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امللخّص
االجتا الوظيفي ل مـدارس خمتلفـة منـها مدرسـة لنـدن ،وهـذ املدرسـة ( ) 1916هلـا مؤسسـون مـن أبـرزهم
مايكـل هاليــدي الـذي طـوّر نظريـة فــريذ الســياقية ( ) 1960مث وضـع نظريــة لسـانية ( )1985أناهــا النحــو
النسقي (النظامي) .هذ النظرية ،مبنية على أساس تعدد وظائف اللغة .إنّ هذ الدراسـة ،حتـاول أن تعـا
آيــات متحليــة بوشــراط الســاعة معاجلــة لســانية يف ــالذ وظــائف جتريبيــة ،تبادليــة ونصــية معتمــد علــى حنــو
هاليدي النظامي ومستخدمةا املنهج الوصفي -التحليلي .مع التركيز على الوظيفة التجريبية ،تبيّن أنّ العملية
املادية تكون أكإر ورودا يف هذ اآليات وكإر ا تتفق مع سياق اآليات؛ ألنّ الفضاء املضطرب قبل يوم القيامة،
يقتضــي االســتفادة مــن أفعــال تــدلّ علــى احلــدذ .بعــد دراســة الوظيفــة التبادليــة ،توصّــلنا إىل أنّ قطبيــة كــل
اآليات ،موجبة واآلي ات حافلة بالصيغة اإلخبارية وباألفعال املاضية وكلها خترب عـن قطعيـة وقـوع حـوادذ قبـل
يــوم القيامــة .بعــد حتليــل الوظيفــة النصــية ،اتّضــح أنّ املبتــدأ املركــب حيت ـلّ مكانــا واســعا يف هــذ اآليــات
واملعلومــات اجلديــدة تشــغل موضــع املبتــدأ مبينـةا أنّ مــا يقــع يف يــوم القيامــة جديــد علــى ا لنــاس .مــع دراســة
انسجام اآليات ،تبيّن أنّ االنسجام النحوي يلعب دورا بارزا يف احتاد اآليات.

الكلمات الرئيسة
اللسانيات الوظيفية ،حنو هاليدي النظامي ،القرآن ،أشراط الساعة.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

* الكاتب املسؤول

Email: rezanajafi84@yahoo.com

48



مجلة اللغة العربية وآدابها ،السنة الخامسة عشر ،العدد األول ،ربيع 1440

مقدمة
جيب علـى كـل النـاس أن ينتبّهـوا إىل قضـية البعـ يف دار اآلخـرة؛ ألهنـا هـي الـل يقـوم عليهـا
بناء العقيدة بعد اإلميان بوحدانية اهلل تعاىل؛ لذلك فإنّ اهلل يف كتاب السماويّ ،يذكر بعـض
أشــراط الســاعة الطــالع اإلنســان عليهــا وللوصــول إىل عمــق معرفتــها الــل تـؤدي إىل «تقويــة
اإلميان وإشباع الرغبة الفطرية يف اإلنسان الذي يودّ استكشاف مـا غـاب عنـ وأيضـا تفضـي
إىل خلق التهيؤ النفسي لإلنسان حول حـوادذ القيامـة .إنّ أشـراط السـاعة وأمارا ـا تنقسـم
إىل قسمني .القسم األول :العالمات الصغرى وهي تنقسم إىل األمارات البعيـدة واملتوسـطة.
األمارات البعيدة هي الل ظهرت وانقض وهي عالمات صغرى لبعد زمن وقوعها عـن قيـام
الساعة مإل بعإة النو وانشقاق القمـر وخـروج نـار عظيمـة باملدينـة واألمـارات املتوسـطة هـي
الل ظهـرت ومل تـنقض بـل تتزايـد وتكإـر ،وهـي كـإرية جـدا منـها :خـروج الـدجالني الـإال ني
الذين يدّعون النبوة .القسم الإاين :العالمات الكربى :وهـي الـل تعقبـها السـاعة إذا ظهـرت
كخروج الشمس من مغرهبا وحوادذ قبل القيامة كزلزلة األرض وغريها» (العريفـي-5 :2010 ،
 .)21يالحــظ يف الســنوات األخــرية أنّ العلمــاء يســتفيدون مــن االجتاهــات اللســانية لتحليــل
النصوص وحياولون أن يستخدموا بعض املعارف اجلديدة كاللسانيات لفهم النصوص بشـكل
خــاصّ والنصــوص الدينيــة بش ـكل أخ ـصّ .مــن االجتاهــات اللســانية الــل تُســتخدام لتحليــل
النصـوص هـي النظريـة الوظيفيـة (النحـو النظــامي الـوظيفي) هلاليـدي .هـذ النظريـة ــتمّ
باملعىن وتبىن على أساس تعدد وظائف اللغة أي أنّ مستعمل اللغة جيد أمام وسائال تعبريية
تساعد على التعبري عن أفكار ومشاعر  .هذ الدراسة ،تعـا أشـراط السـاعة الصـغرى أي
م ـا ظهــر وانقضــى كهــالا األقــوام املاضــية وأيضــا تعــا أشــراطها الك ـربى كزلزلــة األرض
وخروج ما حتتوي األرض وانفجار البحور قبل القيامة وغريها من احلوادذ الل مل تقع بعد،
من ناحية اللسانيات الوظيفية مستخدمة نظرية هاليدي لتحليل اآليات.
أهداف البح وأغراض
 .1التعرف على املعاين التجريبية والتبادلية والنصية يف آيات متحلية بوشراط الساعة.
 .2حتديد العناصر الغالبة اللسانية يف هذ اآليات.
.3احلصول على العالقة بني مضمون اآليات مع العناصر الغالبة اللسانية.
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أسئلة البح
 .1ما هي العناصر الغالبة يف هذ اآليات؟
 .2ما هو السبب هلذ العناصر الغالبة؟
 .3هل العالقة بني هذ العناصر الغالبة موجودة؟
خلفية البح
بعد البح الكإري ،وجدنا حبو ا تتطرق إىل دراسة هذ النظرية كلـها أو جـزء منـها وهنـا نـويت
بنماذجها منها :دراسة مهاجر ونبوي (1393ش) املعنونة بــ"ب سـوي زبانشناسـي شـعر" ،تشـرح
نظريــة هاليــدي وتطبقهــا علــى األشــعار الفارســية الســيما أشــعار "النيمــا" وتســتنتج أنّ العناصــر
الشعرية ليس بيانية فقط بل خطابية وسياقية .وكتاب "علم اللغة النظامي مدخل إىل النظرية
اللغوية عنـد هاليـدي" ألمحـد حنلـة (2001م) ،يتحـدذ عـن نشـوة النظريـة وتطورا ـا ومكانتـها
بــني النظريــات اللغويــة املعاصــرة وأيضــا مقالــة أمحــدزاد (1387ش) ،حت ـ عنــوان "تفســري
زبانشناخل سور العصر" ،تستخدم نظرية هاليـدي كاملـة وتسـتنتج أنّ السـياق الإقـايف وسـياق
احلــال كليهمــا مــؤ ران يف بنيــة الســورة .ومقالــة إحصــائية هلوشــنك بامتــاين (1392ش) حتـ
عنـوان "حتليــل سـور ياســني بـر اســاس نظريـ سيســتمي -نقشـي هاليــدي" تصـل إىل أنّ الســورة
حافل ــة بالعملي ــة الكالمي ــة وبالص ــيغة اإلخباري ــة وباملبت ــدأ غ ــري املوس ــوم .أمّ ــا دراس ــة ن ــو ف ــر
(1393ش) املعنونة بـ"مطالع پنج سور از جزء بيس وهنم قـرآن كـرمي بـر پايـ دسـتور نظـام
منــد هاليــدي" تب ـيّن أنّ اهلل يســتفيد مــن العمليــات املاديــة لتفهــيم كالم ـ ودراســة عــرب زوزين
(1393ش) حت عنوان "بررسي ساختار وجهـي خطبـ جهـاد هنـج البالغـ بـر اسـاس فـرانقش
بينــافردي" تشــرح لنــا أنّ قطبيــة اجلمــل موجبــة والصــيغة اإلخباريــة حتتـلّ مكانــا واســعا يف هــذ
اخلطبة ودراسة صادقي (1394ش) ،املعنونة بـ"تفسري ساختاري سور الكـو ر بـر پاايـ نظريـ
زبــان شناسـي نظــام منــد هاليــدي" تــبني أنّ ســورة "العصــر" حافلــة بالعمليــات املاديــة وبالصــيغة
اإلخبارية .ورسالة االتساق واالنسجام يف سورة الكهف" اجلامعية لبوستة (2009م) ،توضـح لنـا
أن عناصر "االرجاع"" ،احلذف" و"العطف" تكون مـن أهـم العناصـر االنسـجامية يف هـذ السـورة
ورســالة حيــال(2011م) املعنونــة بــ"السبك النصــي يف القــرآن الكـرمي دراســة تطبيقيــة يف ســورة
األنعام" تشرح لنا أ ّن وسائل االنسـجام بنوعيهـا النحـوي واملعجمـي ،أدت وظيفـة دالليـة يف سـورة
"األنعام".
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نظرية النحو النظامي الوظيفي
بــرأي هاليــدي ،اللغــة متشـكلة مــن ال ــة أنظمــة (معنــوي وصــوري وســياقي) .هنــاا عالقــات
وطيــدة بــني هــذ األنظمــة حبيـ أنّ النظــام الصــوري موضــع لــربوز النظــام املعنــوي والنظــام
السياقي موضع لتحقق النظام املعنوي(معىن كل النص ،يتحقـق مـن خـالل السـياق) .مبـا أنّ
حجم املقالة ال يسمح لنا أن نتحدذ عن النظامني الصوري والسـياقي؛ لـذا نؤجـل معاجلتـهما
إىل فرصــة أخــرى ونتنــاول النظــام املعنــوي فقــط .ليس ـ اللغــة جمموعــة مــن التراكيــب بــل
جمموعة من الوظائف الل من خالهلا تتحقق املعاين الإال ة كما يلي:
املعىن التجريو «اللغة وسيلة لتبيني أفعالنا وأفكارنا عـن العـامل اخلـارجي والعـامل الـداخلي
ولتمإيــل ه ـذ الوظيف ــة م ــن اللغ ــة ،ال ب ـدّ أن نس ــتخدم بُني ــة "التعدي ــة" .1ه ــذ البني ــة تتجل ــى يف
"العمليــات"2وبواســطة "مشــاركي العمليــة" 3و"العناصــر الظرفيــة" ،4حتقــق املعــىن التجــريو وهنــا
ينبغي أن نشـري إىل أنّ عـدة مشـاركي العمليـات تعـود إىل نـوع العمليـات» (هاليـدي ومتيسـن:2004 ،
 .)169مبا أ ّن العمليـات تلعـب دورا هامـا يف املعـىن التجـريو ،فهنـا نتحـدذ عـن العمليـات ـ ـ ولـو
خمتصرا ـ مث نشري إىل مشاركيها وبعدمها ،ننظر إىل أنواع العناصر الظرفية نظرة عابرة.
العمليــات «تــدل َّعل ـى احلــدذ ،الشــعور ،العالقــة ،التعامــل ،الك ـالم والوجــود وتنقســم إىل
نوعني :النوع األصلي يشتمل على العمليات املادية ،الذهنية ،العالئقية والنـوع الفرعـي يشـتمل
على العمليات السلوكية ،الكالمية والوجودية).
 .1العمليــة املاديــة :5يف هــذ العمليــة" ،العامــل"( 6شــخص أو شــيء) يك ـون مشــاركا فعــاال
ويقوم بعمل كالشـراء والبيـع وغريمهـا أو يقـع حـدذ مإـل انكسـر ،احتـرق و ...وهنـاا عنصـر
آخر يلعب دورا جزئيا يف هذ العملية ويتو ر هبا ،وهو عنصر "اهلدف"؛7ألن عبارة عن نتيجـة
العملية أو أ ر العملية الل قام هبا العامل» (هاليدي ومتيسن.)179 :2004 ،

1. Transitivity
2. Process
3. Participants of process
4. Circumstantial elements
5. Material process
6. Actor
7. Goal
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 .2العمليــة الذهنيــة« :1هــذ العمليــة تــدلّ علـى الشــعور واألفكـار ،واإلدراا ومــن مناذجهــا
أفعال تدلّ على احلبّ ،االنزجار واإلدراا ...هذ العملية متكونـة مـن "املشـعِر" 2و"الظـاهرة"»3
(هاليدي ومتيسن.)197 :2004 ،
 .3العملية العالئقية«:4هذ العملية تدلّ على العالقة بني املفهومني والقضية األصـلية هـي
5
بيان احلالة وملكية الشيء .إنّ العمليات العالئقية تنقسم إىل قسـمني :القسـم األول "يصـف"
موجــودا .يف هــذ احلال ـة (احلالــة الوصــفية "اإلســنادية") تُعــزو خصــلة أو صــفة إىل املوجــود
وتبيّن العالقة بني ظاهرة وصـفة .هـذ العمليـات مشـتملة علـى مشـاركي "حامـل" 6و"خصـلة".7
8
"احلامل" هوية يف اخلارج و"اخلصـلة" تكـون صـفتها مإـل هـي مجيلـة .القسـم الإـاين "يعـرف"
هوية .ويف هذ احلالة تعزو هويـة إىل املوجـود أي ،عنصـر يُعـرّف هويـة أخـرى .هنـاا عالقـة
ضا لة بني الطرفني وظـاهرة (مُعـرتف) 9تعـرّف ظـاهرة أخـرى (معـرف) 10ويف هـذا القسـم،
األفعال الربطية 11تدلّ على معىن التساوي؛ فإنّ طريف العالقة يسـتطيعان أن يُزحيـا (معـرف
 +مع ـرتف :مــاري  +اســم صــديقي أو اســم صــديقي  +مــاري)» (هاليــدي ومتيســن-210 :2004 ،
 .)211عل ـى أس ــاس م ــا تق ـدّم ف ــإنّ «العب ــارات ال ــل ختت ــار العملي ــات العالئقي ــة ،ختت ــار ب ــني
التعادلية والنعتية» (أمحد حنلة.)144 :2001 ،
 .4العمليــة الســلوكية« :12هــذ العمليــة تشــري إىل ســلوكيات اإلنســان النفســية ،البيولوجيــة،
الفيزيولوجيــة كالضــحك والبك ـاء وغريمهــا .هــذ العمليــة ،متكونــة مــن مشــارا ذك ـي يس ـمّى
"السالك" 13وأحيانا تتحلّى هذ العملية بالعناصر الظرفية.

1. Mental process
2. Senser
3. Phenomenon
4. Relational process
5. Characterize
6. Carrier
7. Attribute
8. Identify
9. Identifier
10. Identified
11. Linking verbs
12. Behavioral process
13. Behaver
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 .5العملية الكالمية :1يف هذ العملية ،نالحظ ظاهرة "الكالم" وهـي تشـتمل علـى القائـل،
املقول 2واملتلقي.
3
 .6العملية الوجودية  :هذ العمليـة ،تتحـدذ عـن وجـود ظـاهرة أو عـدمها» (هاليـدي ومتيسـن،
 .)257-248 :2004و«يف اللغة العربية هذ العملية تُبيّن بواسـطة أفعـال كــ"يوجد" وقيـود كــ"هناا،
مثة" بينما يف اإلجنليزية كلمة " "thereتتولّى تبيني هذ العملية» ( .)204 :2016 ،
مشاركو العمليات
ملشاركي العمليات دور هام يف وقوع العمليات؛ ألنّهم يستطيعون أن يكونوا عاملي العمليـة أو
أن يك ونوا معموي العملية أو يتمتعوا بالعمليات .يف قسم العمليات ،حتد نا عن مشاركي كل
عملية.

العناصر الظرفية
«العناصر الظرفية عناصر تتحدذ عن الزمان واملكان ...وتنقسم إىل تسعة أقسام" :املدى"،4
"الظ ــريف"( ،5املكـ ـان والزم ــان) "احلال ــة"" ،6الس ــبب"" ،7االحتم ــال"" ،8املص ــاحبة" 9أو املعي ــة،
"الدور"" ،10املوضوع"" ،11رؤية النظر"( »12هاليدي ومتيسن.)276-262 :2004 ،
املعىن التبادي
من وجهة نظـر هاليـدي ،إننـا «إذا اسـتخدمنا اللغـة واجلمـل لنتحـدذ مـع اآلخـرين ،فسـنخلق

1. Verbal process
2. Verbiage
3. Existential process
4. Extent
5. Location
6. Manner
7. Cause
8. Contingency
9. Accompaniment
10. Role
11. Matter
12. Angel
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املعــىن التبــادي فينبغــي أن نعتــرب "اجلملــة كالتبــادل"1؛ ألهنــا تتحقــق عــن تبــادل القائــل مــع
املخاطب .يف هذا التبادل ،القائل واملخاطب كالمهـا يُعتـربان كـركنني أساسـيني يف العالقـات
التبادليــة ويلعبــان دورا حانــا يف التبــادل حبي ـ أنّ القائــل يطــرح ســؤاال لكســب املعلومــات
واملخاطب يدخل يف احلوار ويردّ علي فإنّ كـل األعمـال الكالميـة يف هـذا التبـادل ،تـدور حـول
حمور "اإلعطاء"(2املعلومات أو اخلدمات) و"املطالبة"( 3املعلومات أو اخلـدمات) .بتعـبري آخـر
ما يتبـادل بينـهما هـو املعلومـات واخلـدمات وإذا لعـب التبـادل دور اإلعطـاء ،فاملخاطـب يـدعو
إىل استســالم وإذا لعــب التبــادل دور املطالبــة ،فيجــب تنفيــذها عل ـى املخاطــب .ففــي أمــر
7
6
5
4
التبادل ،يستفاد من اآلليات األربعة وهـي "االقتـراح" "،اخلـرب" " ،األمـر" و"السـؤال" » (هاليـدي
ومتيسـ ــن .)110-106 :2004 ،فقسـ ــم مـ ــن ك ــل الـ ــنص خمـ ــتص بالتبـ ــادل بـ ــني احلاضـ ــرين يف
العالقات .يف إطار األدوار اللغوية ،مشاركو احلدذ (احلركة) الكالمي ،يرتبطون بعضهم مع
الــبعض اآلخــر ويتبــادلون اخلــرب واألمــر والســؤال واالقتــراح بــني أنفســهم .إنّ البنيــة التبادليــة
«تتكـون من البنيتني :األوىل" :بنية الصيغة" 8والإانية :بنية" الباقي" .9إنّ بنية "الصـيغة" متكونـة
مــن "الفاعــل" 10و"العنصــر احملــدود"" .11الفاعــل" فريــق انــي أو ضــمري شخصــي يتطــابق مــع
الفعل شخصا وعددا و"صالحية" 12اجلملة تعود إليـ وهـو مسـؤول ملـا يقـع و"العنصـر احملـدود"
عنصـ ــر خيـ ــرج اجلملـ ــة عـ ــن احلالـ ــة االنتزاعيـ ــة ويـ ــبني األدوار الإال ـ ــة وهـ ــي "الوقتيـ ــة"،13
"القطبية"" ،14الصيغية"( 15هاليدي ومتيسن.)116-111 :2004 ،

1. Clouse as exchange
2. Giving
3. Demanding
4. Offer
5. Statement
6. Command
7. Question
8. Structure of the mood
9. Residue
10. Subject
11. Finite Element
12. Validity
13. Temporality
14. Polarity
15. Modality
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إنّ الوقتيــة« :تتحــدذ عــن زمــن احلــدذ والقطبيــة :تــدلّ علـى التبــاين بــني املإبـ واملنفــي.
اجلملــة املوجبــة تك ـون خاليــة مــن العالمــات بينمــا اجلملــة املنفيــة تك ـون متحليــة بالعناصــر
اإلضــافية مإــل  notيف اإلجنليزيــة .وأمّــا الصــيغية" :تــدلّ عل ـى الــدرجات الوســطى بــني yes
(املإب ) و( Noاملنفى) وتتحدذ عن عدم الوضوح واالطمئنـان واإللـزام والرغبـة .ودرجا ـا
تنقسم إىل أربعة أقسام:
2
 .1درجـة االحتمــال 1الوســطى تتمإـل يف عبــارات "لعـلّ ،قطعـا وغريهــا" .2 .درجــة "التنــاوب"
الوســطى تتمإــل يف عبــارات "دائمــا ،عــادة ،أحيانــا" .3 .درجــة "اإللــزام" .4 .3درجــة "الرغبــة"»4
(هاليــدي ومتيســن .)147-143 :2004 ،فالصــيغية مفهومــة معنويــة تتحــدذ عــن وجهــة نظــر القائــل
حول حمتوى اجلملة وبرأي هاليدي أهنا حتمل املفاهيم األربعة وهي االحتمال والتناوب واإللزام
5
والرغبـ ــة .وعلـ ــى أسـ ــاس هـ ــذ املفـ ــاهيم ،فـ ــإنّ هاليـ ــدي يقسّ ـ ـم «الصـ ــيغية إىل "املعرفتيـ ــة"
و"اإللزاميـ ــة"( »6هاليـ ــدي ومتيسـ ــن .)618 :2004 ،يف الصـ ــيغية املعرفتيـ ــة ،القائـ ــل يب ــيّن اإلمك ــان
واالحتمال وقطعية حمتوى اجلملة؛ فإنّ مفـاهيم االحتمـال والتنـاوب والرغبـة تُجعاـل يف الصـيغية
املعرفتيــة .ويف الصــيغية اإللزاميــة ،القائــل يريــد أن يلــزم نفسـ أو خماطبـ علــى أمــر ،فمفهــوم
اإللزام يُجعال يف الصيغية اإللزاميـة .يف اللغـة اإلجنليزيـة السـتعراض مفهـوم الصـيغية ،نسـتفيد
مــن كلمــات "…  "can, must, maybe,وأعمــال األمــر والســؤال واخلــرب واالقتــراح الكالميــة
وقيود "…  ."always, sometime, probably ,وأمّا يف اللغة العربية حروف "لي  ،قـد ،لعـل
وغريها" وقيود "دائما ،حتمـا وغريمهـا" وأعمـال األمـر واخلـرب واالسـتفهام وااللتـزام" الكالميـة،
7
تقــدر علــى اســتعراض مفهــوم الصــيغية .هنــا ينبغــي لنــا أن نشــري إىل الفــرق بــني "الصــيغة"
و"الصــيغية" .8فــإنّ «الصــيغة بنيــة حنويــة وخمتصــة بالفعــل وكاشــفة عــن موقــف املتحــدذ مــن
احلدذ الفعلي لكـن الصـيغية مفهومـة معنويـة وخمتصـة بكـل اجلملـة وبعـض األحيـان متمإلـة يف
بنيـ ــة الصـ ــيغة .يف اللغـ ــة العربيـ ــة لبيـ ــان الصـ ــيغية ،تُسـ ــتخدام الصـ ــيغ اإلخباريـ ــة ،األمريـ ــة،
1. Degree of probability
2. Degree of usuality
3. Obligation
4. Inclination
5. Epistemic
6. Deontic
7. Mood
8. Modality
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االستفهامية ،االلتزامية والتوكيدية» (الرحياين .)291 :1998 ،أما «عناصـر أخـرى مإـل "حممـول"
و"تكملة"( 2تُعراف مع الفريق االني غالبا) و"ملحق"( 3يُعراف بواسطة الفريق القيدي أو حـرف
اجلرّ وميكن أن يكون أداة الربط وغريها) فليس هلا دور يف تشكيل الصـيغة ونطلـق عليهـا كلمـة
"الباقي"( »4هاليدي ومتيسن.)123-121 :2004 ،

املعىن النصي
«بواســطة اللغــة ،نرتّــب ونعـزّز كالمنــا وحنــاول أن نلحقـ بالســياقات املوجــودة .وإذا حاولـ
اللغــة أن حتــدذ العالقــة بــني نفســها وســياقها فتخلــق نصــا منســجما؛ ألنّ مــا ينتقــل املعــىن هــو
الــنص .املعــىن النصــي يتمإــل يف العناصــر البنيويــة وهــي البنيــتني األوىل بنيــة املبتــدأ 5يس ـمّون
"موضــوعا" أيضــا واخلــرب ،6والإانيــة البنيــة املعلوماتيــة 7ويتمإــل يف العنصــر غــري البنيــوي وهــو
االنس ــجام .8يف البني ــة املبتدئي ــة يبت ــد الكـ ـالم باملبت ــدأ ويُجع ــل الكات ــب يف مركـ ـز الرس ــالة»
(هالي ــدي ومتيس ــن2004 ،م )93 ،هالي ــدي ت ــو ر باللغ ــة اإلجنليزي ــة؛ ل ــذلك ي ــذهب إىل أنّ كــل
عنصر استقرّ يف بداية الكالم فهو مبتدأ .على رأي هاليدي «املبتـدأ مـن حيـ التركيـب ينقسـم
إىل البس ــيط9واملركـ ـب .1 .10املبت ــدأ البسـ ــيط (املبت ــدأ التجـ ــريو) مبت ــدأ يبتـ ــد بالعناصـ ــر
التجريبيــة فكــل واحــدمن العمليــة ومشــاركها والعنصــر الظــريف مإــل "ذهــب ،األصــدقاء ،اليــوم"
يستطيعون أن حيتلوا موضـع املبتـدأ .2 .وأمّـا املبتـدأ املركـب يتكـون مـن أجـزاء خمتلفـة ويشـتمل
على املبتدأ النصي واملبتدأ التبادي" .فوخاف" يكون منوذجا من املبتدأ النصي و"أمل يعلم" يكون
منوذجــا مــن املبتــدأ التبــادي .املبتــدأ املركـب ينقســم إىل أربعــة ضــروب .1 .املبتــدأ املركـب مــن
الضرب األول (النصي  +التجـريو) .2 .املركـب مـن الضـرب الإـاين (التبـادي  +التجـريو).
 .3املبتدأ املركب من الضرب الإال (النصـي  +التبـادي  +التجـريو) .4 .املبتـدأ املركـب مـن

1. Predicator
2. Complement
3. Adjunct
4. Residue
5. Theme
6. Rheme
7. Information unit
8. Cohestion
9. Simpel
10. Multiple
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الضرب الرابع (التبـادي  +النصـي  +التجـريو) .املبتـدأ مـن حيـ الـنظم اللغـوي ينقسـم إىل
املبتــدأ املوســوم( :1مبتــدأ يبتــد بالفعــل) .واملبتــدأ غــري املوســوم( :2مبتــدأ ال يبتــد بالفعــل بــل
يبتــد بالفاعــل)» (هاليــدي ومتيســن .)81-68 :2004 ،يف اللغ ــة العربيــة نســق " 3"vsoيك ـون بني ــة
غالبــة وميإّــل الــنمط الفعلـي يف بدايــة الكـالم ،وخيلــق اجلملــة الفعليــة والــنمط االنــي (املبتــدأ
واخلرب) الذي ميإّل اجلملة االنية الل جتعل يف املرتبـة الإانيـة اسـتعماال واسـتخداما فخـروج
عن هذ األساليب جيعل املبتدأ موسومة وااللتـزام هبـذ األسـاليب ،جيعـل املبتـدأ غـري املوسـوم.
واملبتدأ املوسوم أو غري املوسوم ،يعاجلان على أساس البنية التقدمية والتوخرية.
وأمّا البنية املعلوماتية «متكونة من "املعلوم القدمي" 4و"املعلوم اجلديد" 5وعلى خالف البنية
املبتدئيـة ،فــإنّ املخاطـب يُجعاــل يف مركـز الكــالم؛ ألنّ نفـس املخاطــب هـو الــذي يعـيّن أيــا مــن
املعلومات تكون عند قدمية أو أيا منـها تكـون جديـدة .إذا كـان املبتـدأ معلومـا قـدميا واخلـرب
معلومــا جديــدا فاجلملــة تك ـون غــري موســومة وإذا وقــع عك ـس هــذ القضــية ،فاجلملــة تك ـون
7
موسومة .من العوامل الل تؤدي إىل "وسم" 6اجلملة ،ميكننا أن نشـري إىل "عمليـة املوضـعية"
الل ،تنتقل عبارة من اجلملـة ،إىل بدايتـها وتعطـي املعلومـات اجلديـدة إىل السـامع» (مهـاجر
ونبـ ــوي56-41 :1393 ،؛ هاليـ ــدي ومتيسـ ــن .)93-87 :2004 :مبـ ــا أنّ «البنيـ ــة املعلوماتيـ ــة يف اللغـ ــة
اإلجنليزية تتعني بواسطة موسيقى الكالم؛ فإنّ جهة تعيني املعلوم القدمي واجلديد ،ينبغي لنا
أن نســتعني مبــا يعيننــا مــن قواعــد اللغــة العربيــة ومــن الــنظم اللغــوي؛ ألنّ نظــم اللغــة العربيــة
اللغــوي مــتغري وح ـرّ بينمــا نظــم اللغــة اإلجنليزيــة اللغــوي يكــون ابتــا» (سيدقاســم .)1393 ،إنّ
اإلض ــافة علـ ـى دور العناص ــر البنيوي ــة يف إنش ــاء املع ــىن النص ــي ،عنص ــر غ ــري البني ــوي أي
"االنســجام" يكـون مــؤ را يف خلــق املعــىن النصــي .إنّ هاليــدي وحســن ،يف ســنة 1985م قســما
االنسـ ــجام إىل قسـ ــمني :النحـ ــوي واللغـ ــوي« .االنسـ ــجام النحـ ــوي يشـ ــتمل علـ ــى "اإلحالـ ــة"،8

1. Marked
2. Unmarked
3. Verb + subject + object
4. Given
5. New
6. Markedness
7. Topicalization
8. Refrence
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"االستبدال"" ،1احلذف" ،2واالنسـجام اللغـوي يشـتمل علـى" التكـرار"" ،3التـرادف"" ،4التضـاد"،5
"العالقة اجلزء والكل"" ،6التسـاوي"" ،7التشـاب "" ،8التسـمية"( »9هاليـدي وحسـن.)52-49 :1989 ،
هنــا ينبغــي أن نــذكر أنّ ســبب اختيــار مصــطلح "االنســجام" مــن بــني املصــطلحات األخ ــرى
كالتماسك واالتساق وغريمها ،يعود إىل شيوع هذا املصـطلح بـني البـاحإني وداللتـ الواضـحة
على املفهوم املراد يف لسانيات النص.

التحليل اللساين لآليات

املعىن التجريو

اجلملة

العملية ونوعها

مشاركي العملية

فَإِذَا بارِقا الْباصارُ ﴿ ﴾۷القيامة

برق:مادي

العامل :البصر ،اهلدف---:

العناصر الظرفية
ونوعها
----

واخاسافا الْقَمارُ ﴿ ﴾۸القيامة

خسف :مادي

العامل :القمر ،اهلدف---:

---

واجُمِعا الشمْسُ واالْقَمارُ ﴿ ﴾۹القيامة

مجع :مادي

العامل :حمذوف ،اهلدف :الشمْسُ واالْقَمارُ

----

فَإِذَا النُّجُومُ طمِسا ْ ﴿ ﴾۸املرسالت

طمس :مادي

العامل :حمذوف  ،اهلدف :النُّجُومُ

----

واإِذَا السمااءُ فرِجا ْ ﴿ ﴾۹املرسالت

فرج :مادي

العامل :حمذوف ،اهلدف :السمااءُ

---

واإِذَا الْجِباال نُسفَ ْ ﴿ ﴾۱۰املرسالت

نسق :مادي

العامل :حمذوف ،اهلدف :الْجِباال

---

واإِذَا الرُّسُل أقِّتا ْ ﴿ ﴾۱۱املرسالت

أقت  :مادي

العامل :حمذوف ،اهلدف :الرُّسُل

---

أَلَمْ نُهْلِكِ الْوَولِنيا ﴿ ﴾۱6املرسالت

هنلك :مادي

العامل :حنن ،اهلدف :الْوَولِنيا

---

إِذَا السمااءُ انْفَطَراتْ ﴿ ﴾۱االنفطار

انفطرت :مادي

العامل :هي ،اهلدف---:

---

واإِذَا الْكَوااكِبُ انْتاإَراتْ ﴿ ﴾۲االنفطار

انتإرت :مادي

العامل :هي ،اهلدف---:

---

واإِذَا الْبِحاارُ فجتراتْ ﴿ ﴾۳االنفطار

فجّرت :مادي

العامل:حمذوف ،اهلدف :الْبِحاارُ

---

واإِذَا الْقبُورُ بُعْإِراتْ ﴿ ﴾4االنفطار

بعإرت :مادي

العامل:حمذوف ،اهلدف :الْقبُورُ

---

إِذَا السمااءُ انْشاقَّ ْ ﴿ ﴾۱االنشقاق

انشق  :مادي
أذن  :مادي
حقّ  :عالئقي
اسنادي

العامل :هي ،اهلدف---:

---

العامل :هي
احلامل :السماء ،اخلصلة :حقّ

-----

واأَذِنا ْ لِرابتهاا واحُقَّ ْ ﴿۲و ﴾5االنشقاق

1. Substitution
2. Ellips
3. Repetition
4. Synonysm
5. Antonymy
6. Meronymy
7. Equivalence
8. Semblance
9. Naming
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واإِذَا الْوَرْضُ مُدتْ ﴿ ﴾۳االنشقاق

مجلة اللغة العربية وآدابها ،السنة الخامسة عشر ،العدد األول ،ربيع 1440

إِذَا زُلْزِلَ ِ الْوَرْضُ زِلْزاالَهاا ﴿ ﴾۱الزلزال

مدّت :مادي
ألق  :مادي
ختلّ  :مادي
زُلْزِلَ ِ :مادي

العامل :حمذوف ،اهلدف :الْوَرْضُ
العامل :هي ،اهلدف :ما
العامل :هي ،اهلدف---:
العامل :حمذوف ،اهلدف :الْوَرْضُ

------زِلْزاالَهاا:حالة

واأَخْراجا ِ الْوَرْضُ أَ ْقَالَهاا ﴿ ﴾۲الزلزال

أَخْراجا ِ :مادي

العامل :األرض ،اهلدف :أَ ْقَالَهاا

---

ياوْمائِذٍ تُحادتذ أَخْبااراهاا ﴿ ﴾4الزلزال
ياوْمائِذٍ ياصْدُرُ الناسُ أَشْتااتًا لِيُراوْا
أَعْماالَهُمْ ﴿ ﴾6الزلزال

تُحادتذ:كالمي

القائل :هي ،املقول :أَخْبااراهاا

ياوْمائِذٍ:زمس

ياصْدُرُ :مادي
لِيُراوْا:ذهس

العامل :الناس ،اهلدف---:
املشعر :حمذوف،الظاهرة :أَعْماالَهُمْ

ياوْمائِذٍ :زمس

واأَلْقَ ْ ماا فِيهاا واتاخالَّ ْ ﴿ ﴾4االنشقاق

اسـتنادا علــى اجلـدول تبـيّن أنّ .1 :حقيقــة األحـداذ قبــل القيامــة كانفطـار الســماء وانتشــار
الكواكب وتفرّقها ،وانتزاعها من أماكنها ،وتفجري البحار وامتزاج مياهها وبعإرة القبور وإخـراج
ما فيها من األموات وغريها ،تتمإل يف لغة حافلة بالعمليات املادية؛ ألنّ أشراط الساعة تقتضـي
أن تك ـ ون األفعــال ماديــة وهــذا االســتعمال يســاعد النــاس علــى أن جيســموا األحــداذ بســهولة
ويتــو رون هبــا؛ ألننــا «إذا متس ـكنا بالعمليــات املاديــة يف تكلمنــا ونصوصــنا فقــدرتنا علــى احل ـ ّ
والترغيب تكإر؛ ألهنا أكإر موضـوعية وملموسـة أكإـر» (يپيـنگ .)2014 ،واألفعـال املسـتخدمة
كـ"زلزل وغري " تؤكد قولنا؛ ألنّ يدلّ على حركة عظيمة شـديدة حبيـ أنّ كـل النـاس يشـعر هبـا
ويعتريهم الفزع لشدة زلزلتـها .2 .األفعـال املاديـة تسـاعد قـرّاء القـرآن علـى أن جيعلـوا أحـداذ
القيامة نصب أعينهم ويُعدّوا أنفسهم حللول يوم البع الذي ال يتّضح زمن وقوعـ  .3 .االنتشـار
الواسـع للعمليــات املاديــة يبـيّن تنســيق نظــام التعديــة مــع فضــاء مضــطرب قبــل يــوم القيامــة.4 .
﴿وأ َِذنَ ْْ لَِربأ َها َو ُح َّق ْْ﴾ ،يدلّ علـى أنّ خصـلة السـماء واألرض
استخدام العملية العالئقية يف آية َ
هي أن تكونا مطيعـتني هلل (يف الواقـع السـماء واألرض تكونـان "حـاملتني" وخصـلة التبعيـة تُسـناد
إليهمــا) .5 .يف اآليــة الإانيــة واخلامســة مــن ســورة "االنشــقاق" ،نفضّــل أن نعتــرب "أذنـ " عمليــة
مادية؛ ألنّ السـالك يف العمليـة السـلوكية ،جيـب أن يكـون موجـودا ذكيّـا بينمـا "السـماء واألرض"
موجودتان غري ذكيتني« .6 .من طرق إخفاء "العامل" هي اسـتخدام األفعـال اجملهولـة» (تامسـون،
 .)96 :2014وهنا نرى أنّ أكإر األفعال جمهولة و"العامل" يف بعض اآليات حمذوف ألمهية «نفس
العمــل وحصــول الفعــل ال تعــيني فاعلـ ؛ ألنّ فاعــل هــذ األفعــال هــو اهلل تعــاىل إذ ال يقــدر عليهــا
غري » (ابن عاشـور .)425/29 :1984 ،يف اآليـات األخـرى "العامـل" مسـتتر ومصـدر خملوقـات اهلل
وهـي ليسـ عاملــة حقيقيـة بــل جمازيــة؛ ألهنّــا تكـون حتـ أوامــر اهلل .علـى ســبيل املإــال يف آيــة
"أخرج ـ األرض أ قاهلــا" إســناد "اإلخــراج" إىل "األرض" جمــازيّ؛ ألنّ املخــرج احلقيقــي "اهلل"
و"األرض" مكـان للخــروج .7 .كلمــة "زلزاهلــا" تــذكر بعــد عمليــة "زلزلـ " ويؤكــدها وكلمــة "يومئــذ"
تتحدذ عن مطلق الزمان للعمليات فكالمها عنصران ظرفيان.
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املعىن التبادي
اجلملة
فَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـإِذَا باـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرِقا
الْباصارُ﴿﴾۷القيامة
وا خاسا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفا
الْقَمارُ﴿﴾۸القيامة
واجُمِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعا الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمْسُ
واالْقَمارُ﴿ ﴾۹القيامة
فَإِذَا النُّجُومُ طمِساـ ْ﴿﴾۸
املرسالت
واإِذَا الس ـ ـمااءُ فرِجا ـ ـ ْ﴿﴾۹
املرسالت

الصيغة (الفاعل +العنصر احملدود)
الفاعــل :البصــر ،العنصــر احملــدود :مــاض لفظامســتقبل
معىن ،مإب  ،إخباري  ،الصيغية:معرفتية
الفاعــل :القمــر ،العنصــر احملــدود :مــاض لفظامســتقبل
معىن ،مإب  ،إخباري  ،الصيغية :معرفتية
الفاعل:حمذوف،العنصــر احملــدود :مــاض لفظامس ــتقبل
معىن ،مإب  ،إخباري  ،الصيغية :معرفتية
الفاعل:حمــذوف ،العنصــر احملــدود :مــاض لفظامســتقبل
معىن ،مإب  ،إخباري ،الصيغية :معرفتية
الفاعل:حمــذوف ،العنصــر احملــدود :مــاض لفظامســتقبل
معىن ،مإب  ،إخباري  ،الصيغية :معرفتية

الباقي
احملمـ ـ ــول:برق ،تكملـ ـ ــة،---:ملحـ ـ ــق :حـ ـ ــرف
الفاء(اإلستئنافية) ،إذا(صيغية)
احملمول:خس ـ ــف ،تكمل ـ ــة ، ---:ملح ـ ــق:حرف
الواو(العاطفة)
احملمول:مج ـ ـ ــع ،تكمل ـ ـ ــة ، ---:ملح ـ ـ ــق:حرف
الواو(العاطفة)
احملمول:طمسـ ـ  ،تكمل ــة ، ---:ملح ــق :ح ــرف
الفاء(اإلستئنافية) ،إذا(صيغية)
احملمول:فرجـ ـ ـ  ،تكمل ـ ــة ، ---:ملح ـ ــق:حرف
الواو(العاطفة) ،إذا(صيغية)

واإِذَا الْجِبا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
نُسفَ ْ﴿ ﴾۱۰املرسالت
واإِذَا الرُّسُ ــل أقِّتاــ ْ﴿﴾۱۱
املرسالت
أَلَ ـمْ نُهْلِ ـكِ الْ ـوَولِنيا﴿﴾۱6
املرسالت

الفاعل:حمــذوف ،العنصــر احملــدود :مــاض لفظامســتقبل
معىن ،مإب  ،إخباري  ،الصيغية :معرفتية
الفاعل:حمــذوف ،العنصــر احملــدود :مــاض لفظامســتقبل
معىن ،مإب  ،إخباري  ،الصيغية :معرفتية
الفاعل:حنن،العنصـ ــر احملـ ــدود :مضـ ــارع لفظـ ــا مـ ــاض
معىن ،منفي،استفهامي ،الصيغية :معرفتية

إِذَا السـمااءُ انْفَطَ ـراتْ﴿﴾۱
االنفطار
واإِذَا الْكَوااكِبُ انْتاإَراتْ﴿﴾۲
االنفطار
واإِذَا الْبِحا ــارُ فجتـ ـراتْ﴿﴾۳
االنفطار
واإِذَا الْقبُ ــورُ بُعْإِـ ـراتْ ﴿﴾4
االنفطار
إِذَا السـ ـمااءُ انْشاـ ـقَّ ْ﴿﴾۱
االنشقاق
واأَذِناـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ لِرابتها ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
واحُقَّ ْ﴿۲و ﴾5االنشقاق

الفاعل:هي ،العنصر احملدود :ماض لفظامستقبل معىن،
مإب  ،إخباري  ،الصيغية :معرفتية
الفاعل:هي ،العنصر احملدود :ماض لفظامستقبل معىن،
مإب  ،إخباري  ،الصيغية :معرفتية
الفاعل:حمــذوف ،العنصــر احملــدود :مــاض لفظامســتقبل
معىن ،مإب  ،إخباري  ،الصيغية :معرفتية
الفاعل:حمــذوف ،العنصــر احملــدود :مــاض لفظامســتقبل
معىن ،مإب  ،إخباري  ،الصيغية :معرفتية

احملمول:نسـ ــق  ،تكملـ ــة ، ---:ملحـ ــق :حـ ــرف
الواو(العاطفة) ،إذا(صيغية)
احملمول:أقت ـ ـ  ،تكملـ ــة ، ---:ملحـ ــق :حـ ــرف
الواو(العاطفة) ،إذا(صيغية)
هنلـ ـ ـك ،تكمل ـ ــة :الْـ ـ ـوَولِنيا ،ملحق:أ(ص ـ ــيغية)،
ال(قطبية)
احملم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول:انفطرت ،تكملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة، ---:
ملحق:إذا(صيغية)
احملم ــول:انتإرت ،تكمل ــة ، ---:ملح ــق :ح ــرف
الواو(العاطفة) ،إذا(صيغية)
احملم ــول:فجّرت ،تكمل ــة ، ---:ملح ــق :حـ ــرف
الواو(العاطفة) ،إذا(صيغية)
احملمـ ــول:بعإرت ،تكملـ ــة ،---:ملحـ ــق :حـ ــرف
الواو(العاطفة) ،إذا(صيغية)

واإِذَا الْـ ـوَرْضُ مُ ــدتْ ﴿﴾۳
االنشقاق
واأَلْقَـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ ما ـ ـ ـ ـ ــا فِيها ـ ـ ـ ـ ــا
واتاخالَّ ْ ﴿ ﴾4االنشقاق
إِذَا زُلْزِلَ ـ ـ ـ ـ ــ ِ الْ ـ ـ ـ ـ ــوَرْضُ
زِلْزاالَهاا ﴿ ﴾۱الزلزال

الفاعل:هي ،العنصر احملدود :ماض لفظامستقبل معىن،
مإب  ،إخباري  ،الصيغية :معرفتية
الفاعل:هي،العنصر احملدود :ماض لفظامسـتقبل معـىن،
مإب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،إخبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري  ،الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيغية :معرفتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
/الفاعل:حمذوف،العنصـر احملــدود :مـاض لفظامســتقبل
معىن ،مإب  ،إخباري  ،الصيغية :معرفتية
الفاعل:حمــذوف ،العنصــر احملــدود :مــاض لفظامســتقبل
معىن ،مإب  ،إخباري  ،الصيغية :معرفتية
الفاعل:هي ،العنصر احملدود :ماض لفظامستقبل معىن،
مإب ـ ـ  ،إخبـ ــاري  ،الصـ ــيغية :معرفتيـ ــة /الفاعـ ــل:هي،
العنص ــر احمل ــدود :م ــاض لفظامس ــتقبل مع ــىن ،مإبـ ـ ،
التزامي ،الصيغية :معرفتية
الفاعل:حمــذوف ،العنصــر احملــدود :مــاض لفظامســتقبل
معىن ،مإب  ،إخباري  ،الصيغية :معرفتية

احملمول:انش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  ،تكمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة، ---:
ملحق:إذا(صيغية)
احملمول:أذنـ ـ ـ  ،تكمل ـ ــة ،---ملح ـ ــق :ح ـ ــرف
الواو(العاطفـ ــة)/احملمول:حقّ  ،تكملـ ــة، ---:
ملحق :حرف الواو(العاطفة)
احملمول:م ـ ـدّت ،تكملـ ــة ، ---:ملحـ ــق :حـ ــرف
الواو(العاطفة) ،إذا(صيغية)
احملمول:ألق ـ ـ ـ  ،تكملـ ـ ــة:ما ،ملحـ ـ ــق :حـ ـ ــرف
الواو(العاطفـ ــة)/احملمول:ختلّ  ،تكملـ ــة، ---:
ملحق :حرف الواو(العاطفة)
احملمول:زُلْزِلَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ ،تكملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة، ---:
ملحق:إذا(صيغية)
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واأَخْراجاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ الْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوَرْضُ
أَ ْقَالَهاا ﴿ ﴾۲الزلزال
ياوْمائِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذٍ تُحا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدتذ
أَخْبااراهاا ﴿ ﴾4الزلزال
ياوْمائِذٍ ياصْدُرُ الناسُ أَشْتااتًا
لِيُ ـ ـ ـ ـراوْا أَعْماـ ـ ـ ــالَهُمْ ﴿﴾6
الزلزال

مجلة اللغة العربية وآدابها ،السنة الخامسة عشر ،العدد األول ،ربيع 1440
الفاعــل:األرض ،العنصــر احملــدود :مــاض لفظامســتقبل
معىن ،مإب  ،إخباري  ،الصيغية :معرفتية

احملمولَ:أخْرا اج ِ ،تكملة :أَ ْقَالَهاا ،ملحـق :حـرف
الواو (العاطفة)
احملمول:تُحادتذ ،تكملة :أَخْبااراهاا ،ملحق---:

الفاعل:الناس ،العنصـر احملـدود :مضـارع لفظـا مسـتقبل
معىن ،مإب  ،إخباري  ،الصيغية :معرفتية
الفاعل:حمذوف،العنصـ ـ ــر احملدود:مضـ ـ ــارع التزامـ ـ ــي،
مإب  ،التزامي ،الصيغية :معرفتية

احملمول:ياصْدُرُ ،تكملة ، ---:ملحق---:
احملم ـ ــول:يُراوْا ،تكمل ـ ــة :أَعْما ـ ــالَهُمْ ،ملح ـ ــق:الم
ناصبة

الفاع ــل:هي ،العنص ــر احملدود:مض ــارع لفظ ــا مس ــتقبل
معىن ،مإب  ،إخباري ،الصيغية :معرفتية

على ضوء املعطيات املوجودة يف اجلدول املذكور ميكننـا أن نقـول .1 :يف بعـض اآليـات ،الفاعـل
احلقيقــي (اهلل) حمــذوف؛ ألنّ اجلملــة بســبب شــهرة فاعلــها ،مبنيــة للمجهــول ويف بعــض اآليــات،
الفاعل مستتر وتقدير "هي" عائدة إىل خملوقات اهلل كاجلبـال والنجـوم .علـى أي حـال ،صـالحية
(اعتبار ومسؤولية) اآليات تعود إىل اهلل ،فاآليات حتظـى بنصـيب وافـر مـن االهتمـام .ويف بعضـها
الفاعل اسم ظاهر وصريح وخاصة يف اآليـات الـل تتحـدذ عـن خـروج النـاس مـن قبـورهم لرؤيـة
أعمــاهلم .2 .يف كــل اآليــات ،القطبيــة موجبــة و«مبيّنــة يقــني املــتكلم عــن كالم ـ » (آيــوال2013 ،م).
وأيضــا آيــة "أمل هنلــك األولــني"؛ قطبيتــها موجبــة؛ ألنّ االســتفهام يف هــذ اآليــة خيــرج عــن معنــا
األصلي ويدلّ على التقرير .3 .يف كل اآليات ،الصيغية معرفتية وكل الصيغ إخباريـة (هنـا يف كـإري
من اآليات ،الصـيغ باعتبـار "إذا" إخباريـة وإ ّال فـإ ّن الصـيغة الشـرطية تـد ّل علـى االلتـزام) إ ّال آيـل
ِ ِ ِ
ين﴾ و﴿لِيُ َرْوا أَ ْع َم ال َُه ْم﴾ الل ــتني ص ــيغتهما عل ــى الترتي ــب اس ــتفهامية تقريري ــة
﴿أَلَ ْم نُ ْهل ك ْاأل ََّول َ
والتزامية .إنّ اهلل متوكد من وقـوع حـوادذ قبـل يـوم القيامـة وتوكّـد هـذا واضـح يف االسـتفادة مـن
األداة "إذا" الشرطية الل تتحدذ عن قطعية ما سـيقع .إنّ املـتكلم (اهلل) يف الصـيغ اإلخباريـة ،ال
يتوقع استجابة واضحة من السامع وال يريد إال تنبي الناس عن أحداذ قبل يوم القيامـة وتنبـيههم
عــن التغــيري يف نظــام الكــون فاملخــاطبون ليســوا قــادرين علــى القيــام حبــدذ أمــام مــا يســمعون وال
يســتطيعون أن حيضــروا يف التبــادل فيستســلمون املعلومــات (اآليــات) فقــط دون أي تــدخّل ومــدى
مشاركتهم يف أمر التبادل ،يتراجع إىل أد درجة ضكنة فيخلق التبادل أحادي اجلانب مـن أجـل
عدم حضور املخاطبني ودورهم املباشر .4 .يف اآلية السادسة عشرة من سورة "املرسـالت" ،صـيغة
الفعــل اســتفهامية لكنــها ختــرج مــن معــىن االســتفهام وتــدلّ علــى التقريــر .ففــي هــذ اآليــة ،يــدخل
املخاطب يف التبادل وخيلق التبادل الإنائي؛ ألنّ اهلل يتوقع نوعا من االستجابة من جانب املخاطـب
وهدفـ مــن هــذ الصــيغة االســتفهامية الــل تالهــا النفــي ،أخــذ التقريــر (مــن جانــب املخاطــب)
وتوكيــد احلقيقــة وهــي «هالكــة قــوم نــوح وعــاد ومثــود الــذين يكــذبون رســلهم» (الطربســي:1427 ،
 .)177/10وليس اهلدف كسب املعلومات؛ ألنّ إحاطة علم شـاملة .5 .اآليـات حافلـة باألفعـال الـل
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تكون ماضية لفظا ومستقبلة معىن .ويف احلقيقة نشـاهد اإلخبـار بالفعـل املاضـي عـن املسـتقبل مل
يُوجاد بعد؛ ألنّ «املاضي أبلغ وأوكد يف حتقيق الفعل وإجياد ويدلّ على وجود الفعل وكونـ مقطوعـا
ب » (ابن األ ـري ،ال تـا .)185/2 :ففـي اآليـات الـل حتـد نا عنـها ،األفعـال املاضـية ختـرج عـن داللتـها
األصلية على املاضي لتدلّ على املستقبل القطعي وحتمية الوقوع.
املعىن النصي
يف بنية املبتدأ واخلـرب« ،إذا وجـدنا عنصـرا مـن العناصـر التجريبيـة (كاملشـاركني ،العناصـر
الظرفية والعملية) فهناا ينتهي املبتدأ ويُعتبار ما بعـد خـربا (بعـد حتديـد املبتـدأ التجـريو
نعترب ما بعد خربا)» (هاليدي ومتيسن.)79 :2004 ،

بنية املبتدأ -اخلرب
اجلملة
فَإِذَا بارِقا الْباصارُ ﴿ ﴾۷القيامة

املبتدأ
مركب(:نصي  +تبادي  +جتريب)،غري موسوم،نصي

الْباصارُ

واخاسافا الْقَمارُ ﴿ ﴾۸القيامة

مركب( :نصي  +جتريب) ،غري موسوم،نصي

الْقَمارُ

واجُمِعا الشمْسُ واالْقَمارُ ﴿ ﴾۹القيامة

مركب( :نصي  +جتريب) ،غري موسوم،نصي

الشمْسُ واالْقَمارُ

فَإِذَا النُّجُومُ طمِسا ْ ﴿ ﴾۸املرسالت

مركب(:نصي  +تبادي  +جتريب) ،موسوم،نصي

طمِسا ْ

واإِذَا السمااءُ فرِجا ْ ﴿ ﴾۹املرسالت

مركب(:نصي  +تبادي  +جتريب) ،موسوم،نصي

فرِجا ْ

واإِذَا الْجِباال نُسفَ ْ ﴿ ﴾۱۰املرسالت

مركب( :نصي  +تبادي  +جتريب) ،موسوم،نصي

نُسفَ ْ

واإِذَا الرُّسُل أقِّتا ْ ﴿ ﴾۱۱املرسالت

مركب( :نصي  +تبادي  +جتريب) ،موسوم،نصي

أقِّتا ْ

أَلَمْ نُهْلِكِ الْوَولِنيا ﴿ ﴾۱6املرسالت

مركب(:تبادي  +تبادي  +جتريب)،غري موسوم،تبادي

الْوَولِنيا

إِذَا السمااءُ انْفَطَراتْ ﴿ ﴾۱االنفطار

مركب( :تبادي  +جتريب) ،موسوم،تبادي

انْفَطَراتْ

واإِذَا الْكَوااكِبُ انْتاإَراتْ ﴿ ﴾۲االنفطار

مركب( :نصي  +تبادي  +جتريب) ،موسوم،نصي

انْتاإَراتْ

واإِذَا الْبِحاارُ فجتراتْ ﴿ ﴾۳االنفطار

مركب( :نصي  +تبادي  +جتريب) ،موسوم،نصي

فجتراتْ

واإِذَا الْقبُورُ بُعْإِراتْ ﴿ ﴾4االنفطار

مركب( :نصي  +تبادي  +جتريب) ،موسوم،نصي

بُعْإِراتْ

إِذَا السمااءُ انْشاقَّ ْ ﴿ ﴾۱االنشقاق

مركب( :تبادي  +جتريب) ،موسوم،تبادي

واأَذِنا ْ لِرابتهاا واحُقَّ ْ ﴿۲و ﴾5االنشقاق

.1مركب( :نصي  +جتريب)،غري موسوم،نصي
 .2مركب (نصي  +جتريب)،غري موسوم،نصي
مركب( :نصي  +تبادي  +جتريب) ،موسوم،نصي

واأَلْقَ ْ ماا فِيهاا واتاخالَّ ْ ﴿ ﴾4االنشقاق
إِذَا زُلْزِلَ ِ الْوَرْضُ زِلْزاالَهاا﴿ ﴾۱الزلزال

.1مركب( :نصي  +جتريب)،غري موسوم،نصي
 .2مركب (نصي  +جتريب)،غري موسوم،نصي
مركب( :تبادي  +جتريب)،غري موسوم،تبادي

واأَخْراجا ِ الْوَرْضُ أَ ْقَالَهاا﴿ ﴾۲الزلزال
ياوْمائِذٍ تُحادتذ أخْبااراهاا ﴿ ﴾4الزلزال

مركب( :نصي  +جتريب)،غري موسوم،نصي
بسيط( :جتريب) موسوم،جتريب

ياوْمائِـذٍ النــاسُ أَشْ ـتااتًا لِيُـراوْا أَعْماــالَهُمْ ﴿﴾6
الزلزال

.1بسيط( :جتريب)موسوم،جتريب
.2مركب (:نصي  +جتريب) ،موسوم،نصي

انْشا َّق ْ
لِرابتهاا
لإلطاعة(يف التوويل)
مُدتْ
ماا فِيهاا
ما فيها (حمذوف)
الْوَرْضُ زِلْزاالَهاا
الْوَرْضُ أَ ْقَالَهاا
تُحادتذ أَخْبااراهاا
ياصْدُرُ الناسُ أَشْتااتًا /
أَعْماالَهُمْ

واإِذَا الْوَرْضُ مُدتْ ﴿ ﴾۳االنشقاق

اخلرب
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 .1إذا نظرنا إىل اجلدول ،فـنالحظ قلـة املبتـدأ البسـيط وكإـرة املبتـدأ املركـب .2 .يف هـذ
اآليات املبتدأ املركب من الضرب األول (نصي  +جتريب) كرّر عشر مرات ومن الضـرب الإـاين
(تبادي  +جتريب) ورد أربع مرات ومن الضـرب الإالـ (نصـي  +تبـادي  +جتـريب) اسـتُخدِم
تسع مرات ومن الضرب الرابع (تبادي  +نصي  +جتريب) ما استخدِما .3 .إنّ العناصر ك ـ"واو،
فــاء وغريهــا" الــل تســتقرّ يف بدايــة اآليــات و«لــيس هلــا دور يف النظــام التجــريو والتبــادي»
(اهلنداوي .)209 :2016 ،تشكّل املبتدأ النصـي الـذي يسـاعد علـى نصـية الـنص .4 .ليسـ اآليـات
جمموعة عشوائية من اجلمل بل جديرة بون تُسمّى نصا؛ ألنّ املبتدأ النصي يكـرّر مـرات عديـدة
ومــن أجــل إحلــاق اجلمــل الالحقــة بالســابقة وبواســطة الــربط بــني أجــزاء اخلطــاب الواحــد مبــا
تقدمـ مــن وســائل الــربط وخصــائص الســياق ،يســاهم يف انســجام خطــاب اآليــات .5 .إذا كـان
املبتدأ تبادليا ولفق مع العناصر التجريبيـة الـل جتـيء بعـد «فيتحـدد وجهـة نظـر املـتكلم حـول
هــذ العناصــر ويــتعني التقــدير وختمــني قائــل الكـالم حــول املوضــوع» (متيســن .)65 :1995 ،وهنــا
نالحظ أنّ هذ القضـية واضـحة يف املبتـدأ املركـب الـذي يبتـد بــ"إذا"؛ ألهنـا دالـة علـى قطعيـة
وقــوع األحــداذ الــل ســيحققها اهلل .6 .كــل املبتــدآت املســتخدمة يف ســورة "القيامــة" (يف آيــات
خمتصة بوشراط الساعة) غري موسومة؛ ألنّ اآليـات تبتـد بوسـلوب " "vsoالـذي نعتـرب أسـلوبا
لغويــا أصــليا للغــة العربيــة .ومجيــع املبتــدآت يف ســورة "املرســالت" موســومة إال اآليــة السادســة
عشــرة .يف هــذ اآلي ــات عــدل ع ــن أس ـلوب " "vsoوعنصــر غ ــري الفعــل جُعِ ــل يف بدايــة الك ـالم
لالهتمــام بالعنصــر املقـدّم والتوكيــد عليـ ففيهــا نشــاهد ظــاهرة وســم املبتــدأ وأيضــا يف ســورة
"االنفطار" ،نالحظ اختيارا واسعا من املبتدأ املوسوم ،وهـذا االختيـار يتـولّى الوظيفـة التماسـكية
ويفضــي إىل االنتبــا إىل العنصــر الــذي وضــع يف غــري موضــع ويــؤدي إىل التصــاق بالعناصــر
األخرى .يف سوريت "االنشقاق" و" الزلزال" استخدم مبتدأ موسوم وغـري موسـوم كالمهـا .7 .يف
آيات مإل ﴿فَِإ َذا النُّج ِ
الس َماتُ فُ ِر َج َْْ ،وإِ َذا ال ِْجبَ ُال نُ ِس َف ْْ﴾ وغريهـا ال نسـتطيع أنّ
َْ ،وإِ َذا َّ
سْ
ُ ُ
وم طُم َ
نقـدّر األفعــال احملذوفــة (بعــد"إذا") مث نعتــرب املبتــدأ غــري موســوم؛ ألنّ املقــام وهــو التحــدذ عــن
أهوال القيامة ،مل يقتض اإلطناب ومن جهة أخـرى تقـدمي املسـند إليـ علـى املسـند يفيـد تقويـة
احلكم .8 .مبا أنّ املوضوع الرئيس يف اآليات ،هو القيامة وأهواهلا ،فنرى أنّ أكإر املبتدآت مإـل
"فَ ـإِذَا با ـرِقا ،واخاسا ـفا ،واإِذَا الْقبُــورُ ،إذَا زُلْزِلَ ـ ِ وغريهــا" تــدور حــول حمــور القيامــة ويف الواقــع،
تعطي إىل السـامع نبـذة عمّـا تتحـدذ عنـ السـورة؛ «ألنّ مـا اخـتري لالسـتقرار يف بدايـة اجلملـة
(موضع املبتدأ) فيؤ ر على االنطباع وتفسري القرّاء عما جييء يف الـنص ويسـاعدهم علـى فهـم
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موض ــوع ال ــنص» (  .9 .)167 :2007 ،االختي ــارات املس ــتمرة م ــن املبت ــدأ ال ــذي يرتك ــز عل ــى
"القيامة" وميتدّ يف كإري من اآليات ،ليس صدفة بـل أمـرا واعيـا يبـيّن نظـم املعلومـات املركزيـة
واحملورية ويظهر انسجام النص.
البنية املعلوماتية
نوع اجلملة
موسوم

اجلملة
فَإِذَا بارِقا الْباصارُ ﴿﴾۷القيامة

املبتدأ /بنيةاملعلومات
فَإِذَا بارِقا:املعلوم اجلديد

اخلرب /بنية املعلومات
الْباصارُ:املعلوم القدمي

واخاسافا الْقَمارُ ﴿ ﴾۸القيامة
واجُمِعا الشمْسُ واالْقَمارُ﴿﴾۹القيامة

واخاسافا:املعلوم اجلديد

الْقَمارُ :املعلوم القدمي

موسوم

فَإِذَا النُّجُومُ طمِسا ْ﴿ ﴾۸املرسالت
واإِذَا السمااءُ فرِجا ْ﴿ ﴾۹املرسالت

واجُمِعا :املعلوم اجلديد
فَإِذَا النُّجُومُ:املعلوم القدمي
واإِذَا السمااءُ:املعلوم القدمي

الشمْسُ واالْقَمارُ :املعلوم القدمي
طمِسا ْ :املعلوم اجلديد
فرِجا ْ :املعلوم اجلديد

موسوم
غري موسوم
غري موسوم

واإِذَاالْجِباال نُسفَ ْ﴿ ﴾۱۰املرسالت

واإِذَا الْجِباال:املعلوم القدمي

نُسفَ ْ :املعلوم اجلديد

غري موسوم

واإِذَا الرُّسُل أقِّتا ْ﴿ ﴾۱۱املرسالت

واإِذَا الرُّسُل:املعلوم القدمي

أقِّتا ْ :املعلوم اجلديد

غري موسوم

أَلَمْ نُهْلِكِ الْوَولِنيا﴿ ﴾۱6املرسالت

أَلَمْ نُهْلِكِ:املعلوم القدمي

الْوَولِنيا :املعلوم اجلديد

غري موسوم

إِذَا السمااءُ انْفَطَراتْ﴿ ﴾۱االنفطار

إِذَا السمااءُ:املعلوم القدمي

انْفَطَراتْ :املعلوم اجلديد

غري موسوم

واإِذَا الْكَوااكِبُ انْتاإَراتْ﴿ ﴾۲االنفطار

واإِذَا الْكَوااكِبُ:املعلوم القدمي

انْتاإَراتْ :املعلوم اجلديد

غري موسوم

واإِذَا الْبِحاارُ فجتراتْ﴿ ﴾۳االنفطار

واإِذَا الْبِحاارُ:املعلوم القدمي

فجتراتْ :املعلوم اجلديد

غري موسوم

واإِذَا الْقبُورُ بُعْإِراتْ﴿ ﴾6االنفطار

واإِذَا الْقبُورُ:املعلوم القدمي

بُعْإِراتْ :املعلوم اجلديد

غري موسوم

إِذَا السمااءُ انْشاقَّ ْ﴿ ﴾۱االنشقاق

إِذَا السمااءُ :املعلوم القدمي

واأَذِنا ـ ـ ـ ـ ْ لِرابتهاـ ـ ـ ــا واحُقَّ ـ ـ ـ ـ ْ﴿۲و﴾5
االنشقاق

واأَذِنا ْ :املعلوم اجلديد

انْشاقَّ ْ :املعلوم اجلديد
لِرابتهاا :املعلوم القدمي
لإلطاعة( :يف التوويل) :املعلوم القدمي

غري موسوم

واإِذَا الْوَرْضُ مُدتْ﴿ ﴾۳االنشقاق
واأَلْقَ ْ ماافِيهااواتاخالَّ ْ﴿﴾4االنشقاق
إِذَا زُلْزِلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ِ الْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوَرْضُ
زِلْزاالَهاا﴿﴾۱الزلزال
واأَخْراجا ِ الْوَرْضُوَ ْقَالَهاا﴿﴾۲الزلزال
ياوْمائِذٍتُحادت وَخْبااراهاا﴿ ﴾4الزلزال
ياوْمائِ ــذٍ ياصْ ــدُرُ النـ ــاسُ أَشْ ــتااتًا لِيُ ــراوْا
أَعْماالَهُمْ ﴿ ﴾6الزلزال

واحُقَّ ْ :املعلوم اجلديد
واإِذَا الْوَرْضُ :املعلوم القدمي
واأَلْقَ ْ :املعلوم اجلديد
ختلّ  :املعلوم اجلديد
إِذَا زُلْزِلَ ِ :املعلوم اجلديد
واأَخْراجا ِ :املعلوم اجلديد
ياوْمائِذٍ تُحادتذ:املعلوم اجلديد
ياوْمائِذٍياصْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدُرُ:املعلوم
اجلديد/لِيُراوْا:املعلوم اجلديد

موسوم
موسوم
غري موسوم

مُدتْ :املعلوم اجلديد
ماا فِيهاا :املعلوم القدمي
ما فيها(حمذوف) :املعلوم القدمي

موسوم
موسوم

الْوَرْضُ زِلْزاالَهاا :املعلوم القدمي

موسوم

الْوَرْضُ أَ ْقَالَهاا :املعلوم القدمي

موسوم

أَخْبااراهاا :املعلوم القدمي
الن ـ ـ ـ ـ ـ ــاسُ أَشْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتااتًا :املعل ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
القدمي/أَعْماالَهُمْ :املعلوم القدمي

موسوم
موسوم
موسوم

مــن خــالل النظــر إىل اجلــدول ،تتــبني بعــض امللحوظــات .1 :فــإنّ اآليــات تشــتمل علــى أربــع
عشــرة مجلــة موســومة وعشــر مجــل غــري موســومة وعلــى أســاس هــذا اإلحصــاء ،أكإــر املعلومــات
اجلديدة استقرت يف موضع املبتدأ وأكإر املعلومات القدمية احتلّ موضع اخلـرب .2 .اجلمـل يف
سوريت "القيامة والزلزلة" موسومة فقط واجلمل يف سوريت "املرسالت واالنفطـار" غـري موسـومة
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وسورة "االنشقاق" حتتوي علـى اجلمـل املوسـومة وغـري املوسـومة .3 .يف سـورة "القيامـة" الكلمـات
املزينــة بــ"أل" مإــل "البصــر" و"القمــر" و" الشــمس والقمــر" معرفــة عنــد النــاس؛ لــذلك جنعلــها يف
فري ــق املعلوم ــات القدمي ــة .واألح ــوال امل ــذكورة يف اآلي ــات مإ ــل "ب ــرق وخس ــف ومج ــع "...كل ــها
ستتحدذ يف القيامة؛ لذلك نعتربها معلومات جديدة .4 .يف سورة "الزلزلة" اسـتقرار املعلومـات
اجلديدة يف موضع املبتدأ ،يفضي إىل الوسم يف اجلمل؛ ألنّ هذ املعلومات علـى خـالف األصـل
تقــع يف موضــع املبتــدأ واملعلومــات القدميــة جتعــل يف موضــع اخلــرب .إنّ زلزلــة األرض وإخــراج
أ قاهلا وحتد ها واخلروج من القبور لرؤيـة أعمـاهلم معلومـات جديـدة؛ ألنّهـا تفضـي إىل دهشـة
﴿وقَ َال ْاإلنْ َسا ُن َما لَ َها﴾ ،يتعجب اإلنسان ضا يقـع وكلمـات "األرض"،
اإلنسان كما يف اآلية الإالإة َ
"أخبارها "و"الناس" معرفة؛ لذلك نعتربها معلومـة قدميـة و"أعمـاهلم" معرفـة وأصـحاهبا عـاملون
مبــا ك ـانوا يعملــون قبــل مــو م ؛ فــإنّ هــذ الكلمــة معلومــة قدميــة .5 .يف ســوريت "املرســالت"
و"االنفطــار" ،املعلومــات القدميــة قــد وقع ـ يف موضــع املبتــدأ وتســهم يف وحــدة الــنص وســهولة
إدراكها؛ ألنّها «مإل لوحة ترشد القراء وتساعدهم علـى أن يفهمـوا هـذ املعـاين مـن أيـن جـاءت
وإىل أيــن تــذهب» (  .6 .)167 :2007 ،يف ســورة "االنشــقاق" بعــض اجلمــل موســومة وبعضــها
غ ــري موس ــومة .ح ــوادذ كانش ــقاق الس ــماء ومــدّ األرض وغريه ــا معلوم ــات جدي ــدة وكلم ــات كـ ـ
"السماء" و"األرض" معلومات قدمية؛ ألهنما منمقتان بـ"ال" ومعروفتان عند الناس.
االنسجام
االنسجام النحوي
 .1اإلحالة
احملال إلي

احمليل
السماء/

النجوم/
اجلبال /الرسل
اهلل
السماء ،الكواكب ،البحار
القبور
السماء
األرض
األرض
الناس

هي (طمس ،فرج ،نسق ،أقتّ )
حنن (هنلك)
هي (انفطرت ،انتإرت ،فجّرت،
بعإرت)،
هي (انشق ،أذن  ،حقّ  )،ربّها
هي(مّدت ،ألق  ،ختلّ  ،أذن ،
حقّ ) فيها ،ربّها
زلزاهلا ،أ قاهلا ،أخبارها ،هي
(حتدّذ)
لريوا ،أعماهلم

نوعها:داخلية(مقالية)قبلية
أوبعدية/أوخارجية(مقامية)
داخلية قبلية

سورة ورقم اآلية
املرسالت8،9،10،11 ،

خارجية
داخلية قبلية

املرسالت16،
االنفطار1،2،3،4،

داخلية قبلية
داخلية قبلية

االنشقاق1،2،
االنشقاق3،4،5،

داخلية قبلية

الزلزال1،2،4،6،

داخلية قبلية

الزلزال6،
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.2احلذف
نوع احلذف

موضع احلذف ورقم اآلية
الدليل(قرينة)

االسم(متعلِّق)
االسم(مفعول)

أذنـ لربّهــا وحقّـ (بــذلك االنقيــاد)
االنشقاق()2،5
واأَلْقَ ْ ماا فِيهاا واتاخالَّ ْ (ما يف باطنها)
االنشقاق ()4

أذن لربّها
واأَلْقَ ْ ماا فِيهاا
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نوعالدليل
داخلية(مقالية)أو
خارجية(مقامية)
داخلية
داخلية

.3االستبدال
واإِذَا السمااءُ فرِجا ْ ﴿ ﴾۹املرسالت /إِذَا السمااءُ انْفَطَراتْ ﴿ ﴾۱االنفطار /إِذَا السمااءُ انْشاقَّ ْ ﴿ ﴾۱االنشقاق
إِذَا زُلْزِلَ ِ الْوَرْضُ زِلْزاالَهاا ﴿﴾۱واأَخْراجا ِ الْوَرْضُ أَ ْقَالَهاا ﴿ ﴾۲الزلزال/ياوْمائِذٍ(تنوين عوض عن مجلـة) تُحاـدتذ أَخْبااراهاـا ﴿ ﴾4الزلـزال/
ياوْمائِذٍ ياصْدُرُ الناسُ أَشْتااتًا لِيُراوْا أَعْماالَهُمْ ﴿ ﴾6الزلزال
االنسجام اللغوي
.1التك ـرار :إذا،القمر،الســماء ،األرض ،أذن ـ لربّهــا وحقّ ـ .2/التضــاد:برق ،خســف.3/التــرادف :واأَلْقَ ـ ْ ماــا فِيهاــا واتاخالَّ ـ ْ (االنشــقاق،)4،
خسف ،طمس

إذا نظرنــا إىل اجلــدول املــذكور ،يُوضاــح لنــا أنّ .1 :االنتشــار الواســع لإلحالــة علــى الســابق
واضح واحملال إلي يف هذ اآليات يكون خملوقات كالسماء والبحار وغريمها .وجود احملال إليـ
هبــذا الشـكل يــؤدي إىل حتقــق االنســجام واالتســاق والوحــدة النصــية؛ ألنّ ك ـل اإلحــاالت ،تش ـكل
نســجا واحــدا وتســاهم يف انســجام افتتاحيــة الســور بواســطة إحالــة الضــمائر الغائبــة املتصــلة
واملنفصلة إىل خملوقات كالبحـار واجلبـال والنجـوم بعبـارة أخـرى يف اإلحالـة الداخليـة القبليـة،
تقتضي العودة إىل الوراء لتحديد مرجع اإلحالـة والـربط القبلـي بـني أجـزاء الـنص .2 .احلـذف
كاإلحالة يستطيع أن يدخلنا يف حيز السياق النصي ويلعب دورا يف اتساق اآليات بعضـها بـبعض
«على الرغم من أن هذا الـدور خيتلـف عـن الـدور الـذي تلعبـ اإلحالـة؛ ألنّ يف احلـذف ال يوجـد
أ ر عن احملذوف فيما يلحق من النص إال ما دلّ علي دليل مـن السـياق» (بوسـتة .)90 :2009 ،يف
هــذ اآليــات نالحــظ أنّ قرينــة احملــذوف ،داخليــة وقرينتــا "أذنـ لربّهــا واأَلْقَـ ْ ماــا فِيهاــا" اللتــان
تكونان مبإابة املصدر واملرجع ،تلعبان دورا هاما يف حتقق العالقة االتساقية عن طريق األجـزاء
القبلية ويف درا ما حُذف فنصـل إىل االنسـجام عـن طريـق القرينـة الداخليـة اللفظيـة السـابقة
على العناصر احملذوفة .3 .االستبدال يف اآلية التاسـعة مـن سـورة "املرسـالت" واآليـة األوىل مـن
ســوريت "االنفطــار" واالنشــقاق" اســتبدال فعلـيّ ويُفضــي إىل االنســجام بــني الســابق والالحــق ولــو
كان بني السور مسافات كإرية .4 .إنّ اهلل تعاىل يف سورة "الزلـزال" يريـد خلـق وظيفـة اإلحالـة
الــل تســاهم يف الــربط بــني اآليــات؛ لــذلك يســتبدل اآليــات األوىل والإانيــة بتنــوين العــوض عــن
اجلملتني ويف اآلية الرابعة يستفيد من التنوين أي يوم "زلزل األرض زلزاهلـا" حتـدذ أخبارهـا
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ويــوم "أخرج ـ األرض أ قاهلــا" حتــدذ أخبارهــا .وأيضــا يف اآليــة السادســة نــرى وجــود تنــوين
العوض عن اجلملتني أي يوم "زلزل األرض زلزاهلا" ياصْدُرُ الناسُ أَشْـتااتًا لِيُـراوْا أَعْماـالَهُمْ ويـوم
"أخرجـ ـ األرض أ قاهل ــا"ياصْـ ـدُرُ الن ــاسُ أَشْـ ـتااتًا لِيُـ ـراوْا أَعْما ــالَهُمْ .5 .إنّ أداة "إذا" ت ــدلّ عل ــى
القطعية وتكرارها يؤدي إىل امتداد القطعية يف اآليات وتكرار" أذن لربّها وحقّ " يكون عـامال
أساسيا يف االنسجام واتسـاق اآليـات؛ ألنّ هـذا التكـرار ميـدّ التبعيـة مـن اهلل يف اآليـات فالتبعيـة
مــن اهلل ال ختــتصّ بالســماء بــل تشــتمل علــى األرض أيضــا .7 .إنّ الكلمــات املتضــادة واملترادفــة
كسائر الكلمات الواردة يف هـذ اآليـات ،تـذك ر يـوم القيامـة وتـدور حـول أشـراط القيامـة وتشـكّل
احللقات املتشاب لكي يتحقق التنسيق االنسجامي.

النتائج
بعــد دراســة املعــاين الإال ــة ،ميكننــا اســتنتاج مــا يلــي .1 :االنتشــار الواســع للعمليــات املاديــة
واضح؛ ألنّ ذكر أشراط الساعة يقتضي أن يكون أكإر األفعال مادية وهذا االسـتعمال يسـاعد
النــاس علـى أن جيســموا األحــداذ بســهولة ويتــو ّروا هبــا وجيعلــوا كـل أحــداذ القيامــة نصــب
أعينــهم ويُع ـدّوا أنفســهم حللــول يــوم البع ـ الــذي ال يتضــح زمــن وقوع ـ  .2 .يف كــل اآليــات
القطبية تكون موجبة لتبيني يقني املتكلم عن كالم  .3 .الصيغية :يف كل اآليات معرفتيـة وكـل
الصــيغ إخباريــة (هنــا فــي كــإري مــن اآليــات ،الصــيغ باعتبــار "إذا" إخباريــة وإالّ فــإنّ الصــيغة
الشــرطية تــدلّ علـى االلتــزام) إالّ آيــل "أَلَـمْ نُهْلِـكِ الْـوَولِنيا" و"لِيُـراوْا أَعْماــالَهُمْ" صــيغتهما علـى
الترتيب استفهامية تقريرية والتزامية وهذ الكإرة تدلّ على توكد اهلل على وقوع حـوادذ قبـل
يــوم القيامــة .4 .االســتفادة مــن األفعــال املاضــية بــدال مــن األفعــال املســتقبلة ك ـإرية؛ ألهنــا
(األفعــال املاضــية) تعبّــر عــن معــىن االســتقبال تنبيهــا علـى حتقــق وقــوع الشــرط .5 .يف هــذ
اآليــات ،نالحــظ قلــة املبتــدأ البســيط واالنتشــار الواســع للمبتــدأ املركـب وكإــرة املبتــدأ النصــي
الذي يستهدف الربط بني أجزاء اخلطاب وخلق انسجام اآليات .6 .االنتشار الواسع لإلحالـة
على السابق واضح وهذا االنتشار حيفظ انسجام اآليات ووحد ا النصية .7 .أكإر املعلومـات
اجلديدة استقرّت يف موضع املبتدأ وأكإر املعلومات القدمية احتلّ موضع اخلرب إل ارة انتبـا
القــارئني إىل بدايــة اآليــات .8 .أكإــر املبتــدآت (املوســومة وغــري املوســومة) تــدور حــول حمــور
القيامة وتعطي إىل السـامع نبـذة عمّـا تتحـدذ عنـ السـورة؛ ألنّ املوضـوع الـرئيس يف اآليـات،
هو القيامة وأهواهلا واهلل يريد أن حيفظ هـذا املوضـوع يف كـل اآليـات .أمّـا العالقـة بـني هـذ
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العناصر الغالبة فواضحة حبي أنّنا نرى االنتشار الواسع للعمليات املادية الـل تبـيّن تنسـيق
نظام التعدية مع فضاء مضطرب قبل يوم القيامة والقطبية املوجبـة الـل تبـيّن قطعيـة كـالم
املتكلم والصيغة اإلخبارية واالستفادة من األفعال املاضية الل وقع بعـد "إذا" وكإـرة املبتـدأ
النصــي واالنتشــار الواســع مــن املبتــدأ الــذي يــدور حــول حمــور القيامــة ،كلــها تشــعر بقطعيــة
حوادذ قبل القيامة.
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