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 ، ورزقا طيبا،سألك علما نافعاأ اللهم إين
  وعلمين مبا علمتين اللهم انفعين،وعمال متقبال

 اللهم ال سهل إال ما ، علما وزدينما ينفعين
 اللهم ال ، وال يسري إال ما يسرت،سهلت
ال باليأس  و،تصاب بالغرور إذا جنحأ جتعلين

 دائما أن اإلخفاق  اللهم ذكرين،تإذا أخفق
ذا  اللهم إ،هو التجربة اليت تسبق النجاح

 وإذا ،ي جناحا فال تأخذ تواضعأعطيتين
 ،ي بنفسي تواضعا فال تأخذ اعتزازأعطيتين

 ، شجاعة االعتذار فامنحينتاللهم إذا أسأ
  ، شجاعة العفو إن أساء الناس إيلَّوامنحين

  لعاملني يا رب اآمني
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 الذي انتزعته مين املنية، إىل تلك اآلمال احللوة قليب اليت أودعتها الثرى، وحشاشيتإىل 

  ...بمغرأعقاب جنم  كما يتطلع الناظر يف ،اليت تطلعت إليها وهي غاربة
  ... أهدي هذه الباكورةروح أيبإىل 
ى من ناي سكنت قليب، إىل من ودادها ال يشاطرين  عمري، إىل مهسات أحلمىنإىل 

  ...فيه أحد من البشر
  ...أميإليك يا 

  

  ...إىل إخويت وأخوايت ِدفء حيايت ����
  ...إىل كل العائلة الكرمية ����
  ...نوفل، عبد الفتاح، عبد الرمحن ...إىل إخوان الصفا ����

  

  ...إىل كل من انتظر معي هذا احللم وشاركين الفرحة به
  ...يعا أهدي هذا العملإليكم مج

  شعيب حممودي
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  احلمد هللا كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه أما بعد،

، حيي بعيطيش. دفأتقدم جبزيل الشكر وخالص العرفان واالمتنان لألستاذ املشرف 
الذي مل يدخر جهدا وال علما يف سبيل ما أواله هلذا البحث من عناية وتوجيه منذ أن 

  . إىل أن أُخرج بني هاتني الدفتني، فله كل الشكر وعظيم التقدير، فكرةكان
- الفضل بأن علمين حرفًا، وكل من مد كما أجزل الشكر لكل أستاذ كان له علي 

  .يل يد العون بالتوجيه والنصح واملراجع
 كل الشكر أيضا لعمال املكتبة املركزية جبامعة منتوري، وعمال مكتبة جامعة األمري -

عبد القادر، على جهودهم يف سبيل تسهيل اإلجراءات لالطالع على املصادر 
  .واملراجع املتوفرة يف املكتبة

 الذي حرص على طباعة البحث، وملا ،"عبد الرمحن"وأخريا خالص الشكر لـ  -
  ...قدمه يل من دعم ومساندة وتفان بال حدود

  ...شكرا جزيال لكم مجيعا
  شعيب حممودي
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 ::مقدمةمقدمة

النحو،  :بوصفه حقال لسانيا حديثا يؤكد التقاء علوم لغوية عدة تشمل" حنو النص"إن 
وتبادل التأثري فيما بينهما قصد ملء الفجوات ... والبالغة، واللسانيات، وحتليل اخلطاب

هي داللة النص  ،اإلعالمية على مستوى القراءة واإلفادة احملققة يف سياق معني ضمن بنية أكرب
  .عامةال

لذا كان اختياري هلذا االجتاه احلديث يف دراسة النص اللغوي يقينا بأن هذا النحو جيتذبه 
.  كل الظواهر اللغويةهاالنص أكثر مما جتتذبه الكلمة أو اجلملة، باعتباره بنية كلية تتجلى في

تحليل النحوي املعروفة اليت ومن هذا املنطلق يتجاوز النص كل املقاربات التقليدية وأساليب ال
هذا النص املنجز الذي ال يتحقق حتليله إال عن طريق . زالت سادت اللغة قرونا طويلة وما

اعتباره نسيجا تتعدد فيه الروابط النحوية وغري  ب- مراعاة التفاعل والترابط بني جسد النص
. ق من ناحية أخرى بأجزائه من جهة، ومدلوالته املتنوعة املستمدة من السيا- النحوية

  .ومراعاة التفاعل احلاصل بني املبدع واملتلقي من خالل مراعاة عملية التبليغ أو التواصل
 ،جاء تطويرا لبحوث لغوية مكثفة" حنو النص"ومما حيسن التنبيه إليه يف بداية دراستنا أن 

طلقات والتطلعات، تباعدت مفاهيم تعريفه تباعدا تراوح بني التغيري والتطوير، وبني تباين املن
إضافة إىل غياب الدقة االصطالحية املقاربة ملدلوله وعدم االتفاق على مفهوم ثابت يلغي 

وكل هذا جاء نتيجة االختالفات املنهجية عند ممثلي املدارس . التداخل على مستوى الدليل
  .واالجتاهات النحوية النصية املختلفة

الفات املنهجية إىل أن ظهرت اإلرهاصات واستمرت الدراسات اللسانية على تلك االخت
 يف بداية النصف الثاين من القرن املاضي، وتطورت تلك (Harris)األوىل لنحو النص مع 

 الذي يعد مؤسس علم النص أو حنو (Van Dijk)الدراسات النصية يف السبعينات على يد 
 يف (Robert de Beaugrande)النص، حىت أصبح حنو النص حقيقة راسخة على يد األمريكي 

  .الثمانينات
صحيح أن هذا احلقل اللساين املتشابك حيمل كثريا من التعقيد وباخلصوص يف حتديد 
املصطلحات وإبراز تداخل مصطلح النص واخلطاب كحقيقتني لغويتني تتقاطعان على مستوى 
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لنص كما النسيج، وتتباعدان على مستوى التقيد بالكتابة ومستوى املهارة الشفوية، رغم أن ا
  .يبدو أكثر حساسية للمستوى األول واخلطاب للمستوى الثاين

  :وتأسيسا على ما سبق جاءت فكرة موضوع هذه املذكرة املوسومة بـ
  »»بنية النص يف سورة الكهف مقاربة نصية لالتساق والسياقبنية النص يف سورة الكهف مقاربة نصية لالتساق والسياق««

اق حماولة جادة لطرح مجلة تلك اإلشكاالت واملفاهيم بصفة عامة، وحماولة حبث يف سبل اتس
 وانسجامها، والكشف عن النظام اللغوي الذي حقق هلا - سورة الكهف - مدونة حبثنا

ات األخرى ـدونة ختتلف عن نوعية املدونـية بصفة خاصة، ذلك أن نوعية نص املـالنص
 نص يشهد له بالتميز واألدبية ألنه نص - املدونة املدروسة -اليت اختربت ذا املنهج، فهي 

 كما رأيت يف هذا النص جماال خصبا - يف أعلى درجات البالغة والبيانوالقرآن  - قرآين
  .للدراسة وفق لسانيات النص

ن، ان تطبيقيوقد قسمت هذا البحث إىل مقدمة، ومدخل عام، تالمها فصل نظري، وفصال -
  .وخامتة، وقائمة للمصادر واملراجع، وفهرس للموضوعات، وملحق

 وأسباب ودوافع اختياره، واملنهج الذي ميكن تطبيقه على تناولت يف املقدمة أمهية املوضوع،
وتعرضت يف املدخل ملسرية الدرس اللساين احلديث . املوضوع، والعوائق العلمية اليت واجهتين
 أو ما عرفت )مرحلة الدالية(املرحلة األوىل متثلت يف : مركزا على أربع مراحل أساسية كربى

 واملرحلة الثانية اليت ؛يت ركزت على البنية أو الدال وهي جل البحوث ال،مبرحلة البنيوية
 مث املرحلة التداولية وهي ؛جتسدت خاصة يف املدلولية ممثلة يف املدرسة التوليدية التحويلية

 وكانت مرحلة ؛الدراسات اليت استهدفت النشاط اللغوي يف ضوء نظرية التبليغ أو التواصل
ت فيها كيف انتقل اهتمام الدارسني من اجلملة إىل النصية آخر ما تناوله املدخل حبيث أبرز

  .النص
  .أما الفصل األول فتناولت فيه املفاهيم األولية لنحو النص واجتاهاته -

 على اعتبار أن النص هو الوحدة اللغوية اليت يعاجلها هذا االجتاه ،فتطرقت إىل مفهوم النص
مث أردفته باحلديث عن عالقة  ،، مث عرضت الفرق بني النص واخلطاب)حنو النص(اللساين 

  .وعرفت بنحو النص وبواكريه. مصطلح السورة بالنص



 - 10 - 

كما عرجت على املفاهيم األساسية لالتساق املستثمرة يف الدراسة كاإلحالة، والتوابع 
وأخريا كان حديثي عن املفاهيم األساسية للسياق يف الدراسات النصية . والتكرار، واحلذف

السياق، املناسبة يف الدراسات : من هذه املفاهيم. آين بصفة خاصةبصفة عامة والنص القر
  .القرآنية، مظاهر االنسجام

سورة ( خصصته للتحليل النصي للمدونة - فهو تطبيقي إجرائي -وأما الفصل الثاين  -
، )الشخصية، واإلشارية، واملوصولة( من خالل اتساقها املتجسد يف الضمائر )الكهف

   .مع االستعانة ببعض اجلداول اإلحصائية كلما لزم األمر. ، واحلذفوالتوابع، والتكرار
 خصصته لالنسجام حيث قصرته على التحليل - وهو تطبيقي أيضا -وأما الفصل الثالث  -

السياقي لسورة الكهف تناولت فيه سبب الرتول، وبنية السورة من خالل بعض املفسرين 
، وحول بعض السياقات الواردة يف )سيد قطب، والطاهر بن عاشور، والرازي: ـك(

السورة، والبنية اخلطابية يف السورة، وبنية السورة كجواب، والتناسب بني القصص الواردة يف 
  .السورة
وأما اخلامتة فضمنتها التداخل بني مصطلحي االتساق واالنسجام مع أهم النتائج اليت توصل  -

  .إليها البحث
وصفيا استقرائيا بدا لنا أنه مناسب هلذا املوضوع ألنه يصف وقد اخترنا هلذه الدراسة منهجا  -

أهم الظواهر املدروسة مث حياول تفسريها وحتليلها استنادا إىل اآلليات املعتمدة يف ذلك، مع 
وهو منهج يعاين املادة النظرية . االستعانة باملنهج اإلحصائي كلما دعت احلاجة إىل ذلك

نظري من الطرح التطبيقي الذي يرجى منه جتلي تلك معاينة تقوم على توضيح املعطى ال
، ونظرا ألمهية القضايا اليت يطرحها حنو النص. الظاهرة بصورة تؤكد االستعاب والفهم

حاولت اجلمع بني وضوح إثارة القضية ووضوح التطبيق، فمن األفضل أن تتعانق القضايا مع 
  . سببا يف احلكم عليها بالقَبولإجراءاا ليحكم هلا أو عليها، فرمبا كانت التطبيقات

وقد اعترض سريورة هذا البحث صعاب كثرية أمهها نقص املصادر واملراجع اليت تتناول هذا  -
املوضوع سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية، والسبب عائد إىل إشكالية البحث يف حد ذاته 

  .احد يدعى حنو النصالذي جيمع بني عدة حقول لسانية متباينة التطلعات يف حقل و
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  :وأما عن مصادر البحث ومراجعه فقد تنوعت بني القدمية واحلديثة وكان من أمهها -
  الربهان يف علوم القرآن للزركشي •
  التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور •
  الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل للزخمشري •
  روح املعاين لأللوسي •
  يف ظالل القرآن لسيد قطب •
  القصص القرآين يف سورة الكهف حملمد متويل الشعراوي •
  علم لغة النص لسعيد حسن حبريي •
  لسانيات النص حملمد خطايب •
  حنو النص ألمحد عفيفي •
  علم اللغة النصي لصبحي إبراهيم الفقي •
  حتليل اخلطاب لرباون ويول •
  ضلبالغة اخلطاب وعلم النص لصالح ف •

  .وغريها مما هو مفصل يف قائمة املصادر واملراجع
وقد ذَيلْت البحث مبلحق يضم أهم املصطلحات النصية املفتاحية اليت وردت يف البحث، وهو 
حماولة ال ترمي إىل حصر كل املصطلحات النصية احلديثة بقدر ما ترمي إىل حتديد معامل 

  .املصطلح اللغوي املستعمل يف البحث
 اليت أطمع أن تكون )حنو النص( قدمت االجتهاد املناسب ألهم مالمح هذا العلم وآمل أين

كما أرجو أن يكون هذا الطرح مقدمة لدراسات أخرى . مفيدة يف إثراء مرجعيات الباحثني
هلُ ما تركتكَما أو تقصريا يف التعمق أكثر عمقا ونضجا، وأكثر قيمة مما قدمته توهس 

  . وراء القصدواإلحاطة واهللا من
  شعيب حممودي

  2009 ديسمرب 08الثالثاء 
  قسنطينة - سيدي مربوك األسفل



 - 12 - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ý‚‡ß@@@@@@âbÇ@  
 

  
  
  
  



 - 13 - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ::مدخل عاممدخل عام
  مسرية اللسانيات احلديثةمسرية اللسانيات احلديثة

  
  
  
  
  
  
  



 - 14 - 

  ::متهيدمتهيد
إن املتمعن يف سريورة الدرس اللساين احلديث تستوقفه أربع مراحل أساسية كربى 

  :هي
 أو ما عرفت أيضا مبرحلة البنيوية؛ وهي جل البحوث اليت ركزت )الدالية(لة مرح

 ففي ضوئها جاء الطرح اللساين اجلديد )الداللية(على البنية أو الدال، تلتها مرحلة 
حماوال حتديد القيمة اللغوية يف بعدها الداليل، جتسدت خاصة يف املدرسة التوليدية 

 وهي الدراسات اليت استهدفت النشاط اللغوي )ةالتداولي(التحويلية، مث مرحلة 
وأخريا مرحلة النصية اليت انتقل . املؤسس على مبدأ التحاور يف ضوء نظرية االتصال

فيها اهتمام الدارسني من اجلملة إىل النص واحلقيقة أن هذه املراحل تعد مبثابة ثورات 
على املناهج القدمية كربى نظرا ألن النظريات اللغوية احلديثة على كثرا ثارت 

  )1(:التارخيية واملقارنة اليت سادت القرن التاسع عشر، وهي

 الذي عد املؤسس األول (F. De Saussure) "دو سوسري"الثورة البنيوية بزعامة 
 "نوام شومسكي"والثورة التوليدية التحويلية اليت محل لواءها . للدراسات اللسانية احلديثة

(Noam Chomsky)،ديل هيمس" التبليغية بقيادة  والثورة" (Dill Hymes) والثورة النصية ،
الين ميكن أن نعدها ثورة رابعة انطلقت مسريا احلقيقية منذ الثمانينات من هذا القرن 
بعدما تعالت الصيحات منادية بضرورة حتول الدراسات اللسانية من اجلملة إىل 

لثورات، ميكن لنا توضيح طبيعة كل وبعد هذا الطرح املوجز هلذا املراحل أو ا. النص
  :مرحلة بشيء من التفصيل

  
  
  
  
  
  

  .35حنو نظرية وظيفية يف النحو العريب، أطروحة دكتوراه دولة، ص:  ينظر حيي بعيطيش)1(
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  ::))أو الدالياتأو الداليات(( مرحلة الدالية  مرحلة الدالية ––  11
 حياول أن يوجه أنظار اللغويني إليها، "دو سوسري"إن فكرة النظام أو النسق اليت كان 

قد أثرت يف احلقيقة خلفية الدرس اللغوي، من خالل االلتزام بالطابع العلمي الذي ال 
صورته البنيوية (ميكن أن يتحقق إال مبعاجلة ذلك النظام معاجلة تنطلق من ذاته 

، تظهر يف تفكيك الوحدات اللغوية تفكيكا ال يفتقد للمنهجية اللسانية، )الداخلية
العالقات أو الوظائف اليت ربطت تلك الوحدات من متكننا من الوقوف على طبيعة 

  .ذلك النظام
  )1(: لغويون كبار أمثال)"دو سوسري"نسبة إىل (وقد تأثر ذا املنهج السوسريي 

  رئيس نادي حلقة براغ: )1890/1938 ((Nicolas Troubetskoy) "نيكوال تروبتسكوي" -
 رئيس نادي كوبنهاجن: )1899/1965 ((Louis Hjelmslev) "هيلمسليف"الدامنركي  -

  زعيم البنيويني الوظيفيني يف فرنسا:)1908/1990 ((André Martinet) "أندري مارتيين" -
 )1887/1949 ((Leonard Bloomfield) "ليونارد بلومفيلد" -

 )1928( "شومسكي"، )1909 ((Zellig Harris) "زليج هاريس" -

روحات هذا املنهج وأبعاده يف ظل النقد ولعل اجلامع هلؤالء األعالم هو تشيعهم لط -
 للدراسات اللسانية السابقة اليت اعتمدت على املنهج التارخيي "دو سوسري"الذي وجهه 

واملقارن باعتبارها غري قادرة على تلبية طموحاته املعرفية يف ضوء الدقة العلمية 
  .والصرامة املنهجية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .37 املرجع السابق، ص)1(
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  ::))أو الداللياتأو الدالليات((الداللية الداللية  مرحلة  مرحلة ––  22
ارتبطت باملنهج التوليدي الذي ساد الدراسات اللغوية يف اية اخلمسينيات، تأسست 

 مشكلة نقطة حتول "نوام شومسكي"هذه املرحلة على مجلة من املبادئ اليت تقدم ا 
هامة يف املنهج اللساين وتقنيات الدراسة، خبروجه عن منطية الوصف املألوفة، واليت 
ميزت الدراسات اللسانية السابقة باقتصارها على حدود الظاهرة الشكلية دون أي 

 اجلديد يصف، "شومسكي"انطباعات خارجية أو تأويالت ال نصية، يف حني أن منهج 
  .ويفسر، ويعلل

  )1(: أعالم كثر أمثال"شومسكي"سار يف هذا املنهج اجلديد الذي خطه 

 ،(J.D. Maccawley) "اويلـمك"، (J.A. Fador) "دورـف"، (J.J. Katz) "اتزـك"
  .(C.H. Filmore) "فيلمور"، (P. Postal) "بوستال"، (G. Lakoff) "اليكوف"
   ::))أو التداولياتأو التداوليات(( مرحلة التداولية  مرحلة التداولية ––  33

اقترنت باملنهج التداويل الذي نشأ كردة فعل على التصور التجريدي سواء مع رائد 
 اللغة موضوع دراسته ال الكالم، أو  الذي جعل"دو سوسري"اللسانيات احلديثة 

 الذي حصر موضوع تنظريه يف القدرة "شومسكي"صاحب النظرية التوليدية التحويلية 
 يف "شومسكي" يشن هجوما عنيفا على "ديل هيلمس"اللغوية ال األداء، األمر الذي جعل 

مامها م أعاد االعتبار للنظريات السياقية، اليت انصب اهت1971مقال شهري له سنة 
، وعالقات العالمة )كلمة أو مجلة أو نصا(وتركيزها على مرجع العالمة اللغوية 

  .بشكل عام مبستعمليها
  
  
  
  
  
  

  .38ص: املرجع السابق )1(
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  ::))أو النصياتأو النصيات(( مرحلة النصية  مرحلة النصية ––  44
 - وهي تتويج للنداءات امللحة اليت ظهرت يف أكثر من مكان يف العامل، بتجاوز اجلملة

 والبحث عن وحدة - سيطرت سيطرة كلية طوال قرون عديدة هذه األخرية اليت
  .اكرب منها تكون مادة أساسية للدراسات اللسانية احلديثة، ظهر النص بديال للجملة

، "هيلمسليف"و "هاريس"إن اإلرهاصات األوىل هلذه املرحلة تعود إىل دراسات كل من 
  )1(:لوبتطور هذه الدراسات ازداد إقبال الدارسني عليها أمثا

 "هارمتان" ،(R. Debeaugrand) "ديبقراند"، (Stempl) "ستامبل"، "هيلمسليف"، "هاريس" -
(P. Hartman)، "فان ديك" (Van Dijk) ،"دروسلر" (W.V. Dressler) ،"برانكر" 

(Brinker)، "آدم" (J.M. Adam)،  
مقدمة يف "أما عن الوالدة الفعلية للسانيات النص فكانت بصدور املؤلف املوسوم ب -

 دديبقران" لصاحبيه (Introduction to Text Linguistics)) 1981(" لسانيات النص

 وكلها تسميات -فأصبحت لسانيات النص أو علم النص أو حنو النص . "ودروسلر
 . هي الدراسة اللغوية لبنية النص أو اخلطاب-خمتلفة ملعىن واحد 

 اليت متكننا من مقاربة الفصول اليت ومما سبق ميكننا أن خنلص إىل مجلة من النتائج
  :ستلي هذا التمهيد أو املدخل العام

 أحد روادها قد عاجلت موضوع النص أو "هاريس"إن البنيوية األمريكية الذي يعد ٭ 
اخلطاب بالتصور نفسه الذي عاجلت به اجلملة، غري أنه انتقل ا من مستوى أصغر 

، إذ ال يعد الفرق بني النص واجلملة )بالنص أو اخلطا( إىل مستوى أمشل )اجلملة(
  .فرقا جوهريا بقدر ما يعد كميا

  
  
  
  

  .40ص: املرجع السابق )1(
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 بالبعد الداليل، واعتماده على التفسري، بقي حمصورا يف إطار "شومسكي"إن اهتمام ٭ 
اجلملة ومل يتجاوزها إىل وحدة أكرب، فكان ذلك مدعاة للبعض إىل االهتمام بالكالم 

  .اقوالسي
ملا بلغ الدرس اللساين مستوى االهتمام بالسياق يف إطار نظرية االتصال، ظهرت ٭ 

كوكبة من الباحثني تنادي بضرورة حتول الدراسات اللسانية من اجلملة إىل النص، 
  .فكان أن اجتهت الدراسات حنو البحث عن لسانيات نصية
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@Ý—ÐÛa@@@@@Þëþa  
 

  
  
  
  



 - 20 - 
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مظاهر االتساق والسياق يف مظاهر االتساق والسياق يف 
  الدراسات النصية احلديثةالدراسات النصية احلديثة
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  ::مفاهيم أوليةمفاهيم أولية  --أأ
  ::النصالنص  --11

عنيت لسانيات النص باعتبارها فرعا من فروع اللسانيات، بدراسة النص، فاختذت 
ة أن تستوعب كل الظواهر اللغوية وغري اللغوية اليت منه مادة ألحباثها ميكنها كبنية كلي

  .تساهم يف عملية التواصل
فاهتمت بدراسته، وأبرز مميزاته، وحده، ومتاسكه، واتساقه، وحددت الكيفيات اليت 

  .ينسجم ا النص أو اخلطاب، وحبثت عن حمتواه اإلبالغي التواصلي
عثر من خالهلا إال على قدر ضئيل ومبا أن هذا العلم يتسم بتشعبات غزيرة، ال نكاد ن

 من االتفاق حول مفاهيمه، فقد استوعب هذا األخري حدا ال يستهان به من
  .التعريفات نظرا الختالف مشارب وتباين تصورات ومناهج كل باحث فيه

فتراكمت تعريفات النص، بعد أن أدىل كل واحد بدلوه، فمنها ما اعتمد على تابع 
ا أضفى على تلك اجلمل املتتابعة خاصية الترابط، وراح ة، وبعضهملياملكونات اجل

فريق آخر يعتمد على التواصل النصي والسياق، وارتأى قسم رابع االعتماد على 
اإلنتاجية األدبية، يف حني فضل آخرون أن يقوم عملهم على مجلة املقاربات 

  )1(.واملواصفات املختلفة اليت جتعل امللفوظ نصا
لعل من املفيد أن نبدأ بعرض معانيه " للنص"هوم االصطالحي وقبل الولوج يف املف

  .اللغوية، حماولني معرفة التقارب بينهما إن وِجد
: نص يدور حول األمور التاليةلإن املتأمل يف املعجم العريب جيد أن املعىن اللغوي ل

  .االرتفاع، والظهور، والثبات، وضم الشيء، والغاية القصوى من كل شيء ومنتهاه
  
  
  
  

  .21، ص2001، 1حنو النص، اجتاه جديد يف الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر، ط: ينظر أمحد عفيفي )1(
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  : ما يلي)ن ص ص(جاء يف لسان العرب يف مادة 
. وكُلُّ ما أُظهر فقد نص.  رفعه:النص هو رفعك الشيء، ونص احلديثَ ينصه نصَا

والنصنصة إثبات البعري ركبتيه يف األرض . ع عليه العروس لترىواِملنصة ما توض
وأصل النص . جعل بعضه على بعض: ونص املتاع نصَا. وحتركه إذا هم بالنهوض

  )1(.ونص كل شيء منتهاه. أقصى الشيء وغايته، وهو نوع من السري السريع

ريب تبدو بعيدة نوعا ما عن وعليه وإن كانت املعاين اللغوية للنص يف املعجم الع
الداللة، ألا اقتصرت على داللة معينة هي الرفع واإلظهار والثبات، إال أنين أجد يف 

نص املتاع جعل بعضه على (ضم الشيء إىل الشيء، وفق ما جاء يف اللسان أن : معىن
، من التقارب الكبري بينه وبني املعىن االصطالحي للنص الذي جعله البعض )بعض

  )2(.ضم بعض اجلمل إىل بعض مع إعمال الروابط
غري أن هذا التعريف البسيط ال يكفي وال يفي باملقصود ويضعنا أمام عقبة كؤود 

 يف حتديد املعىن االصطالحي للنص، والداعي إىل هذا التحدي هو صعوبة تتمثل
 حتديده نظرا لعدم وجود نصيب مشترك من مالمح االتفاق بني الدارسني ملصطلح

ذاته، ألننا قد جند لدى باحث واحد يف أكثر من موضع عددا من التعريفات، " النص"
  )3(.خيتلف فيه حمتوى كل تعريف عن اآلخر

  
  
  
  
  
  

ن ص (م، مادة 1994، 03لسان العرب، دار صادر، بريوت، لبنان، ط: أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور )1(
  .98–07/97، مج)ص
، دار قباء 01علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقية على السور املكية، ج: حي إبراهيم الفقيينظر صب )2(

  .28، ص2000، 1للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط
، 1شر لوجنمان، ط، القاهرة، الشركة املصرية العاملية للن)املفاهيم واالجتاهات(علم لغة النص : سعيد حسن حبريي/ ينظر د )3(

  .113، ص1997
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لقد احتل تعريف النص حيزا كبريا عند املهتمني بلسانيات النص، وعلى هذا فإن 
مفهوم النص ضرورة ملحة حناول تفصيلها، إال أن البحث عن مفهوم موحد جامع 
يعد ضربا من املستحيل ويف وسط هذا الزخم من التعريفات االصطالحية، فقد ذكر 

د أن أورد حوايل أربعة عشر مفهوما ملصطلح النص، أنه ال توجد أحد الباحثني بع
  )1(.صعوبات تواجه علما من العلوم مثلما هل احلال بالنسبة لعلم لغة النص

لذلك مل يبق لنا إال أن حناول عرض بعض التعريفات املختلفة اليت متكننا من االقتراب 
  .من مفهومه

، (Brinker) "برنكر"، ومن هؤالء لةاجلمبىن بعض الباحثني مفهوم النص على  -
وغريهم، وذهبوا إىل أنه تتابع مترابط من  (Steinitz) "شتاينرت"، و(Isenberg) "إيزنربج"و

اجلمل، هذا يعين أن اجلملة متثل جزءا صغريا يرمز إىل النص، وننحن قادرون على 
جب، وبعد وضع ما حيدد هذا اجلزء من خالل نقطة، أو عالمة استفهام، أو عالمة تع

  )2(.ذلك ميكننا أن نصفها على أا وحدة مستقلة
إذا كانت اجلملة هي أصغر وحدة مكونة للنص عند هؤالء، فإا هي األخرى مل تكن 

وعلى . أسعد حظََّا؛ حيث تعددت تعريفاا، وتنوعت، ومل يتفق على تعريف حمدد هلا
موض، أو انعدام خاصية هذا كون النص مركبا من عدة مجل يؤدي بالضرورة إىل الغ

برند "وهلذا يعلق . الترابط فيه أحيانا الستقاللية اجلمل على حد االستنتاج السابق

 على هذا التعريف بأنه دائري يعرف النص باجلملة واجلملة (Brend Spillner) "شبلنر
 ابالنص، كما أنه غري ممنهج علميا، لغموض الرموز اليت يتضمنها، ويبقى تطبيقه أمر

  )3(.ابعدمست
  

 .ن.ص.ن.ينظر م )1(
، ترمجة حممود جاد الرب، ) علم اللغة النصي-دراسة األسلوب، البالغة (علم اللغة والدراسات األدبية : ينظر برند شبلنر )2(

  .188، ص1991الرياض، الدار الفنية للنشر والتوزيع، 
  .ن. املرجع السابق، ص: ينظر برند شبلنر )3(
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لتعليق لعدم وضوح ما يفصل بني اجلملة والنص، إضافة إىل وميكننا أن نؤيد هذا ا
وصف اجلمل باالستقاللية، كما أنه إذا وسعنا جمال دراسة اجلملة لتصبح نصا، فإنه 
يترتب على هذا مشكالت تؤثر على النص، من بينها عزل النص عن السياق، وكذا 

   )1(.عدم وجود التماسك أو االنسجام
 وجيعلها أساسا يف االتصاليزة للنص وهي وقوعه يف وهناك من يؤكد خاصية مم -

 إنه (M. Chort) "مايكل شورت" و(J. Litch) "جيفري ليتش"حتديد النص، كما يقول 
 على اعتبار أنه رسالة مشفرة يف – منطوق أو مكتوب –عبارة عن توصيل لغوي 
  )2(.صورا املسموعة أو املرئية

ص جعل منه وسيلة لنقل األفكار واملفاهيم إىل إن التركيز على خاصية االتصال للن٭ 
اآلخرين دون حتديد لنوعية هذه الشيفرات اليت حتمل األفكار، ما جعل اال مفتوحا 
حبيث يسمح أن تكون اجلملة نصا، كما ميكن ألية حروف معينة أو إشارات مكتوبة 

وض، فال هذا كله جيعل التعريف األخري يتسم بالغم. أو مسموعة أن تشكل نصوصا
  .نعده تعريفا إجرائيا

 ملفهوم النص، فقد البعد الداليل على خاصية التواصل (S.J. Schmits) "مشيت"وزاد  -
أشار إىل أنه تكوين لغوي منطوق يف إطار عملية االتصال، حمدد من جهة املضمون، 

  )3(.ميكنه حتقيق قدرة إجنازية
 جانب البعد التواصلي، وجيعل هذا التعريف يعطي قيمة معتربة للجانب الداليل إىل

 حرص على أن يكون "مشيت"كما يبدو أن . النص ذا قدرة إجنازية بني املتواصلني
  .النص حمددا من جهة وحدة املوضوع واملقصد

  
  

 .23حنو النص، ص: ينظر أمحد عفيفي )1(
 .20ص. ن. ينظر م )2(
  .81علم لغة النص، ص: ينظر سعيد حسن حبريي )3(
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 للنص فهي ترى بأنه نسيج من احلد الكتايبلتعاريف ما يؤكد على وهناك من ا -
الكلمات املنظومة واملنسقة واملثبتة يف التأليف، أو لنقل إن النص هو الكتابة نفسها 

  )1(."روالن بارت"وهو ما ذهب إليه 
إال أن هذه التعاريف على قدر تأكيدها على احلد الكتايب استبعدت كل احلدود 

  .الكالمية
 يف تعريفه، ألن الربط فيها هو كل شيء، فيعرف الربطهناك من اهتم خباصية و -

النص بأنه ذلك النسيج من الكلمات املترابطة، هذا النسيج جيمع عناصره املختلفة يف 
  )2(.كل موحد، وهو ما أثبته األزهر الزناد

ابة أو وكما نرى يهتم هذا التعريف بالترابط اهتماما كبريا دون اإلشارة إىل الكت
  .النطق
إذا نظرنا إىل التعريفات اليت أوردناها سابقا بشيء من التأمل نرى أن كل تعريف ٭ 

فالنص ليس جمرد لغة، . يركز على جانب واحد وبعد معني، ويسقط جوانب أخرى
وال هو عبارة عن اتصال، وال جمرد كتابة، وليس مجال مترابطة يراعى فيها الظروف 

  )3(.كون من كل تلك األمور وأكثرنقول إنه يت. اخلارجية
علينا أن نبين مفهوم : " عندما قال"صالح فضل"وهلذا سوف أتبىن ما أشار إليه الدكتور 

  )4(".النص من مجلة املقاربات اليت قُدمت له يف البحوث البنيوية والسيميولوجية
م ويف األخري نقول إن كل التعريفات املختلفة اليت حاولت أن تقترب من مفهو -

  )5(:حد هذه املعايريأالنص ال خترج عن 
  

  .26حنو النص، اجتاه جديد يف الدرس النحوي، ص: ينظر أمحد عفيفي )1(
  .27–26حنو النص، ص: ينظر أمحد عفيفي )2(
  .28–27ص. ن. ينظر م )3(
 .1996مان،  لوجن–بالغة اخلطاب وعلم النص، القاهرة، الشركة املصرية العاملية للنشر : ينظر صالح فضل )4(
  .29–28، ص1علم اللغة النصي، ج: ينظر صبحي إبراهيم الفقي )5(
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  التأكيد على احلد الكتايب أو احلدود الكالمية، أو كليهما -
  مراعاة البعد الداليل -
  مراعاة حجم النص -
  مراعاة اجلانب السياقي وهو متعلق باجلانب التداويل -
 ومتاسك النصانيني يصرون على وحدة نرى أغلب اللس(: مراعاة التماسك النصي -

وهو القاسم املشترك لكل التعريفات اليت تراهن على أن النص وحدة متكاملة تشدها 
 .)خاصية الترابط

 مراعاة اجلانب الوظيفي -

 التأكيد على البعد التواصلي بني املنتج واملتلقي -

 ريمهاوغ... الربط بينه وبني مفاهيم حتويلية، مثل الكفاءة واألداء -

 إبرازا كونه مقيدا -

فإذا توافرت هذه الشروط يف نص ما من النصوص، ميكننا حينها أن نطلق عليه نصا 
  .كامال
  :: النص واخلطاب النص واخلطاب--22

بعد أن فرغنا من بعض تعاريف النص املشهورة، حتسن بنا اإلشارة إىل مصطلح آخر 
حد يصعب يستعمله بعض املنظرين كبديل للنص أو مرادف له، يتداخل معه إىل 

  ".اخلطاب"التفريق بينهما، إنه مصطلح 
 يف لسان العرب، حناول استخالص أهم املعاين الواردة )خ ط ب(وبرجوعنا إىل مادة 

  .واليت هلا انعكاس مباشر على املفهوم االصطالحي للخطاب
وصيغة . ناِخلطَاب لغة هو مراجعة الكالم، وقد خاطَبه مخاطبةًََََ وِخطَابا، ومها يتخاطبا

واخلُطْبة هي . خماطبة هنا جاءت على وزن مفاعلة وهي تفيد املشاركة والتفاعل
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الكالم املنثور املسجع الذي يتكلم به اخلطيب، واخلُطْبة مثل الرسالة اليت هلا بداية 
  )1(.واية

يتضح لنا مما سبق أن اخلطاب يف اللغة هو فعل إجنازي آين يشترط لقيامه وحدوثه 
  .ريف اخلطاب من خالل تفاعلهما مواجهة ومشافهةمشاركة ط

 من خالل عمله الرائد (Harris) من تطرق ملفهوم اخلطاب صراحة هو )2(إن أول
، منطلقا من مفهوم اجلملة، ومطالبا "حتليل اخلطاب" بعنوان 1952الذي نشره علم 

اب أو مبستوى أعلى للتحليل اللساين يتجاوز نطاق اجلملة يف إشارة منه إىل اخلط
  .النص

بتعدد تصورات املهتمني به، واليت متايزت عن " اخلطاب"لقد تعددت مفاهيم مصطلح 
كما تنوعت منطلقات الباحثني بسبب اختالف . بعضها وتكاملت يف القوت ذاته

  .فهمهم
  )3(:وميكننا تلخيص بعض مفاهيمه كما يلي. يف ما أنتج يف جمال نظرية اخلطاب

   البنيوي"دو سوسري" حبسب رأي (Parole)لح الكالم يرادف مصطلح اخلطاب مصط -
 "سهاري"هو وحدة لغوية يقوم املتكلم بإنتاجها، وهي جتاوز حدود اجلملة حبسب  -

اخلطاب وحدة لغوية تفوق اجلملة يشترط فيها البعد التواصلي حبسب رأي  -
 "بنفنست"

 وهو يقابل امللفوظ يف املدرسة الفرنسية -
  
  
  
  

  .361– 360، الد األول، ص)خ ط ب(لسان العرب، مادة : نظورينظر ابن م )1(
، مذكرة خترج لنيل شهادة )دراسة يف رسائل اجلاحظ الكالمية(انسجام النص الكالمي عند اجلاحظ : ينظر حنان مباركي )2(

 .6، ص2007/2008املاجستري يف اللسانيات، 
، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات )دراسة يف حتليل اخلطاب( احلديث األسلوبية يف النقد العريب: ينظر فرحانبدري العريب )3(

  .40–39، ص)م2003/هـ1424 (1والنشر والتوزيع، ط
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وأخريا ميكن تلخيص مصطلح اخلطاب من خالل وضع االصطالح األكثر عمومية له، 
  .فهو نظام أو نسق تعبري متقن

ييهما االصطالحي قريب جدا ومن املعاين العامة للخطاب والنص خنلُص إىل أن معن -
من معانيهما اللغوية، وأما يشتركان يف العديد من املعاين، إىل درجة أن هناك كثريا 

  .من الباحثني يرادف ويساوي بينهما
يف الدراسات احلديثة حول بنية اللغة دون " النص واخلطاب"لقد استعمل مصطلحا 

شكلها، وبنيتها هي املوضوع يتجه متييز كبري بينهما، فعندما تكون مادية اللغة، و
، وحني يكون، حمتوى اللغة وداللتها االجتماعية "النص"التأكيد إىل استعمال مصطلح 
  ".للخطاب"هي املوضوع تتجه الدراسة 

ويفرق بعض الباحثني بني املفهومني على أساس الكتابة، ومن مث التواصل؛ ألن املُدون 
فقود وال يكون م عملية االتصال، ألن املتلقي واملكتوب من منظورهم ال حيقق شروط

 )1(.فاخلطاب هو كل ملفوظ قبل تدوينه. راالتأثري عليه مباش

 الذي بىن عليه بعض الباحثني التفريق بني النص واخلطاب )الكتابة(إن هذا األساس 
ألن البعد التواصلي ليس غائبا يف النصوص املدونة، بل هو موجود : ليس صحيحا

على الرغم من أن املتلقي مفقود يف الظاهر فإن النص يفترض وجود راٍو وحاضر، ف
ومستمع أو قارئ، وال خيلو من كل الظروف واملالبسات ووسائل اإلبالغ والتأثري 

  .يف اآلخر يف ضوء سياق معني
غري أن أغلب الدراسات ترادف بينهما وتعطيهما تعريفا واحدا، وحبسب رأيي أن 

مني هي إشكالية مصطلحات ال غري؛ ألن كل باحث إذا تشيع اإلشكالية بني املفهو
إىل نظرية ما، أو انضوى حتت لواء رائد مؤسس، جنده يتبىن مصطلحاته يف الدراسات 

  .واألحباث اليت جيريها، وهكذا تتعدد مصطلحات املفهوم الواحد من باحث إىل آخر
  

 .278بالغة اخلطاب وعلم النص، ص: ينظر صالح فضل )1(
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 رغم كل هذا يبقى النص معطى أوليا لكل أنظمة الفكر اإلنسانية، واألكثر ولكن
شيوعا وتداوال خاصة يف جمال اللسانيات وفقه اللغة واألدب، والصفة املميزة له هي 

وبذلك تكون لسانيات النص قد وِجدت لتكون جماال . الوقوع يف دائرة االتصال
  .ها وأشكاهلالفظيا يتناول النصوص يف دراسته بكل أحجام

  :: النص والسورة النص والسورة--33
 اليت اخترناها للدراسة من زاوية - سورة الكهف -انطالقا من مدونة البحث 

االتساق والسياق، يقتضي البحث أن نوضح بعض املصطلحات أو املفاهيم املتعلقة ا 
، حناول أن نقف بشيء من "السورة"سريورته، من هذه املصطلحات مصطلح 

  .ى عالقة السورة بالنصالتفصيل عليه وعل
  ::يف مفهوم السورةيف مفهوم السورة  --
  ::املعىن اللغوياملعىن اللغوي  --أأ
  :املرتلة الرفيعة، قال الشاعر: السورة -

  )1( ترى كُلَّ ملٍْك دونها يتذَبذَب ٭٭٭أَلَم تر أنَّ اهللا أَعطَاك سورةً

  )2(.ما حسن وطَالَ: والسورة من البناء -
ألا درجة إىل غريها، ومن مهزها جعلها مبعىن بقية مسيت السورة من القرآن سورة  -

  )3(.من القرآن وقطعة
  
  
  
  
  
  

حممد خليل عيتاين، دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، : املفردات يف غريب القرآن، حتقيق وضبط: الراغب األصفهاين )1(
  .255–254 لبنان، ص–م، بريوت 1998هـ 1418 : 1ط
 .386، ص04عرب، مجلسان ال: ابن منظور )2(
 .نفسه، الصفحة نفسها )3(



 - 32 - 

والسورة من سور القرآن عندنا قطعة من القرآن سبق وجداا جمعها، كما أن  -
الغرفة سابقة للغرف، وأنزل اهللا عز وجل القرآن على نبيه صلى اهللا عليه وسلم شيئا 

  )1(.بعد شيء وجعله مفصال، وبني كل سورة خبامتتها وبادئتها
  )2(: املفردات يف غريب القرآنوجاء يف

وسورة القرآن تشبيها ا لكونه حماطا ا وإحاطة . سورة املدينة حائطها املشتمل عليه
ومن قال سؤرة فمن أَسأَرت أي أَبقَيت منها بقية كأا قطعة مفردة . السور باملدينة

  .ه سؤرا، أي بقيةوقيل أَسأَرت يف الِقدح أي أبقيت في. من األحكام واحلكم
  :واملتأمل يف هذه املعاين اللغوية على تعددها جيدها تدور حول األمور التالية

  املرتلة الرفيعة -
  قطعة القرآن -
  اإلحاطة -
  التصاعد والتركب -

  )3(::املعىن االصطالحياملعىن االصطالحي  --بب

واصطالحا السورة هي قرآن يشتمل على آي ذوات فاحتة وخامتة، وأقلها ثالث آيات 
  .ورة الكوثروهي س

  .الطائفة املسماة باسم خاص بتوقيف من النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقيل
والسورة تشتمل على آيات، واآليات قرآن مركب من مجل ولو تقديرا، ذو مبدأ 

  .ومقطع، مندرج يف سورة
  
  

 .387ص. ن. م )1(
 .255املرجع السابق، ص: الراغب األصفهاين )2(
موسوعة املفاهيم اإلسالمية العامة، اإلصدار األول، الس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، : قعبد الصبور مرزو/ د.أ )3(

  .310م، ص2000/هـ1421
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  )1(:وميكن بلورة املعاين السابقة كما يلي
  
  
  

لُص إليه من خالل عرض هذه املعاين العامة للسورة، أن معانيها اللغوية تقترب خنما 
  .الحيكثريا من معناها االصط

أما عن العالقة بني السورة والنص فيبدو لنا بقليل من التمعن أما يتقاطعان  -
  :ويشتركان يف عدة نقاط حناول اكتشافها

كذلك النص . السورة تشتمل على آيات واآليات قرآن مركب من مبدأ ومقطع -
حتديد  ميكن )النص(فهو تتابع مترابط من اجلمل، فاجلملة متثل جزءا يرمز إىل الكل 

  .هذا اجلزء بعالمة معينة
ومن اخلصائص املميزة للنص خاصية االتصال، فالسورة كذلك توصيل لغوي  -

مكتوب، ينقل األحكام واحلكم لآلخرين، وفيه كل العناصر املقامية التبليغية من 
  ...مرسل ومرسل إليه، ورسالة ومرجع

النص فهو نسيج متماسك السورة بناء حتكم أجزاءه جمموعة من العالقات، كذلك  -
  .من الكلمات املنظومة واملترابطة جتمع عناصره يف كل موحد

تجلى يف توهكذا لو واصلنا التنقيب عن أهم اخلصائص املميزة للنص، لوجدناها 
وبناء عليه نقول إن السورة تشترك يف الكثري من . السورة وتتطابق مع خصائصها

ة مع النص، إىل درجة االنطباق التام مما يسوغ اخلصائص البنيوية والداللية، والتداولي
  .لنا القول بأن السورة عبارة عن نص تتوافر فيه كل مقومات االتساق والسياق

  

، جامعة اجلزائر، )ملتقى علم النص(، جملة اللغة واألدب )سورة الكهف أمنوذجا(يف عالقة النص باملقام : مفتاح بن عروس )1(
 .298م، ص1999مرب ديس/هـ1420شعبان –14العدد 
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  :: حنو النص حنو النص--44
كانت الدراسات النحوية الصورية السابقة أرضية صلبة، ومنطلقا انطلقت منه 
االجتاهات النصية احلديثة، اقتصرت على اجلملة ومتواليات اجلمل باعتبارها أكرب 
وحدة لسانية، ونظرا لقصور وعجز حنو اجلملة على تفسري بعض الظواهر اللغوية 

ة، بدأ االهتمام يدعو إىل جتاوز الدراسات اللغوية مستوى اجلملة إىل بصورة دقيق
مستوى النص، حماوال نقل البحث إىل فضاء أوسع وأمشل من اجلملة، فضاء يهتم 

  .بقضايا النص ويربط بني اللغة واملوقف االجتماعي
 وهكذا بدأ التوجه اجلديد يتشكل وأخذت مالحمه يف التبلور منذ الستينات تقريبا،

انيات النصية ـ، واللس(Text Linguistics)وعِرف هذا االجتاه بلسانيات النص 
(Textual Linguistics) وحنو النص ،(Text Grammar) وغريها من التسميات ،

  .املختلفة، وقد عرضنا هلذا يف املدخل العام يف مرحلة النصية
 يتمثل يف من املصطلحات اليت وضعت لنفسها هدفا" حنو النص"ويعد مصطلح 

 يشترك معه يف حتقيق هذا اهلدف بعض )1(.الوصف والدراسة اللغوية لألبنية النصية
يقترب أكثر من " حنو النص"املصطلحات اليت تعىن بذلك أيضا، وإن كان مصطلح 
 أن وظيفة "فان ديك"ويرى . حتقيق اهلدف وتوضيح صور التماسك والترابط النصي

  )2(. حنو النصعلم لغة النص األوىل هي دراسة
يف الواقع مل نواجه صعوبات أمام هذا املفهوم، فلم جند خالفا كبريا حوله بالقدر 

  .الذي وجد يف تعريفات مصطلح النص
  
  
  
  
  

  .31حنو النص، ص: ينظر أمحد عفيفي )1(
 .222علم لغة النص، ص: سعيد حبريي. ينظر د )2(
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 من فروع علم اللغة، يهتم بدراسة  بأنه فرع(J. Richards) "جاك ريتشاردز"فقد عرفه  -
النصوص املنطوقة واملكتوبة على حد سواء، مؤكدا الكيفية اليت انتظمت ا أجزاء 

  )1(.هذه النصوص وارتبطت فيما بينها لتخرب عن الكلِّ املفيد
 "الـدافيد كريست"ا يرى ـ كم)2(ة لألبنية النصيةـدراسة اللغويـفهو إذن ال -

(David Crystal).  
 فيعرفه بأنه دراسة األدوات اللغوية اليت حتقق صور التماسك النصي (Nils) "نيلز"ما أ -
  )3(.، مع مراعاة السياق وخلفية املتلقي املعرفية بالنص)الشكلي والداليل(
هو ذلك الفرع من فروع علم اللغة الذي يهتم : " بقوله"صبحي إبراهيم الفقي"ويعرفه  -

اللغوية الكربى، وذلك بدراسة جوانب عديدة أمهها بدراسة النص باعتباره الوحدة 
الترابط أو التماسك ووسائله، وأنواعه واإلحالة املرجعية وأنواعها، والسياق النصي، 

، وهذه الدراسة تتضمن النص املنطوق )املرسل واملستقبل(ودور املشاركني يف النص 
  )4("واملكتوب على حد سواء

ردناها يتضح لنا أا تتفق تقريبا على أن هذا العلم من خالل هذه التعريفات اليت أو٭ 
تفرع من علم اللغة يدرس لغة األبنية النصية سواء أكانت منطوقة أم مكتوبة، 
باعتبارها أكرب وحدة لسانية، تتجلى مهامه يف دراسة العناصر اليت تؤدي إىل متاسك 

اخلواص اليت ميكن أن النص وترابطه مستعينا بأدوات شكلية، وداللية، وتداولية، وكل 
  .تعطي عرضا ملكونات النظام أو البناء املتميز

  
  
  
  
  

  .35، ص1علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، ج: ينظر صبحي إبراهيم الفقي )1(
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر )2(
 .ن. ص. ن. م: ينظر )3(
  .36ص. ن. م: ينظر )4(



 - 36 - 

 أو (Grammaire de Texte)ت األجنبية مصطلح اـيف اللغ" حنو النص"ابل ـويق -
(Text Grammar) الذي لسانيات النص وهو عند أغلب الدارسني ال خيتلف عن 

علم  "إهلام أبو غزالة" و"سعيد حسن حبريي"، واستعمل "متام حسان" و"حممد خطايب"استعمله 
ل من حنو ، وهو أمشعلم النص "مجيل عبد ايد" و"صالح فضل"، واستعمل لغة النص

النص ولسانيات ألنه ال يقتصر على نوع واحد من التحليل بل يتجاوزه إىل أشكال 
كاإلعالنات، اإلشهار، املقاالت الصحفية، األفالم السينمائية، (أخرى من النصوص 

 فقد استعمل "صبحي إبراهيم الفقي"أما . )وكل نتاج ثقايف معاصر جاء يف هيئة نص
 "أمحد عفيفي" نظرية النص، بينما "إبراهيم خليل"استعمل ، وعلم اللغة النصيمصطلح 

، الذي يرى أن مهمة النحو الذي يتجه إىل اجلملة قد غري "حنو النص"فقد استعمل 
أهدافه بتجاوزها إىل أهداف جديدة مل تكن موجودة يف حنو اجلملة، فالتحليل اللغوي 

يا لضرورة احلاجة إىل حنو اجته إىل النص، وبالتايل كان تغري املنهج واألهداف داع
  .النص
  :وبناء على كل ما سبق خنلص إىل مجلة من املالحظات لعل أمهها ما يلي٭ 
فال فرق بينهما فيما (ميكن تطبيق هذا املنهج على النص واخلطاب على حد سواء  -1

، كما أن الوسائل اليت تستعمل يف حتليل النص واخلطاب )نرى كما أوضحنا سابقا
  واحدة
  اجل هذا املنهج اجلانب اللغوي الشكلي، واجلانب الداليل التداويليع -2
تتعدد تسميات هذا العلم عند الباحثني، ولعل أهم ترمجة نراها مناسبة للمصطلح  -3

وأما ما هو أقرب إىل حبثنا . األجنيب هي لسانيات النص، وهي األكثر شيوعا وتداوال
لروابط النحوية من جهة، والتبليغية ألننا سنتعامل مع مجلة من ا" حنو النص"فهو 

  .السياقية من جهة أخرى
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  ::املفاهيم األساسية لالتساق املستثمرة يف الدراسةاملفاهيم األساسية لالتساق املستثمرة يف الدراسة  --بب
CCoohhééssiioonn  --   االتساق االتساق--11

)1(  
يتعامل حنو النص مع النصوص باعتبارها بنية كلية غري قابلة للتجزئة، وبالتايل يقوم 

ؤدي إىل متاسك النص، وعطي حتليل اخلواص اليت ت"التحليل النحوي على كشف و
  ".عرضا ملكوناته التنظيمية النصية

ومن هذا املنطلق شغل التماسك أو االتساق مساحة شاسعة يف الدرس اللساين 
احلديث، فقد حظي باهتمام كبري من قبل علماء النص، بدءا بالوقوف على مفهومه، 

ها به، وانتهاء عند وتبيني أدواته، ووسائله، والسياقات اليت تكتنف النص، وعالقت
  )2(.حتليل مناذج معينة توضح هذه األمور كلها

ونظرا ألمهيته البالغة هناك من علماء اللغة من جعلوا مؤلفام حتمل هذا املصطلح، 
، وقد أكدا فيه على (Cohesion in English) "رقية حسن" و"هاليداي" ولعل أمهها كتاب

  )3(.هو إال متاسكالتماسك لدرجة جتعلنا نعتقد أن النص ما 
وهكذا أصبح التماسك يفرض وجوده يف كل النصوص، ذلك ألن كل مجلة تتوافر 

 - على األقل -على بعض أشكال التماسك مع سابقتها مباشرة، كما أن كل مجلة 
  )4(.تتضمن أداة أو وسيلة ربط تربطها مبا قبلها ومبا سوف يأيت

توافرة يف اللغة واليت من شأا أن ويعرف االتساق بكونه جمموعة اإلمكانيات امل -
  )5(.جتعل أجزاء النص تتماسك

  
  

)1(  Holliday, M. A. K. and Ruqaia Hasan (1976) cohesion in English. Longman, London, p. 4. 
  .93، ص1علم اللغة النصي، بني النظرية والتطبيق، ج: صبحي إبراهيم الفقي: ينظر )2(
  .ن. ص. ن. م: ينظر )3(

(4) Holliday and Ruqaia Hasan, Ibid, p. 324. 
أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية تأسيس حنو النص، جامعة منوبة، كلية اآلداب، تونس، : ينظر حممد الشاوش )5(

  .124ص. 1، مج2001
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فاالتساق هو ذلك التماسك بني األجزاء اليت تشكل النص، ويتعلق بالوسائل  -
  )1(.شكلية اليت تصل عناصر النصاللغوية ال

كما أنه يعين العالقات النحوية أو املعجمية، بني عناصر النص املختلفة، فمعىن  -
  )2(. يتعلق بالروابط الشكلية(Cohésion)االتساق 

  )3(. بأنه متصل بالبنية السطحية للنص"دافيد كريستال"ويرى  -
ل بأن االتساق ميثل دعامة بعد هذا العرض املوجز لبعض مفاهيم االتساق نقو٭ 

أساسية من دعائم الدرس النصي، فهو يتصل بالتماسك النصي داخل النص، ويرتبط 
بالوسائل والروابط الصورية السطحية، وتتحد مهمته يف توفري عناصر االلتحام، 
وحتقيق الترابط بني بداية النص وآخره دون الفصل بني املستويات اللغوية املختلفة، 

  .ط هو الذي خيلق بنية النص، وحيقق استمراريتههذا التراب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .05، ص2006، 2لسانيات النص، مدخل إىل انسجام اخلطاب، املغرب، املركز الثقايف العريب، ط: ينظر حممد خطايب )1(
 .95، ص1علم اللغة النصي، ج: ينظر صبحي إبراهيم الفقي )2(
  .96نفسه ص )3(
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  :: مظاهر االتساق مظاهر االتساق--22
تعددت آراء العلماء واختلفت حول األدوات احملققة للتماسك النصي، غري أن هذا ال 
مينع من وجود أدوات رئيسية تشترك بينهم، وسنحاول أن نعرض بعض ما قدمه 

ومن أبرز من حتدث عن أدوات التماسك . النصيون فيما يتعلق حبصر هذه األدوات
" زيةـاسك يف االجنليـالتم"ا ، فقد قدما يف مؤلفهم"رقية حسن" و"هاليداي"

(Cohesion in English)ا أن حتقق االتساق وهي1(: مخسة أقسام يريان بأنه بإمكا(  
 Reference - اإلحالة -1

 Substitution - االستبدال -2

 Ellipsis - احلذف -3

 Conjunction - الوصل -4

 Lexical Cohesion - االتساق املعجمي -5

  )2(: تتلخص يف"تالدافيد كريس"وهي عند 
  العطف -1
  املرجعية بأنواعها القبلية والبعدية -2
  االستبدال -3
  احلذف -4
  التكرار -5
  أدوات معجمية -6
  
  
  
  

)1(  Holliday and Hasan, Cohesion in English, p. 40. 
  .118، ص2، اهلامش 1علم اللغة النصي، ج: ينظر صبحي إبراهيم الفقي )2(
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 يتضح أن أدوات التماسك النصي كثرية ومتنوعة، وسنحاول ومن خالل هذا العرض
التركيز على أكثرها ورودا، وأكثرها تأثريا يف حتقيق التماسك، وأكثرها إسهاما يف 

، العطف، التأكيد، ) املوصول- اإلشارة -الضمائر (املرجعية : التحليل النصي وهي
لما اقتضت احلاجة يف كل مع مراعاة دور السياق ك. البدل، النعت، احلذف، التكرار

  .من هذه الفصول
  ::))الضمائر الشخصية واإلشارية املوصولةالضمائر الشخصية واإلشارية املوصولة(( اإلحالة  اإلحالة --11--22

(1) "براون ويول"ينقل 
(Brown & Yule) جون اليرت" عن" (J. Lyons) امفهوم اإلحالة بأ 

هذه األمساء حتيل إىل املسميات وفق عالقة داللية . العالقة بني األمساء واملسميات
 (2).طابق ومتاثل احمليل واحملال إليهتفضي بت

(Strauss) "شتراوس"ويرى 
 بأن "يول" و"براون" يف تعريف له نقله عنه أيضا الباحثان )3(
 عندما يستعمل تعبريا ما، وليست ما )املتكلم أو الكاتب(اإلحالة هي ما حييل عليه 

  .يقوم به هذا التعبري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

منري التركي، جامعة امللك سعود، . حممد لطفي الزليطي، د. د: حتليل اخلطاب، ترمجة وتعليق: يول. براون وج. ب. ينظر ج )1(
  .36م، ص1997/هـ 1418الرياض، اململكة العربية السعودية، 

 .17لسانيات النص، ص: ينظر حممد خطايب )2(
 .36املرجع السابق، ص": براون ويول"ينظر  )3(
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عتبار أن املتكلم أو الكتاب له احلق يف اإلحالة وفقا ملا ويبدو لنا هذا التعريف دقيقا با
  )1(.يريده هو، وعلى القارئ أن يدرك كيفية تلك اإلحالة من خالل النص واملقام

  )2(:وميكننا تقسيم اإلحالة إىل قسمني رئيسيني -
وتسهم مباشرة يف : (Textual) وتسمى النصية (Enclophora)إحالة داخل النص  -1

  :وتنقسم بدورها إىل. ق النص ألا حتيل داخلهحتقيق اتسا
وهي تعود على عنصر سابق، سبق ذكره والتلفظ به، : (Anaphoro)إحالة قبلية   --أ

  .وهي أكثر األنواع شيوعا يف الكالم
  .وهي تعود على عنصر مذكور بعدها والحق عليها: (Cataphora)إحالة بعدية   --ب
  .(Situational)ى املقامية وتسم: (Exophora)إحالة خارج النص  -2

  )3(:وسنوضح هذا التقسيم باملخطط اآليت
  
  
  
  
  

  
واإلحالة البد أن جتسد يف عناصر إحالية، وهذه األخرية ال يتحدد معناها إال بالعودة 

  .إىل ما حتيل عليه، وتتمثل هذه العناصر يف الضمائر وأمساء اإلشارة واملوصوالت
هل للضمائر دور بارز يف :  ويستوقفنا طرحه هوإن أول سؤال يتبادر إىل الذهن، -

  حتقيق التماسك النصي؟
  
  

 .117حنو النص، اجتاه جديد يف الدرس النحوي، ص: ينظر أمحد عفيفي )1(
 .ن. ص. ن. ينظر م )2(
  .118حنو النص، ص: ، وأمحد عفيفي17لسانيات النص، ص: ينظر حممد خطاب )3(
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ا تنوب عن األمساء واألفعال واجلمل املتتالية، تكتسب الضمائر أمهيتها أل: بداية نقول
إال أن هذه األمهية جتاوز مستوى النيابة، لكوا تقوم بالربط بني أجزاء النص، من 

  )1(.حيث الشكلُ والداللةُ، داخل وخارج النص
والضمائر اليت نقصدها ونعنيها يف دراستنا ليست وقفا على ضمائر املتكلم واملخاطب 

حسب، بل تشمل كذلك ضمائر اإلشارة والضمائر املوصولة، ألن هذه والغائب ف
  )2(.األخرية تؤدي وظيفة اإلشارة واملرجعية والربط، متاما كما تفعل الضمائر

عند (وسنحاول أن نقوم جبولة قصرية يسرية، نربز من خالهلا دور الضمري وأمهيته 
  .شارات وجيزات يف حتقيق التماسك النصي، يف إ)القدماء وعلماء النصية

  :دور الضمري وأمهيته عند علماء العربية •
جتلى هذا األمر يف كالمهم عن اإلحاالت اخلارجية والداخلية، القبلية والبعدية منها، 
دون أن تقتصر أمهيته على املرجعية فحسب، بل على املرجعية والربط بني األجزاء 

  )3(.أخرىالداخلية من جهة، وبني ما هو داخلي وخارجي من جهة 
فكانت جهود البعض من علماء اللغة يف احلديث عن قوة التماسك ولكن على 

فقد أنتجوا مادة غزيرة تتعلق باملرجعية القبلية والبعدية، ومبواضع . مستوى اجلملة
وجوب وجود الروابط، وما حيتاج إىل رابط، وحتدثوا كذلك عن مواضع عودة 

  )4(.ملرجعية الالحقةالضمري فيها على متأخر، وهي ما يعرف با
  
  
  
  
  
  
  

 .137، ص1علم اللغة النصي، ج: ينظر صبحي إبراهيم الفقي )1(
 .138ص. ن. ينظر م )2(
  .141، ص1علم اللغة النصي، ج: ينظر صبحي إبراهيم الفقي )3(
 .143–142ص. ن. ينظر م )4(
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ستوى فعلى الرغم من أن األمر كان حمصورا يف اجلملة، فإن ما يؤديه الضمري على م
، فال يقتصر دور الضمري يف )النص(اجلملة، ميكن أن يؤدى على مستوى أكرب 

فلقد . التعويض عن االسم الظاهر، ولكن يتعداه ليكون رابطا حيقق التماسك النصي
عاجلت حتليالت بعض املفسرين مرجعية الضمري يف النص القرآين إىل السابق 

ة كانت توحي باحلاسة النصية والالحق، وإىل ما هو خارج النص، وقضايا كثري
  )1(.لديهم
الل هذه اإلشارة املوجزة يتضح جليا أن القدماء كانت هلم إسهامات كبرية خومن  -

  .تستحق التقدير والدراسة، وهي تقترب كثريا من التحليالت النصية املعاصرة
 :دور الضمري وأمهيته عند علماء النصية •

صوص أمهية الضمائر يف حتقيق التماسك تعددت إسهامات علماء النص وتنوعت خب
 د النصيون املعاصرون أن الضمري على قدر منأكومن مثة . النصي شكال وداللة

. األمهية والفعالية لكونه حييل إىل عناصر سابقة عليه مبعىن سبق التلفظ ا يف النص
 مثال  هو تغيبه وعدم حضوره يف النص، وكذا قدرته )هو(وأن ما مييز الضمري 

لكبرية على اإلسناد، وهذا ما جيعل الضمري حيظى ذه األمهية يف دراسة التماسك ا
  )2(.النصي

 أمثلة كثرية توضح كيف حتقق الضمائر التماسك "رقية حسن" و"هاليداي"ويذكر 
  )3(.النصي عن طريق مرجعية الضمري

  
  
  
  
  
  

 .149–148ص. ن. ينظر م )1(

  .161، ص01ة النصي بني النظرية والتطبيق، جعلم اللغ: ينظر صبحي إبراهيم الفقي )2(
(3) Holliday and Hasan, cohesion in english, pp 52 – 53 
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  )1(:وإذا الحظنا هذا املثال
  حممد انتقل إىل مرتل جديد  --أ

  منذ عام)املرتل( بناه )حممد(هو   --د مرتل حممد مجيل                --ب

  هذا املرتل اجلديد حملمد  --ج
 يف اجلمل الثالثة )حممد( عائد إىل مذكور )د( يف اجلملة )هو(لضمري نرى بأن ا

 يف اجلملة الرابعة تعود إىل املرتل املذكور يف )بناه(واهلاء امللتصقة بالفعل . السابقة
فهذه املرجعية قد حققت متاسكا بني اجلمل األربع، كما أسهم . اجلمل الثالثة

  .الضمريان يف عدم تكرار االمسني السابقني
 ورقية حسن إىل أكثر من فكرة سابقة، كما "هاليداي"وقد تعود الضمائر حسب  -

 وهذا كثري يف النص القرآين كما سيتضح، جاء يف قوله )2(.ترجع إىل مجل أو فقرات
هو الَِّذي أَنزلَ ِمن السماِء ماًء لَكُم ِمنه شراب وِمنه شجر ِفيِه تِسيمونَ،  ﴿:تعاىل

ينِبت لَكُم ِبِه الزرع والزيتونَ والنِخيلَ واَألعناب وِمن كُلِّ الثَّمراِت ِإنَّ ِفي ذَِلك آليةً 
  .11–10  النحل﴾ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ
 أشارت إىل النعم املذكورة يف كل اجلمل اليت ذكرت سابقا، ويف )ذلك(فنالحظ أن 

 اليت تؤول بالرجوع إىل )ذلك( اجلمل من خالل وجود هذا يتحقق التماسك بني
  .سابقاا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .163السابق، ص: ينظر صبحي إبراهيم الفقي )1(

(2) Ibid, pp. 52 – 53 
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ومن إسهامات احملدثني يف حتليالم النصية هو تأكيدهم على دور السياق يف معرفة  -
 ، ألننا يف )مقامية(و خارجية مرجعية الضمري، خاصة إذا كانت مرجعيته غامضة أ

 والنموذج األكثر دقة )1(.غياب سياق احلال نشعر بالعجز أمام تفسري وتأويل ما يقال
: )52–38اآليات من (ومتثيال هلذا النوع من اإلحالة هو قوله تعاىل يف سورة احلاقة 

 وما هو ِبقَوِل ِإنه لَقَولُ رسوٍل كَِرٍمي،  وما ال تبِصرونَ، فَال أُقِْسم ِبما تبِصرونَ،﴿
 تِرتيلٌ ِمن رب الْعالَِمني،  وال ِبقَوِل كَاِهٍن قَِليالً ما تذَكَّرونَ،، شاِعٍر قَِليالً ما تؤِمنونَ

فَما ِمنكُم  َألخذْنا ِمنه ِبالْيِمِني، ثُم لَقَطَعنا ِمنه الْوِتني، ولَو تقَولَ علَينا بعض اَألقَاِويِل،
ِمن هِإنو ،كَذِِّبنيم كُمأَنَّ ِمن لَمعا لَنِإنو ،ِقنيتةٌ ِللْمذِْكرلَت هِإنو ،اِجِزينح هنٍد عأَح 

،لَى الْكَاِفِرينةٌ عرسِقِني، لَحالْي قلَح هِإنِظيِم والْع كبِم رِباس حبفَس﴾  
بأن التحديد احملال إليه يف الضمائر اليت وردت، يكون إن املتأمل هلذه اآليات يدرك  -

 أي القرآن )هو( أي القرآن الكرمي، وما )إنه(: من املقام أو السياق أو اخللفية املعرفية
 أي الذين )منكم( على قول بعض املفسرين، فما ���� حممدنفسه، ولو تقَولَ أي 

  ...يعارضون
ا ال تسهم يف اتساق النص إسهاما مباشرا، تلك اإلحاالت املقامية على الرغم من أ -

  )2(.إال أا تسهم يف إبداع النص لكوا تربط اللغة بالسياق
مما سبق ندرك أمهية الضمائر يف اإلحالة، ويف الربط بني مكونات اجلملة الواحدة، 

  .وبني مكونات النص، ومن مث يف حتقيق التماسك النصي
  ::التوابعالتوابع  --22--22

ديث عن مرجعية الضمائر، نستعرض اآلن وسيلة أخرى من بعد أن فرغنا من احل
  .وسنحاول إبراز دورها يف حتقيق التماسك. وسائل التماسك النصي، أال وهي التوابع

  

  .165، ص01علم اللغة النصي، ج: ينظر صبحي إبراهيم الفقي )1(
 .122–121حنو النص، ص: ينظر أمحد عفيفي )2(
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 يرى "إبراهيم الفقي"ا بالعطف واإلبدال، إال أننا جند ويظهر أن علماء النص اكتفوا منه
  )1(.بأن النعت والتوكيد من أهم وسائل الربط حتقيقا للتماسك النصي

رأينا سابقا بأن مرجعية الضمائر تتجاوز اجلملة الواحدة إىل عدد كبري من اجلمل 
التوابع فهل يتعدى دور . املكونة للنص، لتربط الضمائر يف نسيج واحد يسمى النص

  إىل عدد كبري من اجلمل؟
 :أمهية التوابع عند القدماء •

لقد توفرت التوابع يف النص القرآين بشكل كبري، جند منها على وجه اخلصوص 
العطف، إذ ال نكاد جند آية من آيات القرآن الكرمي ختلو منه، فهو من الوسائل 

عندما نقرأ نصا من املنتشرة بكثرة واليت تنشئ العالقات بني مجل النص، فنحن 
النصوص نالحظ أن جل اجلمل والفقرات تلتحم بسابقتها حبرف من حروف 

  )2(.العطف
فقد حظي العطف باهتمام كبري من الدراسة عند علماء العربية قدميا، فنحن ال نكاد 
نرى كتابا من كتب النحو العريب خاليا من احلديث عنه، كما نال نصيبه من علماء 

  .ذلكالنص املعاصرين ك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .243، ص01علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، ج: ينظر صبحي إبراهيم الفقي )1(
مقدمة يف اللغويات املعاصرة، دار وائل للنشر، : حممد العناين. موسى عمايرة، د. جهاد محدان، د. شحدة فارع، د. ينظر د )2(
 .202 األردن، ص–، عمان 2006، 03ط



 - 47 - 

ويعرضوا على ثالثة " الفصل والوصل" فريبطون العطف بقضية أما القدماء -
  )1(:ظواهر
  .ال جيوز العطف فيه، ألننا ال ميكن أن نعطف الشيء على نفسه: كمال االتصال -1
وهو ما ال جيوز العطف فيه كذلك، لعدم وجود عالقة تبيح : كمال االنقطاع -2

  .الربط
ف، لوجود نوع ارتباط وهو املشاكلة وهو وجه جيوز فيه العط: التوسط بينهما -3

  .اليت تبيح الربط بني املتعاطفني وذلك مثل التضاد
، غري أن الذي يعنينا )2( من مظاهر اتساق النص وانسجامه)الفصل الواصل(بعد  -

يف هذا املبحث هو الوصل، ألنه يتحقق بأدوات سطحية تربط بني السالسل اجلملية، 
وهو ما خيص موضوعنا يف . ت اليت ينبين عليها النصباعتبار أن اجلمل هي الوحدا

باب االتساق، أما الفصل فموضوعه االنسجام، فاجلمل فيه ال عالقة هلا بالشكل، 
  .ألا ترتبط وفق عالقات داللية وتداولية

أما عن وظيفة العطف فهي وصل الكالم واإلشراك بني املتعاطفني، فأدوات العطف  -
  )3(.، وحتدد مالمح النظام الذي يقوم عليه النصحتقق التماسك بني اجلمل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .248–247السابق، ص: ينظر إبراهيم الفقي )1(

 ، 01، األردن، عامل الكتب احلديث، ط) دراسة يف العالقة بني النص والسياق(اخلطاب القرآين : خلود العموش/ د )2(
   .68 م، ص 2008 -هـ 1429

  .251، ص 01علم اللغة النصي، ج : يينظر صبحي إبراهيم الفق )3(



 - 48 - 

وقد جتاوزت نظرة القدماء حدود اجلملة بصفتها وحدة كربى، فذكروا العالقة بني 
العديد من اجلمل ليقتربوا بذلك من حتليل النص، ومن تلك الدراسات اجلديرة 

 إذ قسم العطف إىل معنوي ولفظي؛ فاألول اشتراك يف "ابن الناظم"باالهتمام ما فعله 
فكان هذا إدراكا منه لنوعي . للفظ واملعىن، والثاين اشتراك يف اللفظ دون املعىنا

  )1(. اللذين سعى لتحقيقهما علماُء النص)الشكلي والداليل(التماسك 
ومما سلف يتضح جليا كيف أدرك علماؤنا العرب أمهية العطف يف حتقيق التماسك 

لنعرج بعد هذا . النصعلى مستوى اجلملة وعلى مستوى أكرب من ذلك وهو 
لنكتشف كيف كان موقف النصيني املعاصرين من حروف العطف ودورها يف حتقيق 

  التماسك؟
 ::أمهية التوابع عند النصينيأمهية التوابع عند النصيني  ••

فقد . لقد أوىل علماء النص قضية دور العطف يف حتقيق متاسك النص اهتماما كبريا
 (Cohesion in English)ورد العطف ضمن األدوات اليت حتقق االتساق يف كتاب 

 "كريستال"ونظرا ألمهيته يف حتقيق التماسك فقد جعل . "رقية حسن" و"هاليداي"ملؤلفيه 
  )2(.العطف أول وسيلة من وسائل االتساق النصي

أما عن الوظائف اليت يؤديها العطف فتتمثل يف الربط إىل جانب االختزال  -
فيما خيض باقي األدوات أما . واالختصار، ومها متثالن أهم وظائف هذه األدوات

  )3(.فلكل منها داللة معينة تتحدد من التراكيب اليت ترد فيها
  
  
  
  

  .253 – 252ص . ن. ينظر م )1(

   .257 / 01علم اللغة النصي، ج : إبراهيم الفقي )2(
ة، القاهرة، دار غريب بناء اجلملة العربي: حممد محاسة عبد اللطيف. د) تفاصيل معىن هذه احلروف يف ضوء التماسك(ينظر  )3(

  .159 – 158، ص 2003للطباعة والنشر والتوزيع، 
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إن املتأمل ألدوات العطف اليت وردت يف النص القرآين الكرمي يدرك مدى فعاليتها يف 
جعل هذا النص يتسم باإلجياز والتماسك، ألن استخدام أداة معينة يغين عن كلمات 

د عدد هذه األدوات، ازدادت قوة التماسك ومجل كثرية قد حِذفت، كما أنه كلما زا
   )1(.بني مكونات النص القرآين

ونظرا ألن حروف العطف تكتسب داللتها عن طريق السياق اليت ترد فيه هذه  -
احلروف، كان طبيعيا أن توجد عالقة بني املتعاطفني، وقد صنف العلماء هذه 

  )2(:العالقات إىل أربعة أمناط
و » باإلضافة إىل ذلك«و » أو«و » و« بواسطة األداتني ويتم: الوصل اإلضايف -1
  ...»كذلك«
  ويتم بواسطة أدوات مثل»على عكس ما متوقع «الذي يعين: الوصل العكسي -2 
  ... »على الرغم من هذا«و » مع ذلك«و » إال أن«و » لكن«
رط ميكّننا من إدراك العالقات املنطقية كالسبب والنتيجة، والش: الوصل السليب -3

  .»نتيجة ذلك«و » بناء على ذلك«و » هكذا «واجلواب، ويعرب عنه بعناصر مثل
كآخر نوع يعبر عن عالقة بني أطروحيت مجلتني متتابعتني زمنيا، : الوصل الزمين -4

  ... »مث«، »ف«، »بعد ذلك «ويتم بعناصر مثل
ة التماسك باعتباره واحدا من التوابع، فقد حتدث علماؤنا عن قو: )3(أما النعت٭ 

بني النعت واملنعوت، وقالوا بأما كاالسم الواحد؛ فالتابع دال على معىن يف متبوعه، 
والنعت مل يذكره النصيون من بني وسائل التماسك النصي . ومتعلق به، ومكمل له

  .مع أنه حيقق الربط بني الكلمات واجلمل كما أشرنا
  
  

  .258السابق، ص : ينظر إبراهيم الفقي )1(

  .229حتليل اخلطاب، ص :  ، وبراون ويول24 – 23لسانيات النص، ص : حممد خطايب: ينظر حول هذه األمناط )2(

  .266 – 265ص . ن. ينظر م )3(
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مع عدم ذكر النصيني له هو اآلخر، فإنه ال يقل أمهية يف حتقيق : )1(والتوكيد٭ 
ظ وباملعىن، وكما هو نه تكرير باللفأويؤكد علماؤنا ب. التماسك بني أجزاء النص

  .معلوم التكرير من أنواع التماسك
فقد حظي بالعناية من قبل القدماء واحملدثني على حد سواء، فقد : )2(أما اإلبدال٭ 

تناوله القدماء بوصفه تابعا من التوابع، والنصيون تناولوه باعتباره وسيلة من وسائل 
بدال عند النصيني وبني البدل عند التماسك النصي، مع اإلشارة إىل االختالف بني اإل

لكن هذا ال ميثل مانعا بأن نعترف بأن البدل يف النحو العريب حيقق . النحويني العرب
  .التماسك وإن كان على مستوى اجلملة الواحدة

 اإلبدال يف حتقيق التماسك من خالل العالقة بني املستبدل واملستبدل منه، أمهيةتتحد 
فهذه العالقة متثل . صر سابق وعنصر الحق عليه يف النصوهي عالقة قبلية بني عن

  .االستمرارية واالمتداد، ومن هنا يتحقق التماسك
  :ويف األخري خنلص إىل نتيجة دقيقة هي •
  .مباالنسجايرتبط الوصل باالتساق، ويرتبط الفصل  -
  .حتقق التوابع االتساق النصي -
  .)4( إذا كان التابع مجلة خصوصا)3(ميثل التابع امتدادا نصيا للمتبوع -
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .266نفسه ، ص  )1(

  268 – 267نفسه ، ص  )2(
   .243 ، ص 01علم اللغة النصي ، ج : ينظر صبحي إبراهيم الفقي )3(
 .266 – 265ص . ن. ينظر م )4(
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  ::التكرارالتكرار  --33  --22
عربية يعترب التكرار أو التكرير ظاهرة لغوية اتسمت ا اللغات اإلنسانية، واللغة ال

وقد تعددت الدراسات حوله قدميا وحديثا، غري أن الدراسات اللغوية احلديثة . خباصة
  .أسهمت بقسط كبري يف مناقشة عالقة التكرار بالتماسك النصي

 ::املعىن اللغوي واالصطالحياملعىن اللغوي واالصطالحي  ••

  : ما يلي)1(يتبني لنا أن من معانيه" التكرار"بالوقوف على املعاين اللغوية ملصطلح 
 والتكرار فيه إحالة قبلية تتحقق بالرجوع إىل سابق يف النص بتكراره الرجوع؛ -1

  .مرة أخرى
 حياول أن يكرر بعض ما قاله ببعثه )املتكلم أو الكاتب(البعث والتجديد؛ وكأن  -2

  . به بعد أن كاد ينسى)املستمع أو القارئ(من جديد حىت يذكِّر 
  .الضم؛ ويف هذا املعىن حتقيق للتماسك -3
  .نالحظ أن هذه املعاين حتمل بعضا من معاين التماسك٭ 
هو ضم الشيء إىل مثله يف اللفظ حبيث يكون  بأن التكرير" شرح الكافية"وجاء يف  -

  )2(.هو نفسه يف الداللة لتحقيق التأكيد والتقرير، فالشيء إذا تكرر تقرر
من أساليب  جعله )3("تعلق بعضه ببعض"ديد، وروعند الزركشي هو اإلعادة والت -

  .الفصاحة
 من عوامل التماسك النصي، فهو يرى بأنه تعبري يتكرر يف الكل "كريستال"وجيعله  -

  )4(.واجلزء
  

   .18 ، ص 02علم اللغة النصي ، ج: ينظر صبحي إبراهيم الفقي )1(
 .ن. ص. ن. ينظر م )2(

، 03اهيم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط حممد أبو الفضل إبر: الربهان يف علوم القرآن، حتقيق: ينظر الزركشي )3(
  .09 ، ص 03 م، بريوت، ج 1980 -هـ 1400

  .19السابق، ص : ينظر إبراهيم الفقي )4(
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إعادة « بـ )2("متام حسان"وترمجه ، »االتساق املعجمي« )1("حممد خطايب"ويسميه  -
  .»اللفظ
صبحي "ضوح، هو ما أورده والتعريف الذي نراه على قدر كبري من الدقة والو -

ظ أو اجلمل أو فا إذ يرى بأن التكرار هو إعادة أو استرجاع لألل"إبراهيم الفقي
الفقرات، ويتم ذلك باستحضار اللفظ نفسه، أو مبرادف له، دف حتقيق التماسك 

  .)3(النصي بني أجزاء النص
عبارات، ويتحقق التكرار على مستويات متعددة كتكرار احلروف، والكلمات، وال

  )4(.واجلمل، والفقرات، والقصص كما هو شائع يف النص القرآين
أما عن وظيفة التكرار يف ضوء الدراسات النصية املعاصرة فيذكر العلماء بأنه يدعم  -

  )6(.، وحيقق العالقات املتبادلة بني العناصر اليت تشكل النص)5(التماسك النصي
ذه الوظيفة ينبغي أن يكون اللفظ املكرر  حىت يقوم التكرار "صالح فضل. د"ويرى 

شائعا وواردا بنسبة عالية يف النص، وأنّ رصده يساعد على حل رموز النص، وإدراك 
  )7(.الكيفية اليت يؤدي ا داللته

وهكذا نلمح كيف تغريت نظرة علماء النص املعاصرين للتكرار عن وجهة نظر  •
  .القدامى له

  
  
  

  .24، ص "ص، مدخل إىل انسجام اخلطابلسانيات الن"ينظر  )1(

انسجام النص الكالمي عند اجلاحظ، دراسة  يف رسائل اجلاحظ الكالمية، مذكرة خترج لنيل شهادة : ينظر حنان مباركي )2(
  .154 ، ص 2008 – 2007بلقاسم بلعرج، جامعة قاملة، / د .املاجستري يف اللسانيات، شعبة علوم اللسان العريب، إشراف أ

   .20 ، ص 02علم اللغة النصي، ج: ينظر صبحي إبراهيم الفقي )3(
 .17نفسه، ص  )4(

(5) Robert de Beaugrande and Wolfgang Dressler (1981) : Introduction to text linguistics. 
Longman, London. P 54. 

 . Ibid, p .59 -: ينظر )6(

  .22السابق، ص : ينظر إبراهيم الفقي )7(
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  ::احلذفاحلذف  --44--22
ذف من بني أهم الظواهر اليت عاجلتها البحوث اللغوية قدميا وحديثا، غري أن يعترب احل

هذه القضية ثابتة يف اللغة العريب بشكل بارز وواضح، ملا جِبل عليه اللسان العريب من 
ميل إىل اإلجياز، حيث يعمد املتكلمون إىل حذف وإسقاط بعض العناصر املتكررة 

  )1(.أثناء الكالم
  ::مفهوم احلذف وأنواعهمفهوم احلذف وأنواعه  ••

القطع :  جند)ح ذ ف(من أهم املعاين اللغوية اليت وردت يف املعاجم العربية ملادة 
  )2(.واإلسقاط

  :أما عن املعىن االصطالحي للحذف
 ويرى بأنه حذف عنصر من (Ellipsis) حتت مصطلح )3("كريستال"فقد ذكره 

  .يب األولالتركيب الثاين، قد دلَّ عليه دليل يف الترك
 بأنه استبعاد للعبارات املثبتة على السطح، واليت ميكن حملتواها )4("ددي بوجران"ويرى  -

  .الداليل أن يوقظ الذهن
وعليه تكون اجلمل اليت حِذفت واستبِعدت أساسا رابطا بني عناصر النص من  -

  .خالل احملتوى الداليل
  
  
  
  
  
  
  

 احلذف يف الدرس اللغوي، الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ظاهرة: طاهر سليمان محودة/ ينظر د )1(
   .9 – 6 ، ص 1999

  .39 / 09، )ح ذ ف(لسان العرب، مادة : ينظر ابن منظور )2(

  .191 / 02علم اللغة النصي، ج : ينظر صبحي إبراهيم الفقي )3(

  .125درس النحوي، ص حنو النص، اجتاه جديد يف ال: ينظر أمحد عفيفي )4(
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اسك النصي، وهذا ما جنده عند ـ احملققة للتملويعد احلذف من بني العوام -
 اسعة من مؤلفهماـ إذا أفردا له مساحة ش"رقية حسن" و"هاليدي"احثني ـالب

(Cohesion in English)
)1(.  

 فتتلخص يف حذف احلركة أو الصوت، مث حذف احلرف، )2(أما عن أمناط احلذف -
وهي أمناط مل خترج عنها . لكلمة، مث العبارة، مث اجلملة، مث أكثر من مجلةمث ا

  .تقسيمات علماء العربية وكذلك علماء اللغة احملدثني
 ::واملرجعيةواملرجعية) ) االستبدالاالستبدال((عالقة احلذف باإلبدال عالقة احلذف باإلبدال   ••

باعتبار احلذف وسيلة من وسائل االتساق، فهو ال خيتلف عن االستبدال، ومها  -
 "رقية حسن" و"هاليدي" حلذف استبدال من الصفر ويسميهمتشاان، غري أن ا

(Substitution by Zero)
، ألن احلذف ال يعرف له أثر إال عن طريق الداللة فال حيل )3(

حمله شيء، أما االستبدال فَيترك أثرا يستهدي به املتلقي يتمثل يف كلمة من 
  )4(.الكلمات

فهي من األمور اليت تؤكد أمهية احلذف أما عن العالقة بني احلذف واملرجعية،  -
ووظيفته يف حتقيق التماسك النصي، نظرا لتوفر دليل أو قرينة مصاحبة تسهم يف تقدير 

  )5(.احملذوف
  
  
  
  
  
  
  
  

(1) Holliday and Hasan, Cohesion in english, p. 4, p.13, p.226. 
  .193 / 02علم اللغة النصي، ج : ينظر )2(
)3( Ibid, p. 142. 
 .126حنو النص، ص : ينظر أمحد عفيفي )4(

  .201 / 02علم اللغة النصي، ج : ينظر صبحي إبراهيم الفقي )5(
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وعليه فمرجعية احلذف قد تكون داخلية وغالبا ما تكون على مستوى أكثر من مجلة، 
ففي هذه احلالة حتقق التماسك النصي، كما ميكن أن تكون خارجية وهنا نستعني 

من أجل تفسري احملذوف، ويف هذه احلالة ال تسهم املرجعية يف حتقيق بسياق احلال 
  )1(.التماسك النصي

  )2(::مهمة املتلقيمهمة املتلقي  ••
يتجه النص بصفة عامة إىل املتلقي، فهو من يبعث فيه روحا جديدة من خالل 
مشاركته يف العملية اإلبداعية، إذ هو الذي حياول فك شفرة ورموز ذلك النص، 

و كامن فيه من أفكار ومجاليات، معتمدا يف ذلك على ثقافته ويستخرج كل ما ه
وخلفياته املعرفية بذلك النص وسياقاته، كما حياول أن ميأل الفراغات، ويسد كل 
الفجوات املوجودة بني عناصر النص، من ذلك ما يتصل حبذف العديد من عناصر 

  .النص، وهنا تظهر وظيفة املتلقي ويربز دوره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .203 / 02علم اللغة النصي، ج : ينظر )1(
   .213نفسه، ص  )2(
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  ::مفاهيم السياق يف الدراسات احلديثةمفاهيم السياق يف الدراسات احلديثة  --جج
يستمد هذا املفهوم أمهيته من أن دراسة الظاهرة اللغوية تقتضي جتاوز حدود اإلطار 

  .اللغوي احملض إىل اإلطار االجتماعي الذي تستعمل اللغة ضمنه
 بعدا هاما يف اللسانيات التداولية، وهذا ناتج عن قناعات ِذَا أخذ مصطلح السياق

الباحثني اليت تؤكِّد ضرورة وقوع كل خطاب يف الدائرة االجتماعية، ذلك أن 
اإلنسان ال يتواصل مع اآلخرين يف الفراغ، وإمنا يتخاطب مع غريه ضمن مواقف 

كلمات اليت ينبغي أن اجتماعية خمتلفة حتدد األسلوب الذي عليه اعتماده، ونوعية ال
  )1(.خيتارها وفق ما يقتضيه املقام

وبناًء عليه أوىل اللغويون اهتماما متزايدا منذ بداية السبعينات لدور السياق يف فهم 
، وجتدر (J. Firth) "فريث"النص، ومن أهم املدارس اليت اهتمت بالسياق مدرسة 
وضيح املعىن مل يكن وليد اإلشارة هنا إىل أن هذا االهتمام بالسياق ودوره يف ت

وابن ، املربد، وسيبويه: ـاملدارس احلديثة فحسب، بل اهتم به علماؤنا العرب بداية ب

متثل ِدعامة " النظرية السياقية"وأصبح للسياق نظرية ..  وغريهاجلرجاين واجلاحظ، وجين
وحدة بأن املعىن ال ينكشف إال من خالل تسييق ال ""فريث"يف علم الداللة، ويصرح 

فمعظم الوحدات الداللية تقع يف جماورة ... اللغوية، أي وضعها يف سياقات خمتلفة 
وحدات أخرى، وأن معاين هذه الوحدات ال ميكن وصفها أو حتديدها إال مبالحظة 

  )2("الوحدات األخرى اليت تقع جماورة هلا
  :وقبل احلديث عن حتديدات بعض اللغويني له، نود طرح سؤالٍِِِ -
  هو السياق؟ وهل هلذا السؤال إجابة مباشرة؟  ما -
  
  

شعبة العلوم (املناهج اللغوية احلديثة وأثرها يف تدريس النصوص مبرحلة التعليم الثانوي : ينظر حممد األخضر الصبيحي )1(
   .109 – 108، ص 2005 – 2004، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة يف اللسانيات، جامعة قسنطينة، )اإلنسانية

  .68م ، ص 1998علم الداللة، عامل الكتب، مصر الطبعة اخلامسة، : أمحد خمتار عمر/ د )2(
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 ال يوجد جواب بسيط "جون ليونز"إننا حقيقة يف مواجهة سؤال حمري، وكما يرى 
ميكن تقدميه عن السياق، لكن هناك حقيقة تؤكد ضرورة الربط بني العلوم املختلفة، 

  .)1(أن تساعد سياقيا يف حتديد شكل النص، ويف فهم املتلقي لهوهذه العلوم ميكن 
 السياق أو املقام من منظور مكوناته، فريى بأن هناك عناصر "فان ديك"ويعرف  -

املتكلم (تدخل يف السياق ميكنها حتديد بنية املنطوق اللغوي، مثل مستخدمي اللغة 
املتعارف عليه، ومواقع مستخدمي ، واحلدث اللغوي املُنجز، والنظام اللغوي )والسامع

  ...)2(اللغة فيما بينهم، وااللتزامات والعادات
ا التعريف، فإننا نقول على الرغم من حداثته فإنه ال ذوإذا أردنا أن نعلق على ه

يضيف جديدا على تعريفات اللغويني القدماء الذين حددوا عناصر املقام يف املتكلم، 
، ونوع (Le Code)الكالم، وقناة التبليغ، والقانون واملخاطب، واملشاركني، وموضوع 

  .)3(الرسالة، واحلدث، واملقاصد
يتضح من التعريفات السابقة أا تلتقي كلها يف املكونات األساسية، وال ختتلف إال  -

  .يف اجلزئيات
وعليه نستنتج بأن السياق يشمل كل الظروف واملالبسات اليت تتحقق يف ضوئها ٭ 

، وأن هذه الظروف هلا تأثري فاعل على السلوك اللغوي لدى عملية التواصل
  .املتخاطبني، وبالتايل تسهم بشكل كبري يف حتديد شكل اخلطاب ومضمونه

  
  
  
  
  
  
  
  

   .49حنو النص، ص : ينظر أمحد عفيفي )1(
  .110املرجع السابق، ص : ينظر حممد األخضر الصبيحي )2(

  .10ص . ن. م )3(
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(K. Ammer)فيقترح أما عن أنواع السياق 
  : أربعة أقسام للسياق تشمل)1(

  )2(:: السياق اللغوي السياق اللغوي--11
هو خالصة استعمال الكلمة متجاورة مع كلمات أخرى داخل نظام اجلملة، يوضح 
هذا السياق الكثري من العالقات الداللية خاصة إذا استخدم كمقياس لبيان الترادف أو 

قدمه السياق اللغوي هو معىن له حدود كما أن املعىن الذي ي. االشتراك، وحنو ذلك
  .واضحة غري قابلة للتعدد

  :: السياق العاطفي السياق العاطفي--22
. فهو الذي جيدد طبيعة استعمال الكلمة بني داللتها املوضوعية، وداللتها العاطفية

 فإن هذا يتضح يف جمموعة من الكلمات اليت تشحن عادة "أوملان"وكما يرى 
  )3(.مبضمونات عاطفية
ق العاطفي درجة القوة والضعف يف االنفعال مما يتطلب التأكيد أو كما جيدد السيا

  )4(.املبالغة أو االعتدال

  ::سياق املواقفسياق املواقف  --33
ويعترب . ويعين يف اللغويات احلديثة البيئة غري اللغوية اليت تستخدم فيها اللغة

  أول من استعمل هذا املصطلح لإلشارة إىل األحداث واملواقف اليت ينتج"مالينوفسكي"
  )5(.فيها النص

  
  
  

  .69علم الداللة، ص : أمحد خمتار عمر )1(

   .295 – 294 ، ص 1996مبادء اللسانيات، دار الفكر بدمشق، : أمحد حممد قدور/ ينظر د )2(
  .297 – 296نفسه، ص  )3(

  .71 – 70علم الداللة، ص : ينظر أمحد خمتار عمر )4(
، القاهرة، مكتبة اآلداب، الطبعة األوىل، ) رؤية منهجية يف بناء النص النثري (نظرية علم النص: حسام أمحد فرج/ ينظر د )5(

  .25 – 24 م، ص 2007 – 1428
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وجدير بالذكر أن اللغويني العرب القدامى أشاروا إىل هذا السياق، وعربوا عنه 
 مثَالً مشهورا يتداول إىل يومنا »لكل مقام مقال«مبصطلح املقام، حىت غَدت عبارة 

  .هذا
  )1(:: السياق الثقايف السياق الثقايف--44

 أنه من الضروري أن نعطي اهتماما إىل اخللفية الثقافية للنص، وإىل "مالينوفسكي"يرى 
  .التاريخ الثقايف الذي يقف وراء املشاركني يف عملية التواصل

واحلديث عن السياق الثقايف للنص يعين السمات الثقافية املتصلة بزمن الكتابة، واليت 
  . النص، من أعراف أدبية ولغويةتسيطر على كاتب

  ::املناسبة يف الدراسات القرآنية وعالقتها بالدراسات احلديثةاملناسبة يف الدراسات القرآنية وعالقتها بالدراسات احلديثة  --33
إن ما يعنينا من احلديث عن املناسبة يف هذا الباب، ليس األحداث اليت تالزم نزول 
آيات القرآن الكرمي، بل نقصد باملناسبة هنا مناسبة ترتيب السور القرآنية ذه 

  .ك كيفية ترتيب آياته ذه الصورة احملكمة من التماسك والتناسبالطريقة، وكذل
  :مفهوم املناسبة وفائدا -

املناسبة لغة املُشاكَلَة، كذا قال صاحب لسان العرب، وهو ما أورده أيضا صاحب 
  )2(.القاموس احمليط

نا، أي يقرب واملناسبة يف اللغة املُقَاربة، وفالن يناسب فال ")3(: بقولهالزركشيويعرفها 
 -  واهللا أعلم-وكذلك املناسبة يف فواتح اآلي وخوامتها، ومرجعها ... منه ويشاكله

  "ما رابط بينهمامعىن إىل 
  
  

  .30 – 29ص . ن. م )1(

، 01املناسبة يف القرآن؛ دراسة لغوية أسلوبية للعالقة بني اللفظ والسياق اللغوي، ط: مصطفى شعبان عبد احلميد/ د )2(
   .36، ص 2007كندرية، املكتب اجلامعي احلديث، اإلس
  .61 / 1الربهان يف علوم القرآن، ج )3(
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هذا فيما خيص املعىن اللغوي، وهو ليس ببعيد عن معناها االصطالحي، فاملناسبة تعين 
املقاربة أو املشاكلة، أو االرتباط بني األلفاظ من حيث البنيةُ أو الداللة، أو بني املعاين 

أو بني األلفاظ والسياقات اليت وردت فيها، وبعبارة أخرى هي وضع الكالم الكلية، 
  )1(.يف موضع الئق به حىت يكون يف صورة حسنة وبليغة

وفائدته جعل أجزاء الكالم  ")2(الزركشيأما عن الفائدة اليت حتققها املناسبة، فيذكر 
اله حال البناء بعضها آخذا بأعناق بعض؛ فيقوى بذلك االرتباط، ويصري التأليف ح

  ."املُحكَم، املتالئم األجزاء
لقد حبث علماؤنا يف االتساق الداخلي للنص القرآين من خالل حديثهم عن قضية  -
ويعنون ا االرتباط احلاصل بني اجلملة واألخرى يف اآلية " املناسبة أو التناسب"

  )3(. بني اآليات املتعددة، أو بني السورة والسورةأوالواحدة، 
 ::نواع املناسبة يف القرآن الكرمينواع املناسبة يف القرآن الكرميأأ  ••

للمناسبة أنواع، فمنها ما يرتبط بالداللة اليت حتصل من تأليف الكالم على صعيد 
  .السور واآليات، ومنها ما يتعلق باأللفاظ من حيث شكلها أو معناها داخل السياق

ني السور واملناسبة املتعلقة بالداللة احلاصلة من التأليف تنقسم بدورها إىل مناسبة ب -
  .)4(ومناسبة بني اآليات

  
  
  
  
  
  
  

  .36املرجع السابق، ص : مصطفى شعبان عبد احلميد/ ينظر د )1(

  .62 /01الربهان يف علوم القرآن، ج: الزركشي )2(

 هـ 1429، 01، األردن، عامل الكتب احلديث، ط)دراسة بني النص والسياق(اخلطاب القرآين : خلود العموش/ ينظر د )3(
 .107 – 106م، ص 2008 -

   .37املناسبة يف القرآن، ص : مصطفى شعبان عبد احلميد/ ينظر د )4(
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 ::املناسبة بني السوراملناسبة بني السور  ••

، )نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور( يف "كالبقاعي"وقد ألف فيها علماء كثريون، 
، وهي كتب تضمنت احلديث عن )أسرار ترتيب القرآن( يف كتابه "السيوطي"و

  .نواعها، كاليت تكون بني السور، أو بني اآليات، أو بني األلفاظ والسياقاملناسبة وأ
 ::املناسبة بني اآلياتاملناسبة بني اآليات  ••

، وضح فيه هذه )البحر احمليط( يف "كأيب حيان األندلسي"اهتم ا بعض املفسرين 
  )1(.املناسبة، وأظهر مناسبة اآلية ما قبلها

اآليات، على مستوى النص، هذه إشارات وجيزات إىل املناسبة املتعلقة بالسور و
وتظهر من خالل جهود املفسرين من البحث عن العالقة الداللية بني عناصر النص 

وهذا مشابه ملا يدعو إليه علماء النص احملدثون من النظر إىل . القرآين سوره وآياته
النص نظرة مشولية كلية تتناول كل أجزائه وعناصره، وعالقة بعضها ببعض على 

  )2(.لشكلي والداليلاملستويني ا
واملُلفت للنظر يف عرض هذه األنواع، هو ما لدى علمائنا القدامى من حس نصي،  -

فلم يقتصر حتليلهم على الكلمة . ويظهر هذا يف جتاوز نظرم إىل حدود النص
الواحدة أو اجلملة أو اآلية، بل ما يسبقها من آيات، وما العالقة بينها، بل تعداه إىل 

 فإذا كان النصيون يرون إمكانية أن )القرآن الكرمي( تكون النص األكرب السور اليت
 يذكر أن القرآن الكرمي لشدة متاسكه "ابن األعرايب"يعد الكتاب الكامل نصا، فإن 

  )3(.كالكلمة الواحدة
  
  
  
  

  .38نفسه، ص  )1(

 .39ص . ن. م )2(

 101 – 100 ، ص 02لنظرية والتطبيق، جعلم اللغة النصي بني ا: صبحي إبراهيم الفقي/ ينظر د )3(
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بعد هذا العرض املوجز اهلادف إىل تغذية وتطعيم فكرة املناسبة، فقد أكد علماء 
التفسري وعلوم القرآن أن املناسبة تربز وظيفتها يف حتقيقها للترابط، ومن ثَم للتماسك 

  .بصورة تقترب كثريا من الدراسات النصية املعاصرة
CCoohhéérr  --  االنسجاماالنسجام  --44 eennccee::  

إذا كانت مظاهر االتساق أو التماسك تعلق بالبنية السطحية الصورية اليت تؤلف 
خطية النص على املستوى األفقي، فإن مظاهر االنسجام ترتبط بالبنية العميقة التحتية 

  )1(.للنص، ممثلة يف مستواه العمودي الذي خيترق سطح النص إىل أعماقه
أعمق منه، حيث يتوجه اهتمام املتلقي صوب يبدو االنسجام أعم من االتساق و

 خاصة يف النصوص األدبية إذ يرى )2(،العالقات اخلفية واملغيبة اليت تنظم النص وتولده
بعض املنظّرين أن انسجامها ال يوجد يف النص، وإمنا هو شيء يصنعه املتلقي بفهمه 

  .وتأويله
ه خاصية داللية للخطاب نسجام فيذكرون أنوقد أوىل علماء النص عناية قصوى باال

  )3(.تقوم على فهم كل مجلة مكونة للنص وربطها مبا يفهم من اجلمل األخرى
ومبا أن االنسجام يتعلق باالرتباط الداليل والتداويل، فهذا جيرنا إىل احلديث عن 
السياق واملعرفة بالعامل؛ إذ يوفر السياق مجلة من املعطيات تساعد على تأويل 

ات ال توفرها اخلصائص النحوية واملعجمية للصيغة اللغوية، أما اخلطاب، وهي معطي
 حني يواجه خطابا ال يواجهه وهو ئ فتعين أن القار)املعرفة بالعامل(عن املعرفة اخللفية 

  .خاوي الذهن وإمنا يستعني بتجاربه السابقة، وخرباته احلياتية
  
  
  
  

   .427 – 426العريب، ص حنو نظرية وظيفية يف النحو : حيي بعيطيش/ ينظر د )1(
  .06حممد خطايب، لسانيات النص، ص  )2(

  .340بالغة اخلطاب وعلم النص، ص : صالح فضل/ ينظر د )3(
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  ::مظاهر االنسجاممظاهر االنسجام  --55
يبدو أن مظاهر االنسجام لدى منظري حنو النص ال تتجاوز اإلطار العام للسياق، فهو 

  )1(:ه وهيى عنه خاصيات أو مقومات أخص منمقَوم عام تتشظَّ
  Situationality  - )املوقفية(املقامية  -

 Informativity  - اإلعالمية أو اإلخبارية -

  Intentionnality  - القصد أو القصدية -

Intertextuality - التناص -    
  Acceptability  - القبول أو املقبولية -

  )2(:: املقامية املقامية--11--55
ه النص، وتتمثل يف العوامل اليت جتعل وترتبط باملوقف أو املقام الذي أنشئ من أجل

  .النص مرتبطا مبا ميكن استرجاعه من خالله
  :: القصدية القصدية--22--55

وهي معىن أوسع تشري إىل .  فلكل ناص قصد وغاية)3(،وتعين التعبري عن هدف النص
 )4(.مجيع الطرق اليت يلجأ إليها املؤلف الستغالل نصه من أجل حتقيق مقاصده

ع هذا التعريف حيمل غاية برامجاتية، وهو تعريف تعتمد فالقصد من إنتاج النص م
  )5(.عليه الدراسة ألنه يراعي جوانب النظرية النصية

  
  
  
  

  .427 – 426املرجع السابق، ص : حيي بعيطيش/ ينظر د )1(

   .85 – 84حنو النص، ص : ينظر أمحد عفيفي )2(
 .146علم لغة النص، ص : سعيد حسن حبريي/ ينظر د )3(

(4) Robert de Beaugrande and Dressler: Introduction to text linguistics, pp. 113, 
116. 

  .48 – 47نظرية علم النص، ص : حسام أمحد فرج/ ينظر د )5(
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  ):):املقبوليةاملقبولية(( القبول  القبول --33--55
ترتبط املقبولية باملتلقي ومدى حكمه على النص من جانب أنه متسق منسجم ذو 

 )1(،الواسع رغبة نشطة للمشاركة يف العملية اإلنتاجية للنصواملقبولية باملعىن . غاية
حيث حيدث تفاعل بني مقصدية املنتج ورغبة املتلقي يف املعرفة، وصياغة مفاهيم 

  )2(.مشتركة بينهما
  :: اإلعالمية أو اإلخبارية اإلعالمية أو اإلخبارية--44--55

  :ميكن إعطاء تعريف واسع ملصطلح اإلعالمية يقوم على ثالث مفاهيم
فكل نص يقدم خربا ما، .  اإلخبار غرضا أوليا لدى الكاتبمتثل الرغبة يف: أوال

  )3(.والنصوص كلها تتقاطع يف هذه الوظيفة
 هذه اجلدة حيددها املتلقي )4(،يشري املفهوم الثاين إىل اجلدة يف عرض املعلومات: ثانيا

  )5(.مبعيار عدم التوقع

  )6(.اينطلق املفهوم الثالث من فكرة الدعاية لشخص أو فكرة م: ثالثا
  :: التناص التناص--55--55

ا تربز هذا التفاعل، هبني النقاد واللغويني، غري أا كل" التناص"تعددت تعريفات 
والتعالق، وااللتقاء، والتداخل بني نص حاضر ونصوص أخرى مغيبة سبقته استفاد 

  )7(.ثل النص عملية استبدال من نصوص أخرىفالتناص أن مي. منها هذا النص
  
  
  

(1) Robert de Beaugrande and DresslerM Ibid, p . 132. 
  .52السابق، ص : حسام أمحد فرج/ ينظر د )2(

  .66نفسه، ص  )3(

(4) Robert de Beaugrande and Dressler : Ibid, p. 8. 
)5( Ibid, p. 139. 
  .68نظرية علم النص، ص : حسام أمحد فرج )6(

  .295بالغة اخلطاب وعلم النص، ص : صالح فضل/ د )7(
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ترحال للنصوص وتداخل نصي يف فضاء نص معني تتقاطع وتتناىف ملفوظات "وهو 
   )1(".عديدة مقتطعة من نصوص أخرى

غلب الباحثني على أن التناص يعين استحضار نص ما لنص آخر، ويعين أويكاد يتفق 
والنصوص بذلك . كذلك تلك العناصر املوجودة يف نص ما وتربطه بنصوص أخرى

  )2(.خرى وتنبين من مضامينهاتتشكل من نصوص أ
أما عن عالقة هذه املقومات أو اخلاصيات بنحو النص، فإننا جند بعضها يتصل ٭ 

، وبعضها مبنتج النص )املقامية واإلعالمية(، وبعضها بالبالغة )التناص(باألسلوبية 
ني حسب ـوقنا إىل أن حنو النص حنو هجـذا يسـه. )القصد والقبول(ومتلقيه 

  )3(.اخل... يتكون من الفروع اللغوية واألدبية، والنقدية، والنفسية"ددي بوجران"

يف ضوء هذا الفصل يتبني لنا أن بنية النص مهما طالت أو قصرت تتميز جبملة من 
املقومات أو املظاهر، تعود بعض هذه املقومات إىل اتساق النص أو متاسك نسيجه 

ص سياقية مقامية تعود إىل انسجام الداخلي التركييب أو البنيوي، ومقومات أو خصائ
  .ذلك النسيج مع مقاصده وأغراضه التبليغية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .1997، 02عبد اجلليل ناظم، املغرب، دار توبقال للنشر، ط : فريد الزاهي، مراجعة/ت: جوليا كريستيفا علم النص )5(

  .194السابق، ص: حسام أمحد فرج )6(
 .77ص، صحنو الن: ينظر أمحد عفيفي )7(
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  ::الفصل الثاينالفصل الثاين
  ""اإلطار اإلجرائي للدراسةاإلطار اإلجرائي للدراسة""

  التحليل النصي لسورة الكهفالتحليل النصي لسورة الكهف
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  ::التحليل النصي لسورة الكهفالتحليل النصي لسورة الكهف
  التحليل النصي لسورة الكهف من خالل الضمائرالتحليل النصي لسورة الكهف من خالل الضمائر  --11
  التحليل النصي لسورة الكهف من خالل التوابعالتحليل النصي لسورة الكهف من خالل التوابع  --22

  يل النصي لسورة الكهف من خالل التكراريل النصي لسورة الكهف من خالل التكرارالتحلالتحل  --33

  التحليل النصي لسورة الكهف من خالل احلذفالتحليل النصي لسورة الكهف من خالل احلذف  --44
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بعد أن فرغنا من احلديث عن جهود بعض القدماء واحملدثني، وإسهامام اجلديرة 
باإلشادة يف تقدمي حتليل للنصوص، حناول اآلن أن نتعرض بالتحليل النصي املعاصر 

، يراد منه جتلي املادة النظرية أو املعطى "الكهف"ر املكية هي سورة لسورة من السو
  .النظري بصورة تؤكد الفهم واالستيعاب

وحتليلنا سوف يعتمد يف هذا الفصل على الضمائر بأنواعها ومنها الضمائر الشخصية 
 االستعانة عواإلشارية واملوصولة، وعلى التوابع، والتكرار، واحلذف، وذلك م

اإلحصائية كلما لزم األمر ذلك، إذ إن تلك اإلحصائيات حتمل دالالت باجلداول 
  .تسهم يف التحليل النصي

  ::التحليل النصي لسورة الكهف من خالل الضمائرالتحليل النصي لسورة الكهف من خالل الضمائر  --11
  

  ""سورة الكهفسورة الكهف""
  

ختتلف حركية الضمائر باختالف املوضوعات أو القصص اليت وردت يف السورة، فقد 
 إىل 27وتعقيب عليها من ، 26إىل اآلية  09اشتملت على قصص أهل الكهف من اآلية 

، مث تأيت اإلشارة إىل 49 إىل 45، وتعقيب عليها من 44 إىل 32، مث قصة الرجلني من 31
، مث تليها قصة موسى مع 59 إىل 51، والتعليق عليها من 50قصة السجود آلدم يف اآلية 

 مث التعليق عليها 99 إىل 83، وأخريا قصة ذي القرنني من 82 إىل 60فتاه واخلضر، من 
  .110 إىل 100من 

 من حيث داللتها هو التأكيد على - على تنوعها -إن ما يربط بني هذه املوضوعات 
نصرة اخلري على الشر، أو اجلانب املؤمن على غري املؤمن، ومن مث فالقضية واحدة 

  .والقصص خمتلفة
ا حديث عن محد اهللا على ، وفيه08 إىل 01تتحدد الوحدة الداللية األوىل من اآلية  -

إنزاله الكتاب، وعن صفات الكتاب، وعن وظائفه، وعن موقف الرسول صلى اهللا 
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 أنزل –الذي : فالضمائر اليت أحالت إىل اهللا تعاىل هي. عليه وسلم من تبليغ الدعوة
  )1(.ا إن–هم و لنبلُ– جعلنا – إنا – به – لدنه – جيعل – عبده –

احلَمد ِللّه ﴿:  يف أول اآلية األوىل صراحة يف قوله تعاىل)اهللا(وقد ورد لفظ اجلاللة 
ونالحظ أن املرجعية . 01 اآلية ﴾ أَنزلَ علَى عبِدِه الِكتاب ولَم يجعلْ لَّه ِعوجاًالذي

  .يف هذه اآلية هي مرجعية داخلية سابقة، ألن الضمائر ذكرت متأخرة عن احملال إليه
وهي صفة من صفات " عبده"لعنصر الثاين من اآلية نفسها جند لفظ وإذا انتقلنا إىل ا

الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وردت بصراحة وذكرت داخل النص قبل الضمائر 
  )2(.اليت حتيل إليه

  . نفسك– فلعلك – وينذر – ويبشر –لينذر : مث جاءت الضمائر يف األلفاظ اآلتية
  .وهلذا فاملرجعية داخلية سابقة

، واإلحالة هنا "له، وهذا"، وله إحاالت يف "الكتاب"عنصر الثالث فهو لفظ أما ال -
  .داخلية سابقة، تشبه اإلحالة للعنصرين السابقني

واإلحالة إىل هذه العناصر ال تقف عند حدود هذه الوحدة فحسب، بل تتجاوزها، 
ة على مدار فإذا تتبعنا سياق السورة وجدنا الضمائر اليت حتيل إىل لفظ اجلاللة مستمر

  .السورة بأكملها، وذلك يف مخسني آية بالضمائر، غري األمساء الظاهرة
وعليه .  تعاىل املذكور صراحة يف اآلية األوىل"اهللا"فكل هذه اإلحاالت حتيل إىل لفظ 

  .فمرجعية الضمائر احمليلة عليه داخلية سابقة
  
  
  
  
  
  
  

 .200-01/199ني النظرية والتطبيق، جعلم اللغة النصي ب: صبحي إبراهيم الفقي. دينظر  )1(
 .200.صفسه، ن )2(
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إن شيوع الضمائر اليت حتيل إىل مرجوع واحد يؤكد حقيقة هامة، تتمثل يف وظيفة 
الضمائر يف حتقيق التماسك النصي بني آيات السورة، وبني الوحدات الداللية، كما 

  )1(.االستمرارية، وعدم استقاللية الوحدات عن بعضهايؤكد 
 فقد ذُِكر يف اآلية األوىل، وأحيل إليه يف مخس � ِذكْر رسول اهللا ما العنصر الثاينأ -

  .106 إىل اآلية 01وعشرين آية من السورة موزعة من اآلية 
  . وهو ما يؤكد األمور اليت أكدها انتشار اإلحاالت اليت حتيل إىل لفظ اجلاللة

، 109، 106، 105، 56، 27، 1 فقد ورد بلفظه يف اآليات "الكتاب"أما الثالث  -
  )2(.54، 6، 1وبالضمائر يف 

مفتاح (من خالل حديثنا عن اإلحالة إىل العناصر الثالثة اليت ذكرت يف اآلية األوىل 
كيف تسهم : ، وإسهامها على املستوى العام للسورة، نود أن نطرح سؤاال)السورة

  الضمائر على مستوى كل وحدة على ِحدة؟
 أهل ةاألوىل، تنتقل إىل وحدة أخرى تتمثل يف قص دة الدالليةبعد أن عرضنا للوح

الكهف، فلم ترد أمساؤهم يف السورة، بل ذكرت صفة هلم؛ أصحاب الكهف، فهم 
  .  نواة هذه القصة ومفتاحها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .201.املرجع السابق، صينظر  )1(
 .202-201.صفسه، ن )2(
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 :09يف اآلية " أصحاب الكهف"م صراحة وجاءت الضمائر اليت حتيل إليهم بعد ذكره
، يف الكلمات ﴾نَّ أَصحاب الْكَهِف والرِقيِم كَانوا ِمن آياِتنا عجباأَم حِسبت أَ﴿

 – إم – نبأهم – بعثناهم – آذام – أمرنا – لنا – آتنا – ربنا –فقالوا : التالية
 قومنا – قلنا – ندعو – ربنا -قالوا ف- قاموا– قلوم – وزدناهم – برم –آمنوا 

 – وهم – تقرضهم – كهفهم – أمركم – لكم – ربكم – لكم – فأووا –
 – بعثناهم – منهم – منهم – عليهم – كلبهم – نقلبهم – وهم –وحتسبهم 
 – لبثتم – ربكم – قالوا - لبثنا– قالوا – لبثتم – منهم – بينهم –ليتساءلوا 
 – يعيدوكم – يرمجوكم –  عليكم - بكم –م  فليأتيك– بورقكم –أحدكم 
 – سادسهم – كلبهم – رابعهم – عليهم – م – عليهم – عليهم –تفلحوا 
 كهفهم – لبثوا – فيهم – فيهم – يعلمهم – بعدم – كلبهم – ثامنهم –كلبهم 

  )1(. لبثوا– ازدادوا –
بع عشرة آية، وردت الضمائر اليت حتيل إليهم يف واحد وسبعني موضعا على مدى س

، ومن ثَم فاملرجعية "أصحاب الكهف"وكلها حتيل إىل الصفة املذكورة يف أول لقصة 
داخلية سابقة، وقد حققت هذه الضمائر متاسك هذه القصة، إضافة إىل وحدا 

  .الداللية
، فنالحظ تغري حركية الضمائر ومرجعيتها، لتتجه 31 إىل 27بعد هذا يأيت التعقيب من 

  .تعاىل والرسول، والكتاب، واحلديث عن الذين آمنوا، والذين كفرواإىل اهللا 
الرجالن، مث كل رجل على ِحدة، : فعناصرها إذن" قصة الرجلني"أما القصة الثانية  -

 جاءت )الرجلني(وعليه تعددت مرجعية الضمائر؛ فالعنصر األول لفظ . اجلنتان
 – منك – حياوره –لصاحبه : ئرهأما الرجل املؤمن فضما". أحدمها"اإلحالة إليه يف 

  . يؤتيين– ريب – أنا – ترين – بريب – أشرك – ريب –هو 
  

 .203-202.علم اللغة النصي، ص: إبراهيم الفقي. دينظر  )1(
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 – ودخل – أنا – وهو – لصاحبه – فقال –له : والرجل الذي جحد ضمائره -
 له – ألجدن –  ريب– رددت – وما أظن – أظن – قال – لنفسه – وهو –جنته 

 – قلت – جنتك – دخلت – سواك – خلقك – أكفرت – حياوره – صاحبه –
 – أنفق – كفيه – يقلب – فأصبح – يثمره – تستطيع – جنتك – منك –ترين 

  . وما كان– ينصرونه – له – بريب – أشرك – يا ليتين –ويقول 
 – منها – هذه –ما  خالهل– أكلها – بينهما –حففنامها : أما اجلنتان فضمائرمها -

  . عروشها– وهي – فيها – ماؤها – فتصبح –عليها 
وما نالحظه أن املرجعية إىل هذه العناصر هي مرجعية داخلية سابقة، وقد أسهمت ٭ 

  )1(.يف حتقيق متاسك القصة، باإلضافة إىل وحدا الداللية
  .الصاحلموسى، والفىت، والرجل : وأما عن قصة موسى عليه السالم فعناصرها -

 –لفتاه – قال – سبيله – فاختذ – أمضي - أبلغ– أبرح -لفتاه: أما األول فضمائره
 – قال – حتط – تصرب – تستطيع – إنك – تعلمين – أتبعك – قال –أرأيت 

 – قال – تستطيع – إنك – قال – لك –تسألين  – اتبعتين – أعصي –ستجدين 
  . تسطع– تستطع –نبئك  سأ– وبينك – قال – لدين – تصاحبين –سألتك 

 معي – قال – علمت – تعلمين – أتبعك – له - علمناه–آتيناه : وأما الفىت ضمائره
 – أخرقتها - خرقها– أُحدث – تسألين – اتبعتين – قال – لك – ستجدين –

 جئت - أقتلت- فقتله- ترهقين– تؤاخذين – معي – أقل – قال – جئت –لتغرق 
 الختذت – شئت – فأقامه – بلغت – تصاحبين – سألتك – معي – أقل - قال–
  . أمري– فعلته – أعيبها – فأردت – سأنبئك – بيين – قال –
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 – نسيا –بلغا : مع اإلشارة إىل ضمائر مشتركة حتيل إىل موسى وفتاه معا مثل
.  فوجدا– فارتدا –أوينا  – سفرنا – لقينا – غذاءنا – آتنا – جاوزا –حوما 

 – لقيا – فانطلقا – ركبا –فانطلقا : وأخرى حتيل إىل موسى واخلضر معا، مثل
  . فوجدا– يضيفومها – استطعما – أتيا –فانطلقا 
وقد أسهمت الضمائر مبرجعياا املختلفة يف حتقيق متاسك هذا النص القصصي، ٭ 

  )1(.لقصةإضافة إىل التالحم الداليل احلاصل بني أحداث ا
وهو العنصر األساس يف هذه القصة، وهناك عناصر أخرى " ذي القرنني"وأخريا قصة 

  : يف" ذي القرنني"مثل يأجوج ومأجوج، فنجد الضمائر تتحرك باجتاه احملور 
 – قال – تتخذ – تعذب – ووجد – وجدها – بلغ – فاتبع – آتيناه – له –منه 

 – مكين – قال – جتعل – لك – وجد –  بلغ– أتبع – أمرنا – وسنقول –نعذبه 
 قال – أفرغ – آتوين – قال – جعله – قال –وي آ س– آتوين – أجعل –فأعينوين 

  . ريب– ريب –
 – يظهروه – اسطاعوا – بينهم –بينهم : أما عناصر يأجوج ومأجوج ففي -

  . فجمعناهم– بعضهم –استطاعوا 
نتشرا وشائعا يف القصة، كلما وما ميكن مالحظته هو كلما كان العنصر الرئيس م

ازدادت الضمائر اليت حتيل إليه، كما حدث مع لفظ اجلاللة، والرسول صلى اهللا عليه 
وسلم، والفتية، والرجلني، وموسى، والرجل الصاحل، وذي القرنني، فالضمائر ال 

  .تتوزع عشوائيا لكنها حسب الداللة اليت يريد النص إيضاحها
 اجلاللة أو الضمائر اليت حتيل إليه كان منتشرا يف الوحدات كما نشري إىل أن ذكر لفظ

  .كلها، فكل أجزاء السورة تشترك يف هذا العنصر
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ونؤكد يف األخري على حقيقة هي أنَّ الضمائر قد أسهمت بشكل بارز يف حتقيق 
ل كل وحدة داللية على التماسك النصي من خالل احملور العام للسورة، ومن خال

  )1(.حدة مع مراعاة الداللة املشتركة بينها وهي انتصار اجلانب املؤمن
  ::التحليل النصي لسورة الكهف من خالل التوابعالتحليل النصي لسورة الكهف من خالل التوابع  --22

بعد أن عرفنا أن موضوعات أو قصص السورة الكرمية متماسكة معنويا، نود اآلن 
  ضوع من هذه املوضوعات؟معرفة ما وظيفة التوابع يف حتقيق التماسك النصي لكل مو

لنبدأ بتحليل النص املرتبط بأهل الكهف، يظهر أن القصة كلها ملخصة يف اآليات 
10 ،11 ،12:  
 ِإذْ أَوى الِْفتيةُ ِإلَى الْكَهِف فَقَالُوا ربنا آِتنا ِمن لَدنك رحمةً وهيئْ لَنا ِمن أَمِرنا﴿

  .10اآلية  ﴾رشدا
﴿نبرافَضددع ِف ِسِننيِفي الْكَه لَى آذَاِنِهم11 اآلية ﴾ا ع .  
  .12 اآلية ﴾ثُم بعثْناهم ِلنعلَم أَي الِْحزبيِن أَحصى ِلما لَِبثُوا أَمدا﴿

 بالفاء والواو، وهو ربط 10نالحظ أن الروابط املوجودة هنا تتمثل يف العطف يف اآلية 
فتية، فقالوا ربنا، آتنا من لدنك رمحة، وهيئ لنا من أمرنا أوى ال: بني أربع مجل

رشدا، مث حيدث التماسك بني العاشرة واحلادية عشرة بالفاء اليت وقعت يف جواب 
، ويظهر التماسك الداليل كذلك يف جواب الطلب )فضربنا(: الطلب أو الدعاء

  )2(.نفسه

؛ إذ يقدرها األخفش األوسط ﴾اِسِنني عدد﴿: وهناك رابط آخر يتمثل يف قوله تعاىل
  .، ويف هذا نعت لسنني"سنني نعدها عددا"بـ 
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  "ثُم"مث يربط بني اآلية احلادية عشرة والثانية عشرة بالعطف بـ 
  .﴾ بعثْناهم ِلنعلَم أَي الِْحزبيِن أَحصى ِلما لَِبثُوا أَمداثُم اآلية﴿
إذن حدث التماسك بني هذه اآليات الثالث اليت متثل موجزا لقصة أهل الكهف  -

  .عن طريق العطف والنعت
مث تأيت مجلة اعتراضية بني الثانية عشرة والثالثة عشرة لتؤكد أن هذه القصة حق: 

﴿نحنقِبالْح مأَهبن كلَيع قُص13 اآلية ﴾ ن.  
  .13 اآلية ﴾ِإنهم ِفتيةٌ آمنوا ِبربِهم وِزدناهم هدى﴿ -
- ﴿ ِمن وعدن ِض لَناَألراِت وومالس با رنبوا فَقَالُوا رِإذْ قَام لَى قُلُوِبِهما عطْنبرو

  .14 اآلية ﴾قَد قُلْنا ِإذًا شطَطًادوِنِه ِإلَها لَ
- ﴿ نِمم أَظْلَم نٍن فَميلْطَاٍن بِبس ِهملَيونَ عأْتال يةً لَووِنِه آِلهد ذُوا ِمنخا اتنمالِء قَوؤه

  .15 اآلية ﴾افْترى علَى اللَِّه كَِذبا
 اللَّه فَأْووا ِإلَى الْكَهِف ينشر لَكُم ربكُم ِمن وِإذْ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ ِإالَّ﴿ -

  .16 اآلية ﴾رحمِتِه ويهيئْ لَكُم ِمن أَمِركُم ِمرفَقًا
 بواو العطف 14 و13، مث بني 13 يف )زدناهم(، و)آمنوا(فحدث التماسك بني  -
ة ملصدر حمذوف  هي صف)شططا( بالفاء، و)قالوا( و)قاموا(، وبني )وربطنا(

  )1(.والتقدير قوال شططا
 ويضيفه إىل رغبتهم يف اعتزال القوم الظاملني يف 15مث ينقل قول أهل الكهف يف اآلية 

  . عن طريق حرف العطف الواو16اآلية 
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، 6واحلديث كله موجه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما هو واضح يف اآليات 
 16، إذ أن احلديث تغري من الغيبة يف 17، 13فقد عطف بني  . اخل ...18، 17، 13، 9

  :، ليصف يف األخرية وضعهم يف الكهف17إىل اخلطاب يف 
﴿ ذَات مهقِْرضت تبِإذَا غَرِمِني والْي ذَات ِفِهمكَه نع راوزتت تِإذَا طَلَع سمى الشرتو

مهاِل ومِللْ الشضي نمِدي وتهالْم وفَه ِد اللَّههي ناِت اللَِّه مآي ِمن ذَِلك هٍة ِمنوِفي فَج 
 لَه ِجدت افَلَنِشدرا مِلي17 اآلية ﴾و.  

وكذلك بني من . إذا طلعت وإذا غربت: فقد عطف بني اجلملتني داخل اآلية بالوا
مع وجود نعت يف قوله . لن جتد له وليا مرشدايهد اهللا فهو املهتدي ومن يضلل ف

  .﴾وِليا مرِشدا﴿: تعاىل
  : بالواو يف قوله تعاىل18، 17مث يربط بني اآليتني 

﴿قُودر مهقَاظًا وأَي مهبسحتو﴾.  
  :مث يتحول الكالم إىل أسلوب املتكلمُ

  .18 اآلية ﴾لْبهم باِسطٌ ِذراعيِه ِبالْوِصيِدونقَلِّبهم ذَات الْيِمِني وذَات الشماِل وكَ﴿
 ليصف مرحلة بعثهم من رقادهم 19مث يتحول مرة أخرى إىل أسلوب املتكلم يف اآلية 

  :الطويل
و بعض وكَذَِلك بعثْناهم ِليتساَءلُوا بينهم قَالَ قَاِئلٌ ِمنهم كَم لَِبثْتم قَالُوا لَِبثْنا يوما أَ﴿

يوٍم قَالُوا ربكُم أَعلَم ِبما لَِبثْتم فَابعثُوا أَحدكُم ِبوِرِقكُم هِذِه ِإلَى الْمِدينِة فَلْينظُر أَيها 
نْ يظْهروا ِإنهم ِإ 19أَزكَى طَعاماً فَلْيأِْتكُم ِبِرزٍق ِمنه ولْيتلَطَّف والَ يشِعرنَّ ِبكُم أَحدا 

   )1(.﴾20 علَيكُم يرجموكُم أَو يِعيدوكُم ِفي ِملَِّتِهم ولَن تفِْلحوا ِإذًا أَبدا
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ومتاسك . وال خيفى ما يف هاتني اآليتني من متاسك داليل يتمثل يف وصف ساعة بعثهم
ه فضال عن مرجعية الضمائر وغريها من هذ. شكلي عن طريق العطف بالواو والفاء

  .وسائل التماسك النصي
مث يعطف بني وصف هذه الساعة وساعة العثور عليهم، مع العلم بوجود مجل مقدرة 

املهم أن هناك متاسكا بني . )متلقي النص(بني هذين الوصفني تترك خليال القارئ 
  :21اآليات السابقة واآلية 

يِهم ِليعلَموا أَنَّ وعد اللَِّه حق وأَنَّ الساعةَ ال ريب ِفيها ِإذْ وكَذَِلك أَعثَرنا علَ﴿
يتنازعونَ بينهم أَمرهم فَقَالُوا ابنوا علَيِهم بنيانا ربهم أَعلَم ِبِهم قَالَ الَِّذين غَلَبوا علَى 

  .﴾21 مسِجدا ِهم لَنتِخذَنَّ علَيِهمأَمر
  .وتوجد كذلك روابط العطف داخل اآلية نفسها

 مستخدما النعت 22مث ينتقل النص القرآين ليصف أقوال الناس عن عددهم يف اآلية 
  :والعطف

سيقُولُونَ ثَالثَةٌ راِبعهم كَلْبهم ويقُولُونَ خمسةٌ ساِدسهم كَلْبهم رجما ِبالْغيِب ﴿
ولُونَ سبعةٌ وثَاِمنهم كَلْبهم قُلْ ربي أَعلَم ِبِعدِتِهم ما يعلَمهم ِإالَّ قَِليلٌ فَال تماِر ِفيِهم ويقُ

وال تقُولَن ِلشيٍء ِإني فَاِعلٌ ذَِلك غَدا  22راًء ظَاِهرا وال تستفِْت فيِهم ِمنهم أَحدا ِإالَّ ِم
ِإالَّ أَنْ يشاَء اللَّه واذْكُر ربك ِإذَا نِسيت وقُلْ عسى أَنْ يهِديِني ربي َألقْرب ِمن هذَا  23

 :25خرية من القصة بالعطف ملا سبق باآلية  مث يربط هذه باحللقة األ﴾24رشدا 
  . )1(﴾ولَِبثُوا ِفي كَهِفِهم ثَالثَ ِمائٍَة ِسِنني وازدادوا ِتسعا﴿
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  :وهكذا تتماسك القصة نصيا عن طريق نوعني من التماسك النصي
لي عن طريق وسائل التماسك الشك: التماسك الداليل كما عرضنا، والثاين: األول

  .عديدة للتماسك النصي؛ خيصنا هنا منها العطف والنعت
 مث يعقب على هذه القصة بآيات ترتبط ا ارتباطا وثيقا، يتمثل يف العربة من القصة؛
يف أنه إذا كان هذا موقف الفتية يف الصرب على االعتزال عن الناس  وعن الشهوات 

 يكون موقف الرسول صلى اهللا عليه وسلم حفاظا على دينهم، فإنه من الطبيعي أن
واصِبر نفْسك مع الَِّذين يدعونَ ربهم ِبالْغداِة والْعِشي يِريدونَ ﴿: ليس أقل منهم، بل

لْبه عن ِذكِْرنا وجهه وال تعد عيناك عنهم تِريد ِزينةَ الْحياِة الدنيا وال تِطع من أَغْفَلْنا قَ
وقُلْ الْحق ِمن ربكُم فَمن شاَء فَلْيؤِمن ومن شاَء  28ه فُرطاً واتبع هواه وكَانَ أَمر

كْفُر29 فَلْي﴾.  
، 31، 30، 29ويربط كذلك القصة ببيان عقاب الظاملني وثواب املؤمنني يف اآليات 

يوضح فيهما منوذجا آخر يبني فيه عقاب الظامل وثواب ليبدأ من بعد قصة اجلنتني ل
فصلت هذه القصة يف ثالث عشرة آية، وقد استخدم فيها ستة وعشرون . املؤمن

حرف عطف، ونعت واحد، وذلك لتحقيق التماسك بني كلمات القصة وعبارا 
  :فمن أمثلة استخدامها للربط بني الكلمات قوله تعاىل. ومجلها وآياا

  .39 اآلية ﴾ترِني أَنا أَقَلَّ ِمنك ماالً وولَداِإنْ ﴿ -
  :ومن أمثلة الربط بني العبارات قوله تعاىل

- ﴿قَالَ لَه اٍب ثُمرت ِمن لَقَكِبالَِّذي خ تأَكَفَر هاِورحي وهو هاِحبص  اكوس طْفٍَة ثُمن ِمن
  .37اآلية  )1(﴾رجلًا
  
  
  
  
  

  .298.ق، صالساب )1(



 - 80 - 

  :ومن أمثلة الربط بني اجلمل قوله تعاىل
  .32 ية اآل﴾...وجعلْنا بينهما جعلْنا ِلأَحِدِهما جنتيِن ِمن أَعناٍب وحفَفْناهما ِبنخٍل﴿ -
  .33 اآلية ﴾لَالَهما نهرا وفَجرنا ِخۚولَم تظِْلم ِمنه شيئًا  ِكلْتا الْجنتيِن آتت أُكُلَها﴿ -
  .34 اآلية ﴾أَنا أَكْثَر ِمنك مالًا وأَعز نفَرا﴿ -
- ﴿اكوس طْفٍَة ثُمن ِمن اٍب ثُمرت ِمن لَقَكِبالَِّذي خ تالً أَكَفَرج37 اآلية ﴾ر.  
- ﴿ا ِمنريِن خِتيؤي أَنْ يبٰى رسِس فَعريو ِتكنج ِبحصاِء فَتمالس ا ِمنانبسا حهلَيلَ ع

  .40 اآلية ﴾زلَقًا صِعيدا
- ﴿قَلِّبي حبِرِه فَأَصأُِحيطَ ِبثَما ووِشهرلَٰى عةٌ عاِويخ ِهيا وِفيه فَقا أَنلَٰى مِه عكَفَّي 

  .42 يةاآل ﴾ويقُولُ يا لَيتِني لَم أُشِرك ِبربي أَحدا
- ﴿ِمن هونرصنِفئَةٌ ي لَه كُنت لَما وِصرتنا كَانَ مموِن اللَِّه و43 اآلية ﴾د  
  .44 اآلية ﴾هو خير ثَوابا وخير عقْبا﴿ -

  :أما أمثلة الربط بني اآليات فمنها قوله تعاىل
  .32 اآلية ﴾ِهما جنتيِن ِمن أَعناٍبجعلْنا ِلأَحِد واضِرب لَهم مثَلًا رجلَيِن﴿ -
  .34 اآلية ﴾وهو يحاِوره أَنا أَكْثَر ِمنك ماالً وأَعز نفَرا وكَانَ لَه ثَمر فَقَالَ ِلصاِحِبِه﴿ -
  .35 اآلية ﴾اقَالَ ما أَظُن أَنْ تِبيد هِذِه أَبد ودخلَ جنته وهو ظَاِلم ِلنفِْسِه﴿ -
  .36 اآلية ﴾وما أَظُن الساعةَ قَاِئمةً﴿ -
   .39 اآلية ﴾شاَء اللَّه ال قُوةَ ِإالَّ ِباللَِّه ولَوال ِإذْ دخلْت جنتك قُلْت ما﴿ -
  ﴾41با تستِطيع لَه طَلَ  أَو يصِبح ماؤها غَورا فَلَن40فَتصِبح صِعيدا زلَقًا ﴿ -
  )1(.﴾43...دوِن اللَِّه وما كَانَ  ولَم تكُن لَه ِفئَةٌ ينصرونه ِمن42...وأُِحيطَ ِبثَمِرِه﴿ -
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هذه هي الروابط اليت حتقق التماسك النصي من الناحية الشكلية، ومن الناحية 
  .كفل حتقيق التماسك الداليل هلاالداللية، فإن وحدة املوضوع يف هذه القصة ي

وهذا رابط داليل آخر، . وقد أبانت هذه القصة مثل سابقتها ثواب اخلري وعقاب الشر
مث يأيت التعقيب على .  بني هذه القصة والسابقة عليهاغري ما ذكرناه، حيقق التماسك

  :هذه القصة بآيتني شديديت التماسك ا
الْأَرِض  الدنيا كَماٍء أَنزلْناه ِمن السماِء فَاختلَطَ ِبِه نبات واضِرب لَهم مثَلَ الْحياِة﴿

 احيالر وهذْرا تِشيمه حبلَٰىۗفَأَصع كَانَ اللَّها   وِدرقْتٍء ميالُ 45كُلِّ شونَ  الْمنالْبو
  .﴾46خير ِعند ربك ثَوابا وخير أَملًا  حاتِزينةُ الْحياِة الدنيا والْباِقيات الصاِل

وهذا ما حدث يف . فهما توضحان مثل الركون إىل الدنيا، ومثل ابتغاء ما عند اهللا
مع ما فيه من . قصة الرجلني اللذين منح أحدمها جنتني وهذا متاسك داليل واضح

اجلنة اليت مل تدم لصاحبها ومل مناسبة بني القصة والتعقيب، فاحلياة الدنيا مثل هذه 
فالفناء والزوال من طبيعة . تنفعه ألنه ركن إليها وأنكر قيام الساعة وهو ظامل لنفسه

  .هذه الدنيا
 يف كونه يعرض ليوم القيامة الذي يفرق فيه كل 49 إىل 45ويتماسك هذا التعقيب من 

. لساعة وعصى اهللاأمر، فترى ثواب من اعتز ومتسك مبا عند اهللا، وعقاب من أنكر ا
وذلك كله تعقيب على القصة السابقة، وكذلك متهيد لإلشارة املوجزة لقصة آدم 

  .عليه السالم وامتناع إبليس عن السجود له
هذه القصة تؤكد ظلم اإلنسان لنفسه باختاذ إبليس وليا من دون اهللا، ولذلك كان 

  )1(:التمهيد هلذه القصة حمذرا هلم

﴿ِرِمنيجى الْمرافَتنلَتيا وقُولُونَ ييا ِفيِه وِمم ِفِقنيشم   اِدرغاِب لَا يذَا الِْكتٰاِل هم
  .49 ﴾ ولَا يظِْلم ربك أَحداۗ ووجدوا ما عِملُوا حاِضرا ۚأَحصاها  صِغريةً ولَا كَِبريةً ِإلَّا
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ديد اللهجة على القصة املوجزة المتناع إبليس عن مث يعطف هذا التحذير الش
  :السجود

 ِلآدم فَسجدوا ِإلَّا ِإبِليس كَانَ ِمن الِْجن فَفَسق عن أَمِر وِإذْ قُلْنا ِللْملَاِئكَِة اسجدوا﴿
مهوِني ود اَء ِمنِليأَو هتيذُرو هِخذُونته أَفَتبر دع الًلَكُمدب ِللظَّاِلِمني ِبئْس 50 اآلية ﴾و.  

ويتماسك نص هذه القصة دالليا وشكليا، األول بتوحد موضوعها، أمر اهللا تعاىل 
للمالئكة بالسجود آلدم، مث سجود املالئكة كلهم أمجعني إال إبليس الذي أىب 

  .السجود وفسق عن أمر اهللا
 آيات كثرية، كل سورة تفصل هذه هي القصة بإجياز، وقد فصلتها سور أخرى يف

  .فيها القصة بالقدر الذي يتناسب مع غرض السورة ومناسبتها
  :والتماسك الشكلي من خالل التوابع، يظهر يف العطف

  .﴾أَفَتتِخذُونه وذُريته﴿ و ﴾ربه ِإلَّا ِإبِليس كَانَ ِمن الِْجن فَفَسق عن أَمِر﴿
قصة، إذ يأمر سبحانه املضلني أن ينادوا شركاءهم املزعومني، ويتماسك التعقيب مع ال

مث يربط هذا بالعطف بني اآليات، ليعرض . وذلك يوم القيامة، ولكن هيهات هيهات
، 58، 57، 56، 55، 54، 53، 52وظهرت الواو العاطفة يف بداية اآليات . مصري ارمني

ه السالم مع فتاه، مث مع اخلَِضر  مث يربط هذا كله بالقصة الرابطة، قصة موسى علي59
  )1(:والتماسك النصي هلذه القصة يظهر على حمورين. 82 إىل 60يف اآليات من 

  :الداليل، وهو بدوره يظهر على حمورين: األول
 أو )قال(حمور احلوار بني موسى وفتاه، مث بني موسى واخلضر، ويظهر هذا يف  -1

وهذا من احملاور اليت حتقق . شرة مرةلفظ القول الذي تكرر يف هذه القصة سبع ع
  .التماسك الداليل يف القصة
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حمور وحدة املوضوع، فهي تصف رحلة موسى عليه السالم مع فتاه، مث لقاءه مع  -2
  .اخلضر ليدور بينهما احلوار

، التماسك الشكلي، وذلك عن طريق وسائل كثرية، املرجعية، العطف، احلذف: الثاين
  .التكرار

وما خيصنا هنا هو دور التوابع يف حتقيق هذا التماسك، خاصة إذا علمنا أن هذه 
  .القصة مل تذكر يف القرآن إال هذه املرة، ومن ثَم فينبغي أن تكون قصة كاملة

وقبل عرض دور التوابع يف حتقيق متاسكها نؤكد أن قصة موسى مع العبد الصاحل 
ة أصحاب الكهف يف ترك الغيب هللا الذي يدبر األمر  بقص–ترتبط يف سياق السورة 

  ...حبكمته
فالتوابع حتقق التماسك بني كلمتني، وبني عبارتني، وبني مجلتني أو مجل، وبني آيتني 

  .أو آيات
  :فمن مناذج الربط بني كلمتني أو أكثر قوله تعاىل

  .74 اآلية ﴾ت شيئًا نكْراقَالَ أَقَتلْت نفْسا زِكيةً ِبغيِر نفٍْس لَقَد ِجئْ﴿ -
- ﴿قَضنأَنْ ي ِريدا يارا ِجدا ِفيهدج77 اآلية ﴾فَو.  
- ﴿اِكنيسِلم تةُ فَكَانِفينا السِر أَمحلُونَ ِفي الْبمع79 اآلية ﴾ي.  
  .80 اآلية ﴾فَخِشينا أَنْ يرِهقَهما طُغيانا وكُفْرا﴿ -
  )1(.82 اآلية ﴾يِتيميِن ِفي الْمِدينِة ِجدار فَكَانَ ِلغلَاميِنوأَما الْ﴿ -

ومن املالحظ أن التماسك بني كلمتني ال يتحقق من خالل العطف وحده، بل يتحقق 
  .أيضا من خالل النعت

  :ومن مناذج الربط بني عبارة وعبارة قوله تعاىل
- ﴿ِنكيبِني ويب اقذَا ِفرٰ78 آليةا ﴾قَالَ ه.  
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  :ومن مناذج الربط بني اجلملة واجلملة قوله تعاىل
  .60 اآلية ﴾حتٰى أَبلُغَ مجمع الْبحريِن أَو أَمِضي حقُبا﴿ -
  .61 اآلية ﴾نِسيا حوتهما فَاتخذَ سِبيلَه ِفي الْبحِر سربا﴿ -
- ﴿وتالْح ِسيتي نفَِإنهطَانُ أَنْ أَذْكُريِإلَّا الش اِنيهسا أَنمِر ۚ  وحِفي الْب ِبيلَهذَ سخاتو 

  .63 اآلية ﴾عجبا
  .64 اآلية ﴾فَارتدا علَٰى آثَاِرِهما قَصصاۚ قَالَ ذَِٰلك ما كُنا نبِغ ﴿ -
- ﴿ِمن اهنلَّمعا وِدنِعن ةً ِمنمحر اهنياآتا ِعلْمن65 اآلية ﴾ لَد.  
- ﴿اَء اللَّهِني ِإنْ شِجدتا قَالَ سرأَم ِصي لَكلَا أَعا واِبر69 اآلية ﴾ص.  
  .73 / اآلية ﴾ترِهقِْني ِمن أَمِري عسرا قَالَ لَا تؤاِخذِْني ِبما نِسيت ولَا﴿ -
- ﴿لَها فَقَتا غُلَامٰى ِإذَا لَِقيت74 آليةا ﴾ح.  
 ﴾يِريد أَنْ ينقَض فَأَقَامه استطْعما أَهلَها فَأَبوا أَنْ يضيفُوهما فَوجدا ِفيها ِجدارا﴿ -

  .77 اآلية
- ﴿اِكنيسِلم تةُ فَكَانِفينا السأَم ماَءهركَانَ وا وهأَنْ أَِعيب تدِر فَأَرحلُونَ ِفي الْبمعي 

ِلك79 اآلية ﴾م.  
  .80 اآلية ﴾وكُفْرا فَكَانَ أَبواه مؤِمنيِن فَخِشينا أَنْ يرِهقَهما طُغيانا﴿ -
- ﴿زكَن هتحكَانَ تِة وِدينِن ِفي الْميِتيمِن ييلَاما  فَكَانَ ِلغاِلحا صموهكَانَ أَبا وملَه

بأَنْ ي كبر ادافَأَرلُغ  كبر ةً ِمنمحا رمهزا كَنِرجختسيا ومهداۚأَشمو   نع هلْتفَع
  )1(.82 اآلية ﴾أَمِري
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من الواضح أن أدوات التماسك بني اجلمل أكثر من أدواته بني الكلمات وبني 
تعبري عن األحداث أكثر من غريها من وهذا طبيعي، إذ إن اجلمل تصلح لل. العبارات

الكلمات والعبارات، وال شك أن هذه السورة تقص أكثر من قصة ومن مث كانت يف 
ونرى أن أدوات التماسك بني الكلمات أو العبارات . حاجة إىل الربط بني اجلمل

تكتفي بتحقيق التماسك على مستوى اجلملة فقط على حني وجودها بني اجلمل 
وكذا وجودها بني اآليات؛ فالتماسك النصي يظهر .  بني أركان النصحيقق التماسك

ونالحظ أنه كلما طال النص، . أكثر حينما تالحظ أدواته بني اجلمل وبني اآليات
  .كثرت أدوات التماسك النصي

  :أما األدوات الرابطة بني اآليات ففي قوله تعاىل
- ﴿اهٰى ِلفَتوسِإذْ قَالَ م60 اآلية ﴾و.  
  .61 اآلية ﴾لَما بلَغا مجمع بيِنِهمافَ﴿ -
- ﴿اها قَالَ ِلفَتزاوا ج62 اآلية ﴾فَلَم.  
  .﴾65 فَوجدا عبدا ِمن ِعباِدنا 64فَارتدا علَٰى آثَاِرِهما قَصصا ﴿ -
  .71 اآلية ﴾السِفينِة خرقَها فَانطَلَقَا حتٰى ِإذَا رِكبا ِفي﴿ -
  .74 اآلية ﴾فَقَتلَه فَانطَلَقَا حتٰى ِإذَا لَِقيا غُلَاما﴿ -
  .77 اآلية ﴾قَريٍة فَانطَلَقَا حتٰى ِإذَا أَتيا أَهلَ﴿ -
- ﴿اهوفَكَانَ أَب لَاما الْغأَمِن ويِمنؤ80 اآلية ﴾م.  
  .81 اآلية ﴾هخيرا ِمن فَأَردنا أَنْ يبِدلَهما ربهما﴿ -
  )1(.82 اآلية ﴾يِتيميِن وأَما الِْجدار فَكَانَ ِلغلَاميِن﴿ -

وكثرة هذه األدوات تعكس التماسك النصي القائم بني جزئيات هذا النص الكرمي 
  .الذي يتحدث عن قصة موسى مع فتاه ومع العبد الصاحل
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قصة ذي القرنني وأصحاب األخدود حبرف العطف مث يربط مباشرة بني هذه القصة و
  :الواو
  .83 اآلية ﴾ويسأَلُونك عن ِذي الْقَرنيِن﴿

  .99 إىل اآلية 83وهي تستمر من اآلية 
 موجه إىل - كما هو ثابت يف كتب مناسبات الرتول -واخلطاب يف هذه السورة 

الكهف وعن ذي القرنني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وذلك عندما سئل عن أهل 
، هذا باإلضافة إىل ضمائر "ويسألونك"ومن مث بدأت القصة بالفعل . وعن الروح

  .اخلطاب املوجهة إليه صلى اهللا عليه وسلم يف السورة كلها
وهذه القصة مثل سابقتها يف أمناط التماسك بني الكلمات، وبني العبارات، وبني 

ل جند منطا آخر من أمناط التماسك، وهو ويف اية التحلي. آلياتااجلمل، وبني 
التماسك بني الفقرات أو النصوص الفرعية املكونة للنص الرئيسي، كما يتحقق هذا 

  .يف العالقة بني هذه القصص اخلمس
  :ومن مناذج النمط األول قوله تعاىل

  .86 اآلية ﴾وجدها تغرب ِفي عيٍن حِمئٍَة﴿ -
  .87 اآلية ﴾نكْرافَيعذِّبه عذَابا ﴿ -
  .أي عمل عمال صاحلا. 88 اآلية ﴾وعِملَ صاِلحا﴿ -
  )1(. أي قوال يسرا88 اآلية ﴾وسنقُولُ لَه ِمن أَمِرنا يسرا﴿ -
  .90 اآلية ﴾لَهم ِمن دوِنها ِسترا وجدها تطْلُع علَٰى قَوٍم لَم نجعلْ﴿ -
  .93 اآلية ﴾يفْقَهونَ قَولًا قَوما لَا يكَادونَوجد ِمن دوِنِهما ﴿ -
- ﴿وجأْجمو وجأْجِن ِإنَّ يينِض الْقَرونَ ِفي الْأَرفِْسد94 اآلية ﴾م.  
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  :ومن مناذج النمط الثاين قوله تعاىل
  .94 اآلية ﴾بيننا وبينهم سدا علَٰى أَنْ تجعلَ﴿ -
  .84 اآلية ﴾مكَّنا لَه ِفي الْأَرِض وآتيناه ِمن كُلِّ شيٍء سببا ِإنا﴿ -
- ﴿دجوِمئٍَة وٍن حيِفي ع برغا تهدجا وما قَوهد86 اآلية ﴾ِعن.  
  .86 اآلية ﴾أَنْ تتِخذَ ِفيِهم حسنا ِإما أَنْ تعذِّب وِإما﴿ -
- ﴿وفَسدري ثُم هذِّبعن ا فكْرا نذَابع هذِّبعِه فَيب87 اآلية ﴾ِإلَٰى ر.  
- ﴿ا فَلَهاِلحِملَ صعو نآم نا مأَما ورسا يِرنأَم ِمن قُولُ لَهنسٰى ونساًء الْحز88 ﴾ج.  
  .97 اآلية ﴾نقْبا لَهفَما اسطَاعوا أَنْ يظْهروه وما استطَاعوا ﴿ -

  :أما مناذج النمط الرابع فمنها قوله تعاىل
  .83 اآلية ﴾علَيكُم ِمنه ِذكْرا ويسأَلُونك عن ِذي الْقَرنيِن قُلْ سأَتلُو﴿

ويالحظ أن قصة الرجلني، وقصة آدم وإبليس، وقصة موسى عليه السالم مع فتاه 
واضرب هلم "، كل واحدة منهن تبدأ حبرف العطف والعبد الصاحل، وقصة ذي القرنني

ويسألونك "، "وإذ قال موسى لفتاه"، "وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم"، "مثال رجلني
، على حني قصة أصحاب الكهف ال تبدأ ذا العطف، وهذا إن دل "عن ذي القرنني

  )1(.على شيء فإمنا يدل على ترابط القصص األربع مع القصة األوىل
  .ذا يدل على متاسك هذه القصص اخلمس داخل النص األساسي للسورةوك
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  :ومن بني مناذج النمط الرابع كذلك قوله تعاىل
  .85 اآلية ﴾فَأَتبع سببا﴿ -
- ﴿ا فَلَهاِلحِملَ صعو نآم نا مأَمٰى ونساًء الْحز88 اآلية ﴾ج.  
  .92، 89 اآلية ﴾سببا تبعثُم أَ﴿ -
- ﴿وا لَهطَاعتا اسمو وهرظْهوا أَنْ يطَاعا اسا فَمقْب97 اآلية ﴾ن.  
  .99 اآلية ﴾بعضهم يومِئٍذ يموج ِفي بعٍض وتركْنا﴿ -

، كما حدث يف قصة موسى مع ويتماسك نص هذه القصة دالليا من خالل حمورين
  . الصاحلفتاه والعبد

حمور احلوار القائم بني الذين سألوا رسول اهللا عن ذي القرنني، ورد الرسول : األول
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى بني ذي القرنني . صلى اهللا عليه وسلم عليهم

  .وحماوريه
حمور الوحدة الداللية املوضوعية هلذه القصة، إذ إا تتحدث عن ذلك الرجل : الثانية

  .شرق واملغرب بني السدينالذي طاف امل
ونظرا ألن هذه القصة قد أبانت ما حيدث للظاملني، وللمؤمنني، فقد كان التعقيب 

: 99وهذا التماسك يبدأ من اآلية . املباشر عليها وحىت اية السورة مرتبطا ا
 99عناهم جمعا بعضهم يومِئٍذ يموج ِفي بعٍض ونِفخ ِفي الصوِر فَجم وتركْنا﴿

  .﴾100وعرضنا جهنم يومِئٍذ ِللْكَاِفِرين عرضا 
ذَِٰلك جزاؤهم جهنم ِبما ﴿ :106مث يتواىل وصف مصري هؤالء الظاملني حىت اآلية 

  )1(.﴾كَفَروا واتخذُوا آياِتي ورسِلي هزوا
وأَما من آمن ﴿ :وقد سبق وصفهم يف القصةمث يليها مباشرة وصف حال املؤمنني، 

ا فَلَهاِلحِملَ صعا وِرنأَم ِمن قُولُ لَهنسٰى ونساًء الْحز88 اآلية ﴾ج.  
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 وال شك أن هذا التقابل الداليل يسهم يف 108 إىل 107مث يؤكد هذا الوصف من اآلية 
نَّ الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت كَانت لَهم جنات الِْفردوِس ِإ﴿: الربط بني املتقابلني

 :مث ختتم السورة بقوله تعاىل. ﴾108لَا يبغونَ عنها ِحوالً   خاِلِدين ِفيها107نزالً 
اآلية  ﴾ِرك ِبِعبادِة ربِه أَحداولَا يش فَمن كَانَ يرجو ِلقَاَء ربِه فَلْيعملْ عملًا صاِلحا﴿
110.  

ولَا يشِرك ِبِعبادِة ﴿: "التوحيد"ويالحظ أن اية السورة يؤكد قضية السورة األساسية 
  .﴾ربِه أَحدا
وهكذا تلتقي القصص اخلمس مع . وقد تأكد هذا املضمون كثريا يف السورة٭ 

 الطرفني املتضادين؛ طرف املؤمنني، موضوع السورة حيث تؤكد هذه القصص طبيعة
وهذا وجه . وطرف العاصني أو الكافرين، لتؤكد أن الفوز دائما مع الطرف األول

وكذلك تؤكد دور التوابع يف حتقيق التماسك . من وجوه التماسك الداليل يف السورة
النصي داخليا على مستوى كل قصة، وخارجيا على مستوى العالقة بني هذه 

  )1(.مستوى السورةالقصص على 
  ::التحليل النصي لسورة الكهف من خالل التكرارالتحليل النصي لسورة الكهف من خالل التكرار  --33

تتكون سورة الكهف من مخس قصص، هذا جيعلنا نقول بأن هناك استمرارية حتققت 
يف هذه القصص، واليت حققت بدورها التماسك النصي، وهي الغاية املرجوة من كل 

  . واحلققصة، فكلها تصل إىل نتيجة واحدة تتمثل يف انتصار اخلري
ميكننا أن نعد هذه االستمرارية اليت تكررت يف القصص اخلمس منطا جديدا من 

فتلك : ، وله دور يف حتقيق التماسك النصي"بالتكرار الداليل"التكرار، وهو ما يعرف 
  .الداللة قد تكررت يف وحدات السورة كلها
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ل يتجاوزه إىل مستوى السور عامة، وهو ليس وقفا على مستوى السورة فحسب، ب
فالسور املكية على وجه اخلصوص تعاجل قضية العقيدة، ومن مث نرى بأن األمور 
املتعلقة بالعقيدة تتكرر يف هذه السورة معظمها، لذلك نقول إن التكرار الداليل يقوم 

  )1(.بوظيفة التماسك النصي بني السور املكية بصفة عامة
ت فهو اآلخر له دور يف حتقيق متاسك هذه السورة، فقد تكرر أما عن تكرار الكلما -

 يف سبعة ومخسني )القول( مثال يف مخس ومخسني موضعا، ولفظ )اجلاللة(لفظ 
  .موضعا، باإلضافة إىل كلمات أخرى تتكرر يف كل قصة دون غريها

ولَم  ٰى عبِدِه الِْكتابالْحمد ِللَِّه الَِّذي أَنزلَ علَ﴿: يتكرر لفظ اجلاللة من اآلية األوىل
ِإنما أَنا بشر ِمثْلُكُم  قُلْ﴿: إىل اآلية األخرية يف قوله تعاىل. 01 اآلية ﴾يجعلْ لَه ِعوجا

لَا و يوحٰى ِإلَي أَنما ِإلَٰهكُم ِإلَٰه واِحد فَمن كَانَ يرجو ِلقَاَء ربِه فَلْيعملْ عملًا صاِلحا
  )2(.110 اآلية ﴾يشِرك ِبِعبادِة ربِه أَحدا

وهذه القصص مجيعها من األمور الغيبية، وال يعلمها إال اهللا، ومن مث كان تكرار 
ذكره أمرا مؤكدا للتذكري الدائم على أن املُخِبر ذه األمور هو اهللا ولذا ال مكان 

  .للشك فيها
الضمائر، وأا تقوم مقام االسم الظاهر، فإننا وكما سبق التأكيد على وظيفة تكرار 

إذن . هنا جند الضمائر اليت حتيل إىل اهللا تعاىل قد تكررت يف تسعة ومثانني موضعا
ميكن القول إن لفظ اجلاللة قد تكرر يف مائة وأربعة وأربعني موضعا بطول مائة 

  .وعشر آيات، مما يوحي بالتماسك القائم بني هذه اآليات
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وهذا التكرار للفظ اجلاللة حيقق التماسك على مستوى اآلية الواحدة، وأكثر من آية؛ 
الْحمد ِللَِّه ﴿ :فعلى املستوى األول رأينا ما بني اللفظ والضمائر كما يف قوله تعاىل

  .01 اآلية ﴾ولَم يجعلْ لَه ِعوجا علَٰى عبِدِه الِْكتابالَِّذي أَنزلَ 
، )هو( ، أنزل"الذي"فقد ذكر لفظ اجلاللة على هذا النحو، مخس مرات؛ فالضمائر 

ومن مث فهي تكرار هلذا . ، تعود إىل اللفظ املذكور يف صدر اآلية)هو(عبده، جبعل 
ِإلَّا أَنْ يشاَء اللَّه ﴿ :الظاهرة يف قوله تعاىلوكذلك بني األمساء . اللفظ، وحتقق متاسكها

كبر اذْكُرذَا وٰه ِمن بي ِلأَقْربِن رِديهٰى أَنْ يسقُلْ عو ِسيتا ِإذَا ندش24 اآلية ﴾ر.  
فقد تكرر اللفظ ثالث مرات، وكذلك بني االسم الظاهر والضمائر كما يف قوله 

وأَسِمع ما لَهم  علَم ِبما لَِبثُوا لَه غَيب السماواِت والْأَرِض أَبِصر ِبِهأَ قُِل اللَّه﴿: تعاىل
  .26 اآلية )1(﴾أَحدا ِمن دوِنِه ِمن وِلي ولَا يشِرك ِفي حكِْمِه

  .فقد تكرر من خالل الضمائر سبع مرات
  ،110، 109، 98، 82، 39، 38: والتكرار لالسم الظاهر يف اآليات

، 21، 16، 14، 10 :والتكرار لالسم الظاهر عرب الضمائر اليت حتيل إليه يف اآليات أمثلته
26 ،27 ،28 ،29 ،40 ،48 ،50 ،57 ،58 ،87 ،98 ،105.  

فهذا يتناسب مع طبيعة السورة؛ فهي سورة قصصية، وطبيعة " القول"وأما تكرار لفظ 
هلذا جند تكثيفا لورود هذا اللفظ يف . اخل... القصص احلوار؛ قال، وقل، وقلت، وقلنا

اآليات اليت تتحدث عن القصص، أكثر من اآليات اليت تعقب عليه؛ ففي قصة أهل 
. الكهف ورد يف مثاين آيات، يف حني مل يرد يف املقدمة إال يف آيتني من بني تسع آيات

رجلني يف وكذلك مل يرد يف التعقيب على القصة إال يف آية واحدة وورد يف قصة ال
  .مخس آيات، يف حني مل يرد يف التعقيب عليها إال يف آية واحدة
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وكذلك ورد يف قصة السجود آلدم يف آية واحدة، وهي الوحيدة اليت حتدثت عن 
.  يف آية واحدة فقط59 إىل 51هذه القصة يف السورة، وورد يف التعقيب عليها من 

ويف قصة .  يف مخس عشرة آية82 إىل 60الرجل الصاحل من وورد يف قصة موسى مع 
 100 يف مثاين آيات، يف حني مل يرد يف التعقيب عليها من 99 إىل 83ذي القرنني من 

  . إال يف ثالث آيات فقط110إىل 
، وإىل ما حيدثه هذا التكرار، ليس بني )ق و ل(ولفظ القول إضافة إىل تكرار جذره 

آليات اليت تتكون من هذا اللفظ، إضافة إىل هذا فإن حتقيقه األلفاظ فحسب، بل بني ا
للحوار من بني األمناط احملققة للتماسك النصي؛ ففيه القول والرد عليه، وفيه السؤال 

  )1(.وهكذا... واإلجابة عنه
ونشري إىل مرجعية التكرار يف لفظ اجلاللة والضمائر املتعلقة به، واليت متثل تكرارا له، 

  .خلية سابقة، إذ ذكر لفظ اجلاللة صراحة يف اآلية األوىل من السورةفمرجعية دا
وكذلك تشابه أطراف هذه السورة املباركة باملد املفتوح من األمناط التكرارية اليت 

  .وهي من أوجه املناسبة يف السورة. حتقق متاسكها
يف هل هذا التكرار، بالنسبة للكمات واجلمل، مطرد : والسؤال الذي يطرح نفسه

  السورة كلها، أم تتميز كل قصة مبعجم خاص يتكرر فيها؟
ونقول إن هناك قامسا مشتركا من ناحية، ومتيزا لكل منها من ناحية أخرى؛ فأما 
األول فتكرار لفظ القول، كما سبق، هو القاسم املشترك بني هذه القصص اخلمس، 

  .يهوكذلك لفظ اجلاللة وما حييل إل. وال تتميز فيه قصة عن غريها
يف " الكهف"أما الثاين؛ فنجد أن قصة أهل الكهف تكرر فيها على سبيل املثال، لفظ 

  .ومل يذكر يف أي من القصص األخرى. 25، 17، 16، 11، 10، 9: ست آيات
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. 26، 19، 12أربع مرات يف اآليات " لبثوا"و. 19، 12 يف آيتني "البعث"وتكرر لفظ 
يف " ذات الشمال"يف موضعني، و" ذات اليمني"وكذلك . 13، 10 يف" الفتية"و

وا متيزت عن القصص . موضعني، وهذه األمناط مل تتكرر إال يف قصة أهل الكهف
  .األخرى

وكذلك . 40، 39، 33، 32يف اآليات " اجلنة"أما قصة الرجلني فتميزت بتكرار لفظ 
  .37، 34يف " قال له صاحبه"

، ومل تتكرر يف أي من "سجدوا"و" اسجدوا"كرر فيها وقصة السجود آلدم، ت
  )1(.القصص األخرى

 ومل 63، 61، 60يف اآليات " البحر"أما قصة موسى مع الرجل الصاحل فتكرر لفظ 
يف سبعة مواضع من " الصرب"وتكرر لفظ . يتكرر إال يف خامتة السورة يف آية واحدة

وكذلك لفظ . قصص األخرىومل يتكرر يف ال. القصة ليتناسب مع موضوع القصة
تكرر يف أربعة مواضع، دون غريها من القصص ليتناسب مع علم الرجل " العلم"

  .الصاحل وعدم علم موسى ذه األمور
 92، 89، 85ثالث مرات يف اآليات " تبع سبباا"أما قصة ذي القرنني فتميزت بتكرار 

  .94، 83آيتني يف " ذو القرنني" يف غريها من اآليات وكذا تكرر رومل تتكر
إذن مل يكن التكرار مطردا يف السورة؛ بل متيزت كل قصة بنمط معني أو معجم معني 

  . غريهاونتكرر فيها د
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ومنط آخر من التكرار يف رد العجز على الصدر؛ فاخلامتة متثل ردا على املقدمة اليت 
والوحي، وعن البشرى للمؤمنني باجلنة متثل الصدر؛ فكلتامها تتحدث عن الكتاب 

اتخذَ اللَّه ﴿: والنذير للكافرين بالنار، وعن الوحدانية؛ فإذا قال الكافرون يف املقدمة
ِإنما أَنا بشر ِمثْلُكُم يوحٰى ِإلَي أَنما ِإلَٰهكُم ِإلَٰه ﴿:  فإن اخلامتة ترد،04 اآلية ﴾ولَدا
اِحدا﴿ :، وإذا كان الكتاب يف املقدمة110 اآلية ﴾وجِعو لْ لَهعجي فإنه 01 اآلية ﴾لَم ،

. 109 اآلية ﴾الْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد كَِلمات ربي ولَو ِجئْنا ِبِمثِْلِه مددا﴿ :يف اخلامتة لينفذ
ه يف اخلامتة ، فإن)عبده(وإذا كانت املقدمة تذكر صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم بأنه 

وهكذا يرد عجز السورة على صدرها، . )بشر ِمثْلُكُم(يوضح صفة أخرى وهي أنه 
  )1(.مكررا للدالالت القائمة يف املوضعني

ومنط آخر من التكرار يف السورة يتمثل يف اآليات التفسريية ملا سبق، كما يف اآلية 
  .09 اآلية ﴾والرِقيِم كَانوا ِمن آياِتنا عجبا أَم حِسبت أَنَّ أَصحاب الْكَهِف﴿ :التاسعة

فإن اآليات اليت وردت بعدها قامت بتفسري تلك اآلية العجيبة اليت أشارت إليها اآلية 
:  ، وحىت قوله10 اآلية ﴾ِإذْ أَوى الِْفتيةُ﴿: التاسعة، وذلك التفسري بدأ من قوله تعاىل

﴿ا لَِب قُِل اللَّهِبم لَم2(.26 اآلية ﴾ثُواأَع(  
  :ومن اآليات اليت تكررت يف السورة كذلك قوله تعاىل

  .04 اآلية ﴾وينِذر الَِّذين قَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا﴿
  .26 اآلية ﴾أَحدا ما لَهم ِمن دوِنِه ِمن وِلي ولَا يشِرك ِفي حكِْمِه﴿
  .38 اآلية ﴾ِبربي أَحدا أُشِركلَِٰكنا هو اللَّه ربي ولَا ﴿
﴿ِني لَمتا لَيقُولُ ييا ودي أَحبِبر ِرك42 اآلية ﴾أُش.  
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﴿موا لَهِجيبتسي فَلَم مهوعفَد متمعز الَِّذين كَاِئيروا شادقُولُ ني موي52 اآلية ﴾و.  
﴿معِه فَلْيبو ِلقَاَء رجركَانَ ي نفَم اِحدو ِإلَٰه كُما ِإلَٰهمأَن ٰى ِإلَيوحاياِلحلًا صملَا  لْ عو

  .110 اآلية ﴾يشِرك ِبِعبادِة ربِه أَحدا
هنا أحيانا باللفظ، وكله بالداللة؛ فاآليات كلها تؤكد قضية عدم الشرك  فالتكرار

وقد عرضنا يف بداية حتليل السورة . باهللا، وأنه ال شريك له يف حكمه، وال ولد له
ثواب املؤمنني وعقاب الكافرين وأا تكررت يف لتكرار بعض اآليات اليت توضح 

  .الوحدات العشر للسورة
فوظيفة التكرار يف هذه السورة تأكدت يف كوا حققت متاسكا دالليا وشكليا ٭ 

وعرب التماسك الداليل بني . عرب تكرار الكلمات، والعبارات، واجلمل، واآليات
  )1(.وعرب اآليات التفسرييةاآليات، والقصص كذلك، وعرب رد العجز على الصدر، 

  ::التحليل النصي لسورة الكهف من خالل احلذفالتحليل النصي لسورة الكهف من خالل احلذف  --44
إن طبيعة القصص القرآين املعجز وما له من خصوصية متثل يف احلذف، تقتضي عدم 
الوقوف على كل التفاصيل، إذ إا تركز على اخلطوط البارزة للقصة، وتدع ما هو 

اق وتعاقب أحداث القصة، ويف هذا ثانوي للمتلقي ليحاول إدراكه من خالل السي
  .تفاعل واستمرارية بني النص واملتلقي

احملذوف من والنص القرآين نص مفتوح على دالالت غري ثابتة، وعليه خيتلف تقدير 
  .متلق إىل آخر، تبعا ألفق كل متلق
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  :ومن مناذج حذف االسم قوله تعاىل
- ﴿كَِلم تراكَبقُولُونَ ِإلَّا كَِذبِإنْ ي اِهِهمأَفْو ِمن جرخ05 اآلية ﴾ةً ت.  
  .14 اآلية ﴾لَقَد قُلْنا ِإذًا شطَطًا﴿ -
- ﴿ِهملَيا عنثَرأَع كَذَِٰلك21 اآلية ﴾و.  
  )1(.25 اآلية ﴾ِفي كَهِفِهم ثَلَاثَ ِمائٍَة ِسِنني وازدادوا ِتسعا ولَِبثُوا﴿ -

  .49 اآلية ﴾لَا يغاِدر صِغريةً ولَا كَِبريةً ِإلَّا أَحصاها ماِل هٰذَا الِْكتاِب. ..﴿
  : املوايل يوضح ذالكواجلدول
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يات  ألن الدليل املذكور لفظا داخل اآل25، 21، 14، 5ويالحظ التماسك يف النماذج 
 قُلنا، وكثري يف القرآن حذف مقول –يقولون، قوالً . فالكلمة هي عنصر القول، قوالً

 ال يظهر فيه التماسك بني 49بينما النموذج .  سنني– أَعثَرنا، سنني –القول، وعثوراً 
  )1(.عناصر هذه اآلية

 :وهناك منوذج آخر حلذف االسم، والدليل عليه يوجد يف سورة أخرى؛ قال تعاىل
  .48 اآلية ﴾ربك صفا لَقَد ِجئْتمونا كَما خلَقْناكُم أَولَ مرٍة وعِرضوا علَٰى﴿

  .94 اآلية ﴾ولَقَد ِجئْتمونا فُرادى كَما خلَقْناكُم أَولَ مرٍة﴿ :ويف األنعام
، ليصبح فالفراغ الذي يف آية الكهف يسد من خالل الدليل الذي يف آية األنعام

والدليل هنا خارجي . لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم فرادى أول مرة: التقدير
وهذا حيقق التماسك بني اآليات اليت يف سور . مقايل، ومن مث فاملرجعية خارجية

  .وهذا ما سنفصله بعد قليل. خمتلفة، وعليه يؤكد التماسك بني سور القرآن أيضا
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  :أما مناذج حذف الفعل، فمنها قوله تعاىل
  .18 اآلية ﴾ونقَلِّبهم ذَات الْيِمِني وذَات الشماِل﴿ -
  .99 اآلية ﴾بعضهم يومِئٍذ يموج ِفي بعٍض وتركْنا﴿ -
  )1(.100 اآلية ﴾وعرضنا جهنم يومِئٍذ ِللْكَاِفِرين عرضا﴿ -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 منطا حلذف أكثر من مجلة، وتنوين العوض 100ميكن أن نعد النموذج األول من اآلية 
يبني هذا؛ فبعد أن فرغ من بناء السد، وجاء وعد اهللا، وجعله دكا، ترك بعضهم 

  .ميوج يف بعض، وهذه كلها مجل حمذوفة دل عليها السياق اللغوي لآليات السابقة
وكذلك يف النموذج الثاين ربط بني آيتني . لتماسك بني أكثر من آيةويف هذا حتقيق ل
  .واملرجعية فيها كلها داخلية سابقة. من خالل احلذف
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ربنا آِتنا ِمن لَدنك رحمةً  فَقَالُوا﴿ :ومن مناذج حذف اجلملة أو أكثر قوله تعاىل
  .﴾11آذَاِنِهم ِفي الْكَهِف ِسِنني عددا   فَضربنا علَٰى10مِرنا رشدا وهيئْ لَنا ِمن أَ

فاستجبنا دعاءهم فضربنا، وهذا احلذف ميثل ربطا دالليا بني آية الدعاء وآية : أي
اإلجابة، ودل على احملذوف، السياق اللغوي؛ ومن مث فمرجعية هذا احملذوف داخلية 

  .سابقة
ل املرجعية اخلارجية للمحذوف؛ إذ إن الدليل يوجد خارج السورة؛ ومنوذج آخر ميث

أَكَفَرت ِبالَِّذي خلَقَك ِمن تراٍب ﴿ :يف سور أخرى، وذلك يف قوله تعاىل من الكهف
لًا ثُمجر اكوس طْفٍَة ثُمن 1(.37 اآلية ﴾ِمن(  
 13 ثُم جعلْناه نطْفَةً ِفي قَراٍر مِكٍني 12 طٍني ولَقَد خلَقْنا اِإلنسانَ ِمن ساللٍَة ِمن﴿: و

ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا العلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا املُضغةَ ِعظَاماً فَكَسونا الِعظَام لَحما 
  .املؤمنون ﴾14 ثُم أَنشأْنا خلْقًا آخر فَتبارك اُهللا أَحسن اخلاِلِقني

توضح اجلمل احملذوفة يف آية الكهف، ومن مث يسهم احلذف " املؤمنون"فآيات سورة 
وللمتلقي دوره يف مالحظة هذا التكامل . يف حتقيق التماسك بني آيات السور املختلفة

  .بني آيات السورتني
 20وكما سبق القول إن القصص يتميز حبذف عناصر كثرية؛ فيقول تعاىل يف اآلية 

 ﴾تفِْلحوا ِإذًا أَبدا يظْهروا علَيكُم يرجموكُم أَو يِعيدوكُم ِفي ِملَِّتِهم ولَن ِإنهم ِإنْ﴿
  ﴾...وكَذَِٰلك أَعثَرنا علَيِهم ِليعلَموا أَنَّ وعد اللَِّه حق﴿ :21ويف اآلية 
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فذهب أحد أهل الكهف ليحضر هلم طعاما، : ملرحلتني حمذوفات تقديرهافبني هاتني ا
. فشعر به الناس مث اتبعوه إىل الكهف، مث عثروا على أصحابه، وكذلك أعثرنا عليهم

لكن هذه اجلملة احملذوفة ميكن للمتلقي إدراكها من خالل تعاقب األحداث يف سياق 
 القوي للمتلقي يف تقدير احملذوف، وهذا يف ضوء التحليل النصي يربز األثر. القصة

وهذا كثري . ومن مث العثور على املعىن الكلي للنص بتفاصيله كلها؛ املذكورة واحملذوفة
  )1(.يف القصص الكرمي يف كتاب اهللا تعاىل

  .﴾...فَأْووا ِإلَى الْكَهِف﴿ :16وقد حدث هذا يف القصة نفسها يف اآلية 
على آذام، فغشيهم النوم، فلبثوا فيه ثالث مئة فذهبوا إىل الكهف، وضرب اهللا : أي

  .19 اآلية ﴾وكَذَِٰلك بعثْناهم﴿ :سنني وازدادوا تسعا، مث بعثهم اهللا
اتبعتِني فَلَا تسأَلِْني عن شيٍء حتٰى أُحِدثَ لَك  قَالَ فَِإِن﴿ :ومنوذج آخر يف قوله تعاىل

  .70 اآلية ﴾ِمنه ِذكْرا
  .71 اآلية ﴾حتٰى ِإذَا رِكبا ِفي السِفينِة فَانطَلَقَا﴿ :ول مباشرةمث يق
فال شك ... فقبل موسى عليه السالم هذا الشرط، مث اتبع الرجل الصاحل، فانطلقا: أي

أن السياق له أمهية يف ملء هذه الفراغات، وهذا السياق من بني أمناط الكفاءة اليت 
  .للنصجيب أن تتوافر لدى املتلقي 

  .71 اآلية ﴾حتٰى ِإذَا رِكبا ِفي السِفينِة خرقَها فَانطَلَقَا﴿: وكذلك قوله تعاىل
فعلم أن هناك ملكا جبارا يأخذ كل سفينة غصبا، فخرقها، فلم تستطع السري يف : أي

وهذه كلها أمور أو أحداث ثانوية بالنسبة . البحر، فتركها أهلها، وجنوا من هذا امللك
وهذه املكمالت احملذوفة، من . ، وهو إحداث اخلرق يف السفينةسيدث الرئيللح

  )2(.وظيفة املتلقي معرفتها حىت تكتمل صور النص الداللية يف ذهنه
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ومل يقف هذا احلذف عند القصص، بل يف أحداث مرتبطة بأمر ما، مثل الذي حدث 
فَاختلَطَ ﴿: خلق اإلنسان، وكذلك هنا يف مراحل منو النبات إذ يقول تعاىليف مراحل 

احيالر وهذْرا تِشيمه حبِض فَأَصالْأَر اتب45 اآلية ﴾ِبِه ن.  
وهذه . فاخضر، ومنا، وأمثر، ونضج مثره، مث يبس، فأصبح هشيما تذروه الرياح: أي

  .ذه املراحل على أرض الواقعاملراحل تعتمد على مالحظة املتلقي هل
إذن أسهم احلذف بأنواعه يف حتقيق متاسك هذه السورة، وبيان مهمة املتلقي يف ملء 
الفراغات املُسببة عن احلذف، ومن مث فك شفرة النص، والعثور على املعىن الكامل 

  )1(.له
إن ما ميكننا أن نصل إليه كاستنتاج هو أن كل آلية من آليات االتساق قد ٭ 

أسهمت بوظيفتها ومن موقعيتها بنصيب وافر مع بقية اآلليات األخرى يف إقامة صرح 
مع اإلشارة إىل أنه قد حيدث أال تتوفر . وحتقيق متاسكها) سورة الكهف(هذه املدونة 

كل هذه اآلليات يف نص واحد، لكن هذا ال مينع من توحد أجزاء هذا النص 
لوصل، وما مل يفعله الوصل فعله احلذف أو مل يتسق باإلحالة اتسق با ومتاسكه، فما

غريه، فاملهم أنه إذا غابت وسيلة ما حيدث ا االتساق ال بد من إجياد غريها، وعلى 
  .املتلقي فقط أن يبحث وجيتهد على اكتشافها والتنقيب عنها
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  ل الثالثل الثالثالفصالفص
التحليل السياقي لسورة التحليل السياقي لسورة ""

  ""الكهفالكهف
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  حول سورة الكهفحول سورة الكهف  --11
   متهيد متهيد--
   سبب الرتول سبب الرتول--
  بنية السورة من خالل بعض املفسرينبنية السورة من خالل بعض املفسرين  --22
   بنية السورة من خالل الرازي بنية السورة من خالل الرازي--أأ

   بنية السورة من خالل الطاهر بن عاشور بنية السورة من خالل الطاهر بن عاشور--بب
  بنية السورة من خالل سيد قطببنية السورة من خالل سيد قطب  --جج
  ةةحول بعض السياقات الواردة يف السورحول بعض السياقات الواردة يف السور  --33
  البنية اخلطابية يف السورةالبنية اخلطابية يف السورة  --44
  بنية السورة كجواببنية السورة كجواب  --55
  التناسب بني القصص الواردة يف السورةالتناسب بني القصص الواردة يف السورة  --66
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حياول هذا الفصل أن يستغل أو يستثمر بعض مستجدات التحليل اللساين للنصوص 
ويستفيد يف حتليله من مفهوم النص كوحدة معنوية . العامة، والتحليل التداويل خاصة

 نصية –يا عند القارئ بناًء على معطيات نصية داخلية ومعطيات خارج تتبلور تدرجي
  .)املستوى التداويل(

  :وعلى هذا األساس سينصب اهتمامنا على حتليل سورة الكهف
  .داخليا باعتبارها كُال حيقق اخلاصيتني األساسيتني ومها االتساق واالنسجام -
 باعتبارها جوابا على )اخلارجية(خارجيا من خالل ربطها باملعطيات الالنصية  -

  .سؤال ذي شقني وجه للنيب صلى اهللا عليه وسلم يتعلق بأهل الكهف وبذي القرنني
  ::حول سورة الكهفحول سورة الكهف  --11

  ::متهيدمتهيد
أخذت السورة امسها من قصة أصحاب الكهف، فقد مساها رسول اهللا صلى اهللا  -

ء عن النيب صلى اهللا روى مسلم وأبو داوود عن أيب الدردا. عليه وسلم سورة الكهف
: ، ويف رواية ملسلم»من حِفظ عشر آيات من أول سورة الكهف«: عليه وسلم قال

  )1(.»من آخر الكهف، عِصم من فتنة الدجال«
الكهف يف قصة الفتية كان فيه جنام مع إن ظاهره كان يوحي بالرعب والظلمة ٭ 

اللَّه فَأْووا  موهم وما يعبدونَ ِإلَّاوِإِذ اعتزلْت﴿: لكنه مل يكن كذلك إمنا كان العكس
  .16 اآلية ﴾ويهيئْ لَكُم ِمن أَمِركُم ِمرفَقًا ِإلَى الْكَهِف ينشر لَكُم ربكُم ِمن رحمِتِه

فالكهف يف السورة ما هو إال تعبري عن العصمة من الِفنت قد تكون أحيانا باللجوء إىل 
بدا األمر خميفا، وهو رمز الدعوة إىل اهللا، فهو كهف الدعوة، وكهف اهللا حىت لو 

  . وهي العصمة من الفنت)الكهف(التسليم هللا، وهلذا مسيت سورة 
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  .رينهي سورة مكية يف قول مجيع املفس -
  .نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى -
  .وهي الثامنة والستون يف ترتيب الرتول -
نزلت سورة (: روى الديلمي يف مسند الفردوس عن أنس قال. نزلت مجلة واحدة -

  )1(.)الكهف مجلة معها سبعون ألفا من املالئكة

فاحتة واألنعام وسبأ  باإلضافة إىل ال)احلمد هللا(هي إحدى مخس سور بدأت جبملة  -
  .وفاطر
تروي السورة أربع قصص من روائع القصص القرآين : يغلب عليها الطابع القصصي -

وهي قصة أهل الكهف، وقصة صاحب اجلنتني، وقصة موسى مع اخلضر، وقصة ذي 
  .القرنني

 ::سبب الرتولسبب الرتول  ••
ا أمههم أن املشركني مل" الطاهر بن عاشور"جاء يف تفسري التحرير والتنوير لصاحبه 

أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم، وازدياد عدد املسلمني معه، وكثر تساؤل القبائل 
العربية عن أمر دعوته، فبعثوا النضر بن احلارث، وعقبة بن أيب معيط إىل أحربا اليهود 

أي صفام، (باملدينة يسألوم رأيهم يف دعوته، باعتبار معرفتهم علم األنبياء 
سلوه عن ثالث؟ فإن أخربكم ن فهو نيب وإن :  هلم أحبار اليهود، فقال)وعالمام

سلوه عن فتية ذهبوا يف الدهر األول ما كان أمرهم؟ وسلوه . مل يفعل فالرجل متقول
  لوه عن الروح ما هي؟أعن الرجل الطواف الذي طاف األرض شرقا وغربا؟ وس

  
  
  
  
  
  

 .242.نفسه، ص) 1(



 - 107 - 

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسألوه عن هذه الثالثة، فجاء مجع من املشركني إىل رسول
وهو ينتظر (أخربكم مبا سألتم عنه غدا : فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فمكث رسول اهللا .  ومل يقل إن شاء اهللا)وقت نزول الوحي حبسب عادة يعلمها

عشر يوما مخسة : صلى اهللا عليه وسلم ثالثة أيام ينتظر الوحي، وقال ابن إسحاق
وعدنا حممد غدا وقد أصبحنا اليوم عدة أيام ال خيربنا بشيء : فأرجف أهل مكة وقالوا

مما سألناه عنه، حىت أحزن ذلك رسول اهللا وشق عليه، مث جاء جربيل عليه السالم 
  )1(.بسورة الكهف

  :إن املتأمل هلذه الرواية ميكنه أن يستخلص ما يلي
  . عن أمر الدعوة، ليتأكدوا من حقيقتها)املشركون(هناك باحث أوسائل  -1
  . مع سبق معرفتهم ملا يسأل عنه)اليهود(مقترح األسئلة  -2
  .اقتراح أسئلة دون غريها يوحي بأن املوجه له السؤال يعجز عن اإلجابة -3
  .السؤال موجه للنيب صلى اهللا عليه وسلم -4
  .هناك ثالث أسئلة طرحت على النيب صلى اهللا عليه وسلم -5
  .وعد النيب صلى اهللا عليه وسلم باإلجابة عنها -6
  .)ثالثة أيام أو مخسة عشر يوما(تأخر الوحي  -7
  .املقام مقام اختبار -8

ثالث حماوالت لبلورة هذه السورة، انطالقا من أن " مفتاح بن عروس"يقدم الباحث 
وىل من هذه فاحملاولة األ. صناعة االنسجام تبىن على معطيات نصية ومعطيات ال نصية

تفسري (يف " للطاهر بن عاشور"، والثانية )التفسري الكبري(يف " للرازي"احملاوالت 
  ".لسيد قطب ")يف ظالل القرآن(، أما الثالثة )التحرير والتنوير

  
  
  

  .243-242.املرجع السابق، ص: ينظر الطاهر بن عاشور) 1(
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وسنعرض ). السورة(لية للنص ولعل اجلامع هلؤالء املفسرين هو تقاطعهم يف النظرة الك
  )1(:فيما يلي هذه البنيات عند كلٍّ منهم كما وردت مرتبة سلفا

  )2(:: بنية السورة من خالل الرازي بنية السورة من خالل الرازي--أأ
  
  
  
  
  
  
  

 ﴾واتلُ ما أُوِحي ِإلَيك﴿: يشري الرازي يف إشارة أوىل حني يصل إىل تفسري قوله تعاىل
وِإذْ قُلْنا ِللْمالِئكَةَ اسجدوا ﴿: ويعود يف حصيلة أخرى عند تفسريه لقوله تعاىل

ماعلم أن هذه اآلية إىل قصة موسى :  لريبط اجلزء الثالث باملقام يقول﴾...آلد
  .واخلضر كالم واحد يف قصة واحدة

واإلشارة الثالثة حني يصل إىل قصة موسى، ويربطها من جهة باملقام باعتبار أن 
موقف (ة أخرى يربطها بالسياق السابق مقترحي السؤال كانوا خمطئني، ومن جه

  .)قصة ذي القرنني( وبالسياق الالحق )املشركني من أغنياء املسلمني
  
  
  
  
  
  

ملتقى علم (، جملة اللغة واألدب، جامعة اجلزائر )سورة الكهف منوذجا(يف عالقة النص باملقام : ينظر مفتاح بن عروس) 1(
  .300.م، ص1999ديسمرب -هـ1420شعبان -14، العدد )النص
  .302-301.يف عالقة النص باملقام، ص: ينظر مفتاح بن عروس) 2(
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  )1(::عاشورعاشوربن بن  بنية السورة من خالل الطاهر  بنية السورة من خالل الطاهر --بب

  
  
  
  
  

  
  )2(::))يف ظالل القرآنيف ظالل القرآن((بنية السورة من خالل سيد قطب بنية السورة من خالل سيد قطب   --جج

  :يركز سيد قطب يف تفسريه للسورة على نقطتني هامتني
تصحيح العقيدة، ومنهج النظر (ور العقدية احملور املوضوعي للسورة يرتبط باألم -1

  )...والفكر
  غلبة العنصر القصص على هذه السورة -2

  :وبناء على النقطة األوىل حنصل على
  تقسيم السياقات حبسب املوضوعات: الكهف

  
  
  
  
  
  
  

  .303.املرجع السابق، ص) 1(
 .305-304.نفسه، ص) 2(
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  )1(:وعلى ضوء النقطة الثانية حنصل على
  
  
  

  
  

  :: حول بعض السياقات الواردة يف السورة حول بعض السياقات الواردة يف السورة--33
ميكن أن نسلط الضوء على بعض السياقات اليت هلا عالقة بالسورة ككل باعتبارها 
جوابا على األسئلة اليت طرحت على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وتتميز هذه السياقات 

قا مما جاء هذه السياقات انطال" مفتاح بن عروس"ويتناول الباحث . خباصية املرجعية
  )2(.يف كتب بعض املفسرين

  :: السياق األول السياق األول--أأ
  .﴾أَم حِسبت أَنَّ أَصحاب الْكَهِف والرِقيِم كَانوا ِمن آياِتنا عجبا﴿: قوله عز وجل

ذكر من (: يظهر أن الزخمشري قد ربط هذا السياق مبا هو سابق عليه بالصورة التالية
مبا خلق فوقها من األجناس اليت ال حصر هلا وإزالة ذلك اآليات الكلية تزيني األرض 
يعين أن ذلك من قصة أصحاب الكهف  ﴾أَم حِسبت﴿كله كأن مل يكن مث قال 

  )3(.)وإبقاء حيام مدة طويلة
  
  
  
  
  
  

 .306.السابق، ص) 1(
  .307.يف عالقة النص باملقام، ص: ينظر مفتاح بن عروس) 2(
 الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل وعيون األقاويل يف وجه التأويل، دار الكتاب العريب، :حممود بن عمر الزخمشري) 3(
 .243.، ص02لبنان، ج-م، بريوت1987-هـ1407، 03ط
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 اعلم أن القوم تعجبوا من قصة أصحاب الكهف(أما الرازي فنظرته مغايرة، يقول  -
 أم: قال تعاىلوسألوا عنها الرسول صلى اهللا عليه وسلم على سبيل االمتحان ف

 حسبت أم كانوا عجبا من آياتنا فقط، فال حتسنب ذلك فإن آياتنا كلها
    )1(.)...عجب

خطاب لسيد ... (: ﴾أَم حِسبت﴿ويورد األلوسي حمددا مرجعية الضمري يف 
وأريد من ... املخاطبني صلى اهللا عليه وسلم واملقصود غريه كما ذهب إليه غري واحد

  )2(.)...اهللا عليه وسلماخلطاب غريه صلى 
ليس أصحاب الكهف من (: ويدرج الطاهر بن عاشور يف تفسريه له موضحا -

  )3(.)أعجب آياتنا بال هناك ما هو أعجب منها
  :: السياق الثاين السياق الثاين--بب

  .﴾نحن نقُص علَيك نبأَهم ِبالْحق﴿: قوله تعاىل
ر خطي يراعي فيه توزيع  إىل هذا السياق من منظو)4(ينظر الطاهر بن عاشور -

حنن ال غرينا نسرد عليك خربا طويال : األحداث اللغوية، وحياول قراءته ذه الكيفية
  .فيه أمهية وله شأن

 إشارة إىل أن يف عهده صلى اهللا عليه وسلم )باحلق(ويضيف األلوسي أن التقيد  -
  )5(.هناك من يقص نبأهم ولكن ليس باحلق

  
  

، 11لبنان، ج-م، بريوت1981-هـ1401، 01ري الكبري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طالتفس: حممد الرازي) 1(
 .83.ص
، 15م، ج1983-هـ1403روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، دار الفكر، بريوت، : حممود األلوسي) 2(

  .209-208.ص
  .259. ص،15تفسري التحرير والتنوير، ج: الطاهر بن عاشور) 3(
 .271.، ص15نفسه، ج) 4(
  .16.، ص15روح املعاين، ج: األلوسي) 5(
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  )1(::السياق الثالثالسياق الثالث  --جج
  .﴾علَيكُم ِمنه ِذكْرا ويسأَلُونك عن ِذي الْقَرنيِن قُلْ سأَتلُو﴿: قوله تعاىل

سورة  وهذا دليل على أن هذا الكالم مما جاءت ال﴾يسأَلُونك﴿افتتحت اآلية بـ  -
  .لتجيب عنه

  .ورد التعبري بصيغة االستقبال السترجاع الصورة املاضية -
  :ميكن جتسيد هذه اإلحاالت يف السياق كما يلي

  ويسألونك عن ذي القرنني
  
  
  
  
  
  
  )2(:: السياق الرابع السياق الرابع--دد

       .﴾علَيكُم ِمنه ِذكْرا قُلْ سأَتلُو﴿: قوله عز وجل
  املسؤول فاقد اجلواب      -
  .)قل(ال تتجاوز وظيفة املسؤول التبليغ عن الذي صدر منه الفعل  -
 أي ما به التذكر )ذكر(يتمثل السؤال يف البحث عن تفاصيل القصة واجلواب عنه  -

  .كما يقول الطاهر بن عاشور
  
  
  

  .313-312.يف عالقة النص باملقام، ص: ينظر مفتاح بن عروس) 1(
  .314.النص باملقام، صيف عالقة : ينظر مفتاح بن عروس) 2(
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  :: البنية اخلطابية يف السورة البنية اخلطابية يف السورة--44
إن املتأمل يف سورة الكهف ميكنه حتديد جمموعة من البنيات اخلطابية الصغرى اليت 

  )1(:تشكل يف النهاية بنية كربى ختدم السورة باعتبارها جوابا، وهذه البنيات هي
إن يقولون إال كذبا .. .احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب: البنية األوىل -
  .)"اهللا"منصب على املتكلم الكالم (

 وظيفة فعلية          }    يف تأسف النيب وحتسره على عدم إميان قومه{... فلعلك: البنية الثانية -
  .)الكالم منصب على املخاطب(      .ال تبخع

  .}قصة أصحاب الكهف باختصار{... أم حسبت: البنية الثالثة -
اطب عام وحيدد فقط بصفته أي من حسب أن أصحاب الكهف أعجب آيات املخ(

  .)اهللا
  }قصة أصحاب الكهف تفصيال{... حنن نقص عليك: البنية الرابعة -
  .)تبليغ للرسول(
  .وظيفة تبليغية }     قل ريب أعلم بعدم: البنية اخلامسة -
  . وظيفة فعلية}     مسألة ربط الغيب باهللا{ال تقولن : البنية السادسة -
  .وظيفة تبليغية}      مسألة مدة لبثهم{قل: البنية السابعة -
  .وظيفة فعلية}     أمر بتالوة القرآن{واتلُ : البنية الثامنة -
  .وظيفة فعلية}     أمر بصرب نفسه مع الذين يدعون{واصرب : البنية التاسعة -

  .رم بالغداة والعشي
  .وظيفة فعلية}     د عيناك عنهموال تع: البنية العاشرة -
  .وظيفة تبليغية}     حتديد مصدر احلق{وقُل : البنية احلادية عشر -
  .وظيفة تبليغية    }قصة الرجلني أو صاحب اجلنتني{واضرب هلم : البنية الثانية عشر -
  .وظيفة تبليغية}     مثل احلياة الدنيا{واضرب هلم : البنية الثالثة عشر -

  

  .316-314.نفسه، ص) 1(
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  . وظيفة تبليغية}     قصة إبليس{وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا : البنية الرابعة عشر -
  .)أذكر(على تقرير 

 وظيفة } قصة موسى مع العبد الصاحل{... وإذ قال موسى: البنية اخلامسة عشر -
  الصاحل. تبليغية

  .)أذكر(على تقرير 
  .وظيفة تبليغية}        قصة  ة ذكر من ذي القرننيتالو{قل : البنية السادسة عشر -

  .  ذي القرنني
  .وظيفة تبليغية}     حتديد مفهوم األخسرين{قل : البنية السابعة عشر -
  .وظيفة تبليغية}     عدم اإلحاطة بعلم اهللا{قل : البنية الثامنة عشر -
  } عن طريق الوحيبشرية الرسول وارتباطها بالسماء{قل : البنية التاسعة عشر -

  .وظيفة تبليغية
  : من املالحظات تتعلق بالسورة كجوابوميكن اخلروج جبملة

وحتسن .  الوحي، وتتحدد وظيفة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف التبليغمسألة -1
  )1(.اإلشارة إىل أن هذا التبليغ مرتبط باألفعال اليت تدعو إىل االمتثال أمرا ويا

تقرير احلمد هللا كان الوحي فيه هو العلة اليت تسند هذا افتتحت السورة ب -2
  .االفتتاح

  
  

واختتم أيضا مبسألة الوحي، ولكن يف هذه املرة بشكل مزدوج، فهي جتسد يف الفعل 
ِإنما أَنا بشر ِمثْلُكُم  قُلْ﴿: )إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل(:  مث يف مقول القول﴾قُلْ﴿

ٰى ِإلَيوح2(﴾...ي(  
  
  

  .317.يف عالقة النص باملقام، ص: ينظر مفتاح بن عروس) 1(
  .320.ص. ن.م) 2(
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وتظهر مسألة الوحي أيضا يف أن الذي وجهت إليه األسئلة ما هو إال مبلغ،  -3
 ربه مبا يوصل الناس إليه ويف ذلك جنام، ويبلغ أنه رساالتوتبليغه مزدوج، يبلغ 
   )1(.المتثال يدخل يف دائرة اخلطاب باواألمرمبلغ ألن األمر بالتبليغ 

  ::بنية السورة كجواببنية السورة كجواب  --44
بداية . سنعرض يف هذه النقطة إىل مدى عالقة السورة باجلواب عن األسئلة املطروحة

إذا نظرنا إىل سورة الكهف من منظور أا جواب على أسئلة طرحت على النيب صلى 
مطابقة مع الزيادة من جهة اهللا عليه وسلم، جندها يف الوقت نفسه عدوال من جهة، و

  :غري أن اجلواب يف السورة مل حيقق الشكل التايل. أخرى
  
  
  

فالسؤاالن اللذان وجها إىل النيب صلى اهللا عليه . وإمنا حدث تكسري هلذا الترتيب
وكان من . وسلم كانا يتعلقان بأهل الكهف وذي القرنني وطرحهما كان متزامنا

  .زامنةاملفروض أن تكون اإلجابة مت
 )"أ( والسؤال عن ذي القرنني هو )'أ(ولو اعتربنا أن السؤال عن أهل الكهف هو 

  :فإننا نتحصل وفقا للشكل السابق على
  

  )2(".ب' ب           "أ' أ                              
  اجلوابان         السؤاالن                           
  
  
  
  
  

  .320. املرجع السابق، ص:ينظر مفتاح بن عروس) 1(
  .323.نفسه، ص) 2(
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. لكن ما جنده يف سورة الكهف ليس تابعا للجوابني وإمنا وردت فواصل بينهما
  :والتمثيل هلذا اجلواب مع السؤال يكون باملخطط التايل

  
  
  
  
  
  

  ::خنرج من هذا املخطط جبملة من املالحظات
ألول، أنه قبل أن يعرض  وهو رمز اجلواب ا)'ب(تظهر املالحظة األوىل يف  -1

أَم حِسبت أَنَّ ﴿اجلواب يقدم له مبسألتني تتعلق األوىل بأصحاب الكهف كآية 
وترتبط الثانية بايب إذ يربط . ﴾والرِقيِم كَانوا ِمن آياِتنا عجبا أَصحاب الْكَهِف

  )1(.﴾نحن نقُص علَيك نبأَهم ِبالْحق﴿اجلواب باحلق 
علَيكُم ِمنه  قُلْ سأَتلُو﴿:  فإنه وصف اجلواب بالذكر)"ب(أما يف اجلواب الثاين 

  .)اإلجابة عن أمور توصله إىل التذكر( ،﴾ِذكْرا
قصة اجلنتني وبعض ": وب'  أما املالحظة الثانية فهي ما ورد بني اجلوابني ب-2

طُِرح سؤاالن عن قصتني، فالذي . اإلشارات إىل قصة إبليس وقصة موسى مع اخلضر
ويف هذا تعريض بالذين طرحوا هذين السؤالني ألم كانوا . واجلواب مخس قصص

  )2(.يتصورون أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يعجز عن اإلجابة
  
  
  

  .324.املرجع السابق، ص) 1(
  .325.نفسه، ص) 2(
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ر بداية واية واملالحظة األخرية هي أن اجلوابني أغلقا من اليمني ومن اليسا -
  )1(:ووسطا، وهو ما يوضحه الشكل التايل

  
  
  
  
  

 من حيث )"وب' ب( مع اجلوابني )2س(ويف هذا اإلغالق يتشاكل السياق الثاين 
 من )3س( و)1س(، ويتشاكل )قصة اجلنتني، قصة إبليس، قصة موسى(أنه قصص 

على أن املسألة ويكون هذا اإلغالق النهائي تأكيدا . حيث ارتباطُهما مبسألة الوحي
كلها مسألة وحي من عند اهللا وما حممد صلى اهللا عليه وسلم إال رسول مكلف بتبليغ 

  .رساالت ربه
يتمثل اإلغالق األول يف اجلواب عن الشق األول من السؤال الذي وجه للنيب صلى  -

، وكذلك األمر فيما يتعلق باإلغالق الثاين )قصة أصحاب الكهف(اهللا عليه وسلم 
ثيل لإلجابة عن الشق الثاين من السؤال الذي طرح على النيب صلى اهللا عليه فهو مت
  .)قصة ذي القرنني(وسلم 

قصة اجلنتني، وبعض (: )"وب' ب(أما اإلغالق الثالث فهو ما ورد بني اجلوابني 
وهي زيادة، فالذي طُِرح . )اإلشارات إىل قصة إبليس، وقصة موسى مع اخلضر

ويف هذا تعريض بالذين طرحوا هذين . ب مخس قصصسؤاالن عن قصتني واجلوا
وكأن . السؤالني كانوا يتصورون أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سيعجز عن اإلجابة

  .األمر قضي وأغلق بصفة ائية بعد الرد على األسئلة املطروحة
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  ::صص يف السورةصص يف السورة التناسب الوارد بني الق التناسب الوارد بني الق--55
ففي أوهلا جتيء قصة أصحاب الكهف، . القصص هو العنصر الغالب يف هذه السورة

ويف وسطها جتيء قصة موسى . وبعدها قصة اجلنتني، مث إشارة إىل قصة آدم وإبليس
  .مع العبد الصاحل، ويف ايتها قصة ذي القرنني

دور حوله سياقها، فهو أما احملور املوضوعي للسورة الذي ترتبط به موضوعاا، وي
  .تصحيح العقيدة، وتصحيح منهج النظر والفكر، وتصحيح القيم مبيزان هذه العقيدة

  ::تصحيح العقيدةتصحيح العقيدة  --11--55
  )1(.فيقرره بدؤها وختامها

ِذر قَيما ِلين٭ولَم يجعلْ لَه ِعوجا الْحمد ِللَِّه الَِّذي أَنزلَ علَٰى عبِدِه الِْكتاب﴿: يف البدء
رشبي؛ وهنلَد ا ِمنِديدا شأْسا  برأَج ماِت أَنَّ لَهاِلحلُونَ الصمعي الَِّذين وِمِننيالْم

ما لَهم ِبِه ِمن ِعلٍْم ولَا ٭وينِذر الَِّذين قَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا٭ماِكِثني ِفيِه أَبدا٭حسنا
اِئِهما. ِلآبقُولُونَ ِإلَّا كَِذبِإنْ ي اِهِهمأَفْو ِمن جرخةً تكَِلم ترسورة الكهف .﴾كَب 

01/05.  
ِإنما أَنا بشر ِمثْلُكُم يوحٰى ِإلَي أَنما ِإلَٰهكُم ِإلَٰه واِحد، فَمن كَانَ  :قُلْ﴿: ويف اخلتام

ملْ عمعِه فَلْيبو ِلقَاَء رجراياِلحا لًا صدِه أَحبِة رادِبِعب ِركشلَا ي110  اآلية﴾و.  
وهكذا يتساوق البدء واخلتام يف إعالن الوحدانية وإنكار الشرك، وإثبات الوحي، 

  . املطلق بني الذات اإلهلية وذوات احلوادثزوالتميي
  :ويلمس سياق السورة هذا املوضوع مرات كثرية يف صور خمتلفة

ربنا رب السماواِت ﴿: ة أصحاب الكهف يقول الفتية الذين آمنوا برمففي قص -
  .14  اآلية﴾ِإلَٰها، لَقَد قُلْنا ِإذًا شطَطًا والْأَرِض لَن ندعو ِمن دوِنِه

  

لد الرابع م، ا1985-هـ1405يف ظالل القرآن، دار الشروق، الطبعة الشرعية احلادية عشرة، : ينظر سيد قطب) 1(
  .2257-2256.، ص15اجلزء ). 18-12ويضم األجزاء (
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 ﴾ اآليةأَحدا ما لَهم ِمن دوِنِه ِمن وِلي ولَا، يشِرك ِفي حكِْمِه﴿: ويف التعقيب عليها
26.  
أَكَفَرت ِبالَِّذي خلَقَك ﴿: ويف قصة اجلنتني يقول الرجل املؤمن لصاحبه وهو حياوره -

ت ِمناٍب ثُملًا رجر اكوس طْفٍَة ثُمن ٭ِمنِركلَا أُشي وبر اللَّه وا ها لَِٰكندي أَحبِبر ﴾
37/38.  

 وما كَانَ ولَم تكُن لَه ِفئَةٌ ينصرونه ِمن دوِن اللَِّه﴿: ويف التعقيب عليها
  )1(.43/44 ﴾وخير عقُبا حق هو خير ثَوابا ِللَِّه الْهناِلك الْولَايةُ٭منتِصرا

نادوا شركَاِئي الَِّذين زعمتم، فَدعوهم : ويوم يقُولُ﴿: ويف مشهد من مشاهد القيامة
  .52  اآلية﴾فَلَم يستِجيبوا لَهم، وجعلْنا بينهم موِبقًا

الَِّذين كَفَروا أَنْ يتِخذُوا ِعباِدي ِمن دوِني  أَفَحِسب﴿: ويف التعقيب على مشهد آخر
  .102  اآلية﴾أَوِلياَء؟ ِإنا أَعتدنا جهنم ِللْكَاِفِرين نزلًا

  )2(::تصحيح منهج الفكر والنظرتصحيح منهج الفكر والنظر  --22--55
فيتجلى يف استنكار دعاوى املشركني الذين يقولون ما ليس هلم به علم، والذين ال 

ون على ما يقولون بربهان، ويف توجيه اإلنسان إىل أن حيكم مبا يعلم وال يتعداه، يأت
  .م له به فليدع أمره إىل اهللاوما ال عل

ما لَهم ِبِه ِمن ِعلٍْم ولَا ٭وينِذر الَِّذين قَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا﴿: ففي مطلع السورة
اِئِهم04/05 ﴾ِلآب.(  

لَولَا يأْتونَ . آِلهةً هٰؤلَاِء قَومنا اتخذُوا ِمن دوِنِه﴿: الكهف يقولونوالفتية أصحاب 
  .15  اآلية﴾علَيِهم ِبسلْطَاٍن بيٍن

  
  
  
  

 .2257.املرجع السابق، ص) 1(

 .املرجع السابق، الصفحة نفسها) 2(



 - 120 - 

ربكُم أَعلَم : واقَالُ﴿: وعندما يتساءلون عن فترة لبثهم يف الكهف يكلون علمها هللا
ما لَِبثْت19  اآلية﴾ِبم.  

ثَلَاثَةٌ : سيقُولُونَ﴿: ويف ثنايا القصة إنكار على من يتحدثون عن عددهم رمجا بالغيب
سبعةٌ :  ويقُولُونَ- رجما ِبالْغيِب -خمسةٌ ساِدسهم كَلْبهم : راِبعهم كَلْبهم؛ ويقُولُونَ

ِفيِهم ِإلَّا ِمراًء  ربي أَعلَم ِبِعدِتِهم ما يعلَمهم ِإلَّا قَِليلٌ؛ فَلَا تماِر قُلْ. اِمنهم كَلْبهموثَ
  .22  اآلية﴾ظَاِهرا، ولَا تستفِْت ِفيِهم ِمنهم أَحدا

ها عليه ويف قصة موسى مع العبد الصاحل عندما يكشف له عن سر تصرفاته اليت أنكر
  . فَيِكل األمر فيها هللا.82  اآلية﴾رحمةً ِمن ربك وما فَعلْته عن أَمِري﴿: موسى يقول

  )1(::تصحيح القيم مبيزان العقيدةتصحيح القيم مبيزان العقيدة  --33--55
فريد يف مواضع متفرقة، حيث يرد القيم احلقيقية إىل اإلميان والعمل الصاحل، ويصغر ما 

 ما على األرض من زينة إمنا فكل. اليت تبهر األنظارعداها من القيم األرضية الدنيوية 
ما علَى الْأَرِض ِزينةً لَها  ِإنا جعلْنا﴿: جعل لالبتالء واالختبار، وايته إىل فناء وانطفاء

  .07/08 ﴾وِإنا لَجاِعلُونَ ما علَيها صِعيدا جرزا٭ِلنبلُوهم أَيهم أَحسن عملًا
والفتية املؤمنون . ى اهللا أوسع وأرحب، ولو أوى اإلنسان إىل كهف خشن ضيقومح

 ِإلَّا -وِإِذ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ ﴿: أصحاب الكهف يقولون بعد اعتزاهلم لقومهم
ئْ لَ- اللَّهيهيِتِه، ومحر ِمن كُمبر لَكُم رشنِف يوا ِإلَى الْكَهفَقًا فَأْوِمر ِركُمأَم ِمن كُم﴾ 
  .16 اآلية
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واخلطاب موجه إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم ليصرب نفسه مع أهل اإلميان؛ غري 
واصِبر نفْسك مع الَِّذين يدعونَ ربهم ﴿مبال بزينة احلياة الدنيا وأهلها الغافلني عن اهللا 

ِبالْغ ِطعلَا تا، ويناِة الديةَ الْحِزين ِريدت مهنع اكنيع دعلَا تو ،ههجونَ وِريدي ِشيالْعاِة ود
الْحق ِمن ربكُم فَمن : وقُِل٭من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ِذكِْرنا؛ واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطًا

  .28/29 ﴾ومن شاَء فَلْيكْفُِر لْيؤِمنشاَء فَ
وكيف جيبه . وقصة اجلنتني تصور كيف يعتز املؤمن بإميانه يف وجه املال واجلاه والزينة

: صاِحبه وهو يحاِوره قَالَ لَه﴿ )1(:صاحبها املنتفخ باحلق، ويؤنبه على نسيان اهللا
رت ِمن لَقَكِبالَِّذي خ تأَكَفَرلًا اٍب ثُمجر اكوس طْفٍَة ثُمن لَا ٭ِمني وبر اللَّه وا هلَِٰكن

ِركا أُشدي أَحب٭ِبرقُلْت كتنج لْتخلَا ِإذْ دلَولَا: و ،اَء اللَّها شةَ ِإلَّا ِباللَِّه مِن . قُورِإنْ ت
أَنْ يؤِتيِن خيرا ِمن جنِتك، ويرِسلَ علَيها حسبانا  ٰى ربيفَعس٭أَنا أَقَلَّ ِمنك مالًا وولَدا

لَقًا ِمنا زِعيدص ِبحصاِء فَتم٭السِطيعتست ا فَلَنرا غَوهاؤم ِبحصي ا أَوطَلَب 37/41 ﴾لَه.  
واضِرب لَهم ﴿: اوعقب القصة يضرب مثال للحياة الدنيا وسرعة زواهلا بعد ازدهاره

أَنزلْناه ِمن السماِء، فَاختلَطَ ِبِه نبات الْأَرِض، فَأَصبح هِشيما  مثَلَ الْحياِة الدنيا كَماٍء
  .45  اآلية﴾تذْروه الرياح، وكَانَ اللَّه علَٰى كُلِّ شيٍء مقْتِدرا

الْمالُ والْبنونَ ِزينةُ الْحياِة الدنيا، ﴿: ة والقيم الباقيةويعقب عليها ببيان للقيم الزائل
  .46  اآلية﴾وخير أَملًا والْباِقيات الصاِلحات خير ِعند ربك ثَوابا

وحني يعرض عليه . وذو القرنني ال يذكر ألنه ملك، ولكن يذكر ألعماله الصاحلة
لسدين أن يبين هلم سدا حيميهم من يأجوج ومأجوج يف القوم الذين وجدهم بني ا

مقابل أن يعطوه ماال، فإنه يرد عليهم ما عرضوه من املال، ألن متكني اهللا له خري من 
  .95  اآلية﴾قَالَ ما مكَّني ِفيِه ربي خير﴿أمواهلم 
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 هٰذَا رحمةٌ ِمن ربي، فَِإذَا جاَء: قَالَ﴿: البشريةوحني يتم السد يرد األمر هللا ال لقوته 

  )1(.98  اآلية﴾وعد ربي جعلَه دكَّاَ وكَانَ وعد ربي حقا
 أعماال، هم الذين كفروا بآيات رم ولقائه؛ لقويف اية السورة يقرر أن أخسر اخل

قُلْ هلْ ننبئُكُم ﴿ :سنون صنعاوهؤالء ال وزن هلم وال قيمة وإن حسبوا أم حي
يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ  الَِّذين ضلَّ سعيهم ِفي الْحياِة الدنيا وهم٭ِبالْأَخسِرين أَعمالًا

ا نِقيم لَهم يوم أُولَِٰئك الَِّذين كَفَروا ِبآياِت ربِهم وِلقَاِئِه فَحِبطَت أَعمالُهم فَلَ٭صنعا
  .103/104/105 ﴾وزنا الِْقيامِة

وهكذا جند حمور السورة هو تصحيح العقيدة، وتصحيح منهج الفكر والنظر، 
  .وتصحيح القيم مبيزان العقيدة

تبدأ : ويسري سياق السورة حول هذه املوضوعات الرئيسة يف أشواط متتابعة٭ 
بده الكتاب لإلنذار والتبشري، تبشري للمؤمنني السورة باحلمد هللا الذي أنزل على ع

اختذ اهللا ولدا؛ وتقرير أن ما على األرض من زينة إمنا هو لالبتالء : وإنذار الذين قالوا
واالختبار، واية هذه الزينة حمتومة، فستعود األرض جمردة منها، وسيهلك كل ما 

  )2(:عليها، فتصبح يوم القيامة سطحا أجرد خشنا جدبا
قَيما ِلينِذر بأْسا ٭ولَم يجعلْ لَه ِعوجا حمد ِللَِّه الَِّذي أَنزلَ علَٰى عبِدِه الِْكتابالْ﴿

رشبيو ،هنلَد ا ِمنِديدا  شرأَج ماِت أَنَّ لَهاِلحلُونَ الصمعي الَِّذين وِمِننيالْم
ما لَهم ِبِه ِمن ِعلٍْم ولَا ٭وينِذر الَِّذين قَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا٭ماِكِثني ِفيِه أَبدا٭حسنا

اِئِهمِلآب .اِهِهمأَفْو ِمن جرخةً تكَِلم ترا. كَبقُولُونَ ِإلَّا كَِذب٭ِإنْ ياِخعب لَّكفَلَع  كفْسن
ما علَى الْأَرِض ِزينةً لَها  ِإنا جعلْنا٭ الْحِديِث أَسفًاعلَٰى آثَاِرِهم ِإنْ لَم يؤِمنوا ِبهٰذَا

  .01/08 ﴾وِإنا لَجاِعلُونَ ما علَيها صِعيدا جرزا٭ِلنبلُوهم أَيهم أَحسن عملًا
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وهي منوذج إليثار اإلميان على باطل احلياة ويتلو هذا قصة أصحاب الكهف، 
 وتشري )1(.وزخرفها، وااللتجاء إىل رمحة اهللا يف الكهف، هربا بالعقيدة أن تمس

اآليات إىل قصة نفر من صاحلي األمم السالفة ثبتوا على دين احلق يف وقت شاع فيه 
 إىل كهف استقروا الكفر والباطل فانزووا إىل اخللوة جتنبا ملخالطة أهل الكفر، فأووا

فيه من الفتنة يف دينهم، فأكرمهم اهللا تعاىل بأن ألقى عليهم نوما بقوا فيه مدة طويلة 
وعد أن أيقنوا بذلك . مث أيقظهم فأراهم انقراض الذين كانوا خيافوم على دينهم

أعاد نومتهم اخلارقة للعادة فأبقاهم أحياء إىل أمد يعلمه اهللا أو أمام وحفظ 
  )2(. من الِبلى كرامة هلمأجسادهم

وهكذا تنتهي القصة تسبقها وتتخللها وتعقبها تلك التوجيهات اليت من أجلها يساق 
مع التناسق املطلق بني التوجيه الديين والعرض الفين يف . القصص يف القرآن

  )3(.السياق
إن الطريقة اليت اتبعت يف عرض هذه القصة من الناحية الفنية هي طريقة التلخيص 

إلمجايل أوال، مث العرض التفصيلي أخريا، وهي تعرض يف مشاهد وتترك بني املشاهد ا
  )4(.فجوات يعرف ما فيها من السياق
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ويف األخري نرى بأن سورة الكهف هي من سور القرآن الكرمي اليت ال بد أن نتدبر 
معانيها بشيء من التفكري، فإذا عرفناها كشفت لنا عن أسرار كثرية مما يريد اهللا أن 

 مكان وزمان وعدد أصحاب الكهف، فمثال أخفى اهللا سبحانه وتعاىل. يلفتنا إليها
ليلفتنا إىل أن هذه القصة ميكن أن حتدث يف أي زمان، ويف أي مكان، ألي عدد من 
الفتية املؤمنني الذين يفرون بدينهم من طغيان الكفر، فهؤالء تشملهم رمحة اهللا، 
فيعطيهم سعة الرزق، ويعطيهم سعة املكان، وجيعل الزمان مير عليهم وهم ال حيسون 
بأي تعب أو معاناة؛ أو أي شيء آخر يقلقهم أو يضرهم، وهذا حيدث يف كل زمان 

  )1(.ومكان
يصرب نفسه مع الذين  ويبدأ الشوط الثاين بتوجيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن٭ 

 :يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأن يغفل الغافلني عن ذكر اهللا
ِنعم الثَّواب ... ِذين يدعونَ ربهم ِبالْغداِة والْعِشي يِريدونَ وجههواصِبر نفْسك مع الَّ﴿

  .31 اآلية ﴾وحسنت مرتفَقًا
مث جتيء قصة اجلنتني تصور اعتزاز القلب املؤمن باهللا، واستصغاره لقيم األرض وينتهي 

 ب لَهم مثَلًا رجلَيِن جعلْنا ِلأَحِدِهماواضِر﴿: هذا الشوط بتقرير القيم احلقيقية الباقية
الْمالُ والْبنونَ ِزينةُ الْحياِة الدنيا والْباِقيات الصاِلحات خير ِعند ... جنتيِن ِمن أَعناٍب

  )2(.46  اآلية﴾وخير أَملًا ربك ثَوابا

إن القيم احلقيقية ليست هي املال، . ميزان العقيدةهذا الدرس كله تقرير للقيم يف 
كذلك ليست هي اللذائذ واملتاع يف هذه . وليس هي اجلاه، وليست هي السلطان

  .احلياة، إن هذه كلها قيم زائلة
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واإلسالم ال حيرم الطيب منها؛ ولكنه ال جيعل منها غاية حلياة اإلنسان، فمن شاء أن 
يتمتع ا فليتمتع، ولكن ليذكر اهللا الذي أنعم ا، وليشكره على النعمة بالعمل 

  )1(.الصاحل، فالباقيات خري وأبقى
 وسلم أن يصرب نفسه مع الذين يتجهون إىل وهو يبدأ بتوجيه الرسول صلى اهللا عليه

: مث يضرب للفريقني مثال رجلني. اهللا؛ وأن يغفل ويهمل الذين يغفلون عن ذكر اهللا
واآلخر يعتز باإلميان اخلالص، ويرجو عند . أحدمها يعتز مبا أويت من مال وعزة ومتاع

صرية زائلة مث يعقب مبثل يضرب للحياة الدنيا كلها، فإذا هي ق. ربه ما هو خري
الْمالُ والْبنونَ ﴿: وينتهي من كل ذلك بتقرير احلقيقة الباقية. كاهلشيم تذروه الرياح

  )2(.46  اآلية﴾وخير أَملًا ِزينةُ الْحياِة الدنيا، والْباِقيات الصاِلحات خير ِعند ربك ثَوابا
لى اهللا عليه وسلم يف أن يصرب نفسه مع وهكذا يتناسق التوجيه اإلهلي للرسول ص

الذين يدعون رم يف الغداة والعشي يريدون وجهه، مع إحياء قصة اجلنتني، مع ظل 
املثل املضروب للحياة الدنيا، مع هذا التقرير األخري للقيم يف احلياة وما بعد احلياة، 

سورة وفق قاعدة وتشترك كلها يف تصحيح القيم مبيزان العقيدة، وتتساوى كلها يف ال
  )3(.التناسق الفين والتناسق الوجداين يف القرآن

يف هذه القصة يلفتنا احلق سبحانه وتعاىل بأن أعطانا مثلني يف الدنيا، مثل لإلميان، 
ومثل للكفر، املؤمن يقول اهللا يعطيين، وانتفاعي بالنعمة هو ما قدره اهللا يل، وهذا 

لعطاء، وال ينظر إىل ذات العطاء، ألنه قد يكون يدلنا على أن املؤمن ينظر إىل حقائق ا
يف املنع عطاء، ويكون املنع أمثن من النعمة ذاا، أنت تظن أنه مل يعطك لكنه يف 

  )4(. قد أعطاك أفضل مما حتتاجه-ذا املنع -احلقيقة 
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شوط الثالث يتضمن عدة مشاهد متصلة من مشاهد القيامة تتوسطها إشارة وال٭ 
 قصة آدم وإبليس، وينتهي ببيان سنة اهللا يف إهالك الظاملني، ورمحة اهللا وإمهاله

وحشرناهم فَلَم  م نسير الِْجبالَ وترى الْأَرض باِرزةًويو﴿ )1(:للمذنبني إىل أجل معلوم
وِتلْك الْقُرٰى أَهلَكْناهم لَما ظَلَموا وجعلْنا ِلمهِلِكِهم موِعدا ... 47نغاِدر ِمنهم أَحدا 

59﴾.  
يصله بوصف اليوم الذي انتهى الدرس السابق باحلديث عن الباقيات الصاحلات؛ فهنا 

. يكون للباقيات الصاحلات وزن فيه وحساب، يعرضه يف مشهد من مشاهد القيامة
ويتبعه يف السياق بإشارة إىل ما كان من إبليس يوم أمر بالسجود آلدم ففسق عن أمر 
ربه للتعجيب من أبناء آدم الذين يتخذون الشياطني أولياء، وقد علموا أم هلم أعداء، 

ويعرج على الشركاء الذين ال يستجيبون . نتهون إىل العذاب يف يوم احلسابوبذلك ي
  )2(.لعبادهم يف ذلك اليوم املوعود

هذا وقد صرف اهللا يف القرآن األمثال للناس ليقوا أنفسهم شر ذلك اليوم،ولكنهم مل 
. يؤمنوا، وطلبوا أن حيل م العذاب أو أن يأتيهم اهلالك الذي نزل باألمم قبلهم

ولوال رمحة اهللا لعجل . ادلوا بالباطل ليغلبوا به احلق، واستهزأوا بآيات اهللا ورسلهوج
  .هلم العذاب

هذا الشوط من مشاهد القيامة، ومن مصارع املكذبني يرتبط مبحور السورة األصيل 
  )3(.يف تصحيح العقيدة، وبيان ما ينتظر املكذبني، لعلهم يهتدون
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  )1(:وتشغل قصة موسى مع العبد الصاحل الشوط الرابع٭ 
﴿حرلَا أَب اهٰى ِلفَتوسِإذْ قَالَ ما  وقُبح ِضيأَم ِن أَويرحالْب عمجلُغَ مٰى أَبتا  ...60حأَمو

 الْمِدينِة وكَانَ تحته كَنز لَهما وكَانَ أَبوهما صاِلحا ر فَكَانَ ِلغلَاميِن يِتيميِن ِفيالِْجدا
رحمةً ِمن ربك وما فَعلْته عن أَمِري  فَأَراد ربك أَنْ يبلُغا أَشدهما ويستخِرجا كَنزهما

  .﴾82لَم تسِطع علَيِه صبرا   ماذَِٰلك تأِْويلُ
قصة موسى واخلضر قصة العجائب الغيبية اليت يقف أمامها العقل البشري خاشعا 
مسلما، فهي قصة رسول موحى إليه ومعه منهج حياة ممثال يف التوراة، فيه افعل وال 
 تفعل، وقصة عبد صاحل آتاه اهللا رمحة من عنده وعلمه من لدنه علما، ولكل

هلْ أَتِبعك علَٰى أَنْ تعلِّمِن ِمما ﴿:  إن قول موسى للعبد الصاحل مثال)2(.خصوصيته
، يلفتنا احلق سبحانه وتعاىل إىل أنه مهما رفعت درجة 66  اآلية﴾علِّمت رشدا

اإلنسان فإنه جيب أال يتكرب، بل البد أن نتواضع مجيعا؛ فالكربياء هللا وحده، وجيب 
  )3(.ر إنسان بعلمه، أو مبا آتاه اهللا من فضله فيتكرب يف األرضأال يغت

إذن الغاية من القصة الرضا بالقضاء والقدر، والتسليم ألمر اهللا تعاىل، وأن كل ما 
حيدث يف الكون هو بقدر اهللا وله سبحانه يف ذلك حكمة، فإن عرفتها محدت اهللا 

بحانه احملمود على كل حال، تعاىل وشكرته على ذلك، وإن جهلتها محدت اهللا، فس
  )4(.وأمر اهللا كله خري
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 بقصة أصحاب -  الصاحلقصة موسى والعبد -وهكذا ترتبط يف سياق السورة ٭ 
الكهف يف ترك الغيب هللا، الذي يدبر األمر حبكمته، وفق علمه الشامل الذي يقصر 
عنه البشر الواقفون وراء األستار، ال يكشف هلم عما وراءها من األسرار إال 

أما الدرس األخري يف سورة الكهف فقوامه قصة ذي القرنني، ورحالته  )1(.مبقدار
.  يف وجه يأجوج ومأجوجوإىل الغرب، وإىل الوسط، وبناؤه للسدالثالث إىل الشرق 

هٰذَا رحمةٌ ِمن ربي فَِإذَا : قَالَ﴿: والسياق حيكي عن ذي القرنني قوله بعد بناء السد
، مث يعقب الوعد احلق، 98  اآلية﴾وعد ربي جعلَه دكَّا وكَانَ وعد ربي حقا جاَء

صور ومشهد من مشاهد القيامة، مث ختتم السورة بثالثة مقاطع، يبدأ كل بالنفخ يف ال
وهذه املقاطع تلخص موضوعات السورة الرئيسية  .﴾قُلْ﴿: مقطع منها بقوله
 )2(.وكأمنا هي اإليقاعات األخرية القوية يف اللحن املتناسق. واجتاهاا العامة

مكَّنا لَه ِفي الْأَرِض   ِإنا83علَيكُم ِمنه ِذكْرا  تلُوويسأَلُونك عن ِذي الْقَرنيِن قُلْ سأَ﴿
ِإنما أَنا بشر ِمثْلُكُم يوحٰى ِإلَي أَنما ِإلَٰهكُم ِإلَٰه  قُلْ ...84وآتيناه ِمن كُلِّ شيٍء سببا 

ولَا يشِرك ِبِعبادِة ربِه أَحدا   عملًا صاِلحاواِحد فَمن كَانَ يرجو ِلقَاَء ربِه فَلْيعملْ
110﴾.  
إن قصة ذي القرنني تلفتنا إىل أنه من مهام احلاكم املُمكَّن يف األرض أ يضرب على  -

يد املسيء، ويثيب احملسن، وأنه إذا مل يفعل ذلك، يكون قد خان أمانة احلكم، وهو 
  )3(.معاناة الناس أشد املعاناةما يؤدي إىل فساد اتمع، وإىل 
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ات  بتلك اإليقاع- اليت بدأت بذكر الوحي والتوحيد -وهكذا ختتم السورة ٭ 
املتدرجة يف العمق والشمول، حىت تصل إىل ايتها فيكون هذا اإليقاع الشامل العميق 

وقصص سورة الكهف كلها  )1(.الذي ترتكز عليه سائر األنغام يف حلن العقيدة الكبري
. تتحدث عن إحدى فنت الدنيا، مث يأيت بعدها تعقيب بالعصمة من هذه الفنت

  : نها بشيء من اإلجيازوسنحاول أن نشري إىل كل واحدة م
  ::فتنة الدينفتنة الدين  --أأ

قصة الفتية الذين هربوا بدينهم من امللك الظامل فآووا إىل الكهف حيث حدثت هلم 
معجزة إبقائهم فيه ثالمثائة سنة وازدادوا تسعا وكانت القرية قد أصبحت كلها على 

 نفْسك مع واصِبر﴿مث تأيت آيات تشري إىل كيفية العصمة من هذه الفتنة . التوحيد
الَِّذين يدعونَ ربهم ِبالْغداِة والْعِشي يِريدونَ وجهه ولَا تعد عيناك عنهم تِريد ِزينةَ 

وقُِل ٭االْحياِة الدنيا ولَا تِطع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ِذكِْرنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطً
ِمنؤاَء فَلْيش نفَم كُمبر ِمن قاطَ الْحا أَحارن ا ِللظَّاِلِمنيندتا أَعِإن كْفُراَء فَلْيش نمو  ِبِهم

الْوجوه ِبئْس الشراب وساَءت  سراِدقُها وِإنْ يستِغيثُوا يغاثُوا ِبماٍء كَالْمهِل يشِوي
رفَقًامفالعصمة من فتنة الدين تكون بالصحبة الصاحلة وتذكر اآلخرة .28/29 ﴾ت.  
  ::فتنة املالفتنة املال  --بب

قصة صاحب اجلنتني الذي آتاه اهللا كل شيء فكفر بأَنعم اهللا وأنكر البعث فأهلك اهللا 
 يا كَماٍءواضِرب لَهم مثَلَ الْحياِة الدن﴿مث تأيت العصمة من هذه الفتنة .تعاىل اجلنتني

 كَانَ اللَّهو ،احيالر وهذْرا تِشيمه حبِض، فَأَصالْأَر اتبلَطَ ِبِه نتاِء، فَاخمالس ِمن اهلْنزأَن
 الْمالُ والْبنونَ ِزينةُ الْحياِة الدنيا والْباِقيات الصاِلحات خير٭علَٰى كُلِّ شيٍء مقْتِدرا

  .45/46 ﴾وخير أَملًا ِعند ربك ثَوابا
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  .والعصمة من فتنة املال تكون يف فهم حقيقة الدنيا وتذكر اآلخرة
  :: فتنة العلم فتنة العلم--جج

الذي كان ملكا عادال ميتلك العلم وينتقل من مشرق األرض إىل " ذو القرنني"قصة 
الناس ويدعو إىل اهللا وينشر اخلري حىت وصل لقوم خائفني من هجوم مغرا عني 

. يأجوج ومأجوج فأعام على بناء سد ملنعهم عنهم ومازال السد قائما إىل يومنا هذا
ا الَِّذين ضلَّ سعيهم ِفي الْحياِة الدني٭قُلْ هلْ ننبئُكُم ِبالْأَخسِرين أَعمالًا﴿وتأيت العصمة 

مها وعنونَ صِسنحي مهونَ أَنبسحفالعصمة من فتنة السلطة هي. 103/104 ﴾ي 
ويرد ذكر إبليس يف منتصف السورة  .اإلخالص هللا يف األعمال وتذكر اآلخرة

ِللْملَاِئكَِة اسجدوا ِلآدم  وِإذْ قُلْنا﴿: 50والتحذير من عاقبة اختاذه وليا، فتنص اآلية 
جفَسكَانَ ِمن ِليسوا ِإلَّا ِإبد هتيذُرو هِخذُونتِه أَفَتبِر رأَم نع قفَفَس الِْجن  اَء ِمنِليأَو

ويف تلك داللة على أن احملرك الرئيسي . ﴾دوِني وهم لَكُم عدو ِبئْس ِللظَّاِلِمني بدلًا
  .ناسلتلك الفنت هو الشيطان الذي يزينها لل

وكاستنتاج أخري ميكننا أن تدي إليه هو أن القصص الواردة يف سورة الكهف ٭ 
 فتنة الدين، وفتنة املال،: يربطها حمور واحد وهو أا جتمع الفنت األربعة يف احلياة

وهو ما جيسد انسجام هذه القصص مع اهليكل العام . وفتنة العلم، وفتنة السلطة
  .للسورة
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بعد هذا العرض التفصيلي لقضايا االتساق واالنسجام اليت درسناها يف هذه 
  :األطروحة، ميكن أن خنتم هذا البحث بعد مقارنة بسيطة بني االتساق واالنسجام

االنسجام ، ويقابل مصطلح (Cohésion)يقابل مصطلح االتساق املصطلح األجنيب 
وهذا التحديد له مربراته إذ إنه يف كثري من األحيان . (Cohérence)املصطلح األجنيب 

 "ال آدمـجان ميش"وللباحث . ادة ما يعرب عن األول بالثاينـيقع التداخل بينهما، وع
(J.M. Adam) لفتة هامة يف هذا التداخل ففي مقال نشر له يف جملة (Pratiques) يشري 
 ويكون املقصود االتساق (Cohérence)ا ما يستعمل مصطلح االنسجام إىل أنه كثري
(Cohésion) وقبل أن يقدم مناذج هلذا التداخل واخللط، حياول أن حيدد املصطلحني ،

 واخلطاب (Texte) بني مفهومي النص (Slakta) "سالكتا"بناء على تفريق قام به 
(Discours)
)1(.  

 "سالكتا" النص واخلطاب تفريق آخر بني ما يسميه واحلقيقة أن أساس هذا التفريق بني
 وعليه فإنه ال ميكن اعتبار االتساق مرادفا (Plan de la Signifiance)مستوى الدالة 

يتحدد االتساق لسانيا على مستوى الدالية والنص، بينما ميكن أن . قريبا من االنسجام
النص يف بنيته الداللية ينظر إىل االنسجام نظرة شاملة تضع يف احلسبان مقاربة 

  )2(.(Formelle)والشكالنية 
وذا املعىن، فإن االتساق هو جمموعة القواعد الشكالنية اليت تربط العناصر اللغوية 

  . وحدةأكربإىل بتدرج تصاعدي من أصغر وحدة لغوية 
  
  
  
  
  
  

، )ملتقى علم النص(، جملة اللغة واألدب )يةمقاربة لسان(حول االتساق يف نصوص املرحلة الثانوية : ينظر مفتاح بن عروس) 1(
 .430.م، جامعة اجلزائر، ص1997ديسمرب -هـ1418شعبان -12العدد 

  .الصفحة نفسها: ينظر املرجع السابق) 2(
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 "ان ديكـف"ا ـي منوذجني أحدمهـأما بالنسبة للتداخل بني املصطلحني، فيعط -
(Van Dijk) إذ إنه كلما استعمل مصطلح االنسجام (Cohérence) يكون متعلقا 

من غري احملتمل، كما اقترحناه أن «باالتساق، وكتمثيل يستشهد ذا املقطع 
ات بني اجلمل ـدد فقط يف هذا املستوى من العالقـصي حيـام النـاالنسج

(Inter-phrastiques) ... وبدون هذه البنية الكربى والقواعد اليت حتكمها، فإن انسجام
  )1(.» وخطيا(Superficielle)النص يبقى سطحيا 

ه ـابـه يف كتـال نفسـب املقـاحـاين فصـوذج الثـمـنـا الـأم
"Littéraire Linguistique et Discours" إذ يعزو دور الروابط 1976 الذي نشره عام 

(Connecteurs) إىل االنسجام (Cohérence) نظام وهو انزالق من مستوى حتليلي ميس 
يتعلق بظروف إنتاج ( إىل مستوى آخر (Formelles)نية القواعد اللسانية الشكال

  .)اخلطاب
إن هذا التداخل بني املصطلحني يعكس مدى العالقة اليت تربطهما ذلك أنه ال ميكن  -

وذا املعىن يكون االتساق . أن نتصور نصا منسجما دون أن يكون متسقا
(Cohésion) شرطا ضروريا لالنسجام (Cohérence).)2(  

عطيات النظرية السابقة حول آلييت االتساق واالنسجام حتتاج إىل مناقشة إن امل٭ 
  :لسانية دقيقة نوجز أهم خطوطها العريضة فيما يلي

 إىل أرضية داللية )كاحلذف، والتكرار، واإلحالة(تستند بعض مظاهر االتساق  -
  .حمكمة تؤسس لبعد االنسجام بالدرجة األوىل

على مستوى النظام " التماسك النصي"ا يعرف بـ تؤسس مظاهر االتساق النصي مل -
  .أو النسق

  

 .431.ص: نفسه) 1(

 .431.، ص)مقاربة لسانية(حول االتساق يف نصوص املرحلة الثانوية : ينظر مفتاح بن عروس) 2(
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على مستوى السياق " التماسك النصي"تؤسس مظاهر االنسجام ملا يعرف بـ  -
ة حتدد يف اجلواب عن التساؤل ما القصد؟ وهي الذي يؤسس بدوره ملرجعية تأويلي

  .إحالة داللية عميقة تشكل ما يعرف بالبنية العميقة للنص
يف ضوء هذا الطرح تتبني الفوارق املنهجية بني مصطلحي النسق والسياق؛ فاألول  -

. يتجه حنو التحديدات النحوية رامسا وصفا بنيويا منطيا يؤسس ملصطلح البنية السطحية
 )اخلارجية( حنو القراءة التأويلية اليت حتيا بالعوامل الالنصية )السياق(الثاين ويذهب 

قصد تقييد املقام الذي أُنِتج فيه النص، وخمتلف إحاالته اليت تفصح عن اال الفكري 
للنص، أو االنتماء، رامسا بذلك وصفا بنيويا عميقا خيلق بدوره تداعيا ملصطلح البنية 

  .العميقة
 - اليت اخترناها للدراسة -ن نذكر يف ختام هذه الدراسة أن نص مدونتنا ونريد أ

والقرآن كما . خيتلف عن باقي النصوص األخرى، ذلك ألنه نص من القرآن الكرمي
ومن هذه اجلوانب . نعلم مجيعا نزل بلسان عريب مبني ونزل معجزا يف جوانبه كلها

  .إعجازه اللغوي الذي حري عقول العرب يف أمره
هو لشدة متاسكه عد كالكلمة الواحدة على الرغم من أن كل سورة من سوره ذات و

مالمح متميزة، وذات منهج خاص، وذات أسلوب معني ومع ذلك فإا جتتمع على 
  .املوضوع والغاية

اورة، وقد اختلفت مناسبات تجنظر إىل سورة الكهف نالحظ فيها آيات منوحني 
ولكن هذا التماسك راجع إىل وحدة . متماسكةالرتول يف كل منها، ومع ذلك فهي 

املوضوع الذي تعاجله السورة، فالعديد من السور املكية تتحدث عن قصص خمتلفة 
من قصص األنبياء، وقد يظن أحد أن هذه القصص غري متماسكة فيما بينها، لكنه 
 جيد يف النهاية أنه جيمعها إطار عام، هو أن هذه القصص عربة وتسلية لرسول اهللا
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صلى اهللا عليه وسلم، وأيضا لتخدم موضوع السورة الرئيسي وهذا هو اجلامع العام 
  .هلذه القصص، وهو الشك رابط داليل

يتضح مما سبق أن االتساق ذو طبيعة خطية شكلية، وأن االنسجام ذو طبيعة داللية، 
  .وأن الطبيعتني تتضافران معا لتحقيق التماسك الكلي للنص املعجز
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  01                    صفحة العنوان
  03                        دعاء
  05                       إهداء

  06                    شكر وعرفان
  08                       مقدمة

  13                      مدخل عام
  13                 مسرية اللسانيات احلديثة

  14                        متهيد
  15                )أو الداليات(مرحلة الدالية 
  16                )أو الدالليات(مرحلة الداللية 
   16               )أو التداوليات(مرحلة التداولية 

  17                )أو النصيات(النصية مرحلة 
  20                    الفصل األول

  20                  اإلطار النظري للدراسة
  20        مظاهر االتساق والسياق يف الدراسات النصية احلديثة

  23                     مفاهيم أولية
  23                        النص

  28                    النص واخلطاب
  31                    النص والسورة

  34                      حنو النص
  37          املفاهيم األساسية لالتساق املستثمرة يف الدراسة
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  37                      االتساق
  39                    مظاهر االتساق

  40                      اإلحالة
  45                       التوابع
  51                      التكرار
  53                      احلذف

  56              مفاهيم السياق يف الدراسات احلديثة
  56                    مفهوم السياق

  58                    نواع السياقأ
  59      املناسبة يف الدراسات القرآنية وعالقتها بالدراسات احلديثة

  62                      االنسجام
  63                    مظاهر االنسجام

  63                      املقامية
  63                      القصدية
  64                      املقبولية

  64                      اإلعالمية
  64                      التناص

 67                    الفصل الثاين

 67                 اإلطار اإلجرائي للدراسة

  68                التحليل النصي لسورة الكهف
  69          التحليل النصي لسورة الكهف من خالل الضمائر
 75          التحليل النصي لسورة الكهف من خالل التوابع
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 89          التحليل النصي لسورة الكهف من خالل التكرار

  95           من خالل احلذفالتحليل النصي لسورة الكهف
  103                    الفصل الثالث

  103               التحليل السياقي لسورة الكهف
  105                  حول سورة الكهف

  105                        متهيد
  106                     سبب الرتول

  108             بنية السورة من خالل بعض املفسرين
  108                بنية السورة من خالل الرازي

  109            خالل الطاهر بن عاشوربنية السورة من 
  109              بنية السورة من خالل سيد قطب

  110            حول بعض السياقات الواردة يف السورة
  113                  البنية اخلطابية يف السورة

  115                  بنية السورة كجواب
  118            التناسب الوارد بني القصص يف السورة

  132                        خامتة
  138      ملصطلحات النصية املفتاحية الواردة يف البحثملحق بأهم ا

  143                  قائمة املصادر واملراجع
  149                  فهرس املوضوعات


