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ملخص: 
تهتم  الظاهرة  وهذه  الن�سي،  البناء  يف  التاكيب  خ�سائ�ض  اأهم  من  الربط  يعتب 
الظاهرة علم  تناول هذه  الن�ض، وقد  والراأ�سي يف  االأفقي،  ال�سطحي  اللغوي على  باجلانب 
لغة الن�ض احلديث ب�سورة اأو�سع، وركز عليها؛ نظرا الأن الن�ض بنية ن�سية متما�سكة، وركز 
الباحث على ظاهرة االإحالة كظاهرة من ظواهر الربط يف الن�ض، التي تعد من اأبرز الروابط 

اللغوية. 
وهذه  فل�سطينيني،  لكتاب  الفل�سطيني  االأدب  يف  الق�سية  هذه  الباحث  تناول  وقد 
عام  بعد  الواقعة  الفتة  يف  الكاتب  عاي�سه  واقع  عن  تعب  التي  ال�رضد  لغة  من  الن�سو�ض 
1995، وقد اختار الباحث ن�سو�سا من الق�سة الق�سرية؛ نظرا لوجود الروابط اللغوية فيها 

ب�سكل ي�سري ولتنوع هذه الروابط. 
وال يق�سد بالبنية الن�سية اجلانب االأدبي فح�سب، واإمنا يهتم البناء الن�سي باجلانب 
من  اللغوية  العنا�رض  ا�ستخدام  كيفية  اإىل  باالإ�سافة  احلديث،  النحوي  املجال  يف  اللغوي 
وكذلك  الدالل،  التعقيد  ذات  واملمتدة  الب�سيطة  اجلمل  يف  والتاكيب  واالأبنية  ال�سمائم 
اإىل بنية ن�سية متما�سكة؛ لذا تناول  الداخلية واخلارجية يف الن�ض، مما يف�سي  املوؤثرات 

الباحث الربط واأنواعه يف الن�سو�ض التي وقع عليها االختيار كمجال للتطبيق. 
عن  مبعزل  لي�ست  وهي  واالن�سجام،  الن�سي  التما�سك  يف  جلي  اأثر  الربط  ولظاهرة 
الظاهرة  هذه  فاإن  وبالتال   ، اجلملة(  )نحو  التقليدي  النحو  يف  وامل�سطلحات  املفاهيم 
امتدادا لنحو اجلملة وال  الن�ض يعد  الن�ض، ونحو  التي تناولها نحو  الظواهر  اأبرز  تعد من 
يتجاهله، وياأخذ بقواعده؛ لذا ركز الباحث يف املعاجلات على ق�سية الربط من منظور نحو 
النحوية ومواقف  االآراء  اإىل  الن�ض ونحو اجلملة، وذلك ب�سبب وجود عالقة بينهما، م�سرياً 
العلماء، ثم ف�سل القول يف ا�ستخدام االأدوات كروابط لغوية من الناحية النحوية والداللية، 

باالإ�سافة اإىل بيان اأثرها على الداللة. 
وال�سياقي  والتعليلي  واحلال  واال�ستدراكي  )العطف(  الت�رضيكي  الربط  الربط:  واأنواع 
هذه  يف  القول  الباحث  ف�سل  وقد  االإحال،  الربط  اإىل  باالإ�سافة  واالعتا�سي  والتف�سريي 
االأنواع م�سرياً اإىل اأهميتها، وعرج على ظاهرة احلذف والذكر، وقد توج البحث بنتائج لتلك 

املعاجلات باالإ�سافة اإىل بع�ض الق�سايا الهامة يف علم الن�ض. 
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Properties of Connectivity 
in Texts and Its Impact on Its Structure and Semantics

Abstract:

Connectivity is important in building scripts and discussed in 
detail in modern linguistics because it is related to text coherence. 
Researchers in Palestinian literature wrote about many local writers 
and their narrative language, which reflects the reality life after 1995. 
In this paper the researcher chose texts from short stories because they 
contain different linguistic ties and a lot of connectors. The text structure 
doesn’t only mean the literary side, but also the structural side which 
leads to coherence. 

Connectors have a clear effect on harmony. A summary of different types 
of connectors mentioned. 



218

خصائص التراكيب -ظواهر الربط وأثرها في بنية النص
د. محمود محمد عبدالكرمي احلريباتدراسة نحوية داللية من منظور علم اللغة النصي

مقدمة: 
اإن اللغة العربية ت�سري وفق نظام دقيق يف م�ستوياتها، وهذه امل�ستويات متنوعة، مبا 
يف ذلك امل�ستوى التكيبي النحوي، الذي يعتمد على قواعد و�سعها العلماء وجتيز مل�ستخدم 
اللغة العدول عن كثري من تلك االأ�سول، ومتنحه احلرية يف حتريك املفردات على �سعيد النمط 
والو�سل  واالإ�سمار  واالإظهار  والذكر  احلذف  امل�ستخدم  ومتنح  الواحد،  التكيب  اأو  الواحد 
اإىل التقدمي والتاأخري، وحرية احلركة هذه هي التي ت�سكل فنية اللغة،  والف�سل، باالإ�سافة 
فتنقلها من طابعها النفعي اإىل طابعها االإبداعي، وبالتال فاإن الكتابة الفنية مفيدة باللغة 

وبا�ستخدام عنا�رض اللغة، وهذه العنا�رض امل�ستخدمة توؤدي وظائفها من خالل الن�ض. 
اإن جمالية الن�ض االأدبي املاثلة يف تركيبه اللغوي تتمثل يف القدرة وامللكة االإبداعية 
العالقات  تن�سج  والتي  للفن،  املكونة  العنا�رض  لهذه  ا�ستخدام  من  املبدع  بها  يتمتع  التي 
بينه، على غري حمور تتقاطع فيه، وتلتقي وتخلق غنى الن�ض، وتعدد اإمكانات الداللة فيه. 

اللغة ال متثل اخل�سائ�ض التكيبية فح�سب، واإمنا هناك ظواهر  اإن ظاهرة الربط يف 
اأخرى منها احلذف والتقدمي والتاأخري وغريها من الظواهر، غري اأن الباحث ركز على ظاهرة 
واحدة يف الن�سو�ض ال�رضدية وهي ظاهرة الربط، ملا لهذه الظاهرة من اأهمية يف بنية كلية 
العنا�رض  الناجمة عن  ال�سغرى  الدالل، والدالالت  اإىل اجلانب  ن�سية متما�سكة باالإ�سافة 
تنتج دالالت حمدودة، ولكن هذه الدالالت الناجمة عن االأبنية التكيبية ت�سكل داللة كبى 

ووحدة كبى ن�سية، بفعل ا�ستخدام االأدوات والعنا�رض اللغوية. 
وتبدو هذه الظاهرة – ظاهرة الربط – جلية وموؤثرة يف الن�ض، فقد ت�ستخدم االأدوات، 
اأي: احلروف وخا�سة حروف الربط التي متثل يف النحو حروف الت�رضيك )العطف( ، وهذه 
احلروف ال ميكن اأن تتبادل االأدوار الوظيفية، الأن كل واحد منها يوؤدي وظيفة تختلف عن 
اللغوي،  ال�سياق  هو  الرابط  احلرف  ا�ستخدام  الكاتب  على  يحتم  والذي  االأخرى،  الوظائف 
وهناك روابط اأخرى من خالل ا�ستخدام الوحدات والعنا�رض املعجمية ت�ستخدم للربط ذات 
اأبعاد داللية، ركيكة، وعنا�رض اأخرى ذات اأهمية يف الربط على امل�ستوى الراأ�سي، مما يعني 
اأن الن�ض بنية معقدة متما�سكة ال يعالج فقط من خالل اجلملة كوحدة �سغرى فيه، واإمنا 

يعالج من خالل التالحم والتما�سك بني اجلمل املكونة للن�ض. 
وهناك الربط ال�سياقي الذي يعتمد على ال�سياقات الن�سية، واملقام الذي يقت�سي الربط 
من خالل ال�سياق ال ت�ستخدم فيه عنا�رض لغوية رابطة، وهذا يعني اأن الرابط اللغوي ي�سقط، 



219

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والثالثون (2) - حزيران 

وي�سمى يف هذه احلالة )الرابطة �سفر( ، وهذا يف حالة قدرة م�سامني الفكر على القيام بدور 
الربط وهي ذات قدرة اأداٍء و تاأثرٍي كافيني، وبالتال فاإن الربط ال�سياقي يتحقق من خالل 
و�سائل داللية تتمثل يف البنية العميقة للغة، وهذا يف حد ذاته انعكا�ض لعالقات وت�سورات 

ناجمة عن العنا�رض اللغوية امل�ستخدمة يف اجلمل. 
وقد ا�ستعر�ض الباحث كثرياً من الن�سو�ض التي متثل ظاهرة ال�رضد الن�سي يف االإبداع 
الفل�سطيني، ومن خالل اال�ستقراء مت �سبط ور�سد هذه العنا�رض التي ت�سكل ظاهرة وخا�سية 

من خ�سائ�ض التاكيب؛ اأال وهي ظاهرة الربط، وتتمثل يف: 
الربط من خالل االأدوات.  -
الربط من خالل الوحدات املعجمية.  -
الربط من خالل ال�سياق.  -
الربط من خالل االإحاالت.  -

اأ�سا�سيات يف الدر�ض اللغوي احلديث يف علم اللغة الن�سي، وعلى  وتعد هذه الظواهر 
النحو  ذلك  يف  مبا  كافة،  اجلوانب  من  الن�ض  يتناول  الذي  الن�ض  نحو  علم  التحديد  وجه 
التقليدي، اأي: نحو اجلملة، وهذا يعني اأن هناك تداخاًل بني علوم لغوية منها تقليدية واأخرى 

حديثة كنحو الن�ض

بنية النص األدبي:

يف اإطار احلديث عن البنية الن�سية يف ن�ض ما؛ تتنوع االأ�ساليب يف التحليل ملعرفة 
اأو ما ي�سمى بامل�ستوى اللغوي املادي،  املكونات االأ�سا�سية للن�ض عل امل�ستوى اخلارجي 
وهناك امل�ستوى الداخلي اأو ما ي�سمى باأعماق الن�ض التي رمبا تدور يف خلد املبدع، غري اأن 
الباحث يف هذه املعاجلات جلاأ اإىل اجلانب اللغوي للتعرف اإىل بع�ض الق�سايا اللغوية التي 

يركز عليها العلم احلديث يف علم لغة الن�ض. 
عن  مبعزل  لي�ض  الفل�سطيني  االأدب  اأن  الن�سية  اللغوية  الدرا�سات  خالل  من  ويبدو 
لهذه  جند  اأننا  جداً  جميل  �سيء  وهذا  الن�سية،  االأبنية  على  طراأت  التي  احلديثة  التطورات 
اأن الن�ض  اإبداعنا واإنتاجنا االأدبي، مما يفيد  التطورات يف العلم اللغوي الن�سي جمااًل يف 
الق�سة،  االأدبية  االأجنا�ض  العلم، ومن بني  الع�رض وتطورات  يبقى ن�سًا ويخ�سع ملتغريات 

وتعد اأبرز الفنون النرثية يف التعبري عن االأحا�سي�ض وامل�ساعر وو�سف احلياة )1( . 
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ويتناول الباحث بع�ض النماذج التطبيقية من الق�سة الفل�سطينية من الناحية البنائية، 
لذا جتدر االإ�سارة اإىل بع�ض الق�سايا اخلا�سة بها، ومفهوم الق�سة احلديث ال يعني حكاية 
ت�رضد حوادث معينة، ولكنها حمددة باأطر فنية عامة متيزها، ف�ساًل عن كونها م�سطلحًا 

ي�سمل اأنواعًا خا�سة: الرواية والق�سة الطويلة والق�سرية والق�سرية جداً )2( . 
الهموم  فل�سطيني ي�سور  واإبداع  اأدبي،  الق�سة كمفهوم وكن�ض  اأننا حتدثنا عن  ومبا 
وينقل اأحداثُا اإىل العقول، وزاٍد اأدبي له اأثره على ال�سعيد الداخلي واخلارجي، واأ�سبح يف 
البنائية  الناحية  اللون من  نتناول هذا  اأن  بنا  والتحليل، فجدير  والبحث  الدرا�سة  متناول 
وخا�سة اجلانب اللغوي، ويف هذه الدرا�سة ال يركز الباحث على اجلانب ال�سطحي والتحليلي 

االأدبي، واإمنا يركز على اجلانب التكيبي اأو ما ي�سمى باخل�سائ�ض التكيبية يف الن�ض. 

خصائص التاكيب يف لغة القصة الفلسطينية: 
اإن خ�سائ�ض التاكيب يف االإنتاج االأدبي الفل�سطيني وخا�سة الق�سة تتمثل يف اأمور 
وغري  املبا�رض  واالإ�سناد  والتقدير  والتاأويل  والتاأخري  والتقدمي  والربط  احلذف  منها  كثرية 
املبا�رض، ويف هذا البحث يتناول الباحث ق�سية الربط يف الق�سة والتعرف اإىل هذه الظاهرة؛ 
نظراً الأن العلم الن�سي اللغوي يركز عليها ب�سكل عام، ونظراً الأن هذه الظاهرة ال يكاد يخلو 
منها الدر�ض اللغوي القدمي غري اأنها وردت يف الدر�ض اللغوي احلديث ب�سورة اأو�سع، وب�سكل 
يتنا�سب مع الن�ض ب�سكل عام، والروابط يف اللغة تلعب دوراً هامًا يف التما�سك الن�سي على 
م�ستوى الن�ض وم�ستوى اجلملة، وكذلك توؤدي اإىل متا�سك الوحدات الداللية ال�سغرى والكبى 

على امل�ستوى االأفقي والراأ�سي )3( . 
ويق�سد بامل�ستوى االأفقي امل�ستوى اجلملي، والعنا�رض اللغوية املكونة للجملة الب�سيطة 
الراأ�سي يق�سد به  العنا�رض، وامل�ستوى  الدالل بني هذه  التما�سك  اإىل  واملمتدة، باالإ�سافة 
االمتداد الدالل من اجلملة النواة املركزية اإىل جملة اأخرى باالإ�سافة اإىل متواليات جملية 
يف الن�ض ب�سكل عام منذ بدايته اإىل نهايته، ومن اأبرز اخل�سائ�ض وال�سمات التكيبية التي 

تبدو جلية يف الن�ض ظاهرة الربط. 

الربط:
تناول العلماء املحدثون هذه الظاهرة، وف�سلوا القول يف و�سائلها اللغوية والعوامل 
التي تعتمدها على امل�ستوى ال�سطحي للن�ض، مبا يوفر االن�سجام والتما�سك بني عنا�رضه 
)4( املبا�رض وغري  باالإ�سافة اإىل وجود العالقات الداخلية واخلارجية بني الن�ض وحميطه 
املبا�رض، وال يجوز اإغفال هذه العالقات اأو جتاهلها )5( ، وظاهرة الربط تبدو على �صور 
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واأ�صكال ال بد من معاجلتها يف هذا البحث: 

1. الربط باألداة: 
من اأبرز اأدوات الربط الن�سية اأحرف الت�رضيك )العطف( وال�رضط، والظروف، واحلروف 
امل�سدرية واملو�سولة، واأدوات اال�ستثناء، وميكن مالحظة هذه الظاهرة يف بع�ض الن�سو�ض: 
وهذا النوع له اأهمية يف توفري املعاين ال�سياقية، والعالقات يف الو�سل والف�سل )6( . 

1-1 الربط الت�رشيكي بالعطف: 
وقد ذكر النحاة هذا النوع يف تو�سيحاتهم لهذه الق�سية )7( ، وترك العطف ال يجوز 
اأو  معنويًا،  تنا�سبها  وعدم  اجلمل  بني  الف�سل  ب�سبب  اأو  املعنوي،  االت�سال  قوة  ب�سبب  اإال 
ال�ساهد:  قال   ،  )8( املراد  ويوهم غري  اللب�ض  يوقع  العطف  اأن  اأو  احلكم،  اال�ستاك يف  لعدم 
)هجم الفتى، ويف بطن العربة املقلوب �سمعنا �رضاخًا بلغتني، ثم ر�سا�سًا ي�سن، وهدوءاً 
لثواٍن، وقال: اأعقب ذلك اأمطار حجارة ثم هجوم النا�ض الكا�سح( )9( ، فاإذا حذف حرف الربط 
ت�سبح  )�سمعنا(  )هجم( وجملة  للفعل  اجلملة معمواًل  �سبه  الأ�سبح  بطن(  )ويف  )الواو( يف 
اإىل  يوؤدي  ، وهذا  بداًل من )�رضاخًا(  )ر�سا�سًا(  )ثم( ت�سبح  ال�سياق، وبحذف  مبتورة عن 
�سياع املعنى املفهوم من )ثم( ، وهي املدة الزمنية التي ا�ستغرقها الفتى يف مواجهة العدو، 
فاحلروف الرابطة اأ�سهمت يف ترتيب االأحداث، ويف منع اللب�ض: )وعندما مللمني اجلي�ض من 
ال�سارع طوياًل بعد منت�سف الليل، ورماين على بالط الزنزانة اجلليدي، خرج تفكري حمموم 
من راأ�سي، رمبا كان علي اأن اأخت�رض التجربة( )10( ، فحرف العطف )الواو( قبل رماين منع 
توهم كونها جوابًا للظرف ال�رضطي غري اجلازم )عندما( واأفاد اأن احلدثني )مللم( و )رماين( 
اأ�سهما يف م�سارحة ال�ساردة الأهلها بطبيعة عملها يف املقاومة ال�رضية، وحتقيق التتيب 

باالإ�سافة اإىل النتائج التي متخ�ست عن ذلك. 
1-2 الربط اال�صتدراكي: 

اأدوات  اأو املقابلة، الأن  اأو العك�سي  اأو اخلاليف  وي�سمى هذا النوع بالربط اال�ستدراكي 
الربط اال�ستدراكية تفيد معنى املخالفة يف احلكم، اأو اإكمال امل�سمون، وقد حتتاج اجلمل اإىل 
اإمتام املعنى املراد من خالل التعديل اأو الت�سويب لبع�ض الق�سايا )11( ، ويتحقق هذا الربط 
من خالل ا�ستخدام االأدوات التي تقوم بوظيفة اال�ستدراك، مثل )بل( و )اأو( يف االإ�رضاب، و 

)لكن( اال�ستدراكية، واأدوات اال�ستثناء )12( . 
1-2-1 ا�صتخدام الربط باالأداة )بل( ما جاء يف الق�صة )دنكرك... الدهي�صة(  ●

يف �صياق حوار ال�صارد الفل�صطيني من اليهودي )عزرا( . 
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ل�سنا غزاة... مل ن�سلب منكم اأر�سًا، بل عدنا اإىل اأر�سنا. 
بل �سلبتم كل �سيء... )13( 

ففي قوله )بل عدنا( رابط ا�ستدراكي، لنق�ض احلديث يف الن�ض، باعتبار وجودهم عودة 
ولي�ض �سلبًا اأو احتالاًل، وي�ستخدم ال�سارد الرابط نف�سه؛ بل �سلبتم لنق�ض ادعاء ال�سهيوين. 

1-2-2 ومن اأمثلة ا�صتخدام )لكن( خا�صة يف ك�صف اأمر العميلة يف ق�صة  ●
الهدف يتجه �رشقاً: )مندوبتنا اجلميلة الن�سطة يف اجلامعة متكنت من ن�سج عالقة متينة 
معه... لكن يبدو اأن ذكاءه احلاد ونفاذ ب�سريته مكنته من ك�سفها... العالقة فيها اأ�سبحت 
خارج ال�سيطرة... اأ�سارت اإىل ثقتها باأنه قد ك�سف اأمرها، لكنه كان غري اآبه مبعرفة اجلهة 
التي تتبع لها( )14( ، ففي قوله: )لكن يبدو( لكن ابتدائية لال�ستدراك، واأفادت عك�ض ما هو 
متوقع من بناء العالقة، وهذا يعني ك�سف االأمر وحقيقته، مع ك�سف زيف العالقة، وقوله: 
عدم  يفيد  مما  الهدف،  �سديقة  مع  بحذر  التعامل  الإفادة  لال�ستدراك،  نا�سخة  هنا  )لكنه( 
اهتمامه بهذا االأداء اال�ستخباري، وقد تاأتي لكن مقتنة بالواو، فتكون لال�ستدراك، خا�سة 
اإذا تقدم احلرف )الواو( اأو وليتها اجلملة، اأو تقدمها اإثبات، ففي هذه احلالة يلزمها وقوع 
اجلملة بعدها، في�ستاأنف بعدها الكالم، واملحكوم باحلرف )لكن( حمكوم له بالثبوت بعد 

النفي والنهي. 
1-2-3 ومن اأمثلة الربط با�صتخدام )اأم( ما جاء يف ق�صة )انتظار( ، حيث  ●

البطل،  �سخ�سية  حرية  اأمام  القارئ  لت�سع  اال�ستفهام  بعد  املت�سلة  )اأم(  القا�ض  ا�ستخدم 
وقلقه بعد مغادرة )جنوة( التي ق�سى فيها اأوقاتًا �سعيدة )كم كنت تتمنى اأن يتوقف الزمن 
عند تلك اللحظة املجنونة يف ذلك الزقاق املظلم يف جنوة! هل العودة هي التي تخيفك؟ ... 

اأم هو ال�سوق اجلارف لهذه املراأة... اأم لعله اخلوف من الفقدان مرة اأخرى( )15( . 
من خالل هذا اال�ستخدام، و�سع القا�ض املتلقي اأمام اإ�رضاب نف�سي؛ اخلوف، ال�سوق، 
الفقدان التي تنتاب ال�سخ�سية الرئي�سة وربط ذلك با�ستخدام )اأم( املت�سلة مع اال�ستفهام، 
واالإجابة عليه بالتعيني )16( ، واأم املت�سلة تعطف جملة على جملة يف تاأويل املفرد، ومفرداً 
على مفرد، وتقع بني اجلملة واملفرد. اأما اأم املنقطعة فال يفارقها معنى االإ�رضاب، مثل )بْل( 

، فتقطع الكالم االأول لت�ستاأنف كالمًا جديداً. 
1-2-4 وقد ي�صتخدم اال�صتثناء يف الربط بي االأطراف كما جاء يف ق�صة  ●

اأفيق من  اأن  )وقبل  ال�صارد:  عا�صه  الذي  احللم  عن  بالتعبري  وذلك  ال�صيطان،  �صحبة 
ده�ستي بقوة خارقه تدفعني اإىل عامل غريب... دهاليز �سيقة... تغ�ساها ظلمة اإال اأن بع�ض 
بها  نقطع  كنا  التي  الهائلة  ال�رضعة  اأن  اإال  الدهاليز...  قاعات  من  تنبعث  خافتة  اأ�سواء 
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املكان منعتني مما يدور هناك... غري اأن فرحتي مل تدم( )17( . فمن بني اأدوات اال�ستثناء 
الالحق  فيقع  امل�سامني،  الربط بني  ا�ستخدمت يف  اأن، حيث  اأن، غري  اإال  اإال،  ذكرها:  التي 
خمالفًا لل�سابق، ويف املرة االأوىل ال ميكن توقع االأ�سواء اخلافتة يف الظالم، ويتوقع �سماع 
ال�رضاخ واال�ستعانة يف املرة الثانية، وزوال ال�سعور باالأمان الذي كان متوقعا، وهذا يعك�ض 

التناق�سات يف احلياة من خالل االأحالم. 
1-3 الربط احلال: 

خالل  من  وذلك  حال،  ن�سب  مو�سع  يف  تقع  التي  احلالية  اجلملة  ا�ستخدام  ويعني 
ا�ستخدام االأدوات اأو احلروف منها )الواو( وقد ترد )الواو( مع )قد( ، وهذا ميكن مالحظته: 
وهو  الرمادي،  الدخان  ب�سحب  ملبدة  وال�سماء  ف�سيئًا،  �سيئًا  ترتفع  املدافع  اأ�سوات  )كانت 
خلف املتا�ض االإ�سمنتي �سامد يطلق النار من ر�سا�سه( فا�ستخدم ال�ساعر الرابط )الواو( يف 
موقعني، فاإذا حذف الرابط فاإن هذا يوؤدي اإىل فقدان احلال، وتفكك اجلمل، ويوؤدي اإىل انتفاء 

احلال؛ الأن احلال بالربط اأدى اإىل التما�سك. 
ومن اأمثلة الواو مع )قد( : )حاولت اأن األتقط حلظة هدوء واحدة فراأيتهم اأرقامًا... وقد 
ا�سطفوا طابوراً... راأيت رجاًل... وقد تتابعت من ورائه جمموعة من الظالل...( )18( فا�ستخدم 
الكاتب اأدوات الربط يف الن�ض )وقد( ، هذا اأدى اإىل احلال وبدونه ال ي�ستقيم احلال واملعنى، 
فاجلملة التي وردت بعد ا�ستخدام )الواو( )وقد( وقعت يف مو�سع الن�سب على احلال، وهذا 

يعني اأن التكيب يتطلب ا�ستخدام هذا النوع من الربط، وبدونه ال ي�ستقيم. 
1-4 الربط التعليلي: 

ويعد نوعًا من الروابط التي ت�ستخدم فيها االأدوات، وتظهر هذه االأدوات على امل�ستوى 
ال�سطحي، فتعمل على التما�سك الن�سي بني الوحدات ال�سغرى والوحدات الكبى، ومن بني 
االأدوات،  واإذ، ولذا، ولكي، وحتى، والالم، وغريها من  الرابطة: ب�سبب، والأن،  االأدوات  هذه 

ومن ا�ستخدام هذه االأدوات: 
1-4-1 ا�صتخدام اإذ: )االأر�ض حوله ملطخة باحلثالة... اإذ اإنه الوحيد الذي ي�سعر  ●

بال�سجر، الأنه يطمع يف التغلب على ذاته وجتاوزها( )19( ، فا�ستخدم )اإذ( و )الأنه( ملا يف 
والالم  االإحاالت،  على  الربط  يق�رض  احلذف  حالة  ويف  الن�سي،  التما�سك  يف  قوة  من  ذلك 

ت�ستخدم رابطة تعليلية مع )اأن( . 
من  ● املوقع  �سكان  جميع  )اإن  املو�صول:  ومع  االإ�صاري،  اللفظ  ومع   2-4-1

مواليد �سهر اأغ�سط�ض، �سهر االإجازات ال�سيفية، لذا جاء كل من فيه عاطلني عن العمل( )20( ، 
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فا�ستخدم قوله )لذا( الالم + ذا، وهذا يعني اأن هناك �سببًا ونتيجة، واالأ�سل يف )لذا( لذلك، 
والبنية تتكون من كالم �سابق، وبنية التعليل من )ذا( �سمري اإ�سارة اأ�سا�سًا الأنه يحيل اإىل 
املتقدم، اأما داللة الالم: فذا اإ�سارة اإىل القريب اإذا كانت جمردة وتفيد قرب امل�سار اإليه، الأن 
حقيقة االإ�سارة االإيحاء اإىل حا�رض، فاإذا اأرادوا االإ�سارة اإىل بعيد زادوا كاف اخلطاب، فاإذا 
زاد البعد اأتوا بالالم فقالوا )ذلك( ، وا�ستفيد باجتماعهما زيادة يف التباعد، الأن قوة اللفظ 

م�سعرة بقوة املعنى )21( . 
1-4-3 وا�صتخدام الرابط )الم التعليل( مع امل�صارع: )اأتقبلينني بعني واحدة  ●

يا اآ�ست؟ اإذاً علي اأن اأبقى حذراً، الأحر�ض راأ�سي وعيني( )22( ، )الأحر�ض( الالم رابطة باالإ�سافة 
اإىل اأنها اأزالت اللب�ض، ويف حالة حذفها ت�سبح جملة حالية لي�ست على وجه التعليل. 

1-4-4 وت�صتخدم كي للربط )قررت االحتفاظ مبلف ق�سية الع�سق... وعلي اأن  ●
اأ�سعى حثيثًا، كي اأبلغ التوازن اال�ستاتيجي مع اأبيها... ( )23( ، فا�ستخدم )كي( الرابطة بني 
املتقدم واملتاأخر، وهذا يعني اأن البنية ال�سابقة للرابط اأدت اأو ان�سمت اإىل الالحق، مما يفيد 

�سببًا ونتيجة، وبدون )كي( ي�سعف التما�سك الن�ض. 
1-4-5 وقد ت�صتخدم )عل – لعل( مقرتنة بعن�رش اإحال، )حرية تقتلني... اأاأنا  ●

فا�سل؟ اأم اأن اللعبة اأعقد مما اأظن؟ ال اأدري، عل هذا �سبب ثقتي على واقع العزلة( )24( ، ويف 
هذا النوع من الربط يالحظ: 

 )جملة معللة �رضورة �سبط الالم+ )َلعل، عل( + عن�رض اإحال + تعليل( والرابط ذو 
قيمة داللية يف اجلمل والن�ض ب�سكل عام، في�سفي ترجيحًا للجملة املعللة، والداللة ال ميكن 

اأن تتحقق دون وجود عامل الربط. 
1-5 الربط الغائي: 

وهذا النوع يقع بني اجلمل التي تكون نهايتها اأو متاأخرها نهاية غاية ملتقدمها، ومن 
الروابط التي ت�ستخدم يف هذا املجال بـ )حتى، مبا يف ذلك، اإىل اأن( . 

 )�ستبقى – كما اأنت – م�رضداً... واأحقر ح�رضة تدب على االأر�ض الأنها به لوجودك اإىل 
اأن متوت( )25( ، وبدون الربط )اإىل اأن( ت�سبح اجلملة )متوت( منقطعة ومبتورة دالليًا، )... 
والذي قام بنف�سه بتعليق �سورها االنتخابية يف كل مكان، مبا يف ذلك باب مكتبه اأعلى 
ظهره( )26( ، وبدون الرابط )مبا يف ذلك تتحول الداللة من الغائية اإىل البدلية، اأما حتى فقد 
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تاأتي رابطاً غائياً ومن �صورها: 
دائمًا  - احلدث  �رضعة  على  تدل  الغاية،  جملة   + متقدمة+حتى  جملة   + اإن  ما 

واملفاجاأة. 
جملة مثبتة + حتى + جملة ت�سكل نهاية الغاية.  -
جملة منفية + حتى + جملة نهاية الغاية.  -

فنالحظ: )وما اإن وطاأت قدماه رمال ال�سحراء، حتى تاأوه كخنزير م�سوي( )27( 
للهدف  ال�رضعة  يف  الداللية  حتقيق  اإىل  باالإ�سافة  غائية،  رابطة  )حتى(  فالرابط 
الرابط يف )وقد كف عن مراقبة االأ�سياء والنا�ض  اأي�سًا  الغاية، ويالحظ  واملفاجاأة ملق�سد 
حتى وجد نف�سه اأمام البحر( )28( ، وال يعقل اأن تف�سل داللة الربط عن داللة ال�سياق، وبحذف 
الرابط ت�سبح اجلملة )وجد نف�سه( ا�ستثنائية بدون رابط دالل قريب �سوى االإحالة خا�سة 

يف ال�سمري
1-6 الربط الت�صبيهي من خال الت�صبيه: 

اأدوات  الت�سبيه، وت�ستخدم  اأ�سا�ض  االرتباط بني جملتني برابط قائم على  وهذا يعني 
الت�سبيه يف هذا املجال للربط بني اأركان اجلمل، والكاف ترد مقتنة باال�سم ال�رضيح وقد ترد 
مقتنة بـ )ما امل�سدرية( وما امل�سدرية ال تدخل اإال على الفعل املت�رضف، نحو: اأعجبني ما 
�سنعت، فماهنا مو�سولة ولي�ست م�سدرية، وكذلك �ساأخبك عندما جتيء؛ اأي عند جميئك، 
نعك. و�سلة ما امل�سدرية عند �سيبويه ال تكون فعلية، قال �سيبويه: )ومن  اأعجبني �سُ اأي: 
ذلك قولهم: ائتني بعدما تفرغ، فما وتفرغ مبنزلة الفراغ )29( ، ويجوز اأن تكون ما كافة لها 

عن االإ�سافة، وقد جاءت �سلتها ا�سمية، وذلك قليل، نحو: َبقوا يف الدنيا ما الدنيا باقية. 
الكاف مع اال�سم املفرد: )يف اآخر مرة كنت يف ح�رضتها، �سعرت كمن يحت�سن برميل 
بارود، كمن يلت�سق به رغم علمه بالنتائج( )30( ، )وعندما فتحت، دخل طيفها كما كانت 
بالربط  تقوم  التي  االأداة  اأو  الكاف  ا�ستخدام  ، وبدون   )31( ال�سورى(  زنوبيا مبجل�ض  تدخل 
ينتفي الت�سبيه، ويختل االن�سجام والتكيب، وقد ياأتي الت�سبيه لغر�ض اال�ستدراك، )وطلبوا 
مني عدم ممار�سة اأي ن�ساط، كما طلبوا مني حفظ رقم تليفون خا�ض( )32( ، و )كاأن( يغلب 
ا�ستخدامها وقد ترد م�سبوقة بالواو، وتاأتي مقتنة مبا الكافة كما ورد يف ق�سة ال�سارد )فما 

عدت اأرى �سوى اأ�سباح حتيط بي، وكاأين يف حلقة من حلقات ال�سحر...( )33( . 
واجلانب  الت�سبيه  يتحقق  ال  ذلك  وبدون   ، )كاأن(  ا�ستخدام  خالل  من  وا�سح  فالربط 
الدالل، واإذا حذفت كاأن فاإن املعاين تتغري اإىل احلالية، )واأخذ ي�سود عالقتها جو من ال�سمت 

والتقب، وكاأمنا يحاول كل منهما قراءة اأفكار االآخر( )34( . 



226

خصائص التراكيب -ظواهر الربط وأثرها في بنية النص
د. محمود محمد عبدالكرمي احلريباتدراسة نحوية داللية من منظور علم اللغة النصي

1-7 الربط الظريف: 
بيان  على  يتوقف  وال  باالأخرى،  اإحداهما  تتعلق  جملتني  بني  بالربط  الظرف  يقوم 
)كلما، عندما، وحاملا، وحينما، وقبل  الظرفية:  الروابط  اأو مكانه، ومن بني  زمان احلدث 
ما، وبعدما( ودون ما فيها جميعا، الأن الرابط هنا هو الظرف م�سافا ملا امل�سدرية فنقول 
�ساأفعل ذلك حاملا جتيء، وحال جميئك فالرابط هنا هو االإ�سافة، والق�سة االأدبية قائمة 
مرتبطا  االأحداث  وقوع  مينع  ما  هناك  فلي�س  والرئي�سة،  الفرعية  االأحداث  على  اأ�سا�سًا 

بع�صها ببع�س اأو مبنيا بع�صها على بع�س، فياحظ: 
ترتب حدث على اآخر )وعندما بداأوا باقتالعها اأنزلت عليهم جام �سعرها واأظافرها(  -

)35( فاحلدث: )اأنزلت عليهم( ترتب على احلدث بداأوا باقتالعها. ق�سة زيتونة. 

اجتماع حدثني يف ظرف واحد: )حني خرج املوكب يف �سمت جنائزي من حديقة  -
املنزل كانت الريح ت�سفر ب�سدة، وحبات املطر الكبرية ت�سفع الوجوه احلزينة( )36( ، ق�سة 
اجلنازة، فوظيفة الظرف مل تقت�رض على الزمان وبيانه، واإمنا قام بربط االأحداث التي وقعت 
يف  يبدو  وهذا  متقاربة،  ظروف  يف  الوقوع  ويح�سل  االأحداث  تتواىل  وقد  واحد.  زمن  يف 
الق�سة من خالل ال�رضد: )وقبل اأن اأفيق من ده�ستي، �سعرت بقوة خارقة تدفعني اإىل عامل 

غريب( )37( فاالأفعال وقعت ب�سورة متقاربة والرابط بينها الظرف )قبل( . 
1-8 الربط ال�رشطي: 

ال�رضط، وقد  الركنني خا�سة اجلواب املتتب على فعل  للربط بني  ياأتي  النوع  وهذا 
حتدث عن بع�ض الروابط ابن ه�سام منها )لوال( : )اإذ تدخل على جملتني ا�سمية ففعلية لربط 
امتناع الثانية بوجود االأوىل( )38( ، وكذلك اأ�سار اإىل هذه الق�سية ال�سيوطي يف همع الهوامع 
)39( ، ويف حالة عدم �سالحية اجلواب فاإن هذا يحتاج اإىل االقتان بالفاء اأو اأداة منا�سبة 

وذلك لتحا�سي اللب�ض، والفاء تفيد االإتباع وتفيد باأن ما بعدها م�سبب ملا قبلها )40( ، )واإن 
�ساءت ال�سدف وفتح باب االأغاين، فاإن يحيى عادة ما ي�سهب يف ال�رضح...( )41( ، وذلك للربط 

بني ق�سية التطور التقني واآراء يحيى ال�سارد القا�ض. 
اجلواب  اأن  ال�سامع  يتوهم  وبدونها  بالفاء،  اقتانه  ينبغي  لذا  ا�سمية  واجلواب جملة 
مل ياأت بعد، وت�سبح اجلملة اال�سمية يف حكم االعتا�ض اأو اال�ستئناف، فالفاء هي الرابط 
واأزالت الغمو�ض، فنجم التتابع والتوال الدالل، وبدونها ت�سبح الدالالت مفككة، وكذلك يف 

ا�ستخدام )لوال( اإذ ينبغي اأن يقع يف اجلواب رابط، كاأن تقول: )لوال... ملا...( . 
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1-9 الربط امل�صدري: 
ويكون من خالل ا�ستخدام ال�سياغة امل�سدرية من احلروف امل�سدرية وذلك للتو�سيح 

واإزالة االإبهام واأمن اللب�ض، ومن هذه الروابط: 
)ولد ممدد...  - اأطراف احلديث واجلمل:  للربط بني  وت�ستخدم  العاملة:  امل�سدرية  اأنَّ 

يبدو وقع  بعد  ، فامل�سدر   )42(  ) اأنه مل يكمل �رضخته...  يبدو  يقتب... عينان غويطتان... 
فاعاًل، عائداً على املتقدم، وهذا فيه ربط با�ستخدام اأنَّ العاملة، وقد ت�ستخدم اأداة اأخرى مع 

)اأن( فيمكن القول: )يبدو اأنه( . 
اأن املخففة امل�سدرية: وقد تقتن مع املا�سي دون اقت�سارها على امل�سارع، ففي  -

، فامل�سدر   )43( الثانية واالأربعني �ساعة(  اأتخطى  اأال  الزنزانة: )حتركي طريي. يجب  ق�سة 
من )اأال اأتخطى( وقع فاعاًل يفيد تخ�سي�ض احلدث بالفاعل، وبدون ذلك ال ي�ستقيم املعنى، 
يدي  و�سبكت  املبحة...  االآالم  رغم  )نه�ست  ال�رضد:  اأثناء  الكالم  يف  امل�سدرية  اأن  وتاأتي 
بيدها بعد اأن ح�سنتها بني اأ�سالعي... ( )44( و )اأن( هنا مقتنة ب�سيغة املا�سي يف مو�سع 
خف�ض باالإ�سافة. ورمبا تاأتي )اأن( للتف�سري. كما يف ق�سة حمامة الفتى: )على االأكف قال 
الطعن  وا�ستمرار   ،  )45( الطعن...(  ي�ستمر  اأن  اهلل  اأمر  الرب، وهذا  الفتى: هذه منحة من عند 
هنا فيه كناية عن ا�ستمرار االنتفا�سة، فاإذا حذف الرابط هنا )اأن( فاإن هذا ي�سعف البناء 

والتكيب. 
وت�ستخدم همزة الت�سوية كرابط: )قفزت من مكاين هاربًا... وال اأدري ملاذا؟ األلتاأكد  -

من يقظتي، اأم للتاأكد من حالتي...( )46( ، وا�ستخدام )اأم( جعل ال�سورة اأكرث و�سوحًا خا�سة 
يف املعنى امل�ستفاد من اال�ستفهام. 

)ود، ومتنى( مع  - بالفعل  املدرو�سة مقتنة  الن�سو�ض  تاأتي يف  )لو( امل�سدرية  و 
اإفادة نوع من التمني، )كما ظلت تغار من االإعجاب... وظلت تتمنى لو هذا متناق�ض الأن لو 

وحدها تفيد التمني فال معنى لوجود فعل التمني معها. 
اأن اأحداث هوؤالء العر�سان يفكر فيها، ولو اأن اأباها مينحها بع�ض االهتمام( )47( ،  -

فالرابط هنا )لو( امل�سدرية، وبالتال حتقق الربط وانعكا�سه على التاكيب واإفادة املعنى، 
ومن داللتها على معنى التمني: )كم يتمنى لو حتول اإىل ببو�سة معلقة يف الطيارة...( )48( 
، وهنا تقارب يف امل�سدرية بني )اأن( و )لو( وبدون لو امل�سدرية ال ي�ستقيم املعنى ونزعها 
 ،  )49( ي�سعف العبارة، ومع الفعل )ود( )تود لو حتدثه عن �سوارع ال�سهداء واملقهورين...( 
والفعل بعدها م�سارع يوؤول معها بامل�سدر، وال تدخل على اجلملة اال�سمية، وح�سب موقف 

ابن ه�سام يقدر الفعل تقديراً اإذا تالها اال�سم. 
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ما امل�سدرية: وهذا النوع ال يدخل اإال على الفعل املت�رضف، ويجوز اأن تكون )ما(  -
يف )كما( كافة، وجملة ما امل�سدرية عند �سيبويه ال تكون اإال فعلية، قال: ائتني بعد ما تقول 
ذاك( )50( ، اأي بعد قولك، وقد وظفها القا�ض الفل�سطيني ب�سقيها الزماين وغري الزماين )51( 
، )عما قريب �سوف اأ�ستي �سيارة... فليح�سدين النا�ض ما طاب لهم... ماهمني( )52( ، وهنا 
تالها الفعل وبدونها ال ت�ستقيم التاكيب والدالالت، والفعل طاب ي�ستح�سن ا�ستخدامه مع ما 
امل�سدرية، ويالحظ اأي�سًا يف )االآن ي�ستطيع اأن ينام ملء جفونه ما تبقى من �ساعات...( )53( 
وكذلك احلال بالن�سبة لـِ )ما( غري الزمانية، تدل مع الفعل على امل�سدرية، كاأن تقول: 
ال�سك يراودين، بعد ما وقع ب�رضي  )بعد ما( نحو: )�سعرت باالأمان... هداأت نف�سي... وعاد 
)فرن�سية  الدهي�سة:  دنكرك...  بعد وقوع ب�رضي. ويف ق�سة  اأي:   ،  )54( لوحة معلقة...(  على 
الت�سبيه حلت  . )فما( امل�سدرية مع كاف  اأبناء جيلي(  �سمع  بالكيبوت�ض كما  اأنا... �سمعت 

حمل امل�سدر )�سماع( وقامت بوظيفة الربط بني اأطراف الن�ض. 

2. الربط السياقي: 
اإن ا�ستخدام الربط من خالل االأدوات على امل�ستوى االأفقي، له اأثر يف التما�سك والتابط 
بني العنا�رض اللغوية االإجبارية واالختيارية، وبالذات بني العنا�رض املتوالية يف التاكيب 
متمثلة  الداللية  الو�سائل  يتحقق من خالل  ال�سياقي  الربط  فاإن  اأخرى  واجلمل، ومن جهة 
يف البنية العميقة، فهو ذو وظيفة داللية ميكن اأن تظهر من خالل العالقات بني الوحدات 
اللغوية )55( ، ويعتمد الربط يف هذه احلالة على اإمكانيات ال�سياق )56( ، واالت�سال املعنوي 
االأداة، وهنا جمل تتقارب يف معناها، وهذا يقع يف  اإىل حذف  يوؤدي  الف�سل  يف موا�سع 
التبعية النحوية كقوله تعاىل: » الذي اأمدكم مبا تعلمون، اأمدكم باأنعام وبنني« )57( ، ومن 
اأمثلة البيان: )قال يا اآدم( يف قوله: »فو�سو�ض اإليه ال�سيطان قال يا اآدم هل اأدلكم على �سجرة 

اخللد« )58( ، وكذلك التوكيد: » فمهل الكافرين اأملهم رويدا« )59( . 
واجلملة الثانية قوية االرتباط باالأوىل، الأنها حتل حمل �سوؤال يفهم من االأوىل، »وما 
اأبرئ نف�سي اإن النف�ض الأمارة بال�سوء« )60( ، ويف �سبه كمال االنقطاع توجد منا�سبة معنوية 
يتوهم  االأداة  وبذكر  تركها،  ينبغي  لذا  اللب�ض،  يوهم  االأداة  وا�ستخدام  باالأداة،  الربط  تتيح 
القارئ اأنها معطوفة على اأبغي يف غري املق�سود، ورمبا مينع من العطف مانع خا�سة يف 
التو�سط بني االت�سال واالنقطاع مع وجود تنا�سب بني اجلملتني، قال تعاىل: »واإذا خلوا اإىل 
�سياطينهم قالوا اإنا معكم اإمنا نحن م�ستهزئون اهلل ي�ستهزئ بهم« )61( ، فجملة اهلل ي�ستهزئ 
بهم ميتنع ربطها ب�سورة العطف على ما قبلها، من قول الكافرين )اإنا معكم( ؛ الأنها لي�ست 
الظريف  التقييد  التوهم بامل�ساركة يف  لعدم  )قالوا(  الفعل  من كالمهم، وعدم عطفها على 
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)اإذا( ، فا�ستهزاء اهلل بالكافرين غري مقيد بحال من االأحوال )62( ، والربط ال�سياقي له مظاهر 
يف الن�سو�ض الق�س�سية. 

2-1 الربط التف�صريي: 
اجلملة  اأن  الن�ض  يف  وال�سمائم  التاكيب  ا�ستخدام  يف  التف�سري  باب  من  يعني  وهذا 
واأن  للتف�سري،  واأي(  )اأن،  ت�ستخدم  العربية  اللغة  ويف  ي�سبقها،  ما  حقيقة  تك�سف  املتاأخرة 
تاأتي بعد فعل فيه معنى القول دون حروفه، ويكون ما قبلها وما بعدها كالمًا تامًا، نحو: 
وناديته،  اأمرته  ملفعول  تف�سري  اجل�ض،  اذهب،  فقولنا:  اأجل�ض،  اأن  ناديته  اذهب،  اأن  اأمرته 
اأي  اأريق دمه؛  اأي حممد.  اأخوك؛  اأي: فهي مف�رضة للمبهم، ويتقدمها جملة تامة، زارين  اأما 
مات، واال�سم الواقع بعد اأي يجوز اأن يقع عطف بيان ويجوز فيه البدل )63( ، وقد ي�ستغني 
لها من  التف�سريية ال حمل  اأن اجلملة  ال�سياقية، واملعروف  الداللة  على  اعتماداً  االأداة  عن 
االإعراب، غري اأن هذا لي�ض �رضطا، فقد تكون يف مو�سع البدل لتو�سيح الركن االأول يف اأ�سلوب 

البدل، ويق�سم الربط التف�سريي اإىل تف�سري مفرد وجملة. 
2-1-1 الربط التف�صريي )املفرد( : جاء يف ق�سة حكاية الريح احلمراء: )ير�سق  ●

البحر الالهي عن اأوامره بكلمات تقطر �سياطًا؛ للمرة االأخرية اأطلب منك اأن تاأتي زحفًا على 
اأطلب...  )64( ، فاجلملة: للمرة االأخرية  بطنك فاراً �ساحبًا هامد العينني مق�سو�ض الل�سان( 

مف�رضة لكلمات ال�سلطان التي تبز مظاهر البط�ض ال�سهيوين. 
)ترنحت حتى  ● �سيف عنتة:  ق�سة  ففي  اجلملة:  التف�صريي يف  الربط   2-1-2

فوق  يفجر  �سوقي...  يعلوها  عمالقة،  طاولة  حول  جمهرة  يف  العينان...  غابت  ال�سوق، 
الروؤو�ض، �ساقل، قمي�ض ينفع لعامل طوبار( )65( ، فاجلملة املتاأخرة جاءت تف�سرياً جلملة 
اأنواع التف�سري التبعي )اإح�سا�ض خميف بالعدم... ينتابني، ميزقني، يفتتني،  )يفجر( ، ومن 
يجعلني بال حول وال قوة( )66( فاجلمل: ميزقني، يفتتني، مل ت�ستمل على الربط باالأداة اكتفاًء 
بالربط ال�سياقي القائم على التبعية اأي: البدل. وقد يرد التف�سري الإزالة الغمو�ض باالإ�سافة 
له مهنة... كان معلمًا  اأحد يعرف  )ناجي( مل يكن  االأعزب  ال�ساب  )فقد كان  التو�سيح  اإىل 
ال  وبدونها  الغمو�ض  واأزالت  مف�رضة  جاءت  معلمًا  كان  فاجلملة   ،  )67( وناقداً...(  ور�سامًا 

ت�ستقيم الداللة. 
2-2 الربط من خال االعرتا�س: 

بني  اأو  العن�رضين  بني  اأكرث  اأو  لغوي  عن�رض  ا�ستخدام  خالل  من  الف�سل  به  ويق�سد 
ثم  الكلي،  للتكيب  العميقة  البنية  الرابط �سمن  يخلو من  ال  واملعت�ض  ما،  لعلة  جملتني 
الدالل الإفادة غر�ض  الربط  ال�سطحية، وهذا ي�ستند على  االأبنية  با�ستخدام رابط ظاهر يف 
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ما بني اأجزاء التاكيب واجلمل )68( ، والنحاة لهم �رضوط لالعتا�ض منها اأن يكون منا�سبة 
بذاتها كاملبتداأ واخلب،  االأجزاء املت�سلة  اإال بني  واأال يف�سل  له،  واأال يكون معمواًل  داللية 
وهناك من يرى اأن االعتا�ض جاء بني ال�سلة واملو�سول واحلرف ومعموله وبني جملتني( 
)69( ، وات�سال االعتا�ض باجلانب الدالل ي�سكل و�سيلة ربط كالتنزيه والتحقري واالحتا�ض 

والتهكم والتعظيم )70( ، وهذا االعتا�ض له اأثر على املتلقي اأو القارئ مما يوؤدي اإىل التوجه 
للبنية العميقة. 

2-2-1 االعرتا�س بي ركني االإ�صناد: )القمر- يا دنيا- قمر( )71( وكذلك: )اأحلق  ●
البئر( )72( ، فاالعتا�ض  – اإىل قاع  – اأنا  الهمجي... �سديق  اأ�سود الأرقب  –اأنا– ع�سفوراً 
بني الفاعل امل�ستكن واحلال، وبني الفاعل و�سبه اجلملة بال�سمري )اأنا( وذلك للتاأكيد على 
التهمي�ض وعدم االهتمام بعامة النا�ض، واالعتا�ض بني النا�سخ وخبه )تذكر اأن اأول اأمر 
كان – بالن�سبة له – من اأ�سواأ االأيام( فاالعتا�ض لغر�ض التخ�سي�ض. ويجوز االعتا�ض 
اللغوية الإفادة غر�ض دالل، وكذلك الإفادة  الو�سائل  ب�ستى  للجملة  امل�سكلة  العنا�رض  بني 
التحقري: )�سيطلقون الر�سا�ض عليك... ثم يتقدم م�سوؤولهم – ذلك ال�سابط االأهوج – ليطبق 
والتعليل  الفاعل  ، فاالعتا�ض جاء بني   )73( الرحمة(  االأخرية، ر�سا�سة  الر�سا�سة  عليك 

)ليطلق( الإفادة التحقري. 
2-2-2 االعرتا�س بي اجلمل: فقد ياأتي لالحتا�ض: )تخلت عني عندما �سخرت  ●

من اأحالمها – كنت اأعتقد اأين من تخلى عنها – وها اأنا اأتخلى عن كل �سيء...( )74( ، وقد 
يقع للتعظيم: )البحر هو لبا�ض لنا اإن عز اللبا�ض – وهو اللقمة – اإن عزت اللقمة – وعلى 

ذلك تقر وت�سهد( )75( . 
اأخبار )م�ض  ● 2-2-3 ويقع االعرتا�س على �صكل الن�س: ومن ذلك: )لك عندي 

اأمها  اأن  ال�سخرية وادخل على �سلب املو�سوع، يقولون  اإن �ساء اهلل؟ دعك من  والبد( خري 
فتلت على اأيدي ملثمني يف بداية االنتفا�سة( )76( ، ثم يعود باالعتا�ض من خالل ا�ستخدام 
فقرة �رضدية: )�سعرت بال�سقف يهوي فوق راأ�سي... اأتدري مدى خطورة ما تهذي به...( )77( 
، فاالعتا�ض الن�سي من خالل ا�ستخدام ال�سارد لفقرات �رضدية، وهذا له اأثر على التما�سك 

الدالل من خالل ا�ستخدام املداخالت الن�سية. 
2-3 احلوار: 

ويقوم  الق�سة،  عليها  تقوم  التي  الركائز  اأبرز  من  الق�س�سي:  الن�ض  يف  احلوار  ويعد 
احلوار بالربط بني اأجزاء الكالم املتبادل بني ال�سخ�سيات؛ الأن احلوار يدور حول امل�سمون 
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الفكري، ومن هذه االأنواع الرابطة من خالل احلوار منها املبا�رض، واال�ستفهام، وقد يكون 
باال�ستفهام واحلوار املبا�رض. 

على  ● يعتمد  ال  ال�سورة  هذه  ففي  مبا�رشة:  ب�صورة  احلواري  الربط   1-3-2
اال�ستفهام، كما جاء يف ظهور رمز التحرر من العبودية: )يف البدء جاءهم الدروي�ض، حامت 
اهتزوا،  يا نا�ض... كنعان... ظهر رجفوا حتى  ال�سوت...  �سامعني  يا  اأمامه و�ساح:  �سبحته 
راآه �ساحبه، وجاء االأخر�ض يجري... كنعان يف املخيم يا اإخوان( )78( ، وهنا التعبري عن 

االبتهاج والفرحة بظهور كنعان. 
قبل  ● من  جتاذب  فيه  النوع  وهذا  احلواري:  التنوع  خال  من  الربط   2-3-2

اال�ستفهام املبا�رض كما ورد يف ق�سة جنوى والزواج فظهر  االأطراف املتحاورة، ويتخلله 
من  بلهفة:  قالت  اأمي!  يا  وجدتها  )وجدتها،  املتبادل:  احلديث  خالل  من  ال�سياقي  الرابط 
وجدت يا ولد؟ زوجة امل�ستقبل. لكم هي جميلة! وقد غمرين �سعر حبيبتي كالطوفان. ولكن 
من اأي عائلة؟ من عائلة كبرية وغنية. ولكن يا بني على قد حلافك... اأي حلاف يا اأمي! اآه يا 
اأمي( )79( ، فاحلوار �سمنًا �سكل رابطًا من خالل ال�رضد وتخلله اال�ستفهام والنبات ال�سوتية 

الالفتة واأحيانًا الغرور والن�سح. 
2-3-3 الربط من خال اال�صتفهام: وهذا النوع يقدم طرح ال�سوؤال من طرف اأو  ●

متعدد االأطراف واجلواب من طرف اآخر، ففي ق�سة �سوت احلياة: )�رضخت امل�سكينة: اأتريد 
احلل لكل م�ساكلك؟ اأاأنت من جتدين ل ذلك؟ اأي �سخف، اأي غباء... اأبحث عنها. عم اأبحث؟ 
اأن امل�سمون يف هذا املجال هو  ال�سطحي ظاهرة، غري  ، والروابط على امل�ستوى   )80(  )  ...
املق�سود، فا�ستخدم اأ�سلوب اال�ستفهام للربط بني اأطراف احلديث، وي�ساف اإىل هذه االأنواع 
ا�ستخدام العالمات اخلا�سة بالتقيم والتي تقوم بالربط بني اأجزاء الكالم واجلمل، وتف�سي 

اإىل التما�سك الن�سي والدالل وتعمل على اإزالة الغمو�ض واللب�ض. 

3. الربط اإلحالي:
للجمل على  التتابع اخلطي  اأو  الت�سل�سل  لتحقيق  لغوية مهمة  و�سيلة  النوع  ويعد هذا 
امل�ستوى التكيبي، وتاأكيد التابط امل�سموين من دالالت الق�سايا يف االأبنية الكبى على 
اأن تت�سكل �سبكة من العالقات  العنا�رض االإحالية ميكن  امل�ستوى الدالل، ومن خالل هذه 
االإحالية بني العنا�رض املتباعدة يف ف�ساء الن�ض، وتت�سام االأجزاء املتباعدة وينتج عن 
الدالل  التما�سك  اإن�ساء  بارز يف  بدور  االإحالة  بنية متداخلة معقدة، وتقوم  االن�سجام  هذا 
للن�ض، ويكون بحثها من خالل ما تقدمه قواعد نحو اجلملة من معلومات تركيبية وداللية 
اأولية، توظف يف نحو الن�ض، وينظر اإليها من منظور يو�سع قدر التداخل بني االأبنية ويعقد 
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�سلة وا�سحة وم�ستمرة بني ال�سياقات اأو املحيطات التي حتكم دالالتها العامة واخلا�سة 
مما يف�سي اإىل حتقيق التابط. 

جلية  االإ�سارية  العنا�رض  وتبدو  الداخلية  االإحالة  نوعي:  اإىل  االإحالة  وتق�صم 
االإ�سارية  العنا�رض  من  تخلو  والتي  اخلارجية  واالإحالة  الن�ض،  داخل  اللغوية  ب�سورتها 
الداخلية  واالإحالة  الن�ض،  خارج  اأنها  االإحالية  العنا�رض  خالل  من  ويفهم  الن�ض،  داخل 
على  االإ�ساري  العن�رض  تقدم  فاإذا  تاأخره،  اأو  تقدمه  ح�سب  االإ�ساري  بالعن�رض  مقتنة 
االإحال  العن�رض  عن  االإ�ساري  العن�رض  تاأخر  واإذا  �سابقة،  اإحالة  ت�سمى  االإحال  العن�رض 
ت�سمى يف هذه احلالة الحقة، واالإحالة تق�سم اإىل نوعني اآخرين بح�سب م�ستوى الربط بني 
واأخرى  االإحالية واالإ�سارية منها قريبة املدى على امل�ستوى املتعلق باجلملة،  العنا�رض 

بعيدة املدى على امل�ستوى الن�سي )81( . 
2-4-1 اأ�صار النحاة اإىل ال�صمري وف�صلوا القول يف اأنواعه )82( ، وال�سمائر  ●

املت�سلة تقوم بوظيفة اأمن اللب�ض واإزالته، وكذلك ت�سبه احلرف، وذلك ناجم عن علة البناء 
الحتياجها اإىل املف�رض، )العن�رض االإ�ساري( ، وقد يتقدم املف�رض لفظًا اأو معنى، فالتقدم قد 
 ، )83( اإحالة �سابقة، وقد يقدر: �رضب غالمه زيد الحقة  يتحقق، نحو: )�رضب زيد غالَمه( 
اأما التقدم املعنوي )االإحالة اخلارجية( فقد يكون قبل ال�سمري لفظ مت�سمن للمف�رض، كقوله 
تعاىل: )اعدلوا هو اأقرب للتقوى( )84( ، اأي العدل اأقرب، وهذا وا�سح من �سيغة الفعل، ورمبا 
يدل ال�سياق على املف�رض، وبالتال يجري ال�سمري عليه من حيث املعنى وال�سياق، فظاهرة 
االإحالة ال�سمريية تناولها النحاة باالإ�سافة اإىل البحث عن االإ�ساري واالإحال حتى ت�ستقيم 

عالقة الربط. 
�سخ�سية  - اإىل  واملواقف  االأحداث  القا�ض  ين�سب  اأن  ومنها  اخلارجية:  االإحالة 

اأقدامه قا�سداً... عب  خارجية، وذلك با�ستخدام �سمري الغيبة، ففي ق�سة حلظة ر�سا: )جر 
ال�سالة تاركًا اأحالمه حتت اأكوام الباطون( )85( ، فالعن�رض االإحال ال�سمري يف: )اأقدامه، 
اأحالمه( مرتبط ب�سخ�سية العامل الفل�سطيني العن�رض االإ�ساري اخلارجي، وال�سياق وما فيه 
اآخر حجارتي  )قذفت  املتكلم:  وبا�ستخدام �سمري  اخلارجي،  العن�رض  اإىل  اأ�سار  من دالالت 
وتهاويت، �سيف حممي بالنار ق�سني( )86( ، فال�سمائر كعنا�رض اإحالية حتيل اإىل عن�رض 

خارجي )املقاوم الفل�سطيني( ويبدو ذلك من خالل االأحداث اأي�سًا. 
اأما االإحالة الداخلية فتتمثل ب�سور خمتلفة، ومن بني هذه ال�سور:  -
اإحالة �سابقة: )مل ياأت متوز كعادته هذا العام... مل ميهد حل�سوره، بل داهم احلياة  -

فجاأة بحرائقه و�سجره و�سخطه املتوا�سل( )87( . 
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فال�سمائر املت�سلة حمالة اإىل متوز على �سورة الرابط، كعادته، حل�سوره...  -
االإحالة الالحقة: وهذا يعني وجود: عن�رض اإحال عن�رض اإ�ساري معجمي.  -

اإلَّ  ا�سعد  منها...  وتقدم  رقبته  عن  االإكليل  رفع   ... ا�ستيته؟  اأين  من  رائع  )االإكليل 
واأنِت؟  غزة...  اجلنوبي  ال�ساحل  قلعة  من  بغنج  �ساألته  اأنت؟  اأين  من  االإكليل،  قلدها  ولكنه 

مقد�سية... انتبهت اإىل بع�ض زمالئها ينادون عليها( )88( . 
مرتبطة  قلدها(  اأنت،   ، اإلَّ )منها،  التاأنيث  ب�سورة  االإحالية  العنا�رض  على  يالحظ 

بالعن�رض االإ�ساري )مقد�سية( وال�سياق وعر�ض االأفكار يتطلب اإطالة نوعًا ما. 
العنا�رض امل�ستكة يف االإحالة: وهذا يوؤدي اإىل منط التعقيد الن�سي، واإىل التما�سك  -

الن�سي والدالل ب�سورة اأقوى من العنا�رض االإحالية ال�سابقة، فياحظ يف هذه االأمناط: 
)ع ح 1 + ع �ض 2 ع ح2 + ع �ض 1( )89( 

فالعن�رض االإحال يف )جاءهم( مرتبط باالإ�ساري )نا�ض( وال�سمائر املفردة حمالة اإىل 
الدروي�ض، وبالتال اأدى هذا الربط اإىل اإزالة الغمو�ض، ويالحظ: 

ع ح1 – ع ح2 – ع ح1.... ع �ض1 – ع ح1 – ع �ض2 – ع ح2
اأمامه و�ساح: يا �سامعني ال�سوت... يا  الدروي�ض، حامت م�سبحته  البدء جاءهم  )يف 

نا�ض... كنعان – واهلل – قد ظهر( )90( . 
العنا�رض  تاأخر  مع  االإحالية  العنا�رض  بتوال  الالحقة حتقق  االإحالة  اأن  يعني  وهذا 
االإ�سارية: )الحقته عيونهم النهمة فاأ�رضع خطاه، ثم راح يعدو مرتبكًا على الر�سيف، ف�سقطت 
حقيبته املدر�سية... ازدادت �رضعة ال�سيارة مبحاذاة الر�سيف... �رضخ الطفل م�ستنجداً( )91( 
، ف�سمري املفرد الغائب �سكل عنا�رض االإحالة: الحقته، خطاه، حقيبته التي حتال اإىل الطفل 
 ،  )92( الثمني(  ب�سيدهم  ال�ستة  الوحو�ض  ونزل  العراء،  ال�سيارة يف  )توقفت  ال�رضد:  وي�ستمر 
العنا�رض تتنا�سب  ال�ستة( واالإطالة يف اال�ستخدام لهذه  االإ�ساري ظهر )الوحو�ض  فالعن�رض 
مع الداللة على فعل االختطاف، الذي يتطلب نوعًا من االإخفاء اأو الت�ست، ثم جاء اال�ستنكار 

والتحقري لهوؤالء الوحو�ض الذين اختطفوا وقتلوا. 
اأنها كثرية، وهذا  االإ�سارية  االإحالية والعنا�رض  العنا�رض  اآخر يالحظ على  ويف ن�ض 

يفيد يف البنية الن�سية تعقيداً اأكرث ومتا�سكًا دالليًا ينجم من خالل ا�ستخدام االإحاالت. 
)راأيت اأمي، اأقبلت نحوها اأقبلها... فقلت لها. 

وجدتها وجدتها يا اأمي! قالت بلهفة: من وجدت يا ولد؟ زوجة املتقبل لكم هي جميلة! 
�سعرها اأ�سود طويل غزير( )93( . 
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عنا�رش االإحالة: ال�سمري املت�سل يف )راأيت، اأقبلت، وجدت( حمال للعن�رض االإ�ساري 
الالحق )ولد( والعن�رض االإحال يف )نحوها، اأقبلها( حمال لالأم، عن�رض االإ�سارة، اأما ال�سمري 
يت�صح من  وهذا   ، االإ�ساري )زوجة امل�ستقبل(  العن�رض  يف وجدتها عن�رض االإحالة حمال 

خال: 
ع ح1 – ع �ض2 – ع ح1 –ع ح2 – ع ح2 – ع ح1 – ع ح2 – ع ح1 – ع ح3... 
ع �ض2 – ع ح3 – ع ح1 – ع �ض1 – ع �ض 3 – ع ح3، ويف هذه ال�سورة يتداخل عن�رض 
العنا�رض  ا�ستخدام  خالل  من  جليًا  يبدو  وهذا  والحقة،  �سابقة  اإحالة  مع  خارجي  اإحال 
ا�ستخدام  االإ�سارية، مما ي�سفي متا�سكًا دالليًا من خالل  العنا�رض  املتداخلة مع  االإحالية 

الرابط والعائد الذي يبدو جليًا يف الن�سو�ض. 
االألفاظ  - ا�ستخدام  بذلك  ويق�سد  البدل؛  وجه  على  اإحالة   – االإ�صاري  اللفظ 

مبهمة،  باإ�سارة  واأ�سماء  الن�ض،  يف  والتاكيب  االأجزاء  بني  الربط  يتم  وبها  االإ�سارية، 
اأي: تف�سري، واملف�رض يقع ب�سورة  اإىل مزيد الإبهامها،  اإحالية، وحتتاج  وت�ستخدم كعنا�رض 
املح�سو�ض، ويجوز اأن يكون جمرداً غري حم�سو�ض، ومن ثم قد يقع املف�رض )العن�رض االإ�ساري 
مفرداً )وحدة معجمية( وقد يذكر ب�سورة التكيب )الوحدة الن�سية( واأ�سماء االإ�سارة تقبل 

هاء التنبيه وكاف املخاطب والم البعد، فمنها اإ�سارة اإىل البعد ومنها على القريب )94( . 
االإ�سارة القى تركيبًا  اأ�سماء  االإحالة، وا�ستخدام  االإ�ساري من خالل  الرابط  اأن  ويبدو 
اأو الوحدات  الن�سية  الوحدات  الن�سي بني  التما�سك  اللغوي احلديث، خا�سة يف  الدر�ض  يف 

ال�سغرى والكبى، ومن هذه االأنواع يف االإحالة االإ�سارية: 
اإحالة معجمية �صابقة: وهذه ال�سورة ميكن اأن تظهر على النمط:  -

يئ�ض  والذي  الرئي�سة،  لل�سخ�سية  ت�سوير  )بحر(  ففي ق�سة  �ض.  �ض ع ح و�سف ع  ع 
اأمام البحر )العن�رض االإ�ساري( ، والعن�رض  من مطاردة املخابرات االإ�رضائيلية ليجد نف�سه 
االإحال )هذا( ياأتي دااًل على القرب والتعظيم: )غذ ال�سري هائمًا، وقد كف عن مراقبة االأ�سياء 

والنا�ض حتى وجد نف�سه اأمام البحر: هذا العمالق امل�سكون بالرهبة واملجهول( )95( . 
وتاأتي االإحالة على �صكل اإحالة ن�صية متقدمة:  -

)ع �ض ع ح...( ففي ق�سة ال�سفقة بني ال�سارد وخطيبته: 
)لن ن�ستطيع فعل �سيء، اإنى لنا اأن جنتمع ونحن من بلدين عربيني خمتلفني؟ 

هذا لن يحول دون ترابطنا يا عرب( )96( ، فالرابط ا�سم االإ�سارة )هذا( مرتبط بالوحدة 
الن�سية اجلملة الواقعة حااًل )ونحن من...( العن�رض االإ�ساري، والفائدة من هذا اال�ستخدام 

تب�سيط االأمر.- االإحالة املعجمية املتاأخرة و�سورتها: 
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اأن يتوقف  )ع ح1 ع �ض1 + ع ح2 ع �ض2( كما يف ق�سة انتظار: )كم كنت تتمنى 
الزمن عند تلك اللحظة املجنونة يف ذلك الزقاق املظلم يف جنوة( )97( ، ذكريات دارت يف 
ذهنه بعد املغادرة، فا�ستخدم االإحالة )تلك، ذلك( داللة البعد للعنا�رض امل�سار اإليها )اللحظة 

املجنونة، والزقاق املظلم( . 
العامل  - النمط: )ع ح ع �ض...( ففي ق�سة  فيالحظ على  الاحقة:  الن�صية  االإحالة 

اأخرى... ثمة فو�سى يف كل  اأن يحيوا بطريقة  النا�ض  ي�ستيقظ مبكراً: )هناك... حيث اعتاد 
مرتبطًا  ورد  )هناك(  االإحال  فالعن�رض   ،  )98(  ) حمطمة...  اأبواب  قمامة...  اأكوام  مكان... 
االإحالة  خالل  من  ويفهم  خارجيًا،  االإ�ساري  العن�رض  نعتب  اأن  ويجوز  االإ�ساري،  بالن�ض 
)ثمة( اأو العن�رض االإ�ساري هو املخيم، ويف ق�سة املنطار )اإح�سا�ض بال�سعف... مل تعرف هذا 
االإح�سا�ض حتى واأنت عاٍر من �ساعديك وجعبة �سهام فارغة( )99( . فكان باإمكانه ا�ستخدام 
عنا�رض  واالإح�سا�ض،  االإح�سا�ض  العن�رضين  بني  )هذا(  ا�ستخدم  اأنه  غري   ، )الهاء(  ال�سمري 
االإحالة والتكرار داللة احلزن واالأمل، ورمبا يبدو الو�سوح يف العن�رض االإ�ساري وذلك ب�سبب 

البعد عن االإحالة، فال�سورة: )ع �ض-1 ع ح2 ع ح-1 ع �ض2( نحو: 
)هل يفرق موت عن اآخر؟ هل يختلف املوت هنا عن املوت الذي عا�ض هناك( )100( ، 

وهذا يبز اأحداث املعركة 1967. 
ويتاألف الن�ض من عدد من العنا�رض، تقيم فيما بينها �سبكة من العالقات الداخلية التي 
تعمل على اإيجاد نوع من االن�سجام والتما�سك بني تلك العنا�رض، وت�سهم الروابط التكيبية 
والروابط الزمانية والروابط االإحالية يف حتقيق االن�سجام والتما�سك، وهناك عالقات اأخرى 
بني الن�ض وحميطه املبا�رض وغري املبا�رض، وال يجوز الف�سل بني العنا�رض؛ الأن ذلك يوؤدي 

اإىل عجز اأو �سعف يف اإثبات الوحدة الكلية اأو التما�سك واالن�سجام. 
و�سفها  ياأتي  �ساملة،  كلية  وحدة  ذات  متما�سكة  مركبة  بنية  الن�ض  اأن  ذلك  ويعني 
الق�سايا  وتتابع  النحوي،  الربط  و�سائل  عن  والبحث  اأفقيًا،  املمتدة  العالمات  تعقب  بعد 
ال�سغرى،  االأجزاء  بني  الداخلي  والربط  وو�سائله،  التما�سك  اإىل  باالإ�سافة  واملعلومات، 
فالبنية الن�سية بنية معقدة ذات اأبعاد اأفقية وتدرج هرمي، حتتاج اإىل ذلك اخلليط املتكامل 
الن�ض، وغيابها  ت�سكيل  اأ�سا�سي يف  دور  لها  فالروابط  والتداولية،  والداللة  النحو  علم  من 

ي�ستلزم التبير، وتعد الروابط االإحالية ق�سمًا مهمًا لت�سكيل هذا االن�سجام واالحتاد. 
االإحالة باال�صم املو�صول: 

ويف�رض  املدلول،  تعني  وال�سلة  �سلة  اإىل  حتتاج  مبهمة  األفاظ  املو�سولة  االألفاظ  اإن 
اال�سم من خالل �سلته، في�سبح بذلك معرفة، وال�سلة قد تقع جملة اأو �سبه جملة، فاال�سم ال 
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الذي يعود على  العائد  اإىل كالم بعده لي�سري جزء اجلملة. وال بد من  يتم بنف�سه، ويفتقر 
املطابق  ال�سمري  باملو�سول  ال�سلة  ويربط  منها،  ثني؟  ما  اإال  البناء  وحقها  املو�سول، 
اللفظ  مقام  يقوم  ما  ال�سمري  هذا  يطابق  وقد  االخت�سا�ض،  حالة  يف  واملعنى  اللفظ  يف 
املو�سول، خا�سة اإذا كان خباً اأو �سفة كاملبتداأ العن�رض اللغوي االإجباري اأو املو�سوف، 

وجملة ال�سلة خبية )101( . 
ومن �صور الربط باالإحالة املو�صولة: 

االإحالة املتقدمة: . 1
وفيها العن�رض االإ�ساري وحدة معجمية تتقدم على العن�رض االإحال املو�سول، وهذا 
حيث  )وهناك  الهجرة:  ت�سوير  يف  مبكراً(  ي�ستيقظ  )العامل  ق�سة  ففي  اجلملة،  �سعيد  على 
عا�ض الب�سطاء من النا�ض اأقل من ربع قرن بقليل يحلمون بالفردو�ض املفقود الذي وعدهم 

به الزعيم...( )102( . 
فالعن�رض االإ�ساري: الفردو�ض وقد ف�رضه العن�رض االإحال )الذي( اال�سم املو�سول بعد 

اأن ا�ستوفى �رضوط اال�ستخدام. 
وهناك االإحالة املتاأخرة: )هناك تعقيدات يف اجلانب االإ�رضائيلي، ما نن�سح . 2

به املزيد من التمرينات... والعالج والطبيعة( )103( ، )ما( عن�رض اإحالة وتو�سح جملة ال�سلة 
– العن�رض االإ�ساري التمرينات والعالج.  – )به( ال�سمري االإحال الرابط 

وهناك تداخل وتتابع يف االإحاالت املو�سولة )تابع الطفل الذي كان يقفز من البك، 
دون اأي اكتاث ملا يراوده من اأفكار( )104( ، وكذلك: )كلهم كذلك، اأنا الوحيد الذي مل يتزوج 

بعد، اأنا الوحيد الذي يحب( )105( . 
االإن�سانية،  القيم  على  حلر�سه  التاأكيد  �سور  وكذلك  العنا�رض،  يف  التعدد  يبز  وهذا 
واال�سم املو�سول اأو العن�رض االإحال له عالقة بالداللة وال�سياق، ويقت�سي املقام ا�ستخدامه 
وبدونه ال ي�ستقيم التكيب واملعنى، وبالعائد عليه تتما�سك اجلمل والتاكيب على امل�ستوى 
االأفقي يف الن�ض، ورمبا يكون هناك تداخل بني االإحاالت، غري اأن الروابط اللغوية من خالل 
ا�ستخدام االأدوات تبز هذه االإحاالت والعنا�رض االإ�سارية، وتو�سح اأثر تلك الروابط من خالل 
اأي  االإحالة واالإ�سارة يف الن�ض، ومن املمكن اأن يذكر العن�رض االإ�ساري مكرراً وهذا جائز 
بتكرار اللفظ نف�سه، وكذلك قد تاأتي الوحدة املعجمية مركبة ومكررة، نحو: الرجل القيادي 

هو الذي... من اإدارة امل�رضوع... الرجل القيادي يت�سف بالذكاء... 
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االإحالة الرتادفية: . 3
وهذا يتمثل يف ا�ستخدام وحدات لغوية معجمية تن�سجم دالليا، ثم تبنى على عالقة 
اأن يطراأ تغري يف داللة  التداخل، ويجوز ا�ستبدال بع�سها ببع�ض يف �سياقات حمددة دون 
ال�سياق العامة، وقد اأ�سار اإىل التادف كثري من العلماء )106( ، ومن اأبرز الكتب القدمية التي 
384هـ وعنوانه: )كتاب  اأبي احل�سن علي بن عي�سى الرماين ت  حملت ا�سم التادف كتاب 
الظاهرة  التادف على هذه  ا�سم  اأطلق  واأول من  االألفاظ املتادفة واملتقاربة يف املعنى( 
اأبو احل�سني اأحمد بن فار�ض يف كتابه ال�ساحبي )107( ، وعند املحدثني تعد هذه الظاهرة 
ومن  املق�سود،  املعنى  ونوع  املعنى  بتعريف  الرتباطها  للجدل  اإفادة  واأ�سد  ت�سعبًا،  اأكرث 
اأبرز املعاين واأ�سهر اأنواعها: املعنى االأ�سا�سي، املعنى االإ�سايف، املعنى االأ�سلوبي، املعنى 

التف�سريي، واملعنى االإيحائي. 
التبادل  عملية  ي�سهل  مما  املطابقة  متام  اللفظان  يتطابق  حني  الكامل  والتادف 
بينهما يف ال�سياقات، اأما �سبه التادف اأو الت�سابه اأو التقارب اأو التداخل يقع حني يتقارب 
اللفظان تقاربًا �سديداً لدرجة ي�سعب معها – لغري املتخ�س�ض- التفريق بينهما كاأن تقول: 
عام، �سنة، حول، ففي ق�سة )�سادية( يف ت�سوير اختطاف بع�ض ال�ساذين )طفاًل – �سبيًا( 

وتنفيذ فاح�ستهم: 
)ازدادت �رضعة ال�سيارة مبحاذاة الر�سيف... �رضخ الطفل م�ستنجداً... فرملت ال�سيارة 

وفتح اأحدهم الباب اخللفي، وامتدت يد قوية اأطبقت على كتف ال�سبي املذعور( )108( . 
فاالإحالة املكررة )ال�سيارة( ، )الطفل/ ال�سبي( واالإحالة التبعية – ال�سيارة – الباب 
اخللفي، وهذا اال�ستخدام له اأثر يف التما�سك الن�سي، والتادف وا�سح بني: )الطفل، ال�سبي( 

وهنا يجوز اال�ستبدال. 
واإن  )واإنني  االإحال من كلمتني:  العن�رض  يقع  اأن  بها  املركبة ويق�سد  االإحالة  ي�سًا 
خ�رضت املعركة معركة هنا... وجدتها اأن تنظر املعركة الفا�سلة( )109( ، فاالإحالة املركبة 
املحذوف  االإ�ساري  للعن�رض  باإحالته  الربط  حتقيق  يف  فت�سهم  الفا�سلة(  )املعركة  هي: 
من  االإحالية  العنا�رض  �سكلت  التي  االألفاظ  بني  وا�سح  التادف  اأن  ومع  الكبى(  )احلرب 
كلمة معركة، املعركة الفا�سلة، احلرب الكبى، اإال اأن التقارب الدالل يبدو جليًا يف تقارب 

املعاين، ولكْن هنا اختالف يف البنية، كاأن تقول: )روؤية( و )روؤيا( . 
االإحالة التبعية: . 4

وهذا النوع من االإحاالت يتمثل يف ارتباط جمموعة من الوحدات اللغوية دالليًا وتندرج 
الداللية  والعالقات  الداللية،  احلقول  لفكرة  يخ�سع  النوع  وهذا  عامة،  لغوية  وحدة  حتت 
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اأ�سناف: اال�ستمال، والتداخل، والت�ساد والتطابق، والتجاور)110(،  اأربعة  �سنفها اللغويون 
من  متكامل  قطاع  وهو  املعجمي،  احلقل  ي�سمى  ما  اأو   Semantic field الدالل  واحلقل 
املادة اللغوية يعب عن جمال معني من اخلبة )111( ، ونظرية احلقول الداللية ت�سري اإىل فهم 
املعنى، وفهم املعنى لكلمة ما يجب اأن تفهم كذلك جمموعة الكلمات املت�سلة بها دالليًا، اأو 

يجب درا�سة العالقات بني املفردات داخل احلقل الواحد. 
اأو  التبعية  على  ت�ستمل  التي  املواقف  بع�ض  �سابقًا  املذكورة  الن�سو�ض  يف  مر  وقد 
االأدوات  الروابط متنوعة، منها ما يكون با�ستخدام  اأن  ال�سكل، وهكذا يالحظ  االإحالة لهذا 
ذات االأثر البالغ يف التما�سك الن�سي، وبدونها ال ت�ستقيم التاكيب، ورمبا يخلو الن�ض من 

االن�سجام. 
وجتدر االإ�سارة اإىل التفرقة بني طبيعة القواعد امل�ستخدمة على م�ستوى نحو اجلملة 
فالقواعد  بينهما،  الوثيقة  ال�سلة  تت�سح  حتى  الن�ض،  نحو  م�ستوى  على  وامل�ستخدمة 
اأو  للقواعد  بالثبوت واالطراد خالفًا  تت�سم  – داللية  يف حتليل اجلملة هي قواعد تركيبية 
املعايري؛ الأن امل�سطلح على هذا فيه جتاوز كبري، اأما يف حتليل الن�ض فتعني قواعد داللية 
– تداولية يف املقام االأول تع�سدها القواعد التكيبية التي متثل الثبوت واالطراد، ولذا فهي 
ال تت�سم بالثبوت، بل تختلف باختالف الن�سو�ض، وهكذا ينبغي اأن يالحظ اأن نحو الن�ض 
ي�سعى اإىل حتقيق هدف يتجاوز قواعد اإنتاج اجلملة اإىل قواعد اإنتاج الن�ض، وال يجوز الف�سل 
بني النوعني، العتماد الثاين على االأول، والو�سف التخ�س�سي الدقيق لالأبنية اللغوية من 
اخت�سا�ض نحو الن�ض، يف الن�سو�ض ال�سابقة مييل اإىل التحليل النحوي الن�سي )علم نحو 
الن�ض( ، فال يجوز االقت�سار على االأبعاد التكيبية للعنا�رض اللغوية يف انفرادها وتركيبها، 
بل ينبغي تداخل االأبعاد الداللية والتداولية ولي�ض من املجدي االكتفاء بالو�سف الظاهري 
ملفردات واأبنية تت�سمن يف اأعماقها دالالت متاكمة ن�ساأت عن ا�ستخدامها وتوظيفها يف 
على  قادرة  مرنة  حتليلية  مناذج  تبني  اإىل  ما�سة  فاحلاجة  خمتلفة،  ومقامات  �سياقات 

ا�ستنطاق الن�سو�ض وجتاوز ظاهرها. 
وحدة  اأنه  اأ�سا�ض  على  الن�ض  ودعائم  ظواهر  هرم  يف  متميزاً  موقعًا  الربط  ويحتل 
ن�سية، ويعد عن�رضاً يف ت�سكيل الن�ض وتف�سريه، ويتحقق على م�ستويات خمتلفة، فمفهوم 
اأن نحاة الن�ض ال يهملون نحو اجلملة، واإمنا  الربط مفهوم معقد يف البحث الن�سي، غري 
النحاة  ملواقف  وامتداداً  اجلملة  نحو  قواعد  اإىل  ا�ستناداً  الن�ض  نحو  معاجلات  من  تاأتي 

التقليديني. 
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ويرى الباحث اأن هذا املجال وخا�سة املعاجلات الن�سية احلديثة يف علم اللغة الن�سي 
اأن  للباحث  ميكن  التي  االأمور  بع�س  وهناك  هذه،  اأيامنا  اأكرث يف  اهتمام  اإىل  بحاجة 

يو�صي بها: 

التوصيات: 

رفع م�ستوى االهتمام بالدرا�سات احلديثة يف علم الن�ض اأو علم اللغة الن�سي. . 1
التعرف اإىل التنوع النحوي احلديث: نحو الن�ض – النحو امل�سموين – النحو التبعي . 2

– النحو الو�سفي – وعالقة هذه االأنواع بالن�ض وكيفية املعاجلات على امل�ستوى الراأ�سي 
واالأفقي. 

القدمي . 3 اإىل  ي�ستند  احلديث  الأن  احلديث؛  والنحو  التقليدي  النحو  بني  الف�سل  عدم 
وياأخذ بكل �سوابطه وي�ستوعبها، وهذا يعني اأن احلديث امتداد للقدمي. 

�رضورة الربط بني القواعد التكيبية الداللية والقواعد الداللية التداولية. . 4
االهتمام باملحيط املبا�رض وغري املبا�رض يف الن�سو�ض ملا له من اأثر على الدالالت . 5

وقواعد التاكيب. 
االهتمام باخل�سائ�ض التكيبية للن�ض من اجلانب اللغوي وفق املعطيات احلديثة. . 6
عدم التوقف عند اجلملة ونحوها يف الن�ض، واإمنا على الباحث اأن يربط الوحدات . 7

الداللية الناجمة عن اجلملة بالوحدات الكبى الناجمة عن االن�سجام والتما�سك الن�سي. 

نتائج البحث: 

مُتّيُز لغة ال�رضد الق�س�سي باأنها موجهة، وغالبًا ما تخاطب الواقع املرير. . 1
تبني من خالل البحث اأن الروابط ال يجوز اال�ستغناء عنها، وحذفها يوؤدي اإىل عدم . 2

امتا�سك وتفكك التاكيب وال�سمائم. 
ال يتوقف دور الرابط يف الن�ض عند ربط االأجزاء اأو العنا�رض، واإمنا ميتد اأثره اإىل . 3

الداللة، وينعك�ض هذا على العنا�رض وال�سمائم والن�ض ب�سكل عام. 
اأو . 4 االأ�سماء  بع�ض  اأو  فقط،  احلروف  بها  يق�سد  ال  ومتنوعة  كثرية  الربط  اأ�سكال 

املركبات، واإمنا جمال الربط مفتوح، ويجوز ا�ستخدام املنا�سب من اللغة، والذي يف�سي اإىل 
التما�سك واالن�سجام الن�سي. 

الروابط يف الن�ض توؤدي وظائف جوهرية تعمل على تنظيم بنية اخلطاب وعامله، . 5
وانتظام اجلمل اأكب دليل على انتظام العنا�رض املكونة لعامل الن�ض. 
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)ال�سبك( . 6 الن�سي  التالحم  وظيفة  توؤدي  الربط  يف  امل�ستخدمة  اللغوية  العنا�رض 
الن�سي  والت�سكيل  )التالوؤم(  الن�سي  االن�سجام  وكذلك  )احلبك(  الن�سي  التما�سك  وكذلك   ،

)الوحدة الكلية( . 
اإنتاج . 7 اإىل قواعد  اإنتاج اجلملة  اإىل حتقيق هدف يتجاوز قواعد  نحو الن�ض ي�سعى 

الن�ض، وينبغي املزج بني النوعني وال يجوز الف�سل بينهما حلاجة الثاين اإىل االأول. 
يف درا�سة النحو الن�سي يف علم لغة الن�ض، ال يجوز االقت�سار على االأبعاد التكيبية . 8

للعنا�رض اللغوية يف انفرادها وتركيبها، وهناك حاجة ما�سة للتداخل مع االأبعاد الداللية – 
التداولية – لتبز نظامًا متما�سكا؟ من القيم والوظائف التي ت�سكل جوهر اللغة. 

تناول هذه الق�سية كثري من امل�ست�رضقني يف درا�ساتهم، وهذه الدرا�سات ال بد من . 9
الرد عليها مبا يتنا�سب مع واقعنا اللغوي؛ الأن هناك من اأنكر ف�سل العربية، وهذا بحاجة 

اإىل بحث مو�سع. 
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