من  تكن  مل  الن�ص 
اأن هذه الرتاكيب وال�صمائم العربية الرتكيبية قابلة للتطور والتاأثر  عند النحاة، مما يفيد 
باملفردات، ونعني بذلك اأن اجلملة اأ�صبحت فيما بعد، تف�رش من خالل الن�ص؛ اأي من خالل 
العلم  اإليه  الذي و�صل  التطور  هذا  اإن  القول:  الن�صية، ومن جانبنا ميكن  الكربى  الوحدات 
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وال  القدمية  القواعد  ين�صى  ال  احلديث  العلم  الأن  ووارد؛  مقبول  الن�صي  املجال  يف  اللغوي 
يتجاهلها، واإمنا ي�صتند اإليها وياأخذ بها.

ويذكر ابن جني امل�صطلح )اجلملة( يف تعريفه ملفهوم الكالم: »واأن الكالم كل م�صتقل 
بنف�صه مفيد ملعناه والذي ي�صميه النحاة: اجلمل« )29( ، وهذا تعريف جميل مقبول غري اأن 
االقت�صار يف الت�صمية على حد قول النحاة مل تكن الت�صمية عامة لغوية اأو لغوية عامة؛ الأن 
)اجلملة( من امل�صميات واملفاهيم التي ا�صتخدمها النحاة، ويرى الباحث اأن اجلملة مل تعد 
اإجبارية  لغوية  عنا�رش  من  تكونت  واإن   – فهي  احلديثة  الدرا�صات  وفق  القدمي  بامل�صمى 
العامية  الن�صية  الوحدة  خالل  من  اإال  تف�رش  وال  احلديث،  الن�ص  من  جزء   – واختيارية 
اأ�صار  اأني�ص  اإبراهيم  خا�صة يف علم لغة الن�ص الذي يف�رش اجلزء من خالل الكل. والدكتور 
اإىل مفهوم اجلملة: »اأقل قدر من الكالم يفيد ال�صامع معنى م�صتقاًل بنف�صه« )30( ، وهذا يفيد 
اأي  ب�صيط  اإ�صناد  ب�صورة  القليلة  االألفاظ  ا�صتخدام  اأي  وال�صمائم،  الرتاكيب  اأنظمة  فقط يف 
جملة ب�صيطة مما يف�صي اإىل املعنى املن�صود من اجلملة، غري اأن هذا ال يكفي يف علم الن�ص 

وحتليل الن�صو�ص. 
واللفظ  للكالم  اأفردوا  كما  كتبهم،  يف  باجلمل  خا�صًا  بابًا  للجملة  النحاة  يفرد  ومل 
للمقارنة  مغنيه  يف  بابًا  بتخ�صي�صه  ذلك  فعل  من  اأول  فهو  ه�صام  ابن  با�صتثناء  املفرد، 
بني اجلملة والكالم، وهو �صاحب نظرية تقوم على ت�صنيف اجلملة ت�صنيفًا ثالثيًا: ا�صمية 

وفعلية وظرفية، وقد اعترب اجلملة ال�رشطية من قبيل اجلملة الفعلية )31( .
هناك  كان  بل  متباينة،  تكن  مل  العرب  نحاة  �صاقها  التي  للجملة  التعريفات  فهذه 
اإجماع على التعريف واإن كان احلديث عنها يف فرتات زمنية متعاقبة. ومل يكن احلديث عن 
العنا�رش املكونة للجملة، فقد اقت�رش على  التقليدية يتجاوز  الدرا�صات  العربية يف  اجلمل 
كان  واإمنا  عنها،  اال�صتغناء  ميكن  التي  االختيارية  العنا�رش  وبع�ص  االإجبارية  العنا�رش 
الن�ص والن�ص ال  اأن اجلملة عندهم ال تعني  اإليه؛ وهذا يعني  الرتكيز على امل�صند وامل�صند 
يعني اجلملة، واإمنا يعني مفهوم اجلملة باالقت�صار فقط على عنا�رشها من الناحية اللغوية 
وعالقة اللفظ باللفظ والداللة الناجمة عن اإ�صناد الركنني، ويرى بع�ص امل�صت�رشقني ومنهم 
فلي�ص )Fleisch( اأنه توجد فجوة كبرية يف النحو العربي نتيجة الفتقاد النحاة نظرية عامة 
للجملة )32( ، وهذا كالم ال اأ�صا�ص له من ال�صحة؛ الأن النحاة العرب ميزوا اجلملة اال�صمية 
من الفعلية، واأدرك �صيبويه اإىل حد كبري مفهوم العنا�رش االأ�صا�صية، وعرب عنها مب�صطلحي 
امل�صند وامل�صند اإليه، وف�رشهما باأنهما العن�رشان االأ�صا�صيان لتكوين اجلملة يقول: “ باب 
امل�صند وامل�صند اإليه، وهما ما ال يغني اأحدهما عن االآخر وال يجد املتكلم منهما بداً، فمن 
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ذلك اال�صم واملبني عليه وهو قولك )عبد اهلل اأخوك( و )هذا اأخوك( ، ومثل ذلك )يذهب عبد 
اهلل( فال بد للفعل من اال�صم، كما مل يكن لال�صم االأول بد من االآخر يف االبتداء« )33( ، وقد �صهد 
بذلك امل�صت�رشق الفرن�صي: دونت فرنري: للعرب، وخا�صة النحاة يف معرفتهم للم�صطلح الذي 

يطلق عليه عندهم )Sujet( وهذا يدل على اال�صم املبتداأ امل�صدرة به اجلملة )34( .
عن  ورد  وما  ال�صليم،  االجتاه  يف  كان  العرب  النحاة  عند  احلديث  اأن  الباحث  ويرى 
العربي منذ  النحو  الرد عليها الأن  ينبغي  بل  تقبل،  اأن  انتقادات ال ميكن  امل�صت�رشقني من 
املكونة  االأ�صا�صية  العنا�رش  على  اقت�رش  التقليدية  ب�صورته  هذه  اأيامنا  وحتى  �صيبويه 
من  والفائدة  النحوية  ال�صالمة  حتقيق  اإىل  اإ�صافة  العنا�رش  بني  العالقة  ومعرفة  للنظام، 
االإ�صناد. ومن جهة اأخرى هناك ظاهرة احلذف يف اجلملة على وجه اجلواز والوجوب اأدت 
ببع�ص امل�صت�رشقني اإىل توجيه االنتقاد للدرا�صات النحوية العربية، فقد علل بع�ص الباحثني 
حذف عن�رش من العنا�رش االإجبارية بقوله: “ اإن اجلملة قد تخلو من امل�صند اإليه لفظًا اأو من 
امل�صند لو�صوحه و�صهولة تقديره« )35( ، ولكن هذه الدرا�صة من قبل علماء العرب اقت�رشت 
على اجلملة التي هي جزء من الن�ص وت�صكل وحدة داللية �صغرى من الوحدة الداللية الكربى 

العامة يف الن�ص.

5- التماسك النصي وفكرة العالقات الداللية: 
جتدر االإ�صارة بداية اإىل اأن الن�ص االأدبي احلديث تناول الق�صايا االإن�صانية واالجتماعية 
الهامة يف حياة املجتمع ب�صورة تختلف عن الن�صو�ص الرتاثية القدمية، وهذا االأمر يبدو 
الن�صي،  التما�صك  االأديب، خا�صة يف ق�صية  اأو  الكاتب  التي يتناولها  جليًا يف املعاجلات 
والن�ص يبدو كاأنه قطعة واحدة ال يجوز تفتيتها اأو تق�صيمها. ي�صاف اإىل ذلك فكرة العالمات 
الداللية املميزة التي توحي بالتما�صك الداليل الن�صي، ومن بني العالمات التي ت�شري اإىل 

المتداد الدليل والتما�شك الن�شي الناجم عن الدللت املرتابطة واملتما�شكة: 
5- 1 ♦ االإ�صناد اإىل املتقدم: وهذا يعني اال�صتبدال اأو الرتادف يف اللغة، فقد ي�صتخدم 
اإىل  تقول: دخلت  كاأن  نف�صه،  املعنى  اأخرى حتمل  بكلمة  ياأتي الحقًا  ثم  ما؛  كلمة  االأديب 
كلمة  وتقوم  نف�صه،  ال�صيء  اإىل  ت�صري  احلجرة  فكلمة  الدهان،  كانت حديثة  احلجرة  الغرفة، 

احلجرة بوظيفة املو�صوع ت�صاوي امل�صند اإليه يف اجلملة.
املرور،  من  النا�ص  اجلنود  منع  وقد  احلواجز.  اأقيمت  ال�صببي:  االرتباط   ♦ 2  -5
ناجمة  الثانية  اجلملة  اأن  ذلك  يعني  �صببي،  وارتباط  تعلق  بينهما  اأقيمت ومنع  فالفعالن 

عن االأوىل.
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5- 3 ♦ االرتباط لوجود دافع اأو علة، تعال هنا، فها هو خطاب من اأجلك، فوجود 
اخلطاب هو الدافع االأ�صا�صي.

5- 4 ♦ التف�صري ال�صخ�صي: نحو قولنا: ق�صفت طائرات العدو املواقع، حتى اأن اخلوف 
مالأ قلوب االأطفال، فالعالمات الداللية املميزة اأو الدوال ظاهرة بني الق�صف واخلوف.

انك�رش  لقد  واجلنود،  املقاومني  بني  ا�صتباك  وقع  تقول:  كاأن  التخ�صي�ص:   ♦ 5  -5
حتتها  تندرج  اأن  املمكن  من  ا�صتمال  عالقة  بينهما  وانك�رش  ا�صتباك  قوله:  اجلندي،  ذراع 

احلوادث.
5- 6 ♦ نظام ما وراء اللغة: هذا يكون من خالل ا�صتخدام االأحداث باالإخبار عنها، 
وال يوجد بينها رابط داليل وا�صح، فنقول: ذهب اإىل اجلامعة، اأوقفه اجلنود، ثم �صافر اإىل 
ال�صوق املركزي، ثم وقع �صاحبه، فانك�رش ذراعه... الخ، عرفت ذلك كله �صباحُا، فقوله عرفت 

ذلك كله تدل على اأن املق�صود هنا جمرد االإخبار عن اأحداث عدة وقعت.
5- 7 ♦ االرتباط الزمني: خرج امل�صوؤول ال�صاعة ال�صابعة، ثم دق جر�ص الباب، ودخل 

رجل اإىل املوقع، فهنا ح�صل االرتباط من خالل التقابل الداليل بني خرج، ودخل.
5- 8 ♦ االرتباط االفرتا�صي: فنقول: ذهب الرجل اإىل احلانوت، واأن �صخ�صًا ما قد 
اأعطاه �صلعة: فهناك ارتباط اإ�صاري بني الرجل وال�صمري يف )اأعطاه( ، وجند تناظراً بني كلمة 

ذهب و�صلعة؛ الأنها �صنف مرتبط باحلانوت )الدال( .
املوؤمن  الرجل  فنقول:  وال�صوؤال:  االإجابة  بني  والتطابق  العك�صي  التقابل   ♦ 7  -5
�صادق، ولكن على العك�ص من ذلك فاإن اأخاه كاذب. فاالرتباط الداليل يبدو من خالل �صلة 
اإىل  اأم�ص؟ ذهبت  – كاذب. ونقول: )ماذا فعلت  التقابل: �صادق  القرابة، واالآخر عن طريق 
اجلامعة( ، وال�صوؤال هناك عن فعل �صخ�ص اآخر، وقد حتدد هذا الفعل باالإجابة )الذهاب اإىل 

اجلامعة( .
5- 10 ♦ املقارنة واالإ�رشاب عن قول �صابق: 

املقارنة: ميتلك امل�صلم القناعة وال�صرب بينما ميتلك الكافر االإجرام واحلقد.
الإ�رساب: راأى حممد خالداً، ال، اإبراهيم هو الذي راأى خالداً، وهنا تناظر داليل تركيبي 
جزئي بني القولني، ف�صاًل عن اأن النفي هنا يخلق تناظراً دالليًا جزئيًا بني فاعلني )36( ، 
وهذه ت�صمى اأمناط االرتباط الداليل املمكنة بني االأبنية ال�صغرى للن�ص، وهذا اجلانب يكاد 
يقت�رش على العالقات الداللية، ولكن هناك الوحدات الداللية املركبة التي متثل ما ي�صمى 

باالأبنية الكربى للن�ص.
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واالأبنية الكربى للن�ص تخت�ص بال�صالت الداللية ال�صائدة بني عبارات الن�ص، وتن�صاأ 
هذه العالقة بني الوظيفة التداولية وامل�صمونية التي توؤديها مكونات الن�ص، فالن�ص يف 
االأدب الفل�صطيني احلديث عندما يحتوي على جمموعة من اجلمل تتحدث عن موقف موؤمل 
كاحل�صار مثاًل، فاإن هذه اجلمل ترتبط بحقول داللية وتن�صاأ عنها وحدة داللية كربى، فوحدة 
الداللة ترتبط بغر�ص الن�ص اأو ما ي�صمى باالرتباط الن�صي التداويل، وكذلك ترتبط باحلقول 
الداللية، وال�صك اأن اإمكانيات بنية الن�ص املختلفة توؤثر يف اختالف االأبنية الكربى، وميكن 
القول اإن االأبنية الن�صية املركبة تقت�صي وجود اأبنية كربى ثانوية واأخرى رئي�صة، وقد جعل 

فان دايك لالأبنية الكربى الرئي�صية اأربع �صمات: 
اإهمال املعلومات غري الواردة اأو االأقل اأهمية، وانتقاء املعلومات االأ�صا�صية التي يعد 
غريها نتائج لها، وتعميم املعلومات التي يظهر بع�ص امل�صائل يف �صورة جمردة، واالإجمال 
االأ�صا�صية  املعلومة  يتناول  وال  �صمنًا،  املعروفة  اأو  املهمة  غري  املعلومات  يتجاوز  الذي 

حرفيًا )37( .
ومن جهة اأخرى يركز علم الن�ص على العالقة بني العنوان وم�صمون الن�ص، وينطلق 
وبراجماتية،  وداللية  �صيميولوجية  باعتبارات  يتاأثر  الن�ص  عنوان  و�صع  اأن  من  ذلك  يف 
وبالتايل يفهم من هذا الكالم اأن العنوان له قيمة اإ�صارية )�صيميولوجية( تفيد يف الو�صف 
الن�صي، ويف اإطار التمييز ميز بري�ص )peirce( بني ثالثة اأمناط من العالمات اللغوية؛ وهي 
املوؤ�رش واالأيقونة والرمز )38( ، فينبغي اأن يدخل عنوان الن�ص االأدبي يف اإعداد الرموز التي 
لو�صف  تكفي  ال  ال�صيميولوجية  املقومات  اأن  الباحث  ويرى  التقليدي،  العرف  على  تعتمد 
اأو  رمزية  ق�صرية  عناوين  اختيار  اليوم  الغرب  يف  ويالحظ  والن�ص،  العنوان  بني  العالقة 
اإ�صارية، ويق�صد مب�صطلح املوؤ�رش اإقامة عالقة �صببية بني واقع لغوي اأو حدث لغوي، وبني 
�صيء تدل عليه هذه الواقعة، وتخ�ص هذه العالقة اأحداثًا تتعلق مبواقف القول: فقد يكون 
بالواقع  املوؤ�رش  يرتبط  بري�ص  عند  ولكن  املتكلم  لدى  موؤ�رشاً حلالة هياج  ال�صوت  ارتفاع 
اخلارجي فيمكن القول: اإن الدخان موؤ�رش للنار، وال وجود هنا لعالقة ت�صابه كما هو احلال 

بالن�صبة لالأيقونة، وال لعالقة ا�صطالح كما هو ال�صاأن بالن�صبة للرمز.

6- الشروط النحوية للتماسك النصي: 
العربي  النحو  يف  النحوية  باجلملة  املتعلقة  النحوية  ال�رشوط  بني  التفريق  ميكن 
التقليدي، وال�رشوط النحوية املتعلقة بنحو الن�ص يف علم اللغة الن�صي، فالقواعد وال�صوابط 
يف النحو التقليدي ت�صتند اإىل االأبنية الرتكيبية املحددة على �صعيد اجلملة الواحدة، وهذه 
االإجبارية  اللغوية  العنا�رش  واختيار  اال�صتخدام،  حيث  من  وبنية  معنى  مكتملة  اجلملة 
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واالختيارية، وفق �صوابط االإعراب والبناء، ووفق مقت�صيات املقام اللغوي، وهذه القواعد 
تخ�صع لظواهر منها: االإ�صناد والتقدمي والتاأخري والوجوب واجلواز واحلذف والذكر والو�صل 
والف�صل، غري اأن هذه الظواهر ال تتجاوز اجلملة الواحدة، والبحث يقع يف اإطار اجلملة على 
امل�صتوى اخلطي االأفقي فقط وال يتعداه، اأي ال يبحث يف امل�صتويات الراأ�صية، والعالقات بني 

العنا�رش اللغوية على �صعيد الن�ص ب�صكل عام.
اأما بالن�صبة لل�رشوط النحوية التي يجب توافرها يف الن�ص من منظور علم لغة الن�ص 
احلديث، فهي تاأخذ باعتبار الن�ص وحدة واحدة وبينية �صاملة معقدة متما�صكة، ومن بني 
�صور هذا التما�صك من اجلانب النحوي الن�صي: االإعادة، ومبداأ االإعادة، واحلديث هنا عن 
بع�ص الظواهر يف نحو الن�ص، ولي�ص عن العنا�رش اأي عنا�رش التما�صك، فعنا�رش التما�صك 

منها احلبك، وال�صبك والر�صف واملقام والتوازي... الخ.
6- 1 ♦ االإعادة: وهذا النوع يق�صم اإىل نوعني: االإعادة ال�رشيحة واالإعادة ال�صمنية، 
بني  بالتطابق  هنا  ويق�صد  االإحالة  تطابق  يف  تكمن  اأن  ميكن  ال�رشيحة  االإعادة  اأن  غري 
اجلمل  معينة يف  لغوية  لتعبريات   ، االإ�صارة(  )ت�صاوي  االإ�صارة  وعنا�رش  االإحالة،  عنا�رش 
املتعاقبة لن�ص ما، اإذ يكرر تعبري معني كاأن يقع التكرار كلمة اأو �صميمة من خالل تعبري اأو 
تعبريات عدة يف اجلمل املتتابعة يف الن�ص، يف �صورة مطابقة اإحالية، وهذا يعني )الربط( 
، فالربط من اأبرز ال�صور التي توؤدي اإىل التما�صك الن�صي واإيجاد بنية ن�صية كاملة، ولهذا 
جند االإحاالت اإما اأن تكون اأ�صخا�صًا اأو اأ�صياء اأو اأحوااًل، وقد تكون وقائع وعلى �صكل االأفعال 
والت�صورات )39( ، ويفهم من خالل هذا الكالم التكرار اأي: اإعادة اال�صم اأو اللفظ وتكراره يف 
خالل  من  التما�صك  من  نوعًا  الن�ص  على  ي�صفي  مما  اللغوية،  ال�صياقات  خالل  من  الن�ص 
العنا�رش املتقدمة واملتاأخرة وا�صتخدام االإحاالت، فنالحظ: » ا�صتطاع �صوؤال اأبيها اأن يغتال 
جميع اللحظات التي جل�صنا فيها �صويًا، واأن يحرق كل ر�صائل الع�صق التي تبادلناها. متكن 
قنبلة  مليون  كمفعول  اأثراً  اأبيها  �صوؤال  ترك  تناجيناها.  التي  احلب  كلمات  جميع  يبيد  اأن 
نووية األقى بها معتوه على كوكب االأر�ص دفعة واحدة » )40( . فعبارة )ا�صتطاع �صوؤال اأبيها 
اأن يغتال.....( �صاملة لقوله: متكن اأن يبيد جميع.... باالإ�صافة اإىل اأن االإعادة ظاهرة خا�صة 
» تنطبق  اآخر:  التف�صيل، وقول  التكرار هي  الع�صق، والفائدة هنا من  و  االألفاظ: احلب  بني 
، فقوله:  اللوز واحلنون » )41(  اأقطف  الزيتون،  اأقطف  اأتيب�ص كغ�صن مقتول،  اجلدران علي، 
اأقطف، واأقطف تكرار مع وجود االإ�صمار املكرر يف كل �صيغة، فقد يلجاأ الكاتب اأو املبدع 
لي�صوا  رجااًل  عامًا!  ثالثون  كاأنها  م�صت  عامًا  )ثالثون  واحدة،  معجمية  وحدة  تكرار  اإىل 
برجال، وخيواًل لي�صت بخيول، و�صيوفًا لي�صت ب�صيوف( )42( ، فالتكرار املعجمي فيه اإعادة 
�رشيحة لبع�ص االألفاظ، وهنا يفيد التكرار معنى اال�صتنكار الذي يق�صده ال�صارد، فالتكرار 
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املعجمي وا�صح، وكذلك اال�صتهجان لبع�ص املظاهر املاثلة يف واقع ال�صعب الفل�صطيني.
وقد يلجاأ االأديب اإىل تكرار وحدة ن�صية: » ها هو بيتنا متناثر ركامًا... اأق�صم اأين اأراها 
اآن  اأنه  اأعتقد  اأنا بها �صباك بنت احلاكم وغرفتها.  اأنرث  اأن  االأوان  اآن  اأق�صم. ورمبا  تلومني. 
املاأ�صاة،  لتاأكيد  املكرر  والق�صم   ، االأوان  اآن  قوله:  يبدو من خالل  فالتكرار   ،  )43(  « االأوان 
وقوله اآن االأوان تاأكيد حلق املواطن يف الذود عن نف�صه، وهذا من قبيل االإعادة ال�رشيحة، 
وي�صري الن�ص اإىل معلومات غري موجودة يف الن�ص واإمنا خارجة، وبالتايل يفرت�ص الكاتب 
يف املتلقي اأن يعرفها �صمنًا، اأو تكون معلومة لديه، وُقدرَّمت هنا من خالل ا�صتخدام البديل 
اللفظ املكرر وما يحمله من داللة، وكذلك ا�صتخدام ال�صمائر التي وردت مت�صلة ومنف�صلة 
االأ�صماء  خالل  من  تبدو  فاالإعادة  الن�صي،  والتما�صك  الربط  اإىل  اأدت  ب�صورتها  الن�ص  يف 
ال�صمائر،  بها  ويق�صد  اال�صمية  )ال�صمائم(  بـ  ي�صمى  ما  اأو  االأ�صماء  خالل  فمن  وال�صمائر، 
�رشيح  ا�صم  من  كررت  التي  االأ�صماء  تت�صاوى  فال  اأكرث،  معينة  عالقات  ذلك  عن  جنمت 
اأو�صمري، وتقع االألفاظ املكررة يف عالقة االإعادة، اأي اأنها تقرتن با�صم واحد مهما تكررت 
االألفاظ التي تنتمي اإىل حقل معجمي واحد، ورمبا يكون تكرار، ولكن ال يبنى الربط على 

القائم من املطابقة االإحالية، ومعنى ذلك اأن التكرار ال يعني االقرتان بالربط.
االأ�صماء، ومبعنى  األفاظ حتل حمل  وال�صمائر  ال�صمائر:  االإعادة من خالل   ♦ 2 -6
اأدق التي تقوم مقام �صمائم ا�صمية، غري اأنها ذات حمتوى داليل اأ�صغر، وينح�رش معناها 
، واإىل   )44( االأعم الأق�صام اال�صم  العليا  النحوي، ولذلك تعد بحق املفاهيم  يف و�صم اجلن�ص 
جانب ال�صمائم ت�صتخدم �صيغ ق�صرية اأخرى، ميكن اأن ت�صتخدم تعبريات م�صتاأنفة، وخا�صة 
اأي يف وظيفة االأداة،  االألفاظ االإ�صارية )اأ�صماء االإ�صارة( ما دامت ال ترد م�صاحبة لال�صم، 

وحول الظروف وكذلك الظرف ال�صمريي ومنها: 
�صمائر االإ�صارة                           ذلك، ذانك، ذاك. Ú 

. مَّ الظروف                                       ثم، هناك اآنذاك، ومن ثرَ Ú 

الظروف ال�صمريية                عند ذلك، ويف ذلك، وعلى ذلك، وبذلك،  Ú 

                                                            ومن خالل ذلك... اإلخ.
فهذه التعبريات حتت م�صطلح: بدائل ال�صيغ، وي�صري در�صلر )45( ، اإىل اأن بدائل ال�صيغ 
على  بناء  املذكورة  والظروف  ال�صمائم  مثل  فقط  ت�صتخدم  التي  التعبريات  على  تطلق 
م�صمومها الداليل االأ�صغر يف اإعادة اأبنية لغوية اأخرى متطابقة يف االإحالة، وب�صكل عام 
بديل  اأن  اأي  الي�صار،  اإىل  اليمني  من  ت�صري  الن�ص  اأفقية  خالل  من  االإعادة  اإن  القول  ميكن 
عن  الن�صي  اللغوي  البحث  يتحدث  وهنا  املرجع،  التعبري  احلاالت  كل  يف  يعقب  ال�صيغة 
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وهناك  �صابق،  مذكور  اإىل  اإحالة  على  الدالة  ال�صيغ  بدائل  وي�صميها  املتقدم  اإىل  االإحاالت 
االإحالة اإىل الالحق فنالحظ: 

6- 2- 1 - االإحالة البديلة: وذلك من خالل ا�صتخدام ال�صمائر، وقد حتدث النحاة 
عن ال�صمائر من حيث البناء والنوع والعالقة والداللة، وال�صمري ما و�صع ملتكلم اأو خماطب 
اأو غائب تقدم لفظًا اأو معنى اأو حكما )46( ، وال�صمائر املت�صلة توؤدي وظيفة مهمة، وهي 
اأمن اللب�ص، وحتتاج اإىل املف�رش والذي ي�صمى العن�رش االإ�صاري، وهذا واجب التقدير لفظًا اأو 
معنى، كاأن تقول: �رشب زيد غالمه: اإحالة �صابقة، اأو �رشب غالمه زيٌد: اإحالة الحقة، ومن 
هنا تبني اأن االإحالة لها عن�رشان )العن�رش االإحايل والعن�رش االإ�صاري( ، ومن اأبرز �صور 
االإحالة اخلارجية: )جر اأقدامه قا�صداً.... عرب ال�صالة تاركًا اأحالمه حتت اأقدام الباطون)47(  
فالعن�رش االإحايل ال�صمريي يف )اأقدامه، اأحالمه( مرتبط ب�صخ�صية العامل الفل�صطيني والذي 

مل ي�رشح به، يف الن�ص املذكور.
االإحالة  اأي:  والالحق؛  املتقدم  يت�صمن  النوع  وهذا  الداخلية:  االإحالة   - 2  -2  -6
يح�صد  ثابت  كنعان  الزقاق،  �صورة  للنا�ص  )وجاءت  فنالحظ:  الالحقة  واالإحالة  ال�صابقة 
فاالإحاالت:   ،  )48( وغادر(  بثقة  يومها  هلكهم  الرجل:  قال  الزقاق.  ويغادر  اليهود  ع�صاكر 
فجاء  هلكهم(   – اليهود  )ع�صاكر  معجمية  �صابقة  اإحالة  والثانية:  مكررة،  اإحالة  الزقاق 
الالحقة  االإحالة  اأما  يح�صد.  ثابت  كنعان  بالن�ص،  مرتبطًا  )يومها(  يف  االإحايل  العن�رش 
االإكليل عن رقبته وتقدم  امل�صافات... رفع  اخت�صار  وكعادته يف  فنالحظ: مل يرتدد كثرياً 

منها.
اأحني راأ�شك قليالً! 

بل ا�شعد اأنت اإيل!!! 
لكنه متالك وبثقة قلدها اإكليالً.

من اأين اأنت؟ �شاألته بغنج.
من قلعة ال�شاحل اجلنوبي غزة... واأنِت؟ 

مقد�شية...!!! انتبهت اإىل بع�س زمالئها ينادون عليها... )49( 

بالعن�رش  مرتبطة  اأنت(  قلدها،  اإليها،  )منها،  يف:  املوؤنثة  االإحالة  عنا�رش  فجاءت 
اأ�صا�صيًا  االإ�صاري )مقد�صية( وال�صياق احلواري يف الن�ص يتطلب االإطالة، وهذا لي�ص �رشطًا 

يف االإحاالت.
6- 2- 3 - وهناك االإحالة امل�صرتكة وتتمثل يف ال�صكل االآتي: 

ع ح1 + ع �ص2  ع ح 2 + ع ح1 )50( 
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وهذا النوع ميثل �صوراً اأكرث تعقيداً يف الرتابط والتما�صك الن�صي ومن اأ�صكاله: يف البدء 
جاءهم الدروي�ص، حامت م�صبحته اأمامه و�صاح: يا �صامعني ال�صوت... يا نا�ص... كنعان... 
)نا�ص(  االإ�صاري  بالعن�رش  يرتبط  )جاءهم(  يف  االإحايل  فالعن�رش   )51( ظهر(  قد  واهلل... 
االإفراد  يف  االإحالتني  الختالف  اللب�ص  اأمن  وقد  الدروي�ص  اإىل  حمالة  املفردة  وال�صمائر 

واجلمع.
6- 3 ♦ االإعادة ال�صمنية: تتميز االإعادة ال�صمنية على النقي�ص من االإعادة ال�رشيحة 
التعبري  وبني  ا�صمية،  �صميمة  اأو  ا�صم  االإعادة  يف  امل�صتاأِنف  التعبري  بني  توجد  ال  باأنه 
التعبريين  فكال  اإحالية،  اأيُة مطابقة  املرجع،  التعبري  ي�صمى  والذي  النون  بفتح  امل�صتاأنرَف 
ي�صتند اإىل اأ�صحاب اإحالة خمتلفني، اأي اأن العنا�رش االإحالية ال تتفق، وكل اإحالة حتيل اإىل 
�صيء يختلف متامًا عن االآخر، فاالإحالة لها لوازم وعنا�رش ت�صكل معًا )االإحالة( ، غري اأن 
هذه االإحاالت املختلفة التي حتيل اإىل عنا�رش خمتلفة متامًا تنطوي على عالقات، وهذه 
ومن  االإ�صارية،  العنا�رش  بذلك  ويق�صد  احلديث،  مو�صع  تقع  التي  العنا�رش  بني  العالقات 
جهة اأخرى جند اأن هذه العالقات بني االإحاالت حمدودة متامًا، من اأبرزها عالقة اجلزء اأو 

عالقة اال�صتمال.
وقد تخلو الن�صو�ص التي ت�صكل االإعادة ال�صمنية من الروابط؛ الأن العنا�رش االإحالية 
اأن وجود العالقة بني العنا�رش ال يظهر  اإال  اإ�صارية خمتلفة متامًا،  ت�صتخدم معها عنا�رش 
ب�صكل �رشيح، واإمنا يظهر من خالل االمتداد الداليل للعنا�رش اللغوية امل�صتخدمة، مع وجود 
لبع�ص  خيوط  اأو  العنا�رش،  لبع�ص  الداليل  التوافق  خالل  من  العنا�رش  بني  تربط  خيوط 
املواقف الداللية الناجمة عن اال�صتخدام مما يعني زوال االختالف، وكاأن االإعادة لن�ص ما 
ال تكون بالعنا�رش امل�صتخدمة يف ال�صورة التي يظهر فيها الن�ص، واإمنا من خالل عنا�رش 
اأخرى ودالالت اأخرى حتمل امل�صمون، فتبدو االإعادة للن�ص االأول اأو الرتكيب االأول وكاأنها 

مت�صمنة املعنى املتقدم.
الداللة  اأن  يعني  الن�ص مما  لغة  يوظفها علم  ولكن بطرق حديثة  التكرار  يعني  وهذا 
تخ�صع للتطور، فقد تاأخذ جمال التخ�صي�ص وقد متيل اإىل التعميم، اأما التخ�صي�ص للداللة 
الت�صمية على �صكل هرم  اأو اال�صم، وبالتايل هناك تدرج يف  اللفظ الواحد  فقد يقت�رش على 
من االأعلى اإىل االأ�صفل اأو العك�ص، فعلى �صبيل املثال لو قلنا: )�صجرة( كلمة عامة ذات داللة 
عامة، غري اأنه مرتبط با�صم يحمل معنى عامًا، فت�صم هذه الكلمة االأ�صجار كافة على وجه 
التدرج  التخ�صي�ص، وميكن  الليمون اجتهنا نحو  اأو  اإذا قلنا �صجرة الربتقال  العموم، ولكن 
واإمنا  الكلمة،  اأو  اللفظ  اإعادة  تعني  ال  ال�صمنية  االإعادة  اأن  غري  اأكرث،  التخ�صي�ص  باجتاه 
الداللة  خيوط  وجود  مع  ودالالتها،  معناها  يف  متامًا  خمتلفة  عنا�رش  با�صتخدام  اإعادة 
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االأوىل لال�صم االأول اأو الركن االأول، ولكن علم لغة الن�ص يتعامل مع الوحدات الكربى خا�صة 
والرتاكيب، ومن جهة  باالأبنية  املرتبطة  الدالالت  اأكرث من  للن�ص  الكربى  الداللية  الوحدة 
اأخرى ميكن اإدراك الداللة اخلا�صة اأو ال�صبيهة باخلا�صة ب�صهولة وي�رش، على حني جند اإدراك 

الداللة الكربى بحاجة اإىل تعمق وتركيز واإملام )52( .
ومن جهة اأخرى فاإن الداللة قد يراد بها العموم، اأي: تعميم الداللة، والتعميم يختلف 
عن االإعادة، واالإعادة لداللة ما ال تكون بال�صيغ واالأبنية االأولية، واإمنا يوؤتى بداللة تراكيب 
واأبنية كربى تنطوي على داللة جزئية لبع�ص الرتاكيب واالأبنية يف ن�ص ما، وقد تقع هذه 
بيتًا من  ال�صاعر  ي�صمن  فقد  نرث،  واالآخر  �صعر  اأحدهما  االإعادة يف ن�صني خمتلفني متامًا 
اأو  الداللة كربى  اأن تكون هذه  النرثي على  الن�ص  االأبنية يف  الق�صيدة داللة بع�ص  اأبيات 

داللة ناجمة عن الوحدة الكربى للن�ص، فنالحظ: 
اإعادة �صمنية على م�صتوى االألفاظ اأو االأبنية ال�صغرى )اجلمل( . Ú 

اإعادة �صمنية للداللة على امل�صتوى الن�صي. Ú 

اإعادة �صمنية للداللة بني ن�صني خمتلفني. Ú 

اإعادة �صمنية لبع�ص املواقف من خالل داللتني خمتلفتني متامًا. Ú 

وعندما نتحدث عن الداللة ال ميكن الف�صل بني الوحدات الداللية الناجمة عن ا�صتخدام 
العنا�رش اللغوية يف االأبنية والرتاكيب وال�صمائم وبني الداللة الكلية الناجمة عن الن�ص، 
باعتباره بنية كاملة متما�صكة، فالبنية الن�صية الكلية تف�صي اإىل داللة كربى، غري اأن هذه 
اإليه  ينظر  الن�ص  اأن  يعني  مما  ال�صغرى،  الوحدات  خالل  من  اإال  تتفكك  ال  الكربى  الداللة 
باعتباره وحدة واحدة بجمله وتراكيبه وم�صامينه، فنالحظ اأن العنا�رش اللغوية املكونة 
جلملة ما تف�صي اإىل جملة اأخرى، والتي تليها تلزم الكاتب باجلمل الالحقة، وهذا يف حد 
اأن الناجت الداليل جنم عن الوحدات امل�صتخدمة، وبالتايل  ذاته تالحم ومتا�صك، مما يعني 
من املمكن اأن تكون اإعادة لبع�ص املواقف اأو االألفاظ ب�صكل �رشيح اأو �صمني، ورمبا تنجم 
بني  اختالف  هناك  ولكن  املعاين،  تتقارب  عندما  هذا  ويتحقق  داليل  تقارب  عن  االإعادة 

العنا�رش واملكونات يف بع�ص املالمح.

7- الربط اإلحالي: 
االإ�صارية  العنا�رش  ت�صتخدم  وفيها  الن�صي،  التما�صك  عنا�رش  اأبرز  من  االإحالة  تعد 
واالإحالية، والتما�صك الن�صي ال يت�صكل اإال اإذا كان هناك متا�صك نحوي داليل بني العنا�رش 
وبنية  متما�صك،  ن�ص  اإنتاج  يف  دوراً  الروابط  وا�صتخدام  االإحالة  توؤدي  وبالتايل  اللغوية، 
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نزعها،  يجوز  ال  الروابط  وهذه  الن�ص،  لغة  علم  يف  اللغويون  يراه  الذي  بال�صكل  من�صجمة 
ال�صالمة  ت�صتقيم  ال  وبدونها  ومكوناته،  جمله  وتباعد  الن�ص  تفكك  اإىل  يوؤدي  واإ�صقاطها 

النحوية.
التما�صك واالن�صجام من  اإىل  توؤدي  التي  العنا�رش  التفريق بني  املقام هنا  ويقت�صي 
خالل االإحالة، فالعن�رش الذي ي�صكل اإحالة يرتبط بعن�رش اإ�صاري، اإذ ال بد من االإ�صارة اإىل 
اأن عامل  اإىل  االإ�صارة  واالإ�صارية جتدر  االإحالية  العنا�رش  احلديث عن  وقبل  بينهما.  الفرق 
الن�ص )welttext( هو العامل الداخلي )53( ، والن�ص من حيث هو عالمات دالة �صفافة تغيب 
عن النظر، فيخرتقها مبا�رشة اإىل مدلوله اأو مرجعه، وهو ما يطلق عليه عامل اخلطاب،وهو 
وهي  والف�صاء،  الزمان  يف  جتري  الذوات  من  عدد  توؤديها  الوقائع  اأو  االأحداث  من  جملة 
العامل مركب كذلك يف  ذلك  اأن  اأي  والرتتيب،  والتتابع  للمدى  نف�صها تخ�صع يف جريانها 
جريانها للمدى والتابع والرتتيب، اأي اأن ذلك العامل مركب كذلك؛ اإذ الن�ص مثل العامل الذي 
باأدوات  توؤدى  العالقات  بينها عالقات، وهذه  تربط  يتكون من عنا�رش  اأو ي�صوره،  ينقله 
تت�صكل على نحو  للن�ص فيتكون من �صور وعالقات وروابط  العامل اخلارجي  واأما  الربط، 
مغاير، ويحاول العامل الداخلي حماكاته حمافظًا على �صالت وثيقة معه، حتى يتيح درجة 

منا�صبة للمالحظ من درجات الفهم والتف�صري.
ويرتكز االن�صجام الن�صي على جمموعة من العنا�رش وت�صكل الروابط جزْءاً مهمًا من 
هذه العنا�رش، فهي و�صائل لغوية تعمل على انتظام العنا�رش املكونة لعامل الن�ص، وتنظيم 
النظرية،  املقوالت  اإىل  املف�رشون  الباحثون  اأ�صافها  مالحظات  وكانت  اخلطاب،  عنا�رش 
بع�ص  هنا  الباحث  ويتناول  داللتها،  وتعدد  الرابطة  العنا�رش  هذه  �صيوع  البحث  فاأتاح 

ال�صيء عن العنا�رش االإحالية على وجه التطبيق.
فالبنية االإحالية تعد اأجود االأبنية التي تت�صكل منها البنية الكلية للن�ص، وهذه البنية 
البنى، كل واحدة لها قواعدها اخلا�صة بها، تقيم بها وجهًا من  الكربى نظام من  العامة 
داخل  اأحدهما  م�صتويني:  يف  هذه  وتتوافر  اإحالية،  زمانية  تركيبية  ب�صورة  الن�ص  وجوه 

اجلملة، واالآخر داخل الن�ص )54( .
ويف البنية الرتكيبية حتكم اجلملة االأوىل �صائر اجلمل الالحقة لها، وهي املعلم االأول 
املوؤ�ص�صي لكل معامل الن�ص، ويف البنية الزمانية يحكم الفعل الرئي�صي، اأو كل مكون دال على 
زمن اإ�صاري يف كل جملة كلَّ االأزمنة يف االأفعال اأو غريها يف جملته تلك، وهذه العنا�رش 
االإحالية  العنا�رش  كل  االإ�صاري  العن�رش  يحكم  االإحالة  ويف  الرتكيب،  يف  ثانوية  فرعية 
عليه  تفر�ص  وال  الرتكيبية،  احلدود  يراعي  ال  التحكم  وهذا  قيمتها،  فيعطيها  به،  املتعلقة 
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الإحالة  فتبدو  اإىل الالحق،  اخلطية يف الكالم اجتاه واحداً، واأكرب دليل على ذلك االإحالة 
الن�شية: 

ن�ص  Ú عامل اإحايل + م �ص ر )جمموعة اإ�صارية رئي�صة( .
 Ú )55( اأما النحو الرتكيبي: ن�ص  ج1 + /- ج2 + /- ج3 + /- ج ن

وجتدر االإ�صارة اإىل اأن درا�صة العالقات االإحالية يف الن�ص تثري البنية فيها، فاالإحالة 
الربط  االإحالة على نوعني من  اأي ربط تركيبي، وقد تقوم  اإ�صايف، ال يطابقه  رابط داليل 
الربط  وهو  اإ�صايف  داليل  وربط   ، )الرتكيبي(  البنيوي  الربط  يوافق  داليل  ربط  الداليل: 
االإحايل. ويعمل الربط االإحايل على مد ج�صور االت�صال بني االأجزاء املتباعدة يف الن�ص مما 
يوؤدي اإىل �صبكة من العالقات االإحالية بني العنا�رش املتباعدة يف ف�صاء الن�ص، فتجتمع 

يف كل واحد من تلك االأجزاء عنا�رشه متناغمة.
القائمة بني عن�رش لغوي يطلق  اأن االإحالة هي العالقة   )Kallmeyer( ويرى كلماير 
اال�صمية  املكونات  وتقوم  االإحالة،  �صيغ  عليها  يطلق  و�صمائر   ، العالقة(  )عن�رش  عليه 
بوظيفة عنا�رش العالقة اأو املف�رش، وكذلك ميكن ت�صميته بعن�رش االإ�صارة، ويرى اأن عنا�رش 
الوظيفة  توؤدي  )االإحالة(  الق�صوي  املركب  تو�صيع  خالل  من  وا�صم  اأداة  من  مركبة  لغوية 
اأي�صًا، وات�صاع مفهوم االإحالة يوؤدي اإىل زيادة العنا�رش القائمة بتلك الوظيفة، مثل: هناك، 

تبعًا، اأو وفقًا، ح�صب، لذلك، حيث، اإذ التي تعترب من قبيل الظروف )56( .
وقد تطلق العنا�رش االإحالية على ق�صم من االألفاظ ال متتلك داللة م�صتقلة، بل تعود 
، فهي ت�صري وتعني   )57( اأو اخلطاب  الن�ص  اأجزاء  اأخرى مذكورة يف  اأو عنا�رش  اإىل عن�رش 
اأن  غري  به،  وترتبط  عليه  فتحيل  اإليه  امل�صار  وتعو�ص  االإ�صاري،  املقام  يف  اإليه  امل�صار 
االأ�صماء املو�صولة يف حالة االإحالة تكتفي بوظيفة التعوي�ص، وهي مبهمة حتتاج اإىل �صلة 
تف�رشها، ومعها يعدُّ العن�رش االإ�صاري ق�صيم العن�رش االإحايل؛ اإذ ال ميكن اأن يكون لالأخري 

قيمة دون االأول.
اأ�صار الباحث اإىل التفريق بني العنا�رش االإحالية واالإ�صارية �صابقًا دون تف�صيل  وقد 
القول يف هذه الفروق، ويرى الباحث اأن الوحدات املعجمية تقوم بوظيفة العن�رش االإ�صاري، 
وت�صمل كل ما ي�صري اإىل ذات اأو موقع اأو زمن اإ�صارة اأولية، ال تتعلق باإ�صارة اأخرى �صابقة 
اأو الحقة، فيمثل العن�رش االإ�صاري موؤ�رًشا لذاته، ال يقوم فهمه اأو اإدراكه على غريه، ومتثل 
العنا�رش االإ�صارية فيه جملة الذوات التي تكون العنا�رش االأ�صا�صية الدنيا يف عامل اخلطاب، 
وهذه الذوات تت�صل باملقام دون تو�صط عنا�رش اإحالية اأخرى، مرتبطة باحلقل االإ�صاري، 
وهذا االرتباط يكون اآنيًا مبا�رشاً، ال يتجاوز مالب�صات التلفظ التي يتقا�صمها طرفا التوا�صل، 

فبذلك تقابل العنا�رش االإحالية التي ترتبط بال�صياق، وما يتعلق به من مالب�صات.



223

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس والعشرون )2( - أيلول 

وامل�صار اإليه الزم الورود �صابقًا اأو الحقًا، ليجيز وجود املحيل ومتا�صكه وان�صجامه، 
فاجلامع االأ�صا�صي يف الن�ص هو ذات املتلفظ.

8- نصوص تطبيقية: 
االإحالية  ال�صور  لبيان  وذلك  للتطبيق؛  القراآنية  الن�صو�ص  بع�ص  الباحث  اختار 
التحليل  اأثناء  دائمًا  االعتبار  القراآين يو�صع يف  للن�ص  بالن�صبة  واالإ�صارية فيها، واملر�ِصل 
ال  وذلك حني  ال�صياقات،  الن�ص يف معظم  ويقع وجوده خارج  وتعاىل،  �صبحانه  اهلل  وهو 
ُل اإليه النبي عليه ال�صالم يف  يرد ا�صم من اأ�صمائه �رشاحة يف الن�ص اأو داخل الن�ص، واملر�صرَ
نطاق حمدود اأحيانًا، باالإ�صافة اإىل املخاطبني اأو املر�صل اإليهم الذين اأر�صل اإليهم اخلطاب 
يف ظروف ومنا�صبات و�صياقات معينة مبفهوم وا�صع، وقد يت�صع حميط املر�صل اإليه فينتقل 
اخلطاب اإىل درجة اأخرى من التعميم تتجاوز حدود داللة املفردات املكونة لبنية الن�ص، 
امل�صتوى  االإحالة:  عامل  منهما  ي�صكل  م�صتويان  القراآنية  الن�صو�ص  يف  يالحظ  وبالتايل 
االأول م�صتوى خارجي يدل على وجود ذات املخاِطب خارج الن�ص، وتتوافر فيه اإحالة على 

خارج اللغة.
امل�صتوى الثاين م�صتوى داخلي يخت�ص بالن�ص املدرو�ص، وعنا�رش االإ�صارة حتيل اإىل 
عنا�رش داخل الن�ص واالإحالة هنا تكون لغوية. وميكن القول اإن العنا�رش االإ�صارية منها 
عنا�رش اإ�صارية معجمية واأخرى ن�صية، فعنا�رش االإ�صارة هي ذوات اأو مفاهيم جرى التعبري 
عنها يف �صكل اأ�صماء اأو مركبات ا�صمية تذكر ب�صكل �رشيح عند ورودها اأول مرة يف الن�ص، 

وتق�شم العنا�رس الإ�شارية يف عامل الن�س الداخلي اإىل: 
عن�رش اإ�صاري يذكر مرة واحدة يف الن�ص وال يحال اإليه فهو غري عامل؛ اإذ ال يحكم  Ú 

مكونًا اآخر بعده اأو قبله باعتماد عامل االإحالة.
اأكرث يف  اأو  بلفظه مرة  اأو  ثم يحال عليه مب�صمر  اإ�صاري يذكر مرة واحدة  عن�رش  Ú 
والتي  التي يحكمها،  االإحالية  الوحدة  راأ�ص  يرد يف  دائمًا  فهو عامل مفرد  الن�ص  غ�صون 
بوجه  هنا  االإ�صارة  ومفهوم  االإحالية.  العنا�رش  من  عدد غري حمدود  من  تتكون  اأن  ميكن 
عام ال ينبغي اأن ي�صتدعي با�صتمرار ما اأورده النحاة عن اأ�صماء االإ�صارة املبهمة، وينق�صم 
اأو جزء من الن�ص، يحال  العن�رش االإ�صاري اإىل معجمي ون�صي، ويتمثل الن�صي يف مقطع 
عليه بعن�رش اإحالة ن�صي، فالعنا�رش االإ�صارية الن�صية هي مقاطع من امللفوظ، رمبا تطول 
اأو تق�رش، وقد متثل جزءاً من مقاطع جتري االإحالة عليها لتجنب التكرار، وتتميز العنا�رش 
االإ�صارية الن�صية عن املعجمية باأنها اأقل انت�صاراً، ووجودها اختياري، والعنا�رش االإحالية 

التي تقت�صيها حمدودة يف الر�صيد اللغوي.
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اإن�صاء التما�صك الداليل للن�ص، فمنها ما هو اإحالة اإىل  وتقوم االإحالة بدور بارز يف 
باأنواع  مرتبط  النوع  وهذا  الن�ص،  خارج  على  اإحالة  هو  ما  ومنها  اللغة،  اأو  الن�ص  داخل 
وتاأويل  كيفيتها،  واإي�صاح  عنها،  للك�صف  اأكرب  جهد  اإىل  وحتتاج  الن�صو�ص،  من  حمدودة 
الن�ص، ويف هذه احلالة ي�صتعان بال�صياق  الذي يحكمها ويقع خارج  اللغوي  العن�رش غري 
واملقام اخلارجي يف تف�صري االإحالة الن�صية )58( ، وميكن القول اإن العن�رش االإحايل هو كل 
مكون يحتاج يف فهمه اإىل مكون اآخر يف�رشه، وميثل اب�صط عن�رش يف بنية الن�ص االإحالية.

اأما العن�رش االإحايل املعجمي فاإنه يعود اإىل مكون مف�رشِّ له يدل على ذات اأو مفهوم 
جمرد، والعن�رش االإحايل يف الن�ص يعود على مكون مف�رش ميثل مقطعًا من الن�ص.

8- 1 ♦ البنية االإحالية ل�صمري الذات: تناول النحاة ال�صمائر يف درا�صاتهم، وربطوا 
ال�صمري؛  اأي:  نكرة؛  يكون  اأنه  ن�صلم  ، وال   )59( االإ�صارة  اأ�صماء  االإبهام وخا�صة  بينها وبني 
الأننا نعلم قطعًا من عني بال�صمري )60( ولكن النحاة اأوجبوا البحث عن الظاهر الذي يف�رش 
امل�صمر؛ اأي حتديد اال�صم امل�صار اإليه،العن�رش االإ�صاري،والذي يقيم عالقة الربط مع ال�صمري 
]�صورة  �صنلقي عليك قواًل ثقيال}  االإحايل،كما يف قوله تعاىل: {اإنا  العن�رش  اأي:  املحيل 

املزمل اآية 5[ فال�صكل: اإن + ال�صمري + عن�رش االإحالة.
فالبنية االإحالية ت�صدرت احلديث، واأن حدث االإلقاء يوجد من خالل ال�صمري االإحايل، 
تتاأخر  وقد  مبا�رشة،  اخلالق  اإىل  الفعل  باإ�صناد  وذلك  اللغوي،  الن�ص  خارج  تقع  ذات  اإىل 
االإحالة قلياًل حني تتقدم االإ�صارة اإىل �صيء جليل يريد اخلالق من خالله اأن ين�صب اإليه الفعل 
يف �صورة ال حتتمل ال�صك، قال تعاىل: {حم، والكتاب املبني، اإنا اأنزلناه يف ليلة مباركة} 
]�صورة الدخان اآية 1- 3[، ويرتبط فعل االإر�صال مبواقف التكذيب واالإعرا�ص واالإنكار، قال 
تعاىل: {اإنا اأر�صلنا عليهم ريحًا �رش�رشاً يف يوم نح�ص م�صتمر} ]القمر اآية 19[ موجهة 

للتذكري مبا حدث لقوم عاد، فالتقدمي عن االإعرا�ص والتكذيب واال�صتخفاف.
العام  االإحالية، فاجلو  للبنية  التي تقدمت كلها متهد  ال�صياقات  ويف �صورة )ق( جند 
اإعداد ليوم القيامة، وتع�صد االأفعال امل�صتخدمة هذه ال�صورة الكلية، وحديث اآخر عن اجلنة 
اأدلة على �رشورة الطاعة واالإذعان، ثم تتقدم بنية االإحالة  والنار والهالل والقدرة، كلها 
لفعلي االإحياء واالإماتة يف قوله تعاىل: {وا�صتمع يوم ينادي املناِد من  مبا�رشة حتديداُ 
ا نحن نحيي ومنيت واإلينا  مكان قريب، يوم ي�صمعون ال�صيحة باحلق ذلك يوم اخلروج، اإنَّ

امل�صري} ] �صورة ق اآية 41- 43[.
اإليه يخت�ص  اإىل متاأخر، واالأمر املحال  االإحالة  االإحالة، وهذه  اآخر من  وهناك نوع 
اإن + �صمري غيبة + ل + عن�رش معجمي دال،  بكالم اهلل عز وجل، فال�صورة املكونة من: 
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اآية 77[، ويجمع  الواقعة  ]�صورة  لقراآن كرمي}  وردت يف عدة موا�صع، قال تعاىل: {اإنه 
�صيء  اإىل  لالإ�صارة  مهيئة  جملة  فهي  اأق�صم...}  {فال  تعاىل:  قوله  �صياقاتها  داخل  بينها 
اإال  اإذ يقول تعاىل: {يف كتاب مكنون، المي�صه  التالية موؤكدة لهذه الداللة  عظيم، واجلمل 
املطهرون، تنزيل من رب العاملني} ] الواقعة اآية 78- 80[، وكلها مف�رشة لل�صمري املبهم 
ه + ل + ج1  املتقدم، وميكن اأن تكون ال�صورة املجردة التي ياأتي عنها هذا النمط هي: اإن +ـ 
+ ج2 )61( ويعني: اأداة التوكيد + �صمري غيبة مبهم ]عن�رش اإحايل[ + حرف توكيد + ا�صم 
] عن�رش اإ�صاري مف�رش[ + جملة موؤكدة له ]توكيد للر�صالة[ وكذلك قوله تعاىل: {اإنه على 
رجعه لقادر} ] �صورة الطارق اآية 8[ وقد �صبق هذه االآية متهيد، فبعد الق�صم يوجه اخلالق 

)وهو مركز االإحالة( خارج الن�ص اأمراً اإىل االإن�صان عن�رش معجمي مفرد داخل الن�ص.
8- 2 �صمري ال�صاأن: وي�صكل بنية اإحالية،وقد حر�ص النحاة على تاأكيدها، وال�صمري 
التعظيم والتفخيم، فهو كناية عن  مبهم غائب، يت�صدر اجلملة، يف�رشه ما يليه ويق�صد به 
اجلملة بعده، وتكون اجلملة خرباً وتف�صرياً له ويطلق عليه �صمري اجلملة، قال تعاىل: {يا 
مو�صى اإنه اأنا اهلل العزيز احلكيم} ] النمل اآية 9[ ففي تف�صري هذا اال�صتخدام مل يقل: اإنني اأنا 
اهلل، ولو قاله لكان املعنى يف التفخيم على �صحته دون املعنى يف قوله: {اإنه اأنا اهلل}، 
وذلك اأن هذه الهاء �صمري االأمر وال�صاأن غري راجع اإىل مذكور يف اللفظ، فهو �صمري مبهم، 
وقد دخل الكالم بذكره وتف�صريه باجلملة بعده )62( ، وقال تعاىل: {قال معاذ اهلل اإنه ربي 
اأح�صن مثواي اإنه ال يفلح الظاملون} ]يو�صف اآية 23[، االأجود يف ال�صمري اأن يعود اإىل اهلل، 
اأي: اإن اهلل ربي اأح�صن مثواي، اأو يكون �صمري ال�صاأن، وعني بربه �صيده العزيز، فال ي�صلح يل 
اأن اأخونه، ويف قوله تعاىل: {جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب اإنه كان وعده 

ماأتيا} ] �صورة مرمي، اآية 61[.
ا�صتخدام  خالل  من  وا�صحة  فاالإحالة  تعاىل،  اهلل  ا�صم  �صمري  الهاء  )اإنه(  قوله:  ففي 
اأن يكون  ال�صمري اإىل مركز العن�رش االإحايل، وغالبًا خارج الن�ص خا�صة املر�صل، ويجوز 
�صمري ال�صاأن، واخلطاب يت�صمن اأفعااًل تخت�ص باهلل وحده، �صواء تقدم عليها ما ي�صري اإليها 
اأو تاأخر، كما يف قوله تعاىل: {واقرتب الوعد احلق فاإذا هي �صاخ�صة اأب�صار الذين كفروا} 
]االأنبياء اآية 97[ فقيل )هي( �صمريعماد ي�صلح يف مو�صعها )هو( ، وهذا يعني اأنها تناظر 
الهاء التي وردت يف قوله تعاىل: {اإنه اأنا اهلل العزيز احلكيم} وتناظرها )ها( الواردة يف 
قوله تعاىل: {فاإنها ال تعمى االأب�صار} اإذ يجوز اأن ياأتي �صمري ال�صاأن والق�صة مذكراً اأو 
موؤنثًا، يقول الزخم�رشي: )ويجوز اأن يكون �صمرياً مبهمًا تف�رشه االأب�صار، فاالأب�صار موؤنثة؛ 

ولذا جاء ال�صمري موؤنثًا، ويف )تعمى( �صمري يرجع اإليه( )63( .
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ة عن �صمري على �صيغة  النوع عبار ♦ االإحالية: وهذا  والبنية  الف�صل  8- 3 �صمري 
والو�صل  الف�صل  وفائدة  والغيبة،  واخلطاب  التكلم  يف  قبله  ما  يطابق  املنف�صل  املرفوع 
اأفاد  القائم،  هو  زيد  كان  تقول:  كاأن  االخت�صا�ص،  ال�صهيلي:  وعند  التاأكيد،  اجلمهور  عند 
�صمري  يعقدها  وثيقة  �صلة  هناك  اأن  اإىل  باالإ�صافة   ،  )64( غريه  دون  بالقيام  اخت�صا�صه 
الف�صل بني الركنني، الواقع بينهما، واالإحالة فيه تكون باملتقدم، والعن�رش االإ�صاري ال�صابق 
هو الذي يف�رش املبهم،العتماد املتاأخر عليه يف املعنى، و�رشط هذا ال�صمري اأن يقع منف�صاًل 
�صيبويه:  قال  معنوي،  باال�صم  واالرتباط  املعنى،  يف  االأول  هو  ويكون  املو�صع،  مرفوع 
»واعلم اأنها تكون يف اإن واأخواتها ف�صاًل، ويف االبتداء ولكن ما بعدها مرفوع؛ الأنه مرفوع 

قبل اأن يذكر الف�صل« )65( .
واملقابلة بني التوكيد ب�صمري الف�صل والتوكيد اللفظي تدفع اإىل الظن باأنهما متطابقان، 
وهذا غري �صحيح، الأن املطابقة جزئية اإذ اإن �صمري الف�صل يحقق نوعًا من التاأكيد، بدليل 
اأنهم يفرقون بني الف�صل والتاأكيد بالالم التي تدخل على الف�صل، وال تدخل على التاأكيد، 
وانتهى ابن يعي�ص اإىل رف�ص اإطالق الو�صف والتاأكيد واال�صمية عليه )66( ، ويف قوله تعاىل: 
{وال حت�صنب الذي يبخلون مبا اأتاهم اهلل من ف�صله هو خرياً لهم} ]اآل عمران اآية 180[، 
يقول �صيبويه يف تف�صري هذه االآية: » كاأنه قال: وال يح�صنب الذين يبخلون البخل هو خرياً 
لهم، ومل يذكر البخل اجتزاًء لعلم املخاطب باأنه البخل لذكره )يبخلون( ، ومثال ذلك قول 
العرب من كذب كان �رشاً له، يريد: كان الكذب �رشاً له، اإال اأنه ا�صتغنى باأن املخاطب قد علم 
اأنه الكذب؛ لقوله: كذب« )67( ، فال�صمري يحيل اإىل ا�صم �صابق عليه م�صتق من الفعل، فاالإحالة 
هنا اإىل متقدم، واملنف�صل عن�رش اإحايل، وتف�صريه عن�رش اإ�صاري متقدم، وهذا اال�صم امل�صتق 
من الفعل بخل من يبخلون، وجند اآخرين يقولون هو م�صمر، معناه وال يح�صنب الباخلون هو 

خرياً لهم فاكتفى بذكر يبخلون من البخل )68( .
ومن بني اأنواع االإحاالت: االإحالة الرتادفية، تتمثل يف ورود وحدات معجمية اأو ن�صية 
تتنا�صب وتن�صجم دالليا وتبنى على عالقة التداخل، بحيث يتاح ا�صتبدال اإحداها باالأخرى 
يف �صياقات معينة دون ا�صطراب اأو تغيري يف داللة ال�صياق العامة، وتقوم فيها العنا�رش 
املركبة  الرتادفية  االإحالة  اأمثلة  الربط،ومن  املكررة يف  العنا�رش  املرادفة مقام  االإحالية 
ال�صارد يف رده على فتاته، التي نوى  ما جاء يف ق�صة )واحدة من هزائمي( حيث ي�صور 
خطبتها خا�صة عندما ابتزه والدها؛ لتنفيذ رغباته،ولكنه طماأنها باأنه ثابت على مواقفه، 
االإعداد لك�صب احلرب  اأو هناك فهذا غري مهم،االأهم  واإن خ�رشت معركة هنا  واإنني   « قال: 
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الكربى،اأخريا رجونها اأال حتكم علي االآن،اأن تنتظر حتى يحني موعد املعركة الفا�صلة« )69( 
.حيث اأ�صهم العن�رش االإحايل املركب )املعركة الفا�صلة( يف حتقيق الربط، باإحالته للعن�رش 
املركب  العن�رش  به  يوحي  عما  ف�صال  كميا،  تنا�صقهما  مع   ، الكربى(  )احلرب  االإ�صاري 

)الفا�صلة( من ت�صميم ال�صارد على ح�صم موقفه. 
يتوقف  وال  وا�صع،  مو�صوع  االإحالة  مو�صوع  اأن  يتبني  والدرا�صة  البحث  خالل  فمن 
الربط،  مو�صوع  ذاتها  حد  يف  ت�صكل  عنا�رش  من  عن�رش  االإحالة  الأن  ال�صمائر،  عند  االأمر 
والربط يف الن�صو�ص اأمر �رشوري، فمن بني �صوره الربط باالأدوات خا�صة حروف الت�رشيك 

)العطف( ، وهناك الربط العلي باالإ�صافة اإىل الربط اال�صتدراكي.
به  نعني  ال  وهذا   ، االإ�صاري(  )العن�رش  اللغوية  العنا�رش  يف  الباحث  ا�صتخدم  وقد 
االألفاظ االإ�صارية، اأي: اأ�صماء االإ�صارة، واإمنا يق�صد به جزء االإحالة التي ت�صتخدم من خالل 
الربط فتحيل اإىل عن�رش اآخر )االإ�صاري( ، ولذلك قد يكون العن�رش االإ�صاري لفظًا معجميًا، 

وقد يكون من االألفاظ االإ�صارية، ففي هذه احلالة ي�صمى الربط االإ�صاري.

نتائج البحث:
تبني من خالل التعامل مع الن�صو�ص وحتليلها اأن التحليل ال�صطحي التقليدي ال يكفي 
خا�صة يف املجال اللغوي، وبالذات يف النحو احلديث )نحو الن�ص( ، وعندما نتحدث عن 
النحو القدمي نعني بذلك نحو اجلملة، والنحو احلديث )نحو الن�صو�ص( الذي يعد اأو�صع جمااًل 
من القدمي وال يتوقف عند اجلملة ومكوناتها،واإمنا يتناول الن�ص من جانبني: العامل الداخلي 
ويق�صد به امل�صتوى اللغوي ال�صطحي والعميق، باالإ�صافة على امل�صتويات االأفقية والرا�صية، 
مما يعني اأن الن�ص بنية واحدة متما�صكة من�صجمة، وهذا النوع من الدرا�صات حديث العهد، 

خا�صة يف علم اللغة الن�صي اأو علم لغة الن�ص.وامل�صتوى الثاين هو العامل اخلارجي
وقد تو�صل الباحث من خالل املعاجلات املطروحة يف البحث اإىل نتائج متخ�صت عن 

الدرا�صة، ومن اأبرز هذه النتائج: 
ال ي�صرتط يف الن�ص الذي يطرح للتحليل واملعاجلات الطول اأو الق�رش، واإمنا ال�رشط  1 .
االأ�صا�صي فيه هو االكتمال والن�صج الداليل، باالإ�صافة اإىل ظاهرة التالحم والتما�صك فيه، 

وكذلك العالقات الوثيقة بني امل�صتويات اللغوية ال�صطحية والعميقة.
اإن نحو الن�ص يف علم اللغة الن�صي ال يتجاهل النحو التقليدي )نحو اجلملة( ، واإمنا  2 .
ياأخذ به ويعتمد عليه يف التحليل، وبخا�صة يف املتواليات اجلملية؛ الأنه ال يتوقف عند نحو 
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اجلملة واالأبنية الرتكيبية يف جملة واحدة من جمل الن�ص، واإمنا يعالج الن�ص من خالل 
ظاهرة التما�صك، الأن الن�ص وحدة وبنية ن�صية واحدة متما�صكة.

اإن االآراء املت�صاربة يف تعريف الن�ص عبارة عن اآراء ومواقف، فال يق�صد بالت�صارب  3 .
االختالف، واإمنا كل واحد من الباحثني نظر اإىل الن�ص من جانب معني، خا�صة يف املدار�ص 
علماء  ومنها:  الفرن�صية،  واملدر�صة  احلديثة،  االأملانية  املدر�صة  فمنها:  والن�صية،  الل�صانية 
الن�ص العرب الذين تنبهوا اإىل هذه الظاهرة حديثًا، وكل عامل اأخذ ب�صياغة التعريف الذي 

يتنا�صب وموقفه مع مراعاة مبادئ املدر�صة اللغوية الن�صية.
اإن علم نحو الن�ص يف علم اللغة الن�صي ال يعالج فقط الن�ص على اأ�صا�ص اأنه لغة  4 .
�صطحية، واإمنا يركز الدر�ص اللغوي الن�صي على املحيط اأو العامل الداخلي والعامل اخلارجي، 

وياأخذ باحل�صبان املر�صل وامل�صتقبل والر�صالة، فهو علم يعالج الن�ص من كافة اجلوانب.
يوؤدي الن�ص وظيفة من خالل الو�صائل اللغوية امل�صتخدمة، وما ينجم عن ذلك من  5 .
الأن معاجلة  ال�صطحي والداليل؛ نظراً  الف�صل بني اجلانب  لذا ال ميكن  وحدة داللية كربى؛ 

الن�صو�ص قائمة على اأ�صا�ص اأن الن�ص بنية واحدة ذات اأبعاد راأ�صية واأفقية.
اللغة  اإىل  االنتقادات  بع�ص  وجهوا  الذين  امل�صت�رشقني  مواقف  على  الرد  ينبغي  6 .
العربية واأهلها، وعدم الت�صليم بظاهر اأقوالهم؛ الأن علماء العربية مل يق�رشوا يف حقها، بل 

اأ�صاروا اإىل كل �صاردة وواردة فيها.
االإجبارية واالختيارية،  اللغوية  بالعنا�رش  هناك وحدات داللية �صغرى مرتبطة  7 .
وهناك وحدة داللية ن�صية عامة ناجمة عن متا�صك الوحدات ال�صغرى، مما يعني اأن الن�ص 

بنية واحدة متما�صكة من�صجمة.
يعتمد التما�صك الن�صي على اأ�صا�صيات ت�صمى ال�رشوط، وترافقها العنا�رش اللغوية  8 .
وال�صمائم واالأبنية واجلمل، لي�صت على امل�صتوى اجلملي فح�صب، واإمنا على امل�صتوى الراأ�صي 

ب�صكل عام.
االإحالة، واالإحالة تقع  الربط  ابرز �صور  الن�ص، ومن  الربط ظاهرة مهمة يف  يعد  9 .
بني العنا�رش اللغوية يف العامل الداخلي للن�ص، وقد ت�صتخدم االإحالة ملا هو خارج الن�ص، 
ظواهر  من  ظاهرة  كونها  مع  يتنا�صب  مبا  عاجلها  الباحث  اأن  غري  وا�صع،  ومو�صوعها 

التما�صك.
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احلديث  اللغوي  الدر�س  يف  بالهتمام  جديرة  ق�شايا  هناك  اأن  الباحث  ويرى 
ومنها: 

وبنية  وحدة  اأنه  اأ�صا�ص  على  الن�ص  مع  والتعامل  الن�صية،  الدرا�صة  على  الرتكيز  1 .
واحدة يف النحو الن�صي، وعدم الف�صل بني النحو التقليدي والنحو احلديث.

التو�صع يف الدرا�صات الن�صية مبا يتنا�صب مع الدر�ص الل�صاين الن�صي احلديث. 2 .
عدم الوقوف عند ال�صور التقليدية التي تعالج الن�صو�ص على �صكل اجلمل واالأبنية  3 .

والوحدات ال�صغرى.
االإكثار من البحث يف الدرا�صات الن�صية احلديثة )علم اللغة الن�صي( بالرتكيز على  4 .

نحو الن�صو�ص.
نحو الن�ص ظاهرة من ظواهر علم لغة الن�ص بحاجة اإىل بحث وتو�صع وتعمق؛ الأنه  5 .

امتداد لعلوم اللغة العربية.
يات اخلطاب ونحو الن�ص يف علم اللغة الن�صي. يجب التفريق بني ل�صان. 6
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. برينكر، مرجع �صابق، �ص 42. 11
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ihre Didaktik. Donauwurth

م، ترجمة د. �صعيد بحريي  كالو�ص برينكر �ص 22، 23 التحليل اللغوي للن�ص،ط 2004. 13
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در�صلر 1970، �ص 64. 15 
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، حتقيق عبد احل�صني الفتلي، النجف. ابن ال�رشاج، االأ�صول يف النحو، ط 1973، 64/1. 28
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الكتاب الفل�صطينيني، القد�ص.
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