
تماسك النص ) سورة الغاشية نموذجاً (

 في ضوء لسانيات النص

جامعة الزاويةـــ  كلية التربية زوارةــ  عبير خليفة امحمد نصر. أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : المقدمــــــــة
في مجال األبحاث اللغوية الحديثةة  مكانة مهمةتحتل الدراسات اللسانية النصية 

خاصة بعد تزايد البحث في مجال لسةانيات الةن و واةرا راجةى تلةل تحولهةا تلةل مسةار 

وحدة للمعالجة و وكانت االنطالقةة األولةل ادفا وجديد اعتمدت فيه علل الن  واتخرته 

تجاوزوا مستوى الجملةة تلةل علل التحليل الجملي ثم  تقومللتحليل النصي عند الغربيين 

ذلك الترابط الحاصةل بةين مدوا في تحليلهم علل التماسك واو اعت حيثمستوى الن و 

وعنصةةر جةةوار  فةةي بنةةا   للةةن  علةةل المسةةتوى السةةطحي وال ةةكليالجمةةل المكونةةة 

بةدور   النصوص ؛ألنه يصنى ترابطا وتماسكا ما يجعلها تتصف باالستمراريةو وينقسةم

تلل تماسك نحةو  وخخةر معجمةيو وعليةه يحةتم علينةا عةر  أتوات التماسةك و ريقةة 

لهةرا البحةث عنةوا  قةد اختةرت وتجرائها علل سورة الغاشية من خالل لسانيات الن و 

. ( في ضو  لسانيات الن   نموذجا  أسورة الغاشية "تماسك الن  ) 

ن  يحتةةاإ تلةةل تراسةةة ومةةا تفعنةةي الختيةةار اةةرا الموضةةو  اةةو يقينةةي بةة   الةة

لسانية حديثة يتجاوز فيها نحو الجملة وتاللتهاو وارا الن  المنجز ال يتم تحليله نحويةا 

تال عن  ريق مراعاة التفاعل والتماسك بين جسد الن  من ناحية ومدلوالته من ناحية 

الل أخرى ؛ولقلة األبحاث اللسانية النصية التطبيقية في المكتبات العربية ؛أحاول من خ

اةةةرا البحةةةث أ  أحلةةةل سةةةورة الغاشةةةية تحلةةةيال نصةةةيا معاصةةةراو ثةةةم ت  انتقةةةا " سةةةورة 

. راجةةى تلةةل وحةةدة الموضةةو  ؛وأل  العنصةةر الغالةةق فيهةةا اةةو القصةة . الغاشةةية"

وبالتةةالي تفةةر  الدراسةةة وجةةوت عنصةةر التماسةةك فيهةةاو وقةةد قسةةمت اةةرا البحةةث تلةةل  

 .  جام النتائسامو وخاتمة ذكرت فيها أوثالثة أق وتمهيد مقدمة

 : تمهيدال

 مفهوم النص )لغة واصطالحا(:  -أولً 

 ومعنةا  بالعربيةة رفةى   ص ص( الن  لغة  م خوذ من الجرر الثالثي المضعف ) - أ

ةهن .  فالن   رفعك ال ي .  فععع ةهن نًصةا   رع وتةدل كةل تلةك المعةاني . ن َّ الحةديث ينصه

علل االرتفا 
(1)
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الن  اصطالحا  "يطلق علل ما ينظهعرن المعنل ؛أ  ال كل الصوتي المسةمو  مةن  - ب

الكالمو أو ال كل المرئي منه عندما يترجم تلل المكتوب"
(2)

:النص في ظل الرؤية النحوية-1

 H0RST ISENBERGنجةةد مصةةطلن الةةن  عنةةد )اورسةةت تيزبةةرإ 

االسةةتعمال االتصةةالي عبةةارة عةةن تتةةابى متماسةةك مةةن الجمةةلو كمةةا نجةةداا فةةي ) 

ون ةير ... اللغو و تالَّ أنَّهن يركز ااتمامه علل مصطلن تتابى ويضفي عليه بعدا رياضيا

بكلمةةة )نةة ( "تلةةل متواليةةة مةةن الملفوسةةات التةةي تسةةتعمل فةةي التواصةةل اللغةةو "
(3) 

فجوار نموذإ وصف الن  لدى) فاينرش(يتلخ  في أع َّ الن  يسخر أتوات نحويةة 

توجةه  -مةثال–نكير( لتوجيه عملية التجاوب واالتصةالو فة تاة التعريةف )التعريفو والت

وبهةةر  ... المتلقةةي تلةةل معلومةةات سةةابقةو فةةي حةةين يوجةةه التنكيةةر نحةةو معلومةةات الحقةةة

الطريقةةة يثةةار لةةدى المتلقةةي مةةن خةةالل االسةةتخدام المقصةةوت لصةةي  األتواتو وعمليةةات 

ترتيق معينةو ضرورية لعملية فهم الن 
(4) 

ص في ظل الرؤية الدللية:الن-2

سهر نموذإ وصف الن  القائم علل أبنيةة األسةاا الدالليةةو كةرت فعةل تجةا   

الرؤيةةة النحويةةة المحضةةة للةةن  التةةي ال يمكةةن االكتفةةا  بهةةا فةةي معرفةةة حقيقةةة الةةن و 

ف توات الربط التركيبية )مفاايم االتساق( ال تمثل تال وجها ثانويا لتعقيدات الن و تنما 

ل عليه في الوصف العلمي ا لبنةا  اةو تاللةة الةن  الكليةةو ومةن ثةم "ال يمكةن أ  المعوِّ

يوصف اتساق ن  ماو وصفا  كافيا  تال باشتماله علل بنية األساا الدالليةو أمةا وسةائل 

الةةربط التركيبيةةة فةةال تقةةوم علةةل العكةة  مةةن ذلةةك تالَّ بوسيفةةة تشةةارات تضةةافية ؛أ  

ية في النصوص وفهمهااختيارية تائماو تسهل علل السامى معرفة بنية األساا الدالل
(5)

 

 (K.BRINKERوخير مايمثل اةرا االتجةا  فةي الوصةف النصةي  )برينكةر  

( فقةد قةدم )برينكةر( تعريفةا للةن و J. S. PETOFIو)بتةوفي  (vandijkو)فا  تيةك 

مركزا علل الجانق الداللي المحور  حيث يقول  "ت  مجموعة منظمة من القضايا أو 

بعضةةها مةةى بعةةأ علةةل أسةةاا محةةور   موضةةوعي المركبةةات القضةةوية تتةةرابط 

 أوجملة أساا من خالل عالقات منطقية تاللية "
(6)

ويؤكد )فا  تيك( علةل المسةتوى  

الداللي للن و ويتكفل ببنا  صرح نموذإ بمفةاايم تالليةة مثةل  البنيةة العميقةةو والبنيةة 

لتعمةيم والبنةا السطحيةو والبنية الكبرىو والبنيةة العليةاو وقواعةد التحويةل الحةر  وا
(7)

"ت  تصةةور )فةةا  تيةةك( للةةن  خالفةةا لتصةةور)تيزنبرإ(و)اارفج(اللرين يؤكةةدا  علةةل 

علل أساا تاللي للن " ا  التماسك النحو  للن  قائم
(8)

لكنه اليركةز علةل المفةاايم .  
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المنطقية )الصدق والكرب( بل يهةتم بكيفيةات تةرابط اةر  القضةايا تاخةل الةن  )الةربط 

ت أشةةكاال مةةن العالقةةات التةةي تةةنظم قضةةايا الةةن  تاخةةل القضةةية القضةةو ( فهةةو يحةةد

الواحةةدةو ومةةابين القضةةايا أيضةةاو ومةةن العالقةةات القضةةوية الداخليةةة  الةةربطو والفصةةلو 

تلخ... والعطفو واالستدراك
(9)

  . 

 :مفهوم تماسك النص وأدواته -ثانياً 

 مفهوم التماسك )لغة واصطالحا(: -1

تعد لسانيات الن  من أحدث االتجااات اللسانيةو تقةوم منهجيتهةا فةي التحليةل اللغةو   

ةةا–  َّ اللسةةانيات تعلةةل تجةةاوز لسةةانيات الجملةةةو والتجةةاوز اليعنةةي ا لغةةا و تذ  -أساس 

النصية جعلت من الدراسات السابقة للجملة منطلقةا لهةا فةي البحةثو فبفضةل الدراسةات 

منها  التماسك النحو  للةن و ومةن مهةام  مهمةلغوية  والجهوت النصية فسرت سواار

لسةةانيات الةةن  األساسةةية التةةي يسةةعل لتحقيقهةةا اةةي بيةةا  كيفيةةة التماسةةك وأشةةكاله بةةين 

األجزا  المكونة للن  ؛لرلك ينبغةي أ  نحةدت المفهةوم العةام للتماسةك والخةاص لةه فةي 

 . الحقل المعرفي المحدت واو موضو  بحثنا

  و التماسك لغة  يقول ابن منظور  "المسيك من األساقي التي تحب  الما  فال ينضنن

ةةفن المةةا ع لصةةالبتها وأر  مسةةاك أيضةةا" وأر  مسةةيكة  ال تنن ِّ
(10) 

يةةدل لفةة   تذ 

 . التماسك علل المتانة والصالبةو وترابط األجزا  بعضها ببعأ

  أما اصطالحا  فالتماسك عند االيدا  ورقية حسن او "عالقة معنوية بةين عنصةر

في الن و وعنصر خخر يكو  ضةروريا لتفسةير اةرا الةن و اةرا العنصةر ا خةر 

يوجةةد فةةي الةةن و هيةةر أنةةه ال يمكةةن تحديةةد مكانةةه تال عةةن  ريةةق اةةر  العالقةةة 

التماسكية "
(11) 

 

 أدوات تماسك النص: -2

اناك أتوات كثيرة تسهم في تماسك الةن  وارتبةا  بعضةه بةبعأ ولكةن فةي  

 ةلتماسك النصي أثنا  ا جرا  )التحليل النصي( علل ثالثارا البحث سيعتمد تصورنا ل

بةين الوحةدات المكونةة للةن  واةي  ا حالةةو والحةر و  أقسام فعالة ترسم العالقات ما

 . )وتندرإ ضمن التماسك النحو (. والربط

  :اإلحالة )مفهومها( -القسم األول-أ

من أشار تلل ا حالة باعتباراا مصطلحا لغويةا   (أول463يعد ابن رشيق )ت  

يحيةل ال ةاعر  أو نحويا  في التراث العربي حيث يقول فةي العمةدة  "ومةن التضةمين مةا
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" ... فيه تحالةةو وي ةير بةه تشةارةو فية تي بةه ك نَّةه نظَّةم األخبةار أو شةبيه بةه
(12) 

ويقةول 

لمسميات"جو  الينز  "ا حالة اي العالقة القائمة بين األسما  وا
(13) 

 

 أنواع اإلحالة: -1

 تنقسم ا حالة المكونة لعالم الن  تلل نوعين   

وت ةمل المسةتوى الخةةارجي   (exophora"تحالةة مقاميةة أو خارجيةةة ) -أوال   

 . الر  يقوم علل وجوت ذاِت المخا ِق خارإ الن  وال يستقيم الن  بإهفاله

واةي مسةتوى تاخلةيخ يخةت    (endophoraتحالةة مقاليَّةة أو تاخليةة ) -ثانيا   

بالن ِّ المدرواو ويمثلها تركيةق لغةو  ي ةير تلةل جةز  مةا مةن عناصةر الةن  التةي 

ذكرت فيه صراحة أو ضمنا"
(14) 

 تي  واي تنقسم كا 

 وتسمل النصية وت مل   وتحالة تاخل الن -1

ا  تحالة علل السابقو أو تحالة بالعوتة وتسمل قبليَّة واي أكثةر األنةوا  تورانة-أ

في الكالمو واي أ  يحال بعنصر تحالي علل عنصر تشارً  سابق في الكالم
(15)

  

تحالةةة علةةل الالحةةقو وتسةةمل بععِديةةةو واةةي ا حالةةة بعنصةةر تحةةاليخ علةةل  -ب

. عنصر تشار ِّ الحق في الكالمو أو مركور بعد العنصر ا حالي
(16) 

 . 

تحالة تلل خارإ الن و أو خارإ اللغة وتسمل المقامية-2
(17))17)

 . 

واي أ  يحال عنصةر لغةو خ تحةاليخ علةل عنصةر هيةر لغةو ِّ يقةى فةي المقةام  

خارإ الن 
(18) 

 . 

تحالة نصية  واي تجمى كل ا حاالت التةي تعةوت علةل مفسةرو واةو مقطةى -3

. ملفوس )جملة أو ن و أو مركق نحو (و وال تتوافر في كل النصوص
(19) 

 . 

فةةي الةةن  اللغةةو  القرخنةةي تلةةل الضةةمائر  وتتفةةر  وسةةائل التماسةةك ا حاليةةة

ب نواعها وأسما  ا شارة وهير ذلةك مةن وسةائل التماسةك ا حاليةةو وسةو  نبينهةا فةي 

لك ةةةف تاللتهةةةا وتوراةةةا فةةةي تماسةةةك الةةةن   الةةةن  القرخنةةةي فةةةي سةةةورة الغاشةةةية ؛

وترابطه
(20)

 . ؛ألنها من المعايير التي تسهم ب كل فعال في الكفا ة النصية 

 أهمية اإلحالة: -2

لإلحالة تور فعةال فةي صةنى التماسةك تاخةل الةن و وبالتةالي فهةم الةن  مةن  

خةةةالل التنظةةةيم المحكةةةم للعالقةةةات أو حةةةزم العالقةةةات التةةةي تةةةربط العناصةةةر ا شةةةارية 

بالعناصر ا حاليةو مما يؤت  تلل تفعيل عنصةر االسةتمرارية فةي المحتةوى المفهةومي 

دايةو ومجال وسةط قةد يطةولو وقةد يقصةرو ونهايةةو واةي للملفوس بقوله  "فالن  ذو ب

نقا  يمكن التوقف عند أية واحدة منهاو فكل مكو  من مكوناتهةا يمثةل معلمةاو أو نقطةة 
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تتقدم بها األحداث ت  كانت حدثاو وتتعدت بها الروات ت  كانت ذاتا و واةي يمكةن العةوتة 

الم الخطةابو وبنةا  الةن  تليها عن  ريةق ا حالةةو وبالقيةاا عليهةا يجةر  ترتيةق عة

باالستتبا " 
(21) 

 

 التحليل النصي لسورة الغاشية من خالل اإلحالة: -3

 سورة الغاشية

اِشةيعِة )بسم هللا الةرحمن الةرحيم ةِديثن الغع ة  1  ﴿اعةل  أعتعةاكع حع اِشةعع ِِةرخ خع مع ةو   يعو  جن ( وع

اِملعة  نَّاِصبعة  )2) اِميعة  )3( عع لعل نعارا  حع قع 4( تعص  ي نخ خنِيعةةخ )( تنس  ةام  5ل ِمن  عع ( لعةي  ع لعهنةم   ععع

ِريىخ ) ةِمنن 6تاِلَّ ِمن ضع الع  ( الع ينس  ةو خ ) وع نِةي ِمةن جن ةة  )7ينغ  ِِةرخ نَّاِعمع مع ةو   يعو  جن يِهعا 8( وع ةع  ( لِسع

اِضيعة  ) الِيعةخ )9رع نَّةخ عع ىن فِيهعا الِهيعة  )10( فِي جع مع اِريعة  11( الع تعس  ي ن  جع ( فِيهعا 12) ( فِيهعا عع

ة  ) فنوعع ر  ر  مَّ ة  )13سنرن وعع ضن و  اب  مَّ وع أعك  فنوفعة  )14(وع اِرقن معص  نعمع ب ثنوثعةة  15( وع ابِيه مع رع زع ( وع

لِقعةت  )16) ي فع خن و ع تِلعل اِ بِِل كع ةت  )17( أعفعالع يعنظنرن فِعع ي ةفع رن اِ  كع ةمع تِلعةل السَّ تِلعةل 18(وع ( وع

ي ةةفع ننِصةةبعت  ) ت  )19الِجبعةةاِل كع ةةِطحع ي ةةفع سن ِ  كع تِلعةةل األعر  كِّر  20( وع ةةرع ةةا أعن ةةتع من ر  تِنَّمع كِّ ( فعةةرع

ةي ِطرخ )21) سع لعةي ِهم بِمن ةتع عع لَّل22(لعس  ةن تعةوع فعةرع ) ( تاِلَّ مع كع بعةرع 23وع ابع األعك  ةرع ن العع بنةهن هللاَّ رِّ ( فعينعع

ة25( تِ َّ تِلعي نعا تِيعابعهنم  )24) لعي نعةا ِحسع )( ثنةمَّ تِ َّ عع صةدق هللا العظةيم تنةدرإ سةورة  ﴾(26ابعهنم 

الغاشية ضمن  ائفة من السةور المكيةة باالتَّفةاقو واةي "معةدوتة  السةابعةع والسةتًينع فةي 

ةةور نزلةةت بعةةد سةةورة الةةرارياِتو وقبةةلع سةةورة الكهةةِف وخيعاتنهعةةا سةةتخ  عةةدات نةةزول السه

" وع ةةرو ع
(22) 

ومةةن الواضةةن أ َّ وتتميةةز فةةي بنائِهةةا علةةل الطةةابى القصصةةي هالبةةاو . 

الموضو  الغالق علل السور المكية يتمثل في العقيدة من حيث بيا  أصولها الواضحة 

تلخ... والجزا  ووالحساب ووالبعث ووالتوحيد ووالرسالة والوحي  واي
(23)

و والغاشةية  

مه اي من أسما  يوم  صلل هللا عليه همو وقد كا  الرسول القيامة؛ألنها تغ ل الناا وتعن

يقرأ سورة الغاشية في صالة العيد ويوم الجمعةة وسلم
(24) 

كةرلك"عنونها التِّرمةر ه فةي 

كتاب التفسير من جامعِه لوقو  لف  الغاشية في أولهةا"
(25) 

و كمةا اشةتملت اةر  السةورة 

و ومةن ثةواِب قةومخ ناعمةةخ  علل تهويل يوم القيامة ومافيه ةالتنهنم  من عقةاِب قةومخ م ةواةخ حع

و وعلل وجِه ا  التنهنم  ةقِ حع هَّ رع اَِّق أو المن رع ت هللان سةبحانه . جمال المن كمةا تنبةيِّنن السةورةن تفةره

و وعلةل قةدرة هللا  هعدَّتع انةمن الم ةركو ع لعمن السامعو  أع َّ الفريقع المن وتعالل بِا لهيَِّة حتل يعع 

صةلل هللا اتة خلق بعأ مخلوقاتِِه خلقا  جديدا  بعد الموِت يومع البعِثو وتثبيةت النبة  تع

ثع فعهنم   عليه وسلم انم  البعع  و وأ  ورا ع بع   بإعراِضِهم  علل الدعوة تلل ا سالم و وأ  ال يعع 

راجعو ع تلل هللاِ فهو مجازيهم علل كفرام وتعراضهم عنه
(26) 

 . 
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توات تماسةةك الةةن  فةةي تةةرابط وتماسةةك ا يةةات المكونةةة أتسةةهام مامةةدى  تذا   

 لسورة ككل؟ لللوحدة والوحدات المكونة 

 تحالة  علل مااو خارإن اللغِة   ا حالةن خارإن الن  أو-1 

واي تحالةن عنصر لغو ِّ تحالةخ علل عنصةر تشةارً  هيةر لغةو  موجةوت فةي  

المقةةام الخةةارجي كةة   يحيةةلن ضةةمير المةةتكلم المفةةرت علةةل ذات صةةاحبه المةةتكلمو حيةةث 

يرتبط عنصرن لغو خ تحاليخ بعنصر تشارً  هير لغو ٍّ او ذات المتكلم ويمكن أ  ي يرن 

عنصر  لغو خ تلل المقام ذاته
(27) 

اعةل  د ارا النو  فةي الةن  القرخنةي فةي قولةه  ويتواج

اِشيعةِ  ِديثن الغع الخطاب المتصل  ( نجد في ن  ار  ا ية ضميرع 1)الغاشية .  (1)أعتعاكع حع

( واو مبني علل الفتن في محل نصق مفعول بهو 1"  الغاشية  )للمركر في قوله  "أتكع 

يامحمةد حةديث  ليةه وسةلم" بةـ"ال أتةكع "صلل هللا ع اتذ يخا قن هللان جل ش نه نبيَّهن محمد  

اةةا " الغاشةةية ويعنةةي بهةةا قصةةتها وخبرن
(28) 

حيةةث اسةةتفتن نةة  ا يةةة باالسةةتفهام وكةةو  

االستفهام بـ )ال( المفيدة معنل )قد(و فيه مزيد ت ةويق فعه ةوع اسةتفهام  صةور خ يكنةل بةه 

ة  ننهن أ   يكةو ع بلة ع السةامىع الةر  اةو خةارإ  ن  أاميةة الخبةر بحيةث شع  الةن  وتبانةة مةاعع

الر  يقتضي موصوفا  لم يركر اةو -الغاشية-أضيف تلل فعل ا تيا  بـ )حديث( بوصفه

ةِنو وبالتةالي  تبهام  لزياتِة الت ويِق تلةل بيانةه ا تةي ؛ليةتمكن الخبةرن فةي الةراِن كمةالع تمكه

غاشية او أنَّهعا صفة  لمحرو  يدل عليه السياقن وت نيث ال -الغاشية–اناك تحالة في لف  

لت ويلِهعا بالحاتثة
(29)

عملت ا حالة انا علل ربط وتماسةك تاخةل الةن  بخارجةهو  تذا  .  

ِريىخ وتتوفر ا حالة في قوله   ام  تاِلَّ ِمن ضع ( حيث يحيةل 6لغاشية  )( ا6) لعي  ع لعهنم   ععع

الضمير في  )لهةم( واةو جمةى الةركور الغةائبين 
(30) 

تلةل عنصةر تشةار  خةارإ الةن  

يطعمونعةهن مةن  "أصحاب الوجو  الخاشعة العاملة الناصبة يوم القيامة  عام  تالَّ مةاوام  

ضريى "
(31) 

وشبه الجملة )لهم( جار ومجرور خبر لي  مقةدم و) عةام( اسةمها مةؤخر 

لينفةي عةنهم أكةل  مرفو  وعالمة رفعه الضمة الظاارة علل خخةر و وتقةدم الخبةر انةا؛

يى و"الضةةريىن عنةةد العةةرب نبةةت  يقةةال لةةه  الطعةةام الطيةةق؛ وليجيةةز لهةةم أكةةل الضةةر

ب ِرقن  "... ال ِّ مخ واوسن
(32) 

وعن ابن عبةاا  الضةريى  واو"شةجر مةن نةار"
(33) 

وجملةة  . 

ةِريىخ ) ام  تاِلَّ ِمن ضع ( "خبةر سةاتا عةن وجةو  وضةمير لهةم 6(الغاشةية  )6لعي  ع لعهنم  ععع

به ضةمير جماعةة لمةركرخو  عائد تلل وجو  باعتبار ت ويله ب صحاب الوجو  ؛ولرلك ج 

والتةةركيرن تغليةةقن للةةركور علةةل ا نةةاث" 
(34) 

ا حالةةة انةةا علةةل تماسةةك الةةن   أسةةهمت

لِقعةةت  وقولةةه  . وانسةةجامه ي ةةفع خن و ع تِلعةةل اِ بِةةِل كع ةةت  " أعفعةةالع يعنظنةةرن فِعع ي ةةفع رن اِ  كع ةةمع تِلعةةل السَّ وع

ي فع ننِصبعت  )18) تِلعل الِجبعاِل كع تِلعل األع 19( وع ت  ( وع ةِطحع ي فع سن ِ  كع -18-17الغاشةية   ر 
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نالح  ا حالة انا في قوله  )خلقت(  19-20
(35) 

ةا وتتحدت ا حالة في قوله   ر  تِنَّمع كِّ فعةرع

كِّر) ةةرع ( فقولةةه  )فةةركر(او فعةةل أمةةر مبنةةي علةةل السةةكو و 21الغاشةةية  )  (21أعن ةةتع من

ير تلةل شةي  هيةر وفاعله ضمير مسةتتر وجوبةا تقةدير  )أنةت( فهةو عنصةر تحةالي ي ة

ةةهع مةةركور فةةي الةةن و ولكنةة تليةةه الخطةةاب اةةو محمةةد  ه يفهةةم مةةن سةةياق الةةن  أ  الموجَّ

صلل هللا عليه وسلم  والر  أكةد اةر  ا حالةة اةو الضةمير المنفصةل فةي قولةه  ر كِّ فعةرع

كِّر) ةرع ا أعن تع من جةا  اةرا التكةرار مةرة بضةمير مسةتتر وأخةرى . (21الغاشةية  ) (21تِنَّمع

بارز ؛ليفيد تاللة التوكيد والتنبيه وا خبار وتركير بمنفصل
(36) 

صةلل هللا سيدنا محمةد 

لع بةه تلةيهم فإنَّمةا عليةك الةبالي وعلينةا الحسةابرِسة"الناا بمةا أن  عليه وسلم
(37)

" وتعةد 

ةةبعقع مةةن أول السةةورِة الةةر  اةةو  ةةل مةةا سع الفةةا  فةةي )فةةركر( "فصةةيحة  تفريةةى  علةةل محصَّ

و رتةق علةل ذلةك أمةرن هللا التركيِر بالغاشيِة وما  اتصل به من ذكةر تعراضةِهم  وتنةرارِام 

ةهن تصةرارانم  علةةل  صةلل هللا عليةه وسةلمرسةولهن  بالةدوام علةةل تةركيرام وأنةه ال ينؤيِّسع

ا عراِ و وعدم اتِّكارِام  بما ألقعل تليهم من المواِعِ "
(38) 

 

وبالتةةالي فةةاألمر انةةا مسةةتعمل  فةةي  لةةق االسةةتمراِر والةةدواِم ومفعةةول )ذكةةر(  

ةي ِطرخ )محرو  او ضةمير يةدل عليةه قولةه بعةد   ﴿ سع لعةي ِهم بِمن ةتع عع  22الغاشةية  (﴾ 22لعس 

ةن وقولةه  . عملت ا حالة في ارا الن  علل ربط وتماسك الن  تاخله بخارجه تاِلَّ مع

لَّل فعر ) تعوع كع )تةوللو كفةر( ففاعةل الفعلةين نالح  في ن  ار  ا يةة  23شية  الغا(﴾23وع

ار  األفعال ضمير مستتر جوازا تقدير  )او( فهو عنصر تحاليخ ي يرن تلل شةي  هيةر 

مركور في الن و ولكنه يفهم من السياق واو مةن أعةر ع وتةولل عةن خيةات هللا فكفةر 

محمد صةلل هللا عليةه وسةلم من قوم
(39) 

تثنا  المنقطةى واةو بمعنةل و فحةر  تال لالسة

االستدراك فالمعنل  "لكن من تولل عن التركهر وتام علل كفِرِ  يعربه هللان العرابع ال ديدع 

"
(40) 

فقةةد عمةةل االسةةتدراك علةةل الةةربط القضةةو  بةةين عناصةةر الةةن و والتماسةةك بةةين 

 . وحداته

ابع كما نجد ا حالة في قوله    رع ن العع بنهن هللاَّ رِّ بعرفعينعع حيث يحيل  24الغاشية   األعك 

الضةةمير فةةي قولةةه  )فيعربةةه( تلةةل خطةةاب المةةركر الغائةةق واةةو ال ةةخ  الةةر  تةةولل 

فسةيجد العةراب صةلل هللا عليةه وسةلموأعر  عن خيات هللا فكفر واو من قوم محمد 

األكبر علل كفر  به في الدنياو وعراب جهنم في ا خرة
(41) 

والفا  المتصةلة بالفعةل اةي 

خلت في الخبر وكا  المبتدأ موصوال في ا ية السابقةقد ت
(42) 

عملةت ا حالةة انةا علةل 

نجةد فةي  25الغاشية  (25 )تِ َّ تِلعي نعا تِيعابعهنم  ربط وتماسك الن  بعضه ببعأو وقوله  

ار  ا ية ضمير المتكلمين المتصةل فةي قولةه )تلينةا( تذ يحيةل اةرا الضةمير تلةل خةارإ 

231



واو مبني علل السكو  في محل جر بحةر  الجةر وشةبه  -لة هللاتلل لف  الجال–الن  

  تيةابهم( تلةل (الجملة )تلينا( خبر ت  مقدمو كما يحيل الضمير الغائق المتصل في قوله 

  من كفروا وانقلبوا عن خيات هللا( ونفهم مةن سةياق الةن  قةول هللا ( خارإ الن  وام

انم  تعالل  ﴿ت  تلينا رجو  من كفر ومنقلبهم ومعاتع 
(43) 

فتقديم خبر ت َّ علل اسمها ينظهةر 

"أنةةه لمجةةرت االاتمةةام تحقيقةةا  لهةةرا الرجةةو ؛ ألنهةةم ينكرونةةهو وتنبيهةةا علةةل تمكانةةه ب نةةه 

رجو   تلل الر  أن  انم  أولَّ مرة﴾خ"
(44) 

ابعهنم  وقوله   لعي نعا ِحسع  26الغاشية   (26)ثنمَّ تِ َّ عع

قوله  )علينا( واو ضمير المتكلمين مبنةي ورت في ن  ار  ا ية الضمير المتصل في 

خبر ت َّ مقدمو ويحيل اةرا الضةمير تلةل خةارإ  -شبه جملة–علل السكو  في محل جر 

( تلل  الن  واو لف  الجاللة هللاو كما يحيل الضمير المتصل الغائق في قوله  )حسابهنم 

علةل خارإ الن و وحسةاب اسةم ت َّ مةؤخر منصةوب وعالمةة نصةبه الفتحةة الظةاارة 

خخر  واو مضا و والضمير المتصل مبني علل السكو  في محةل جةر مضةا  تليةهو 

تضن من سياق ا ية  أننا "نحن نحاسبهنم  علل أعمالهم ونجازيهم بها ت  خيرا  فخيرو يو

" وت   شرا  ف ةر 
(45) 

و كمةا عطفةت جملةة "ت  علينةا حسةابعهنم  بحةر  ثةم  فةاتة التراِخةي 

ت بِيو فإ  حسابهنم   او الغةر ن مةن تيَّةابعهنم  واةو أوقةىن فةي تهديةدِام  علةل التةولًي"الره
(46) 

 . وبالتالي ساعدت ا حالة علل الربط القضو  بين عالقات الن 

 اإلحالة داخل النص:  -2

واي تحالة علل العناصر اللغوية الوارتة في الن  سابقة أو الحقة 
(47) 

 

 تحالة علل السابق )تحالة  قبلية (  -أ

واي تعوت علل) مفسر( سبق ذكر ن فةي الةن  واةر  ا حالةة كثيةرة  جةدا و فةال  

ِمنن تكات تخلو منها عبارةو وتوجد في الن  القرخني من السورة في قوله تعالل    الع ينس 

الع  و خ  وع نِي ِمن جن تبدو عناصر ا حالة القبلية في ار  ا يةة فةي فاعةل  7الغاشية  (7)ينغ 

ال يغنةةي(و فالفاعةةل انةةا ضةةمير مسةةتتر جةةوازا تقةةدير  )اةةو( واةةو    )ال يسةةمنوالفعلةةين

ام  لعهنم  عنصر تحالي يحيل تلل عنصر تشار  سابق الركر )الطعام( في قوله   لعي  ع  ععع

ِريىخ  " ووصةف ضةريى ب نَّةهن ال يسةمنن وال يغنةي مةن جةو  . 6الغاشةية   (6)تاِلَّ ِمن ضع

ةةرَّ فةةال يعةة ةةأ  للضه وتن علةةل خكلةةه بسةةمنخ يصةةلنن بعةةأع مةةا الةةتفن مةةن ؛لت ةةويهه وأنةةه تمحه

نِي عنهم تف ىع ألم الجوِ و ولعةل الجةو  مةن ضةروب تعةريبهم فيسة لو   و وال ينغ  أجساتِام 

الطعةةام فيطعمةةو  الضةةريى فةةال يةةدفى عةةنهم ألةةم الجةةو "
(48) 

اِضةةيعة  وقولةةه   يِهعا رع ةةع   لِسع

فةةي  )لسةةعيها( فالهةةا  نجةةد عنصةةر ا حالةةة انةةا فةةي الضةةمير المتصةةل  9الغاشةةية  (9)

ضمير متصل مبني علل السكو  في محل جرو ويحيل تحالة علل السابق واو)الوجو  
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ة  الناعمة ( في قوله   ِِرخ نَّاِعمع مع و   يعو  جن ويتعلَّق لسعيها بقولةه  راضةية   8(الغاشية  8) وع

المةر ن ويقدمةه وراضية  خبر ثا  عن وجو و والمرات بالسعي انا او العمل الر  يسعا ن 

ليسةةةتفيد منةةةه
(49) 

وقةةةد أسةةةهمت ا حالةةةة انةةةا علةةةل ربةةةط سةةةياق نةةة  ا يةةةة بمةةةا قبلهةةةا 

وتماسكها
(50) 

والداللة التي يحملها الن  او رضةا الوجةو  عةن عملهةا الةر  قدمتةه فةي 

الدنيا من  اعة ربها
(51)

 . 

ىن فِيهعا الِهيعة  )وقوله    مع ة انا في يتمثل عنصر ا حال 11﴾ الغاشية  (11الع تعس 

واةةو ضةةمير  11الضةةمير المتصةةل بحةةر  جةةر فةةي قولةةه  " ال تسةةمى فيهةةا" الغاشةةية  

متصل مبني علل السكو  في محل جةر متعلةق بالفعةلو واةو عنصةر يحيةل تلةل سةابق 

الركر واو )الجنة(و والداللة انا التي يدل عليها الةن  اةي ال ينسةمىن فةي الجنةة العاليةة 

لغو التي فيها الوجو  الناعمة كلمة
(52) 

واقعة صفة ثانية لـ )  10وا ية السابقة الغاشية  

اِريعةةة )جنةةة( كمةةا عملةةت ا حالةةة علةةل الةةربط القضةةو  كةةرلك قولةةه   ةةي ن  جع (﴾ 12فِيهعةةا عع

حيث يحيل الضمير المتصل في )فيها( واو عنصةر تشةار  سةابق الةركر  12الغاشية  

عةن خيةرات الجنةة بقولةه  )عةين )تحالة قبلية( تلل )الجنةة(و وقةد عبةر سةبحانه وتعةالل 

جارية( وذلك بالنكرة في سياق ا ثباتو ولي  المرات )بالعين( عينةا  واحةدةو وتنمةا اةرا 

جن و ويقصد بها عيةو  جاريةات
(53) 

لةـ)جنة(  ةوا يةة السةابقة الةركر واقعةة صةفة ثالثة

والمقصوت من الصفة او تثبةات بعةأ محاسةنها 10الغاشية  
(54) 

حيةث عملةت ا حالةة 

انا علل تماسك العالقات بين وحدات السورة كما يدل التنكير علل تعدات خيرات الجنة 

ةة  في ا تي من الن و وقوله   فنوعع ر  ر  مَّ ةرن فِيهعا سن
 

نالحة  فةي نة  اةر   13﴾ الغاشةية  

ا ية الضمير المتصل في قولةه  )فيهةا(تذ يحيةل اةرا الضةمير تحالةة قبليةة علةل السةابق 

ت كيةد علةل ل(؛ وذلةك ل12. 11الجنة(و وقد تكرر اةرا الضةمير فةي ا يتةين السةابقتين ))

خيرات ونعيم الجنة الواسىو وتعد ار  ا ية صفة رابعة لـ )جنة( وارا وصف  لمحاسن 

الجنةةةةو فضةةةمير فيهةةةا عائةةةد للجنةةةِة باعتبةةةار أ  مةةةا فةةةي قصةةةوراا اةةةو مظةةةرو  فيهةةةا 

بواسطة
(55)

 . حالة في تماسك الن  وترابطهوبالتالي ساام التكرار وا  

 :إحالة إلى الالحق )إحالة بعدية( -ب

و فيحيةل العنصةرن فيهةا واةر  يتة خر   العنصةر ا شةار ه علةل العنصةر ا حةاليه

ا حاليه علل عنصر تشار  مت خر
(56)

و وورتت في الن  القرخني من سورة الغاشية  

ر  )في قوله   كِّ رع ا أعن تع من ر  تِنَّمع كِّ نجد في ن  ا ية ا حالة البعدية فةي  21الغاشية  (21فعرع

قولةةه  )فةةركر( ففاعةةل الفعةةل ضةةمير مخا ةةق مسةةتتر وجوبةةا تقةةدير  )أنةةت( يحيةةل اةةرا 

الضمير المنفصل المستتر المخا ق تحالة بعديةة تلةل قولةه  )أنةت مةركر(و ولةم يفصةن 

233



فصةل )أنةت هللا سبحانه وتعالل عن صاحق الضمير المخا ق المستترو والضةمير المن

صلل مركر( الر  كرر  ولكن يتضن من سياق الن  أ  المقصوت بالتركير او محمد 

كما اقتضت ا حالة انا تاللة التوكيد علل حث هللا سبحانه وتعالل نبيه . هللا عليه وسلم

بتةةةركير النةةةاا وتبلةةةيغهم عةةةن الةةةنعم التةةةي عنةةةدام  صةةةلل هللا عليةةةه وسةةةلم امةةةد  حم

ووعظهم
(57) 

 . 

ر بالدوام علةل التةركير مةى   كما نالح  جملة )تنما أنت مركر( اي "تعليل لألم 

( تذا ورتت بعد جملةخ أ   تفيد  ( و)ما( وش  ن )ت َّ عدم تصغائهم ؛أل َّ تنَّما مركبة  من )ت َّ

ا(الكافةةة بهةةا ال يخرجهعةةا عةةن مهيعهعةةا  التعليةةل وتغنةةي هنةةا ع فةةا  التسةةبهِقو واتصةةال )مع

ر المسةةتفاتن بةةـ)تنَّما( قصةةر تضةةافيخ ؛أ  أنةةت مةةركر  لسةةتع وكةةيال  علةةل وبالتةةالي فالعصةة

ةةرخ فةةي تةةركيرام واةةرا  تحصةةيل تةةركرِام  فةةال تتحةةرإ مةةن عةةدم تةةركرِام ف نةةتع هيةةر مقصِّ

تطمين  لنفسه الزكيِة"
(58) 

 . 

 اإلحالة النصية: -ج

وتوصف با حالة المقطعيةة ؛ألنهةا عبةارة عةن "تحالةة عنصةر معجمةيٍّ علةل  

من الملفوس أو الن "مقطى 
(59) 

والعنصر المعجميه قد يكو  ضميرا  أو اسم تشارةو أو 

اسما ساارا و وقد يكو  جملة ويوجةد فةي الةن  القرخنةي مةن سةورة الغاشةية فةي قولةه  

(  ةابعهنم  25تِ َّ تِلعي نعا تِيعابعهنم لعي نعا ِحسع نجةد فةي اةرا الةن   26-25الغاشةية  (﴾26) ( ثنمَّ تِ َّ عع

حسةابهم( حيةث -)علينا. تيابهم(-عنصرا  تحاليا  نصيا  واو  الضمائر المتصلة في  )تلينا

ةي ِطرخ )تحيل ار  الضمائر نصا تلل سابق الركر قوله   سع لعةي ِهم بِمن تع عع ﴾ الغاشةية  (22لعس 

هم تلينا في نح أل ؛ ؛أ  لست مكلَّفا  بجبرام علل التركهر وا يما  22 اسبنهنم حين رجوعن

( علةةل اسةةمها وذلةةك لالاتمةةام بهةةرا الرجةةو  ؛ألنهةةم  ؛ تار البقةةاِ و كمةةا تقةةدم خبةةر )ت َّ

ه رجو  تلل الةر  أن ة ام أول مةرةينكرونه وتنبيها علل تحققه ب نَّ 
(60) 

كمةا نالحة  مةن 

بنةخالل السةياق اللغةو  أنةه نقةل الكةالم مةن أسةلوب الغيبةة فةي قولةه   رِّ ابع فعينعع ةرع ن العع هن هللاَّ

بعةرع ) تلةل أسةلوب الةتكلم بقولةه  "تلينةا" عةن  ريةق االلتفةات 24الغاشةية   (﴾24األعك 
(61)

 

( المكةرر فةي الةربط بةين أجةزا  أسةهم كرلك  ( والحةر  الناسةخ )ت َّ حةر  العطةف )ثنةمَّ

علل تماسكه أيضا والداللة التي يمنحها الن  او التنبيه والتركير بوعد  الع مِ الن و وعع 

 . هللا سبحانه وتعالل
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 الحذف )مفهومه(:  -القسم الثاني

 " الحةةر  لغةةة  "ا سةةقا
(62) 

وفةةي اللسةةا   حةةر  ال ةةي  يحِرفنةةهن حةةرفا   قطعةةه مةةن 

ا ن بهعا...  رفِهِ  ا ورمع فعهن بالععصع رع وحع
(63)

 " 

 " حةةةر  زيةةةاتات األلفةةةاس"الحةةةر  اصةةةطالحا  اةةةو
(64) 

وقةةةولهم  "يحةةةر  الفاعةةةل 

لعظمتهو وحقارة المفعولو أو بالعك و أو للجهل بهو أو للخو  عليهو أو منةه"
(65) 

ويرى بعأ المعاصرين أ  الحر  او "أ  تسقط من األلفاس ما يدل عليةه هيةر و 

أو مايرشد تليه سياق الكالمو أو تاللة الحال "
(66) 

بةارةو ويكو  بحر  شي  مةن الع

وال يخل بالمعنلو وال ينق  من البالهة
(67) 

واألصل في المحروفات جميعها علةل 

اختال  ضروبها أ  يكو  في الكالم مايدل علةل الحةر و فةإذا لةم يكةن تليةل علةل 

المحرو  فإنه لغو من الحديث ال يجوز بوجه وال سبق 
(68) 

 . 

 أنواع الحذف: - 1

أشار اللغويةو  القةدما  تلةل أنةوا  الحةر و وذلةك بوجةوت القرينةة الدالةة علةل  

المحرو و يقول ابن جني  "قد حرفت العرب الجملةو والمفةرت والحةر و ولةي  شةي  

من ذلك تال عن تليل عليهو وتال كا  فيه ضرب من تكليف علم الغيق فةي معرفتةه"
(69) 

علةةل المعةةاني وذلةةك فةةي تبانةةة المعنةةل  فةةاللغويو  كةةانوا يعولةةو  عليةةه فةةي الداللةةة. 

وسهور   "وذلةك أ  المةرات مةن اللفة  الداللةة علةل المعنةلو فةإ  سهةر المعنةل بقرينةة 

حاليةةة أو هيراةةاو لةةم يحةةتج تلةةل اللفةة  المطةةابقو فةةإ  أتةةي بةةاللف  المطةةابقو جةةاز وكةةا  

لمبتةدأ أو كالت كيدو وت  لم يؤت به فلالستغنا  عنهو وفرو  القاعدة كثيةرة منهةا  حةر  ا

الخبرو والفعل والفاعل والمفعول وكل عامل جاز حرفه وكل أتاة جاز حرفها"
(70) 

 

وت  الحةةر  فةةي سةةل وجةةوت الةةدليلو والقرينةةة الدالةةة عليةةه يةةتال م مةةى أاةةم  

خصائ  العربية واي  ا يجازو فال يكو  الحر  تال مى وجوت مايدل عليهو وتال كا  

هموضا ال فائدة منه
(71) 

صنى ربطا متماسكا بين أجزا  الن و فهو وسةيلة فالمحرو  ي

مةةن وسةةائل التماسةةك النصةةي وبوجةةوت الحةةر  بةةدرجات مختلفةةة يةةتال م كةةل منهمةةا مةةى 

 . الن  والموقف

 تماسك النص عن طريق الحذف:  -2

تكمةن قيمةة وجةةوت الةدليل علةل المحةةرو  سةوا  كةا  مقاليةةا أو مقاميةا فةي أنةةه  

محرو  فةي أكثةر مةن جملةةو فتظةل اسةتمرارية الةن  يوفر المرجعية بين المركور وال

تيناميكيةةة األمةةر الةةر  يسةةهم فةةي تماسةةك الةةن و فالتماسةةك فةةي تراكيةةق الحةةر  قوامةةه 

فة ثر الحةر  اةو توسةيى الهيمنةة النصةية لجملةة مةا تلةل ... والتكرار وأمرا   المرجعية
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ل تحقيةةق هيةةر  مةةن الوسةةائل التةةي تعمةةل علةة عةةنجملةةة تاليةةةو وال يقةةل الحةةر  فعاليةةة 

التماسك النصي ؛أل  المحرو  يعامل معاملة المركور من الزاوية الدالليةو فالمحرو  

يسهم في ربط "نموذإ العالم التقدير  للن  بعضه ببعأ في الوقت الر  يقتطةى مةن 

البنية السطحية "
(72) 

وبالتالي يتم الك ف عنه عن  ريق التفتيش عنه في البنية العميقة 

 . تفراز البنية السطحية للن  بدعم من سياق الموقف وسياق الحالالمسؤولة عن 

 التحليل النصي لسورة الغاشية من خالل الحذف:  -3

سنتعر  في اةر  الجزئيةة لصةور مةن الحةر  فةي الةن  القرخنةي فةي سةورة 

الغاشية والتي تمثل مظهةرا سةياقيا متماسةكا مةؤثرا فةي تاللةة الةن  وسةنتناول الحةر  

 . ومستوى التركيق ومستوى اللف علل مستويين  

اةل أتةاك حةديث مستوى حر  اللف   لقد ورت حر  اللف  فةي قولةه تعةالل  -أ

نجةةد فةةي اةةرا الةةن  محةةروفا فةةي قولةةه  "الغاشةةية" فهةةي صةةفة  1الغاشةةية   الغاشةةية

لمحرو  يدل عليه السياق تقدير  )ساعة القيامة(و فالموصو  انا لم يركر وذلك تبهةام  

ويق تلل بيانه ا تي؛ ليتمكن الخبر في الران كمال تمكنو كما أننثت الغاشةية لزياتة الت 

انةةا لت ويلهةةا بالحاتثةةة ولةةم يسةةتعملواا تال مؤنثةةة اللفةة 
(73) 

وقةةد عمةةل الحةةر  انةةا علةةل 

لِقعةت  )أفةال  خر  من ذلةك قولةه  آتماسك الن  أوله ب ي ةفع خن و ع تِلعةل اِ بِةِل كع ( 17يعنظنةرن

ا ِ  ةمع تِلعل السَّ ةت  ) وع فِعع ي ةفع رن ي ةفع ننِصةبعت  )18كع تِلعةل الِجبعةاِل كع ي ةفع 19( وع ِ  كع تِلعةل األعر  ( وع

ت   نجةد فةي نة  اةر  ا يةات األفعةال  )خلقةتو رفعةتو  20-19-18-17(﴾ 20) سنِطحع

نصبتو سطحت( فقد بننيت ار  األفعال تلل المجهول وقد حر  فاعلها جوازا للعلم بهو 

في ربةط النصةوص بعضةها بةبعأ وأسهموعمل الحر  انا علل ا يجاز 
(74) 

كمةا فةي 

ر  قوله   كِّ رع ا أعن تع من ر  تِنَّمع كِّ فةي قولةه  )فةركر(   ت في ار  ا يةة حةر   ور 21الغاشية   فعرع

فالفاعل انا محرو  وجوبةا تقةدير  )أنةت( يعةوت علةل الرسول"صةلل هللا عليةه وسةلم" 

فاألمر انا مستعمل  في  لق االستمرار والدوام علل التركيرو ومفعةول )ذكر(محةرو  

تقةدير  )فةةركرام( واةةو ضةمير يةةدل عليةةه قولةةه
(75) 

ةةبعةد   سع لعةةي ِهم بِمن ةةتع عع ﴾ (22ي ِطرخ )لعس 

ججي وخياتي" 22الغاشية   أ  "فركر عبات  حن
(76) 

الحةر  انةا علةل ربةط الةن   أسهم

 . وتماسكه

مستوى حر  التركيق  ونقصد بحر  التركيق حر  جز  من الن و قد  -ب

يكو  جملةو أو أكثر قصد ا يجازو أو لوجوت ما يدل علةل الحةر  فةي السةياق اللغةو  

خفةاق أرحةق وأوسةى ؛ولمنحهةا قةوة وحيويةة وجماليةة؛وذلك لفتن الداللةة علةل 
(77)

وقةد  

ة   ورت ذلةك فةةي قولةةه تعةالل مةةن سةةورة الغاشةةية   اِشةةعع ِِةةرخ خع مع ةو   يعو  جن  2الغاشةةية   (2)وع
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مع علةةل متعلقةةه لةةهنالحةة  حةةرفا فةةي قو   )يومِةةر(و حيةةث يتعلةةق )يومِر(بةةـ )خاشةةعة( قنةةدِّ

ا كانت )تذ( من األس ما  التي تلزم ا ضافة تلل جملةو وبالتةالي لالاتمام برلك اليوم ولمَّ

فالجملةةة المضةةا  تليهةةا )تذ( محروفةةة  عةةوَّ  عنهةةا التنةةوينو ويةةدل عليهةةا مةةا فةةي اسةةم 

ِن أصل الوصفية ؛ألنها بمعنل التي تغ ل الناا فتقدير الجملِة المحروفِة  الغاشية من لم 

رن الجملةة  )يةومع تذ تحةدث )يوم تذ تغ عل الغاشية( أو يدل علل الجملة سةياق الكةالم فتقةد

أو تقىن( 
(78) 

 . تماسك الن  اللغو  وترابطه فيأسهم الحر  انا 

 الربط )مفهومه(:  -القسم الثالث

ت  من الوسائل التي اتفق العلما  علل ضرورة توافراا في النصوصو والتي  

تكسبها صفة النصيةو وتضفي عليها نوعا من الترابط بين أجزائها ومكونااا )الةربط(و 

 . تذ ال يخلو ن  من أتوات الربط التي تجمى بين فقراته وعباراته

 ب طةةا  فهةةو م بطنةةه رع بةةيط   شةةدَّ ن والةةربط لغةةة  اةةو "ربعةةطع ال ةةي ع ير  ... ربةةو   ورع

ِعدخ لصاحبِه" ا من رخ كنلَّ منهنمع والمرابطةن أ  يربط الفريقا  خيولهما في ثعغ 
(79) 

 . 

  واصطالحا او  "وجوت عالقة بةين أجةزا  الةن و أو جمةل الةن و أو فقراتةه

لفظية أو معنوية "
(80) 

ويعمل الربط علل تحقيةق التماسةك واالسةتمرارية علةل 

لظةاارو كمةا يقةوم بةربط العناصةر الم ةكلة للنصةوصو مستوى سةطن الةن  ا

كما يرى ت  بوجراند أ  الربط ي ير "تلل تمكةا  اجتمةا  العناصةر والصةور 

وتعلق بعضها ببعأ في عةالم الةن "
(81) 

والةرابط يطلةق لإلشةارة علةل "كةل 

أتاة تؤت  وسيفةة الةربط اللفظةي أو المعنةو و منهةا حةرو  العطةف فةي اللغةة 

العربية"
(82) 

 

 نواع الربط: أ-1

. ربط يفيد مطلةق الجمةى  واةو ربةط بةين صةورتين يوجةد بينهمةا اتحةات أو ت ةابه-أ 

. مثل  واو العطف
(83) 

 

ا متماثلةةة هيةةر أ  مةةربةةط التخييةةر  واةةو ربةةط بةةين صةةورتين تكةةو  محتوياته-ب

االختيار البد أ  يقى علل محتوى واحدو ويمكن استخدام  أو
(84) 

تما
(85) 

 . 

االسةةتدراك  واةةو ربةةط بةةين صةةورتين مةةن صةةور المعلومةةات بينهمةةا عالقةةةة  -إ

تعار و ومن أتواته  لكنو و بل
(86) 

 . 

ربةةةط التفريةةةى  ي ةةةير التفريةةةى تلةةةل العالقةةةة الكائنةةةة بةةةين صةةةورتين مةةةن صةةةور -ت 

المعلومةةات اةةي عالقةةة التةةدرإ؛ أ  أ  تحقةةق تحةةدااما يتوقةةف علةةل حةةدوث 

األخرى
(87)

 . م التعليلومن أتواته  أل و وال 
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 التحليل النصي لسورة الغاشية من خالل الربط: -2

 نجد أتوات الربط وتوراا في تماسك الن  القرخني من خالل عملية ا جرا 

. فيهةةا سةةرر مرفوعةةة )التحليةةل النصةةي( علةةل الةةن  القرخنةةي فةةي قولةةه  "  

. 16-15-14-13" الغاشةية  وأكواب موضوعةو ونمةارق مصةفوفة وزرابةي مبثوثةة 

اناك ربط بين خيات السورة واو الربط القضو  تاخل الن و نجد أتوات الربط تاخل 

الن  من خالل عالقة العطف )الواو( حيث عطفت كال من  أكواب ونمةارق وزرابةي 

؛ألنها متماثلة في أنها مةن متةا  المسةاكن الفائقةةو واةرا وصةف لمحاسةن الجنةة بجمةال 

محاسةةن أثةةاث قصةةوراا
(88)

ابط )العطةةف( علةةل تماسةةك نةة  السةةورة وسةةاعد اةةرا الةةر 

لِقعت  ) وترابطهاو وقوله   ي فع خن و ع تِلعل اِ بِِل كع فِععت  17أعفعالع يعنظنرن ي فع رن اِ  كع تِلعل السَّمع ( وع

ي ةةفع ننِصةةبعت  )18) تِلعةةل الِجبعةةاِل كع )19( وع ت  ةةِطحع ي ةةفع سن ِ  كع تِلعةةل األعر   -18-17. ﴾(20( وع

السابقة ترابطةا قضةويا مةن خةالل عالقةة العطةف التةي نالح  في ن  ا يات  19-20

عملت علل ربط عناصر الن  وتماسكهو فقد تعةر  سةبحانه وتعةالل فةي بدايةة نة  

ا يات تلل ذكر الرواحل وصةفاتها والتةدبر فةي خلقهةاو ثةم انتقةل تلةل التةدبر فةي عظةيم 

ركر الجبةال خلق السما  من خالل عالقة العطفو ثم أتبى الربط بالعطف ذكر السةما  بة

وكانت الجبال منازل لكثير مةنهمو ثةم نةزل ب نظةارام تلةل األر  واةي تحةت أقةدامهم 

و وقد سطحها هللان للم ي والجلوا واالضطجا   هنم  شن ف تعرع واي مرعاام ومن
(89) 

 أسهمفقد 

العطف )بةالواو( فةي تماسةك الةن  القرخنةي وتةرابط عالقاتةهو ومةا يةدل علةل قةدرة هللا 

الخلق وا بدا  فيه بمساعدة عالقة العطف فةي ذكةر ا بةل والسةما   سبحانه وتعالل في

ةن والجبال واألر  ما يجعل ا نسةا  يت مةل فةي قةدرة هللا وا يمةا  بةهو وقولةه   تاِلَّ مع

لَّل فعةةرع ) تعةةوع كع بعةةرع )23وع ابع األعك  ةةرع ن العع بنةةهن هللاَّ رِّ نجةةد فةةي اةةرا الةةن  حةةر  . 24 (﴾24( فعينعع

)تاِلَّ( واو بمعنل االستدراك فقد عملت عالقة االسةتدراك علةل ربةط  االستثنا  المنقطى

الن  وتماسك عالقاته القضوية ؛أ  لكن من تولل عن التركر وتام علةل كفةر و يعربةه 

هللا العراب ال ديد
(90)

)الفا ( في ربةط الخبةر بالمبتةدأو فقةد تخلةت الفةا  فةي  أسهمتكما  

الخبر واو )فيعربه هللان( تذ كا  الكالم استدراكا وكا  المبتدأ موصوال ف تخلت الفا  في 

 . جوابه وساعدت علل تماسكهو وربطت الن  بماسبق كما ربطته كامال

لعي نع 25تِ َّ تِلعي نعا تِيعابعهنم  )وقوله    ابعهنم  )( ثنمَّ تِ َّ عع يوجد في  26الغاشية  (26ا ِحسع

ارا الن  القرخني ترابطا وتماسكا  لغويا  وتالليا  بين ا يتةين مةن خةالل حةر  العطةف 

(  فةةاتة التراِخةةي  ( فقةةد عطفةةت جملةةة  ت  علينةةا حسةةابهم علةةل مةةا قبلهةةا بحةةر  )ثنةةمَّ )ثنةةمَّ

ت بِيو فعإِ َّ حسابهم او الغر ن من تيَّةابعهنم  أو رن  هنم  واةو أوقةىن فةي تهديةدِام  علةل الره ةوعع جن
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ةةوِ   جن التةةولِّي والره
(91) 

( المكةةرر فةةي الةةن  أسةةهمت  واةةرا مةةا أفةةات  حةةر  التوكيةةد )تِ َّ

أتوات الربط وخاصة )الواو( في تحقيق التماسك النحو  من خةالل تقويةة االتصةاالت 

خلق خةيط  بين الجمل والكلمات تاخل ن  السورة وعمل الربط بين خيات السورة علل

رابط بين كلمةات الةن  القرخنةي وجملةهو وكة   السةورة بنةا  مرصةوصو يقةوم وي ةتد 

ويتماسك بعضه بعضا وتمثل أتوات الربط عمات ارا البنا  والماتة التةي تحقةق تماسةكه 

 . وربطه ما يدل علل بالهة القرخ  الكريم ورقي ألفاسه

 :الخاتمة

ارا البحث او الك ف عن األتوات والكيفيات التي ترتبط خالل الهد  من   ت

من خاللها جمل الن  من خالل اللسانيات الحديثة وتحليلها عمليا علل سةورة الغاشةية 

 ف برزت النتائج التالية  

متوالية من الكلمات والجمل وارا يعني أع َّ الةن    الن  في ضو  لسانيات الن  -1

ةا ينبغةي أ   يتكةو  مةن اللغو  ال ينحصر في الكلمة وحدا ا أو الجملةة وحةداا وتنَّمع

 . مجموعة من الكلمات والجمل

فالتماسةةك اةةو ذلةةك  وبيةةا  مفهةةوم التماسةةك فةةي الدراسةةات اللغويةةة العربيةةة الحديثةةة  -2

بةةين الجمةةل والقةةائم علةةل النحةةو والمعجةةم فةةي مسةةتوى سةةطن  التةةرابط الرصةةفي مةةا

 . الن 

نيةةةه معطيةةةات نحويةةةة منهةةةا  ا حالةةةةو التماسةةةك النحةةةو  واةةةو  التماسةةةك الةةةر  تب  -3

 . والحر و والربط

لقةةد وسفةةت ا حالةةة ب نواعهةةا المختلفةةة فةةي سةةورة الغاشةةية توسيفةةا  فعةةاال و بحيةةث  -4

أحكمت شبكة من العالقات بين ا يات المتباعةدة فةي سةورة الغاشةيةو وبالتةالي فةإ  

ي مةن شة نه أ  تتبى العناصر ا شارية والعناصر ا حالية في الن  من قبل المتلقة

 . سورةليزوت  بالهيكل الداللي العام ل

أسهر التحليل التطبيقي قيمة الحةر  فةي تماسةك السةورةو خاصةة أع َّ القصة  اةو  -5

ب ةكل فعةال فةي ربةط ا يةات  أسةهمالعنصر الغالق فيهاو ثةم تِ َّ الةربط ب نواعةه قةد 

الةواوو )الترابط القضو ( بعضها ببعأو وتجلل ذلك في توسيف أتوات العطف )

 . ثمو الفا (
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 :هوامش

: القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم ـــأول  -  
 

 ( ماتة)  ص صو م 2003و القاارةو تار الحديث و البن منظورو لسا  العرب ( 1)

 12  صو م 1993و 1 و الدارالبيضا و المركزالثقافي العربي و لألزار الزناتو نسيج الن ( 2)

و المغةرب -الةدار البيضةا -تارتوبقةالو تترية  الخطةاب  ترجمةةو فرانسةوا راتسةيو فنو  الةن  وعلومةه( 3)

 49  صو 2010و 1 

جامعةة و فةالن العجمةي  ترجمةةو يهفيجةرتيترفو فولفجةائج ااينةة مةنو مدخل تلل علم اللغةة النصةي   ينظر( 4)

 . 47-45  صو م1999و الريا  و الملك سعوت

 وتيترفيهفجرو ااينة من فولفجائج و مدخل تلل علم اللغة النصي  ينظر( 5)

و م1997و 1 و بيةةةروتو مكتبةةةة لبنةةا  و سةةعيد حسةةةن بحيةةر ( علةةم لغةةة الةةةن  )المفةةاايم واالتجااةةةات( 6)

 110  صو و وتارنوبار

 47-45  صو وتيترفيهفجرو ااينة القاارة من فولفجائجو علم اللغة النصي   ينظر( 7)

مؤسسة و سعيد حسن بحير   زتسيسال  وأورزنياك ترجمة و م كالت بنا الن   مدخل تلل علم الن ( 8)

 57  صو م2003و 1 و القاارةو المختار

 وتيترفيهفجرو ااينة من فولفجائجو مدخل تلل علم اللغة النصي  ينظر( 9)

 ( ماتة)م ا كو البن منظورو لسا  العرب( 10)

 8  صو م2001و 1 و القاارةو مكتبة زارا  ال رقو أحمد عفيفيو نحو الن ( 11)

- 01و 14و 5 و تارالجبةةل و محمةةد محيةةي الةةدين عبدالحميةةد  تحقيةةقو العمةةدة فةةي محاسةةن ال ةةعروختابه( 12)

 2/88  م1981

 116  صو أحمد عفيفيو نحو الن ( 13)

  صو م 2009و  1 و  عالم الكتةق الحةديثو عثما  أبوزنيدو نحو الن  ت ارنظر  وتراسات تطبيقية( 14)

106 

 117  صو أحمد عفيفي و نحو الن   ينظر( 15)

 الصفحة نفسهاو المصدر السابق  ينظر( 16)

 الصفحة نفسهاو المصدر نفسه  ينظر( 17)

 119  صو لألزار الزناتو نسيج الن    ينظر( 18)

و 1 و القةةاارةو  مكتبةةة الثقافةةة الدينيةةةو أحمةةد عبةةد الراضةةيو نحةةوالن  بةةين األصةةالة والحداثةةة  ينظةةر( 19)

 107  صو م2008

 43  صو لألزار الزناتو نسيج الن ( 20)

   1984و  تةةةةون و الدارالتونسةةةةية( و  1393  محمةةةةد الطةةةةااربن عاشةةةةور)المتوفلو التحريروالتنةةةةوير( 21)

30/294 

- 1385و بيةروتو تارال ةروق و تبةراايم حسةين ال ةاربي  تحقيةقو سيد قطقو القرخ  في سالل  ينظر( 22)

 38-6/95   1412و 17 و القاارة

سةامي بةن محمةد   تحقيةق( و 774ألبي الفدا  تسماعيل بن كثيةر الدم ةقي )و تفسير القرخ  العظيم  ينظر( 23)

 384  صو السعوتيةو م1999- 1460و 2م / 1997- 1418و 1 و تار  يبةو السالمة

 30/294  البن عاشورو التحريروالتنوير( 24)

 30/294  المصدر السابق  ينظر( 25)

 119  صو لألزار الزناتو نسيج الن   ينظر( 26)

 119  صو لألزار الزناتو نسيج الن   ينظر( 27)

( و 310-664الطبةر ) ألبي جعفر محمةد بةن جريةر( و تفسيرالطبر )جامى البيا  عن ت ويل أ  القرخ ( 28)

 24/326  تاراجرو عبدهللا التركي  تحقيق
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 30/294  البن عاشورو التحريروالتنوير  ينظر( 29)

 1/42  م 2011و 5 و األرت و عما و تارالفكرو فاضل السامرائيو معاني النحو  ينظر( 30)

 42/331  تفسير الطبر ( 31)

 24/331  المصدر السابق( 32)

 8/385  البن كثيرو العظيم تفسير القرخ  ( 33)

 30/297  البن عاشورو تفسير التحرير والتنوير( 34)

 30/306  البن عاشورو التحرير والتنوير  ينظر( 35)

 1/93  فاضل السامرائيو معاني النحو  ينظر( 36)

 8/388  البن كثيرو تفسير القرخ  العظيم( 37)

 30/306( التحرير والتنويرو البن عاشور  38)

 24/340  تفسير الطبر   ينظر( 39)

 30/308  البن عاشورو التحرير والتنوير( 40)

 24/343  تفسير الطبر   ينظر( 41)

 30/308  البن عاشورو التحرير والتنوير( 42)

 24/343  وتفسير الطبر و 8/389و البن كثيرو تفسير القرخ  العظيم   ينظر( 43)

 30/308  البن عاشورو التحرير والتنوير( 44)

 8/389  البن كثير و تفسير القرخ  العظيم  (45)

 30/309  البن عاشورو التحرير والتنوير( 46)

 117  صو أحمد عفيفيو نحو الن   ينظر( 47)

 297و 30  البن عاشورو التحرير والتنوير( 48)

 30/299  البن عاشورو المصدر السابق  ينظر( 49)

 121  صو لألزار الزناتو نسيج الن   ينظر( 50)

 24/334  تفسير الطبر   ينظر( 51)

 8/386  البن كثيرو تفسير القرخ  العظيم   ينظر( 52)

 8/386  المصدر السابق  ينظر( 53)

 30/301( ينظر  التحرير والتنويرو البن عاشور  54)

 30/301( ينظر  المصدر السابق  55)

 119-118( ينظر  نسيج الن و لألزار الزناتو 56)

 8/388العظيم و البن كثير  ( ينظر  تفسيرالقرخ  57)

 307-30/306( التحرير والتنويرو البن عاشور  58)

  119( نسيج الن و لألزار الزناتو ص  59)

 30/308( ينظر  التحرير والتنويرو البن عاشور  60)

 . 30/308( ينظر  المصدر السابق  61)

 . ( صحاح اللغة وتاإ العربية و للجوار و ماتة)ح ذ  ( 62)

 . ربو البن منظورو ماتة)ح ذ  ( ( لسا  الع63)

( المثل السائر فةي أتب الكاتةق وال ةاعرو أبةوالفتن نصةر هللا بةن األثيةرو تحقيةق  محمةد محيةي الةدين عبةد 64)

 2/68   1420الحميدو المكتبة العصريةو بيروتو لبنا و ال و 

ين عبدالحميةدو تار ( مغني اللبيق عن كتةق األعاريةقو البةن ا ةام األنصةار و تحقيةق  محمةد محيةي الةد65)

 2/650ال ام للتراتو بيروتو لبنا و ال   

 . 123مو ص  1979و 1( تالالت التراكيقو محمد حسين أبوموسلو من ورات جامعة قاريون و ليبياو  66)

 . 155مو ص1988( ينظر  معجم البالهة العربيةو بدو   بانةو تار المنارو جدةو 67)

 . 2/77الكاتق وال اعرو البن األثيرو ص  ( ينظر  المثل السائر في أتب 68)

 . 2/360( الخصائ و أبوالفتن عثما  بن جنيو تحقيق  محمد النجارو تار الكتق العلميةو ال   69)
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( األشبا  والنظائر في النحوو جالل الةدين السةيو يو تحقيةق  هريةد ال ةيخو تار الكتةق العلميةةو بيةروتو 70)

 . 1/287م  2007و 2لبنا و  

و ص  2010و 1( ينظر  السبك في العربيةة المعاصةرةو محمةد سةالم أبةوعفرةو مكتبةة ا تابو القةاارةو  71)

120 . 

و 1( الةةن  والخطةةاب وا جةةرا و روبةةرت ت  بوجرانةةدو ترجمةةة  تمةةام حسةةا و عةةالم الكتةةقو القةةاارةو  72)

 . 345مو ص  1988

 . 30/294( ينظر  التحرير والتنويرو البن عاشور  73)

 . 30/306ر  المصدر السابق  ( ينظ74)

 . 30/306( ينظر  المصدر نفسه  75)

( تعراب القرخ و أبوجعفر أحمد النحاا و تحقيق  محمد محمةد تةامرو محمةد رضةوا و محمةد عبةدالمنعمو 76)

 م2007و تار الحديثو القاارةو 3مجلد

مو 2009و 1حةديثو  ( ينظر  نحوالن  ت ارنظر  وتراسةات تطبيقيةةو عثمةا  أبوزنيةدو عةالم الكتةق ال77)

 . 285ص  

 30/269( ينظر  التحرير والتنويرو البن عاشور  78)

 ( لسا  العربو البن منظورو ماتة  )ر ب  ( 79)

 . 117( نحو الن  بين األصالة والحداثةو ألحمدعبدالراضيو ص  80)

 . 346( الن  والخطاب وا جرا و روبرت ت  بوجراندو ص  81)

لسةةانيات الةةن  وتحليةةل الخطةةاب )تراسةةات معجميةةة( عثمةةا  بةةوقرةو عةةالم ( المصةةطلحات األساسةةية فةةي 82)

 . 116مو ص  2009و 1الكتق الحديثو عما و األرت و  

 129( ينظر  نحو الن و أحمد عفيفيو ص  83)

  . ( ينظر  المرجى السابقو الصفحة نفسها84)

 . 60مو ص  2007بل  و لبنا و ( اللغة والداللة والمعجمو يوسف مارو و المؤسسة الحديثة للكتابو  را85)

 . 346( ينظر  الن  والخطاب وا جرا و روبرت ت  بوجراندو ص  86)

 347( المرجى السابقو ص  87)

 30/301( ينظر  التحرير والتنويرو البن عاشور  88)

 30/306( ينظر  المرجى السابق  89)

 30/308( ينظر  المصدر نفسه  90)

 . 30/309( ينظر  المصدر نفسه  91)
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