الفصل الثاين
اإلطار النظري
املبحث األول  :السبك النصي
أ .مفهوم السبك النصي
 .1السبك يف املعجم العريب
الفضة ٔتعٌت أذاهبا
ك – سبكان أك سبك ٌ
ك – يسبي ي
السبك لغة من كلمة ىسبى ى
السبك
كصبٌها يف قالب ،أك سبك
الكالـ ٔتعٌت أحسن ترصيفو كهتذيبو .ككذلك َّ
ى

ىو :عملية إذابة الذىب ،أك الفضة ،ككضعها يف قالب من حديد حىت ٗترج
و
حينئذ سبيكة ُ .كقد استي ً
عم ىل ا١تصطلح للداللة على
متماسكة متالصقة ،كتسمى
كالـ ال يثبت على
الكالـ من باب اجملاز ،قاؿ الز٥تشرم ( :كمن اجملاز  :ىذا ه
اؾ للكالـ).
السبك ،كىو سبٌ ه
َّ

ِ

يلحظ ٦تا تقدـ كجود عالقة بُت ا١تعٌت ا١تعجمي كا١تعٌت اجملازم الذم انتقل

داللة اللفظة إليو ،أ ٌف ا١تتكلم يقوـ ّتمع ألفاظ من شتات ،فيجمعها يف ذىنو فتخرج
متماسكة ،كقد خيطئ سباؾ الذىب فتخرج السبكية مشوىة ا١تظهر .كذلك خيرج
حسن السبك أك إلجادة ا١تتكلم الصياغة ،أك ردمء
الكالـ من فم ا١تتكلم ،إما ي
السبك فتمجو األيذ يف ،لعي صاحبو.
 .2السبك يف االصطالح

ُ ا٠تليل بن أٛتد الف راىيدم ،العُت مادة  :سبك (العراؽ  :دار الرشيد للنشر ُْٖٗ ،ـ).۱۳ٕ ،
ِ أبو القاسم جار هللا ٤تمود بن عمر الز٥تشرم ،أساس البالغة ط ( ۳بَتكت  :دار الكتب العلمية ۳۹۹۱ ،ـ).ْ۱ٓ ،
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السبك يف النحو العريب كالبالغة العربية كاللسانيات النصية.
استعمل ا١تصطلح َّ

الصباف (ت ٔ ۳۱۱ق) يف
فاألكؿ ،السبك عند النحويُت ،كما قالو ٤تمد علي ٌ
إعراب البيتّ :
َّت نىػوار كالىت ىنٌاى حنٌ ً
َّت
ت
ىجن ٍ
ىكبى ىدا الذم كانت نىػ ىو هار أ ى
ىحن ٍ ى ه ى ى ي ى
كقولو (كالت ىنٌا حنت) الت ىهما مهملة كىنٌا خرب مقدـ ،كحنٌت مبتدأ
مؤخر على حرؼ السبك كما عند الفارسي ،أم ،كليس يف ىذا الوقت حنُت.
كقاؿ يف باب (اإلخبار بالذم ،كاأللف كالالـ) ،كقد أٝتاه األمشوين (ت  ۹۱۱ق)
بباب السبك  :قولو باب (السبك) أم سبك الكالـ من كالـ اآلخر .ك٦تا تقدـ
يلحظ أف داللة السبك عند النحاة اختصت بعملييت الًتكيب أك استخراج كالـ من
كالـ اآلخر ،فهو عندىم أحد آليات صياغة الكالـ.
كالثاين ،استعمل البالغيوف العرب ا١تصطلح السبك كثَتا يف إشادهتم بالشعر
أك النثر األجزاء ،كمن الذين كرد عندىم مصطلح السبك من البالغيُت ،أك النقاد
ىو اٞتاحظ (ت ٓٓ ۱ق)  :قاؿ يف صفة الشعر  :كأجود الشعر ما رأيتو متالحم
األجزاء ،سهل ا١تخارج ،فتعلم بذلك أنو قد أفرغ إفراغان كاحدان ،كسبك سبكان كاحدان،
فهو جيرم على اللساف كما جيرم الدىاف.

ْ

فاٞتاحظ يريد من سبك البيت أف يكوف البيت بأسره ككلمة كاحدة ،كىذا
النص بأكملو .فإذا كاف كل بيت يف القصيدة يف ىذا
سيقود إذل ضركرة السبك يف ٌ
ا١تستول يف عالقتو بأبيات القصيدة تصبح القصيدة مسبوكة كلها .فالسبك يعٌت

ّ
الصباف ،حاشية الصباف على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ط ( ۳القاىرة  :مكتبة الصفا ۱۱۱۱ ،ـ)،
٤تمد بن على ٌ
ٔ.۱۱ٕ-۱۱
ْ اٞتاحط ،البياف كالتبياف ط ٕ (مطبعة ا١تدىن  :مكتبة ا٠تا٧تي للطباعة كالنشر ۳۹۹ٖ ،ـ).ٕٔ ،
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حسن الصياغة ،كسالمة النظم ،كصحتو ،كالتلطف يف تدقيق الصنعة كإحكامها،
عن طريق قوة الركابط.
كالثالث ،ديثل السبك ( )cohesionا١تعيار األكؿ من ا١تعايَت النصية اليت كضعها
بوجراند كدريسلر ) ،(Bogrand and Derselerكقد ناؿ ىذا ا١تصطلح عناية كبَتة من
قبل اللسانيُت النصيُت .كدل يتفق الباحثوف العرب ا١تقابل لو ،فقد استعملوا
ا١تصطلحات متعددة بتعدد الدراسات النصية العربية ،كاٞتدكؿ اآليت يظهر
ا١تصطلحات ا١تقابلة للمصطلح اإلنكليزم اليت كضعها الباحثوف العربٓ :
ا١تقابل العريب

موضوع الكتاب

الباحث

االتساؽ

د٤ .تمد خطايب

لسانيات النص مدخل إذل انسجاـ ا٠تطاب.۳۳ ،

االنسجاـ

د .أٛتد مداس

لسانيات النص ٨تو منهج لتحليل ا٠تطاب.ٖ۱ ،

خولة اإلبراىيمي

مبادئ يف اللسانيات.۳۹۱ ،

د٤ .تمد الشاكش

أصوؿ ٖتليل ا٠تطاب.۱ٓ/۳ ،

الًتابط القواعدم

د .موفق ٤تمد جواد

أسس لسانيات النص.۳ٓ۳ ،

التضاـ

إ٢تاـ أبو غزالة

مدخل إذل علم اللغة النص.۳۳ ،

الزنٌاد
د .األىزَّىر َّ

نسيج النص.۳ٓ ،

د .صبحي إبراىيم الفقي

علم اللغة النصي بُت النظرية كالتطبيق.۹۱/۳ ،

د .فاحل بن شبيب

مدخل إذل علم اللغة النصي.۹۱ ،

التناسق

بشَت إبرير

من لسانيات اٞتملة إذل علم النص.۱۱ ،

الربط

نواؿ ٠تلف

االنسجاـ يف القرآف الكرًن.۳۱ ،

الربط اللفظي

د .عزة شبل ٤تمد

علم لغة النص بُت النظرية كالتطبيق.۹۹ ،

الًتابط

التماسك

ٓ إبراىيم نوفل ،ا١تعايَت النصية.ْ۱ ،...
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الربط النحوم

السبك

د .سعيد حسن ْتَتم

علم لغة النص ا١تفاىيم كاالٕتاىات.۳ْٓ ،

د .أٛتد عفيفي

٨تو النص إتاه جديد يف الدرس النحوم.ٕٓ ،

حساف
د٘ .تَّاـ َّ

النص كا٠تطاب كاإلجراء.۳۱۱ ،
البديع بُت البالغة العربية كاللسانيات النصية،

دٚ .تيل عبد اجمليد

.۳ٖ۳
٨تو آجركمية للنص الشعرم.۳ْٓ ،

د .سعد مصلوح

لوضوح
السبك) من بُت ا١تصطلحات األخرل،
ً
كقد اختارت الباحثة مصطلح ( ٌ

داللتً ًو يف الًتاث ،كلثبات ا١تصطلح يف الدراسات النصية العربية ،كاستعمالو لدل
السبك) ىو ا١تصطلح األكثر داللة على
َّ
الركاد من الباحثُت العرب ،من ىنا صار ( َّ
َّص فضالن على أنَّوي األكثر شيوعان من بُت ا١تصطلحات
ا١تفهوـ ا١تراد يف لسانيات الن ًٌ

األخرل ،يف الًتاث كا١تعاصرة.
الس ً
بك عند النصيُت فهو ((عالقة أك ٣تموعة عالقات عامة مكونة
َّأما مفهوـ َّ
للنص ،يتعرض بعضها لقيود حُت يندمج يف بنية اٞتملة َّ
النحوم لوجود
ألف الشر ىط
َّ
ًٌ

لكن العالقات
النص لتكوف نصان بأية حاؿَّ .
اٞتملة يضمن بال شك انسجاـ أجزاء ًٌ
االتساقية ىي ذاهتا سواء أكانت عناصرىا يف ٚتلة كاحدة أك ال؟)) ،أك ىو
للنص يف عالقتها ٔتا
كل ٚتلة مكونة ًٌ
((خاصية داللية للخطاب ،تعتمد على فهم ًٌ
ٔ
يفهم من اٞتمل األخرل)).
اللغوم الذم يتكوف من ا١تكوف
بك ىو جزءه من مكونات النظاـ
َّ
فالس ي
ٌ
السبك)
النصي ،إذ يشكل ا١تكو يف
اصلي ،كا١تكوف
النصي ( َّ
ٌ
ٌ
ٌ
الفكرم ،كا١تكوف التو ٌ
ليصبح
النص؛
النص يف النظاـ
َّ
اللغوم ،كيضم الوسائل اليت ٘تتلكها اللغة إلنتاج ًٌ
ٌ
ى
ٔ صالح فضل ،بالغة ا٠تطاب كعلم النص (الكويت  :عادل ا١تعرفة ۳۹۹۱ ،ـ).ْْ ،
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متعلقان با١توضوع كمتناسقان يف عالقاتًو مع ذاتو ،كمع سياؽ ً
ا١تقاـ ،كعمل ا١تكوف
ي
النصي بصفة جزئية كا١تكونُت اآلخرين عن طريق أنظمة مرتبطة ٔتا رتب خاصة يف
ٌ
و
بانتقاء معُت يف النظاـ اللغوم ،كىو
النحو ،كعلى سبيل ا١تثاؿ ،تقوـ كل عبا ورة

يعرب عن تنظيم ا١تتكلم العبارىة رسالة ،ك ً
ً
يعربي عن طريق اآلليات الطبيعية لبًنية
انتقاءه ي
ً
النص بعنص ور آخر أين كجدا
اٞتملة ،كذلك يقوـ ا١تكو يف النصي بربط عنص ور يف ًٌ
ٕ
كمن دكف اعتبار َّ
متعلق بو.
النص ه
أف يكلَّما يف ًٌ
 .3وظيفة السبك يف النص

يعد السبك العنصر اٞتوىرم يف تشكيل النص كتفيسره ،فيعمل السبك على
جعل الكالـ مفيدان ،كيعمل على استقرار النص كثباتو ،بعدـ تشتت الداللة الواردة
يف النص ،كتنظيم بنية ا١تعلومات داخل النص .ىذا كلو يساعد القارئ على فهم
النص عن طريق متابعة خيوط الًتابط ا١تتحركة عرب النص اليت ٘تكنو من ملء
الفجوات .أك معلومات ما بُت السطور اليت ال تظهر يف النص كلكنها ضركرية .كيرل
فاف ديك ) (Van Dickأف السمات الشكلية يف النص ٖتدد بنيتو الداللية.

ٖ

فتؤدم أدكات السبك كظيفتها بالنص زيادة على كوهنا كحدات ٨توية تربط
بُت اٞتمل بعضها ببعضها اآلخر .فهي كحدات كظيفية تؤدم دكران يف تكوين النص.
كىذا يبدك كاضحا يف تعريف ىالدام ) (Hallidayللسبك  :إذ يرل أ ٌف مفهوـ السبك
مفهوـ دالرلٌّ ،كيقصد بو العالقات ا١تعنوية ا١توجودة داخل النص ،كاليت تعرفو
ىو
ه
ٗ
كنص.
ًٌ
ٕ أٛتد حسُت حياؿ ،السبك النصي.ْٗ ،.....
ٖ فاف ديك ،ترٚتة سعيد حسن ْتَتم ،علم النص مدخل متداخل االختصاصات (القاىرة  :دار القاىرة للكتب ۱۱۱۳ ،ـ)،
ٕٓ.۱
ٗ أٛتد حسُت حياؿ ،السبك النصي.ْٗ ،.....
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للنص يف
للنص ،يعتمد على فهم كل ٚتلة مكونة ٌ
كالسبك خاصية داللية ٌ
عالقتها ٔتا يفهم من اٞتمل األخرل .كتقوـ أدكاتو بوطيفة إبراز ترابط العالقات
َُ

فاإلحالة مثال،

للنص يف مستواه ا٠تطي ا١تباشر.
السببية بُت العناصر ا١تكونة
ٌ
ٗتضع لقيد دالرل ،كىو كجوب تطابق ا٠تصائص الداللية للعنصر احمليل كالعنصر
احملاؿ عليو .كديثل اٟتذؼ جزءان اليتجزأ من عملية فهم النص كتفسَته ،بل ىو جزء
بارز يف الكشف عن
أثر ه
من عملية تفاعل ٌ
النص بُت الباث كا١تتلقي٦ ،تا جيعل لو ه
ُُ
النص كخصوصيتو.
٘تاسك ٌ
ب.أشكال السبك النصي

النص باعتبار كحدة الداللية ،ترتبط ٞتزاؤه معان بواسطة أدكات ربط صرحية
(مباشرة) ٗتتلف من نص إذل آخر تبعا لنوعو كاختالؼ ا١تؤلفُت ،سواء من حيث
عددىا ،أك من حيث نوعها ،ألهنا تلعب دكران كظيفيان ،ليس باعتبارىا كحدات ٨توية
تربط بُت اٞتمل لعمل سلسلة تشكل نصان ،بل باعتبارىا كحدات كظيفية تلعب دكران
يف تكوين النص كوحدة داللية.
يقدـ ىاليدال كرقية حسن

)and Rocky Hasan

ٜ ،(Hallidayتسة أنواع

كوف شبكة من العالقات الداللية تربط اٞتمل بعضها ببعض أك
ألدكات الربط تي ٌ
الفقرات أك كحدات ا٠تطاب كتساىم يف خلق النصية ُِ،كىي:
 -اإلحالة

reference

كتتضمن ضمائر اإلحالة الشخصية ،كاإلشارية ،كا١تقارنة

(ا١توصولة)
َُ سعيد حسن ْتَتم ،علم اللغة النص ا١تفاىيم كاالٕتاىات (لبناف  :مكتبة لبناف ناشركف ۳۹۹ٕ ،ـ).۳۱۱ ،
ُُ عزة شبل ٤تمد ،علم اللغة النص النظرية.۳۳ٕ ،...
ُِ عزة شبل ٤تمد ،علم اللغة النص النظرية.َُُ ،...
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 االستبداؿ  subtitutionكيتضمن االستبداؿ االٝتي ،كالفعلي ،كالعبارم (اٞتملي). اٟتذؼ  ellipsisكيشمل اٟتذؼ االٝتي ،كالفعلي ،كالعبارم (اٞتملي). الوصل  conjunctionكيضم الوصل اإلضايف ،كالستدراكي ،كالسبيب ،كالزمٍت. -السبك ا١تعجمي

lexical cohesion

كيشمل أشكاؿ التكرار كالتضاـ (ا١تصاحبة

ا١تعجمية).
من ىذه التقسيمات تقدـ الباحثة على تصنيف السبك باعتبار أنواع أدكاتو .إذ
السٍبك
بك) (Halliday and Rocky Hasanعلى شكلُتَّ :
َّ
الس ى
قسم ىاليدال كرقية حسن ٌ
ُّ
ا١تعجمي.
السبك
النحوم ،ك َّ
ٌ
ٌ
 .1السبك النحوي

كقد ضم السبك النحوم الوسائل اآلتية :
أ)

اإلحالة

) (Reference

إف الركابط اإلحالية تعد أمرا مهما يف سبك النص ،كٖتقيق ٘تاسكو
كترابطو ،كلإلحالة أكثر من كجو  :فهناؾ إحالة بالضمائر ،كإحالة بأٝتاء
اإلشارة ،كإحالة باألٝتاء ا١توصولة.
يشَت ىاليدام كرقية حسن إذل أنو يوجد يف أية لغة عناصر معينة ٢تا
خاصة اإلحالة ،ىذه العناصر يف اإل٧تليزية ىي الضمائر ،كأٝتاء اإلشارة،
كأدكات ا١تقارنة أك ا١توصولة .كمن مث يصبح ىناؾ ثالثة أمناط لإلحالة ىيُْ:
 -اإلحالة الشخصية أك الضمائر الشخصية

ُّ نفس ا١ترجع.۳۱ٓ-َُْ ،
ُْ نفس ا١ترجع.ُِّ ،
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الضمَت ىو ما كضع ١تتكلم أك ٥تاطب أك غائب تقدـ ذكره لفظا أك
معٌت أك حكما ،كيقسم الضمَت يف العربية على ثالثة أقساـ  :الضمائر
ا١تنفصلة ،كالضمائر ا١تتصلة ،كالضمائر ا١تستًتة .كىذه الضمائر من أبرز أدكات
السبك النصي ،ألهنا تنوب عن الكلمات كالعبارات كاٞتمل ا١تتتابعة ،بل إف
كظيفتها تصل إذل مبتغاىا يف الربط بُت أجزاء النص ا١تقامية أك ا١تقالية ك
كذلك القبلية أك البعدية ،عالكة على أف داللة الكالـ قد تكوف غامضة،
كالضمَت ىو ما يوضحها كجيمع شتات ما تناثر من عبارات لَتبط بينها.

ُٓ

مثاؿ  :ديكن تعريف اٞتملة االٝتية بأهنا ٚتلة تبدأ باالسم( .فالضمَت
"ا٢تاء" ىو االحالة اليت ٖتيل على اسم قبلها كىو "اٞتملة االٝتية")
 ضمائر اإلشارةيعرؼ النحاة اسم اإلشارة بأنو :اسم مظهر داؿ بإدياء على اسم حاضر
حضورا عينيا أك ذىنيا كقد أٝتاىا سيبويو األٝتاء ا١تبهمة ،كلعل ىذا اإلهباـ ىو
من جعل ابن ىشاـ يعدىا من ركابط اٞتملة كتعد اإلحالة اإلشارية شكال من
أشكاؿ اإلشارة اللفظية ،إذ يعُت ا١تتكلم احمليل عليو عن طريقة حديد مكانو
من حيث القرب ،كلإلحالة اإلشارية أركاف ىي :ا١تشَت كا١تشار إليو كا١تشار لو
با١تشار إليو.

ُٔ

مثاؿ  :ىل يوجد ٤تل االتصاالت يف ىذه القرية؟( .فضمَت أك اسم
اإلشارة "ىذه" ىو االحالة اليت ٖتيل على اسم بعدىا كىو "القرية").
 ضمائر ا١توصولةُٓ أٛتد حسُت حياؿ ،السبك النصي.ُٔ ،....
ُٔ نفس ا١ترجع.ُٔ ،
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االسم ا١توصوؿ ىو الذم ال يتم بنفسو ألنو دائم االفتقار إذل كالـ بعده
يتصل بو برابط ما ،ليتم اٝتا ،فإذا مت ٔتا بعده كاف كسائر األٝتاء ،فيجوز أف
يكوف فاعال أك مفعوال بو .كقد أطلق عليها النحاة "حركؼ السبك" كيفضي
االسم ا١توصوؿ إذل سبك النص ،ألنو يربط أجزاء اٞتملة بعضها ببعض أك بُت
اٞتمل ا١تختلفة ،عالكة على أهنا تربط النص بسياقو ا١تقامي الذم قيل فيو.

ُٕ

مثاؿ :إهنا نفس القطة اليت رأيناىا أمس( .فضمَت أك اسم ا١توصولة
"اليت" ىو االحالة اليت ٖتيل على اسم قبلها كىو القطة).
كتنقسم اإلحالة باعتبار مرجعيتها على قسمُت رئيسُتُٖ مها :
 اإلحالة الداخليَّة (النصية) ( ،)Endophoraكىي تنقسم بدكرىا على قسمُت مها،اإلحالة على السابق (قبلية) ) ،(Anaphoraكتعٍت أ َّ
ىف ا١تفردة ٖتيل على كالـ قد
مر ذكره من قبل ،قد يكوف يف اٞتملة السابقة ،أك قد يكوف يف ٚتلة أسبق منها
َّ
يقصد بو أ َّ
ىف
 .كالقسم اآلخر ىو اإلحالة على الالحق (بعدية) ) (Cataphoraك ى

ا١تحيل يشَت ىنا إذل شيء الحق لو ،أم  :إنَّو يستمد تأكيلو من كالـ يأيت
ي
ُٗ
بعده.
ا١تثاؿ  :ديكن تعريف اٞتملة االٝتية بأهنا ٚتلة تبدأ باالسم( .فالضمَت "ا٢تاء"
ٖتيل على كالـ ذكر من قبل "اٞتملة االٝتية" ،كتسمي ىذه اإلحالة ا١ترجعية
الداخلية السابقة)

ُٕ أٛتد حسُت حياؿ ،السبك النصي.ُٔ ،....
ُٖ نفس ا١ترجع.ْٓ ،
ُٗ نفس ا١ترجع.ُٔ ،
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ا١تثاؿ  :ىل يوجد ٤تل االتصاالت يف ىذه القرية؟( .فاسم اإلشارة "ىذه" ٖتيل
على كالـ ذكر من بعده "القرية" ،كتسمي ىذه اإلحالة ا١ترجعية الداخلية
الالحقة)
 اإلحالة ا٠تارجيَّة (ا١تقامية) ( )Exophoraكيعٍت أ َّىف ا١تقاـ الذم يقاؿ فيو النص
يس ًهم يف ً
بالنص من أمور تساعد يف
النص ،عن طريق فهم ما حييط
ٍ
ًٌ
سبك ًٌ
ي
فك رموز ً
النص ا١تغلقة باالستعانة ٔتا
فهمو ،ك ي٘ت ًٌكن (ا١تستمع /القارئ) من ًٌ
ٌ
ي
يعطيو ا١تقاـ من عوفَِ.
ا١تثاؿ  :زريهتاى ًيف الد ً
َّاخلًيَّ ًة ككجد يهتا مريضةن( .يف ىذه اإلحالة دل تذكر احملاؿ بل
يٍ
ٖتتاج اإلحالة إذل فهمها ٔتساعدة ا١تقاـ ا٠تارجي ،فتسمى ىذه اإلحالة ا١ترجعية
ا٠تارجية).
ب) االستبدال

)(Substitution

يعد االستبداؿ أحد كسائل السبك النحوم اليت تتم داخل النص بُت
عنصر متأخر كآخر متقدـ .كيقصد باالستبداؿ ىو (إحالؿ كلمة ٤تل كلوة
أخرل) ،أك بعبارة أخرل( :االستبداؿ عملية تتم داخل النص ،إنو تعويض
عنصر يف النص بعنصر آخر) .كيستخلص من كونو :عملية داخل النص أنو
نصي .على أف معظم حاالت االستبداؿ النصي قبلية ،أم عالقة بُت عنصر
متأخر كعنصر متقدـ.

ُِ

االستبداؿ باعتبار الوظيفة النحوية ثالثة أنواع ىي :
االٝتي
 )۳االستبداؿ
ٌ

)(Nominal Substitution

َِ أٛتد حسُت حياؿ ،السبك النصي.ْٓ ،....
ُِ إبراىيم نوفل ،ا١تعايَت النصية.ْٗ ،..
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تعرب عنو الكلمات( :كاحد -نفس -ذات) كيف اإل٧تليزية (

one, ones,

 ،)someفتحل ٤تل االسم أك العبارة االٝتيةِِ.
مثاؿ  - :ىل ٖتب أف أغَتلك الصور يف حجرتك؟  -ال ،أحب أف احتفظ
هبا نفسها( .فاستبدؿ االسم األكؿ "الصور" باالسم الثاين "نفسها").
الفعلي
 )۱االستبداؿ
ٌ
كيعرب عنو بالفعل البديل أك الكنائى
)(Verbal Substitution

)(pro-verb

(فعل) كيقابل يف

اإل٧تليزية الفعل ( .)doحيث يأيت إضمارا لفعل أك ٟتدث معُت أك عبارة
فعلية ،ليحافظ على استمرارية ٤تتول الفعل أك العبارة الفعلية األكثر
ٖتديداِّ.
مثاؿ  :إين أفهمك ٘تاـ الفهم يا سيدم .كىذا أكثر ٦تا أفعلو بنفسي.
(فاستبدؿ الفعل األكؿ "أفهمك" بالفعل الثاين "أفعلو").
 )۱االستبداؿ اٞتملي

)(Clausal Substitution

ىذا نوع من االستبداؿ ليس استبداال لكلمة داخل اٞتملة ،كلكن ٞتملة
بكاملها .كيف ىذه اٟتاؿ تقع لوال ٚتلة االستبداؿ ،مث تقع الكلمة ا١تستبدلة
خارج حدكد اٞتملة .مثل الكلمات( :ىذا -ذلك) كيقابلها يف اإل٧تليزية
الكلمات )so, such( :كالتعبَتات مثل:ِْ (do so, do same).
مثاؿ  - :ىل رحلت باربارا؟  -أنا أعتقد ذلك( .فيعتمد تفسَت اٞتملة
الثانية كا١تستبدؿ على اٞتملة األكذل كا١تستبدؿ منو).
ِِ عزة شبل ٤تمد ،علم اللغة النص النظرية.ُُّ ،...
ِّ نفس ا١ترجع.ُُْ ،
ِْ نفس ا١ترجع.ُُْ ،
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ج) احلذف

()Ellipsis

اٟتذؼ ظاىرة لغوية عامة تشًتؾ فيها اللغات اإلنسانية (حيث دييل
الناطقوف إذل حذؼ بعض العناصر ا١تكررة يف الكالـ ،إذا كاف الباقي مغنيا يف
الداللة ،كافيا يف أداء ا١تعٌت ،كال يتم ذلك إال بوجود قرائن لغوية أك مقامية
تومئ إليو ،كتدؿ عليو ،كيكوف يف حذفو معٌت ال يوجد يف ذكره).

ِٓ

كقد أكذل علماؤنا العرب اٟتذؼ عناية خاصة ،إذ ىو من مقاصدىم يف
كالمهم ،طلبا لإلجاز كاإلختصار ،كإف كانت عنايتهم بالتطبيق أقول من
عنايتهم بالتنظَت .كالكشف عن احملذكؼ يكوف بإمعاف النظر يف البنية العميقة
اليت شكلت البنية السطحية للنص ،كاليت ٗتضع بدكرىا للسياؽ ،كال يشًتط
أف يكوف العنصر احملذكؼ من سياؽ ا١توقف ا٠تارجئِ.
كالعالقة بُت اٟتذؼ كاإلحالة أف اٟتذؼ ديثل عالقة مرجعية ١تا سبق،
نظرا لوجود دليل أك مرجع يسهم يف تقدير احملذكؼ ،كقد تكوف ا١ترجعية
خارجية ،كذلك يف سياقات معينة ،حيث يقدـ لنا سياؽ ا١توقف ا١تعلومات
اليت ٨تتاج إليها يف تفسَت اٟتذؼ ،لكن اٟتذؼ ا٠تارجي خيرج عن ٘تاسك
النص الداخلي ،إذل ٘تاسك النص مع السياؽ .كتسهم معرفة كل من القارئ
كالكاتب باألعراؼ اللغوية يف ٧تاح ظاىرة اٟتذؼ ،الذم يقوـ بدكره يف سبك
ٚتل النص (فإدراؾ الكاتب لفهم القارئ جيعلو يلجأ للحذؼ ،كىذا اٟتذؼ
لو دكر مهم يف اإلقتصاد اللغوم الذم دييز النصوص البليغة ،كما ينفي عن

ِٓ إبراىيم نوفل ،ا١تعايَت النصية.ُٕ ،...
ِٔ إبراىيم نوفل ،ا١تعايَت النصية.ُٕ ،...
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ا١تلتقي ا١تلل كالرتابة كنتيجة تكرار عنصر ال فائدة منو ،كيفجر يف ذىن ا١تلتقي
شحنة توقظ ذىنو إلدراؾ احملذكؼ ا١تراد).

ِٕ

كيقسم اٟتذؼ على ثالثة أقساـ ،على النَّحو اآليت :
االٝتي
 )۳اٟتذؼ
ٌ
كيعٌت اٟتذؼ داخل اجملموعة االٝتية ،حيث يقع حذؼ االسم بعد
)(Nominal Ellipsis

العنصر اإلشارم  ،deicticأك العددم  ،numerativeأك النعت .epithet
كالعنصر اإلشارم تعرب عنو الكلمات اآلتيةِٖ.
مثاؿ  - :أنا أحب الشام الثقيل - .أعتقد أف ا٠تفيف أفضل لك.
(فأصلو أ ٌف الشام ا٠تفيف).
الفعلي
 )۱اٟتذؼ
ٌ
يدؿ ىذا النوع من اٟتذؼ على أ َّ
ا١تادة احملذكفة ىي من اجملموعة
ىف َّ
)(Verbal Ellipsis

خاصة من دكف األٝتاء .كىو على نوعُت:
الفعليَّة  ،أم إنَّو يقع يف األفعاؿ َّ
النوع األكؿ من اٟتذؼ الذم يفقد الفعل ا١تعجمي من اجملوعة الفعلية.
كالنوع الثاين ىو حذؼ العامل الذم يتضمن حذؼ العامل فقط ،كيظل
الفعل ا١تعجميكما ىو ،كحيدث ىذا بُت اٞتمل ا١تتاٜتة مع بعضها البعض
ِٗ

مثل السؤاؿ كاإلجابة.

مثاؿ ُ :ىل ستسبحُت؟ نعم( .فأصلو نعم ،سأسبح).
مثاؿ ِ :أىي تبكي؟ ال ،تضحك( .فأصلو ال ،ال تبكي بل تضحك).
ِٕ نفس ا١ترجع.ُٕ ،
ِٖ عزة شبل ٤تمد ،علم اللغة النص النظرية.ُُٖ ،...
ِٗ عزة شبل ٤تمد ،علم اللغة النص النظرية.ُُٖ ،...
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 )۱اٟتذؼ اٞتملي

)(Clausal Ellipsis

ىذا النوع من اٟتذؼ خيتلف عن النوعُت السابقُت ،فاٟتذؼ ىنا ال
يقتصر على اجملموعة االٝتيَّة أك الفعليَّة ،كإمنا يشمل العبارة ٔتا ٖتويو من
أٝتاء أك أفعاؿ .كتعرب اٞتملة (يف اإل٧تليزية) عن كظائف كالمية ٥تتلفة،
مثل :اإلخبار ،كالسؤاؿ ،كاإلجابة كغَتىا .كمن ا١تواضع اليت يكثر فيها
اٟتذؼ ىي األسئلة اليت جياب عنها بنعم أك الَّ.
مثاؿ  :مىت كصل جوف؟ أمس (فأصلو كصل جوف أمس).
د) الوصل أو الربط

()Conjunction

إذا كاف لإلحالة كاٟتذؼ دكر مهم يف سبك النص ،كتربط أجزائو قرف
ٟتركؼ العطف أك الربط دكرا ال يقل أمهية عن سابقيو .فحركؼ العطف
تشكر آلية مهمة من آليات سبك النص ،حيث تقوـ ىذه اٟتركؼ بربط
األلفاظ األفراد بعضها ببعض ،كما تربط اٞتمل ،كالًتاكيب ،كالفقرات،
كالنصوص بعضها ببعض( ،العطف إذا موضوع على أنك تعطف تارة ٚتلة
على ٚتلة ،كتعتمد أخرل إذل ٚتلتُت أك ٚتل ،فتعطف بعضا على بعض ،مث
تعطف ٣تموع ىذم على ٣تموع تلك) .أضف إذل ذلك (أف ىذا الربط الذم
تقوـ بو ىذه األدكات يقوـ على اٞتمع بُت ا١تعطوؼ كا١تعطوؼ عليو ،فيفيد
الرابط أحيانا ٣ترد الًتتيب يف الذكر ،فمثاؿ ذلك حرؼ الواك يف العربية .كقد
يقوـ الرابط أحيانا كذلك على اٞتمع كلكنو يدخل معٌت يف آخر يتعُت بو نوع
العالقة بُت اٞتملة كاألخرل ،أك بُت ا١تفرد كا١تفرد مثل :الفاء ،كمث ،كأك،
َّ نفس ا١ترجع.ُُٖ ،
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كغَتىا ،يف العربية حيث تربط كتعرب عن عالقة منطقية بُت العنصرين
ا١تربوطُت).

ُّ

كأنواعو أربعة أقساـ ،كىي :
 )۳الوصل اإلضايف

)(Additive

الوصل اإلضايف يربط األشياء اليت ٢تا تفس اٟتالة ،فكل منهم صحيح
يف عادل النص ،كغالبا ما يشار إليو بواسطة األدكات( :ك -أيضا -كذلك-
أك -أـ) .كاالختبار من بُت ىذه األدكات يف النص ىو اختبار بالغي
(فالواك) تفيد معٌت االشًتاؾ ،ك (أك) تعطى معٌت البديل كعادة ما تستخدـ
مع السؤاؿ كالطلب كالوعد كا٠ترب.
 )۱الوصل العكسي

ِّ

)(Adversative

يستخدـ دم بوجراند كدريسار (ُُٖٗ) مصطلح كصل النقيض،
حيث تكوف العالقة بُت األشياء متنافرة أك متعارضة يف عادل النص .كعادة
ما يشار إليها باألداة( :لكن -مع ذلك -بل -ال -على الرغم -على أية
حاؿ -من ناحية أخرل) ،كالتعبَتات اللغويَّة ٨تو ( :بيد أف ،غَت أف،
خالؼ ذلك ،على العكس) .فا١تعٌت األساسي لعالقة االشًتاؾ ىو عكس
التوكعّّ.
مثاؿ  :كل األرقاـ صحيحة٘ ،تت مراجعتها ،كمع ذلك فاجملموع بو
خطأ.
ُّ إبراىيم نوفل ،ا١تعايَت النصية.ّٖ ،...
ِّ عزة شبل ٤تمد ،علم اللغة النص النظرية.ُُُ ،...
ّّ عزة شبل ٤تمد ،علم اللغة النص النظرية.ُُُ ،...
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 )۱الوصل السبيب

)(Casual

الربط ا١تنطقي بُت ٚتلتُت أك أكثر .كالشكل البسيط للعالقة
كيراد بو َّ
السببية ىو التعبَت عنها من خالؿ الكلمات (٢تذا -هبذا -لذلك -ألف-
لكي) كعدد من التعبَتات مثل( :نتيجة ؿ -سبب ؿ)ّْ.
مثل :باربارا دل تكن أبدا سعيدة ،لذلك رحلت.
الزمٍت
ْ) الوصل َّ

)(Temporal

كىو عالقة بُت ٚتلتُت متتابعتُت زمنيان .الربط الزمٍت من األدكات اليت
تؤدم إذل ٘تاسك النص .كتربط العالقة الزمنية بُت األحداث من خالؿ
عالقة التتابع الزمٍت أم التتابع يف ٤تتول ما قبل .كيعرب عن ىذه العالقة من
خالؿ األداة (مث -الفاء) ،كعدد من التعبَتات مثل( :بعد -قبل -منذ-
بينما -يف حُت -كبعد ذلك -على ٨تو تاؿ) .كقد تشَت العالقة الزمنية إذل
ما حيدث يف ذات الوقت مثل( :يف ذات الوقت -حاال -يف ىذه اللحظة)،
أك تشَت إذل السابق مثل( :مبكرا -قبل ىذا -سابقا).

ّٓ

 .۲السبك املعجمي
القسم اآلخر من كسائل السبك ىي الوسائل ا١تعجميَّة ،كالسبك ىنا حيدث
حينما تؤدم ا١تفردات ا١تعجمية أثرىا يف ً
النص  .كالربط ا١تعجمي ىو الربط
ٍ
سبك ًٌ
ي
الذم يتحقق من خالؿ اختبار ا١تفردات عن طريق إحالة عنصر إرل عنصر آخر.
كيتحقق الربط ا١تعجمي داخل النص من خالؿ كسيلتُت مها :التكرار كا١تصاحبة
ا١تعجمية أك التضاـ.
ّْ نفس ا١ترجع.ُُِ ،
ّٓ نفس ا١ترجع.ُُِ ،
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أ) التكرار

)(Reiteration

النص ،ك
كىو شكل من أشكاؿ َّ
عجمي يتطلب إعادة عنصر يف ًٌ
السبك ا١تي ٌ
يقسم التكرار على :
َّ
يقصد بو إعادة ا١تباشرة للكلمات ،كيطلق عليو دم بوجراند مصطلح
( ،)recurrenceكالتعبَت ا١تتكرر يبقى على نفس ا١ترجع ،كىذا يعٍت أنو يستمر
باإلشارة إذل الكياف ذاتو يف عادل النص ،كعندئذ يتدعم ثبات النص بواسطة ىذا
االستمرار الواضح .فيخلق التكرار أساسا مشًتكا بُت اٞتمل ٦تا يسهم يف كحدة
النص ك٘تاسكؤّ.
القاعدة العامة اليت تتضمنها كل أنواع ركابط التكرار عامة ىي أهنا تسمح
للمتكلم أك الكاتب أف يذكر شيئا ما مرة أخرل بالتتابع ،كعندئذ ديكن أف
يضاؼ شيئا جديدا عن ىذا الشيء ا١تتكرر .كقد قدـ ىاليدام كرقية حسن
أربعة أنواع التكرار ىيّٕ:
 التكرار نفس الكلمةيندرج ٖتتو ثالثة أنواع ىي :التكرار ا١تباشرة ،كالتكرار اٞتزئي ،كاالشًتاؾ
اللفظيّٖ.
التكرار ا١تباشر للعنصر ا١تعجمي  :يشَت إذل أف ا١تتكلم يواصل اٟتديث
عن نفس الشيءٔ ،تا يعٌت استمراره عرب النص .كىو ما يطلق عليو ىام
التكرار ا١تعجمي البسيط كحيدث عندما يتكرر العنصر ا١تعجمي دكف تغيَت.
ّٔ عزة شبل ٤تمد ،علم اللغة النص النظرية.َُٓ ،...
ّٕ ٤تمد خطايب ،لسانيات النص مدخل إذل انسجاـ ا٠تطاب ،ط ِ (ا١تغرب ،الثقايف العريب ا١تغريب  ََِٔ :ـ)۱ٓ-ِْ ،
ّٖ عزة شبل ٤تمد ،علم اللغة النص النظرية.َُٔ ،...
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كالتكرار اٞتزئي  :يعٍت استخداـ ا١تكونات األساسية للكلمة (اٞتذر
الصريف) مع نقلها إذل فئة أخرل ،مثل( :ينفصل -انفصاؿ)( ،حيكم-
حكم -حكاـ -حكومة).
كاالشًتاؾ اللفظي  :كىو تكرار معجمي غَت مقًتف بالتكرار يف ا١تفهوـ،
حيث يتكرر استعماؿ كلمتُت ٔتعنيُت ٥تتلفُت .مثل( :كذل -كذل) ٔتعٌت
(ذىب -حكم).
 الًتادؼ أك شبو الًتادؼيعد الًتادؼ كسيلة أخرل من كسائل ٘تاسك النص عن طريق استخداـ
كلمات ٢تا معٌت مشًتؾ .كيستخدـ دم بوجراند كدريسار مصطلح إعادة
الصياغة كيعٍت (تكرار احملتول ،كلكن بنقلو بواسطة تعبَتات ٥تتلفة) .مثل
(يكتشف -خيًتع) ،كىنا ندخل يف منطقة الًتادؼ.

ّٗ

كأما شبو الًتادؼ ،فذلك يف حالة التشابو الدالرل الواضح بُت كلمتُت
أك أكثر ،لكن ىناؾ اختالفا بينهما فيما أٝتاء زاجوستا درجة التطابق
(of application

 )rangeحيث تستعمل الكلمة يف سياؽ معُت .مثل:

(بيت -منزؿ).
 الكلمة الشاملةيقصد بالكلمة الشاملة أف إحدل الكلمات تشَت إذل فئة ،كالكلمة
األخرل تشَت إذل عنصر يف ىذه الفئة مثلٟ :تمٟ -تم بقرم .كىي طريقة
أخرل للربط بُت الكلمات يف النص ٗتلق التماسك ،مثل الربط بُت
ّٗ عزة شبل ٤تمد ،علم اللغة النص النظرية.َُٖ ،...
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الكلمتُت (الربازيل -دكلة) ،حيث إف (الربازيل) مثاؿ ٤تدد للكلمة األكثر
تعميما كىي (دكلة) فكلمة دكلة يطلق عليها كلمة شاملة كالكلمة األكثر
ٖتديدا يطلق عليها كلمة منضوية أك مشمولة .فالربازيل ،كالفيتناـ ،كأ١تانيا،
كز١تبيا ،كلها كلمات منضوية لكلمة شاملة كىي (دكلة).

َْ

 الكلمة العامةىي ٣تموعة صغَتة من الكلمات ٢تا إحالة عامة ،كتستتخدـ كوسائل
للربط بُت الكلمات يف النص .مثل الكلمات (مشكلة -سؤاؿ -فكرة -أمر
ما -مكاف -شيء -الناس) .باإلضافة إذل كلمات مثل (قصة -خطاب-
كرقة -كتاب) اليت ديكن أف تستخدـ لإلشارة إذل نص سابق ككل.
ب) املصاحبات املعجمية

ُْ

)(Collocation

أم زكج أك ٣تموعة أزكاج من ا١تفردات ا١تعجميَّة اليت
ىناؾ عالقة بُت ٌ
تتحد بطريقة ما فيما بينها ،فبعض األزكاج من الكلمات ديكن أف تسهم يف
النص عن طريق توارد ىذه األزكاج بالفعل أك بالقوة الرتباطها يف اٟتكم
سبك ًٌ
ِْ
ا٠تاص هبذه العالقة أك تلك.
كىي نوع من أنواع الربط ا١تعجمي ،حيث يرتبط عنصر بعنصر آخر من
خالؿ الظهور ا١تشًتؾ ا١تتكرر يف سياقات متشاهبة .مثل الكلمات (اٟترب-
األعداد -الصراع -اٞتنراؿ) .كيعد ىذا النوع من الربط ا١تعجمي أكثر األنواع

َْ عزة شبل ٤تمد ،علم اللغة النص النظرية.َُٖ ،...
ُْ نفس ا١ترجع.َُٖ ،
ِْ إبراىيم نوفل ،ا١تعايَت النصية.ُُّ ،...
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صعوبة يف التحليل ،حيث يعتمد على ا١تعرفة ا١تسبقة للقارئ بالكلمات يف
سياقات متشاهبة باإلضافة إذل فهم تلك الكلمات يف سياؽ النص ا١تًتابط.

ّْ

كتنقسم كسائل ا١تصاحبات علىْْ :
ُ -االرتباط ٔتوضوع معُت ،كٝتاه د٤ .تمد خطايب ب"لتالزـ الذكرم"،
كيتم الربط بوساطتو بُت العناصر ا١تعجمية لظهورىا يف سياقات متشاهبة مثل :
ماركس ،التغَت االجتماعي.
ِ -التضاد  :تًتابط الكلمات بعضها مع بعضها اآلخر عن طريق أشكاؿ
التقابل بأنواعها ا١تختلفة مثل ا١تكمالت(:كلد -بنت)( ،يقف -جيلس)،
كا١تتعارضات ( :حيب -يكره)( ،يربد -يسخن) ،كا١تقلوبات( :يأمر -يطيع).
ّ -عالقة اٞتزء بالكل  :مثل ( :صندكؽ – غطاء الصندكؽ).
ْ -عالقة اٞتزء باٞتزء  :مثل ( :فم – أنف).
ٓ -االشتماؿ ا١تشًتؾ  :مثل ( :كرسي – منضدة) فهما كلمتاف تشتمل
عليهما كلمة أثاث.
ٔ -االنتماء إذل ٣تموعة منتظمة  :مثل ( :السبت – األحد– االثنُت –
الثالثاء ...اخل) ٣تموعة أياـ األسبوع.
ٕ -االنتماء إذل ٣تموعة غَت منتظمة  :مثل ( :أٛتر – أزرؽ – أخضر
 ...اخل) ٣تموعة األلواف.
املبحث الثاين  :سورة امللك
ُ .مفهوم سورة امللك
ّْ عزة شبل ٤تمد ،علم اللغة النص النظرية.۳۳۱-َُٗ ،...
ْْ نفس ا١ترجع.۳۳۱-َُٗ ،
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لفظ "سورة" لغة ما طاؿ كحسن .كاصطالحا كاحدة سور القرآف.
"ا١تلك" ٔتعٌت العظمة كالسلطة كلتصرؼ ا١تطلق.

ْٔ

ْٓ

كقعت سورة ا١تلك يف اٞتزء

التاسع كالعشرين كىي السورة السابعة كالستوف من القرآف الكرًن كموضوعها بُت
سورة التحرًن كسورة القلم .كعدد اياهتا ثالثوف آية .ككلمتها ثالٙتائة كثالثوف .كحرفها
الف كثالٙتائة كثالث عشر حرفا (ُُّّ) .قيل عدد اياهتا كحدة كثالثوف غَت
ثالث آيات كما أخرج ابن جوبر يف تفسَته عن الضحاؾ عن ابن عباس ،كيف قوؿ
غريب إهنا مدينة كايتها إحدل كثالثوف اية يف ا١تكى كا١تدين األخَت كثالثوف يف
ْٕ
العز كالسلطاف كمنو ا١تلكوت السماكم كاصطالحا
ك
ا١تلك
لغة
السورة
معٌت
الباقي.
ٌ

ىو احتواه قادرا على التصرؼ كالسيطرة.

ا١تلك لغة  :ىو العظمة كالسلطة كالتصرؼ ا١تطلق ،يقاؿ  :ملك على
الناس أمرىم  -ديلك – ملك .من باب "ضرب" إذا توذل السلطنة فهو ملك – فعًل
يضم ا١تيم كتسكُت الالـ – كا١تلكوت  :من ا١تلك
ٔتعٌت فاعل – كاالسم  :ا١تلك – ٌ
كالرىبوت من الرىبة يقاؿ  :لو ملكوت السموات كاألرضُت ٔ :تعٌت لو ملك الكوف

كلو .كيقاؿ  :فالف ما يف ملكو شيء – بفتح ا١تيم ككسرىا كما يف ملكتو شيء –
بفتح ا١تيم كالالـ ٔ :تعٌت  :ال ديلك شيئا كفالف حسن ا١تلكة ٔ :تعٌت  :حسن الصنيع
إذل ٦تاليكو .كيف اٟتديث " :ال يدخل اٞتنة شيء ا١تلكة".

ْٖ

ْٓ إبراىيم أنيس ،معجم الوسيط ،ج( ،ُ .مصر  :دار ا١تعارؼ ،)ُٕٗٔ ،ط ،ِ .صِْٔ .
ْٔ عبد الوحيد الشيخلي ،بالغة القرآف كاإلجياز( ،مكتبة دنديس )ََُِ ،صُِٕ .
ْٕ أيب الفضل شهاب ابن كالس مدمود األلوس البغددم .ركح ا١تعاين يف التفسَت القرآف العظيم كالسبع ا١تثاين ،ج( َُ .بَتكت:
دار ا١تكتب العلمية ُٕٔ ،ق) ،صَّ .
ْٖ هبجة عبد الواحد الشيخارل ،بالغة القرآف الكرًن يف اإلعجاب كتفسَتا بإجاز ،ج( ،َُ .لبناف :مكتبة دار النشر) ،صُِٕ .
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كتسمى تبارؾ كا١تانعة كالواقية كا١تنجية :قاؿ الورل ا١تلول  :ىذه السورة
كاف النيب صلى هللا عليو كسلم حيبها لكثرة علومها ،كقاؿ" :كددت لو كانت يف
صدر كل مسلم" مقصودىا ا٠تضوع هلل التصافو بكماؿ ا١تلك الداؿ عليو ٘تاـ
القدرة الداؿ عليو قطعا أحكاـ ا١تكونات الداؿ عليو ٘تاـ العلم الداؿ عليو مع
أحكاـ ا١تصنوعات علم ما يف الصدكر لينتج ذلك العلم يتحتم البعث لينونة العباد
على ما ىم عليو من الصالح كالعناد كما ىي عادة ا١تلوؾ يف دينونة رعاياىم لتكمل
اٟتكمة كتتم النعمة كتظهر سورة ا١تلك .كاٝتها ا١تلك كاضح يف ذلك ألف ا١تلك ٤تل
ا٠تضوع من كل من يرل ا١تلك ككذا تبارؾ ألف من كاف كذلك كاف لو ٘تاـ الثباب
كالبقاءػ ،ككاف لو من كل شيء كماؿ ا٠تضوع كاالتقاء ،ككذا أٝتاؤىا ا١تانعة كالواقية
كا١تنجية ألف ا٠تضوع حامل على لزكـ طريق السعادة ،كمن لزكمها ٧تا ٦تا خياؼ
كمنع من كل ىوؿ ككقي كل ٤تدكر ،كترد السؤاؿ عمن الزـ عليها كىذا من أمم
األمور (بسم هللا) الذم خضعت لكماؿ عظمتو ا١تلوؾ (الرٛتن) الذم عم بنعمة
خص أكلياءه بتماـ ا٢تداية كزكاؿ
اإلجياد كتبياف ٤تل السلوؾ (الرحيم) الذم
ٌ
ْٗ
الشكوؾ.
ٝتيت سورة ا١تلك ،الفتتاحها بتقديس كتعظيم هللا نفسو الذم بيده
ا١تلك – ملك السموات كاألرض ،كلو كحده مطلق السلطاف ،كتصرؼ يف األكواف
كيذؿ ،كيغٌت كيفقر ،كيعطى كدينع .كتسمى السورة
كيعز ٌ
كيفما يشاء ،حييي كدييتٌ ،

ْٗ برىاف الدين أيب اٟتسن إبراىيم بن عمر الباقي ،نظم القرآف يف تناسب األيات كالسور ،ج( ،ٖ .لبناف :دار ا١تكتب العلمية)،
ص.ِٔ .
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أيضا (الواقية) ك(ا١تنجية) ألهنا تقى كتنجى من عذاب القرب كتشفع لصاحبها .ككاف
ابن عباس يسميها "اجملادلة" ألهنا ٕتادؿ عن قارئها يف القرب.

َٓ

كىي تبٌت من قواعد التصور اإلسالمي جوانب رئيسية ىامة ،فهي تقر يف
الضمَت حقيقة القدر ا١تطلقة ،كحقيقة ا٢تمينة ا١تطلقة .كحقيقة اإلبتالء با١توت كاٟتياة
٘تهيدا للحشر كاٞتزاء .كحقيقة الكماؿ كاٞتماؿ يف صنعة هللا .كحقيقة العلم ا١تطلق
بالسرٌ كالنجول .كحقيقة مصدر الرزؽ .كحقيقة حفظ هللا للخالئق ،كحضورضو –
سبحاه – معا كل ٥تلوؽ .كٚتلة من ىذه اٟتقائق الىت يقوـ عليها تصور ا١تسلم .ىذا
التصور الذم ينبثق منو منهج حياة ا١تؤمن كلو .مع ربو كمع نفسو كمع الناس كمع
األحياء كمع الكوف كلو من أحياء أك شيء .كالذم يتكيف بو شعوره كضمَته
كشخصيتو كقيمتو كموازينو كاستقبالو للحياة.

ُٓ

كجل مالك يوـ الدين ا١تعبود
كىو تبارؾ كتعاذل ا١تلك القدكس كىو ٌ
عز ٌ
كحده كال معبود سواه .كمن أٝتاء ىذه السورة الشريفة أيضا :الواقية ،ا١تنجية ألهنا
ٗتلص قارئها من عذاب القرب .كىذه السورة مكية كىي
تقي أم ٖتفظ كتنجي أم ٌ
ثالثوف آيات كثالٙتائة كثالثوف كلمة كثالٙتائة كثالثة عشر حرفا.

ِٓ

كتسمى ىذه السورة "الواقية" ك"ا١تنجية" ألهنا تقى قارئها من عذاب
القرب ،فقد قاؿ صلى هللا عليو كسلم "ىي ا١تانعة كىي ا١تنجية ،تنجىي من عذاب
القرب( ّٓ.أخرجو الًتمذم).

َٓ كىبة زحيلة ،التفسَت ا١تنَت يف العقيدة كالشريعة كا١تنهج ،ج( ،ِٗ .لبناف :دار الكتب ا١تعاصر) ،صٓ .
ُٓ سعيد حول ،األساس يف التفسَت ،ج( ،َُ .مكة ا١تكرمة :مكتبة دار السالـ) ،صَّّٔ .
ِٓ عالء الدين ابن ٤تمد بن إبراىيم البغددم ،تفسَت ا٠تازف ،ج( ،َُ .لبناف :دار الكتب العلمية) ،صُِٕ .
ّٓ ٤تمد على الصابوين ،صفوة التفاسَت ،ج( ،ّ .صيدا-بَتكت :ا١تكتبة العصرية٣ ،تهوؿ سنة) ،صُّْٔ .
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 .2مضمون سورة امللك
كقد تناكلت ىذه السورة أىدافا رئيسية ثالثة ،كىي:
ُ .إثبات عظمة هللا كقدرتو على اإلحياء كاإلماتة.
ِ .إقامة األدلة كالرباىُت على كحدانية رب العا١تُت.
ّ .بياف عاقبة ا١تكذبُت اٞتاحدين للبعث كالنشور.
جل كعال
ابتدأت السورة الكردية بتوضيح ا٢تدؼ األكؿ ،فذكرت أف هللا ٌ
بيد ا١تلك كالسلطاف ،كىو ا١تهيمن على األكواف ،الذم ٗتضع لعظمتو الرقاب
كنعم لو اٞتباه ،كىو ا١تتصرؼ يف الكائنات با٠تلق كاإلجياد ،كاإلحياء كاإلماتة
ْٓ
ً ًً
ك ىكيى ىو ىعلىى يك ًٌل ىش ٍي وء قى ًد هير) اآليات.
(تىػبى ىارىؾ الَّذم بًيىده الٍ يم ٍل ي
مث ٖتدثت عن خلق السموات السبع ،كما زين هللا بو السماء الدنيا من
الكواكب الساطعة كالنجوـ الالمعة ،ككلها أدلة على قدرة هللا ككحدانيتو (الَّ ًذم
ٓٓ
خلىق سبع ىٝتاك و
ات ًطبىاقان )...اآليات.
ى ى ىٍ ى ى ى
مث تناكلت اٟتديث عن اجملرمُت بشيء من اإلسهاب ،كىم يركف جهنم
تتلظى كتكاد تتقطع من شدة الغضب كالغيظ على أعداء هللا ،كقارنت بُت مآؿ
الكافرين كا١تؤمنُت ،على طريقة القرآف يف اٞتمع بُت الًتىيب كالًتغيب (إًذىا أيلٍ يقوا
ٔٓ
ً ً
ً ً
ور) اآليات.
ف ىيها ىٝتعيوا ى٢تىا ىشهيقان ىكى ىي تىػ يف ي
كبعد أف ساقت بعض األدلة كالشواىد على عظمة هللا كقدرتو ،حذرت
الس ىماء أىف
حيل بأكلئك الكفرة اٞتاحدين (أىأ ًىمنتيم َّمن ًيف َّ
من عذابو كسخطو أف ٌ
ٕٓ
ىخيٍ ًسف بً يكم األىر ً ً
ور) اآليات.
ى ي ٍ ى
ض فىإذىا ى ىي ى٘تي ي

ْٓ نفس ا١تراجع ،صُّْٔ .
ٓٓ نفس ا١تراجع ،صُّْٔ .
ٔٓ نفس ا١تراجع ،صُّْٔ .
ٕٓ نفس ا١تراجع ،صُّْٔ .
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كختمت السورة الكردية باإلنذار كالتحذير للمكذبُت بدعوة الرسوؿ من
حلوؿ العذاب هبم يف الوقت الذم كانوا يتمنوف فيو موت الرسوؿ صلى هللا عليو
ً
ً
ً
ً
ً
ٍت َّ
اّللي ىكىمن َّمع ىي أ ٍىك ىرٛتىنىا فى ىمن يجيَتي
كسلم كىالؾ ا١تؤمنُت (قي ٍل أ ىىرأىيٍػتي ٍم إ ٍف أ ٍىىلى ىك ى
ٖٓ
الٍ ىكافً ًرين ًمن ىع ىذ و
اب أىلًي وم) اآليات كيالو من عيد شديد ،ترتعد لو الفرائض.
ى ٍ
كقاؿ صاحب الظالؿ عن ىذه السورة( :كىذه السورة  -سورة تبارؾ -
تعاجل إنشاء تصور جديدة للوجود كعالقاتو ٓتالق الوجود .تصور كاسع شامل
يتجاكز عادل األرض الضيق كحيز الدنيا احملدكد ،إذل عوادل يف السموات ،كإذل
اٞتن كالطَت،
حياة يف اآلخرة .كإذل خالئق أخرل غَت اإلنساف يف عادل األرض ك ٌ
كاٞتن كخزنتها كإذل عوامل يف الغيب غَت عادل الظاىر تعلق هبا
كيف العادل اآلخر ٌ
قلوب الناس كمشاعرىم ،فال تستغرؽ يف اٟتياة اٟتاضرة الظاىرة ،يف ىذه
األرض .كما أهنا تثَت يف حسهم التأمل فيما بُت أيدىم كيف كاقع حياهتم كذكاهتم
ٗٓ
٦تا ديركف بو غافلُت.
كا٠تالصة أف السورة تضمنت إثبات لوجوه هللا تعاذل ككحدنيتو بياف
مظاىر علمو كقدرتو ،كإندار بأىواؿ القيامة كتذكَت بنعمة هللا على عباده ،كربط
َٔ
الرزؽ بالسعى يف األرض مث التوكل على هللا تعاذل.
 .3مزايا سورة امللك
عن أيب ىريرة رضي هللا تعاذل عنو أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم
قاؿ" :إف من القرآف سورة ثالثوف آية شفعت لرجل حىت غفر لو كىي تبارؾ
الذم بيده ا١تلك" أخرجو الًتمذم كقاؿ حديث حسن كأليب داكد ٨توه ،كفيو
تشفع لصاحبها ،عن ابن عباس قاؿ "ضرب بعض أصحاب رسوؿ هللا صلى هللا
ٖٓ نفس ا١تراجع ،صُّْٔ .
ٗٓ سعيد حول ،األساس يف التفسَت ،ج( ،َُ .مكة ا١تكرمة :مكتبة دار السالـ) ،صَُِٔ .
َٔ كىبة الزحيلي ،التفسَت ا١تنَت ،ج( ،ِٗ .لبناف :دار الفكر ا١تعاصر ،)ُُٗٗ ،صٓ .
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عليو كسلم خباءه على قرب كىو الحيسب أنو قرب فإذا ىو قرب إنساف يقرأ سورة
ا١تلك حىت ختمها فأتى النيب صلى هللا عليو كسلم فقاؿ :يا رسوؿ هللا ضربت
خبائي على قرب إنساف كأف ال أحسب أنو قرب فإذا ىو قرب إنساف يقرأ سورة
ا١تلك حىت ختمها فقاؿ النيب صلى هللا عليو كسلم :ىي ا١تانعة ىي ا١تنجية تنجي
من عذاب القرب" أخرجو الًتمذم كقاؿ حديث غريب.

ُٔ

أما مزايا سورة ا١تلك فهي :
ُ .ىذه السورة تقى كتنجى لقارئها من عذاب القرب
ا١تلك تسمى "الواقية" ك"ا١تنجية" ألهنا تقى كتنجى من عذاب القرب ،فقد
قاؿ صلى هللا عليو كسلم "ىي ا١تانعة كىي ا١تنجية ،تنجىي من عذاب القرب.

62

أخربنا أبو منصور البغدادم أخربنا أبو عمرك بن مطر أخربنا أبو خليفة
أخربنا اٟتوضي عن شعبة عن عمرك بن مرة عن مرة ا٢تمذاين عن عبد هللا بن
مسعود قاؿ" :أتى رجل من جوانب قربه فجعلت سورة من القرآف ثالثوف آية
ٕتادؿ عنو حىت منعتو من عذاب القرب ،قاؿ :فنظرت أنا كمسركؽ فلم ٧تدىا إال
تبارؾ".

ّٔ

ِ .ىذه السورة يعطى الشفاعة يف يوـ القيامة كأتى ا١تغفرة بصاحبها
قاؿ اإلماـ أٛتد حدثنا حجاج بن ٤تمد كابن جعفر قاؿ حدثنا شعبة
عن قتادة عن عباس اٞتشمي عن أيب ىريرة عن رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم

ُٔ عالء الدين ابن ٤تمد بن إبراىيم البغددم ،تفسَت ا٠تازف ،ج( ،َُ .لبناف :دار الكتب العلمية) ،صُِٕ .
ِٔ ٤تمد على الصابوين ،صفوة التفاسَت ،ج( ،ّ .صيدا-بَتكت :ا١تكتبة العصرية٣ ،تهوؿ سنة) ،صُّْٔ .
ّٔ هبجة عبد الواحد الشيخارل ،بالغة القرآف الكرًن يف اإلعجاب كتفسَتا بإجاز ،ج( ،َُ .لبناف :مكتبة دار النشر) ،صُِٖ .
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قاؿ" :إف سورة يف القرآف ثالثُت آية شفعت لصاحبها حىت غفر لو" ( :تىػبى ىارىؾ
ْٔ
ً ًً
ك).
الَّذم بًيىده الٍ يم ٍل ي

ّ .سورة ا١تلك ىو صار طبيبا أم دكاء لقرائها

ركاه أىل السنن األربعة من حديث شعبة بو ،كقاؿ الًتمذم ىذا حديث
حسن ،كقد ركل اٟتافظ بن عساكر يف تارخيو يف ترٚتة أٛتد بن نصر بن زياد
أيب عبد هللا القرشي النيسابورم ا١تقرم الزاىد الفقيو أحد الثقات الذين ركل
عنهم البخارم كمسلم كلكن يف غَت صحيحُت.
ْ .سورة ا١تلك يقرب إذل اٞتنة
كركل عنو الًتمذم كابن ماجو كابن خزدية كعليو تفقو يف مذىب أيب
عبيد بن حربويو كخلق سواىم ساؽ بسنده من حديثو عن فرات بن السائب عن
الزىرم عن أنس بن مالك قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم" :إف رجال ٦تن
كاف قبلكم مات كليس معو شيء من كتاب هللا إال تبارؾ ،فلما كضع يف حفرتو
أتاه ا١تلك فثارت السورة يف كجهو فقاؿ ٢تا إنك من كتاب هللا كأنا أكره
مساءتك كإين ال أملك لك كال لو كال لنفسي ضرا كال نفعا فإف أردت ىذا بو
فانطلقي إذل الرب تبارؾ كتعاذل فاشفعي لو فتنطلق إذل الرب فتقوؿ :يارب أف
فالنا عمد إذل من بُت كتابك فتعلمٍت كتالين أفتحرقو أنت بالنار كتعذبو كأنا يف
جوفو؟ فإف كنت فاعال ذاؾ بو فا٤تٍت من كتابك ،فيقوؿ :أال أراؾ غضبت؟
فتقوؿ كحق رل أف أغضب فيقوؿ اذىيب فقد كىبتو لك كشفعتك فيو  -قاؿ –
فتجىء فتزجر ا١تلك فيخرج خاسف الباؿ دل حيل منو بشيء  -قاؿ  -فتجىء
ْٔ عماد الدين أيب الفداء اٝتاعيل بن كثَت البصركم الدمشقى ،تفسَت القرآف العظيم ا١تسمى تفسَت ابن كثَت( ،ناشركف :مكتبة
السند٣ ،تهوؿ السنة) ،صُِّ .
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فتضع فاىا على فيو فتقوؿ مرحبا هبذا الفم فرٔتا تالين كمرحبا هبذا الصدكر فرٔتا
كعاين كمرحبا هباتُت القدمُت فرٔتا قامتا يب كتؤنسو يف قربه ٥تافة الوحشة عليو.
قاؿ فلما حدث هبذا رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم دل يبق صغَت كال كبَت كال
حر كال عبد إال تعلمها كٝتاىا رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم ا١تنجية ٔٓ.كىذا
حديث منكر جدا كفرات بن السائب ىذا ضعفو اإلماـ أٛتد كحيِت بن معُت
كالبخارم كأبو حامت كالدار قطٍت كغَت كاحد كقد ذكره ابن عساكر من كجو آخر
عن الزىرم من قولو ٥تتصرا.

ٔٔ

ٓ .فضائل سورة ا١تلك األخرل كىي كثَتة من الركاية األخرل
ً ًً
ك) كقاؿ الًتمذم حدثنا ٤تمد بن عبد هللا ا١تلك
(تىػبى ىارىؾ الَّذم بًيىده الٍ يم ٍل ي
بن أيب الشوارب حدثنا حيِت بن عمرك بن مالك النكرم عن أيب اٞتوزاء عن ابن
عباس قاؿ "ضرب بعض أصحاب رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم خباءه على
قرب كىو الحيسب أنو قرب فإذا ىو قرب إنساف يقرأ سورة ا١تلك حىت ختمها فأتى
النيب صلى هللا عليو كسلم فقاؿ :يا رسوؿ هللا ضربت خبائي على قرب إنساف كأف
ال أحسب أنو قرب فإذا ىو قرب إنساف يقرأ سورة ا١تلك حىت ختمها فقاؿ النيب
صلى هللا عليو كسلم :ىي ا١تانعة ىي ا١تنجية تنجي من عذاب القرب" مث قاؿ ىذا
حديث غريب من ىذا الباب عن أيب ىريرة.
كمن اسحاؽ بن سليماف الرازم عن ايب سناف الشيباف عن عمر بن مرة
عن مرة بن شراحيل  -ككاف ديى مرة الطبيب  -عن عبد هللا بن مسعود قاؿ :إف
ا١تيت إذا مات أك قدت تَتاف حولو ،فأكل نار ما يليها إف دل يكن لو عمل
حيوؿ بينو كبينها ،كأف رجال مات مادل يكن يقرأ من القرآف إال سورة ثالثُت آية،
ٓٔ نفس ا١تراجع ،صُِّ .
ٔٔ نفس ا١تراجع ،صُِّ .
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فأتتو من قبل رأسو ،فقالت :إنو كاف يقرأ يب ،فأتتو من قبل رجليو ،فقالت :إنو
كاف يقوـ يب ،فأتتو من قبل جوفو ،فقاؿ :إنو كاف كعاين ،قاؿ فأ٧تتو ،قاؿ:
ٕٔ
فظرت أنا كمسركؽ يف ا١تصحف ،فلم ٧تد سورة إال تبارؾ.
كقاؿ الطرباين حدثنا ٤تمد بن عجالف األصبهاين حدثنا سلمة بن شيب
حدثنا إبراىيم بن اٟتاكم بن أباف عن أبيو عن عكرمو عن ابن عباس قاؿ :قاؿ
رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم :كددت أهنا يف قلب كل إنساف من أميت ،يعٍت
ٖٔ
تبارؾ الذم بيده ا١تلك ،ىذا حديث غريب كإبراىيم ضعيف.
عن أيب كعب قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم :من قرأ سورة
تبارؾ فكأمنا أحيا ليلة القدر .كعن يونس بن يزيد بن شهاب عن ٛتيد بن عبد
الرٛتن :أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم :إف تبارؾ الذم بيده ا١تلك ٕتادؿ
عن صاحبها يوـ القيامة .عن عبد هللا مسعود قاؿ :رسوؿ هللا صلى هللا عليو
كسلم أتى رجل من جوانب قربه فجعلت سورة من القرآف ثالثوف آية ٕتادؿ عنو
69
حىت منعتو من القرب ،فظرت أنا كمسركؽ فلم ٧تد سورة إال تبارؾ.

ٕٔ أيب عبد القاسم بن سالـ ،فضائل القرآف( ،لبناف :دار الكتب العلمية ِِْ ،ق) ،صُّٗ .
ٖٔ عماد الدين أيب الفداء اٝتاعيل بن كثَت البصركم الدمشقى ،تفسَت القرآف العظيم ا١تسمى تفسَت ابن كثَت( ،ناشركف :مكتبة
السند٣ ،تهوؿ السنة) ،صُِّ .
ٗٔ نفس ا١تراجع ،صُِّ .
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