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ABSTRACT 

The concept of coherence is not only a semantics one that exists 

within the meaning of text; it refers to grammatical continuity of a text that 

accurs within surface and deep structure of the discourse، and that define it 

as a text/discourse. That is why the study of coherence is important in 

textual linguistics، especially in the Text of Holy Qur’ān.  Therefore the 

ancient researchers have chosen it in different ways in the Qur’ānic textual 

analysis.The ancient Arab started the study of Coherence to prove the 

Qur’ānic text as “Moʻjiza” and “iʻjāz” because of its organization and 

arrangement of text according the “Naẓm” “Insijām” “Ittisāq” “Iltiḥām” 

and many others. The English term that substitutes these terms is just 

Cohesion and Coherence. So we can say that the Arab were doing well 

about the discourse/textual analysis of the texts, especially the Qur’ānic 

textual coherence was their main goal. The Article aims to explore the 

main roots، elements and aspects of textual coherence in Arabic language. 

This work differ from previous works in many aspects as it focuses 

on the concept of coherence and its various aspects  particularly in terms of 

the coherence in Arabic Language in the light of Qur’ānic text. 

Key words: concept of Coherence, aspacts of coherence, Types of 

coherence Devices، conclusion and results. 
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النصي جوهر  احلبك يعد  و مصطلح "احلبك النصي" نوع مهم من أنواع التماسك النصي. 
، فهو من عنوية دالل نص ماألنه مبثابة العالقة الكربى اليت تضم سائر العالقات امل ؛العالقات النصية

أبنية بني الرتابط عالقة  تتحقق، حبيث انت اخلطاب/ الكالممتاسك مكو  أهم لصائص النص يعىن به 
القصد اخللفية، و عالقات مضافا إىل ذلك تتحقق فيه ، واحدا   نسيجا  ليكون  انته؛مكو  وبقية  اخلطاب
بني عناصر  عنوييف ضوء علم اللغة النصي "هو الرتابط امل احلبكف وعالقات مستعملي النص. واملعرفية

، حيث ترتبط األسباب متعاضدا   ، وبناء  متكامال   نص ما، حبيث يبدو املوضوع يف صورته النهائية نظاما  
ابملسببات، والنتائج ابملقدمات، ويعتمد املبدع أو الكاتب على الدليل الذي يدعم به احلقائق ويؤيدها، 

لتكون يف النهاية موضوعا تسلسلت أفكاره، وترابطت يف شكل منطقي مقنع أسلمت فيه  ويربط بينها
" حلبك. فمصطلح "ا(2)"الواحد كالبناء املنطقي  على مستوى املعىن وصار النص ،الفكرة إىل ما بعدها

ق له يف نفس الوقت جوانب متعددة من الداللة والتداولية اليت تتعلفحسب، بل لاصية لغوية ليست له 
 ،والبالغيني ،والنقاد ،آبراء علماء النحاة بك. من هنا تظهر أمهية احل(1)مبوضوع اخلطاب ونتائجه

هذه واهتموا هبا يف جماالت متعددة، فنجد أمهية ، وحديثا   قدميا  واملفسرين الذين اعتنوا هبذه النظرية 
مشرتك بني حنو اجلملة ه ألن ؛اجلمل النحويةمفاهيم  إنسجام عند النحاة إبهتمامهم من لالل النظرية

اجلمل النحوية حتت نظام الربط،  حبكوحنو النص، فلذا اهتم هبذه النظرية علماء النحاة يف مراعات 
.كما تظهر أمهية (3)اجلمل فيما بينها مفاهيم ، مث ترابطمفاهيمهاواإلرتباط، أو الرتابط يف أجزاء اجلملة و 

رائهم العلمية، فقد قام عدد كبري من علماء العرب احملدثني وآب النصي"بكتاابت علماء احملدثني بك"احل
هلا قيمتها اجلمالية يف نص ما؛ ا وأثبتو  ،الذين تتلمذوا على أيدي العلماء الغربيني، فكتبوا عن هذه النظرية

وجبهودهم العلمية  (4)،يف الرتاث العريب احلديثاحملدثني العلماء  كثري من فالذي سلك هذا املسلك

                                                           

عبد  ؛21:م،ص2881،األصول دراسة أستيمولوجية للفكر اللغوي،اهليئة املصرية العامة للكتاب،حسان،د.متام (2)
 18:م،ص1001هللا،د.عبد املنعم،البحث اللغوي أصوله ومناهجه،

 231-232:حبريي،د.سعيد حسن،علم لغة النص املفاهيم واالجتاهات،مؤسسة املختار للنشر والتوزيع،ص (1)
 71-172:حبريي،د.سعيد حسن،اسهامات أساسية يف العالقة بني النص والنحو والداللة،مؤسسة املختار للنشر والتوزيع،ص (3)
منهم د.متام حسان يف كتبه ولاصة يف نظريته اخلاصة "تضافر القرائن النحوية" يف اللسانيات احلديثة،والدكتور  (4)

 عبد املنعم عبد هللا دمحم،البحث اللغوي أصوله ومناهجه،ومن أمهها: علم لغة النص املفاهيم واالجتاهات،
والداللة،واألستاذ األزهر الزاند يف نسيج النص،ودمحم اخلطايب يف واسهامات أساسية يف العالقة بني النص والنحو 

 لسانيات النص،وبدوي،د. أمحد يف كتبه النقدية،والدكتور منذر عياشي يف اللسانيات والداللة،والدكتور أبو
 لرمة يف حنو النص نقد النظرية وبناء ألرى،والدكتور أمحد عفيفي يف كتبه.
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وأصبحت للنص األديب كمظلة رئيسة، مبعىن  يةنظرايت النصالبلغت هذه النظرية ذروهتا حىت فاقت كل 
 ا.عدمها يف امللفوظ عدم النص ووجودها يدل على أن يكون امللفوظ نص

 مفهوم احلبك
كلمة "احلبك " مصطلح جديد يدل على املستوى الداليل أو املعاين املتماسكة، وقد كانت 

يعىن هبا ، لكن والشعراء قدميا   ،عد ة استعماالت يف الرتاث العريب عند أصحاب املعاجم هلذه الكلمة
"اإلستمرار الداليل يف عامل النص، أو العمل على إجياد الرتابط املفهومي علم اللغة النصييف جمال 

فهو إذن (2)اهيم".ابإلستمرارية الداللية اليت تتجلى يف منظومة املفاهيم والعالقات الرابطة بني هذه املف
يقصد به يعد  من أهم املعايري النصية اليت يتماسك هبا النص على املستوى املعنوي واالستعمايل،كما 

العالقات املنطقية التصورية، والعالقات الداللية املعنوية، أو العالقات غري املنظورة، اليت جتعل النص 
 (1)وحدة متكاملة. يف صورة منسجما 

 املعاين اللغوية واإلصالحيةالعالقة بني 
؛ فإن هذه املعاىن " يقصد به: القصد، واإلحكام، واإلتقان، وشد  اإلزاراحلبكمصطلح "إذا كان 

اإلجنازات املرتابطة اليت أجيد  على شاراتواإل دواتاألالذي يعين به "داللة  املفهومأقرب إىل 
 نسج الثوب فأحسن ما حبكه". وكالم من قال"النساج إذا عملية "  أبنه الطربي عرب  وكما (3)."عملها

إهنا ذات ترابط حمكم شديد يف كل جزئية من جزئياهتا". فعلماء علم اللغة النصي يعنون به "الكالم 
مقام النساج لينسج النص، ويقوم النص مقام الثوب  -مبدع النص –الذي أجيد عمله"؛ فيقوم الناص 

 الذي ما أحسن حبكه من دالله.  
 
 
 
 

                                                           

 جامعة الكويت،،العربية واألسلوبية اللسانية آفاق جديدة،جملس النشر العلميمصلوح،د.سعد،يف البالغة  (2)
 د.فهميححتقيق وتقدمي:فرج،د.أمحد،نظرية علم النصرؤية منهجية يف بناء النص النثري،؛118:م،ص1003
 والبستاين،د.محيدي،مفهوم النص ومعايري نصية للقرآن الكرمي ؛217:سليمان العطار،مكتبة اآلداب،ص جازيو

 2،22/284:العدد دراسة نظرية،جملة أحباث كلية الرتبية األساسية،
 80:م،ص1002الشرق،،عفيفي،د.أمحد،حنو النص اجتاه جديد يف الدرس النحوي،مكتبة زهراء (1)
  2330:،ص1،1024:العدد،11:اجمللد،العلوم االنسانية،شاكر،اترا فرهاد،بني الرتاث والغرب،جملة جامعة اببل (3)
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 تطور احلبك النصي
ويف النص  (2)ظهور هذا املصطلح يف الرتاث العريب عند اجلاهليني يف قصائدهم.جند 

لكن نشأ هذا املصطلح يف القرن اخلامس وما بعده على يد كثري من  (3)واحلديث النبوي الشريف.(1)القرآين.
بعض أبيات  أيب  وصفه(4)الوليد أبوفها هو  واضح،اد حني حد دوا مفهومه بشكل العلماء املفسرين، والنق  

عامر بن مسلمة  بصفة احلبك قائال: " وللوزير أيب عامر بن مسلمة فيه أبيات حسنة السبك، جيدة احلبك 
مقام آلر يشري إىل أبيات أيب جعفر بن األابر قائال: "وأليب جعفر بن األابر فيه قطعة جيدة احلبك يف و  (1)".

  أبو عبد هللايقول (1)ال أعد هللا منا جاهه كما أعدمنا أشباهه".حسنة السبك موصولة مبدح احلاجب_
"وأما أبو ذؤيٌب فشديد، أمري الشعر حكيمُه، شغله فيه التجريُب حديثه وقدميه؛ وله  القريواين عن أيب ذؤيب:

نوِن 
َ
املرثية النقية السبك، املتينة احلبك؛ بكى فيها بنيه السبعة، ووصف احلمار فطوَّل، وهي اليت أوهلا: أِمَن امل

مريي بكالم مجيل يدل على أن نشوان احل األصبهاين عماد الدين الكاتب كما  يصف(7)َورَيْبها تتوج ع".
يقول: "ونشوان احلمريي من إذ النصي يف الرتاث العريب،  نظرية احلبكنشوان احلمريي كان من أهم رواد 

ضمن ما قام به علماء العرب من يف و  (8)شعراء اجلبال ذكر أنه فحل الكالم قوي احلبك، حسن السبك".

                                                           

إىل طرف الزور حبك العقد". أبو دواد هو جارية بن احلجاج ،قال أبو دواد " كأن الغضون من الفهدتنيكما  (2)
وكما قال زهري بن ، ان على ليل املنذر بن ماء السماءاإلايدي،شاعر جاهلي قدمي،فوصف اخليل  بعدة أبيات وك

ماء مرت عليه الريح،فأنشأت ريح لريق لضاحي مائه حبك" يصف ،أيب سلمى: "مكلل أبصول النبت تنسجه
دار الغرب اإلسالمي، القرآن،حتقيق:د.دمحم أمجل أيوب اإلصالحي، ينظر:فراهي،محيد الدين،مفرداتوللمزيد ،غضوان

 211-211:صم،1001الطبعة األوىل: 
  7،اآلية:الذارايت ﴾،سورةَوالسََّماِء َذاِت احْلُُبكِ ﴿ (1)
رأسه حبك حبك" قال محيد الدين الفراهي: "والسحاب يوصف جند يف احلديث الشريف عن الدجال:"إن  (3)

 14:بذلك،فإن احلبك فيه جتعد قطعاته مثل املوج املزبد املرتاكم أو كسائب القطن" ينظر يف مفردات القرآن،ص
 هو إمساعيل بن عامر بن حبيب احلمريي (4)
 مكتبة لسان العرب،،الربيع،حتقيق:عبد هللا عبد الرحيم عسيالنالبديع يف وصف ،إمساعيل بن دمحم بن عامر،احلمريي (1)

2887،2/42 
 2/30،املصدر السابق (1)
أعالم الكالم،مكتبة  -أبكار األبكار-القريواين،دمحم بن سعيد بن أمحد بن شرف اجلذامي،مسائل االنتقاد (7)

 2/3، 2344الطبعة األوىل:القاهرة،،اخلاجني
أقسام ،الكاتب،دمحم بن دمحم صفي الدين بن نفيس الدين،لريدة القصر وجريدة العصراألصبهاين،عماد الدين  (8)

 1/118م،2872،ألرى،حتقيق: آذراتش آذرنوش،الدار التونسية للنشر
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معرفتهم ووعيهم ملثل هذه املعايري ، تدل على النصية وإشارات ،واسهامات ،من اجنازاتالبالغيني والنقاد 
 ولصائص النصية واخلطابية يف كالم ما.

ملا سبق من اجلهود العلمية يف هذا اجملال. كما أنه ظهر   تيجةن يف العامل العريب احلديث فهو اهتمامهأما 
يف القرن  على أيدي علماء علم اللغة النصي ”Coherence“صطلح غريب مكرتمجة أو مقابل 

، وعلى رأسهم الدكتور سعد عبد العزيز مصلوح، والدكتور أمحد عفيفي، لالل ترمجتهما العشرين
.من هنا أصبح هذا املصطلح من أهم املعايري (2)إىل العربية مبصطلح "احلبك ”Coherence“ملصطلح

انت مكو  بني  تتحققاليت أو الداللية لعالقات املعنوية يرتبط ابالنصية اليت تتعلق ابملستوى العميق. و 
 النص اجلزئية والكلية لتكون جمموعات األبنية اخلطابية العلياء لنص ما.

 مظاهر احلبك النصي
احلديث عن مظاهر احلبك النصي عند العرب يطول، لكن ال علينا أن نقدم بعض ما يهمنا يف 

 فهي يف الشكل اآليت:  ،هذا البحث

 
 

 لتقارنمفهوم ا
"أبنه تشكيلة من املعرفة ميكن الذي يعىن به  من مظاهر  احلبك النصي عند العرب "التقارن"

كما " هو عالقة   (1)اسرتجاعها أو استثارهتا بقدر ما من احلبك والوحدة النصية على املستوى الداليل".
النص الشعري والنثري من جانب ليايل على استعمال كل مفهوم  الذي يفرض قيودا   الرتابطيتألف منها 

                                                           

 80:عفيفي،حنو النص،ص،118:مصلوح،يف البالغة العربية واألسلوبية،ص (2)
 212-210:م،ص2888،نص،اهليئة املصرية العامة للكتابلليل أمحد،مدلل إىل علم لغة ال يعلو أبو غزالة،د.إهلام، (1)

مظاهر الحبك 
 النصي

في التراث  
 البالغي والنقدي 

 التقارن 

االنسجام 
 والنظم  

التصوير  
  

تضافر 
القرائن 
 المعنوية 
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فوظيفة التقارن يف الدراسات النصية هي نفس الوظيفة اليت يقوم هبا احلبك  (2)ابعتبار التقارن يف اخليال".
ولري ، يف الرتاث العريب والنقدي عند مشاهري القدامى صطلحهذا امل النصي عند احملدثني، لكن اشتهر 

لرؤبة: "مت اي أاب  "عبد هللا بن سامل"ذلك ما ذكره اجلاحظ، وابن قتيبة عن ابن رؤبة إذ قال لمثال 
اجلح اف إذا شئت، فقال رؤبة: وكيف ذلك؟ قال: رأيت اليوم ابنك عقبة ينشد شعرا له أعجبين، قال 

يف كتابه البيان  وقد أورد اجلاحظ(1)رؤبة: نعم، ولكن ليس لشعره ِقران يريد أنه اليقارن البيت بشبهه".
والتبيني " قال بعض الشعراء لصاحبه أان أشعر منك، قال: ومل؟ قال: ألين أقول البيت وألاه، وأنت 

ابن قتيبة: "وأن ترى البيت مقروان بغري جاره، ومضموما على  ويف هذا يقول(3)تقول البيت وابن عمه".
حيث يقول:  صاحب املثل السائروأوضح مثال ذلك مصطلح "املؤالاة بني املعاين" عند  (4)غري لفقه".

"وأما املؤالاة بني املعاين، فهو أن يذكر املعىن مع أليه ال مع أجنيب، ومثاله أن تذكر وصفا من 
 (1)".كان ذلك قدحا يف الصناعة  ئم به، فإن ذكرته مع ما يبعد منهاألوصاف، وتقرنه مبا يقرب منه ويلت

فمن هنا ميكن أن يعد  "التقارن" من مظاهر احلبك النصي الذي يسهم يف الرتابط املعنوي بني أجزاء 
. وقد ذهب علماء العرب احملدثني إىل هذا املصطلح وحديثا   اخلطاب يف الدراسات النصية عند العرب قدميا  

 (1).ترادف احلبك النصي يف الدراسات احلديثةوأثبتوا أن "التقارن" من املصطلحات اليت ،لالل حبوثهم النصية
 مفهومه وعالقته ابحلبك النصي االنسجام

التماسك املعنوي الذي االنسجام مظهر من مظاهر احلبك النصي يف الرتاث العريب، ويعىن به 
يتحقق وفق وسائل البنية العميقة لنص أو لطاب ما، وذلك إبحتاد املضامني أو كون بعضها يؤدي إىل 

                                                           

شاهني،عبد ؛3/234الطبعة الثالثة،بريوت،،لفاجي،د.دمحم عبد املنعم،حتقيق اإليضاح خلطيب القزويين،دار اجليل (2)
األوىل: جامعة الكوفة،الطبعة رة التعليم العايل والبحث العلمي،وزا،اخلالق فرحان،أصول املعايري النصية يف الرتاث

 220-207:صم،1021
 وابن قتيبة،عبد هللا بن مسلم،الشعر والشعراء،؛2/118،م1020،،البيان والتبيني،دار ومكتبة اهلالل،بريوتظاجلاح (1)

 2/34،م1020،دار احلديث،القاهرة
 2/18اجلاحظ،البيان والتبيني، (3)
 2/34ابن قتيبة،الشعر والشعراء، (4)
هللا بن دمحم،املثل  السائر يف أدب الكاتب والشاعر،دار هنضة مصر للطباعة والنشر  ابن األثري،ضياء الدين،نصر (1)

 1/181،م1020 القاهرة،،والتوزيع
 ،1022بسكرة،عدد  حوي وأشكاله والياته،جملة قراءات جامعةعالوي،العيد،املركز اجلامعي الطارف،التماسك الن (1)

 211:ص
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اآللر، أو يتوافق معها من حيث املضمون الكلي له. وهذا ما أطلق عليه القدماء "االنسجام بعض 
املظفر: "االنسجام هو أن أييت   أيب االنسجام قول تعريفلولري مثال  (2)الداللي أو الوحدة النصية".

بعض ابلبالغيني: فه وعر   (1)كالم شعرا  من غري أن يقصد إليه املتكلم، وهو يدل على قوة الطبع والغريزة".
وعذوبة ألفاظ، حىت يكون للجملة  ،"أبنه أن أييت الكالم متحدرا كتحدر املاء املنسجم، سهولة سبك

من املنثور والبيت من املوزون وقع يف النفوس وأتثري يف القلوب ما ليس لغريه، مع للوه من البديع، 
كمثل الكالم املتزن الذي أتتى به الفصاحة يف عده عن التصنيع. وأكثر ما يقع االنسجام غري مقصود،  وبُ 

ورويت عن الرسول  ،ضمن النثر عفوا  كمثال أشطار، وأنصاف، وأبيات وقعت يف أثناء الكتاب العزيز
ى ذلك شعرا  وإن مل يقصد، وأما القرآن العزيز ملسو هيلع هللا ىلص، فإن وقع من ذلك يف غري القرآن بيتان فصاعدا  مس  

ابن حجة  عر فهو  (3)ى شعرا ". مثال النصف، أو البيت الواحد، والبيت املفرد ال يسم  فلم يقع فيه إال
لعبارة منسجما يت الأتأن  هذه اخلاصيةنثري. فاملراد من وانسجام  ،احلموي، وقس مه إىل انسجام شعري

 . كانسجام املاء يف احندارهوتتناسق   ،عذوبة األلفاظ تسيل فيها املعاين ،الرتكيب
 االنسجام يف النثر

لقوة انسجامه، إرادة  وفقراته منسجمة األوزان بدون ،ومجله ،يقصد ابنسجام النثر أبن تكون كلماته
"االنسجام هو أن يكون الكالم عذب  :يقول  ابن معصوم (4).القرآينالنص يف  وردما  أفضل مثال لذلكو 

لاليا  من التكلف والعقادة؛ يكاد يسيل من رقته؛ وينحدر احندار  ،سهل الرتكيب؛ حسن السبك ،األلفاظ
ال يتكلف فيه بشيء من أنواع البديع إال ما جاء عفوا  من غري قصد. وإذا قوي االنسجام  ،املاء يف انسجامه

ية ألن اآلايت القرآنكما وقع يف كثري من آايت القرآن العظيم؛   ،يف النثر جاءت فقراته موزونة من غري قصد
وأشطار أبيات  ،حىت وقع فيه من مجيع البحور املشهورة أبياتجبملتها منسجمة كاملاء اجلاري يف السالسة، 

يف رد عد ة أنواع هذه اخلاصية فقد و ونواح خمتلفة من االنسجام،  ،خطاب املقدس لصائص متعددةولل(1)".
َوِقيَل اَيأَْرُض ابْ َلِعي َماَءِك َواَيمَسَاُء أَْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي اأْلَْمُر َواْستَ َوْت َعَلى ﴿:تعاىل هللا قول

                                                           

 ،غليزان ،النصي للقرآن الكرمي،التجديد يف الدراسات القرآنية،املركز اجلامعيانعوس،د.حيي،قراءة لسانية يف البناء  (2)
  123-122:اجلزائر،ص

اإلقليم ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،جمد الدين،أبو املظفر،البديع يف نقد الشعر،اجلمهورية العربية املتحدة (1)
 232:اإلدارة العامة للثقافة،ص ،اجلنويب

 418:اإلصبع،حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن،جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي،صابن أيب  (3)
 412-2/427م،1004،بريوت،احلموي،ابن حجة،لزانة األدب وغاية األرب،دار مكتبة اهلالل (4)
 430-2/112،م2818وىل:الطبعة األالنجف االشرف،،ابن معصوم،أنوار الربيع يف أنواع البديع،مطبعة النعمان (1)
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ا لِْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ  منها ما يهمنا  ذكرفيجب علينا أن نلفظة  17من اآلية ن هذه وتتكو  (2)﴾اجْلُوِديِ  َوِقيَل بُ ْعد 
 هنا، وهي:

 بني ابلعي وأقلعي   املناسبة التامة  2
 ابلعي وأقلعي  االستعارة فيهما  1
 بني السماء واألرض الطباق 3
 النداء للسماء، من املناسب أن يقال يف احلقيقة اي مطر. اجملاز 4
، فإنه عرب  به عن معان متعددة؛ ألن املاء وغيض املاءيف قوله:  شارةاإل 1

اليغيض حىت يقلع مطر السماء، كما تبلع األرض ما خيرج منها من 
 العيون واألهنار. 

، فإنه عرب  استقرارها بلفظ قريب من واستوت على اجلوديبقوله:  االرداف 1
 املعىن.

وجناة الناجني بلفظ  ،، فإنه عرب  عن هالك اهلالكنيوقضي األمر التمثيل 7
 بعيد عن املوضوع. 

 ن غيض املاء علة االستواء.فإ التعليل  8
 فإنه استوىف أقسام املاء حال نقصه. التقسيم 8

إذ الدعاء يشعر أبهنم مستحقوا اهلالك، ا...... عد  وقيل ب  : يف قوله االحرتاس 20
احرتاسا من ضعيف يتوهم أن الغرق لعمومه رمبا يشمل غري 

 املستحق.
، وهو أن طاقة البشر عاجز كما هو ظاهر من صناعة اآلية الكرمية االبداع 22

 تيان.عن اإل
إن القصص القرآنية كلها مرتبة بعضها للف بعض حبسن ترتيب  حسن التنسيق 21

 العطف. 
 أن يكون اللفظ حامل املعىن واملعىن به قائم، ورابط هلما انظم. مالئمة اللفظ ابملعىن 23

فإن هذه اآلية الكرمية تشمل األمر والنهى، واخلرب والنداء، واملوصوفة  جياز اإل 24

                                                           

 44،اآلية:هودسورة  (2)
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والصفة، واهلالك والبقاء، والسعداء واألشقياء، فإنه تعاىل قص  من 
 األلبار واألنباء ما لو شح جلفت األقالم. 

 يدل بداية اآلية على هنايتها.  التسهيم 21
فإن املباين اليت تكون اخلطاب يف هذه اآلية سهلة املخارج، سليمة  التهذيب 21

 من التنافر، بعيد عن التعقيد والتكلف. 
 اليشكل على السامع فهم املعاين واملفاهيم.  حسن البيان 27
 يف قوله: وغيض املاء وقضي األمر واستوت على اجلودي. االعرتاض 28
وسوى  -أغاض املاء، وقضى األمر ح عن القوة اليت فإنه مل يوض   الكناية 28

واي أرض ابلعي ماءك "، قيل، وح بقائلكما مل يصر    -السفينة 
 بداية اآلية." يف ويسماء أقلعي

وقد عرض سبحانه وتعاىل مسالكهم يف تكذيب الرسل ظلما، فإن  التعريض 10
 الغرق وتلك الصور اهلائلة ما كانت إال بظلمهم.

 ألن الفاصلة قارة متمكنة. التمكني 12
 هذه اآلية متماسكة األجزاء بعضها ببعض.  احلبكة 11

حىت  فيها من املعاين واملفاهيم ُدرست هذه اآلية بدراسات متعددة وخمتلفة اجلوانب مباوقد 
ر البالغية جتاوزت مائة لاصية من لصائص التماسك النصي؛ وعلى ذلك يقول اجلرجاين مبي نا األسرا

وهل وجدت أحدا يقول: هذا اللفظ فصيح، إال  وهو يعترب مكانه من النظم، وحسن اآلية الكرمية: "هلذه 
مالئمة معناه ملعاين جاراته، وفضل مؤانسته أللواته؟ وهل قالوا لفظ متمكن ومقبول، ويف لالفه: قلق 

من جهة معناه، وانيب، ومستكره، إال  وعرضهم أن يعربوا ابلتمكن عن حسن االتفاق وبني هذا وذاك 
وابلقلق والنبو  عن سوء التالؤم، وأن األول مل يلق ابلثاين يف معناه، وأن السابق مل يصلح أن يكون لفقا 

َوِقيَل اَيأَْرُض ابْ َلِعي َماَءِك َواَيمَسَاُء أَْقِلِعي َوِغيَض ﴿للتايل يف مواد ه؟ وهل تشك إذا فكرت يف قوله تعاىل:
ا لِْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ  اْلَماُء َوُقِضَي اأْلَْمرُ  ى لك منها اإلعجاز، وهبرك . فتجل  ﴾َواْستَ َوْت َعَلى اجْلُوِديِ  َوِقيَل بُ ْعد 

الذي ترى وتسمع، أنك مل جتد ما وجدت من املزية الظاهرة والفضيلة القاهرة، إال  ألمر يرجع إىل ارتباط 
من حيث القت األوىل ابلثانية والثالثة  هذه الكلم بعضها ببعض، وأن مل يعرض هلا احلسن والشرف إال  

ابلرابعة؟ وهكذا إىل أن تستقريها إىل آلرها، وأن الفضل تناتج ما بينها، وحصل من جمموعها.  إن 
شككت فتأمل! هل ترى لفظة منها حبيث لو ألذت من بني ألواهتا وأفردت من الفصاحة ما تؤديه 
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وحدها من غري أن تنظر إىل ما قبلها وإىل ما بعدها، وهي يف مكاهنا من اآلية، قل "ابلعي" واعتربها 
وكذلك فاعتربها سائر ما يليها. وكيف ابلشك يف ذلك ومعلوم أن مبدأ العظمة يف أن نوديت األرض، 
مث أمرت، مث يف أن كان النداء بيا دون أي، حنو اي أيتها األرض، مث إضافة املاء إىل الكاف دون أن 

لى صيغة "فُعل" الدالة على أنه مل يغض إال  أبمر آمر وقدرة قادر، مث أتكيد ابلعي املاء، فجاء ع :يقال
ذلك وتقريره بقوله تعاىل: "وقضي األمر"، مث ذكر ما هو فائدة هذه األمور وهو: "استوت على 
اجلودي"، مث إضمار السفينة قبل الذكر كما هو شرط الفخامة والداللة على عظم الشأن، مث مقابلة 

خلامتة ب"قيل" يف الفاحتة، أفرتى لشيء من هذه اخلصائص اليت متلؤك ابإلعجاز روعة،  "قيل" يف ا
وحتضرك عندها هيبة حتيط ابلنفس يف أقطارها تعليقا ابللفظ من حيث هو صوت مسموع، وحروف 
تتوايل يف النطق؟ أم كل ذلك ملا بني معاين األلفاظ من االتساق العجيب؟ فقد اتضح إذن اتضاحا 

من حيث هي كلم مفردة، وأن  لشك جماال أن األلفاظ التتفاضل من حيث هي ألفاظ جمردة، والاليدع ل
 تليها أو ما أشبه ذلك اما التعلق له بصريح يتالفضيلة ولالفها يف مالئمة معىن اللفظة ملعىن ال

 (2)اللفظ(.
 تالحمبتعبريه عن (1)يف "تناسق الدرر وتناسب السور" عن تالحم هذه اآلية السيوطيولقد عرب  

أن أييت املتكلم بكلمات متتاليات معطوفات،  ومن حسن النسق"بقوله:  ملقدسا القرآين صالن
متالمحات تالمحا سليما مستحسنا،حبيث إذا أفردت كل مجلة منه فاقت بنفسها واستقل معناها بلفظها، 

أَْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي اأْلَْمُر َواْستَ َوْت َعَلى َوِقيَل اَيأَْرُض ابْ َلِعي َماَءِك َواَيمَسَاُء ﴿:ومنه قوله تعاىل
ا لِْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ  . فإن مجله معطوف بعضها على بعض بواو النسق على الرتتيب (3)"﴾اجْلُوِديِ  َوِقيَل بُ ْعد 

ه غاية مطلوب الذي تقتضيه البالغة: من اإلبتداء ابلشئ الذي هو احنسار املاء عن األرض، املتوقف علي
أهل السفينة من اإلطالق من سجنها، مث انقطاع ماد ة السماء املتوقف عليه متام ذلك من دفع أذاه بعد 
اخلروج، ومنه التالف ما كان ابألرض، مث اإللبار بذهاب املاء بعد انقطاع املاد تني الذي هو متألر 

اة من سبق جناته، وأل ر عما قبله؛ ألن عنه قطعا، مث بقضاء األمر الذي هو هالك من قد ر هالكه، وجن
علم ذلك ألهل السفينة بعد لروجهم منها، ولروجهم موقوف على ما تقد م، مث ألرب ابستواء السفينة 

                                                           

  48-47:ص،،الطبعة الثالثةبريوت،املعرفة اجلرجاين،عبد القاهر،دالئل اإلعجاز،دار (1)
،فيمكن كان السيوطي يعنيه مبعىن التناسبحتدث السيوطي عن التناسق والتناسب السور يف القرآن الكرمي،وإن   (1)

 ب"التناسق"  السبك النصي،وب"التناسب" احلبك  النصيلنا أن نقول أراد السيوطي 
 44،اآلية:هودسورة  (3)
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على الظاملني، إلفادة أن  واستقرارها املفيد ذهاب اخلوف وحصول األمن من االضطراب، مث لتم ابلدعاء
 .(2)(استحق العذاب لظلمهن عم  األرض فلم يشمل إال من إالغرق و 

وتداللت  ،مها ابأللرىاواندجمت فصول إحد ،فمن هنا قربت نظرية احلبك النصي بنظرية النظم
أو الباحث أن يفر ق بينهما، فأطلق على مثل هذه  حىت صعب على القاري معايريمها يف العصر احلديث

أييت أن  هو" :الوظائف مصطلح احلبك أو االنسجام أو النظم. فاحلبك يف أنظار الباحثني احملدثني
الناص بكالم لايل عن كل عيوب اللفظية واملعنوية يدل على املعاين واملفاهيم اجلليلة بدون تكلف 

ام أجزاء الكالم، وسهولة الرتاكيب، وعذوبة األلفاظ، وسالمة ذوق والتعسف، واليكون ذلك إال  ابنسج
 (1)وبراعة اإلنشاء وحسن األساليب".الشاعر أو الناثر/ املبدع، 

 وعالقتها حببكة النص التصويرمفهوم 
ده وأعطاه شكله، تناوله ليال املؤلف/املبدع فحد  من مظاهر حبكة اخلطاب "التصوير" الذي 

قول اجلاحظ  هولعل أول النصوص اليت المست يف الرتاث العريب القدمي ما ورد في (3)حو له إىل جتسده.و 
وكأنه أراد بكلمة  (4)وجنس من التصوير". ،حيث يقول: "وإمنا الشعر صناعة وضرب من النسج

 (1)وتقدم املعىن بطريقة حسية. ،"التصوير" هنا عملية الذهن اليت تصنع الشعر
املقدس عند علماء العرب من القرآين جوانبها يف حضن النص عت وتنو  ، دراسةهذه الوقد تطورت 

دراساهتم سارت والبالغيني الذين اعتنوا إبعجاز القرآن الكرمي، ويف ضمن هذا  ،والنقاد ،والكالميني ،اللغويني
التعبري، وطرائق للتصوير البياين، ة يالبالغاألساليب أمهها تلك الدراسات اليت ركزت على من مسارات عديدة، 

دراسة على هذه الاكتملت . وقد وأتيت يف مقدمتها كتب اجلاحظ، والزخمشري، واخلطايب، والرماين، والباقالين
عبد القاهر اجلرجاين يف النظم النصي مبفهوم وجد فيه "حال إلشكاليتني واجههما النقد العريب قبله، يد 

                                                           

 3/128، م1024الطبعة الثانية:السيوطي،اإلتقان يف علوم القرآن،حتقيق:طه عبد الرؤوف سعد،املكتبة التوقيفية، (2)
 33-2/31املعارف،بريوت،هامشي،أمحد بن إبراهيم بن مصطفى،جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب،مؤسسة  (1)
وعصفور،جابر،الصورة الفنية يف ؛11:لفاحي،د.دمحم عبد املنعم،مدارس النقد األديب احلديث،مكتبة العامة،ص (3)

 20:م،ص2881الطبعة الثانية:بريوت،،الرتاث النقدي والبالغي عند العرب،املركز الثقايف العريب
 2880،2/48الطبعة الثالثة:اهلالل، حيي الشايف،دار مكتبة:اجلاحظ،احليوان ،حتقيق (4)
 23:م،ص1003عمان،،ذابب،دمحم على،الصورة الفنية يف شعر الشماخ،وزارة الثقافة (1)
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تكرار املعاين عند مبدع النص. فهو اليرى يف الصورة وهااتن اإلشكاليتان مها املفاضلة بني اللفظ واملعىن، و 
 (2)بل هو التيار ونظم للمعاين كما خيتار الرجل األصباغ وميزجها ويرتبها". ،النصية التيار لأللفاظ

ر علماء العرب يف هذا االجتاه من فالسفة اليوانن بنظرية احملاكاة والوحدة املوضوعية يف وقد أتث  
ة بنائه؛ االجتاه يف النص الشعري وكيفيحبكة األحداث يف املسرحيات، غري أن العرب نظروا إىل هذا 

هتم بعدة ؤلفا، وشاع هذا املصطلح يف موحديثا   لذلك نرى أن الصورة النصية شغلت أفكار النقاد قدميا  
حد مت االتفاق عليه. لكن الصورة النصة يف نص ما، هو تعبري عن  األحداث او مفاهيم فال يوجد تعريف 

أما علماء العرب  (1)رتتيب سليم، حيث تتشكل الصورة الذهنية عند مبدع النص.باملتماسكة املرتتبة 
روا أيضا بنظرايت أتث  إىل ذلك ابإلضافة  (3)احملدثني فسلكوا مسلك القدامى يف بناء "التصوير البياين".

فعلماء العرب احملدثني ينظرون إىل التصوير النصي مثل صورة رؤية العامل لنص ما، (4)علماء حنو النص.
 (1)وهذه الرؤية صورة  كاملة ألحداث منسجمة من البداية إىل النهاية.

 لقرائن املعنوية ابحلبكة النصيةعالقة ا
قرائن املعنوية"كنظرية عربية لالصة يف العامل العريب احلديث على يد ظهرت "نظرية تضافر ال

الدكتور متام حسان نتيجة قراءاته العميقة ملصادر اللغة العربية الرتاثية واللغات األوربية احلديثة، فقد أتثر 
"، و"بيوجراند Firthوالغربيني أمثال "فريث (1)هذا العامل اجلليل ببناء هذه النظرية بعلماء املعنويني العرب

Beau Grandeبىن نظريته اجلديدة املشتملة على عد ة القرآئن الصوتية والصرفية والنحوية  " وغريمها. إذ
ئن افالقر (7)والقرآئن اللفظية. ،والداللية، مث قس م كل هذه القرآئن إىل القسمني ومها: " القرآئن املعنوية

                                                           

الطبعة حلب،،راغب،عبد السالم أمحد،وظيفة الصورة الفنية يف القرآن الكرمي،فصلت للدراسات والرتمجة والنشر (2)
 81-81-2:م،ص1004الطبعة اخلامسة:مكتبة وهبة،أبو موسى،د. دمحم،التصوير البياين،؛7:ص،األوىل

 382:عصفور،جابر،الصورة الفنية،ص؛11-14:حسان،د.عبد احلكيم،مذاهب األدب يف األوراب،مكتبة وهبة،ص (1)
 203 -11:،صم1001،زائد،عن بناء القصيدة العربية احلديثة،مكتبة وهبة يعشري،د.عل (3)
 13-11:م،ص1001للنشر واملعلومات، فضل،د.صالح،مناهج النقد املعاصر،مرييت (4)
واجلاجي،د.دمحم ؛218-210:عباس،د.فضل حسن،إعجاز القرآن الكرمي،مكتبة فلسطني للكتب املصورة،ص (1)

 488-487:م،ص1020الطبعة األوىل:السعودية،،ديب،النسق القرآين،مؤسسة علوم القرآن،اململكة العربية
 أصحاب املعىن يف الرتاث العريب القدميأمثال عبد القاهر اجلرجاين وغريه من  (1)
ئن اليت تتعلق بظاهر النص أطلق عليها تالمذته مصطلح "تضافر القرآئن اللفظية/ تضافر القرآئن النحوية" افالقر  (7)

اليت أسسها متام حسان على  "surface textual cohesion"فهي أمت صورة نقدمها يف مقابل السبك النصي
  العصر احلديثمثانية وسائل لغوية يف
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النص ومفاهيمه، وأطلق عليها تالمذته مصطلح "تضافر القرآئن املعنوية هي اليت تتعلق ابرتباط معاين 
اليت أسسها متام   "Textual Coherence"املعنوية" فهي أمت صورة نقدمها مبقابل احلبك النصي

 حسان على عد ة وسائل داللية أو البالغية يذكرها البحث يف وسائل املعنوية إن شاء هللا. 
 أقسام احلبك النصي

النوعني املتميزين ومها: احلبك الداليل، أي اإلستمرار يف معاين النص. لنصي إىل ينقسم احلبك ا
 (2)واحلبك التداويل مبعىن عالقة تفاعل املبدع واملتلقي ابلنص.

 احلبك الداليل
احلبك املعنوي من أهم املقومات النصية اليت وقف عندها علم اللغة النصي، وعلى رأسهم 

نظريته اجلديدة يف النحو العريب "تضافر القرائن" بعامة، ويف القرائن املعنوية بصفة الدكتور متام حسان يف 
لاصة. حيث حد د هلذا املستوى وظيفته املعنوية يف النص؛ ألن أجزاء النص تنسجم بعالقات داللية 

 (1)وصوال إىل البنية الكلية الكربى دالل نص ما.
 وسائل احلبك الداليل

وسائل داللية  عند علماء العرب احملدثني، فإهنم حد دوا له عدد واضحا  وإذا كان مفهوم احلبك 
 اليت يتحقق هبا االلتحام بني معاين النص. ونقدم بعض ما يهم نا هنا، ومنها: 

 

                                                           

 207:عبد اخلالق فرحان،أصول املعايري النصية يف الرتاث العريب،ص؛281-282:شبل،د.عزة ،علم لغة النص،ص (2)
 282:د.متام عمرحسان،اللغة العربية معناها ومبناها،ص (1)
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هذه هي أهم وسائل تضافر القرائن املعنوية يف الرتاث العريب القدمي واحلديث، وهبا يتماسك النص 
داللي، وهبا حتدث حبكة مفاهيم النصوص أو الفقرات أو اجلمل املتعددة حيث على املستوى املعنوي أو ال

العرب وقد كان اهتمام . تنسجم أجزاء النص بعالقات داللية وصوال إىل البنية الكلية الكربى دالل نص ما
حازم القرطاجين، ابلبنية الداللية للتماسك النصي بني فصول القصيدة. ونرى ذلك  بصفة عامة وعلى رأسهم

 : آتية يف تقسيم العالقات بني الفصول إىل أقسام
 إنتقال النص من اجلزء إىل الكل أو الكل إىل اجلزء.  أ 

 أن يكون رأس النص داال على بقية النص. أى أن يكون بداية النص داال على هناية النص. ب 
 .(2)هناية النص أو القصيدة استدالال على ما تقدم منها يف بداية النصون أن يك ج 

ووسط النص  ،علماء لغة النص الذين قسموا النص إىل بداية النصعند وهذا التقسيم أقرب تقسيم 
وهناية النص، فالبد لبداية النص أن تدل على وسط النص، ومن الضروري أن يدل وسط النص على هنايته،  

التقسيمات النصية عند  كما تكون هناية النص نتيجة لوسط النص، ووسط نتيجة لبداية النص.وهناك عدد
. ومن هذا (1)لدراسات النصية احلديثةأيب حازم القرطاجين يف بناء البنية الكربى للقصيدة اليت تسمحها ا

إذ هي األصل واألساس الذي القبيل "الداللة اجلامعة" عند سيد قطب، وقد أثبتها يف النص القرآين قائال: "
تنبثق منه سائر التصورات واملبادئ واملناهج، وهي احملور الذي تشد إليه مجيع الفروع واجلزئيات، وهي املوضوع 

النص  لحياته الطويلة اليت قضاها يف ظال .كرمي الذي يربط سائر موضوعاته ومعانيهاألساسي يف القرآن ال
القرآين، ومداومة إمعان النظر فيه، وتدبر معانيه،والتعمق يف فهم أسراره ومراميه، والغوص إىل حقائقه وأغراضه، 

القرآن ذات شخصية متفردة، الدقيق املتني الذي يشد آايته وسوره، فكل سورة من سور  والوقوف على النظام
ا وذات مالمح متمي زة، وذات منهج لاص، وذات أسلوب معني، وذات جمال متخصص يف عالج هذ

ا كلها تتجمع على املوضوع والغاية، مث   أتلذ بعد ذلك مساهتا  املوضوع الواحد، وهذه القضية الكبرية. إهن 
وحتقيق هذه الغاية...إن  الشأن يف سور  ،املوضوع هذااملستقلة، وطرائقها املتميزة وجماهلا املتخصص يف عالج 

القرآن كالشأن يف مناذج البشر اليت جعلها هللا متميزة : كلهم إنسان، وكلهم له لصائص اإلنسانية، وكلهم له 
األشباه القريبة  التكوين العضوي والوظيفي واإلنساين...ولكنهم بعد ذلك مناذج منوعة أشد  التنويع، مناذج فيها

العام ة. هكذا ُعْدُت أتصو ر سور القرآن،  ملالمح، وفيها األغيار اليت ال جتمعها إال  اخلصائص اإلنسانيةا

                                                           

وزارة التعاليم العايل ،الشعبيةملياء،قروحي،انسجام اخلطاب يف رواية اجلازية والراويش،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية  (2)
 81-80:،ص1022والبحث العلمي،

 218-218:،ص1001الطبعة األوىل:د.أبو موسى،تقريب منهاج البلغاء حلازم القرطاجين،مكتبة وهبة، (1)
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وهكذا عدت أحس ها، وهكذا عدت أتعامل معها، بعد طول الصحبة، وطول األلفة، وطول التعامل مع كل 
اهاته،ومالحمه ومساته" داللية كربى أبهنا نص مستقل، ووحدة  ة. فالسورة القرآنية وحد(2)منها وفق طباعه واجت 

 . (1)جزئية حبيث أهنا جزء من النص القرآين الذي هو أبنية داللية كربى
ي أو حتليل اخلطاب ضمن ترتيب صعودي أو نزويل. فأما الرتتيب لنصاالتحليل يبدأ فوعلى هذا 

الصعودي فهو بداية التحليل من املوضوع، وبدية النص، بوعده وسط النص، مث هناية النص، ففي هذا 
احلبكة فيما بينها؛ فكل فونيم يف تتسم بدرجة قصوى من النوع من التحليل نراعي لألبنية الصغرى اليت 

ورفيم يف أداء املعىن يف اجلملة، وكل مجلة يف بناء الفقرة، وكل فقرة يف جمموعة اخلطاب، مورفيماته، وكل م
 ئجه ومستعمليه يقدم إعالمية.وكل لطاب بنتا

مبعىن أن حملل النص أو اخلطاب يبدأ مبجموعات  ،ز على األبنية الدالليةأما الرتتيب النزويل فهو يرك  
 حميط أبنية داللية دون أن يتطرق إىل األصوات والكلمات. ىف هؤوليأو  رهفساخلطاب العليا؛ فهو ي

 النوع الثاين: احلبك التداويل

يعىن به قراءة النص و احلبك التداويل من أقسام التماسك النصي عند علماء العرب احملدثني، و  يعد  
حتليله حسب ما يقتضيه السياق الذي أجنز فيه مع مراعات قصد املبدع وقبول املتلقي. فمن هنا وصلنا إىل أن 

مث ،النحويةالصوتية والصرفية و من لالل وصف بنيته /اخلطاب على املستوى األبنية الصغرى دراسة النص
املتداول بني مستعملي الكالم يف ضوء  لى املستوى اخلطابوإمنا البد من دراسته ع التعد كافية، الداللية
أبنواعه: السبك النصي وترتب النتائج. فإذا كان  ،؛ لتحقيق التواصلوما يتطلبه من قيود ومعايري السياق

عن  يعربيهتم مبا يف  احلبك النصي فإنالصويت ،والصريف، والنحوي على مستوى اجلملة والنص بشكل أوسع، 
ولارجه يف االستعمال، فإذا مل يكن يف حالة االستعمال فإهنم اليهتمون به واليدللونه يف دالل النص 

 .التداولية دراستهم
وعر فه بعض الباحثني أبنه "جمموعة املبادئ األساسية الستعمال اللغة، والعلم بكل ما يقدر 

احلبك: "علم االستعمال  ي هذا النوع منوكيفية استعماالهتا، فمن هنا مس   ،اإلنسان ألدوات التواصل
ام يف ضوء السياق أو املقام الذي قيل فيه. فاحلبك التداويل/ 0يقصد به كيفية استعمال الكل (3)اللغوي"

                                                           

 2143/ 3،م1003،سيد قطب،يف ظالل القرآن،دار الشروق (2)
 :،ص2881الطبعة األوىل:للثقافة والفنون واآلداب،فضل،د.صالح،بالغة اخلطاب وعلم النص،اجمللس الوطين  (1)

 211-207-78:والزاند،أ.األزهر،نسيج النص،مكتبة النور،ص ؛111
صحراوي،د.مسعود،التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية،يف الرتاث اللساين  (3)

 27-21:م،ص1001وىل:الطبعة األبريوت،،العريب،دار الطليعة للطباعة والنشر
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انت اخلطاب من معيار من معايري التواصل بني مكو   بل هو ،السياقي ليست له لاصية لغوية فحسب
 انحية، بني مستعملي النص من انحية .

رسالة النص الذي بفدراسة األبنية النصية يف قيد االستعمال، أبن متلقي النص يستفيد متاما 
من املرسل؛ لذلك اصطلح على هذا العلم "نظرية األفعال اللغوية" أى أن التداولية تدرس  يتلقاه املتلق

 .ثالثة عناصر، وهي أفعال القول، وأفعال االجناز، وأفعال التأثري ابلقولبالنص 
الذي قس م  "اجلاحظ" هذا النوع من التماسك يف كتب جذور عندما ننظر إىل الوراء جند أن و 

ز على الوظائف التأثريية اليت تتعلق وترتبط ابلربامجاتية النقدية احلديثة. فمن البيان إىل ثالثة أقسام، ورك  
يف وقت مبكر؛ ألنه حد د مبادئه هنا يعد  هذا العامل النبيل من مؤسسي التداولية يف الرتاث العريب والنقد 

  هي:، و اعتمادا  على كل ما سبق إىل وظائف أساسيةمه وقس   ،األساسية
حالة حياد، إظهار األمر على وجه اإللبار قصد "الوظيفة اإللبارية املعرفية التعليمية  -2

  ."اإلفهام
  القلوب.مالة وجلب عتقدمي األمر على وجه االست "حالة االلتالف"الوظيفة التأثريية  -1
  إظهار األمر على وجه االحتجاج واالضطرار". "حالة اخلصام"الوظيفة احلجاجية:  -3

ابعتبارها احلديثة يف الدراسات هي املبادئ األساسية اليت تكو ن هذا النوع من التماسك النصي هذه 
، يف الدرحة الثالثة والتأثري، يف الدرجة الثانية التواصل يف الدرجة األوىل، واإلقناعز على مهارة ترك  مقاربة 

  ، ومنه فإن غايتها منفعية حبتة.يف الدرجة اخلامسة ، وتقدمي الفائدةيف الدرجة الرابعة وإيصال املعىن
اجلاحظ: "املعاين القائمة يف صدور الناس، املتصورة يف عمر بن البحر قول وينص على ذلك 

يدة وحسية، وحمجوبة مكبوتة... ال يعرف اإلنسان أذهاهنم، واملتغلغلة يف نفوسهم... مستورة لفية، وبع
ضمري صاحبه، وال حاجة أليه ولليطه.. إال بغريه، وإمنا حييي تلك املعاين ذكرهم هلا، وإلبارهم عنها، 
واستعماهلم إايها، وهذه اخلصال هي اليت تعود هبا إىل الفهم وجتليها للعقل... وجتعل املهمل معبدا ، 

ما كانت الداللة أوضح وأفصح، وكانت اإلشارة أبني وأنور، كان أنفع واملقيد مطلقا ... وكل
يف كالمه على  ز هذا الناقدحيث رك   جلي ةمعامل املقاربة التداولية ففي هذا النص تظهر  .(2)وأجنح..."

ضرورة استخدام املعاين بني مستعمليها من املخاطب واملخاَطب، بشرط أن يكون استخدام املعىن 
 للفائدة التامة اليت تبل غ قصد املرسل وأغراضه يف أذهان امللقيني/ املخاطَبني.
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تعمال الكالم سا معايري نظرية التلقي مضافا إىل نظرية يف "الشعر والشعراء" الدينوري ابن قتيبةوأس س 
يف السياق الذي قيل، فهو من األوائل الذين أرسوا دعائم التداولية والتواصلية ضمن  نظرية التلقي. فقد بني  

 هذا الناقد العالقة النفسية بني املتكلم واملخاطب حسب درجاهتم ومنازهلم، وشروط التأثري والقبول، فقد وصل
ىن، وعالقة املعاين ابلرسالة أو الغرض، وعالقة الغرض ابلسياق، أن يوضح عالقة اللفظ ابملعإىل  العظيم 

يقول ابن سنان اخلفاجي: "والكالم يتعلق ابملعاين والفوائد ابملواضعة، ال وعالقة املبدع واملتلقي هبذه الرسالة. 
حيد د املبادئ األساسية للربامجاتية اليت جندها يف العصر  هأن يف هذه العبارة نالحظ  .(2)لشيء من أحواله"

املعاصر، فهو أيضا من األوائل الذين أشاروا إىل فوائد اخلطاب، واملقام الذي قيل فيه، والقصد، وسالمة 
 الشفرة اللغوية، ومراعات املتكلم للمخاطب/ املتلقي، وقبول املتلقي حسب درجاته.

اء العرب القدامى كانوا على وعي متام ملثل هذه النظرايت، بل من هنا وصل البحث إىل أن علم
، والتأثري والتأثر، الغرضو  املخاطب،و  سوا املعايري هلذه النظرايت إبشارات عابرة ضمن كالمهم عن املبدع،أس  
فكل هذه ة اللغوية فيما بينها، وعالقات األبنيوالفهم ودرجاته، قصد، ونوااي املتكلم، والفائدة من الكالم، الو 

 . ومالمح األساسية اليت جندها يف وقت مبكر يف الرتاث العريب والنقدي القدمي ،اإلشارات تعد جوهر
على يد جمموعة من الدارسني رت التداولية تطو   أما جهود علماء العرب احملدثني يف هذا اجملال فقد 

الدراسات أجنزها ابحثون مغاربة احملدثني الذين اهتموا بتداوليات النص واخلطاب األديب، ومعظم هذه 
الذي حتد ث  عن بعض مفاهيم التداولية كاملقصدية، واملعاين  (1)وجزائريون وتونسيون، ومن بينهم دمحم مفتاح

اجلمهورية والوضوح ، واحرتام العقد بني املبدع واملتلقي، وهي ما يصطلح عليه الربامجاتيون اإلعالمية من 
أمهية معاين النص ومطابقتها ابحلقائق لارجا النص  نا  يه ابن عاشور مبي  وذهب إل (3)حيث الكم والكيف.

حيث يقول: "والشك أن الكالم الصادر التبىن معانيه على فهم طائفة واحدة، ولكنها تبىن على احلقائق، 
دار ما وكل ما كان من احلقيقة يف علم من العلوم وكانت اآلية هلا اعتالق بذلك، فاحلقيقة العلمية مرادة مبق

ويبىن على توفر الفهم،  ،بلغت إليه أفهام البشر، ومبقدار ما ستبلغ، وذلك خيتلف ابلتالف املقامات
 بينا   وشرطه أن الخيرج عما يصلح له اللفظ العريب، واليبعد عن الظاهر إال بدليل، واليكون تكلفا  

ابلتعامل  وحديثا   عرب قدميا  فكالم اجلاحظ هذا نص واضح على أن ال (4)واللروجا عن املعىن األصلي".
مع التداولية يف النص القرآين لاصة والنصوص العربية عامة؛ لذلك  عد ه علماء علم اللغة من رواد التداولية 
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اللغويني العرب أسهموا يف تكوين األصول  أن لنا ني  تهذه مقوالت متعددة بيف العصر احلديث. بعد عرض 
والقواعد، ووقفوا يف اإلهتداء إىل املقام الذي يقال فيه الكالم، وما يقتضيه من اخللفية الزمانية واملكانية 

 ملستعملي الكالم بوصفها أسس متميزة يف الرتاث العريب.
فتقرتب من العلماء العرب  أما جهود علماء لغة النص احملدثني من الشرق والغرب يف هذا اجملال

القدامى، فاملعاصرون يتعاملون ابخلطاب حسب ما يتطلبه السياق أبنواعه هلدف املعىن املقصود. يقول 
"إن اللغة يف املقام األول جزء من نشاط تواصلي اجتماعي، ومن  :أمهية السياق نا  الدكتور عزة شبل مبي  

وضح املعىن الوظيفي للغة، ويفرض عليها قيمة حضورية مث فإن معرفة السياق الذي تستخدم فيه اللغة ي
يف عمليات فهم النص  هاما   معينة. وتبدو أمهية السياق يف الكشف عملية إنتاج النص، كما تلعب دورا  

وتفسريه؛ على اعتبار أن النص واقعة اتصالية يشرتك فيها املتكلم واملستمع يف زمان معني، ومكان حمد د؛ 
كون متميزا سياقيا، فما يعنيه النص يعتمد على من يتلفظ به، وملاذا، ومىت، ومن  لذلك فمعىن النص ي

 –وما وظيفة التواصل  -مكتوبة/ منطوقة-هو املستمع، وما موضوع التواصل، وأبية وسيلة مت التواصل
. (2) "اإللبار، التعليم، اإلقناع_ فالعالقة متبادلة بني النص والسياق. إذ يكوانن معا شبكة عمل تداويل

فالعرب احملدثني وعلى رأسهم دمحم اخلطايب انقش قضية السياق النصي قائال: " إن املبادئ األساسية اليت 
تسهم يف للفية اخلطاب/النص، هي: "املتكلم، واملتلقي، واملوضوع، واملقام، والسنن، وجنس الرسالة، 

االتصايل، عند علماء لغة النص يف . من هنا وصلنا إىل أن عناصر سياق املوقف (1)واحلدث، واملقصد"
الرتاث العريب: احلدث، الزمان، املكان، هذه هي العناصر اليت حتدد قبول املنطوقات اللغوية لارج األبنية 

 النصية لنص/لطاب ما.
 خالصة البحث ونتائجه

 تشتمل البحث على عد ة نتائج علمية نوجزها يف النقاط اآلتية
مكو انت النص يف الرتاث العريب القدمي،ويعىن به يف النص احلبك النصي عنصر هام من  . أ

 االستمرارية املعنوية لالل وحدات نص/لطاب ما.
مصطلح احلبك النصي مصطلح جديد يف الدراسات النصية اهتم به علماء الغرب، مث أتثر   . ب

 الرتاث منهم علماء العرب احملدثني، وتعاملوا به يف الدراسات النصية احلديثة ، وحبثوا عنه يف
 العريب حىت وجدوا له عد ة مدلوالت ومظاهر عند القدامى.
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 احلبك النصي من أهم العناصر اليت يصبح هبا مفاهيم النص القرآين كوحدة متماسكة ومتناسقة. . ت
اهتم به علماء العرب قدميا حتت حضن إعجاز القرآين، ووصلوا إىل أن "حبك النص القرآين"  . ث

 أهم معيار لإلعجاز القرآين. 
" االنسجام" و"النظم"و" التقارن" جند يف الرتاث العريب عد ة مظاهر احلبك النصي من أمهها: . ج

 . "وغريها تضافر القرائن املعنوية" و"التصويرو"
الوحدة النصية من أهم مظاهر احلبك النصي اليت هبا ربط املفسرون النص القرآين من أوله  . ح

" إىل "من اجلن ة والناس" كجسد آبلره، وقالوا إن النص القرآن من "بسمميحرلا نمحرلا هللا 
متالحم بعضه ببعض، هكذا النص القرآين متماسك بكل سوره، وكل سورة أبجزائه، وكل جزء 

 آبايته وكل آية بكلماته.
 بعض القدامى من أصحاب املعىن "احلبك" بنظرية النظم القرآين، ووضعوا هلذه النظرية وقد عرب   . خ

وا على النظم اللفظي، وبعض اآللرين ركزوا على النظم املعنوي، نظاما كامال، وبعضهم ركز 
لكن الذي ذهب إىل اجلمع بني اللفظ واملعىن هو عبد القاهر اجلرجاين، مث أبو حازم 

 القرطاجين، والبقاعي، والسيوطي وغريهم عدد كبري من املعاصرين.
الرتاث العريب البالغي لري وصل البحث إىل أن "احلبك" له جذور عميقة وراسخة يف ويف األ . د

والنقدي، مث أتثر هذا املصطلح من االجتاهات الفلسفية، والكالمية، والفقهية، حىت اكتمل 
هذا املصطلح يف العصر احلديث يف رحاب عد ة الدراسات احلديثة عامة، ويف حضن 

 الدراسات النصية لاصة.
صحيحا لالل حتليل  وصل البحث إىل أن مثل هذه الدراسات تسهم يف فهم النصوص فهما . ذ

 هذه النصوص، ولاصة يف التحليل النصي للنص القرآين.
احلبك النصي يؤيت القارئ اجلاد   فكرة كاملة  عن النص وعن املضمون الذي يريد املرسل إصاله إىل  . ر

 ويفهم منه قصد املرسل. ،املتلقي، فالبد من احلبك يف النص حىت يستفيد منه املتلقي
سني ومها: احلبك الداليل املعنوي احلبك النصي ينقسم إىل القسمني الرئيوصل البحث إىل أن 

 .واحلبك التداويل الذي يشمل الظروف واملالبسات البيئية، وللفية املرسل واملتلقي كليهما
 

 


