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  الملخص
ـــوظيفي يف اللســـانيات م ـــة لنـــدن وهلـــذه کاتـــب خمتلفـــة، ومـــن أمههـــا مکلالجتـــاه ال تب

) مؤسســون مــن أبــرزهم مايكــل هاليــدي الــذي طــّور نظريــة فــريث 1916( تبــةکامل
) أمساهــا النحــو النســقي(النظامي).هذه 1985نظريــة () مث وضــع 1960( الســياقية

هـذه الدراسـة، حتـاول أن تعـاجل النظرية، مبنية علـی أسـاس تعـدد وظـائف اللغـة. إّن 
 ةمعاجلـــة لســـانية يف ثـــالث وظـــائف جتريبيـــة، تبادليـــة ونصـــية معتمـــد ســـورة "املزمـــل"

مـع .وإحصـائي التحليلـي -مسـتخدمًة املـنهج الوصـفيعلى حنـو هاليـدي النظـامي و 
يف هــذه ثــر ورودا كأ تكــونيــز علــی الوظيفــة التجريبيــة، تبــّني أّن العمليــة املاديــة كالرت 

وبواســطة وضــوحها ووقوعهــا يف اخلــارج تــربز دور حمــاوالت النــيب واملــؤمنني يف السورة
. بعـــد دراســـة الوظيفـــة اجملتمـــع مـــن جهـــة وتســـّهل إبـــالغ الرســـالة مـــن جهـــة أخـــری

كــــل اآليــــات موجبــــة واآليــــات حافلــــة بالصــــيغة التبادليــــة، توّصــــلنا إلــــی أّن قطبيــــة  
. بعد حتليل الوظيفة النصـية، اّتضـح السورةخترب عن قطعية وقوع حوادث و اإلخبارية
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تشـــغل  القدميـــةواســـعا يف هـــذه اآليـــات واملعلومـــات  مكانـــاحيتـــّل  البســـيطأّن املبتـــدأ 
النحوي يلعـب االنسجام تبّني أّن اآليات،  انسجامتدأ. مع دراسة املب ضعامو أکثر 

  دورا بارزا يف احتاد اآليات.
اللســانيات الوظيفيــة، االنسجام(االتســاق)، النحــو النظــامی،  :ةيلمــات الرئيســكال

  .لسورة املزمّ 
  

  المقدمة .1
أن مثــة مشــکلة والــذي يــدعونا إلــی تطبيــق مــنهج علــم اللغــة النصــي يف دراســة القــران الکــرمي هــو 

هـي طريقتنـا يف قراءتـه ودراسـته فمـازال  كحقيقية حتون دون فهم القرآن الکرمي وتـدبّر معانيـه، تلـ
معظـــم النـــاس يقـــرأون منـــه اللفـــظ أو اللفظـــني غـــري منتبهـــني إلـــی کونـــه يف مجـــل مفيـــدة تتضـــمنها 

علـم اللغـة  نصوص متکاملة فيجّزئ اآليـة أو اجلملـة واليکملها.والـذي يـدعونا إلـی تطبيـق مـنهج
النصــي أيضــا هــو أّن ترتيــب ســور القــرآن بآياتــه يثــري تســاؤال کبــريا إذا مــا علمنــا اخــتالف أســباب 
نــزول اآليــات ورمبــا نــزل منــه اللفــظ أو اللفظــان وقــد تفــاوت وقوعهــا يف جبــل أوســهل يف مکــة أو 

ی وجــه إذا القــرآن يف مصــحف يضــّم ســورة وآياتــه علــ«املدينــة علــی امتدادثالثــة وعشــرين عامــا و
أعجز اخللق عـن اإلتيـان مبثلـه يف لغتـه وبيانـه و وظيفتـه البالغيـة، فلـيس مـن املمکـن أن جتمـع يف 
نظم واحد مجال وعبارات مستقلة برأسها خمتلفـة يف زمـن تـدوينها و وقائعهـا، متعـددة يف أسـباب 

ة العامـة. نزوهلا الکثرية علی وفق حاجـات اجملتمـع اإلسـالمي يف معرفـة األحکـام ومتطلبـات احليـا
والرتتيــب التــوقيفي جيمــع اآليــات وإن اختلفــت أســباب نزوهلــا وتفــاوت أزمنتهــا ووقائعهــا يفــاجئ 

نصـــوص متکاملــة والـــنص منهـــا ذو املتلقــي يف ظـــاهرة قرآنيــة مهمـــة. وهـــي أن اآليــات تـــأتلف يف 
موضـــــوع معـــــني ويـــــأتلف بالطريقـــــة نفســـــها مـــــع نـــــص آخـــــر يف املوضـــــوع نفســـــه أو ممـــــا يقـــــع يف 

).فدراســة ســور القــرآن والســيما ســورة "املزّمــل" عــن طريــق االجتاهــات 2لبــاء، دون تــا: ا»(دائرتــه
تم بتحليل النصوص تسهم يف فهمنا من القـرآن الکـرمي؛ ألّن اللسـانيات والسـيما  اللسانية اليت 

بحث يف متاســك النصــوص وتعالقهــا وختطوخطــوات ســامية يف حقــل معرفــة اللغــة لســانيات النصــت
يف اللســانيات . وحــدة كليــة تــؤدي أغراضــا معينــة املعلومــات الدقيقــة حتــی يكــون وماهيتهــا وتلقــي
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مــن نــّواب مدرســة بــراغ اللســانية مــع ذكــر نظريتــه النظاميــة  )Halliday( املعاصــرة مايكــل هاليــدي
أنّنـا نسـتخدم اللغـة لتبيـني املعنـی. فهـو حيـرص علـی أّن بالوظيفية يعترب اللغة نظاما معنويا ويعتقـد 

لـــی املعنـــی ال يتحقـــق إال بواســـطة دراســـة مكّونـــات الـــنص. مـــن وجهـــة نظـــر اللســـانيني الوصـــول إ
الـــوظيفيني، النـــاس ينتجـــون الـــنص إلنتـــاج املعنـــی متبـــادلني املعنـــی معـــا بتعبـــري آخـــر وظيفـــة اللغـــة 
األصلية معنوية.هاليدي يف نظريته يقّسم وظائف(معاين) اللغة إلـی ثالثـة أقسـام: "األولـی وظيفـة 

ـتّم بـاملعىن جتريبية، و  أسـاس وتعتمـد عليالثانية وظيفة تبادليـة، والثالثـة وظيفـة نصـية. هـذه النظريـة 
التعبــري عــن ى تعــدد وظــائف اللغــة أي أّن مســتعمل اللغــة جيــد أمامــه وســائال تعبرييــة تســاعده علــ

" مـــن ناحيـــة اللســـانيات الوظيفيـــة ســـورة "املزّمـــلتعـــاجل ختتـــار و أفكـــاره ومشـــاعره. هـــذه الدراســـة، 
لما متلکه هذه السـورة مـن حجـاجي وظّـف لـدعم عمليـة تخدمة نظرية هاليدي لتحليل اآلياتمس

ـا يـدور حـول التوحيـد واملعـاد وسـياقها  التواصل والتبليغ اليت نزلت السورة مـن أجلهـا فمعظـم آيا
ا مجلة واحدة.   واحد مما يدّل علی أ

  
  أهداف البحث و أغراضه 1.1
ـــالتعـــرف  .1 ـــة والنصـــية يف ســـورة املزّمـــل.املعـــاين ى عل ـــة والتبادلي حتديـــد العناصـــر  .2 التجريبي

العالقــة بــني مضــمون اآليــات مــع العناصــر ى علــ.احلصــول 3الغالبــة اللســانية يف هــذه الســورة.
  الغالبة اللسانية.

  

  أسئلة البحث 1.2
 . بـــأي ســـبب هـــذه العناصـــر اللســـانية غالبـــة؟2 مـــا هـــي العناصـــر الغالبـــة يف هـــذه الســـورة؟ .1
  العالقة بني هذه العناصر الغالبة؟ ما هي  .3

  
  فرضيات البحث 1.3

  يف هذه السورة املکيةواسعا مكاناحتتّل العمليات املادية  .1
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  السورة كل آياتوالصيغةاإلخبارية حيزا واسعايف   وجبةاملقطبية التشغل .2
  النحوي يلعب دورا بارزا يف احتاد اآلياتاالنسجام  .3
  

  خلفية البحث 1.4
لهــا أو جــزء منهــا وهنــا نــأيت كثــري، وجــدنا حبوثــا تتطــرق إلــی دراســة هــذه النظريــة  كبعــد البحــث ال

ش) املعنونة بـ "به سـوی زبانشناسـی شـعر"، تشـرح 1393بنماذجها منها:دراسة مهاجر ونبوي (
نظريـــة هاليـــدي وتطبقهـــا علـــی األشـــعار الفارســـية الســـيما أشـــعار "نيمـــا" وتســـتنتج أّن العناصـــر 

كتــاب"علم اللغــة النظــامي مــدخل إلــی النظريــة ليســت بيانيــة فقــط بــل خطابيةوســياقية. و الشــعرية 
ـا ومكانتهـا بـني 2001اللغوية عنـد هاليـدي" ألمحدحنلـة( م)، يتحـدث عـن نشـأة النظريـة وتطورا

ش)، حتــت عنوان"تفســري زبانشــناخيت 1387( وأيضــا مقالــة أمحــدزادهالنظريــات اللغويــة املعاصــرة 
ليهمـا كاملـة وتسـتنتج أّن السـياق الثقـايف وسـياق احلـال  ك  تخدم نظرية هاليديسوره العصر"، تس

ش) حتـت عنـوان " حتليـل سـوره 1392( بامتـاين كمؤثران يف بنية السورة. ومقالة إحصـائية هلوشـن
نقشـــی هاليـــدي" تصـــل إلـــی أّن الســـورة حافلـــة بالعمليـــة  -  ياســـني بـــر اســـاس نظريـــه سيســـتمی

ــ"مطالعه 1393( فـر ة وباملبتدأ غري املوسوم.أّما دراسة نيبالمية وبالصيغة اإلخباريكال ش)املعنونـة ب
م قرآن   رمي بر پايه دستور نظام منـد هاليـدي" تبـّني أّن اهللا يسـتفيد كپنج سوره از جزء بيست و

ــــة لتفهــــيم   ــــات املادي ــــیكمــــن العملي ش) حتــــت عنوان"بررســــی 1393( المــــه ودراســــة عــــرب زوزن
ج البالغه بر اساس فـرانقش بينافردی"تشـرح لنـا أّن قطبيـة اجلمـل  ساختار وجهی خطبه جهاد 

 انــــــــــا واســــــــــعا يف هــــــــــذه اخلطبــــــــــة ودراســــــــــة صــــــــــادقيكموجبــــــــــة والصــــــــــيغة اإلخباريــــــــــة حتتــــــــــّل م
ــ"تفسري ســـاختاری ســـوره 1394( وثر بـــر پايـــه نظريـــه زبـــان شناســـی نظـــام منـــد الكـــش)،املعنونـــة بــ

حتليـل ديـة وبالصـيغة اإلخباريـة. ويف رسـالة "هاليدي" تبني أّن سورة "العصر"حافلة بالعمليـات املا
لســـاين لعشـــرين ســـورة مـــن اجلـــزء التاســـع والعشـــرين واجلـــزء الثالثـــني مـــن القـــرآن الکـــرمي باالجتـــاه 

تبـّني أّن "العمليـات  الوظيفـة التجريبيـةيز علـی كم)، بـالرت 2019( اجلامعية ملرمي عزيزخـاينالوظيفي"
ـا تتفـق مـع حمتـوی السـور؛ ألّن السـور الـيت اخرتنـا يف كو  يف كل السـورثر استخداما كاملادية" أ ثر

هذه الرسالة أكثرها نزلت يف مكة وتتمحور حول التوحيد وتتحدث عـن الفضـاء املضـطرب قبـل 
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 احلــوادث. وســياق موقفهــا يقتضــي توظيــف أفعــال تــدّل علــی احلــدث وتســّهل جتســم، يــوم القيامــة
املوجبة مسيطرة علی كل السور واآليات حافلـة بية" اکتشف أّن "القط الوظيفة التبادليةبعد دراسة 

اّتضـــح أّن  الوظيفـــة النصـــيةلإلخبـــار عـــن قطعيـــة وقـــوع احلـــوادث. بعـــد حتليـــل  بالصـــيغة اإلخباريـــة
املبتـدأ يف كـل  أكثـر مواضـعواسعا يف كل السور واملعلومـات القدميـة تشـغل  مكاناب" كلـ"املبتدأ املر 

النحـوي" يف انسـجام السـور، أشـّد االنسـجام اآليـات، تبـّني أّن دور " انسجامالسور. مع دراسة 
ــ"کاربرد عوامـل االنسـجام متـين يف خطـب". بروزا من دور"االنسجام اللغوي هـای  رسالة معنونة ب

). بعـد دراسـة اخلطـب 1389ج البالغة بر اساس الگوی نقشگرای هاليدی" لعلريضـا نظـری(
إلضايف وعنصر اإلحالة والضمائر واملوازات تعترب عناصرا أصلية الکاتب يستنتج أّن أداة الوصل ا

ج البالغة.يف رسالة "السب النصي يف القرآن الکرمي دراسة  كيف حتقق االنسجام النصي خلطب 
) تبيّنـت للباحـث هـذه النتيجـة:إّن وسـائل 2011تطبيقية يف سورة األنعام" ألمحد حسني حيال(

أدت إلــی وظيفــة دالليــة يف ســورة األنعــام ومثثّلــت يف التأکيــد  بنوعيهــا النحــوي واملعجمــي كالســب
علــی املوضــوع األساســي الــذي نزلــت مــن أجلــه الســورة وهــو موضــوع األلوهيــة والتوحيــد وحجــاج 

النصـــي يف ســـورة النبـــأ  كاألنبيـــاء واملـــؤمنني للمشـــرکني والکـــافرين.يف مقالـــة حتـــت عنـــوان" التماســـ
. حمـور 2. حمـور التسـمية 1النصـي فيثالثـة حمـاور: كتماسـ)"يتجلی ال2007ألمني لقمان احلبّار(

الثيمات وحمور الثنائيات املتقابلة. مقالة حتت عنوان"بررسی انسـجام وپيوسـتگی در سـوره صـف 
) بواسطة منهجية علميـة 1392( با رويکرد زبانشناسی نقشگرا"لطاهره ايشاين ومعصومة نعميت

وأيضــا مقالــة معصــومه قزوينــی مــن تنــوع املضمون. تســتنتج أن للســورة انســجاما کبــريا علــی الــرغم
حتــــــــت عنــــــــوان" نقــــــــدی بــــــــر ترمجــــــــه ســــــــوره بيّنــــــــه از طــــــــاهره صــــــــفار زاده بــــــــر اســــــــاس الگــــــــوی 

  .ش) مع دراسة وسائل االنسجام تستنتج أّن املرتمجة ناجحة يف انتقال املفاهيم1392انسجام"(
اقي) هنـاك عالقـات اللغـة متشـكلة مـن ثالثـة أنظمـة ( معنـايي، وصوري،وسـي برأي هاليدي

وطيــــدة بــــني هــــذه األنظمــــة، حبيــــث أّن النظــــام الصــــوري موضــــع لــــربوز النظــــام املعنــــوي والنظــــام 
السياقي موضع لتحقق النظام املعنـوي (معنـی كـل نصـيتحقق مـن خـالل السياق).ليسـت اللغـة 

يف  جمموعــة مــن الرتاكيــب بــل جمموعــة مــن الوظــائف الــيت مــن خالهلــا تتحقــق املعــاين الثالثــة الــيت
  اصلة دراستنا سنتحدث عنها قريبا.مو 
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  نظام اللغة المعنوي .2
اللغة جمموعة من الرتاكيـب الـيت تتجـاوز إلـی أداء الوظـائف يف سـياقات متباينـة حتـی تصـل مـن 

) كانـت تنقسـم إلـی 1968 يف بـدايتها(من جانـب هاليـدي«خالل الوظـائف إلـی املعـانی الـيت 
فضـــم  1970أربعـــة أقســـام: التجـــرييب، واملنطقـــي، واخلطـــايب والتبـــاديل مث أعـــاد النظـــر فيهـــا ســـنة 

املكـــونني التجـــرييب واملنطقـــي حتـــت مصـــطلح جـــامع وهوالوظيفـــة الفكريـــة وأعـــاد تســـمية الوظيفـــة 
ــــــــــی ــــــــــی نفــــــــــس املعن ــــــــــة عل ــــــــــة ليصــــــــــبح الوظيفــــــــــة النصــــــــــية وأبقــــــــــی الوظيفــــــــــة التبادلي  »اخلطابي

)Halliday&Matthiessen ،2004 :وأما تعريف املعاين الثالثة:137م .(  
اللغة وسيلة لتبيني أفعالنا وأفكارنا عن العامل اخلـارجي والعـامل « الوظيفة التجريبيةفي  1.2

الـــداخلي ولتمثيــــل هــــذه الوظيفــــة مــــن اللغــــة، نســـتخدم بُنيــــة "التعديــــة". هــــذه البنيــــة تتجلــــی يف 
و"العناصــر  )Participants of process(وبواســطة " مشــاركي العمليــة " Process)"("العمليــات
).مبــا 169:نفــس املصــدر( »، حتقــق الوظيفــة التجريبيــةCircumstantial elements)( الظرفيــة "

 ولوخمتصـرا – أّن العمليات تلعب دورا هاما يف الوظيفـة التجريبيـة، فهنـا نتحـدث عـن العمليـات
  مها، ننظر إلی أنواع العناصرالظرفية نظرة عابرة.مث نشري إلی مشاركيها وبعد - 

تــدّل علــی احلــدث، والشــعور، والعالقــة، والتعامــل، والكــالم، والوجــود وتنقســم « العمليــاتو 
إلــی نــوعني: النــوع األصــلي يشــتمل علــی العمليــات املاديــة، والذهنيــة، والعالئقيــة والنــوع الفرعــي 

: )Materialprocess( املاديـة.العمليـة 1والوجوديـة.يشتمل علی العمليات السـلوكية، والكالميـة، 
يف هـــذه العمليـــة "العامـــل" (شـــخص أوشـــيء) مشـــاركفعال ويقـــوم بعمـــل كالشـــراء والبيـــع وغريمهـــا 

مثـل انكسـر، احرتق...وهنـاك عنصـرآخر يلعـب دورا جزئيـا يف هـذه العمليـة ويتـأثر  يقع حـدثأو 
ــا العامــل؛ألنــه عبــارة عــن نتيجــة الع)Goal(اوهوعنصــر "اهلــدف"  »مليــة أوأثــر العمليــة الــيت قــام 

هـــــذه العمليـــــة تـــــدّل علـــــی «: )Mentalprocess( الذهنيـــــةالعمليـــــة  .2.)179: نفـــــس املصـــــدر(
الشعور، واألفكـار، واإلدراك ومـن مناذجهـا أفعـال تـدّل علـی احلـّب، واالنزجـار واإلدراك... هـذه 

شـــــــِعر"
ُ
: نفـــــــس املصـــــــدر( )»phenomenon( و"الظـــــــاهرة" )Senser( العمليـــــــة متكونـــــــة مـــــــن "امل

هذه العملية تدّل علی العالقـة بـني املفهـومني «: )Relationalprocess( العالئقية).العملية 197
والقضــية األصــلية هــي بيــان احلالــة وملكيــة الشــيء. إّن العمليــات العالئقيــة تنقســم إلــی قســمني 
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صفية(اإلســنادية)) تُعزوخصــلة "يصــف"موجودا. يف هــذه احلالــة (احلالــة الو القســم األول أصــليني: 
أوصــــفة إلــــی املوجــــود وتبــــّني العالقــــة بــــني ظــــاهرة وصــــفة. هــــذه العمليــــات مشــــتملعلی مشــــاركي 

ف" هويــة. "يعــرّ  القســم الثــاين"حامل"و"خصــلة"."احلامل" هويــة فــی اخلــارج و"اخلصــلة" صفتها.
قــة مماثلــة بــني ويف هــذه احلالــة تعــزو هويــة إلــی املوجــود أي عنصــر يُعــّرف هويــة أخــری. هنــاك عال

ويف هـذا القسـم  )Identifed( تعّرف ظـاهرة أخری(معـرَّف) )Identifer(الطرفني وظاهرة (ُمعرِّف)
العمليــــــــة   .4 ).210- 211:نفــــــــس املصــــــــدر( »األفعااللربطيــــــــة تــــــــدّل علــــــــی معنــــــــی التســــــــاوي

ــــــی ســــــلوكيات اإلنســــــان النفســــــية، «: )Behavioralprocess(الســــــلوكية ــــــة تشــــــري إل هــــــذه العملي
والبيولوجيـــة، والفيزيولوجيـــة كالضـــحك والبكـــاء وغريمهـــا. هـــذه العمليةمتكونـــة مـــن مشـــارك ذكـــي 

 الكالميـةالعمليـة  .5وأحيانا تتحّلی هـذه العمليـة بالعناصـر الظرفيـة.)Behaver(يسّمی "السالك"
)Verbalprocess( يف هــذه العمليــةنالحظ ظــاهرة "الكــالم" وهــي تشــتمل علــی القائــل، واملقــول 
)Verbiage(  الوجوديـــــة.العمليـــــة 6املتلقـــــي.و )Existentialprocess(  هـــــذه العمليةتتحـــــدث عـــــن

ـــّني «و ).257- 248:املصـــدر  نفـــس( »وجـــود ظـــاهرة أوعـــدمها فـــی اللغـــة العربيةهـــذه العمليـــة تُب
ــ"هناك، مثــة" بينمــا يف اإلجنليزيــة كلمــة" ــ"يوجد"وقيود كـ " تتــوّلی تبيــني هــذه thereبواســطة أفعــال كـ

ـم يسـتطيعون أن  ملشـاركي العمليـاتو  ).prof،  2016:204( »العملية دور هـام فـی وقـوع؛ ألّ
يكونــوا عــاملي العمليــة أوأن يكونــوا معمــويل العمليــة أويتمتعــوا بالعمليــات. فــی قســم العمليــات، 

عناصرتتحدث عن الزمان واملكان...وتنقسـم  العناصر الظرفية«وحتدثنا عن مشاركي كل عملية. 
ـــــی تســـــعة أقســـــام ـــــة"، "الســـــبب"، "االحتمـــــال"،  :"املدی"،"الظريف"،إل (املكـــــان والزمـــــان) "احلال

 »"املوضــــــــوع"، "رؤيــــــــة النظــــــــر" )Role(أو املعيــــــــة، "الــــــــدور" )Accompaniment( "املصــــــــاحبة"
)Halliday&Matthiessen، 2004262- 276 :م(.  

لنتحـدث مـع  إذا استخدمنا اللغـة واجلمـل«إننا و ، تدّل علی التبادل الوظيفة التبادلية 2.2
ــا تتحقــق عــن تبــادل  اآلخرينفســنخلق الوظيفــة التبادليــة فينبغــي أن نعتــرب "اجلملــة كالتبــادل"؛ أل
القائـــل مـــع املخاطـــب. يف هـــذا التباداللقائـــل واملخاطـــب كالمهـــا يُعتـــربان كـــركنني أساســـيني فـــی 

اآلليــات األربــع  العالقــات التبادليــة ويلعبــان دورا حامســا فــی التبــادل، ففــي أمــر التبادليســتفاد مــن
إّن البنيــة التبادليــة ).106 - 110: نفــس املصــدر(»وهــي"االقرتاح"، "اخلــرب"، "األمر"و"الســؤال"
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ــــة: بنيــــة"الباقي" )Structureofthemood( بنيــــة الصــــيغة"تتكــــون مــــن البنيتــــني: األولــــی: «  الثاني
)Residue(احملــــــــــــــــدود" . إّن بنيــــــــــــــــة "الصــــــــــــــــيغة" متكونــــــــــــــــة مــــــــــــــــن "الفاعــــــــــــــــل"  و"العنصــــــــــــــــر 
)FiniteElement( الفاعـــــل"فريق امســـــي أوضـــــمري شخصـــــي يتطـــــابق مـــــع الفعـــــل شخصـــــاوعددا

و"العنصـــــر احملـــــدود "عنصـــــر خيـــــرج اجلملـــــة عـــــن احلالـــــة االنتزاعيـــــة ويبـــــني األدوار الثالثـــــة وهـــــي 
: نفــــــس املصــــــدر( »Modality)("الصــــــيغية " )Polarity(، "القطبيــــــة"Temporality)("الوقتيــــــة"

ث عـــن زمــن احلـــدث والقطبيــة تـــدّل علــی التبـــاين بــني املثبـــت تتحــد«).إّن الوقتيــة 111- 116
(املنفـی) وتتحـدث No(املثبـت) وyesواملنفي. وأّما الصيغية: تدّل علـی الـدرجات الوسـطی بـني 

). هاليــــدي 143-  147: نفــــس املصــــدر( »عــــن عــــدم الوضــــوح واالطمئنــــان واإللــــزام والرغبــــة
يف  )618: املصــدر نفــس)»(Deontic(اميــة"و"اإللز )Epistemic(الصــيغية إلی"املعرفتيــة"«يقّســم 

حمتوی اجلملة، فـإّن مفـاهيم االحتمـال  قطعيةو  اإلمكانواالحتمالالصيغية املعرفتيةالقائل يبّني 
والتناوب والرغبـة، ُجتَعـل يف الصـيغية املعرفتيـة. ويف الصـيغية اإللزاميـةالقائل يريـد أن يلـزم نفسـه 

ُجيَعـــل يف الصـــيغية اإللزاميـــة. فـــی اللغـــة العربيـــة فحـــروف  اإللـــزامأوخماطبـــه علـــی أمـــر، فمفهـــوم 
"ليـــــت، وقـــــد، ولعـــــل وغريهـــــا" وقيـــــود "دائمـــــا، وحتمـــــا وغريمهـــــا " واألعمـــــال (األمـــــر واخلـــــرب 
واالســتفهام وااللتــزام) الكالميةتقــدر علــی اســتعراض مفهــوم الصــيغية. يف اللغــة العربيــة لتبيــني 

ــــــة، االســــــتفهامية، االلتزاميــــــة والتأكيديــــــةُتســــــتخَدم الصــــــيغ اإلخباريــــــة، األم«الصــــــيغية،   »ري
الصــــيغ االخباريــــة واالســــتفهامية وااللتزاميــــةقادرة علــــی نقــــل مفهــــوم )291 :1998(الرحيــــانی، 

التناوب واالحتمال والرغبة وُجتَعـل يف قسـم الصـيغية املعرفتيـة. الصـيغة األمريـة والتأكيديـةقادرتان 
عناصـــــــر أخـــــــری؛ «أمـــــــا يغية اإللزاميـــــــة. علـــــــی نقـــــــل مفهـــــــوم اإللـــــــزام وُجتعـــــــالن يف قســـــــم الصـــــــ

ــــــا)  complement)(و"تكملــــــة" )Predicator(مثــــــل"حممول" ــــــَرف مــــــع الفريــــــق االمســــــي غالب (تُع
(يُعَرف بواسطة الفريـق القيـدي أوحـرف اجلـّر وميكـن أن يكـون أداة الـربط  Adjunct)(و"ملحق"

 »Residue)(وغريهـــــــا) فلـــــــيس هلـــــــا دور يف تشـــــــكيل الصـــــــيغة ونطلـــــــق عليهـــــــا كلمـــــــة "البـــــــاقي"
)Halliday&Matthiessen ،2004:121- 123م.(  

بواسطة اللغة، نرتّـب ونعـّزز كالمنـا وحنـاول أن نلحقـه بالسـياقات  الوظيفة النصيةفي  3.2
املوجـــودة. وإذا حاولـــت اللغـــة أن حتـــدث العالقـــة بـــني نفســـها وســـياقها فتخلـــق نصـــا منســـجما؛ 
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الوظيفة النصـية تتمثـل يف العناصـرالبنيوية وهـي البنيتينـاألولی بنيـة «ألّن ما ينقل املعنی هوالنص. 
تتمثــل يف العنصــر غــري وأيضــا البنيــة املعلوماتية""املبتــدأ يســّمونه "موضــوعا" أيضــا)واخلرب، والثانيــة 

  .)93م:Halliday&Matthiessen ،2004( »االنسجام""البنيوي وهو

  البنية المبتدئية 1.3.2
 »يف مركزالرســـــــــــــالةالكاتـــــــــــــب يبتــــــــــــدئ الكـــــــــــــالم باملبتـــــــــــــدأ وُجيعــــــــــــل « البنيــــــــــــة املبتدئيـــــــــــــةيف 

)Halliday&Matthiessen ،2004:تأثر باللغــة اإلجنليزيــة؛ لــذلك يــذهب إلــی هاليــدي).93م
حنــن حنــّدد املبتــدأ واخلــرب يف دراســة اآليــات .أّن كــل عنصــر اســتقّر يف بدايــة الكــالم فهومبتــدأ

ان خربا يف کل ما  کو  مبتدأ،ان مبتدأ يف أصلهکل ما  کعلی هذا األساس: يف اجلملة اإلمسية:  
الفاعـــل والنائـــب الفاعـــل وأمســـاء األفعـــال  يشـــتمل علـــیمبتدأويف اجلملـــة الفعليـــة:  خرب،أصـــله

ـــة   الرتكيـــباملبتـــدأ مـــن حيـــث «علـــی رأي هاليـــدي، .ربل حـــاخلکـــالفعـــل يف  و الناقصـــة واملقارب
.املبتــــدأ البســــيط (املبتــــدأ التجــــرييب) Multiple.(1( واملركــــب )Simpel( ينقســــم إلــــی البســــيط

مبتـــدأ يبتـــدئ بالعناصـــر التجريبيـــة فكـــل واحـــدمن العمليـــة ومشـــاركها والعنصـــر الظـــريف؛ مثـــل 
ــــا املبتــــدأ املركــــب 2"ذهــــب، األصــــدقاء، اليــــوم"، يســــتطيعون أن حيتلــــوا مواضــــع املبتــــدأ. . وأّم

، Kang(» املبتـدأ املركـبالذي نعتربه جزءا أساسيا يف« - فيتحقق من تركيب املبتدأ التجرييب
، Halliday&Matthiessen( »مــــــــع املبتــــــــدأ النصــــــــي واملبتــــــــدأ التبــــــــاديل - )1054: 2016
 )Marked( ينقســـم إلـــی املبتـــدأ املوســـومالـــنظم اللغوي. املبتـــدأ مـــن حيـــث )68-81م:2004

(مبتدأ اليبتـدئ بالفعـل بـل يبتـدئ  )Unmarked( (مبتدأ يبتدئ بالفعل) واملبتدأ غري املوسوم
فاللغــــة العربيــــة خــــالف اللغــــة  ).68-81م:Halliday&Matthiessen ،2004( »بالفاعــــل)
الـــــــــنمط و "vso، نظامهـــــــــا اللغويـــــــــة األصـــــــــلية "-"svoالـــــــــيت نظامهـــــــــا اللغـــــــــوي " -اإلجنليزيـــــــــة

يف ســــتخداما االمسي(املبتــــدأ واخلــــرب) الــــذي ميثّــــل "اجلملــــة االمسيــــة"، جيعــــل يف املرتبــــة الثانيــــة ا
ــــــذه .النصــــــوص العربيــــــة فخــــــروج عــــــن هــــــذه األســــــاليب جيعــــــل املبتــــــدأ موســــــوما وااللتــــــزام 

األســـاليبيجعل املبتـــدأ غـــري املوســـوم.واملبتدأ املوســـوم أوغـــري املوســـوميعاجلان علـــی أســـاس البنيـــة 
  التقدمية والتأخرية.
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  البنية المعلوماتية 2.3.2
ل من"املعلــــوم القــــدمي"و"املعلوم اجلديــــد" وعلــــی خــــالف البنيــــة کتتشــــ«وأّمــــا البنيــــة املعلوماتيــــة 

ُجيَعـــل يف مركـــز الكـــالم؛ ألّن نفـــس املخاطـــب هوالـــذي يعـــّني أيـــا مـــن  فـــإّن املخاطـــباملبتدئيـــة، 
املعلومــــــات تكــــــون عنــــــده قدميــــــة أوأيــــــا منهــــــا تكــــــون جديــــــدة.إذا كــــــان املبتــــــدأ معلومــــــا قــــــدميا 

وقـــع عكـــس هـــذه القضـــية، فاجلملـــة موســـومة.من  واخلربمعلوماجديـــدا فاجلملـــة غريموســـومة وإذا
 اجلملـــة، ميكننـــا أن نشــري إلی"عمليـــة املوضـــعية" )Markedness(العوامــل الـــيت تـــؤدي إلی"وســم"

)Topicalization( التيتنقل عبارة مناجلملةإلی بدايتها وتعطي املعلومات اجلديـدة إلـی السـامع« 
). يف 93- 87 م:Halliday & Matthiessen :2004؛ 56- 41: 1393(مهــاجر ونبــوي، 

)، يســــاعدنا علــــی حتديــــد التقــــدمي والتــــأخرياللغــــة العربيــــةبعض األحيــــانتغيري موضــــعلغات اجلمل(
املعلـــوم اجلديـــد والقـــدمي، حبيـــث أّن تقـــدمي مـــا حقـــه تـــأخري، داّل علـــی حداثتـــه وتأخريمـــا حقـــه 

املعرفــــة امســــاء تقــــدمي، داّل علــــی معرفتــــه وعــــدم حداثتــــه. إضــــافة إلــــی ذلــــك، مؤشــــرات مثــــل "
(مرجـــع الضـــمري: املعلـــوم  مرجـــع الضـــمري(معرفـــة: معلـــوم جديـــد، نكـــرة: معلـــوم قـــدمي)، و والنكرة

ذكـــر الكلمـــة األولـــی: املعلـــوم اجلديـــد، وتكـــرار ( والتكـــرارالقـــدمي، والضـــمري: املعلـــوم اجلديـــد)، 
ی حتديــد املعلــوم القــدمي)... "، تســاعدنا علــ( األفعــال املاضــيةالكلمــة األولــی: املعلــوم القــدمي) و 

  نوع املعلومات.

 االنسجام 3.3.2

أي"االنسـجام"  إّن إضافة إلی دور العناصر البنيوية يف إنشاء الوظيفة النصية، عنصر غري البنيـوي
االنســــجام إلــــی  قّســــما1985يف ســــنة «مــــؤثر يف خلــــق الوظيفــــة النصــــية.إّن هاليــــدي وحســــن، 

."االنســـــجام النحـــــوي )conjunctive( ) والربطـــــيlexical( واللغـــــوي )grammatical( النحـــــوي
، )Ellips( ، "احلـــــذف")Substitution( ، "االســـــتبدال")Refrence( يشـــــتمل علـــــی "اإلحالـــــة"

 واالنســـجام اللغـــوي يشـــتمل علـــی" " التكـــرار"، "الـــرتادف"، "التضـــاد"، "العالقـــة اجلـــزء والكـــل"
)Meronymy("التســــــــــــــــــــاوي" ،)Equivalence("التشــــــــــــــــــــابه" ،)Semblance(ة"، "التســــــــــــــــــــمي 
)Naming «()Haliday &  Hasan ،1989 :52 -49.(  االنســجام الربطــي يشــتمل علــی

ــــــربط )contrastrelationship( ، والــــــربط العکســــــي)Extrarelationship( الــــــربط اإلضــــــايف ، وال
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هنــا ينبغــي أن نــذكر  )Tempoealrelationship( ) والــربط الــزمينCausalrelationship( الســبيب
أّن ســبب اختيــار مصــطلح "االنســجام" مــن بــني املصــطلحات األخــری كالتماســك واالتســاق 
وغريمهــا، يعــود إلــی شــيوع هــذا املصــطلح بــني البــاحثني وداللتــه الواضــحة علــی املفهــوم املــراد يف 

ثــــل عناصــــر مية املــــذکورة النعاجلعناصــــر االنســــجاماللســــانيات الــــنص.  يف هــــذه املقالــــةمن بــــني 
  ."العالقة اجلزء والكل، التساوي، التشابه، التسمية"

  
  لنظام اللغة المعنوي في سورة المزمّ تحليل  .3

ل آيــات الســورة بالتــايل لکــنظــام اللغــة املعنــوي حتليــل  رکــن ذ کطويلــة؛ لــذلكالمي "املزمــل"ســورة 
  والتبادلية والنصية).الوظيفة التجريبية يف الوظائف الثالث ( ر مناذج منهاکنذ 
  

  لالوظيفة التجريبيةفي سورة المزمّ  1.3
القائل: أنا(جربئيل)، املقول: مشارو العملية: / كالميأنادي:  العملية ونوعها: ) 1)( (يا أَيـَُّها اْلُمزَّمِّلُ 

  ---العناصرالظرفية  ونوعها: ، املتلقي: ك (اْلُمزَّمُِّل)/ ---
العامل: أنت(النيب)، اهلدف: مشارو العملية: / ماديُقِم: العملية ونوعها:  )2)( اللَّْيَل ِإالَّ قَِليًال  ُقمِ (

  الليل: زمينالعناصر الظرفية  ونوعها: /  قَِليًال 
مشارو العملية:  (إسنادي)/العالئقيحمذوف: العملية ونوعها: )7)( (ِإنَّ َلَك ِيف النـََّهاِر َسْبًحا َطِويًال 

 ِيف النـََّهاِر: زمينالعناصرالظرفية  ونوعها:  /يًال احلامل: لك، اخلصلة: َسْبًحا َطوِ 
السالك: :مشارو العملية /سلوكي. اْصِربْ: 1العملية ونوعها:  )10)( ...َعَلى َما يـَُقوُلوَن  َواْصِربْ (

 (أنت) النيب، العناصر الظرفية: َعَلى َما يـَُقوُلونَ 
املوجود: أَْنَكاًال مشارو العملية:  / الوجوديالعملية ونوعها:  )12)( (ِإنَّ َلَديـَْنا أَْنَكاًالَوَجِحيًما

  : لديناالعناصر الظرفيةَوَجِحيًما، 
 ،املشعر: هومشارو العملية: /ذهينشاء: العملية ونوعها:  )19)( اختَََّذ ِإَىل َربِِّه َسِبيًال  َشاءَ َفَمْن  ...(

  ---ظاهرة: 
مرات/السلوكية: مرتني/ 3مرات/الكالمية: 7مرة/ الذهنية: 12مرة/ العالئقية: 30العمليات: املادية: 

  الوجودية: مرتني
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أكثــر ورودا يف ســورة  الماديــة. العمليــات 1اســتنادا إىل مــا تقــدم، ميكــن أن نســتنتج مــا يــأيت:
العالقـــة بـــني العمليـــات املاديـــة واحلقـــائق موجـــودة، بعبـــارة أخـــری هـــذه العمليـــات متثـــل . "املزّمـــل"

يف ســـورة "املزّمـــل"،  .2يـــة لســـانيا وأكثـــر إفـــادة وتـــأثريا يف إدراك حـــوادث الســـورة.احلـــوادث احلقيق
متوزعة يف أحناء السورة وحتتل املرتبة الثانية عدديا بـني سـائر العمليـات وختلـق  العالئقيةالعمليات 

يف اآليــة السادســة، هــذه  علی ســبيل املثــالالعالقــة بــني املشــاركني عــن طريــق الوصــف والتعريــف.
العمليــات تقــوم بـــوصف القيــام بالليــل مبينــة أنــه أكثــر تــأثريا يف النفــوس وموافقــة للقلــب واللســان 
أكمل فيه ويف اآليـة السـابعة، العمليـات تقـوم بوصـف النهـار وتشـبيهه بالسـبح؛ ألّن اإلنسـان يف 

املاء يسّبح وحيّرك يديه ورجليـه.  اليوم بسبب اشتغاله باألمور املختلفة، يتحّرك كالسابح الذي يف
ويف اآليـة  .وهنا رسول اهللا بسبب اشتغاله بـأمور النبـوة يف اليـوم، مـن األفضـل أن ينـاجي اهللا لـيال

الرابعة عشرة تصف العمليات العالئقية خصلة اجلبال، حبيث أّن حجارة اجلبـال مـن شـدة الزلزلـة 
ـا رغـم عظمهـا ومسكهـا تنفطـر وحيـدث  تصري ُدقاقا. يف اآلية الثامنة عشرة تصف السماء؛ أي أ

التشــقق فيهــا قبــل يــوم القيامــة. يف اآليــة العشــرين، يف مواصــلة التقليــل مــن العبــادة ، يســتفاد مــن 
العمليـــات العالئقيـــة لتبيـــني خصـــلة اإلســـالم وهـــي الســـهولة يف األمـــور ومراعـــاة أحـــوال املســـلمني 

مثـل"يعلم، علم"الـواردة يف اآليـة  لذهنيـةا.اهللا بواسطة العمليات 3بسبب ظروف طرأت عليهم. 
جـدهم  العشرين، خيرب عن اطالعه علی قيام النيب ومجاعة من أصـحابه للصـالة يف الليـل وعلـی 
بالليل تقربا إلی اهللا وأيضا يشعر بعدم متكنهم من تقدير الليـل والنهـار؛ ألنـه خمـتص بنفسـه فقـط 

عون قيــــام الليــــل، وآخــــرون مــــنهم عضــــهم مرضــــى ضــــعاف، ال يســــتطيب«وينبــــیء عــــن علمــــه بــــأنّ 
مســافرون يضــربون يف األرض يبتغـــون مــن فضــل اللّـــه بالتجــارة والســعى علـــى حتصــيل الــرزق مـــن 

، حجـــازي( »طريـــق احلـــالل، وآخـــرون يقـــاتلون يف ســـبيل الّلـــه، وهـــؤالء ال يســـتطيعون قيـــام الليـــل
 ) فهــــــــــذه العمليــــــــــات(يعلم، علــــــــــم)، تلعــــــــــب دورا يف ختفيــــــــــف األحكــــــــــام772: 3، ج1413

شعر يف عمليات
ُ
الذهنية فعباد اهللا هم الذين  "َكَفْرُمتْ، يـَْبتَـُغوَن، َشاَء، جتَُِدوهُ "وتيسريهاعليهم وأّماامل

(كفرمت) يتبعون طريقة الباطل وجيحدون يوم القيامة فيدخلون  بعضهم إذا خرجوا عن طريق احلق
ارة وهــم يطلبــون يف جهــنم يف يــوم يطــول حتــی يشــيب نواصــي األطفــال وبعضــهم يســافرون للتجــ

الـــرزق مـــن فضـــله (يبتغـــون) وبعضـــهم يشـــتغلونبطاعة اهللا ويريـــدون ســـبيل التقـــرب إلـــی اهللا(شـــاء) 
علـم ). علی أية حال، العمليات الذهنية يف هذه السـورة، تـدور حـول ُدوهُ ويرون مثرة أعماهلم (جتَِ 
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ــــاده وحــــول  اهللا ــــةبــــأحوال عب ــــار طريــــق اخلــــري أو الشــــرّ  رغبــــات النــــاس القلبي بواســــطة  .4 .واختي
، يريـد مـن نبيـه أن يصـرب السـلوكية، يتحدث اهللا مع نبيه وبواسطة العمليـات الكالميةالعمليات 

أمام عدواة الكافرين ومّهلهم؛ ألّن أوائل البعثة، الكفار كانوا اليتقبلون رسالة النيب بسهولة وكانوا 
يتحدث عن وجود  الوجوديةيات .اهللا تعالی بواسطة العمل5حياولون أن يؤذوه بأقواهلم وأعماهلم.

م  جمـــازاة األعـــداء الـــذين اليريـــدون أن يتبعـــوا اإلســـالم بعـــد متهـــيلهم. يف الواقـــع اهللا يُرينـــا أّن عـــذا
. يف اآليــــات األولــــی رســــول اهللا مشــــارك أصــــلي للعمليــــات ويف منتصــــف الســــورة، 6 ســــهل لــــه.

ايــــــة الســــــورة، النــــــيب وطائفــــــة مــــــن  الــــــذين معــــــه، مشــــــاركو املشــــــركون مشــــــاركو العمليــــــات ويف 
.العناصـــر الظرفيـــة مـــن نـــوع املكـــان (ِعْنـــَد اللَّـــِه، ِيف َســـِبيِل اللَّـــِه، ِيف اْألَْرِض، إَىل رَبِّـــه، 7العمليـــات.

 إِلَْيُكْم، ِإَىل ِفْرَعـْوَن) والزمـان (الليـل، ِيف النـََّهـار، يـَـْوَم، أدنـی) واحلالـة (تـَـْرتِيًال، ثَِقـيًال، تـَْبتِـيًال، َهْجـرًا
ي ًال، َمِهيًال، َكْيَف، به، قـَْرًضا َحَسًنا) وردت يف هـذه السـورة الحنصـار مكـان وزمـان العمليـات مجَِ

  وتبيني حاالت األفعال الدقيقة واجلزئية والتأكيد عليها.
  
  الوظيفة التبادلية في سورة المزمل 2.3

، الصيغية: تكليفية/ أمريالفاعل: أنت، العنصر احملدود: مثبت، الصيغة:  )2(ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ قَِليًال)(
  ---احملمول: قم، التكملة: قَِليًال، امللحق: الباقي: 

.الفاعل: اْألَْرُض َواْجلَِباُل، 1الصيغة:  )14( (يـَْوَم تـَْرُجُف اْألَْرُض َواْجلَِباُل وََكاَنِت اْجلَِباُل َكِثيًبا َمِهيًال)
.الفاعل: اْجلَِباُل، العنصر  احملدود: 2، الصيغية: معرفتيةإخباريستقبل، مثبت، العنصر احملدود: م
امللحق:  --- . احملمول: ترجف، التكملة: 1الباقي:  ، الصيغية: معرفتية/إخباريمستقبل، مثبت، 

  ---امللحق:  ---. احملمول: كانت، التكملة: 2 يوم
. الفاعل: واو، العنصر احملدود: 1الصيغة:  )17)( َجيَْعُل اْلِوْلَداَن ِشيًبا(َفَكْيَف تـَتـَُّقوَن ِإْن َكَفْرُمتْ يـَْوًما 

. الفاعل: مت، العنصر احملدود: مضارع، مثبت، 2، الصيغية: معرفتيةإستفهاميمستقبل، مثبت، 
. الفاعل: هو، العنصر احملدود: مستقبل، مثبت، إخباري، الصيغية: 3، الصيغية: معرفتية التزامي
. احملمول: َكَفْرُمتْ، التكملة: 2. احملمول: تـَتـَُّقوَن، التكملة: يوم، امللحق: َفَكْيَف 1الباقي:  معرفتية/

  --. احملمول: َجيَْعُل، التكملة: اْلِوْلَداَن، امللحق: 3امللحق: إنّ 
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 مرة/واو(املشركون)مرتني/مت(مشركون) مرة/  نا(اهللا )19مرة/هي: مرة/ هو: 12الفاعل: أنا: مرة/أنت: 
مرة /الصيغة 31مرات / الصيغة اإلخبارية: 3مرة/الفاعل الصريح: 12مرات / واو(النيب واملشركون):  3

مرة /الصيغية 39مرة /الصيغة االستفهامية: مرة/الصيغية املعرفتية: 7مرة /الصيغة االلتزامية: 17األمرية: 
مرة/فعل 12مرات/الفعل املستقبل: 4مرة/ الفعل املاضي: 23مرة /الفعل املضارع: 17التكليفية: 

  مرة / القطبية املنفية: مرة56مرة / القطبية املثبتة: 17األمر: 

. الفاعــل املســترت حيتــل 1علــی ضــوء املعطيــات املوجــودة يف اجلــدول املــذكور ميكننــا أن نقــول: 
يف السـورة والفاعـل  املرتبة الثانيـة عـدديا املرتبة األولی شيوعا بني أنواع الفاعل والفاعل البارز حيتلّ 

. يف هــذه الســورة، نالحــظ كثــرة الصــيغ اإلخباريــة؛ ألّن اهللا متأكــد مــن 2الصــريح قــد ورد قلــيال.
نزول القول الثقيل(القرآن) علی النـيب( يف اآليـة اخلامسـة) وأيضـا متأكـد مـن أمـور كفضـيلة القيـام 

علــی زلزلــة و (اآليــة الســابعة) بالليــل (يف اآليــة السادســة) وعلــی اشــتغال النــيب بــأمر إبــالغ يف اليوم
وأيضـا تأّكـده واضـح مـن توظيـف  و...األرض واجلبال قبـل يـوم القيامـة (يف اآليـة الرابعـة عشـرة) 

ـــة، اليتوقعاســـتجابة 3.أداة "إّن" الـــيت تتـــوّلی تأكيـــد احلكـــم . إّن املـــتكلم(اهللا) يف الصـــيغ اإلخباري
حـــداث. يف الواقـــع، املخاطـــب يف واضـــحة مـــن الســـامع وال يريـــد إال تنبيـــه النـــاس علـــی هـــذه األ

الصــيغ اإلخباريــة لــيس قــادرا علــی القيــام حبــدث أمــام مــا يســمع واليســتطيع أن حيضــر يف التبــادل 
فيتلقــی املعلومات(اآليــات) فقــط دون أي تــدّخل. ومــدی مشــاركته يف التبــادل يرتاجــع إلــی أدنــی 

. 4ه املباشــــر.درجــــة ممكنــــة فالتبــــادل أحــــادي اجلانــــب مــــن أجــــل عــــدم حضــــور املخاطــــب ودور 
ايـة  بتوظيف الصيغ األمرية يف بداية السورة، اهللا يـدخل املخاطـب(النيب) يف التبـادل مباشـرا ويف 

. إضـافة 5السورة بواسطة هذه الصيغ، يدخل النـيب واملـؤمنني يف التبـادل فيتحقـق التبـادل الثنـائي.
ة االلتفـات مـن الغيبـة إلـی اخلامسـة عشـرة و السـابعة عشـرة بواسـط تنيإلی الصيغ األمرية، يف اآلي

م. يف الواقـع يف اآليـة السـابعة عشـرة، اهللا  اخلطاب، اهللا خياطب املشركني ليوّخبهم علی عدم إميا
اليتوقــع نوعــا مـــن االســتجابة مـــن جانــب املخاطـــب وهدفــه مـــن هــذه الصـــيغة االســتفهامية الـــيت 

غية يف أكثـر اآليـات . الصـي6خرجت عن معنی االستفهام هو تـوبيخهم والتأكيـد علـی عجـزهم.
معرفتية وصيغية اآليات الـيت كلّـف اهللا النـيب واملـؤمنني بأعمـال كـتالوة القـرآن وأداء الصـالة وإيتـاء 

حيـــزا كبـــريا يف هـــذه  ةاملضـــارع األفعالت. علـــی أســـاس هـــذا اإلحصـــاء، شـــغل8الزكـــاة... تكليفيـــة. 
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ـ الـزمن املضـارع لتبيـني احلقـائق يسـتخدم «يتحـدث عـن الظـروف الراهنـة واملسـتمرة و االسورة؛ أل
). فاهللا بواسطة هذه األفعال مثـل "يـَْعلَـُم، يـَُقـدُِّر، علـم"، يسـّلي 124: 1377ؤذن، م( »األبدية

قلـــب النـــيب الـــذي يعـــانی مـــن أعمـــال الكـــافرين وأيضـــا يتحـــدث عـــن األمـــور الـــيت خمتصـــة بـــالزمن 
اهللا بواســـــطة )6،7،19،20(الـــــراهن ويتحـــــدث عـــــن األمـــــور الـــــيت مســـــتمرة كمـــــا نـــــری يف آيـــــات

فعــل"يكون" احملــذوف، يبــّني اســتمرارغفران اهللا وفضــيلة العبــادة يف الليــل ووجــود الــوعظ يف آيــات 
الــواردة يف هــذه الســورة تثــري انتباهنــا بالقيــاس إلــی ســائر الســور القرآنيــة  األفعــال املاضــيةاهللا. قلــة 

ــــا مــــا خرجــــت عـــــن لفظيـــــة ومعنويــــة؛  )15،16يف اآليــــات( وداللــــة املاضــــي علــــی األفعــــال ألّ
عمـــال صـــيغة"فعل"وكلها وقعـــت يف الـــزمن املاضـــي الـــذي انقضـــی كمـــا نـــری أّن اهللا مـــع تـــذكر األ

ــ )، يوصـــي النـــيب بالصـــرب؛ ألّن فرعـــون ظلـــم ورأی نتيجـــة عملـــه فهـــؤالء 16( "فَعَصـــى "املاضـــية كــ
الــدنيا واحليــاة الكــافرون الــذين كــانوا يعيشــون يف بدايــة اإلســالم أيضــا يــرون مثــرة أفعــاهلم يف هــذه 

 5(يف اآليــــات األفعــــال املســــتقبلةاألخرويــــة لعلــــم اهللا علــــی مــــا يفعلــــون وعــــدم غفلتــــه عــــنهم. 
ـــلُ ( 17(، ترجف،انـــت)،  14(ســـيون حمـــذوف)، 13(ســـيون حمـــذوف)، 12)،َســـنُـْلِقي( )، َجيَْع

ــُدوهُ ( 20) ،َكــانَ ( 18 "تتحــدث عــن حــوادث ال جنــدها إال يف احليــاة األخرويــة. داللــة كــل ))جتَِ
الـيت داللـة الفعـل فيهـا  اخلامسـةاألفعال علی املستقبل تتضح بواسـطة السـياق إال يف اآليـة هذه 
. هنــا نــذكر منــاذج مـن داللــة الســياق منهــا "يف اآليــة الرابعــة عشــرة، بســبب وجــود "ســني" أصـلية

والــيت جيئــت بفعل"كانــت" إشــارة إلــی حتقــق وقوعــه حتــی كأنــه وقــع يف املاضــي فــاللفظ مــاض 
ســــتقبلة وأيضــــا انفطــــار الســــماء وحلــــول الوعــــد اإلهلــــي، ومشــــاهدة العــــذاب اإلهلــــي، وداللتــــه م

ورجــــف األرض ورؤيــــة مثــــرة أعمــــال اخلــــري... كلهــــا حنصــــل علــــی زمنهــــا مــــن خــــالل الســــياق. 
) Ayoola ،2013 :168(»مبيّنـــة يقـــني املـــتكلم بكالمـــه«.القطبيــة يف كـــل اآليـــات إجيابيـــة و9

اآلية العشـرين. واهللا بواسـطة قطبيـة هـذا الفعـل، ينفـي  إال يف فعل "لن حتصوه" الذي جاء يف
لـــن «تقـــدير الليـــل والنهـــار علـــی يـــد املـــؤمنني؛ ألنـــه يعلـــم أّن املـــؤمنني (طائفـــة مـــن أصـــحابه) 

ـم لـن يطيقـوا قيـام  يتمكنوا ضبط مقادير الليل والنهار وال إحصـاء السـاعات، أو علـم اللّـه أ
 »علـيهم بـالعفو والرتخـيص يف تـرك القيـام إذ عجـزواالفرض الـذي أوجبـه علـيهم، فعـاد  الليل أو
  ).209: 29، ج1411  (زحيلي،
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  في سورة المزمل) الخبر-بنية المبتدأ(الوظيفة النصية 3.3

  أنادی فی التقديرالخبر: بسيط، أنا" املسترت يف أنادی،المبتدأ: ") 1)( (يا أَيـَُّها اْلُمزَّمِّلُ 
يًال (َواْصِربْ َعَلى َما يـَُقوُلوَن  بسيط،  . أنت املسترت يف  اصرب،1المبتدأ:  )10( ) َواْهُجْرُهْم َهْجرًا مجَِ

 اهجر، : أنت املسترت يفالمبتدأ. 3يـَُقوُلوَن/الخبر: ، بسيط :واو يف يقولون، المبتدأ.2: اصربالخبر
 : اهجرالخبربسيط، 

  : َلَديـَْناالخبربسيط،  ،أَْنَكاًال المبتدأ:  )12( ) (ِإنَّ َلَديـَْنا أَْنَكاًالَوَجِحيًما
: الخبربسيط،  اْألَْرُض،المبتدأ: )14( ) (يـَْوَم تـَْرُجُف اْألَْرُض َواْجلَِباُل وََكاَنِت اْجلَِباُل َكِثيًبا َمِهيًال 

  : كانتالخبربسيط، : اْجلَِباُل، المبتدأ.2تـَْرُجُف/ 
 اخلرب: عصی/. ،بسيط، فرعونالمبتدأ: )16)( َوبِيًال (فـََعَصى ِفْرَعْوُن الرَُّسوَل فََأَخْذنَاُه َأْخًذا 

  : أخذالخبربسيط، : نا،المبتدأ.2
مرات/ املبتدأ 6املبتدأ التباديل:  (مشتمل علیمرات10: املرکبمرة/املبتدأ 40البسيط(التجرييب):املبتدأ 

  ات)مر 4النصي: 

وکثرتـه  شـغل حيـزا واسـعا يف هـذه السـورة البسـيط.املبتـدأ 1من خالل اجلـدول، تبـني لنـا أّن:
 يقتضـی النـاس كتدّل عليـالنص  السـهل للقـرآن الـذی زمـن نزوله(العصـر اجلاهلی)ومسـتوی إدرا

. حـروف كــ "واو، فـاء..." مسـتقرة يف بدايـة اآليـات وتشـّكل املبتـدأ النصـي 2انبساطة مبتدآتـه.
ــا(حروف) متــّد جســ ور االتصــال بــني اآليــات يســاعد علــی خلــق نصــية الــنص وانســجامه؛ أل

وجتعــل الــنص كقطعــة متماســكة منضــودة يف نظــام متناســق فتخلــق جمموعــة منســجمة تســتعرض 
ومتتــّد ظــاهرة العقيــدة يف الســورة بالتــايل ليســت اآليــات جمموعــة عشــوائية مــن اجلمــل بــل جــديرة 

هم يف بـــأن ُتســـّمی نصـــا؛ ألّن املبتـــدأ النصـــي بواســـطة الـــربط بـــني أجـــزاء اخلطـــاب الواحـــد، يســـا
. إذا كــان 3انســجام الــنص، حبيــث أّن الــنص يصــري متالمحــا إلــی درجــة يصــعب معهــا جتزيئتــه.

املبتــدآت، مصــحوبة  بعــضاملبتــدأ تبادليــا صــيغيا فيتحــدد وجهــة نظــر قائــل الكــالم كمــا نــری أّن 
ــ"أّن" وتؤكــد قـول املــتكلم وختــرب عـن قطعيتــه فـأمور مثــل" وجــود اهلـدوء والســكينة يف الليــل ) ۶( ب

ايتهـا (وإ ) كلهـا ختـرب عـن حتميـة الوقـوع؛ ملـا 15رسال األنبياء إلـی النـاس يف بدايـة اخللـق إلـی 
  تلعبه هذه املبتدآت التبادلية من دورها اهلامة يف تبيني قطعية قول املتكلم. 
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  في سورة المزمل) لبنية المعلوماتية(االوظيفة النصية  4.3
/ ِإنَّ َلَديـَْنا: معلوم قدميالمبتدأ: ) 13)( )(َوَطَعاًما َذا ُغصٍَّة َوَعَذابًا أَلِيًما12)( (ِإنَّ َلَديـَْنا أَْنَكاًالَوَجِحيًما

  غريموسومة/ الجملة: ْنَكاًال َو..: معلوم جديدالخبر: 
.كانت: 2دمي. يـَْوَم: معلوم ق1المبتدأ:  )14)( (يـَْوَم تـَْرُجُف اْألَْرُض َواْجلَِباُل وََكاَنِت اْجلَِباُل َكِثيًبا َمِهيًال 

الجملة: . اْجلَِباُل: معلوم قدمي /2. تـَْرُجُف اْألَْرُض واْجلَِباُل: معلوم جديد/1/الخبر:  معلوم جديد
  . موسومة2.غريموسومة1

ِإنَّا: معلوم . 1المبتدأ:  )15)( (إنَّا أَْرَسْلَنا ِإلَْيُكْم َرُسوًال َشاِهًدا َعَلْيُكْم َكَما أَْرَسْلَنا ِإَىل ِفْرَعْوَن َرُسوًال 
. ِإَىل ِفْرَعْوَن َرُسوًال: معلوم 2. أَْرَسْلَنا...: معلوم جديد1/الخبر:  .كما  أرسل: معلوم قدمي2قدمي

  . غري موسومة2.غري موسومة1/ الجملة: جديد

.فََأَخْذ: معلوم 2. فـََعَصى: معلوم قدمي1المبتدأ:  )16)( (فـََعَصى ِفْرَعْوُن الرَُّسوَل فََأَخْذنَاُه َأْخًذا َوبِيًال 
/الجملة: .ناه َأْخًذا َوبِيًال: معلوم جديد2. ِفْرَعْوُن الرَُّسوَل: معلوم جديد1الخبر: قدمي/ 

  . غريموسومة2.غريموسومة1
َفِطٌر ِبِه َكاَن َوْعُدُه َمْفُعوًال  / . َكاَن: معلوم جديد2. السََّماُء: معلوم قدمي1المبتدأ: )18)( (السََّماُء ُمنـْ

َفِطٌر: معلوم جديد1الخبر:    . موسومة2.غري موسومة1/الجملة:  . َوْعُدُه َمْفُعوًال: معلوم قدمي2. ُمنـْ
مرة/املعلوم القدمي: 20: املعلوم اجلديد: الخبرمرات/5مرة/املعلوم اجلديد: 20املعلوم القدمي: المبتدأ: 

  رةم20مرات/اجلملة غري املوسومة: 5: اجلملة املوسومة: نوع الجملةمرات /5

املبتـــدأ يف هـــذه الســـورة قـــدمي ومعرفـــة عنـــد .1إذا أمعنـــا النظـــر يف هـــذا اجلـــدول نالحـــظ أّن:
املخاطـــب يف عشـــرين موضـــعا لکنـــه معلـــوم جديـــد للمخاطـــب يف مخســـة مواضـــع. مـــا أشـــرنا يف 
اإلطار النظري للبحث برأي هاليـدی إذا ان املبتـدأ معلومـا قدميا(عنـد املخاطـب) واخلـرب معلومـا 

فجملتنا غريموسومة(يف أصل املبتـدأ يتطـابق مـع املعلـوم القـدمي واخلـرب يتطـابق مـع  جديدا(عنده)
املعلــوم اجلديــد )ولــو خيــرق هــذا النســق يف بعــض األحيــان؛ حبيــث أّن املعلــوم اجلديــد جيلــس يف 

وعلی موضــع املبتــدأ واملعلــوم القــدمي يشــغل موضــع اخلــرب فجملتنــا يصــري موســومة يف هــذه احلالــة.
املعلومــات اجلديــدة قــد اســتقرت يف مواضــع اخلــرب واملعلومــات  أكثــرأســاس هــذا اإلحصــاء فــإّن 

ــــدأ. ــــدينا"(2القدميــــة قــــد احتلــــت مواضــــع املبت ) معرفــــة فنعتربهــــا معلومــــة قدميــــة. 12. مبــــا أّن "ل
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اهللا  )نعتربمها معلومني قـدميني؛ ألّن حكايـة عصـيان فرعـون وعذابـه بيـد16"فـََعَصى، فََأَخْذنَاُه" (
وقعـــــت يف الـــــزمن الســـــابق فهـــــذان أمـــــران، معلومـــــان قـــــدميان للنـــــيب وخمـــــاطيب السورة."الســـــماء" 

) خــرج عــن داللتــه األصــلية علــی املاضــي لداللتــه علــی 14"كانــت"(.)معرفــة فمعلــوم قــدمي18(
املستقبل فهوليس معلوما قدميا علی اعتبـار بناء"فعـل"فهومعلوم جديـد علـی أسـاس داللتـه علـی 

ــا نكــرة فنســميها 12/13وكلمات"أنكــاال وجحيمــا وطعامــا وعــذابا" (املســتقبل.  ) خــرب، ومبــا أ
معلومــة جديــدة. يف اآليــة اخلامســة عشــرة، بعثــة النــيب إلــی مشــركي مكــة، أمــر جديــد بينمــا بعثــة 
موســی(ع) إلــی فرعــون وقــع يف الــزمن املاضــي؛ فلــذلك نعتــرب "اإلرســال" األول معلومــا جديــدا 

ــ"منفطر"(و"اإلرســــال" الثــــاين معل ـــ ) معلــــوم 18ومــــا قــــدميا. انفطــــار الســــماء ســــيقع يف القــــادم ف
) معلــوم قــدمي؛ ألّن حتقــق وعــود اهللا، أمــر واضــح لكــل األشــخاص 18جديد."وعــده مفعــوال" (

.كثــرة املعلومــات القدميــة يف مواضــع املبتــدأ حتــدث انســجام 3واهللا مــا خلــف يف وعــوده القبليــة.
ر الكلمــات واإلحالــة الداخليــة مــن جهــة ومــن جهــة مســاء وتكــراالــنص عــرب توظيــف تعريــف األ

وهـــــي قـــــدرة اهللا علـــــی عـــــذاب الكـــــافرين وانفطـــــار الســـــماء  - أخـــــری، تتـــــوزع الوحـــــدة القائمـــــة 
مــن  -  وتشــققها... ووحدانيتــه وتســلطه علــی املغــارب واملشــارق وإحاطــة علمــه بأعمــال عبــاده

ايتهــا، إلبعــاد امللــل مــن قــارئ الــنص؛  كثــرة املعلومــات اجلديــدة تتعــب   ألنّ «بدايــة الســورة إلــی 
). وميكـن 35: 1371، سـاعدي (لطفي پور »املخاطب وتفضي إلی انطباعات غري صحيحة

  أن ال يرغب املخاطب(املستمع) يف مواصلة القراءة واستماع النص ويعرض عن استماعه.
  
  لفي سورة المزمّ (اإلنسجام) الوظيفة النصية  5.3

  االنسجام النحوي
  .اإلحالة1

(العنصر  احملال إليه
  احمليل( العنصر اإلحالی)  اإلشاری)

نوعها: داخلية(مقالية) 
قبلية أوبعدية/ أوخارجية 

  (مقامية)
  رقم اآلية

أنت( انُقص)، أنت(قم)   رسول اهللا
  إحالة خارجية(زد، رّتل)، عليك،  أنت

2 ،3 ،4 ،5 ،
7 ،8 ، ،11 ،



 239   علی أساس نظرية هاليدي لنظام اللغة املعنوي يف سورة املزمّ حتليل 

 

عليك، لك، اذكر، 
تبّتل(أنت) اختذ، (أنت) 
اصرب، اهجر، (أنت)ذر، 

مّهل، ربك، أنك، 
 أنت(تقوم)، معك

9 ،10 ،20  

  اهللا

.أنادي، إنّا، سنلقي، ي، 1
. 2ه/نا، أخذنا، لديناإنّا، أرسل

وعده، (هو)يقّدر، علم، 
  تاب، علم،

  .إحالة خارجية1
  . إحالة داخلية قبلية2

1 .5 ،11 ،
12 ،15 ،

16/2 .18 ،20 

، هو، ، هو(حمذوف)إليه  ربك
  20، 9، 8  إحالة داخلية قبلية  (هو)يعلم اختذه،

، كم، إليهمن، واهجر و يقول  املشركون
  17، 15، 10  إحالة خارجية  متن، كفر و تتق كمعلي

المشركين .(احملال إلی 3مرة) 18اهللا(احملال إلی  .2) مرة17رسول اهللا. ( احملال إلی 1
  مرات)7والمكذبين

مرة/إحالة 44.املوصول: مرة / إحالة داخلية قبلية: 3.اسم اإلشارة مرة/2مرة./73.الضمائر: 1احمليل
  مرة31خارجية: 

  .احلذف: حذف "هو، ِإنَّ َلَديـَْنا، فكيف تتقون، يوم، عذاب".2

نوع الدليل   الدليل(قرينة)  موضع احلذف ورقم اآلية  نوع احلذف
 داخلي أوخارجي

  االسم
  (املبتدأ)

اْلَمْشرِِق  )َربُّ هو( (
داخلي وما قبل   )8(واذكر اسم ربك)(  )9( )َواْلَمْغِرِب...

  احملذوف

  االسم واحلرف
)وطََعاًما َذا ُغصٍَّة ِإنَّ َلَديـْنَا( ( 

  )13َوَعَذابًا أَلِيًما)(
(ِإنَّ َلَديـَْنا أَْنَكاًال 

  )12َوَجِحيًما)(
داخلي وما قبل 

  احملذوف

  مجلة
(َفَكْيَف تـَتـَُّقوَن ِإْن َكَفْرُمتْ 

َجيَْعُل ) يـَْوًما فكيف تتقون(
  )17( اْلوِْلَداَن ِشيًبا)

داخلي وما قبل   َفَكْيَف تـَتـَُّقونَ 
  احملذوف
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  حرف
(َفَكْيَف تـَتـَُّقوَن ِإْن َكَفْرُمتْ 

  خارجي  السياق  )17( )..بيوم.

  اسم
  (مضاف)

( َكْيَف تـَتـَُّقوَن ِإْن َكَفْرُمتْ 
  خارجي  السياق  )17( يـَْوًم..) )عذاب(

  )5)(قـَْوًال ثَِقيًال )(إِنَّا َسنـُْلِقي َعلَْيَك 4)( تـَْرتِيًال  اْلُقْرآنَ .االستبدال (أَوزِْد َعلَْيِه َورَتِِّل 3
  االنسجام اللغوي

فيكون قوله أوأنقص من نصف الليل قليال تكرارا لقوله إال قليال من نصف/تكرار اجلبال، :. التكرار 1
القرآن، فاقرؤوا ما تيسر منه، استغفروا، غفور، أَْرَسْلنَا َرُسوًال أَْرَسْلنَا يعلم، علم، فاقرؤوا ما تيسر من 

  --- .الرتادف 3انقص وزد، املشرق واملغرب، الليل والنهار :.التضاد2َرُسوًال، "إّن"وإِنَّا.
  (الوصلي) اإلنسجام الربطي

  رقم اآلية  نوع األدات  

 .الربط اإلضافی:1

  .واو1
  .فاء2
  . أو3
  . ما4

١. 3/6/8/9/10/11/12/13/14/15/20 
٢. 9/20 
٣. 3/4 
٤. 15  

    ----  . الربط العکسي:2
  16/17  فاء  . الربط الزمين3

  . الربط السبيب4
.ما، 2.فاء، 1

. 4.إن3
  ف+من

1 .9/19  
2 .20  
3 .17  
4 .19  

  عدد تواتر االنسجام في سورة المزّمل
  الربطي  اللغوي  النحوي

  مرة16اإلضايف:  مرات8التکرار:  مرة75االحالة:
  ---العکسي:  مرات3التضاد:  مرات5احلذف:

  مرات5الزمين: مرتني/السبيب:  ---الرتادف:  االستبدال:مرتني
  مرة23اجملموع:  مرة11اجملموع:   مرة82اجملموع:
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  مرة116:مجموع لها
68/70  48/9  82/19  

األولـــی اإلحالـــة املقاليـــة (داخليـــة) القبليـــة حتتـــل املرتبـــة .1نالحظ أّن:بعـــد دراســـة االنســـجام
.هنـاك 2شيوعا بني العناصر اإلحالية واإلحالة املقامية (اخلارجية) جتعل يف املرتبـة الثانيـة شـيوعا.

نــوع مــن االنســجام واالتســاق بــني أجــزاء هــذه الســورة؛ ألّن أكثــر اإلحــاالت املوجــودة، إحالــة 
ي حتيـل الضـمائر . العنصـر األول الـذ3واملتلقي لفهـم احملـال إليـه حييـل إلـی القبـل.، داخلية قبلية

إليــه هــو" اهللا" الــذي ورد مســترتا يف اآليــة األولــی وأكثــر اإلحــاالت تعــود إليــه فتتشــكل الُســلمّية 
ايتهـــا، ميـــّد قضـــية العبوديـــة  اإلحاليـــة يف الســـورة ومـــع حضـــوره الواســـع مـــن بدايـــة الســـورة إلـــی 

اهللا"؛ وإن مل  وقدرتـــه يف كـــل الســـورة. العنصـــر الثـــاين الـــذي حتيـــل اإلحـــاالت إليـــه، هـــو" رســـول
يذكر امسه صرحيا. واهللا يف الوحدة األولی مـن السـورة خياطـب النـيب ويتحـدث عـن القيـام بالليـل 
ايــــــة الســــــورة خياطــــــب النــــــيب واملــــــؤمنني أيضــــــا  ويوصــــــيهم بالصــــــالة والزكــــــاة...  والعبــــــادة ويف 

املكيـة.  .والعنصر الثالث هو لفـظ "املشـركني" الـذي حييـل اإلحـاالت إليـه لطبيعـة نـص السـور4
 اآليــاتاآليــة و . " ضــمري اإلشــارة (هــذه) يف اآليــة التاســعة عشــرة يُســتخدم للــربط بــني هــذه 5

ـا تـذكرة ملـن شـاء العـودة  "هـذه"تربط«فــ،  )15،16،17،18السابقة( اآليـات األربـع كلهـا؛ أل
. يف 6). 226: 1، ج1421(الفقـي، »إلی اهللا وختلق متاسكا دالليا رائعا بني اآليات اخلمـس

اآليتــني الثالثــة عشــرة والســابعة عشــرة، دليــل احملــذوف الــذي مــن جــنس لفــظ احملــذوف، يكمــن 
قبـــل احملـــذوف ويتمســـك بـــه القـــارئ ملـــلء الفـــراغ الـــذي خلقـــه احلـــذف ويـــربط الالحـــق بالســـابق 
ويســــهم يف خلــــق االنســـــجام بــــني اجلملتـــــني. يف اآليــــة الســــابعة عشـــــرة، قدحــــذفا حرف"بـــــاء" 

إلــی احملــذوف. احلــذف هنــا اليتجــاوز عــن حــدود اجلملــة واليــؤدي واملضــاف، والســياق يرشــدنا 
. يف اآليــة اخلامســة، االســتبدال 7وظيفــة االنســجام النصــي؛ ألنــه اليــربط بــني وحــدات الــنص.

امســي، حبيــث أّن "قــوال ثقــيال" جيعــل يف مكــان "القــرآن" الــذي قــد وقــع يف اآليــة الرابعــة فيتحقــق 
مســـة؛ ألّن اهللا يف اآليـــة الرابعـــة، يســـأل مـــن نبيـــه أن يرتّـــل االنســـجام بـــني اجلملتـــني الرابعـــة واخلا

القـــرآن بالدقـــة؛ ويف اآليـــة اخلامســـة، يكـــّرر هـــذا املضـــمون ويتحـــدث عـــن عظمـــة املنـــَزل؛ لـــذلك 
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ــا لدقــة «يســتفيد مــن االســتعارة و يســتعار ثقــل القــول الشــتماله علــى معــان وافــرة حيتــاج العلــم 
. يف اآليتــني 8) 261: 29، ج1984عاشــور،  ابـن (»النظـر وذلــك بكمــال هديـه ووفــرة معانيــه

الثانيـــة والثالثـــة، مـــع تكـــرار نـــوع القيـــام بالليـــل وهـــو قيـــام قليـــل حيـــدث االنســـجام والوحـــدة بـــني 
اآليتني، ويف اآلية العشرين مع تكـرار"علم وفـاقرؤا واالسـتغفار"، ينشـر الصـفات اإلهليـة يف هـذه 

، يفضـي إلـی إحكـام الرابعـة عشـرة يـةاآلال" يف اآلية لتحقق انسـجام الـنص. وتكـرار لفـظ "اجلبـ
عن طريق توضيح املعنی املقصود وهـوأن اجلبـال ستصـري تـال مـن الرمـاد املبعثـر «وانسجام النص 

وســـــائال، بعـــــدما كانـــــت صـــــلبة عاليـــــة ومتماســـــكة، وهـــــذا التماســـــك يطـــــرأ علـــــی اجلبـــــال دون 
ِإَىل  َأْرَسـْلَناَشـاِهًدا َعلَـْيُكْم َكَمـا  َرُسـوًال ُكْم إِلَـيْ  َأْرَسـْلَنا). يف آية (إِنَّا 6 د.ت:(ليتيمي، »األرض
)، نالحــــظ التكــــرار اللفظــــي؛ أي التكــــرار يف اللفــــظ واملعنــــی معــــا وبتعبــــري 15)(َرُســــوًال ِفْرَعــــْوَن 

اللســانيني، نشــاهد "إعــادة العنصــر املعجمــي نفســه". اهللا بواســطة القســم الثــاين مــن اآليــة، يبــني 
النـاس، أمـر مسـتمر مـن القـدمي إلـی اآلن مـن جهـة ويشـّد مفهـوم الـنص يف أن إرسال النـيب حنـو 

ذهــن املخاطــب مــن جهــة أخــری. جنــد كميــة ملحوظــة مــن"إّن" وهــذه االســتفادة تــربط اآليــات 
ـا يف بعـض اآليـات تبـّني سـبب اآليـة املاضـية وتـربط الالحـق بالسـابق وتـوزّع  بعضها ببعض؛ أل

ذكـر «. اإلتيـان بلفظتـني 9.تلقـي وترّسـخ املفـاهيم يف ذهنـهاالنسجام يف السـورة وتسـّهل فهـم امل
أحــدمها يســتدعي ذكــر اآلخــر بطريقــة آليــة ال إراديــة ولــذلك فهمــا يظهــران دومــا متصــاحبني يف 

) واضــح يف الســورة علــی ســبيل املثــال مبجــرد ذكــر كلمــة "املشــارق" 27: 2015(حــّين،»الــنص
)، 20بعضــــها حــــاّد مثــــل " الليــــل والنهــــار ( خيطــــر ببالنــــا العنصــــراآلخر (املغارب).والتضــــاد بــــني

ألّن هـــــذه املتضـــــادات تقســـــم عـــــامل الكـــــالم حبســـــم دون االعـــــرتاف «؛)"9املشـــــارق واملغـــــارب(
بدرجات أقـل أوأكـرب ونفـي أحـد عضـوي التقابـل يعـين االعـرتاف بـاآلخر والميكـن وصـف هـذه 

الــــبعض  ). والتضــــاد بــــني102: 1985(عمــــر،  »املتضــــادات بأوصــــاف مثــــل "جــــدا" وقلــــيال"
إنكـــار أحـــد عضـــوي التقابـــل اليعـــين االعـــرتاف «)"متـــدرج أي 4، 3اآلخـــر مثـــل " زد وانقـــص(

مـــا قـــد يكـــذبان معـــا مبعنـــی أن شـــيئا قـــد ال ينطبـــق عليـــه أحـــدمها، إذ بينهـــا  بالعضـــو اآلخـــر وإ
.أثــر الوصــل اســتعماال مــن خــالل التحليــل ســورة املزّمــل ان 10).102: نفــس املصــدر(»وســط

ــ .يشــکل تنــاوب أدوات الوصــل داخــل الــنص أمهيــة کبــرية يف 11واو العطــف.الوصــل اإلضــايف ب
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 نْ َمـفَ ِإنَّ َهِذِه تَـْذِكرٌَة (إجياد الرتابط النصي حنو ما بني أداة الوصل اإلضايف والسبيب مثل "فمن" 
إذ ربط الوصل اإلضايف بالفـاء اآليـة مـع سـابقتها وربـط الوصـل  )19)(  َشاَء اختَََّذ ِإَىل رَبِِّه َسِبيًال 

الســـبيب مـــن خـــالل أداتـــه "مـــن" بـــني الســـبب(فعل الشـــرط) والنتيجـــة(جواب الشـــرط) فـــأدوات 
ــا تتماســ اجلمل وتبــني مفاصــل كالعطــف عالمــات علــی أنــواع العالقــات القائمــة بــني اجلمــل و

 دات ملشركي قريش، مع وصف ألـوان العـذابتوايل التهديإّن 12النظام الذي يقوم عليه النص.
َكْيــَف تـَتـَُّقــوَن ِإْن َكَفــْرُمتْ يـَْوًمــا فَ ) (16() َخــْذنَاُه َأْخــًذا َوبِــيًال فَأَ َعَصــى ِفْرَعــْوُن الرَُّســوَل فَـ (يف آيــات

يــدّل علــى شــدة غضــب اللّــه تعــاىل وســخطه علــى كــل مــن كفــر بــاهللا )17() َجيَْعــُل اْلوِلْــَداَن ِشــيًبا
  كل أعمال املشركني مدونة عليهم حىت ال تكون جماال لإلنكار واجلحود.  وأشرك، وأن

  
  النتائج .4

 الماديـة. العمليـات 1 العناصـر الغالبـة يف هـذه اآليـات وسـببهابعد دراسة املعاين الثالثة، وجـدنا 
هـذه العالقـة بـني العمليـات املاديـة واحلقـائق موجـودة، بعبـارة أخـری .أكثر ورودا يف سورة "املزّمل"

. يف 2العمليـــات متثـــل احلـــوادث احلقيقيـــة لســـانيا وأكثـــر إفـــادة وتـــأثريا يف إدراك حـــوادث الســـورة.
زلزلـة األرض واجلبـال مـن أمـور مثـل هذه السورة، نالحظ كثـرة الصـيغ اإلخباريـة؛ ألّن اهللا متأكـد 

املاضــي قبــل يــوم القيامــة(يف اآليــة الرابعــة عشــرة) وإرســال النــيب مــن جانــب نفســه إلــی النــاس يف 
واحلال(يف اآلية اخلامسة عشرة) و... وأيضا تأّكـد اهللا تعـالی واضـح يف االسـتفادة مـن أداة "إّن" 

. القطبيـــــة الغالبـــــة يف كـــــل اآليـــــات إجيابيـــــة لتبيـــــني يقـــــني املـــــتكلم 3 الـــــيت تتـــــوّلی تأكيـــــد احلكـــــم.
الراهنــة  . الفعـل املضـارع شــغل حيـزا كبـريا يف هــذه السـورة؛ ألنـه يتحــدث عـن الظـروف4بكالمـه.

"، يسـّلي قلـب النـيب الـذي يعـانی يـَْعلَـُم، يـَُقـدُِّر، علـمواملستمرة. فاهللا بواسـطة هـذه األفعـال مثـل "
من أعمال الكافرين وأيضا يتحدث عـن األمـور الـيت خمتصـة بـالزمن الـراهن ويتحـدث عـن األمـور 

سـتمرار غفـران بواسطة فعل"يكون" احملذوف يتبـّني ا)6،7،19،20يات(اآلاملستمرة كما نری يف 
شـغل حيـزا واسـعا يف  البسـيط. املبتـدأ 5اهللا وفضيلة عبادة يف الليل ووجود الـوعظ يف آيـات اهللا. 

وکثرته تــدّل علــی النصالســهل للقــرآن الــذی زمــن نزولــه( العصــر اجلــاهلی) ومســتوی هــذه الســورة
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ين . الســـورة تشـــتمل علـــی مخـــس مجـــل موســـومة وعشـــر 6 الناسيقتضـــيان بســـاطة مبتدآتـــه. كإدرا
مجلـــة غـــري موســـومة فـــإّن أكثـــر املعلومـــات اجلديـــدة اســـتقرت يف مواضـــع اخلـــرب وأكثـــر املعلومـــات 

مسـاء وتكـرار القدمية احتلت مواضع املبتدأ إلحداث انسجام النص عرب االستفادة من تعريـف األ
ب الكلمات واإلحالة الداخلية وإلبعاد امللـل مـن قـارئ الـنص؛ ألّن كثـرة املعلومـات اجلديـدة، تتعـ

ســـاعد علـــی خلـــق نصـــية ي. املبتـــدأ النصـــي 7املخاطـــب وتفضـــي إلـــی انطباعـــات غـــري صـــحيحة.
الــــنص وجيعــــل الــــنص كقطعــــة متماســــكة منضــــودة يف نظــــام متناســــق فيخلــــق جمموعــــة منســــجمة 

(فياالنســـجام  .كثــرة اإلحالـــة الداخليــة القبليـــة8تســتعرض ومتتـــّد ظــاهرة العقيـــدة يف كــل الســـورة. 
(يف االنســــــجام اللغــــــوي)وکثرة الوصــــــل الــــــيت أكثرهــــــا يعــــــود إلــــــی "اهللا" وتكــــــرار "إّن"، النحــــــوي)

العالقــة يف خلــق االنســجام بــني أجــزاء هــذه الســورة.أّما  ةمــؤثر  اإلضــايف(يف االنســجام الربطي)هلــا
فواضــحة، حبيــث أنّنــا نــری االنتشــار الواســع للعمليــات املاديــة والقطبيــة  بــني هــذه العناصــر الغالبــة

ة والصــيغة اإلخباريــة والصــيغية املعرفتيــة هلــا ختــرب عــن قطعيــة حمتــوی الســورة وتوظيــف املبتــدأ املوجبــ
واحتالل مواضع املبتـدأ بواسـطة املعلومـات القدميـة  البسيطاملبتدأ وکثرة التباديل الذي يبتدأ بـ"أّن" 

وکثــرة فــة واإلحالــة الداخليــة وتكــرار بعــض الكلمــات وذكــر الكلمــات املتضــادة والكلمــات املرتاد
كلها تنشر موضوع العقيدة يف السورة. فالناظر إلـی دالالت هـذه السـورة، يـری أّن الربط اإلضافي

ايتها تقوم مبوضوع واحد،    .وهو الدعوة إلی اهللالسورة من بدايتها إلی 
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