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 .نظرية نحو النص ، أسلوب احلال، النظم القرآين:  املفتاحية الكلامت

يعالج البحث يف مضمونه توظيف النَّحاة واملفرسين ألسلوب القرآن الكريم جمموعة من البحث: ملخص

تفسريات توقف عندها نحو اجلملة زمنًا غري الوسائل واألطر التي خدمت املعنى القرآين، وكشفت عن 

قصري، والتي انبثقت فيام بعد عن نحو ُيعنى بالنَّص كبنية كلية متكاملة يفرس بعضه بعًضا ينطلق من نحو 

اجلملة، وحيمل وظائف أوسع وصالحيات أكرب وحتوالت ذات قيمة داللية أدت إىل قراءة أعمق أضاءت 

وص، ثم يستعرض البحث جمموعة من األساليب القرآنية التي جاء فيها جوانب معرفية كانت حتملها النَّص

صاحب احلال متعدًدا وقد استدعى فيها املفرسون هذه الوظائف يف قراءة النَّص واخلروج بمعنى قد يالمس 

  .املراد أو يقرتب منه
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Abstract: Numerous frameworks and approaches have been proposed by grammarians and exegesis 

scholars in the critical study of the style of the Glorious Qur’an. These frameworks have been based 

greatly on what can be called sentence-level syntax. However, it can be claimed that sentence-level 

structure was not effective in the exegesis of the Quranic meaning of different expressions. In the 

light of this argument, this study addresses the issue of employing text-level structure in the study of 

the Quranic meaning. This is an approach that is concerned with the study of the text as an integrated 

construct that goes beyond the sentence level where each constituent gives explanations to other text 

elements, starting from the sentence-level. The hypothesis is that text-level syntax is a more 

integrated approach that can give a deeper understanding of the Quranic meaning which will 

ultimately reveal deeper conceptual aspects within the text. The study is based on investigating a 

number of the verses and expressions of the Qur’an where Quranic exegesis scholars adopted text-

level grammar methods in explaining the closest intended meaning within these Quranic expressions.  
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  مقدمة

مل تعد القراءة التقليدية للنَّصوص كافية الستخراج 

معانيها واستنباط داللتها؛ ألنَّ أكثرها يدور يف فلك 

اجلملة من حيث وصف مفرداهتا وضبط تراكيبها 

والعناية هبا، وإنام ختطت هذه القراءة اجلملة يف حماولة 

حيث  ـ،لربطها بالنَّص املنجز التي هي إحدى لبناهت

نَّص يشكل مفهوًما مركزًيا يف الدراسات أصبح ال

اللسانية املعارصة؛ وذلك ألنَّ النَّص هو وحدة التبليغ 

والتبادل، أو الصورة الكاملة واألخرية التي أرادها 

من هنا انبثقت الدراسات اللسانية  هـ،املتكلم ملتلقي

املعارصة عن نحو ُيعنى بالنَّص، ال يتوقف عند حدود 

الحتواء النَّص وقراءته قراءة  اجلملة، ولكنه يسعى

نحوية داللية تداولية جتعل للسياق واملوقف اللغوي 

 دوًرا أساسًيا. 

ويعني الباحثون بنحو النَّص: جمموعة القواعد 

النحوية النَّصية التي تنظم بناء النَّص، وهبذا خيتلف 

بل يستمد منه ما  هـ،عن نحو اجلملة وال ينشق عن

وأشكال؛ وذلك ألنَّ يضمه من تصورات ومفاهيم 

كثرًيا من الظواهر التي تعالج يف إطار النَّص كانت "

حمور كثري من البحوث النحوية السابقة التي كانت تعد 

.) بحريي "اجلملة أكرب وحدة يف التحليل النَّحوي

 (.156م، 2010

وال يتسع املجال لرسد الفروق التي خيتلف فيها 

لذي يؤكده نحو اجلملة عن نحو النَّص، ولكنَّ ا

البحث أنَّ نحو النَّص حيمل وظائف أوسع 

وصالحيات أكرب، وحتوالت ذات قيمة داللية أّدت إىل 

قراءة أعمق أضاءت جوانب معرفية كانت حتملها 

النَّصوص، مل يستطع نحو اجلملة التنقيب عنها 

واستخراج دفائنها؛ وذلك ألنَّ نحو النَّص ليس لديه 

ل نَّص، وإنَّام يراعي يف قواعد معيارية يفرضها عىل ك

وصفه وحتليله للنَّصوص عنارص مل توضع يف االعتبار، 

ويستعني يف قراءته بقواعد داللية ومنطقية إىل جانب 

القواعد الرتكيبية املتداولة حماواًل استخالص قواعد 

 كلية دقيقة لألبنية النَّصية وقواعد ترابطها. 

نَّص ما وهبذا تكون قد ُفتحت جماالت أمام نحو ال

كان له أْن ينجزها بدقة لو التزم حد اجلملة كي يتسنى 

له من خالهلا صياغة قواعد متكننا من قراءة النَّصوص 

 النَّحوية.

والقارئ للرتاث اللغوي واألديب العريب وتناول 

اللغويني والنَّحاة جيد تأصياًل دقيًقا لعنارص هذه 

ا النَّظرية وما تتضمنه من أسس ومفاهيم استخدمه

النحاة واملفرسون يف توجيه تراكيب هذا الرتاث، وقد 

انتقى البحث تعدد صاحب احلال يف النظم القرآين 

كمثال عىل تناول املفرسين لبنية النَّص كوحدة متكاملة 

وليس جمزًأ مما أّثر يف كشف املكنون وبيان املراد وقد 

اقتىض البحث أن يكون يف مقدمة ومتهيد ومبحثني 

 للمصادر.وخامتة وثبت 
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يف املقدمة رسمت خطة البحث، ويف التمهيد 

 تناولت مصطلحات البحث بالبيان والتحليل.

أّما املبحث األول فتناول نظرية نحو النَّص بإجياز 

غري خمل، ثم جاء املبحث الثاين كدراسة تطبيقية عىل 

 أسلوب احلال وتعدد صاحبه يف القرآن الكريم.

دراسات سابقة ويؤكد الباحث أنه مل يقف عىل 

تناولت تعدد صاحب احلال وتعينه يف ضوء هذه 

وقد اتبعت يف هذه الدراسة املنهج الوصفي  النَّظرية.

التحلييل من خالل عرض األساليب القرآنية التي 

تعدد فيها صاحب احلال، ثم دراستها من خالل أقوال 

 املفرسين.

اهلل أسأل أْن جيعل هذا العمل خطوة تفتح الطريق 

ة نصية دقيقة وعميقة ألسلوب القرآن تكشف لدراس

جهود القدماء يف خدمة القرآن، وتربز جهود 

 املعارصين يف بيانه.

قبل تناول نظرية نحو  -جيدر بالبحث التمهيد: 

النَّص يف الدراسات اللسانية احلديثة ومعاجلتها من 

خالل أسلوب احلال يف القرآن الكريم وكيف برزت 

النحاة للحال وحتديد صاحبه هذه النظرية يف تناول 

أن يعرف باجلملة ومفهومها يف  -عندما يأيت متعدًدا 

 الرتاث النحوي والدرس اللساين املعارص. 

 تعريف اجلملة: 

ظل مصطلح اجلملة متدثًرا بعباءة الكالم قرابة 

مخسة قرون من تاريخ النحو العريب مل يفرق بينهام إال 

(، هــ639ز املوصيل )يد ابن اخلبايف القرن السابع عىل 

هــ (، وابن هشام  686وريض الدين األسرتباذي ) 

هــ (، حسب ما تيرس لدي من قراءة  761املرصي ) 

 يف الرتاث النحوي.

فلم يأت تعريف ملصطلح )اجلملة ( يف كتاب 

املنتج األول للدرس النحوي،  هـ(180سيبويه )

ولكن أول تعريف للجملة عند النحاة برز واضًحا 

عندما  هـ(285أيب العباس حييى بن يزيد املربد ) لدى

ألنه هو والفعل مجلة  ؛اوإنام كان الفاعل رفعً "قال: 

، "وجتب هبا الفائدة للمخاطب حيسن عليها السكوت

(  ومن هنا أخذ النحاة هذا التعريف 1/8)املربد، د ت 

وأطلقوه عىل الكالم مراًدا به اجلملة، فهذا أبو الفتح 

ف الكالم بأنه: ـ(ه392ابن جني ) كل لفظ " يعرِّ

ن ومستقل بنفسه، مفيد ملعناه. وهو الذي يسميه النحوي

د هذا 1/18)ابن جني دت  "اجلمل (، ثم يؤكِّ

الكالم إنام "التعريف رابًطا بني الكالم واجلمل فيقول: 

وسها ؤهو يف لغة العرب عبارة عن األلفاظ القائمة بر

ها أهل هذه وهي التي يسمي ،املستغنية عن غريها

(، وعىل 1/33) "الصناعة اجلمل عىل اختالف تركيبها

هذا جرى كالم أئمة النحويني كاإلمام عبد القاهر 

 هـ(616وأيب البقاء العكربي ) هـ(471اجلرجاين)

الذي عقد مسألة من مسائله اخلالفية يف النحو برهن 

فيها عىل أّن الكالم عبارة عن اجلملة املفيدة فائدة تامة. 

 (.35 هـ،1412كربي )الع
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وقد "يقول الدكتور حممد محاسة عبداللطيف: 

ظلت أصداء هذه التسوية ترتدد حتى عرصنا احلارض، 

إذ يسوي صاحب النحو الوايف بني الكالم واجلملة، 

الكالم واجلملة ما  "فقد عرفهام بتعريف واحد قائاًل: 

. "تركب من كلمتني أو أكثر، وله معنى مفيد مستقل

 (.   20 ـه141)محاسة 

مل يرتض هذه  هـ(639إال أّن ابن اخلباز املوصيل )

التسوية ويرى أنَّ هناك فرًقا بني )الكالم( و)اجلملة( 

التي أشار إليها بمصطلح )كلم( قائاًل يف أقسام اللفظ: 

وقسم يسمى كلاًم وال يسمى كالًما، كقولك: )إْن قام "

ألنه  زيد( فهذا كلم؛ ألنه ثالث كلامت، وليس بكالم؛

غري مفيد؛ الفتقار )إْن( إىل مجلة أخرى تكون جواًبا 

هلا، وقسم يسّمى كالًما وال يسّمى كلاًم كقولك قال 

)ابن اخلباز دت  "زيد فهذا كالم؛ ألنه مفيد 

مام ريض الدين (، ثم جاء من بعده اإل1/142

( وأّكد أنَّ كل كالم يكون مجلة، هــ686االسرتباذي ) 

كون كالًما، وفقه الريض يف التفريق أما اجلملة فال ت

بني هذين املصطلحني ينبع عنده ِمن أنَّ اجلملة قد 

تكون مقصودة لذاهتا أو ال، فال تعد كالًما، كاجلملة 

التي هي خرب املبتدأ، أما الكالم فالبد أْن يكون 

 (.1/18 ـ،ه1414مقصوًدا لذاته. ) الريض 

ذا هــ ( ه 761وقد استلهم ابن هشام األنصاري )

الفقه بني املصطلحني فقال يف مستهل دراسته ألحكام 

رشح اجلملة وبيان أّن الكالم أخص منها ال "اجلملة: 

(، وقال يف 2/431م 1992)ابن هشام  "مرادف هلا 

اعلم أّن اللفظ املفيد يسمى كالًما،  "موضع آخر: 

وأّن  هـ،ومجلة، ونعني باملفيد ما حيسن السكوت علي

م، فكل كالم مجلة وال اجلملة أعم من الكال

 (.67 هـ،1411.)ابن هشام "ينعكس

والذي يظهر أّن ابن اخلباز والريض وابن هشام 

حمقون يف هذه التفرقة الداللية، فقد اصطلح النحاة عىل 

أن قولنا: )إْن قام زيد ( مجلة وهي ليست مفيدة، فدل عىل 

أّن الكالم يكون مجلة، واجلملة ال تكون كالًما، وأن 

 ة قيدها الرتكيب، وأن الكالم قيده اإلفادة. اجلمل

ومل خترج اجلملة يف الدرس اللساين املعارص عن 

هذا التعريف فهي وحدة تركيبية تؤدي معنى دالليًا 

( أو كام يقول برينكر: 14، 1997واحًدا،)محيدة 

يمكن أن تعرف اجلملة بأهنا: وحدة لغوية تتشكل من 

وسلسلة من مواقع  فعل حممول بوصفه املركز الرتكيبي

 (.34هـ،1425)برينكر  "أركان اجلملة...

ورغم تعدد تعريفات اللسانني املعارصين للجملة 

فإّن هناك شبه إمجاع عىل اعتبارها وحدة الكالم 

، تشتمل ةتقوم عىل عملية إسنادي ـ،الصغرى وقاعدهت

عىل مكونني مها: املسند واملسند إليه. )الصبيحي 

 (.68-67هـ،1429

 يف الداللة اللغوية:  )النَّص(

مجعت املدونة اللغوية لداللة كلمة )نص( من 

الرتاث اللغوي معاين عدة، منها: )الظهور(؛ لقول 
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، وكذلك "كل ما أظهر فقد نص"صاحب اللسان 

)الثبات( كام جاء يف الرواية عن عمرو بن دينار أنه 

هري"قال:   :َأي ،َما رَأيت َرجاًل َأَنصَّ لِلحديِث ِمَن الزُّ

التيجاءت عن عمرو  "أرفع"فكلمة  "َأرفَع لُه وَأسنَد.

بن دينار تعني رفع احلديث إىل صاحبة، أما كلمة 

تعني الدقة يف الرواية وعدم التدخل ال باللفظ  "أسند"

وال باملعني، ومما يؤكد داللة الثبات يف كلمة )نص( ما 

النَّصنصة إثبات البعري ركبتيه "نقل عن الليث أنه قال: 

 . "األرض وحتركه إذا هم بالنهوضيف 

ومن الدالالت املعجمية الواردة يف متن كتب اللغة 

لكمة )نص(: علو املصدر، وهو ما عرب عنه صاحب 

اإِلْسناُد إىِل  :النَّص"يف قوله:  "التوقيف"اللسان بـ

ِئيِس األَكرب، والنَّص التْوِقيُف  بمعنى أن هذا  "الرَّ

صاحبه دون تبديل أو  اليشء ثابت ال يتغري، يرفع إىل

مما  "نص األمر: شدته"حتريف. وجاء يف اللسان: 

يوحي أّن الشد واالستقصاء التام من سمة النَّص 

وأنه كلام كان مشدوًدا مقتصًدا كان بناؤه  هـ،الغالبة علي

رأيت "إذا قلت: "حمكاًم، يقول اإلمام عبد القاهر: 

 ، كان لكالمك مزية ال تكون إذا قلت: رأيت"اأسدً 

 هو واألسد سواء، يف معنى الشجاعة ويف قوة رجاًل 

)اجلرجاين  "القلب وشدة البطش وأشباه ذلك

ونصَّ املتاَع "(، ويف قول ابن منظور:1/70 هـ،1413

ا: جعَل َبْعُضُه َعىَل َبْعض   داللة أخرى من  "َنصًّ

الدالالت التي عرب هبا عن كلمة )النَّص( يف اللغة مما 

تيب والتتابع والتامسك.)ابن يعني أن )النَّص( الرت

 نصص (.  هـ،1414منظور 

نخلص من تتبع الداللة املعجمية ملفردة )نص( يف 

تراث اللغة إىل أّن فيها معنى: الظهور، والرتكيب، 

 واالقتصاد، والثبات، وعلو املصدر. 

 )النَّص( يف اصطالح علم اللغة النَّيص: 

ها استقرار هذه الداللة املعجمية التي متخض عن

الرتاث اللغوي العريب لدى الباحثني جعل مصطلح 

 النَّص واضًحا يف أذهاهنم وهم حياولون تعريفه.

فهو قطعة من الكالم، متثل أكرب وحدة لغوية،  

وظيفتها نقل األفكار إىل اآلخرين، يتم التواصل عن 

 طريقها بني الكاتب واملتلقي.

وقد حظي النَّص بجملة من التعريفات التي 

يف اجتاهاهتا وطرق حتليلها، والتي انبثقت يف  اختلفت

النهاية عن اجتاهني متوازيني يف دراسة بنية النَّص 

 وتركيبه: 

األول: ينظر إىل النَّص من حيث االمتداد والرتابط، 

 "نسيج من الكلامت يرتابط بعضها ببعض"فالنَّص

حوار جيد التكوين، "(، أو 37،66م ع1994)بصل 

 )عبداملجيد "ضها ببعضتتعالق كل أجزائه بع

(، أو كام يقول )برينكر( يف أحد تعريفات 70م، 2006

 "تتابع متامسك من اجلمل"النَّص بأنه 

ترابط مستمر "( أو: 20هـ،1425)برينكر

(، وقد 124م،2010)بحريي  "لالستبداالت النحوية
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تبلورت هذه التعريفات يف تعريف اللغوي األمريكي 

عل اتصايل تتحقق نصيته ف")دي بوجراند(، للنص بأّنه 

إذا اجتمعت له سبعة معايري، هي: السبك، واحلبك، 

 "والقصد، والقبول، واإلعالمية، واملقامية، والتناص

 (.25)دي بوجراند دت، 

وقد اعتمد هذا التعريف كثرٌي من الدارسني العرب 

لعلم لغة النَّص، منهم الدكتور سعد مصلوح، 

بحي إبراهيم والدكتور سعيد بحريي، والدكتور ص

الفقي، والدكتور أمحد عفيفي، والدكتور أرشف عبد 

 (. 25 هـ،1429)عبدالرايض  البديع

 وقد صنفت هذه املعايري السبعة عىل ثالثة أقسام: 

ـــ معايري تعني بصلب النَّص، ومها املعياران: 

 األول والثاين.

) املنتج ــ  ـــ معايري تعني بمستعميل النَّص

 عيارا القصد والقبول.( ومها ماملتلقي

ـــ معايري تعني بالسياق املادي املادي والثقايف 

املحيط بالنَّص، وهي معايري اإلعالم واملقامية 

 والتناص.

االجتاه الثاين: وهو النظر إىل النَّص من زاوية الداللة 

ال من حيث االمتداد وهذا يتمثل يف تعريف )هاليدي( 

وحدة داللية "ة عن و)رقية حسن(، فالنَّص عندمها عبار

(، 68 هـ،2006)عبداملجيد  "هلا معنى يف سياق معني

ليس رشطها أن تتكون من عدة مجل، بل قد تتجسد هذه 

 "الوحدة الداللية يف مجلة واحدة كقول امرئ القيس: 

( وقد 2/417)امليداين دت،  "اليوم مخر وغدا أمر 

تتجسد يف أقل من مجلة، كام هو احلال يف التنبيهات 

 إلشارات والعناوين واإلعالنات...وا

وهذا املستقر الثابت يف تعريف الكالم عند 

النحويني العرب، فقد حرصوا تعريف الكالم يف أنه: 

م، 1992)ابن هشام  "القول املفيد بالقصد"

(، وأمجله ابن مالك يف عبارته املشهورة يف 2/431

 ."كالمنا لفظ مفيد كاستقم  "ألفيته يف قوله: 

 

 األول: نظرية نحو النَّصاملبحث 

مما ال شك فيه أّن الرتاث النحوي بكل ما يضمه 

من قواعد وأنظمة وتصورات ومفاهيم يعد األساس 

الفعيل الذي بنيت عليه نظرية النَّص. وأّن الدراسات 

اللغوية قدمت حتليالت جزئية مهمة استفاد منها 

النَّصيون يف دراسة اجلوانب اخلاصة بالعالقات بني 

اء اجلملة، وضوابط الفصل والوصل، ومعاين أجز

األساليب، وغري ذلك من الظواهر التي نوقشت 

 باستفاضة يف نحو اجلملة.

إال أّن هذه الدراسات مل خترج عن إطار اجلملة، 

وأن كثرًيا من الظواهر الرتكيبية ما زالت مل تفرس 

 تفسرًيا كافًيا مقنًعا الرتباطها بحدود اجلملة.

ن بتغري احلال إذا اجته الوصف إىل ويعد النَّصيو

احلكم عىل هذه الظواهر لو ُعوجلت يف إطار أكرب من 

 اجلملة، وهو النَّص.
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وذلك ألّن نحو النَّص يراعي يف وصفه وحتليالته 

عنارص أخرى مل توضع يف االعتبار من قبل، ومن ثم 

يلجأ يف تفسرياته إىل قواعد داللية ومنطقية توضع إىل 

الرتكيبية، حياول من خالهلا أن يقدم جوار القواعد 

 صياغات كلية لألبنية النَّصية وقواعد ترابطها. 

لقد اهتم علم اللغة النَّيص يف دراسته النحوية 

للنص بظواهر تركيبية خمتلفة من أمهها، عالقات 

التامسك النحوية بني أجزاء النَّص، وأبنية التطابق 

احلذف، والتقابل، والرتاكيب املحورية، وحاالت 

واجلملة ذات الداللة التفسريية، واإلحاالت 

الضامئرية، وغريها من الظواهر الرتكيبية التي خترج 

عن إطار اجلملة، وال يمكن تفسريها إال من خالل 

 وحدة النَّص الكلية. 

ومن املهام املسندة لنحو النَّص يف الدراسات 

 النَّصية احلديثة والذي مل يستطع نحو اجلملة إنجازها

بصورة كاملة هي إعادة بناء شكلية للكفاءة اللغوية 

اخلاصة بمستخدم اللغة، وذلك عن طريق صياغة 

قواعد متكننا من حرص كل النَّصوص النحوية يف لغة 

ما بوضوح وتزويدنا بوصف لألبنية وذلك لقصور 

 نحو اجلملة يف تقديم نامذج كاملة هلذه الكفاءة اللغوية.

العناية باجلوانب الداللية  كام هيدف نحو النَّص إىل

والتواصلية التي أغفلها نحو اجلملة والتي ال يمكن أن 

توصف إال يف إطار أوسع لنحو اخلطاب أو نحو 

 النَّص. 

حياول نحو النَّص أن يتخطى حّد اجلملة وذلك من 

خالل الرتكيز عىل اعتبارات أخرى جتعله يتجاوز نظام 

عاين بني اجلملة اجلزئي كالبحث عن ائتالف امل

الرتاكيب األساسية داخل االستعامالت اللغوية، 

واإلشارة إىل عملية الفهم والتأثري والتنقيب عن 

 الروابط الداخلية واخلارجية يف النَّص.

إّن ارتباط نحو النَّص بتحليل اخلطاب جعله حيوي 

يف مناهجه مذاهب نقدية جديدة تركز عىل النَّص كبنية 

رشح للمفردات، وبيان كلية، خرجت به من طور ال

داللتها إىل النَّص وما حييط به من ظروف وسياقات 

وفضاءات ومعان متعالقة قبلية وبعدية مراعًيا يف ذلك 

وأشياء أخرى كثرية حتيط  هـ،كله ظروف املتلقي وثقافت

 (.37م، 2001بالنَّص. )عفيفي 

من الوظائف املهمة التي أوكلها النَّصيون إىل نظرية 

 هـ،النَّص(: رشح كيفية قيام النَّص بوظائفالنَّص )نحو 

أي بتحليل اخلواص املعرفية العامة التي جتعل من 

املمكن إنتاج البيانات النَّصية املعقدة يف مرحلة األداء 

وإعادة إنتاجها بالفهم يف مرحلة التلقي. )بحريي 

 (.164م، 2010

 مكونات النَّص وطرق حتليله:

سيني ) مسند إليه ــ إذا كانت اجلملة بركنيها األسا

مسند (، تعّد اللبنة األوىل يف النَّص، فال يمكن أن يعّد 

النَّص جمموعة من اجلمل إال إذا توافرت فيه عدة 

اعتبارات جتعله يتجاوز حد اجلملة اجلزئي التقليدي، 
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منها وجود تآلف يف املعنى بني الرتاكيب األساسية، 

روابط ووجود إشارات تدل عىل الفهم والتأثري، و

تكشف عن عامل النَّص الداخيل واخلارجي، فالنَّص 

إذن هبذه الصورة ال يتكون من عدة مجل متتابعة 

تتجاوز احلد الشكيل أو احلجمي للجمل، وإنام 

املقصود جتاوز النمط الرتكيبي إىل مستوى داليل 

وموضوعي وسياقي وتواصيل؛ ألن الغرض من 

بواسطة  االتصال، واالتصال ال يتم "الرتكيب هو

وصف الوحدات الصغرى )صوتية ـ رصفية(، وال 

بعرض العالقات النحوية، وإنام يتم باستعامل اللغة يف 

 (.4م، 2007)دي بوجراند  "موقف أدائي حقيقي

من هنا تكمن القيمة احلقيقة للنص يف داللته عىل 

إنشاء موقف اتصايل ناجح، ال اعتبار فيه بطول النَّص 

 أو قرصه.

ثون يف علم لغة النَّص إىل أنه يتكون وينظر الباح

من مستويني، األول: أفقى، وهو عبارة عن وحدات 

نصية صغرى تربط بينها عالقات نحوية، ومستوى 

رأيس وهو عبارة عن تصورات كلية تربط بينها 

ومن ثمَّ يصعب أن "عالقات متاسك داللية ومنطقية، 

يمكن أن يعتمد يف حتليل النَّص عىل نظرية بعينها، وإنام 

تتبنى نظرية كلية تتفرع إىل نظريات صغرى حتتية 

(، 141م،2010)بحريي  "تستوعب كل املستويات

وأّن املفردات اللغوية التي تتكون منها اجلمل ومن ثّم 

النَّصوص ليست كافية لتقديم تفسريات دقيقة ملا 

حيتويه النَّص من إشارات اتصالية، وإنام تسهم جوانب 

 بيان هذه اإلشارات تتمثل يف أخرى غري لغوية يف

وعىل "الروابط الداللية، واالتصال، والسياق، 

اللغوي املفرس أن يستعني بعنارص أخرى ختتلف 

االجتاهات يف وصفها، وإن اتفقت عىل أهنا ترجع 

أساًسا إىل تصورات غري لغوية من علوم أخرى 

 "متداخلة مع علم النَّص تداخاًل شديًدا

 (.129)السابق:

ن النَّص من أبنية صغرى تضمها بنية كربى، ويتكو

يربط بينهام وحدة املوضوع، فالصغرى هي اخلرب يف 

) الكتاب ينتفع نحو: ) الكتاب فصوله مرتابطة (، و

(، والكربى هي البنية املكونة من املبتدأ وما أخرب به

وقد تكون اجلملة  "يقول ابن هشام األنصاري:  هـ،عن

: ) زيد أبوه غالمه صغرى وكربى باعتبارين، نحو

منطلق (، فمجموع هذا الكالم مجلة كربى ال غري، 

و)غالمه منطلق(، صغرى ال غري؛ ألهنا خرب، و ) أبوه 

غالمه منطلق (، كربى باعتبار ) غالمه منطلق (، 

)ابن هشام  "وصغرى باعتبار مجلة الكالم 

 (.2/438م،1992

نص ابن هشام السابق ُيعطي داللة واضحة عىل أن 

فقد تكون  ـ،ية النَّص هي التي حتكم عىل وحداهتبن

 ـ،البنية صغرى وكربى يف وقت، كربى باعتبار ما حتوهي

وصغرى باعتبار ما فوقها، وهذا ما يؤّكده الدرس 

اللساين املعارص، يقول اللغوي الشهري )فان دايك(:       
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إن مفهوم البنية الكربى يبدو نسبًيا؛ فهو يميز بنية "

ة نسبًيا بالنظر إىل أبنية خاصة عىل ذات طبيعة عام

مستوى أدنى آخر... ونطلق عىل البنية الكربى األعم 

يف النَّص الكيل ببساطة: البنية الكربى للنص، عىل حني 

يمكن أن يكون ألجزاء نصية معينة أبنيتها اخلاصة هبا، 

ونتيجة لذلك تتشكل بنية متدرجة ممكنة لألبنية 

 هـ،1421)فان دايك  " الكربى عىل مستويات متباينة

75-76.) 

وإذا كان اللغويون عدوا الداللة مكوًنا أساًسا من 

تتابع مجيل  "مكونات النَّص، وال يمكن أن يوصف أي 

بأنه نص إال حني يمكن أن يفرس بأنه مرتابط، وبأنه 

)برينكر  "متامسك من الناحية املضمونية ـ املوضوعية 

انب اآلخر من (، فإنَّ السياق يمثل اجل21 هـ،2005

جيب أن نقف "تكوين النَّص، كام يقول )فان دايك(: 

عىل رؤية عميقة يف بنية السياق ـ أيًضا ـ إىل جانب 

(؛ 116م، 2010)بحريي "نظرة عميقة يف بنية النَّص 

وال  هـ،ألنَّ السياق هو وظيفة النَّص التي ال تنفك عن

 يمكن الفصل بينهام.

يأيت عىل صورة ويرى النَّصيون أّن النَّص ال 

واحدة، فقد يكون مكتوًبا وقد يكون منطوًقا، وقد 

يكون مفتوًحا وقد يكون مغلًقا، وخيضع املنطوق 

واملكتوب للتحليل النَّيص مادامت املعايري النَّصية 

 (.1/57هـ،1421متوافرة فيهام. )الفقي 

 

ويتفق الباحثون يف علم لغة النَّص عىل أنَّ الوقوف 

ص وحتديد العنارص اللغوية وغري عىل مكونات النَّ 

اللغوية هو اخلطوة األوىل نحو حتليله؛ ألنَّ علم لغة 

وصف الرشوط والقواعد "النَّص يرى أن مهمته 

 (.17، ـ ه2005)برينكر  "العامة لتكوين النَّص 

كام تعدُّ عملية فهم النَّصوص ومن ثمَّ حتليلها 

هم النَّص نموذًجا لفهم اللغة أكثر من إنتاجها؛ ألنَّ ف

يعني امتالك عمليات التواصل )املرسل واملستقبل(، 

فالعالقة بني النَّص والقارئ حتتاج إىل إيضاح تسهم 

اجتاهات حتليل النَّص فيه من خالل اهتاممها بعملية 

 (.183م، 2010القراءة.)بحريي 

وأهم ما يميز حتليل النَّصوص يف نظرية نحو النَّص 

تعالق والرتابط بني األبنية هو االعتامد عىل مالحظة ال

الصغرى والبنية الكربى الكلية، وهو ما يسّمى 

بمحاولة الكشف عن الربط الداليل بني التتابعات 

اجلملية املكونة للنص، إذ يعتمد التحليل الداليل عىل 

املستوى األعىل الشامل للنص، ثم يتدرج بعد ذلك إىل 

لًيا يف التتابعات الثانوية يف النَّص، ويظهر هذا ج

أساليب احلذف يف القرآن الكريم وتقدير املحذوف 

 الذي يعتمد عىل الرابط الداليل للنص.

لقد ُعنِي علم النَّص بالظواهر التي تتجاوز إطار 

اجلملة، كمعرفة املوضوع األساس الذي يعاجله 

النَّص، واجلوانب املحورية األساسية التي تربز قيمة 

الة والتامسك املوضوع، ثم إبراز وسائل اإلح
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والسياق، وغريها من العنارص النَّصية، كالرتابط 

النَّيص الذي جيمع بني عنارص نحوية ظاهرة، وعنارص 

أخرى ُتستقى من علوم هي يف األصل متداخلة مع 

النحو. فلم يعد الدرس النحوي ُيعنى باملستويات 

اللغوية األولية كالنحوية والرصفية والداللية من 

هرة وحتليلها يف إطار مناهج تتسم خالل وصف كل ظا

وإنام تعدت مهمته إىل االهتامم  "باملوضوعية فقط، 

 هـ،ورشوطه وقواعد هـ،باالتصال اللغوي، وأطراف

وأشكال التفاعل ومستويات  هـ،وخواصه وآثار

االستخدام، وأوجه التأثري التي حتققها األشكال 

النَّصية يف املتلقي، وأنواع املتلقني وصور التلقي، 

 (.182)السابق  "وانفتاح النَّص وتعدد قراءته 

وإذا كان النحويون األوائل قد تعاملوا مع تراثهم 

األديب من خالل مراحل ثالث، مّثلت املرحلة األوىل 

لدهيم دراسة علم تراكيب اجلمل، وهو النحو 

التقليدي بمفهومه األويل، وإن كان قد اتسع ليشمل 

برتاكيب اجلمل. مسائل رصفية أو صوتية هلا تعلق 

وجاءت املرحلة الثانية أعم وأشمل فتناولت يف النَّص 

كل ما يتصل بقواعد اللغة والداللة، ثم تطورت 

املرحلة الثالثة التي ختطت وصف املباين واملعاين 

الوظيفية للغة إىل تشخيص املقام وربطه باالستعامل 

اللغوي، وهو ما ُيسّمى بعلم املعاين خاصة وعلوم 

أهنا مجيًعا تقع "عامة، فإن النَّصيني اليوم يرون  البالغة

دون املراد؛ ألهنا تدور مجيًعا يف فلك اجلملة، ال 

تتجاوزها إىل ما وراءها، ومجيعها جيسد احلاجة إىل نوع 

أرقى من النحو هو يف جوهره نحو مقامي، ولكنه ذو 

جهاز حتلييل مركب، قادر عىل أن يصف الرتكيب 

 هـ،1429)عبدالرايض "اباللغوي للنص أو اخلط

(، ولن يتمكن هذا اجلهاز من تلبية املراد منه إال إذا 75

 كان قادًرا عىل: 

ـــ وصف البنية الرتكيبية ) القواعدية ( للنص فيام 

 وراء اجلملة.

ـــ حتليل مكونات النَّص ) الصوتيامت ــ الكلامت 

ــ العبارة ــ اجلملة الصغرى ــ اجلملة ــ الفقرة ــ 

 ص (، وصًفا يتصف بخاصية اهلرمية.النَّ 

 ــــ تشخيص خاصية التامسك يف النَّص.

 ــــ وصف البعد املضموين الشأين ) البؤري (.

 ــــ تشخيص اخلصائص األسلوبية للنص.

 ــــ تشخيص الغايات اإلسرتاتيجية للنص.

هذه خالصة ثمرة جهد الباحثني يف علم اللغة 

ية شاملة لنحو خيدم النَّيص، وحماولتهم لتقديم نظر

اجلملة والنَّص مًعا، حماواًل إجياد تفاعل حيوي بني 

منتج النَّص ومتلقيه مستخرًجا دفائن اللغة من بواطن 

النَّصوص وذلك من خالل ربط النَّص بوظيفته؛ 

الغرض الذي حيققه  "وذلك ألّن وظيفة النَّص هي 

)برينكر  "نص ما يف إطار موقف تواصيل

 (.107م،2005
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ا حيسب للباحثني يف علم لغة النَّص أهّنم مل ومم

هيملوا جهد أسالفهم من النحاة والبالغيني واللغويني 

واملفرسين الذين قاموا عىل دراسة الرتاث اللغوي 

قرابة أربعة عرش قرًنا من الزمان، ووصفهم تناوهلم 

من أدق الوسائل التي  "للنص ووسائلهم يف ذلك بأهنا

ان سواء كان عىل مستوى الكلمة يمكن هبا تفكيك البني

الواحدة، أم اجلملة، أم العبارة، أم النَّص، وهي التي 

تتيح إدراك املضمون الفكري أو الداللة املقصودة من 

 (.5م،1998)عبدالرمحن "إنشاء الرتكيب

 

 املبحث الثاين

 تعدد صاحب احلال وتعيينه يف النظم القرآن 

بيان هيئة احلال يف الدرس النحوي هو وصف يأيت ل

األصل فيه أن يكون مشتًقا، منتقاًل، فضلة،  هـ،صاحب

وحكمه النَّصب. نحو: )أقبل  هـ،جيوز االستغناء عن

 العامل نشطني( 

 وُيؤتى باحلال يف النَّص لواحد من أمرين: 

 "احلال املبينة"األول: التأسيس، ويعني به النحاة 

الم وهي التي تضيف معنى جديًدا       ال يستفاد من الك

إال عند ذكرها،  نحو: ) وقف األسد يف قفصه غاضبًا (، 

و ) وقد هدأ حني رأى حارسه مقباًل (، وهذا النوع 

نحو: ) خلق زيد أشهَل (،  هـ،يشرتط فيه االنتقال أو شبه

فالشهولة والقرص ليسا "و) ُولِد قصرًيا (، يقول أبو حيان 

خلق  من األوصاف املنتقلة، لكنها شبيهة باملنتقلة، فقد

وولد؛ ألنه كان يمكن أن خيلق ويولد غري أشهل وغري  

 (.9/11م، 2010) "قصري

الثاين: التأكيد، وهو ما يسميه النحويون باحلال  

املؤكدة، التي ال تفيد معنى جديًدا وإنام ُيؤتى هبا لتقوية 

معنى حتتويه اجلملة، وهذه احلال قد تكون مؤكدة 

عطوًفا(، أو مؤكدة ملضمون اجلملة، نحو   ) زيد أبوك 

ىث  يث   چ  لعاملها لفًظا ومعنى كام يف قوله تعاىل:

ڦ  چ  (، أو معنى فقط نحو: 79)النساء:  چ حج

(، أو مؤكدة لصاحبها، 15)مريم:  چڦ  ڦ  ڄ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ  قال تعاىل:

(، وهذه احلال جيوز أن تأيت غري 99)يونس:  چ ڦ

   چچ  چ    چ  چچ  منتقلة، قال تعاىل: 

(، 91)البقرة:  چڱ  ڱ  ڱ   چ  (، 153)األنعام:

فهذه أحوال مؤكدة ال مبينة؛ ألنَّه مل َينْبَِهم ما قبلها  "

 "وإنام هي مؤكدة ملا قبلها  ـ،فتكون مبينة هل

 (.9/12م، 2010)أبوحيان

وكون جميء احلال بنوعيها ) املبينة ــ املؤكدة ( 

امل العرب، لكنه مشتقة هو األصل والغالب يف استع

ليس بوصف الزم هلا، فمام جاء منها غري مشتق قوله 

(، أي: مجاعات 71)النساء:  چڱ  ڱ  چ  تعاىل:

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      چ  متفرقة، وكذلك قوله تعاىل: 

ائ  ەئ  ەئ  چ  (، ومنه أيًضا88)النساء: چڤ  

(، ويعلل النحويون لذلك 73)األعراف:  چوئ  
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ن األخبار، واألخبار ال إنَّ احلال خرب م "بقوهلم: 

يشرتط فيها اشتقاق وال انتقال باتفاق، فكذلك ينبغي 

م، 2007)الشاطبي  "أن يكون ما يف معنى اخلرب 

3/426.) 

والغرض من جميء احلال يف اجلملة بيان هيئة 

سواء كان فاعاًل، نحو: )جاء العامل  هـ،صاحب

نشيًطا(، أو مفعواًل، نحو: )أكلت الطعام ناضًجا(، أو 

مها مًعا، نحو )فحص الطبيب املريض جالسني(. أو 

غريمها، نحو: )الربد قارًسا ضار(، و)الشمس شديدًة 

مؤذيٌة(، واألصل يف صاحب احلال أن يكون معرفة، 

ألنَّ احلال خرب من األخبار، "وأال يأيت مضاًفا إليه؛ 

فكام يشرتط التعريف يف املخرب عنه؛ ألّن به حصول 

 "لك يشرتط يف صاحب احلالالفائدة غالًبا، فكذ

ألن املضاف إليه "(، و3/444م،2007)الشاطبي 

مكمل للمضاف، وزائد عليه؛ ألّنه واقع منه موقع 

فالعمدة هو األول املضاف ال  هـ،تنوينه الزائد علي

 (.460/ 3م،2007)الشاطبي  "الثاين املضاف إليه

وقد استثنى النحاة صوًرا لتنكري صاحب احلال 

وردت يف أساليب لغوية فصيحة جيمعها رابط الفائدة، 

كام كانت النكرة ال تقع مبتدأ وال فاعاًل إال مع حصول 

 الفائدة، منها: 

ــ أن يتأخر، وتتقدم عليه احلال كام جاء يف قول 

 كثري عزة: 

 (1)مليَة موحشًا طلٌل... يلوُح كأنَّه خلٌل 

ـــ أن يتخصص بوجه من وجوه التخصيص، 

ٺ  ٺ  ٿ     چ  كالتخصيص بالوصف يف قوله تعاىل: 

 چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ        ڤ  ڤ  

ۇ  ۆ  ۆ  چ  (، أو باإلضافة، نحو 5-4)الدخان

(، وإذا 10)فصلت: چۈ       ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

خصصت النكرة قربت من املعرفة، فيصح نصب 

 احلال منها.

ــ أن يقع بعد نفي أو شبه نفي، فمن النفي يف ـ

ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ        چ  القرآن الكريم:

( ومن شبه النفي: النهي يف 4)احلجر: چڦ  ڄ  

 قول الشاعر: 

 ال يركنن أحد إىل اإلحجام

 (2)وفا حلامم ـــيوم الوغى متخ 

 أو االستفهام، نحو: 

 يا صاح هل حم عيش باقيا فرتى

 (3)لعذر يف إبعادها األماللنفسك ا 

                                                 
معاين القرآن للفراء  2/123انظر الكتاب لسيبويه  (1)

 .  211(3/209،  وقد رشحه البغدادي يف اخلزانة 1/167

البيت لقطري بن الفجاءة يف ديوان احلامسة أليب متام برشح  (2)

 ، دار القلم، بريوت. 1/35التربيزي 

، وأيب 2/332من شواهد ابن مالك يف رشح التسهيل  (3)

، والشاطبي يف املقاصد الشافية 9/63حيان يف التذييل 

3/448. 
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ا جميء صاحب احلال مضاًفا إليه فقد اشرتط  أمَّ

الدرس النحوي له رشوًطا استقاها من الرتاث األديب 

 عند العرب، هي: 

قال  هـ،ـــ أن يكون املضاف عاماًل يف املضاف إلي

(، ومنه قول 4)يونس: چ  ڳ  ڳ  ڳچ  تعاىل:

 الشاعر: 

 تقول ابنتي: إن انطالقك واحدا

 (1)إىل الروع يوما تارك ال أبا ليا  

وقد استنبط النحويون جواز جميء احلال من 

املضاف إليه بأنه معمول املضاف ومقصود يف الكالم، 

. "فهو يف احلقيقة خارج عن كونه من املضاف إليه"

 (.3/461م، 2007)الشاطبي

أو  هـ،ـــ أن يكون املضاف جزًءا من املضاف إلي

ۋ  ۅ  ۅ  چ  له تعاىل:فمن األول قو هـ،كجزئ

 چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى   ى  

 (، وأنشدوا للفند الزماين 47)احلجر:

 (2)...  غدا والزق مآلن   وطعن كفم الزق

 هـ،وذلك ألّن املضاف إذا كان جزًءا من املضاف إلي

صار كأنه هو، فإن احلال من املضاف إليه الذي هو عني 

 الكالم.

                                                 
البيت لسالمة بن جندل يف الشعر والشعراء البن قتيبة   (1)

 هــ. 1423طبعة دار احلديث بالقاهرة  1/264

من خمتارات أيب متام يف ديوان احلامسة، انظر رشحها  (2)

 . 7للتربيزي ص 

ڌ  ڎ  ڎ     چ  ومن الثاين قوله ــ عز وجل ــ

(؛ وذلك 123)النحل: چ ڈ  ڈ  ژ  ژ        ڑ

العرب تعامل غري جزء اليشء معاملة اجلزء إذا "ألّن 

 (.3/464م، 2007)الشاطبي "كان ملتبًسا به

 تعدد احلال وصاحبها: 

يربط النحويون يف دروسهم بني أحكام احلال 

، "احلال خرب من األخبار "واخلرب، معللني ذلك بأن 

كان اخلرب يتحد تارة، نحو )زيد قائم(، "لون: إذا ويقو

ويتعدد أخرى، نحو: )زيد ناظم ناثر وعامل شاعر(، 

كان احلال كذلك أيًضا، فيجوز أن يتعدد كام كان ذلك 

يف اخلرب، فتقول: )لقيت زيًدا راكًبا مصاحبًا بكًرا 

 (.3/482م،2007.)الشاطبي "مفارًقا عمًرا(

رتان يف اللغة: ولتعدد احلال مع صاحبها صو

األوىل: أن تكون األحوال جمتمعة يف اللفظ، سواء أكان 

العامل واحًدا وعمله واحًدا ــ أيًضا ــ: كام يف قوله 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  چ  تعاىل:

أو العامل  (3)(12)النحل:چ  ڻ   ڻ  ڻ

 واحًدا وعمله خمتلًفا، نحو: )لقيت زيًدا مرسعني(.

لعمل نحو: )جاءين وقد يتعدد العامل مع احتاد ا

زيد وأتاك أخوه مرسعني(، وقد يتعدد العامل وخيتلف 

                                                 
بالرفع: قراءة عبد اهلل بن عامر، وحفص عن عاصم   (3)

انظر السبعة  والنَّصب يف قراءة الباقني وأبو بكر عن عاصم،

، ط ، تح شوقي ضيف،  دار املعارف370 البن جماهد ص

 هــ.1400، 2
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 العمل، نحو: )هذا سعيد مع بكر مارين(.

الصورة الثانية: تعدد احلال، وتعدد صاحبها، ويف 

جيوز أن ييل كل حال "هذه احلالة يرى النحويون أنه 

)أبو حيان  "وجيوز أن يتأخرا عن صاحبيهام هـ،صاحب

ومثّلوا لألول بقوهلم: )لقيت  (.9/136م، 2010

مصعًدا زيًدا منحدًرا(، ومّثلوا للثاين بقوهلم: )لقيت 

زيًدا مصعًدا منحدًرا( عىل أن )مصعًدا( حااًل من زيد، 

و)منحدًرا(: حااًل من )التاء(؛ ألّن فيه اتصال أحد 

وعاد ما فيه من ضمري إىل أقرب  هـ،احلالني بصاحب

 : املذكورين، ومن ذلك قول الشاعر

 نا املناياــــوف تدركـــوإنا س

 (1)قدرينا ـــدرة لنا ومـــمق 

فمقدرة حال من )املنايا(، ومقدرين حال من 

الضمري املنصوب يف )تدركنا(، هذا إذا خيف اللبس؛ 

ألّن احلال تيل صاحبها، ثم تأيت الثانية بمنزلة 

االستدراك  فإن أمن اللبس جاز جعل األوىل لالسم 

 ة لالسم الثاين، كام يف قول امرئ القيس: األول والثاني

 خرجت هبا نميش جتر وراءنا

 (2)عىل أثرينا ذيل مرط مرحل 

                                                 
من معلقة عمرو بن كلثوم رشح املعلقات السبع للزوزين  (1)

 .172ص

من معلقة امرئ القيس، رشح املعلقات السبع للزوزين  (2)

، تح حممد عبدالقادر الفاضيل، املكتبة العرصية، 27صـ

=   هــ، والشاهد: قوله: )أميش جتر( فإهنام1428بريوت، 

 تعدد احلال وإفراد صاحبها يف القرآن الكريم:

تتنوع احلال وتتعدد صورها يف أسلوب القرآن 

 الكريم؛ وذلك ألهنا وصف يف املعنى، قال تعاىل:

 (،18)األعراف: چ ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ

ٱ  ی  جئ      حئ  مئ  ىئ   يئ       یچ

(، ومل يقف التعبري 43-42)إبراهيم: چٻ  ٻ  

القرآين عند تعدد احلال املفردة، بل تعداها إىل صور 

شملت تراكيب اللغة، فقد جاءت مفردة مع شبه مجلة 

ں  ڻ   ڻ    ڻ  چ  مع مفردة يف قوله تعاىل: 

(، 22)طه:  چڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  

ڄ  ڄ     ڄ  چ  مجلة فعلية يف قوله تعاىل:  ومفردة مع

ڄڃ  ڃ    ڃ  ڃ   چ  چ  چ   چ  

(، ومفردة 103-102)طه:  چڇ    ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  

ے   ے  ۓ  چ  مع مجلة اسمية كام يف قوله تعاىل:

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ              ۇ    

(، ومفردة مع مجلتني 4)الصف: چۆ  ۆ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  اسميتني، كام يف قوله تعاىل: 

  چڈ   ژ     ژ  ڑ  ڑ       ک  ک  کک  گ   

(، وتنوعت يف أسلوب واحد بني اإلفراد 7)لقامن: 

                                             
صب حال، فأما قوله: )أميش( مجلتان كل منهام يف حمل ن =

فصاحبها تاء املتكلم يف قوله ) خرجت (، وأما قوله: ) جتر ( 

فصاحبها )هاء( الغائبة يف قوله: ) هبا ( وقد جاء باحلالني 

 عىل نفس ترتيب صاحبيها معتمًدا يف ذلك عىل قيام القرينة.
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واجلملة االسمية واإلفراد واجلملة الفعلية يف قوله 

ڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ   چ  تعاىل: 

(،      44-43)املعارج:  چ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ

ڤ  ڤ  ڦ  چ  فعليتني يف قوله عز وجل:  أو مجلتني

  چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

 (، أو مجلة فعلية مع اسمية، قال تعاىل: 52)املائدة:

أو  ،(31)القصص:  چڎ  ڎ  ڈ   ڈ           ژ  چ

ڀ  ڀ  چ  فعليتني يتوسطهام مجلة اسمية، نحو:

-19)الرمحن:   چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

جوز "مانع يف احلال، يقول الريض: (، هذا كله ال 20

اجلمهور ــ وهو احلق ــ أن جييء لليشء الواحد 

. "أحوال متخالفة متضادة كانت أو غري متضادة 

 (.1/637 هـ،1414)الريض 

 إفراد احلال وتعدد صاحبها يف القرآن الكريم:

من األساليب التي جرت يف النظم القرآين جميء 

ا جعل املفرسين احلال مفردة ألكثر من صاحب، مم

يقفون أمام هذه الصور ـ التي تعّد من مبتكرات القرآن 

الكريم يف نظمه اللغوي الذي جاء عىل عادة العرب يف 

كالمهم تارة وعىل غري عاداهتم تارة أخرى ــ 

مستجمعني ثقافاهتم اللغوية وحسهم اإلبداعي يف 

حتليل مكونات النَّص القرآين، ففي حتديد النحاة 

ڱ  ڱ  ڱ  چ : ال يف قوله تعاىللصاحب احل

(، يرى املفرسون منهم أنَّ )ذلاًل( 69)النحل: چ  ڱ

ا )السبل(، أو ياء املخاطبة املفرسة  حال، صاحبها إمَّ

ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  چ  بالنحلة يف اآلية السابقة:

ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ          ڳ  ڳ      

 . چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

ابن جرير الطربي عن جماهد يف تأويل فقد نقل 

اآلية أن الطرق هي املذللة فال يتوعر عليها مكان 

 ونقل عن قتادة أن النحلة هي املذللة املطيعة هـ،سلكت

(، واستمد أصحاب 17/249هـ،1420)الطربي 

كتب إعراب القرآن ودراسة نصه قوهلم يف هذه املسألة 

بثالثة من هذين التأويلني مما جعلهم يقولون فيها 

 أقوال: 

األول: جيوز أن تكون السبل هي املذللة أو النحلة 

هي املنقادة، وهو قول اجلمهور كالزخمرشي وابن عطية 

، يقول (1)وأيب حيان والسمني احللبي وغريهم

 ؛مجع ذلول، وهي حال من السبل (ُذُلاًل ) "الزخمرشي: 

ٿ  ٿ  چ  :ألّن اهلل ذللها هلا ووطأها وسهلها، كقوله

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ     ٹ  ٹ

أو من الضمري يف  (،15)امللك: چڦ  ڄ    ڄ  

أى: وأنت ذلل منقادة ملا أمرت به غري (، َفاْسُلكِي)

(، وكأن 2/619 هـ،1407)الزخمرشي  "ممتنعة

السياق حيتمل املعنيني، فال مانع عندهم أن تكون 

 السبل هي املذللة، أو النحلة هي املنقادة.

                                                 
 ، والبحر3/406الوجيز ، واملحرر2/618الكشاف (1)

 .  7/262صونوالدرر امل  ،6/560
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التذليل واالنقياد إنام هو للنحلة، فهي  الثاين: أنّ 

منوطة بوظيفة معينة جيب عليها القيام هبا عىل أكمل 

وجه ويف أهبى صورة جبلها اهلل عز وجل عليها، يقول 

النحل مسخرة لسلوك تلك السبل ال  "ابن عاشور: 

يعدهلا عنها يشء، ألهنا لو مل تسلكها الختل نظام إفراز 

 .(14/208 هـ،1984)ابن عاشور  "العسل منها

القول الثالث: أّن السبل هي املذللة للنحلة ومعبدة 

ومهيأة تسلكها طرًقا إىل مصادر رزقها ذهاًبا وإياًبا، 

وكان  هـ،ملا أذن هلا يف ذلك كل " يقول اإلمام البقاعي:

من املعلوم عادة أن تعاطيه ال يكون إال بمشقة عظيمة 

لعادة يف تيسريه هلا نبه عىل خرقه ل هـ،يف معاناة السري إلي

أي فتسبب عن اإلذن يف األكل  (فاسلكي)فقال تعاىل: 

أي املحسن إليك هبذه  (سبل ربك)اإلذن يف السري إليه 

الرتبية العظيمة ألجل األكل ذاهبة إليه وراجعة إىل 

أي موطأة للسلوك  (ذلالً )بيوتك حال كون السبل 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  چ   :مسهلة كام قال تعاىل

 (.11/198ت، .)البقاعي د  چٹ  

وال فائدة من مناقشة الرأي القائل بجواز احلال من 

االسم األول أو الثاين، وإنام جتدر اإلشارة إىل أن 

الرأيني الثاين والثالث قد استخدم كل واحد منهام 

التناص كأحد معايري النَّصية املؤصلة يف نظرية نحو 

 النَّص يف إثبات أحقية احلال بواحد منهام.

فقد اعتمد القائلون بأن )ذلاًل( حااًل من النحلة؛ 

ألنَّ القرآَن استعمل هذه املفردة يف سياق احلديث عن 

لإلنسان كي  احليوانات ذات املنافع التي وهبها اهلل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  ينتفع منها قال تعاىل:

پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  

(، والنحلة نوع من 73-71)يس:  چڤ   ڤ 

فهم خيرجون بالنحل ينتجعون هبا "هذه األنواع، 

، 1420)الطربي  "ويذهبون، وهي تتبعهم

ومن هنا يلزم احلكم بأن صاحب احلال .(17/249

 يف اآلية هي النحلة.

أما الذين حكموا بأن احلال من السبل استدلوا 

 چ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹچ  أيضا بقوله تعاىل: 

فكام أّن األرض مذللة لإلنسان فكذلك مذللة 

للحيوان وسائر املخلوقات ألداء املهمة املنوطة هبم 

إال أّن الطربي مل يفته الرتجيح بني  هـ،عىل أكمل وج

وكال القولني غري "هذين القولني، حيث قال ما نصه 

بعيد من الصواب يف الصحة وجهان خمرجان، غري أنا 

بل ألهنا إليها أقرباخرتنا أن يكون نعتا  وهي  ."للسُّ

القاعدة التي استمد منها النحاة فيام بعد حكمهم عىل 

 صاحب احلال املتعدد عند اللبس.

وقد جتلت نظرية نحو النَّص بمكوناهتا يف تناول 

ں  ں       چ  النحويني للحال وصاحبها يف قوله تعاىل:

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    

قد تبني فيه (،  ف141)األنعام: چہ  ہ  

الفرق بني نحو النَّص ونحو اجلملة، فريى الزخمرشى 
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للنخل، والزرع داخل يف   ه(خُمَْتلًِفا ُأُكلُ )  أن الضمري يف

(، 2/72 هـ،1407حكمه لكونه معطوفا عليه. )

العطف  ألنَّ ليس بجيد؛ "واألمر كام يقول أيب حيان: 

 )أبو حيان "ز إفراد ضمري املتعاطفنيبالواو ال جيوّ 

(، هذا رأي، ويرى ابن مالك تبًعا 4/667هـ،1420

إنَّ احلال ال تكون لغري "للقاعدة النحوية التي تقول 

(، أنَّ 2/348م،1990)ابن مالك  "األقرب إال ملانع 

عائد عىل أقرب مذكور، وهو  (هالضمري يف قوله )أكل

الزرع وُحذفت حال )النخل( لداللة هذه عليها، 

والزرع  هـ،خل خمتلًفا أكلوتقدير الكالم إذا: والن

 (.4/667هـ،1420كذلك.)أبو حيان 

أّما الذين تناولوا اآلية من خالل النَّص ومساحته 

الواسعة وليس من خالل املساحة املحصورة يف احلال 

 ه(والتحديد اللفظي لصاحبها فقالوا: إن اهلاء يف )أكل

عائدة عىل ما تقدم من هذه األشياء املنشآت، وعىل هذا 

صب حتديد صاحب احلال عىل واحد من النخل ال ين

أو الزرع، وإنام كام نقل عن احلويف وفرسه أبو حيان بأّن 

احلال من مجيع ما أنشأ من جنات معروشات وغري 

 معروشات؛ الشرتاكها كلها يف اختالف املأكول. 

وأليب حيان توجيه لطيف لتحديد صاحب احلال 

تي تؤكد أّن الفيصل يف اآلية يتفق مع املعايري النَّصية ال

بني نحو النَّص ونحو اجلملة حتقق الداللة يف نحو 

النَّص وعدم حتققها يف نحو اجلملة، فقد نظر أبو حيان 

إىل داللة )الزرع(  وأنواعه املختلفة الشكل جًدا، إذ عّد 

منها القمح والشعرية والذرة، واليقطينة والسلت 

عد أن والعدس واجللبان واألرز، وغري ذلك، واستب

يكون احلال من النخل بأن اختالف الشكل فيه حمدود 

فال يكون إال صغرًيا أو كبرًيا. وعىل هذا فاحلال يف 

اآلية من الزرع، إما ألهنا األقرب، أو ألّن االختالف 

 واقع فيها أكثر من غريها.

ڳ  ڳ  ڳ   چ  ويف تناول النحاة لقوله تعاىل:

    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ    

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   

ۅ     ٴۇۋ  ۋ  ۅ   ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  

(، وحتديد 99)األنعام: چۉ  ۉ  ې  ې  

صاحب احلال لقوله )مشتبًها( يتجىل اعتناء النحاة 

باملعنى الذي يدور النَّص يف فلكه وعدم الوقوف 

سف يف تقدير عند التحليل اجلزئي للمفردات والتع

حمذوف قد يفقد النَّص الداللة والسياق العام الذي 

فلم يرتض املفرسون تقدير  هـ،ُأنشئ من أجل

الزخمرشي حااًل حمذوفة تدل عليها املذكورة حتى 

تستقيم اجلملة، إذ يرى أن احلال املذكورة من 

 الزيتون، وحال الرمان حمذوفة تدل عليه املذكورة،

 "( يقول ابن عاشور: 2/52 هـ،1407)الزخمرشي 

وإنام دعاه إىل ذلك أنه ال يرى تعدد صاحب احلال 

)ابن عاشور  ."الواحدة وال التنازع يف احلال

 (.7/403م، 1984
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وأقروا بأن صاحب احلال يف اآلية جمموع ما تقدم 

من النبات واألعناب والنخيل والزيتون والرمان، فإّن 

م البقاعي: يقول اإلما ـ،مجيع ذلك مشتبه وغري متشاهب

ملا ذكر األقوات من الثامر واحلبوب واألدهان "

وأرشف الفواكه وأعمها، وكانت أشبه يشء باآلدمي 

وكان اشتباه بعضها  هـ،يف نشئه وبعثه واتفاقه واختالف

مع كوهنا تسقى بامء واحد ويف  -واختالف بعضها 

ال ..... قداالً عىل القدرة واالختيار -أرض واحدة 

أي يف غاية الشبه ( مشتبهاً )ن كل ما تقدم: بانيًا حاالً م

 ،ـ(وغري متشاهب...)بعضه لبعض حتى ال يكاد يتميز

، أي غري طالب لالشتباه مع أنه ال بد من شبه ما

(، وهذا الذي ذكره البقاعي 7/212)البقاعي د.ت، 

 "قد أملح إليه العكربي يف إعراب القرآن، حيث قال: 

 ،"من اجلميع )مشتبًها( حال من الرمان... أو 

(، وأكده ابن عاشور، حيث 1/525)العكربي د.ت، 

وجيوز أن جتعل هذه احلال من مجيع ما تقدم من  "قال: 

فإن مجيع ذلك مشتبه (، انخرج منه حبا مرتاكبً  )قوله:

(، 7/403م، 1984، )ابن عاشور "وغري متشابه

وهذا يدل عىل أن الذين تعرضوا لتحليل اخلطاب 

دراية بأن النَّص ال يتجزأ، واملفردات  القرآين كانوا عىل

 ال يمكن أن تفهم منعزلة عن سياقها التي تدور فيها.

ژ  ژ  ڑ  چ  ل يف قوله تعاىل:ـــأما احلا

ڑ   ک  ک           ک  ک  گ  گ  گ  

( فقد تنازعاه 27)األعراف:   چگ  ڳ  

صاحبان، حيث إنَّ احلال مجلة ) ينزع (، صاحب احلال 

إْن شئت من ضمري الفاعل يف "البقاء:  كام يقول أبو

، "أخرج، وإن شئت من األبوين؛ ألن فيه ضمريين هلام

والذي جعل احلال متوقًعا من الشيطان أو من األبوين 

هو جميء اجلملة بضمري الشيطان واألبوين، إال أن 

سياق اآلية وما تضمنته من معان رصف إمجاع 

يف اآلية هو املفرسين واللغويني إىل أن صاحب احلال 

الضمري يف ) أخرج (؛ ألن الشيطان هو السبب يف 

خروج آدم من اجلنة، يقول اإلمام الطربي كاشًفا عن 

اهلل تعاىل حذر عباده أن يفتنهم  إنّ  "سياق اآلية: 

دهم من  الشيطان كام فتن أبوهيم آدم وحواء، وأن جيرِّ

لباس اهلل الذي أنزله إليهم، كام نزع عن أبوهيم 

(، وتتضافر 12/375 هـ،1420)الطربي  ".لباسهام

الصنعة النحوية مع املعنى والسياق يف حتديد صاحب 

احلال يف هذا األسلوب، حيث يرى النحاة أنه لو كان 

)ينزع( حاال من األبوين  لوجب إبراز الضمري؛ ألنه 

 هـ،1420وصف جرى عىل غري من هو له. )أبوحيان

5/32.) 

ٹ  ڤ    ڤ   ٹ  ٹ  ٹ چ  أما يف قوله تعاىل:

ڤ  ڤ       ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ         چ  چ  چ  چ  ڇ    

-17)الطور:   چڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ   ڌ  

(، فقد بلغ صاحب احلال ذروته يف التعدد حتى 20

توقع اللغويون من املفرسين أن يكون واحًدا من 
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ِمرِي  َو)ُمتَّكِِئنَي(: َحاٌل "مخسة، يقول أبو البقاء:  ِمَن الضَّ

ِمرِي  ِمرِي يِف )َوَقاُهْم( َأْو ِمَن الضَّ يِف )ُكُلوا( َأْو ِمَن الضَّ

ِمرِي  ِمرِي يِف )َفاكِِهنَي(، َأْو ِمَن الضَّ يِف )آَتاُهْم( َأْو ِمَن الضَّ

(، واستظهر 2/1184)العكربي دت،."يِف الظَّْرِف 

 أبو حيان أن يكون احلال من الظرف، )أبوحيان

(، وعضد السمني احللبي اختيار 9/570 هـ،1420

أن يكون احلال من الظرف أوىل لكونه عمدة، فالظرف 

(، ومعلوم يف  يف اآلية متعلق بمحذوف خرب )إنَّ

الدرس النحوي أن املرفوعات عمد، هذا ما استدلت 

به الصنعة النحوية عىل حتديد صاحب احلال من متعدد 

 يف اآلية.

النَّصية التي تعتمد عىل  فإذا ما انتقلنا إىل النظرية

سياقات متعددة وتستقي من مشارب ومعارف متنوعة 

نجدها قد جتلت واضحة لدى الطاهر ابن عاشور، 

الذي يرى أن صاحب احلال هو الضمري يف )كلوا 

وارشبوا( مفرًسا  كيفية وقوع األكل والرشب بحال 

كوهنم متكئني، معتمًدا يف ذلك عىل احلال املعهودة 

الرتف والنعيم يف الدنيا واهليئة التي  لدى أصحاب

يتناولون عليها طعامهم ورشاهبم، وما صوره القرآن 

الكريم يف قصة يوسف ــ عليه السالم ــ حني شاع 

خرب مراودة امرأة العزيز له بني النسوة يف املدينة، 

فأرسلت إليهن واعتدت هلن متكأ وآتت كل واحدة 

صحاب القصور أو منهن سكينًا، مما يدل عىل أن أكل أ

م، 1984، )ابن عاشور(1)رشهبم يكون يف حالة اتكاء

(، وعضد الشيخ اختياره لكون احلال من 27/47

أنه  الفاعل يف كلوا وارشبوا بام جاء يف احلديث عنه 

وبام جاء يف الرتاث  (2)( أما أنا فال آكل متكئاقال )

 اللغوي عن العرب من قول األعشى: 

 ْْياِن ُمتَّكِئا  ناَزْعتهم ُقُضَب الرَّ 

ة  ََخْرَ و    (3)ِضُل ـراُووُقها َخ ، ة  ُمزَّ

 

   اخلامتة

احلمدهلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم عىل حممد 

 بن عبد اهلل وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد: ا

فقد تناول البحث نظرية نحو النَّص بالدراسة 

والتحليل من خالل تعريف اجلملة والفرق بينها وبني 

م يف الرتاث النحوي وكيف أنَّ النحاة عىل مر الكال

العصور كانوا يقصدون بتعريف اجلملة الكالم املفيد 

                                                 
 . 27/47التحرير والتنوير  (1)

احلديث هبذا اللفظ يف سنن الرتمذي باب ما جاء يف كراهية  (2)

األكل متكئا حديث  أيب جحيفة وهب السوائي رقم 

، وله شواهد يف البخاري: باب 2/1086(  ج1830)

( بلفظ: ) ال آكل متكئا ( ورقم 5398األكل متكئا رقم )

ويف سنن  72/  7آكل وأنا متكئ ( ج ( بلفظ: ) ال 5399)

وابن ماجة  3/348( ج 3769أيب داود حديث رقم )

   2/1086( ج  3262حديث رقم )

تح د/ حممد حسني  59 ديوان األعشى ميمون قيس ص (3)

 مكتبة اآلداب باجلامميز.   
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 وهو ما اصطلح عليه يف الدرس اللغوي املعارص بــ

 )النَّص (. 

ل البحث كلمة النَّص وداللتها يف اللسان  ثم أصَّ

العريب، حيث كشف عن معناها القديم وما يفيد من 

ينفك عنها املعنى االصطالحي،  دالالت لغوية ال

وكشف البحث عن مضمون نظرية نحو النَّص 

والطرق التي يمكن من خالهلا خدمة النَّص والكشف 

 عن مكنوناته. 

كام حاول البحث الكشف عن طرق حتليل النَّص 

واألدوات التي ركز عليها الدرس اللساين املعارص يف 

 الكشف عن مكنوناته. 

ة أسلوب احلال يف الرتاث ثم انتقل البحث لدراس

وأردف ذلك  هـ،النَّحوي وعرض صوره وأنواع

بدراسة تطبيقية لألساليب التي جاء فيها احلال ألكثر 

والوسائل  هـ،من صاحب، وجهود املفرسين يف حتديد

التي اعتمدوا عليها يف حتديد صاحب احلال من 

 متعدد.

وقد كشفت الدراسة التحليلية هلذه األساليب عن 

رية نحو النَّص يف الرتاث اللغوي العريب جذور نظ

وحضور أطرها ومفرداهتا يف مناهج املفرسين للنَّص 

القرآين، مما ساعدهم عىل إزالة إشكاالت كثرية 

 ومتعددة يف الكشف عن معنى النَّص.  

 

 

 املصادر واملراجع 

علم لغة النَّص: املفاهيم ، بحريي، سعيد حسن

لقاهرة، مؤسسة الطبعة الثانية، ا ،واالجتاهات

 م(.2010املختار، )

، هـ(256البخاري، أبوعبداهلل حممد بن إسامعيل )

، حتقيق: حممد زهري النارص، صحيح البخاري

الطبعة األوىل، بريوت، دار طوق النجاة، 

 . هـ(1422)

التحليل اللغوي للنص مدخل إىل  برينكر، كالوس،

ترمجة: د.سعيد  املفاهيم األساسية واملنهج،

الطبعة األوىل، القاهرة، مؤسسة املختار  بحريي،

 م(.2005للنرش، )

الرتاكم العالمايت بني النَّص املكتوب  بصل، حممد إسامعيل،

جملة املعرفة، وزارة الثقافة، سوريا ع  والنَّص املنطوق،

 م1994 ،السنة الثالثة والثالثون ،370

خزانة  ،هـ(1093البغدادي، عبدالقادر بن عمر )

، الطبعة الرابعة ،اب لسان العرباألدب ولب لب

 . هـ(1418القاهرة، مكتبة اخلانجي )

نظم  ،هـ(885البقاعي، إبراهيم بن عمرو بن حسن)

د.ط، القاهرة،  ،الدرر يف تناسب اآليات والسور

 ، د.ت.دار الكتاب اإلسالمي

 سنن الرتمذي، ،هـ(279الرتمذي، حممد بن عيسى )

طبعة احللبي، حتقيق: أمحد شاكر، د.ط، القاهرة، م

 . هـ(1295)
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دالئل  ،هـ(471اجلرجاين، عبدالقاهر بن عبدالرمحن )

الطبعة ، حممود حممد شاكر قيق:حت اإلعجاز،

 .هـ(1413، القاهرة، مطبعة املدين، )الثالثة

 ،هـ(392ابن جني، أبو الفتح عثامن بن جني )

حتقيق: حممد عيل النجار وآخرون،  اخلصائص،

 املرصية العامة للكتاب.اهليئة د.ت، القاهرة، 

 د.ت.

، الطبعة العارشة، القاهرة، النحو الوايف حسن، عباس،

 دار املعارف، د.ت.

نظام االرتباط والربط يف تركيب ، محيدة، مصطفى

الرشكة املرصية العاملية د.ط، القاهرة،  اجلملة،

 م.1997القاهرة،  للنرش، لونجامن،

ل التذيي ،هـ(745أبو حيان، حممد بن يوسف )

د/  قيقحت ،والتكميل يف رشح كتاب التسهيل

دار  ، الرياض،حسن هنداوي، الطبعة األوىل

 .هـ(1431)كنوز إشبيليا،

البحر  ،هـ(745أبو حيان األندليس، حممد بن يوسف )

، حتقيق: صدقي حممد مجيل، املحيط يف التفسري

 ه. 1420د.ط، بريوت، دار الفكر، 

أمحد بن احلسني بن  ابن اخلباز، شمس الدين أبو عبداهلل

د.ط،  النهاية يف رشح الكفاية، ،هـ(638عيل)

، األكاديمية احلديثة للكتاب اجلامعيالقاهرة، 

 د.ت. 

 

علم النَّص مدخل متداخل  دايك، فان دايك،

 ترمجة د/ سعيد حسن بحريي، ،االختصاصات

 .هـ(1421د.ط، القاهرة، دار القاهرة للكتاب، )

، سنن أيب داود ،هـ(275)أبوداود، سليامن بن األشعث

د.ط، عبداحلميد،  حممد حمي الدين قيق:حت

 القاهرة، فيصل احللبي، د.ت. 

 مدخل إىل علم لغة النَّص، دي بوجراند، روبرت،

الطبعة  ترمجة إهلام أبو غزالة و عيل خليل محد،

 .مطبعة دار الكتاب بدون تاريخاألوىل، القاهرة، 

 ب واإلجراء،النَّص واخلطا دي بوجراند، روبرت،

، الطبعة الثانية، القاهرة، عامل ترمجة د/ متام حسان

 ه.1428الكتب، 

رشح ، هـ(686الريض، حممد بن احلسن اإلسرتباذي )

، الرياض، الطبعة األوىل ،الريض عىل الكافية

 . هـ(1414جامعة اإلمام حممد بن سعود، )

 ،هـ(538الزخمرشي، حممود بن عمر بن حممد )

 غوامض التنزيل للزخمرشي، الكشاف عن حقائق

الطبعة الثالثة، بريوت، دار الكتاب العريب، 

 .هـ(1407)

السمني احللبي، أمحد بن يوسف بن عبدالدائم 

 ،الدرر املصون يف علوم الكتاب ،هـ(756)

د.ط، بريوت، دار  ،الدكتور أمحد اخلراط قيق:حت

 القلم، د.ت.
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السيوطي، جالل الدين عبدالرمحن بن أيب 

مهع اهلوامع يف رشح مجع  ،هـ(911بكر)

، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب اجلوامع

 .ـه1418العلمية، 

 ،هـ(790هيم بن موسى)االشاطبي، أبو إسحاق إبر

، 3ج  املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الكافية

الطبعة األوىل، مكة املكرمة،  تح د/ عياد الثبيتي،

 أم القرى،مركز إحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة 

 .هـ(1428)

مدخل إىل علم النَّص  الصبيحي، حممد األخرض،

الدار الطبعة األوىل، بريوت،  هـ،وجماالت تطبيق

 . هـ(1429، )العربية للعلوم

جامع البيان يف ، هـ(310الطربي، حممد بن جرير )

، د.ط، بريوت، مؤسسة الرسالة، تأويل القرآن

 .هـ(1420)

التحرير  م(،1973ابن عاشور، حممد الطاهر)

د.ط، تونس، الدار التونسية للنرش،  والتنوير،

 م. 1984

نحو النَّص بني األصالة  ،عبد الرايض، أمحد حممد

، الطبعة األوىل، القاهرة، مكتبة الثقافة واحلداثة

 .ـه1427الدينية، 

النحو والفكر واإلبداع دراسة يف  عبد الرمحن، ممدوح،

ندرية، دار د.ط، اإلسك هـ،تفكيك النَّص وتوثيق

 م.1998املعرفة اجلامعية، 

الطبعة  بناء اجلملة العربية، ،حممد محاسة، عبداللطيف

 ه.1416دار الرشوق، ، القاهرة، األوىل

البديع بني البالغة العربية  عبداملجيد، مجال،

اهليئة املرصية د.ط، القاهرة،  ،واللسانيات النَّصية

 م. 2006العامة للكتاب 

، هـ(541د عبداحلق بن عطية)ابن عطية، أبو حمم

 قيق:حت ،املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز

الطبعة األوىل،  عبدالسالم عبد الشايف حممد،

 .هـ(1422بريوت، دار الكتب العلمية، )

نحو النَّص اجتاه جديد يف الدرس  عفيفي، أمحد،

، الطبعة األوىل، القاهرة، مكتبة زهراء النحوي

 م.2001الرشق، 

التبيان يف  ،هـ(616ي، عبداهلل بن احلسني )العكرب

، حتقيق عيل حممد البيجاوي، د.ط، إعراب القرآن

 القاهرة، مطبعة احللبي، د.ت.

مسائل  ،هـ(616العكربي، عبداهلل بن احلسني )

حممد خريي احللواين،  قيقحت ، خالفية يف النحو

 هــ. 1412دار الرشق العريب،  بريوت، د.ط،

 ،هـ(769لدين عبداهلل بن عقيل)ابن عقيل، هباء ا

، الطبعة رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك

العرشون، القاهرة، مكتبة دار الرتاث، 

 .هـ(1400)
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علم اللغة النَّيص بني النظرية ، الفقي، صبحي إبراهيم

 ،والتطبيق )دراسة تطبيقية عىل السور املكية(

 . هـ(1421الطبعة األوىل، القاهرة، دار قباء، )

سنن  ،هـ(273أبوعبداهلل حممد بن يزيد ) هـ،ابن ماج

د.ط، حممد فؤاد عبدالباقي،  قيق:حت ابن ماجة،

 القاهرة فيصل احللبي، د.ت. 

 ابن مالك، حممد بن عبداهلل بن مالك األندليس

د. عبدالرمحن  قيق:حت رشح التسهيل، ،هـ(672)

 ،الطبعة األوىل، السيد ود. حممد بدوي املختون

 .هـ(1410، )ار هجر للطباعةدالقاهرة، 

 املقتضب، ،هـ(210املربد، أبو العباس ْييى بن يزيد)

، الطبعة األوىل، حممد عبد اخلالق عضيمةقيق: حت

القاهرة، املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، 

 م(.1994)

 

ابن منظور، مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم بن 

ثة، الطبعة الثاللسان العرب،  ،هـ(711عيل )

 .هـ(1414بريوت، دار صادر، )

جممع  ،هـ(518امليداين، أبو الفضل أمحد بن حممد )

 حممد حمي الدين عبد احلميد، قيق:حت، األمثال

 د.ط، بريوت دار املعرفة، د.ت.

، هـ(761ابن هشام األنصاري، عبداهلل بن يوسف )

، حتقيق نسيب اإلعراب عن قواعد اإلعراب

وت، دار اجليل، نشاوي، الطبعة األوىل، بري

 .ـه1411

، هـ(761ابن هشام األنصاري، عبداهلل بن يوسف )

، عبد احلميد   حممد حمي الدين ، حتقيق: املغني

 م.1992د.ط، بريوت، املكتبة العرصية، 

 

 

 

 

 

 


