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دث في هره الحياة، ومنهما حعلمذ جو  إلى الىالدًن.............فلىالهما ملا

 الصمىد، مهما كاهذ الصعىباث.

عمسها.....أبي زحمه هللا......وإلى إخىحي.....أحبكم حبا لى  أمي أطال هللا في

مس على أزض قاحلت لخفجسث منها ًنابيع املحبت وعائلتي الكبيرة والصغيرة و 

 اليمى البحث والخنقيب ليشجعني على إكعل كل من وفس لي ًد املساعدة

 دزاستي............

وحعلمذ كيف أهطق إلى أسخاذحي الكسام......فمنهم اسدسقيذ الحسوف، 

الكلماث وأصىغ العبازاث .....وال سيما ألاسخاذ املشسف "بىيش منصىز" 

معنا مسيرة الدزاست كابدوا  .، إلى الزمالء والزميالث، الري............

الجامعيت. وكرلك ًدخسوا جهدا في مد باملعلىماث والبياهاث ............أهدي 

أن جكلل بالنجاح  -سبحاهه وحعالى -املىلى إليكم زسالت ماستر ...........داعيا

 والقبىل من جاهب أعضاء لجنت املناقشت املبجلين.

  عبد القادز
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ت في البداًة ُلوعظُم سلطاهك، ثبازكت ًازب وجغا ما ًيبغي لجاللي وجهككزب لك الحمد  ًا

 ………هللا عز وجل الري وفقىا إلثمام هرا العمل املحىاضع وشكس وهحمد

ش مىص ىز( حفظه هللا وزعاه كما هحقدم بأعز شكسها وخالص ثقدًسها ألسحاذ املشسف )بَى

طُلة -العمل الري قمىا به، وملا قدمه لىا مً هصائح وثىجيهات مفُدة  علىلقبىله الاشساف 

ه دما ًخش ى هللا مً عباهإ"ى عز وجل لاملى  هماملركسة، فكان بحق مً قال في فترة إعداد

 "……العلماء

معة عبد الحمُد بً كما هحقدم بعبازات الشكس والحقدًس لكل مً أسحاذة وإدازة ملحقة جا

ة بمسحغاهم وأخص  بادٌس بمسحغاهم، ومىظفي مكحبة ألادب العسبي والفىىن واملكحبة املسكٍز

بالركس "لهدي" وأخيرا هقدم جشكساثىا لكافة إلاخىة والزمالء وألاصدقاء الرًً مدوا لىا ًد 

 .……العىن واملساعدة ولى بالسؤال عً مصير هره املركسة



 قائمة املحتىيات
 

 اهداء 

 شكس و ثقديس 

 قائمة املححىيات 

 املقدمة

 مدخل 

الفصل ألاول: ثأويل الىص و قراءثه و معاييره عىد علماء 
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املبحث الثالث: معايير الىص عىد علماء التفسير في التراث العربي 

 القديم 



 قائمة املحتىيات
 

 "02ص ..............علم املناسبة و عالقحه بترابط الكالم "النص القسآني 

 01ص ...............................................النظم و عالقحه بلسانيات النص 

 02ص..................................................................................النظم القسآني 

 01ص .................................................العطف و دوزه في ثماسك النص 

الثاوي: التحليل الىص ي مع هماذج من السىر )دراسة  الفصل
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إن الحمد هلل رب العالمين نحدمو حمد الحامدين ونشكره شكر الشاكرين أن يميمنا 
مقامو العال أن يجعمو خالصا الصواب والتوفيق وأسأل اهلل عز وجل بأسمائو لحسنى و 

لوجعو الكريم أن ينفعني بو في حياتي وبعد مماتي أن ينفع بو من قرأه أو طبعو، أو 
لي ذلك ، القادر عميو صمى اهلل عميو وسمم عمى كان سببا في نشره إنو سبحانو و 

 إلى يوم الدين  بإحساننبينا محمد وعمى ألو وأصحابو ومن تبعيم 

 د.....أما بع

فيذا مختصر اختصرتو من كتابي " عمم المغة الذي بين النظرية والتطبيق  
 دراسة تطبيقو عمى السور المكية لصحبي ابراىيم الفتي"

واكتسبت في تخريجو عمل الجيود.والتحميل  وقد اقتصرت عمى متن لمفاىيم. 
لنماذج من السور المكية من كتابي ىذا الذي تضمن الفصل الثالث من الجزء 

 والثاني .

فالمغة المنطوقة والمكتوبة تعد واحدة من أىم وسائل االتصال والتواصل بين   
يول بني االنسان لقد تزامن قيام عمم المغة النصي وما يعرف بمسانيات النص مع م

التداولية وكونيا فرع من فروع المسانيات فيي تيتم بدراسة النص والبحث في كيفية 
اتساقو انسجامو من منطمقات لغوية وفي الوقت نفسو حيث كانت في نشأة عمم المغة 
النصي )لسانيات النص( دعوة مريحة إلى ضرورة التحميل البالغي والنصي واالنتقال 

 ضاء النصي قد تطرقت أحد الباحثين إلى مسائلإلى فضاء أرحب وأوسع وىو الف
تتعمق بالتنظيم الداخل لمنص كالوضوح الفصاحة، الرشاقة، المالئمة، وذىب إلى 

لقدرة السيد عمى التصرف بالمادة القول بأن النصوص نتفاضل فيما بينيا تبعا 
 و تحميمو. صكالنالمستخدمة في كتابو 
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لتغرد غة النصي )لسانيات النص/ خامية اعمم الم من ىذا المنطمق تتأسس  
العمم األم فيذا ال يحب من أشكل التقدم في  عنفي حين يستقل عمم ما  والستقاللية

مناىج البحث أو النتائج الجديدة، فحسب بل إن ىذا العمم يأتي استجابة لتطورات 
سسة لمجامعات وحين اجتماعية محددة أدت بدورىا أيضا إلى تغيرات في البنية. المؤ 

ظيرت كان ذلك يناءا عمى تطورات اجتماعية كمية. فمما عجزت الدراسات المسانية 
عن استيعاب ىذا التجاوز وعدم االحتفاء بيذا المصطمح، والمفيوم الجديد ظير عمم 
لسانيات لنص كطرح بديل يستمد شرعتو عمى أثر قيامو بعممية سد الفراغ والنقص 

مسانية لتتشكل بذلك انطالقة ىذا العمم من فكره مقاوما أن في وسط الدراسات ال
 النص بنية متماسكة ذات نسق داخمي.

ذات نسق داخمي تربط بين عناصره عالقات منطقية ونحوية داللية تؤدي  
وضيفة تواصمية فسجئت بذلك قفزة نوعية فيي ميدان الدراات التحميمية متجاوزة 

 ت الحداثية.الدراسات المسانية العامة والدراسا

لكن من أراد أن يعرف ذلك عيانا ويستثنيو عميو النظر في اآلليات االجراءات  
التي تعتمد عمم المغة النصي في التحميل النحوي إد ال يمكن لنا أن نمغي عمم النحو 

...في المدخل من ىذه األطروحة فالمنجزات التراثية زاخرة الجممة كما سبق، أن أخر 
د أن نمغي ما يتطابق مع الدراسات النصية وفي الوقت نفسو ال بيدف الدراسات والب

يمكن لنا أن نقول لسانيات النص تتمثل في كونو نتيجة إلى النص فيغير بذلك 
األىداف السائدة قبال راسما بذلك نفسو أىدافا جديدة لم تكن معروفة سابقا فيغير 

 بذلك المنيج كميا.

لم خامة في االسيامات الغربية. -نصي ولما كان المجال التطبيقي لمتحميل ال  
يتعد النصوص الصحفية أو المقاالت وأىم نص تتوفر فيو ىذه الشروط "القرأن 
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الكريم" ومن ثم كان من أساب اختيارىذا الموضوع كذلك حاجة المكتية إلى تطبيق 
أمول ىذه النظرية الحديثة عمى نص مقدس، ال ختيار السور المكية لعدا التحميل 

يرجع إلى وحدة موضوعيا الحديث عن قضية العقيدة ومتطمباتيا و أيض النصي 
 الوحدة مكان نزوليا وزمانو والسكان والزمان من عناصر السياق المحيط بالنص.

وما يمكن قولو في ىذا الشأن أن عمم المغة النص )لسانيات النص( يستمد   
و بدراسة النص من شرعية قيامو وتجاوزه لمدراسات الجزئية كونو غني ومنذ تأسيس

زاوية النظر لمظواىر التركيبية النصية المختمفة كعاالقات تتماسك النصي وأبنية 
التطابق والتقابل التراكيب المحورية والتراكيب المجتزأة، وحاالت الحذف والجمل 

 المفسرة واإلحالة والتنويعات التركيبية وغييرا من الظواىر التركيبية المغوية.

عن ىذه المحاوالت والدعوات التأسسية بغض النظر عن إن من المالحظ   
رؤى أصحابيا واتجاىاتيم الفكرية أن عمم المغة النصي )لسانيات النص( كان افرازا 

التي كانت بمثابة بحوث حتميا لمجموعة من التغيرات والتطورات المعرفيةو المنيجية 
 ومناىج مستجدة في نظرية عمم المغة المنصي .

اختيانا ليذا الموضوع ال لسبب إال لنية اإلطالع عميو أما فيما يخص   
والتعرض لو وقد اعتمدنا عمى خطة ترتيبا لمعناصر المذكورة كما جاء سابقا جعمني 

 أضع خطة تتضمود حتى وجاء تقسيميا لمبحث )مدخل وفصمين ممحق وخاتمة.(

ناقش المدخل موجزا التعريفات المتعمقة بعنوان الكتاب مفيوم كل من   
لسانيات النص( ويتبع ذلك بقطبين أتاح الفصل األول الجيود  -النصية -لنص)ا

 العرب في عمم المغة النصي 
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أما الفصل الثاني التحميل لنماذج من السور المكية تضمن تحميل كل من  
سورة األنعام، الكيف، القصص( وختمنا بالخاتمة كانت حوممة تجمع أىمل نتائج 

ذلك قائمة المصادر والمراجع وكذلك اعتمدنا عمى التحميل ليذا الموضوع وعمى 
 المنيج الوصفي التحميمي وذلك تحميل نماذج من السور المكية.

الفكرة التي داعبت خمدي والرغبة لممحة الولوج إلى عمم المغة النصي   
 واىتمامي وشغفي ما يتعمق بكتابو فيو جدير بالدراسة.

الكتاب وال يسعني في األخير  وال يفوتني أنني لم أجد أي صعوبات حول ىذا 
بواذر الشكر الجزيل إلى استاذي المشرف والمجنة الموقرة اتجاه ىذا البحث دون شك 

 تصويب وتعزيز األطروحات وتقويم الوىن فكل الشكر واالحترام والتقدير.

 رضاه.يووفقنا اهلل لما يحبو و 
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يتاح لكل بحثا يتناول حقال من حقول المعرفة إلى تحديد لمفيوم المصطمح  
فالدراسة المصطمحية ترسم الحدود وتوضح اإلطار الذي تتحرك فيو المصطمحات 

عن الروح التي تمكن المصطمح و تتحكم فيو تبعا لدالتو ومنو تحول ’ كاشف
المقصدية التي االستقصاء مدلول النص، فقد خضع مصطمح النص إلى الداالة 

حددت وضعو المغوي واحتل النص موقعا في التواصل المختمف مستوياتو فأصل 
وخصصت  النص في المغة أقصى الشيىء وغايتو وسمي بو .... من السير السريع

لى النص معنيان وأن يكون في المقابل لو حل أو  الحديث إلى فالن رفعتو إليو وا 
قيد حسب الفيم إن تعريف الن يضبط جيد، الغير الظاىر عمى معنى غير محتمل لت

ال زال قيد الجال برغم كل الدراسات استراثية العربية التي لم يعثر فييا عمى ذكر ىذا 
 .المصطمح أي أن المفيوم موجود لكن تداولو اسميا غائب ومازاد الطين بمة

اعتماد الدارسين العرب عمى نظريات، مقوالت الغرب ألجل قراءة واستنطاق،   
التراث مما أدى إلى بعثرت الرؤية ومعوبة استطياد ىذا المصطمح لدرجة أصبح فييا 
الفكر العربي المعاصر يتجاذب مع الغرب مصطمحاتو الوافدة عمينا حيث يقول عبد 
المالك مرتاد: "فقد حاولنا أن نعثر عمى ذكر المفظ في التراث العربي النقدي فأعجزنا 

ى ماذكر أبو عثمان الجاحظ في مقدمة كتابو البحث ولم ينص بنا إلى شيء إل
 بالمفيومو الكتابة بمفيوم التسجيل وتقيد والتدوين والتحميل ال ر "الحيوان"  من أم

الحديث لمنص". وىذا ما يدخمنا في اشكالية المصطمح التي تقودنا إلى عالم المعجم 
ن مصطمح إذ أصبح الدارس أو المتمقي العربي عاجز عن إيجاد خيط الموائمة بي

النص والمعنى المعجمي لو في تراثنا ألن النص أصبح بؤرة لغوية كثيفة الداللة 
عميقة بتنوع تمتقي فيو شتى العموم ألنو مضوع أبحاثيا مما أفرز مفاىيم متباينة 

 وجديدة حسب طبية كل عمم .



 مدخل 

 

8 
 

إال أنو قي المقابل ىذا نجد عند رأي الكثيرين من المفكرين العرب أنو ال ضروري 
في االستفادة من األبحاث والعموم المستحدثة في الغرب ألنو النص قطعة لغوية 
يتضمن خصائص مشتركة في كل المغات ويأخذ "مفيوم النسيج أو الحكاية لما يبذلو 
الكاتب من جيد في تنظيم أجزاء والرابط بينيا بما حكون كال منسجما مترابطا يعني 

داخل تحكمو خيوط الداالة لترسم لنا قصيدة فيو تتعالق مكونان المغة في تشابك، ت
معينة لكن حتى نالمس مفصالت ىذا النسق سوف نعرج عمى أىم المفاىيم 

 المعطيات لو من زوايا عموم عديدة.

 الموجز و التعريفات

 تعريف النص:. 1

النص مصطمح يكتسي أىمية بالغة في إطار الحياة العممية واالجتماعية  
فيو أحد المرتكزات ألساسية التي تقوم عمييا العالقات التواصمية فعمية يبني  النسان

 انسجام المجتمع وتماسكو . 

ذلك أن النصوص تنظم مختمف المؤسسات وتضبط قوانين اشتغالو وتسير  
طبيعة التفاعل بين األفراد وما يضمن الثبات واالستمرارية في أوساط المجتمع ويأتي 

ة تسحدثين بالنص من منطمق أنو يمثل الوحدة الطبيعية لمتواصل اىتمام عمماء المغ
بين األفراد وىو الوحدة الكمية التي تستحق اتحميل فالنص يصدر عن نفسية معينة 
ووسط مجتمع وبراي معين وعبر وسط فزيائي معين والتعبير عن مشاعر معينة أو 

تماع، الفمسفة، والفزياء، رأي ما اتجاه معين ومن ثم وجب ارتباطو بعموم النفس واالج
 واألدب....إلخ
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 مسألتو استقصى أي نص فالن و أظيره، و رفعو الشيء نص المغة في يقال  
 نص و رفعو، إذا نصا؛ ينصو الحديث نص و عنده، ما استخرج حتى الشيء عن
 1منتياه. شيء كل

 الظيور و الرفع أو غايتو عمى الدال الشيء أقصى أصمو و مصدر النص 
 ، و ىو صيغة الكالم  "2 بعض فوق بعضو جعل :المتاع نص و نصوص( ")ج. 

 .المؤلف من وردت التي األصمية

 من جية أو طرفا باعتباره كبيرا اىتماما المصطمح ىذا لقي األصوليين عند و 
 معادلة جيات " بالمعنى المفظ عالقة ،" االىتمام من األسد حظ ليا كان التي و

 تبعا عديدة مصطمحات األلفاظ بعض عمى أطمقوا  ذلك جراء – فنجدىم عندىم،
 ىو فذلك المعنى، بوضوح يرتبط الذي أما خفائو، و فييا المعنى ظيور لدرجات
 ىو فذلك المعنى بغموض يرتبط الذي أما و .المحكم و المفسر و النص و الظاىر
 والنصىو  المقام ىذا في حديثنا مدار و3 .المتشابو و المجمل و المشكل الخفي
 رفع ما أي من الظاىر ، يفيم لم معنى منو يفيم إذ وضوح؛ زيادة فيو  نجد الذي
 يفيد الذي لمنص المغوي لممعنى عودة التعريف ىذا في و .درجة أقصى الى بيانو

أي ما دل ظاىر  " السنة نص " القرآني  و النصو منو  الرفع و و البيان اإلظيار
ى معنى ال يحتمل غيره، فالنص "ما المفظ الدال عملفظيا عميو من االحكام، انو اذن 

ازداد وضوحا عمى الظاىر، لمعني ال يحتمل غيره، فالنص "ما ازداد وضوحا عمى 
الظاىر، لمعنى في المتكمم، و ىو سوق الكالم ألجل ذلك المعنى... و النص ما 

 4يحتمل اال معنى واحدا، و قيل ما ال يحتمل التأويل"

                                                           
1
 .77-75/ ص :3، ج7>>4747/4، 36ابن المنظور، لسان العرب، تحقٌق مجموعة من االساتذة، دار صادر، بٌروت، ط  

2
 .7:5، ص 38، ج93>3/4;46أحمد رضا، معجم متن اللغة، منشورات دار مكتبة الحٌاة، بٌروت، لبنان،   

3
 .478-477، ص 4;>4734/4، 34السٌد أحمد عبد الغفار، التصور اللغوي عند االصولٌٌن، مكتبات عكاظ للنشر، االسكندرٌة، ط  

4
 .584، ص 4>>4، 34الجرجانً، التعرٌفات، دار الكتاب اللبنانً، المصري، بٌروت، القاهرة، ط  
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 "رانيا ستطور"ورد في لسان العرب 

"النص رفعك الشيء. نص الحديث ينص نصا رفعو وكل ما أظير فقد نص ومنو 
ه( النص أممو سينتيي األشايء ومبمغ أعصاىا 073السنعة وقال االزىري )ت 

ومنو نصفت الرجل إذا استقصيت مسألتو عن األشياء ومنو نص الناقة إذ استخرج 
والنص عند 1جيدىا : إلى الرافعة " أقصى سيرىا ونص الشيء متنيا ونصت الظبية 

الفقياء وىو نص القرآن الكريم ونص السنة أي منازل ظاىر لفظيما عميو األحكام 
فالنص في عمم الحديث ىو التوقيف والتعيين والنص في الكتابات األمولية، والفقيية 

الكريم وىو مجموعة القواعد المستمرة من الكتاب السنة غذا تعتمد القاعدة  ىو القرأن
النقصية عمى : أن ال اجتياد مع وجود النص وىناك النص والرأي أو التنقل 

 2والعقل.

 النظرية و المعرفية التوجيات بتعدد النص مفاىيم تعددت االصطالح، في و 
 في أساسا يكمن النص ماىية حول االختالف فإن عميو و المختمفة، المنياجية و

 و يتجسد مفيومو و نظريتو، و النص فحدود دراسة؛ من الغاية و التصور، اختالف
 .العديدة المنطمقات تمك وفق يتبمور

 عند النص من حظا أوفر يكن لم المساني، االصطالح في – النص و 
 حيث النظر؛ وجيات بتعدد تعريفاتو تعددت " نص " و حاال أسعد فقد األصوليين،

 " جممة ،" النص تعريف في االتجاىات ىذه بين شديد اختالف فثمة مصطمح يكن لم
 .أخرى أحيانا اإلبيام و أحيانا، التناقض حد إلى مصطمح من حظا

 

                                                           
1
 لسان العرب. المرجع السابق.   

2
 المرجع  نفسه.  
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 تعريف لسانيات النص:. 2

تعتبر لسانيات النص فرع معرفي جديد بالتدرج في النصف الثاني من  
الستينات و النصف األول من السبعينات، ييتم بدراسة النص باعتباره الوحدة المغوية 
الكبرى و ذلك بدراسة جوانب عديدة أىميا الترابط أو التماسك و وسائمو و أنواعو و 

المشاركين في النص )المرسل و  االحالة و أنواعيا، و السياق النصي، و دور
المستقبل(، و عميو توجب عمى المساني النصي "أنو عمم شامل، و ال عمى أنو أيضا 

بل يجب عمى المساني النصي  (Vandijik 1980)"عمم النص" بمفيوم فان ديك 
"أنو شام، و ال عمى أنو أيضا عمم النص بمفيوم النصوص و صياغتيا مع احاكتو 

 1الية و االجتماعية و النفسية العامة".بالعالقات االتص

اذن يجب  تناول الشروط االتصالية لتوظيف النصوص *في الدراسات  
لكن من جية أخرى، ال يجب عمى لسانيات النص أن تستبيح لنفسيا الرغبة  -لنصية

في الكشف عن الفصائل و الوحدات ذات العالقة بالسياقات االجتماعية في ابحاثيا 
التشخيص المناسب ليذه الوحدات األساسية يتطمب وسائل أخرى غير الخاصة، ألن 

تمك التي يممكيا ىذا الفرع المغوي، حيث نجد مثال، ان "أبنية النصوص ليست في 
الواقع اال نتائج عمميات نفسية، مما يسمى لقطات سريعة إلظيار نتائج االجراءات 

النص تقتصر عمى االىتمام  االدراكية عمى السطح" و ىذا ما يجعل وظيفتو لسانيات
بـ بنية النصوص المغوية و مراعاة الفضاءات الذىنية )المشركة بين مبدع النص و 

 2مستقبمو(

                                                           
1
هـ ، ص >474/;>>4نع هاٌن منٌه، دٌتر، مدخل الى علم اللغة النصً، جامعة الملك سعود، الرٌاض، الممكلة العربٌة، فولفجا   

54. 
2
 .496، ص 5334صالح بلعٌد، نظرٌة النظم، دار هومة للنشر و التوزٌع، الجزائر،   
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و ىذا ما يتضح في تعريف المغوي "روك" اذ يقول: اخدت المسانيات النصية  
بصفتيا العمم الذي ييتم ببنية النصوص المغوية و كيفية جريانيا في االستعمال شيئا 

شيئا مكانة ىامة في النقاش العممي لمسنوات األخيرة، فال يمكن اليوم أن نعدىا ف
مكمال ضروريا لألوصاف المغوية التي اعتادت أن تقف عن الجممة معتبرة اياىا 

الدراسة المسانية عمى  تأسيسأكبر حد لمتحميل بل تحاول المسانيات النصية أن تعيد 
ا ال يعني أننا نعتمد المعنى المتداول بين قاعدة أخرى ىي النص ليس غير، لكن ىذ

الناس لمنص، بل ينبغي أن ندرج في مفيومنا لمنص كل أنواع األفعال التبميغية التي 
 1المغة وسيمة ليا.  تتخذ

ف الكالم منفردا عن النظر خمدون في قولو: فمياذا كان فن تأليو قد أشار بن  
الى ضرورة اتجاه لساني ينتقل من النحوي و البياني و العروضي"، و كان بع سعي 

 ليف الكالم". ة الى نحو النص أو بمصطمحو "فن تأنحو الجمم

و نجد اتجاه آخر "نحو النص" لصاحبو فانديك، التي تعتبر محاولتو ىي  
أكثر المحاوالت توفيقا، حيث يسعى من خالليا الى صياغة نموذج تحميل النص، 

و التويميدي التحويمي بشكل خاص مثل: حيث قدم معايير ترجع أغمبيا الى النح
الحدف، االضافة، التتيب، )اعادة الترتيب( و غيرىا، ىذا في معالجة األشكال 
النحوية، أما عن معالجة األشكال النحوية، أما عن معالجة االشكال الداللية، فقد 
 استعمل االستبدال أو االجالل، باالضافة الى المجاورة و االزدواج و التوازي  و
المشابية و غير ذلك، و لم يقتصر تحميمو عمى عناصر دالئمية و نحوية فقط، بل 
انو عمميو التواصل و السياق، و عناصر تداولية أخرى كثيرة، و يرى أنو ال يمكن 

و من ىذا   -، ففيمو لسانيات النص 2االستغناء عنيا لفيم النص، و تفسيره
                                                           

1
 .:49ص  ،5333خولة طالب االبراهٌمً، مبادئ فً اللسانٌات، دار القصبة، الجزائر،   

2
سعٌد حسن البرحٌري، علم لغة النص )المفاهٌم و االتجاهات(، الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر، لونجان، مكتبة لبانر، ثائرون،   

 .:63، ص :>>4، 34ط
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لألبنية النصية بكل مستوياتيما  وصف العالقات الداخمية و الخارجية -المنظور
المختمفة ) النحوية التركيبية، الداللية، التداولية، السياقية..( ألن لقارئ القدرة عمى 

 انتاجيا و فيميا و تعسيرىا في اطار نظرية داللية  و تداولية، نحوية األساس. 

و ذلك سعيا منو لموصول الى نظرية كمية لمنص، تعالج كل جوانبو فكانت  
ي البداية نظرات جزئية أخدت في التالحم شيئا فشيئا، ثم تضاعفت عند المكونات ف

النصية لديو، حتى تمكن من عقد نموذجو التحميل لمنص الى حد استحال معو فيمو 
دون معرفة جدية بقواعد المنطق و األسس الفمسفية أو المعرفية و التداولية العميقة 

 1لمنص و التحميل معا. 

 

 

 النصية: تعريف. 3

ان مفيوم النصية يقوم عند مفكري لسانيات النص عمى أساس مفيوم النص   
بمختمف جوانبو، فيي خاصية تطمق عمو كونو نصا، فيتميز عما ليس نصا، ألنيا 

 مجموعة معايير تحدده طالما كان كذلك. 

و النصية أىم مبحث في لسانيات النص، و قد خصت النص بالدراسة من  
ردة تتولد بيا جميع ما نسعو، و نطمق عميو لفظ  "نص" و يكون ذلك حيث "بينة مج

برصد العناصر القارة في جميع النصوص المنجزة ميما كانت مقامتيا و تواريخيا و 
 مضامينيا.   

                                                           
1
 .554-553سعٌد حسن البحٌري، المرجع نفسه، ص   



 مدخل 

 

14 
 

ه المعايير ىي خصائص معينة، تميز الصوص بتوافرىا فييا، و تتنافى و ىذ 
 ية. المغوي أو المتتالية الجمالالمقطع النصية اذا تنافت ىذه المعايير من 

أما النصية عند "قراند" و "داليسمر" فيي مشروع إليجاد النصوص و  
و ىي سبعة كما جاءت في كتاب " قراند" المعنون  -استعماالتيا، كما اسمفنا القول

 "النص و الخطاب و االجراء"  و ىي كالتالي: 

 . االتساق:1

العناصر السطحية عمى صورة وقائع و ىو يترتب عمى اجراءات تبدو بيا   
يؤدي السابق منيا الى الالحق، بحيث ليا الترابط الوصفي، األمر الذي يمكننا من 

.و لن نطنب في ىذا العنصر ألنو مدار الحديث في المبحث 1استعادة ىذا الترابط"
 التالي تماشيا مع طبيعة البحث. 

 

 . االنسجام: 2

و يتطمب ىذا المعيار العديد من االجراءات، األمر الذي تتنشط بيا عناصر  
المعرفة إليجاد الترابط المفيومي و استرجاعو، و تشمل الوسائل التي تحقق االلتحام 
في ىذا المعيار عمى العناصر المنطقية كالسببية و العموم و الخصوص، و 

ات، و المواقف و السعي الى معمومات عن تنظيم األحداث و األعمال و الموضوع
التماسك فيما يتصل بالتجربة االنسانية، و يدعم االلتحام بتفاعل المعمومات التي 

 يعرضيا النص.

                                                           
1
 .436روبرت دي بوقراند، النص و الخطاب و االجراء، ص   
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و عميو، تنتفي النصية عن بانتقاء أحدىما، فاالتساق و النصية و االنسجام  
مصطمحات من الضروري تحققيا في النص طالما ىو كذلك، كما أنو يمكننا أن 

عمى متتالية جممية ما منسجمة عندما تكن كل جممة فييا، تقبل التفسير و  نقول
التأويل في خط داخمي، يعتبر امتدادا بالنسبة لتفسير غيرىا من العبارات الماثمة في 

 ىذه المتتالية أو ن الجمل المحدودة المتضمنة فييا. 
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 ول: تأويل النصالمبحث ال 

من القضايا النقدية التي احتمت موقعا ميما في العصر الحديث، في الفكر  
حدث  تبوأت، و نظرا ليذا الموقع الذي التأويلالعربي و الغربي عمى السواء قضية 

بعممية القراء اذ أصبح القارئ ىو القطب االساس و المنتج  يسمىتطور خطير فيما 
 في ىذه العممية.

قضية حديثة بل ىي قديمة ضاربة بجرانيا في اعماق  التأويلو ىذا ال يعني ان 
 التاريخ.

 لغة و اصطالحا:  التأويل

مصدر لمفعل اول الرباعي، و ثالثية آل "الذي مصدره "االول. جاء  التأويل 
سؤول أوال و ماال: رجع و أول اليو الشيء،  الشيءفي المسان: " االول: الرجوع آل 

، و تدبير الشيء و 1: فسرهتأولوو قدره، و اولو و  دبره تأولورجعو. و أول الكالم و 
 تقديره ىو النظر في عاقبتو. 

لقد ميز القدامى التفسير من التأويل حسب وظيفة كل منيما تبعا لما تدعو  
اليو نوعية المفظ من حيث كونو ظاىر المعنى أو خفيو، قال الزكرشي: " و قال ابو 

ية التأويل صر اآلغوي و الكواشي و غيرىم: " لحبيب النيسابوري و المالقاسم بن ا
الى معنى موافق لما قبميا و ما بعدا، تحممو اآلية، غير مخالف لمكتاب و السنة من 

 2طريق االستنباط. 

                                                           
1
 . 4:5، 4:7 ط، د ت. ص، د 9تح ، ج، دار المعرف ، القاهرة، سان العربعبد هللا علي الكبير، محمد أحمد حسب هللا، ل  

2
 . 483ص .3;>4، 36تح، دار الفكر للطباعة و النشر، ط ،5البرهان في علوم القرآن، جمحمد أبو الفضل ابراهيم،    
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بالظاىر و أما  يتعمقو لعل في ىذه التحديات ما يبين الفرق بينيما، فالتفسير  
مع قطع النظر  تأويلمن حيث ىو : أما التأويل قال آدميالتأويل فالخفي، و لذلك 

مدلولو الظاىر منو مع احتمال لو. عن الصحة و البطالن ىو حمل المفظ عمى غير 
1 

و اذا كان التأويل ىو الصرف المفظ عن معناه الظاىر الى معنى محتمل،  
 2فان ىذا الصرف ال يقوم عمى القطع بل يسير في ساحة الظن.

التفسير فمو كان التفسير مرادفا  لمتأويل لما  و يظير جميا أن التأويل يختمف عن 
دعا الرسول صمى اهلل عميو و سمم لبن عباس بقولو: " الميم فقيو في الدين و عممو 
التأويل". و لما خصو بذلك. فالتأويل بمعانيو المختمفة،  فعل يتميز بو أفراد، كتأويل 

أويل االحاديث ..." و يوسف لمرؤيا قال تعالى " و كذلك يجتبيك ربك و يعممك من ت
منو ما ال يكون اال اهلل تعالى "و ما يعمم تأويمو اال اهلل" و قولو تعالى: لنعممو من 
تأويل االحاديث داللة عمى أن التأويل الصحيح الحقيقي تتفرد بو فئة متميزة من 
الناس.  و قد جاء الجرجاني في االصل الترجيع و في الشرع صرف المفظ عن 

الى المعنى يحتممو اذا كان المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب و السنة  معناه الظاىر
مثل قولو تعالى: " يخرج الحي من الميت"  ان أراد ه اخراج الطير من البيضة كان 
تفسيرا، و ان أراد اخراج المؤمن من الكافر أو العالم من  الجاىل ككان تأويال." 

الذىن و ىو موافق ال لمواقع، أما المعنى فالمعنى األول ىو الظاىر المتبادر الى 
االول ىو الظاىر المتبادر الى الذىن  و ىو موافق لمواقع، أما المعنى الثاني فميس 

 حقيقيا و انما ىو عمى سبيل المجاز. 

                                                           
1
 . 4737دار الكتاب العربي، بيروت،  -تح سيد الجميلي >8: 36اآلمدي ) علي بن محمد( االحكام في اصول االحكام، ج  

2
 .669، 4ج .7;>4، 36المكتب االسالمي، بيروت، طر النصوص في الفقه االسالمي،محمد أديب ثالح، تفسي  
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 التأويل عند نصر حامد: 

كان منذ بداية تعامل  تأويموالنص القرآني عند نصر حامد نص تأويمي، و  
مع أنيم يفرقون  يأوونوأن أولئك الذين يقومون بتفسيره انما  و المفسرين االوائل معو،

شأن التفسير، و تغصي من  تعممين، و ىذه التفرقة في نظره "التأويلبين التفسير و 
 قيمة التأويل عمى اساس من موضوعية و ذاتية الثاني. 

تاريخية تفرض امكانية أن يتجاوز  موضوعيةالموضوعية في الحالة االولى  
موقف المعاصرين لمنص،  بتبنياطار واقعو التاريخي و ىموم عصره، و أن  المفسر

  1فيموه في اطار معطيات المغة التاريخية عصر نزولو. و يفيم كما 

فمكون التفسير يتعمق بمأثورات الرعيل المعاصر لمنزول، و ىو الذي كان اقرب الى 
النبع الصافي لمغة العربية التي نزل بو القرآن، ناىيك عنا رووه عن الرسول صمى 
اهلل عميو و سمم، عد أولى من التأويل و افضل باعتبار ىذا االخير فعال ذاتيا، و 

ر بصورة قد تبتعد عن المراد بعدا فاحشا ال سيما بوصفو صرفا لمفظ عن معناه الظاى
 ان كان قائما عمى اليوى. 

فالتفسير من ذلك المنظور ال يعني شيئا اال التأويل، ألن التفسير الصحابة لمقرآن 
الكريم كان تأويال لو. يقول الباحث: " و ال يبالغ الباحث اذا ذىب الى أن التفسير 

ال –الذي نظر اليو عل أنو ترجمان القرآن خاصة ابن عباس  -الصحابة انفسيم
 2يتجاوز اطار التأويل". 

 

                                                           
1
 44 ، ص5336، 38دراسة في تأويل القرآن عنج محي الدين بن ع ربي. المكز الثقافي العربي، ط فلسفة التاويل،  

2
 .45فلسفة التأويل، المرجع نفسه، ص   
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 : التأويميةنحو المقاربة 

لم يدع الفكر العربي العمماني المعاصر منيجا من المناىج الغربية اال حاول  
ي تمك أن يطبقو عمى النص القرآني، و صاحبت تمك المحاوالت نداءات عديدة لتبن

الكالسيكي في قراءة النص  االستشرافيتقد المنيج ينالمناىج فمحمد أركون ىو 
التاريخية فقط، يقو ل بأن  -الفسيولوجيةالديني، و ىو المنيج الذي تمثل في القراءة 

فقط المنجية  نىعمييا و يسلقرآن( تتطمب تطبيق كل المناىج " مادة البحث )اي ا
انتاج المعنى و آثار  . انيا تتطمب التدخل عمى كل مستوياتالتاريخية -الفسيولوجية

 1المعنى من أجل توضيح مالبسات ىذا النص المؤسس. 

و قد اتجو تركيز بعض المفكرين المجددين الى عممية التأويل كمحمد شحرور، و 
أي )نظرية  نصر حامد أبي زيد الذي وجد في النقد الغربي ما اسموه باليرمنيوطيقا

 التأويل( و راح يستمد منيا من المفاىيم ما يراه ضروري لفيم النص القرآني. 

 المبحث الثاني: من مصطمح التفسير و التأويل الى مصطمح القراء 

 القراءة: التحول في المفيوم

ان أول ما تمقاه النبي صمى اهلل عميو و سمم من ربو ىو األمر بالقراءة )اقرأ(،  
و القراءة في اول أمرىا  2تعالى سورة العمق " ِاْقَرْأ ِباْسِم َرِبَك الِذي َخَمَق"في قولو 

كانت مرتبطة بالقرآن ألن اهلل تعالى أمر النبي صمى اهلل عميو و سمم بقراءة ما يوحي 
 اليو مبتدئا بالبسممة. و ال جدال في أن تمك القراءة ليا اطارىا الخاص و محدداتيا،

 .األخويالتي تشمل الدنيوي و  أىدافيا السامةبل ليا آدابيا و 

                                                           
1
 .79، ص 6>>4المؤسسة الوطنية للكتاب الفةميك، د.ط،  محمد نصر أركون/ الفكر االصولي و استحالة التأصيل  

2
 . 34سورة العلق، اآلية  
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و يرى مشروعيتيا  لممقروءحرب يشترط في القراءة أن تكون مباينة  فيذا عمي 
تكمن في ان " تختمف عن النص الذي تقرأه و ان تكشف فيو ما ال يكشفو بذاتو أو 

 ما لم ينكشف فيو من قبل. 

فال مبرر ليا أصال الن االصل  و أما القراءة التي تقول ما يريد المؤلف قولو، 
 1أولى منيا و يغني عنيا. 

و قد شغل فعل القراءة موقعا مميزا "بوصفو موقفا من النص، يرادف )التأويل( و 
)التحميل( و )االستبطان(. بيد أن )القراءة( شحنت في مجال الدرس القرآني بداللة 
خاصة تحيل عمى استمرار مناىج النقد األدبي و المسانيات الحديثة، و لذلك لم يتردد 

ـ ) الحداثية(، و ىو نعت صادق يعبر عن افتتان الباحثون المعاصرون في نعتيا ب
 ىذا المنحى التأويمي بالنموذج الغربي، و جره بعجره و بجره الى ساحة التفسير. 

 استبدال القراءة بالتأويل: 

الذي يعد تفسيرا  -ثر الفكر العربي المعاصر توظيف مصطمح القراءةلقد أ 
ل(، الن التفسير يرتبط في عمى توظيف مصطمحي )التفسير( و )التأوي -عصريا

اصمو بالرواية و السماع و االتباع، و يظل رىين ما خمفو القدامى من نصوص 
، أنو من ضروريات الحداثة الحداثيينشارحة الى حد ما، لذلك يصبح، في نظر 

مجاوزتو" باعتبار ان التفسير القديم قد أجاب عن أسئمة القدماء في بني عالميم 
سير القديم يخص بني العالم الحديث في عصر عرف التصنيع  التقميدي، و أن التف

 2و التكنولوجيا و االعالمية. 

                                                           
1
 53ص  .8>>4، 35المركز الثقافي العربي، طنقد النص،حرب علي،  

2
 ;>، ص 3>>4، 35كمال عمران و آخرون، في قراءة النص الديني، الدار التونسية للنشر، ط  
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ال يعرف حدودا، و تفكيك يروم  تأويلالقراءة في االتجاىات النقدية المعاصرة  
تقويض القداسة و التعالي و فكرة الثبات من أجل فسح المجال فكرة االختالف و 

 التعدد. 

البشري لموحي و ليس لكل تمثل  الممتثلو القراءة انما ىي انجاز النص فيي  
اال أن يمتبس بمقتضيات اآلن و المكان و معطياتيما المتشابكة جبرا ال اختيارا. و 
من ىذا المنطمق تطرح ضرورة قراءة معاصرة لمنص تسعى  من طبيعة النص الى 

 1يخي. المزاوجة بينم البعدين الميتافيزيقي و التار 

ان ىذه الرؤية تبرز بوضوح أثر نظريات القراءة الغربية التي ترى أن النصوص غير 
جاىزة المعاني، غير تامةـ ال تقول كل شيء، فيي لذلك تحتاج الى قارئ لتصبح 

 منجزة وفق الرؤية البشرية المتأثرة بالزمان  و المكان. 

 القراءة و مطابقة النص:

ربي المعاصر مفتوح عمى عدة قراءات، و ليست النص القرآني في الفكر الع 
و منيا أنيا تصل  م واحدت لمنص القرآني، ال يمكن أن تزعىذه القراءات اال تأويال

الى قصد قائمة، أي أن تدعي أنو في مقدورىا أن تدرك الحقيقة، و ىذه الفكرة 
عن  صحيحة من جية ألن القراءات الني ينطبق عمييا ىذا القول ىي القراءات فكت

نفسيا قيود التأويل و التفسير و تزيت بما أنتجتو الفمسفة و النقد الغربي، و راحت 
تطبق عمى القرآن مناىج مختمفة يقوم بعضيا عمى أنقاض بعض، و يعارض بعضيا 
بعضا، و يدعو بعضيا الى التعدد و االختالف، فيي اذا مناىج ال تناسب 

                                                           
1
الدار في قراءة النص الديني،الشرفي، )عبد المجيد(، كمال عمران، المنصف بن عبد الجليل، الباجي القمرتي، وداد القاضي،   
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مكنيا بطبيعتيا الوصل الى قصد خصوصيات النص القرآني و ال مقاصده، و ال ي
 القائل. 

يبعث اهلل رسوال الى عباده و يخفي عنيم ما يريده، و يصعب اعتقاده أن  فمن 
قد وردت آيات كثيرة تبين ان القرآن واضح و منيا قولو تعالى: " و ما عممناه الشعر 

 1و ما ينبغي لو ان ىو اال ذكر و قرآن مبين "

و  "النص يحتمل بذاتو أكثر من قراءة،يقول عمي حبر دعما لمفكرة السابقة:  
ءة في نص ما، ىي حف أللفاظو و ازاحة اأنو ال قراءة منزىة، مجردة، اذ كل قر 

 2لمعانيو.

 القراءة الذاتية: 

و يبدو لمنا أن فكرة ال نيائية القراءات، و مجانبتيا لمنزاىة، و عدم مطابقتيا  
جانب من سبق ذكرىم، نجد  فإلىلمراد المتكمم قد اجمع عمييا أصحاب التجديد، 

حسن حنفي يضيف الى الفكرة أن القارئ يمكنو أن يستغني تماما عن التفاسير 
يفيم معاني النصوص " بل يقرأ القديمة و عن معاجم المغة و الموسوعات لكي 

النص، و في غمضة عين يفيم معناه و يستعممو بوصو حجة. فالنص بيذا المعنى 
 3، بل ىو مجموعة من المتغيرات، يقرأ كل عصر فيو نفسو.ثوابتليست لو 

 قراءة عند عمي حرب: ال

ان التصور الذي قدمو عمي حرب عن النص و قراءتو ليس طريفا في النقد  
ءة ىب اليو عمي حرب ىو أن القراو تصور كان موجودا من قبل، فما يذاألدبي، في

                                                           
1
 .>9سورة يس اآلية:   

2
 .9، ص8>>4، 35علي حرب، نقد الحقيقة، المكز الثقافي العربي، ط  

3
 6>8ص ، :;>4، 34مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، طاسات فلسفية، حسن حنفي، در  
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نوعان: قراءة الى تزويد صاحبيا بالمعرفة، و ىي بالطبع التي نجدىا عند عامة 
 ينتييالقراء، فالقارئ يكتسب من ممارستيا معرفة في حقل معين من المعارف، و 

 نشاطو عند ىذا الحد. 

ا عمى المستوى الداللي، فالنص ليس سوى اختالفو، اذ و يقول عمي حبر: ام 
ىو بيذا االعتبار، ال يقرأ اال عمى نحو مختمف، و ال يولد اال تحولو و نسخو، اذا 
جاز ىذا القول، اذا ال تطابق بينو و بين اي من قراءتو. ألن كل تفسير لو يؤول في 

ي ىي محصمة تفاسيره و نياية المطاف الى القيام مقامو )...( فيوية النص القرآن
 1بقرائو و نسبو الييم.تأويالتو و ىي مجموعة عالقاتو 

 تفكيك النص: 

و القراءة عند عمي حرب ىي تمك التي تغير موقف القراء من الراىن  
تقميدية تقف دون الخوض في  و حول الوجود بكل أشكالو،  و ليس  قراءة بمفاىيمو

 2العقل و الحقيقة... ان استكشاف النص يؤول الى اعادة ترتيب عالقتنا بالوجود... 

ان اجراء التفكيك عمى النصوص و قراءة ما لم تنطق بو ىذه النصوص أو  
عمي حرب عمى المستويات  يؤثرالمسكوت عنو، و المستوى القرائي الذي  تعربو

األخرى باعتباره المستوى الذي يمكنو من وضع يده عمى رائق النص في الحجب و 
و اظيار وجو آخر لمحقيقة. فالقراءة حسب ما يرى " قد تكون شرحا لنص أو  المتقنع

تفسيرا لو و قد تتعدى التفسير و الشرح لكي تكون تأويال و صرفا لما يحتممو الكالم 
فتتجاوز المؤلف و  التأويلي و الدالالت، و لكن قد تتعدى التفسير و من المعان

                                                           
1
 .59علي حرب، نقد النص، المرجع السابق، ص  
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مراده أو المعنى و احتماالتو لكي يكون تشريحا و تفكيكا لمبن ى و اآلليات و 
 1المؤسسات التي تسيم في تشكيل الخطاب و انتاج المعنى. 

 :يمالقد العربي التراث في التفسير عمماء عند النص معايير المبحث الثالث: 

 2:"القرآني النص "الكالم بترابط وعالقتو المناسبة عمم. 1

و    لفيم يشترط إذ والسور، ياتمناسبة اآل يدرس الذي العمم ىو المناسبة 
 الترابط عمى يركز حيث السور، وكذلك قبميا بما تعميقيا ضرورةتفسير اآلية 

 يناسب وفالن المقاربة، :المغة في والمناسبة " :قائال ي الزركش عرفو.بينيا والتماسك
 كاألخوين المتصل، القريب ىو الذي النسيب ومنو ويشاكمو، منو يقرب أي فالنا،
ن ونحوه، العم وابن  ."القرابة وىو بينيما رابط بمعنى متناسبين كانا وا 

 عرض إذا معقول، أمر المناسبة ":فقال فائدتو مبينا العمم ىذا عن يتحدث ونجده
 معنى إلى ومرجعيا اآلية و خواتميا فواتح في المناسبة وكذلك ، بالقبول تمقتو العقول

 الكالم أجزاء جعل وفائدتو ...خيالي أو عقمي خاص، أو عام :بينيما رابط ما
 البناء حال حالو التأليف يصيرو  رتباطل  بالك فيقوى ،بأعناق بعض خذاآ بعضيا

  .ءجزاال المتالئم المحكم،

 المغة عمماء ذكرىا قد عظيمة فوائد المناسبة لعمم أن إلى نخمص وعميو 
 بناء ويصبح جزاء،األ ومتكامل متسقا الكالم يكون بفضمو حيث القدامى، والمفسرون

 عمم في المحدثون المسانيون إليو ذىب ما ذلك ولعل العناصر، ومتالئم ممتحم واحدا

                                                           
1
 .58، ص 5338، 34علي حرب، هكذا أقرأ ما بعد الحداثة، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، ط  

2
، جامعة ابن خلدون، تيارت، 39، المجلد 34دنيا باقل، جهود علماء التفسير في تأصيل معايير النص، المجلة العربية، العدد   

 .:9، ص >534
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 وطّبقو مارسو كنظرية المحدثون بو جاء ما أن نستخمص ىذا وعمى النص، لسانيات
 القرآني. النص سيما وال النصوص عمى قديما العرب والمفسرون المغة عمماء

 :النص بمسانيات وعالقتو النظم. 2

 اآلمر أول في وارتبط كبيرة، عناية بو المغة عمماء أولى وقد قديما النظم مصطمح ورد
 واالتساق االنسجام بمعنى كثيرا اىتم قد نجده الجرجاني القاىر عبد فيذا بالشعر
 في النحو معاني توخي ىو حسبو فاالتساق تحققيا، وشروط آلليات بذكره وذلك
 فييا النحو معاني توخي غير شيئا ليس أنو في النظم وأمر...": يقول حيث النظم
 في لفاظاأل ترتيبيا عمى تحذو ثم نفسك، في أوال المعاني ترتب وأنك الكمم، بين

 .نطقك

 في أثره تقفي في يكمن والذي النظم من الغرض عن تحدث قد نجده كما 
 أن بل النطق في ألفاظيا توالت أن الكمم بنظم الغرض وليس " يقول حيث المعنى

 أن إال النظم فما...العقل افتضاه الذي الوجو عمى معانييا وتالقت داللتيا تناسقت
  "النفس في المعاني ترتب حسب عمى وترتيبيا المعاني، آثار الكممات نظم في تقتفي

 فيحوليا الفضة أو الذىب قطع يذيب الذي بالسباك الناظم شبو قد نجده كما 
 من قطعا واضع  من مثل الكمم واضع مثل أن واعمم ":قال حيث واحدة قطعة إلى
 فيذيب بعضيا في بعض حتى يصير قطعة واحدة. ةالفض أو ىبالذ

 1:القرآني النظم. 3

 ىنا ىا يكمن حيث وآياتو ببعض بعضيا سوره ترابط القرآني بالنظم نقصد 
 فيذا والمفسرين المغة عمماء عند كثيرا النظم مصطمح ورد وقد الالمتناىي، إعجازه
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 حيث وتأليفو نظمو حيث من بالعجيب القرآن يصف )ه 363 ه، 222 (الباقالني
 في متناه التأليف، عجيب النظم، بديع-القرآن يقيد- أنو :الثالث والوجو ": يقول

  "عنو الخمق عجز يعمم الي الحد إلى البالغة

 بنظمو وقع إنما التحدي وأن... ":الشأن نفس في يقول الزركشي  نجد كما 
 عمما، شيء بكل أحاط اهلل أن إعجازه ووجو ألفاظو، فياحة وتوالي معانيو وصحة
 لفظة أي   بإحاطتو عمم القرآن من المفظة ترتبت فإذا عمما، كمو بالكالم وأحاط

 إلى القرآن أول من لكذك ثم المعنى، عدب المعنى ويتبين ولىال  تمي أنتصمح 
 "آخره

  آلية مترابطا متماسكا النص تجعل التي والمعايير لياتأىم اآل من لعل 
 النص بناء في دورىا ونبين نتتبعيا أن البحثية الورقة ىذه في وسنحاول ،العطف
 مدونة بعدىا يوسف سورة في أنماطو أىم سنرصد حيث القرآني النص وخاصة
 .البحث

 1:النص تماسك في ودوره العطف. 4

 متتالية النص يعد حيث النحوي االتساق وسائل من وسيمة العطف يعد 
 آليات بيا ونقصد أجزائو، بين تصل وعناصر آليات إلى تحتاج خطيا متعاقبة
 حيث "الوصل " مصطمح الحديثة الدراسات في العطف مصطمح ويقابل.العطف
 السابق مع الالحق بيا يترابط التي لمطريقة تحديد " بأنو حسن ورقية ىاليداي عرفو
 اإلضافي الوصل وىي أنماط أربعة إلى قسماه قد ونجدىما 20 ."منظم بشكل

 والزمني. والسببي ي والعكس

                                                           
1
 .3:دنيا باقل، المرجع السابق، ص   
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 الظاىرة باعتبارىا وذلك والفصل بالوصل العطف قضية العرب عمماء ربط لقد 
 لقضية حصرىم وىو عمييم أخذ ما يذكر حسان تمام ولكن .قيمتو وتكسبو تقابمو التي

 اقتصارىم البالغيين موقف في ينتقد ما وأول ":قال إذ الواو حرف في والفص الوصل
 ...دواتاأل من الواو بغير تترابط العربية في فالجممة العطف، واو عمى الوصل في

 والتعقيب، لمترتيب أحيانا يكون إذ الجمع مطمق عمى مقصورا ليس ذاتو والعطف
 دامت ما لو مبرر ال الجمع ومطمق الواو عمى واالقتصار والتراخي ولمترتيب

  "الجمل بين عالقات تمثل ال خرىاأل الحتماالتا

 "النسق عطف "ونقصد الثاني النوع فيو البحثية الورقة ىذه في يعنينا الذي أما 
 أي "واحد نسق عمى جاؤوا ": ول نق التتابع، ىو عثيمين ابن عرفو مثمما والنسق

  .متتابعين



التحليل النصي نماذج من السور                                   الفصل الثاني  
 

29 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاوي 

 التحليل الىص ي مع هماذج من السور 

 كتاب علم اللغة الىص ي بين الىظرية و التطبيق ()دراسة الفصل السابع من 

 



التحليل النصي نماذج من السور                                   الفصل الثاني  
 

30 
 

الفصل الثاني: التحميل النصي نماذج من السور )دراسة الفصل السابع من 
 (عمم المغة النصي بين النظرية و التطبيق  الكتاب

 
 بطاقة فنية لمكتاب  المبحث األول:

 : الظاهرية الدراسة 1.1
 الفقى. ابراىيـ صبحي: لممؤلف الكامل االسم
  التطبيؽ. و النظرية بيف النصي المغة عمـ: الكتاب عنوان
 الثاني. :الجزء
 صفحة 268: الصفحات عدد
  .16 /23 : الكتاب حجم
 القاىرة. التوزيع، و النشر و لمطباعة قباء دار: النشر مكان و دار

 .2000 النشر: تاريخ
 )أخضر(. االمامية الواجية حيث مف الكتاب لوف لمكتاب: الخارجي الوصف

 .فصوؿ ثالثة: الفصول عدد
  : المراجع و المصادر

 05ط القاىرة، المصرية، االنجمو مكتبة الشعر، قىيموس أنيس، ابراىيـ، 
 ـ.1978
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 الزىراء، مكتبة التراث، و المعاصرة بيف االسموب دراسة درويش، أحمد 
  د.ت. مصر، القاىرة،

 الطباعة دار الفصؿ، ضمير في الفصؿ القوؿ اهلل، عبد العزيز عبد أحمد 
  ـ.1986-ىػ1406 األولى، الطبعة مصر، المحمدية،

 التراثية الشخصيات توظيؼ دراسة الشعري، التناص أشكاؿ مجاىد، أحمد، 
 ـ.1998 مصر، لمكتاب، العامة المصرية الييئة

 ـ.1988 ،02ط القاىرة، الكتب، عالـ الداللة، عمـ عمر، مختار أحمد 
  عالـ مجمة المنيجية، ضبط و العربي االلسني المصطمح عمر، مختار أحمد 

  ـ.1989 العشروف، المجمد الثالث، العدد االلسنية، عدد الفكر،
 عمـ البالغة، و االسموب دراسة االدبية، الدراسات و المغة عمـ ،شبمنر برند 

 التوزيع، و لمشنر الفنية الدار الرب، جاد محمود د. ترجمة النصي، المغة
  ـ.1991 أولى، طبعة القاىرة،

 الدار التوزيع، و لمنشر الثقافة دار المغة، في البحث مناىج حساف، تماـ 
  ـ.1986 المغرب، البيضاء،

 الييئة النصية، المسانيات و العربية البالغة بيف البديع المجيد، بدع جميؿ 
  ـ.1406 مصر، لمكتاب، العامة المصرية

 و لمدراسات عيف احصائية، أسموبية دراسة األدبي، النص في مصموح، سعد 
  ـ.1993 -ىػ1414 ،01ط القاىرة، االجتماعية، و االنسانية البحوث
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  الباطنية: الدراسة  2.1
  الكتاب: عنوان شرح

 ىذا لمفيوـ النصييف العمماء التعريفات تعددت قد النصي المغة عمـ 
 أشكاؿ كؿ بناء تحكـ التي المغوية األشكاؿ عف تخرج ال جميعيا و المصطمح،

 عمى عرفو الذي بوجراند( )دي ىؤالء مف و أوال، النص بتعريؼ بدأ أكثرىـ و النص،
 صدوره رورةض ذلؾ الى يضاؼ و االتصاؿ، تيدؼست معنى ذات لغوية تشكيمة أنو:"
 الضروري مف ليس و معينة، زمنية حدود ضمف أكثر أو مشارؾ عف النص( )أي
 وحدىا. الجمؿ مف النص يتألؼ اوف

 تحقؽ لغوية مجموعات أية أو مفردة كممات أو جمؿ مف النص يتكوف فقد 
 الصمة مف النصوص بعض بيف يكوف فقد أخرى جية مف و االتصاؿ، أىداؼ

  خطابا. تكوف الف يؤىميا ما المتبادلة
  :هي و وظائف النصي المغة فمعمم

 الجممة بي=تعييف ذلؾ و ، النص مكونات توضيح اي النص وصؼ أوليا: 
 و الشكمية الروابط بياف مع النص، في المتناولة الموضوعات توضيح و فيو األولى

  فيو. الموجودة المعنوية
 بؿ فقط الداخمية الروابط بياف عمى يقتصر ال الذي النص تحميؿ :ثانييا 

 أيضا. ةالخارجي الروابط توضيح الى ييدؼ
  : الكتاب قيمة و أهمية

 الكتاب ىذا أىمية تكمف و العربي األدب في بالغة قيمة و أىمية الكتاب ليذا 
 : في

 أىميتو. و طبيعتو النصي، المغة عمـ مفاىيـ  
 النصي. التحميؿ أنماط أىـ 
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 الخروج لنا  ليا تتيح التي المفاىيـ و المبادئ و القواعد أي  الضوابط معرفة 
 فصولو و فقراتو و النص جممة بيف يربط أرحب نطاؽ الى الجممة نطاؽ مف

  ابوابو. و
 النصي. التماسؾ تحقيؽ  
 التماسؾ. وسائؿ الى التوكيد و النعت اضافة  
 في أىمية معرفة  النحوي، النمط تكرار أي المكية السور في التكرار وجود 

  السور. آيات بيف خاصة الشكي التماسؾ تحقيؽ
 الوسائؿ. عبر معاصر نصيا تحميال النص تحميؿ كيفية  
 الوسائؿ. مف النص عمـ موقؼ 
 النصي. المستوى معرفة  
 القصصي. النص باألخص و لنص، المكونة األحداث ترتيب أىمية 
  مرجعية عمى لمتماسؾ ققةمح النصي التحميؿ وسائؿ أف أيضا معرفة 

  ذؼ.الح و المناسبة و التكرار و التوابع و الضمائر
 في األساس حجر يمثؿ النصي التماسؾ أف الكتاب ليذا دراستنا أكدت قد و 

 ألنو المعاصر، النصي التحميؿ ىو النصي التماسؾ ألف المعاصر، النصي التحميؿ
 و االجتماعي، و المغوي بالسياؽ و الممتقى، بدور أيضا ييتـ -التماسؾ أي–

 في المساعدة األخرى جوانبال تمثؿ ىذه و المتمقي، و النص و المنتج بيف الواصؿ
  النصي. التحميؿ
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 1590/2012 الفقى" ابراهيم صبحي " بالمؤلف التعريف 2.2

 
 البشرية، لمتنمية الكندي المركز ادارة مجمس رئيس و مستشار و مدرب و خبير ىو

 تتكوف التي العالمية الفقى ابراىيـ شركات مجموعة ادارة مجمس رئيس و مؤسس و
 المركز باإلحياء، لمتنويـ الكندي المركز البشرية، الطاقة لقوة الكندي مركز ) مف

  الميتافيزيقا. عمـ في دكتور ىو و  البشرية( لمتنمية الكندي
  مؤلفاته: 3.2
 متوفرة كتب عدة لو و االنجميزية، و الفرنسية، الى بعضيا ترجـ مؤلفات عدة لمفقى

 مؤلفاتو: فمف األرشيؼ و المكتبة في
 التفكير قوة  
 لمنجاح العشرة المفاتيح 
 التسامح و الحب قوة  
 توثر بال حياة  
 حياتؾ عمى سيطر  
 القيادة سحر 
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 المبحث الثاني: دراسة فصل من كتاب )التحميل النصي لنماذج من القرآن الكريم(

  :تعريف الحذف و أسبابه .1

 النحو عمماء اصطالح وفي المغة معاجـ في تعريفات عدة في الحذؼ ورد 
 .والصرؼ

 : المغة في الحذف 1.1

  طرفو مف قطعو حذفو الشيء حذؼ :المساف في جاء 

 والحذؼ قطعة، منو فقطع ضربو حذفاً  بالسيؼ رأسو حذؼ :الصحاح وفي 
 العروس تاج ومف  حذفاً  يحذفو حذؼ تقوؿ جانب عف والضرب جانب عف الرمى

 : القاموس جواىر مف

 كما الدابة ذنب مف وكذا أخذه، إذا شعره مف وحذفو أسقطو حذفاً  يحذفو حذفو 
اـ طرفو، مف قطعو : حذفاً  وحذفو غيره وقاؿ ، الصحاح في  مف الشعر يحذؼ والحجَّ

 . ذلؾ

 حذؼ "ؼ ذ ح " باب مف الصحاح مختار " كتابو في لرازيا أبوبكر أورد 
 منو فقطع ضربو إذا بالسيؼ رأسو وَحَذؼَ  بيا رماه بالعصا وحذفو اسقطو الشيء

 . قطعة

  بفتحتيف " حذفةً " الواحدة الحجاز غنـ مف صغار سود غنـ والَحَذؼ   
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 يحذفو الشيء حذؼ " الحذؼ "البالغة عمـو في المفضؿ المعجـ" كتاب وفي 
 1.إسقاطو الشيء وَحَذؼ ، طرفو مف قطعو : حذفاً 

 أطمؽ مف وىناؾ والدراسة بالبحث الظاىرة ىذه القدامى المغويوف تناوؿ لقد 
 ليا والبالغة النحو بيف متوسطة ظاىرة الحذؼ أف وبما اإلضمار، مصطمح عمييا
 بيف يفرقوف النحاة فإف البالغة، في امتدادأيضا  وليا النحو في متأصمة جذور

 .واإلضمار الحذؼ

 يقولوف حيث « بضمير تقديره أمكف حيثما وذلؾ يحذؼ وال يضمر الفاعؿ إف 
 .عنو يستغنى قد ما وبالمحذوؼ منو بد ال ما بالمضمر يريدوف فكأنيـ مستتر

 فما المحذوؼ أما فقط، نخفيو ولكف الجممة في نحتاجو ما المضمر كأف أي 
 فقد المضمر أما يقدر ولكف يظير ال والمحذوؼ ،صالأ عنو االستغناء نستطيع
 2.يظير أو يضمر

 

  3أسباب الحذف: 2.1

نعمـ جميعا أف لكؿ شيء سبب يستدعي حدوثو، سواء كاف ماديا أو معنويا،  
أو حتى لغويا، ففي المغة نجد كثيرا مف الظواىر التي كاف مف وراءىا عدة أسباب، و 
ظاىرة الحذؼ احدى ىذه الظواىر التي ىي ضرورة ناتجة عف تضافر عدة أسباب 

 مختمفة. 

                                                           
1
" / ص بٌروت " محمد الشٌخ ٌوسف ، هحقق ، للطباعة العصرٌة المكتبة – الصحاح مختار – الرازي القادر عبد بكر أبً بن محمد  

54. 
2
 .44، ص 8811، مارس، 465أحمد أبو رعد، ظاهرة الحذف، مجلة البٌان الفكرٌة الشهرٌة، اصدار رابطة األدباء، الكوٌت، العدد   

3
تونسً حورٌة، كوردي أحالم، ظاهرة الحذف و غرضها البالغً فً اللغة العربٌة، شهادة لٌسانس، كلٌة اآلداب و اللغات، جامعة   

 .84، ص 4182-4184أكلً محند أو لحاج، البوٌرة، 
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 كثرة االستعماؿ 
 .طوؿ الكالـ 
 ب التركيب.الحذؼ بسب 
 .الحذؼ لشيرة المحذوؼ 
 الزماف لتقاصر الحذؼ 
 اإلتٌان بسرعة لإلٌذان الحذف 
 الفواصؿ لرعاية الحذؼ 

و في األخير اف السبب الرئيسي في كؿ حذؼ ىو ما عبر عنو عبد القاىر   
الجرجاني رائد البالغة العربية في قولو "انؾ ترى كيؼ تتفادى مف اظيار ىذا 
المحذوؼ و كيؼ تأنس الى اضماره و ترى المالحة كيؼ تذىب اذا أنت رمت 

 1التكمـ بو.
 2. التحميل النصي لنماذج من السور المكية:2

 أف التحميؿ النصي يركز عمى عدة جوانب ىي:  
 .تقدير المحذوؼ 
  .الصمة بيف المحذوؼ و الدليؿ عميو أو المذكور 
  .الصمة ىذا الحذؼ بكؿ مف المرجعية و التكرار 

اذ انو الذي يستطيع تحقيؽ ىذه الجوانب مف خالؿ تفكيكو لمنص القرآني، و  
ليست أنماطو كميا تسيـ مباشرة في ، الحذؼتجدر االشارة الى ىذا السياؽ الى أف 

 تحقيؽ تماسؾ النص، بعيدا عف ىذه الوظيفية، مثؿ قولو تعالى: 
 .23" األنعام ون  ق  ت   ي    ين  لذ  ل   ر  ي   خ   ة  ر  اآلخ   ار  لد  ل   " و  

                                                           
1
 .86تونسً حورٌة، المرجع السابق، ص   

2
م، 4111، القاهرة، 18ق، دار قباء للطباعة و النشر و التوزٌع، ط صبحً ابراهٌم الفقى، علم اللغة النصً بٌن النظرٌة و التطبٌ  

 .444ص 
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فالتقدير: يتقوف اهلل، لداللة السياؽ، لكف ليس ىنا ما يحاؿ اليو المحذوؼ، و  
يصعب القوؿ بإمكانية تحقؽ التماسؾ، و أوؿ ليس ىنا نمط التكرار، و عميو 

 النماذج ىي سورة "األنعاـ".
 سورة األنعام:

تذخر السورة بحشد كبير مف المواضع التي تمثؿ ظاىرة حذؼ االسـ و الفعؿ  
و العبارة و الجممة، و الحذؼ لـ تقتصر ميمتو عمى تحقيؽ التماسؾ بيف عناصر 

ثر مف جممة، و لنبدأ بتحميؿ اآليات التي أكالجممة الواحدة، بؿ تحقؽ التماسؾ بيف 
  1بيا حذؼ لالسـ، اذ يقوؿ تعالى:

 .32" ر  ح  الب   و   الب    ات  م  ل  ظ   ن  م   م  يك  ج  ن  ي    ن  م   ل  " ق  
 .32" ق  ال   ر  ي   ى اهلل غ  ل  ع   ون  ول  ق  ت    ت م  ن  ا ك  "ب   
 .701ا" كو  ر  ش  ا أ  اهلل م   اء  ش   و  ل   "و  
 .771 "و  ي  ل  اهلل ع   م  س  ا   ر  ك  ا ذ  و م   ل  ك  "ف  

                                                           
1
 .442 -446صبحً ابراهٌم الفقى، المرجع السابق، ص ص   

 اآلية الدليل المحذوف سابق الحق المرجعية نوع التماسك
بيف عناصر جممة 

 واحدة
)ظممات(  سابؽ ستبؽ داخمية

 البحر
 63 ظممات

بيف عناصر آية 
 واحدة

 93 شيء شيء - الحؽ داخمية

بيف عناصر أية 
 واحدة

 و لو شاء اهلل - الحؽ داخمية
 )عدـ شركيـ(

أشركواما   107 

 118 فكموا فكموا 'أكال( ستبؽ - داخمية بيف عناصر آية واحدة
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اذ تحقؽ التماسؾ عمى مستوى النص، ليذا فالدليؿ في ىذه النماذج مقالي،   

يرى الباحث أف الدليؿ المقالي ىو الذي يسيـ في تحقيؽ التماسؾ، التماسؾ الشكمي 
 و الداللي بيف العناصر النص. 

و نظرا ألف المضاؼ و المضاؼ اليو يعداف مف قبؿ االسـ الواح، فقد اندرجا   
 تحت  الحذؼ االسـ الذي يسيـ في تحقيؽ التماسؾ. 

و في حالة ذكر الدليؿ داخؿ اآلية، سواء كاف سابؽ أو الحقا فاف المرجعية   
 تكوف داخمية، و ىذا يحقؽ التماسؾ بيف عناصر النص الواحد. 

  1يقوؿ تعالى: بيا حذؼ فعؿ فيي كالتالي،ي أما اآليات الت
 .07" ض  ر  األ   و   ت  وا  م  الس   ق  ل  ي خ  هلل الذ   د  م  ال  "

 .02" ون  ب  س  ك  ا ت  م   م  ل  ع  ي    و   م  ك  ر  ه  ج   و   م  ك  ر  س   م  ل  ع  "ي   
 .18" وب  ي  ا   و   ان  م  ي  ل  س   اود و  د   و  ت  ي  ر  ذ   ن  م   و  
  .730" و  ن  اط  ب   و   ث   ال   ر  اى  وا ظ  ر  ذ   و  

                                                           
1
 .448، 441صبحً ابراهٌم الفقى، المرجع السابق، ص ص   
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و يالحظ أف الحذؼ لـ يكف لمفعؿ وحده، اذ أنو حذؼ الفاعؿ أيضا، حذؼ  
عنصر الفعؿ، مثؿ )خمؽ، جعؿ، يعمـ(، بينما حذؼ الجممة يكوف )فعمية، اسمية(، و 

 ".120-84-03-01ىذه النماذج " الدليؿ في

و ال شؾ أف المتمقي ىنا عمى وعي تاـ بيذا التقدير لممحذوؼ، حتى تمكف  
 مف فؾ شفرة النص، و الربط بيف عناصره المذكورة المحذوفة. 

و قد تنوعت المرجعية، غير أف ىناؾ نموذجا أثر الباحث تسمية مرجعتيو  
 مربط بيف عناصر اآلية الواحدة."مشتركة" و أيضا المرجعية كميا داخمية ل

  1أما نماذج حذؼ جممة أو أكثر، فمنيا قولو تعالى: 

 .73هلل"  ل  ق   ض  ر  األ   و   وات  م   الس  ا ف  م   ن  م  ل   ل  "ق  

أي: قؿ ما في السموات و االرض هلل، فالمحذوؼ "ما في السموات و  
 األرض"، و ذلؾ لوجود دليؿ بالتركيب نفسو في الجممة السابقة، جممة االستفياـ. 

 و أيضا قولو تعالى: 

 .73" د  ه  ش  أ   ل   ل  ى ق  ر  خ  اهلل آهلة أ   ع  م   ن  أ   ون  د  ه  ش  ت  ل   م  ك  ن  ئ  "أ  

أي: قؿ ال أشيدا أف مع اهلل آلية أخرى، المرجعية سابقة، و المحذوؼ مف  
 لفظ المذكور نفسو. 

                                                           
1
 .421صبحً ابراهٌم القى، المرجع السابق، ص   
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و مف ىنا تتأكد أىمية حذؼ االسـ و الفعؿ و العبارة و الجممة و أكثر، في  
و التي سبؽ شرحيا،  و ذلؾ لينضـ الحذؼ مع تحقيؽ التماسؾ النصي ليذه السورة، 

 في السورة، و ال يقؿ أىمية عنيا.  غيره مف وسائؿ التماسؾ النصي

 سورة الكهف: 

تشمؿ سورة الكيؼ عمى أكثر مف قصة، و القصص لو طابع خاص في  
، اذ انيا تركز عمى الخطوط -في لغة القرآف المعجز –الحذؼ فالقصة تقتضي 

العريضة لمقصة، ثـ تترؾ األمور الثانوية التي يمكف لممتمقي أف يدركيا خالؿ سياؽ 
القصة و تعاقب أحداثيا، و ىذا يبرز التفاعؿ المستمر بيف النص و التمقي، و فيما 

 و المتمقي.  نرى الى انتاج نمط آخر مف التمساؾ، و ىو التماسؾ بيف النص

و النص ذو داللة مفتوحة، و غير ثابتة و سنحاوؿ تحميؿ نماذج مف ىذه  
  1السورة، فمف نماذج حذؼ االسـ قولو تعالى:

 .00ا" ب  ذ  ك    ل  ا   ون  ول  ق  ي    ن  ا   م  ه  اى  و  ف   أ   ن  م   ج  ر  ت    ة  م  ل  ك    ت  ر  ب   "ك  

 .78ا" ط  ط  ا ش  ذ  ا ا  ن  ل  ق    د  ق  "ل  

 .37"  م  ه  ي  ل  ا ع  ن  ر  ث   ع  أ   ك  ل  ذ  ك    " و  
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و يالحظ التماسؾ في النماذج، ألف الدليؿ مذكور لفظا داخؿ اآليات، و  
 ىناؾ نموذج آخر لحذؼ االسـ و الدليؿ، قاؿ تعالى: 

 . 48" ة  رَ مَ  ؿَ وَ أَ  ـ  اك  نَ ق  مَ ا خَ مَ ا كَ ونَ م  ت  ئ  ج   د  قَ ا لَ فَ صَ  ؾَ ب  ى رَ مَ وا عَ ض  ر  ع   " وَ 

 و في األنعاـ: 

 .38"  ة  ر  م   ل  و  أ   م  اك  ن  ق  ل  ا خ  م  ا ك  ون  م  ت  ئ  ج   د  ق  ل   " و  

فالفراغ الذي في سورة الكيؼ يسد مف خالؿ الدليؿ في آية األنعاـ، ليصبح  
التقدير: لقد جئتمونا فرادى كما خمقناكـ اوؿ مرة، و الدليؿ ىنا خارجي مقالي، و مف 

 آلف الكريـ أيضا.قـ فاف المرجعية خارجيةػ و عميو يؤكد التماسؾ بيف سور ا

 ، فمنيا قولو تعالى :فمف أمثمة حذؼ الفعؿ 

 .71" ال  م  الش   ات  ذ   و   ي  م  الي   ات  ذ   م  ه  ب   ل  ق  ن    و   "

المحذوؼ ىنا )و نقمبيـ( ذات الشماؿ، الدليؿ نقمبيـ، المرجعية داخمية سابقة،  
 اذ أف نوع التماسؾ ىنا بيف عناصر اآلية الواحدة. 
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عند القصص، بؿ في أحداث مرتبطة بأمر ما، مثؿ و لـ يختمؼ الخذؼ  
الذي حدث في مراحؿ خمؽ االنساف و كذلؾ ىنا في مراحؿ نمو النبات اذ يقوؿ 

  1تعالى:

 . 80" اح  ي  الر   وه  ر  ذ  ا ت  يم  ش  ى   ح  ب  ص  أ  ف   ض  ر  األ   ات  ب  ن    و  ب   ط  ل  ت   اخ  "ف  

فاخضر، و نما و نضج ثمره، ثـ يبس، فأصبح ىشيما تذروه الرياح، و  -أي 
 ىذه المراحؿ تعتد عمى مالحظة المتمقي لذه المرحمة عمى ارض الواقع. 

اذف اسيـ الحذؼ بأنواعو في تحقيؽ تماسؾ ىذه السورة و بياف ميمة المتمقي  
و العثور عمى في مؿء الفراغات المسببة عف الحذؼ، و مف ثـ فؾ شفرة النص، 

 المعنى الكامؿ لو.  

 سورة القصص: 

تحمؿ في طياتيا قصتيف، فمنيجية الحذؼ فيا تتماثؿ مع ما حدث في سورة  
 الكيؼ، و مف نماذج الحذؼ قولو تعالى: 

" ين  د  اى  الش   ن  م   ت  ن  ا ك  م   و   ر  م  ى األ  وس   م  ا ال  ن  ي   ض  ق   ذ   ا  ب  ر  الغ   ب  ان  ب    ت  ن  ا ك  م   "و  
88. 

 .31" ار  ت  ي    و   اء  ش  ا ي  م   ق  ل  ي    ك  ب  ر   " و  
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، و ىو يعتمد في ذلؾ عمى السياؽ المغوي 44و الحذؼ ىنا خاصة في اآلية  
 لآليات و عمى الجاللة المتحققة تبعا لتقدير المحذوؼ. 

و مرجعية الحذؼ واضح أنيا داخمية سابقة، تحققت بسبب مف التكرار  
لؤللفاظ نفسيا، و اف لـ يكف تكرارا بالمفظ نفسو، فانو ما يشير الى المفظ عمى عمومو 
مثؿ، "ىذا كمو"، اذ اف االشارة الى العديد مف األمور، و يمكف استبداؿ "ىذا كمو" 

 بعدد مف الجمؿ، دؿ عمييا ما سبؽ ذكره. 

 و مف ىذه النماذج كقولو تعالى:  

 .03" ون  ر  ع  ش  ي   ل   م  ى  ا و  د  ل  و   ه  ذ  خ  ت  ن    و  ا أ  ن  ع  ف  ن   ي    ن  ى أ  س  ع   وه  ل  ت   ق  ت    "ل  

أي ال يشعروف بما سوؼ يحدث ليـ في المستقبؿ، و ىذا ما توضحو اآليات  
موسى مع فرعوف و قومو،  و   أخرى، أي اتضحت فييا مراحؿ الدعوة التي قاـ بيا 

ىذه األحداث ذكرت في اآليات التالية، و عميو فالمرجعية داخمية تالية أو الحقة، و 
 ىذا النمط مف الحذؼ يحقؽ التماسؾ بيف ىذه اآلية و بقية اآليات في القصة. 
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  1و مف ىذا الحذؼ المتعمؽ بالقصة، قولو تعالى: 

 .80" م  و   الي   ف   م  اى  ن  ذ  ب  ن  ف    ه  ود  ن  ج   و   اه  ن  ذ  خ  أ  " ف  

أي سار موسى و قومو و ىـ خائفوف مف فرعوف و جنوده، فأمره اهلل بضرب  
 البحر بالعصا، و عبر موسى و قومو آمنيف. 

فالقرآف الكريـ يميؿ كثيرا الى لغة االيجاز، و في تمؾ المغة يترؾ لممتمقي  
بمعطيات المتمقي، ليقوـ العناف لتقدير المحذوؼ لفؾ رموز النص، اذ يمقي النص 

 بتفكيكيا، و ليذا لـ يكف غريبا كثرة االساليب الخطاب في القرآف و تنوع المخاطبيف. 

و مف ىذه النماذج يتضح اف الحذؼ يسيـ في تحقيؽ لتماسؾ النصيػ ليس  
بيف عناصر الجممة الواحدة أو اآلية الواحدةػ بؿ أكثر مف آية و أيضا بيف أكثر مف 

يضا أف ميمة المتمقي تظير في معالجة ظاىرة الحذؼ نصيا أكثر سورة و يضح أ
 مف ضيورىا في معالجة الوسائؿ األخرى كما سبؽ. 

و مف المالحظ أف النماذج السابؽ تحميميا، ال تخرج النماذج األخرة في غيرىا  
مف السور المنيجية التحميؿ، و بناءا عمى ىاتيف المالحظتيف، سوؼ نحمؿ نماذج 

مختمفة حسب ما يتفؽ مع ىذه ىذا الفصؿ، و ىو كيفية القياـ الحذؼ مف سور 
 بميمتو في تحقيؽ التماسؾ النصي.

 فعمى مستوى النص أو الفعؿ أو العبارة، يقوؿ تعالى:  

 املدثر.   27" اء  ش  ي   ن  اهلل م   ل  ض  ي   ك  ل  ذ  " ك  

 ابقة. ضالال مثؿ ذلؾ، و الدليؿ ذكر الفعؿ يضؿ، و المرجعية داخمية س -أي 
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 أما نمط الحذؼ لجممة أو أكثر، قولو تعالى: 

ُ  ف   خ  ف  ا ن  اذ  " ف    ة  ك  ا د  ت  ك  د  ف   ال  ب  ال   و   ض  ر  األ   ت  ل  ح    و   (72) ة  د  اح  و   ة  خ  ف  ن    ور   ال
 " الاقة.(70) ة  ع  اق  الو   ت  ع  ق   و   ذ  ئ  م  و  ي   ف    (78)  ة  د  اح  و  

 و ىنا المرجعية واضحة أنيا داخمية سابقة، و التماسؾ ىنا بيف اكثر مف آية.  

  1و مف الحذؼ لدليؿ قولو تعالى:

 األعلى 03ى" س  ن  ت    ل  ف   ك  ئ  ر  ق  ن   "س  

فال تنسى ىذه القراءة، و الدليؿ سنقرئؾ، و ىو سابؽ و مف ثـ  –أي  
 فالمرجعية سابقة،   ىو داخؿ النص، لذؿ فالمرجعية داخمية سابقة. 

و ثبت كذلؾ ضرورة وجود الدليؿ و مف ىنا تعرفنا عمى الحذؼ و أسبابو،  
كثر مع عمى المحذوؼ، و ىذا الدليؿ قد يكوف مقاليا أ و مقاميا، و التماسؾ يتحقؽ أ

   وجود النوع األوؿ خاصة، ألنو بياذ يسيـ في تحقيؽ التماسؾ النصي. 

 

                                                           
1
 .454صبحً ابراهٌم فقهً، المرجع االسبق، ص   
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منذ أن –و في األخير يمكننا القول ان المغة خاصية انسانية، ربطت االنسان  
عممية  إلتمامبالبيئة التي يعيش فييت. فيي احدى الوسائل التي يمجأ الييا  -وجد

التعبير عن  ، فيي تتيح لمتكمميياالوسائلالتواصل، بل تعد من أىم و أبرز تمك 
آرائيم و أحاسيسيم و افكارىم بصورة طبيعية. محققين بذلك وجودىم في المجتمع 

 الذي يعيشون فيو. 

 باستمرارو في ظل ىذا التصور يمكن النظر الى المغة عمى أنيا عمل عقمي  
 عن طريق الكفاية المغوية، اتل تقود عممية االداء الكالمي مطيرا تجمي المساني.

قول و من خالل دراستنا  مبحث من كتاب "عمم المغة النصي  و خالصة ال 
بين النظرية و التطبيق" لـ ل"صبحي ابراىيم الفقى" يمكن القول أن سور القرآن الكريم 

ياتو قد التحمن و تضافرت لتشكل كال متكامال تحدى بو اهلل فصاحة العرب و آو 
تيان بمثل ىذا القرآن ال قدرتيم عمى البيان، فمو اجتمعت االنس و الجن عمى اال

يأتون بمثمو. فيو نص فريد من نوعو انسجمت آياتو و تماسكت سوره بروابط اما 
، أو الحالةو التوازي و  التكرارشكمية كالروابط النحوية و الروابط المعجمية مثل 

تدرك بالعقل و اعمال الفكر الن القرآن يدعو الى  ضمنيةبروابط معنوية و عالقات 
 ت تفصيل المجمل و التالزم و التشبيو و االشتراك و غيرىا. اقه العالمن ىذالتدبر و 

و لقد كان لمحديث عن التماسك النصي غاية تتجمى في تمييز النصوص  
حتى يسمك المتأخر سبيل المتقدم ممن أجاد من الشعراء و  الجيدة من غيرىا ،

فأبدعوا في ذلك الكتاب. كما نصب االىتمام أيضا عمى البحث في االعجاز القرآني، 
 الى البرىنة عمى اعجاز ىذا الكتاب المنزه عن الخطأ. و أجادوا  و وصموا 

قي، وسيمة النصي اظيارا لميمة المتم التماسكوسائل  اوثبت ايضا أن أبروز  
تحقق ذىنو أكثر من غيرىا، و ىذه االثارة لمذىن  تتبيرفيي الوسيمة التي  الحذف
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نمطا من الحوار بين النص و المتمقي، و من ثم يحدث التواصل بينيما، و ىذا 
وظيفتو في الوسائل األخرى، ألنيا في النياية تمثل عناصر تماسك بين الجزئيات 

  النص الذي يتعامل معو المتمقي.

تيجة لوجود أمرين اساسيين، و كيفية حدوث التماس من خالل الحذف تحقق ن 
 المرجعية المتحققة،  الثاني التكرار الواضح بين المذكور و المحذوف.  األول

في المبحث المدروس من الكتاب لم يحقق التماسك بين المذكور و  و الحذف 
 المحذوف فحسب، بل بين المذكور السابق لمحذف و المذكور الالحق لو. 
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 ملخص:

أهمية بالغة في اطاز الحياة العلمية و الاجتماعية  يكتس يالىص مصطلح  

يبني  م عليها العالقات التىاصلية فعليهفهى أحد املسثكزات الاساسية التي ثقى  إلوسان

 وسجام املجتمع و ثماسه. ا

ثأويل الىص و قساءثه و معاييره عىد  و من هرا املىطلق هدفت هره الدزاسة الى 

بين  صل من فصىل كتاب علم اللغة الىص يدزاسة ف علماء التفسير، كما هدفت الى

و ذلك من خالل التحليل الىص ي مع  الىظسية و التطبيق لـ " صبحي ابساهيم الفقى" 

 هماذج من السىز. 

Résumé: 

 Le texte est un terme d'une grande importance dans le 

contexte de la vie scientifique et sociale d'un être humain, car il 

est l'un des piliers fondamentaux sur lesquels reposent les 

relations communicatives. Il construit l'harmonie et la cohésion de 

la société. 

 De ce point de vue, cette étude visait à interpréter le texte, 

sa lecture et ses normes pour les spécialistes de l'interprétation, et 

visait également à étudier un chapitre du livre « Linguistique 

textuelle entre théorie et application » de « Subhi Ibrahim Al-

Fiqi » par l'analyse textuelle avec des échantillons des sourates. 



 

 

Summary: 

 The text is a term that is of great importance in the 

context of the scientific and social life of a human being, as it 

is one of the basic pillars upon which communicative relations 

are based. 

 From this point of view, this study aimed to interpret 

the text, its reading and its standards for scholars of 

interpretation, and also aimed to study a chapter of the 

book “Textual Linguistics Between Theory and Application” 

by “Subhi Ibrahim Al-Fiqi” through textual analysis with 

samples of the surahs. 

 




