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  الشكر والتقدير

 

 

 

 كل أمر ذي ابٍل ال يبدأ فيه ابحلمد فهو أقطع" ملسو هيلع هللا ىلص."                           

فاحلمد هلل الذي سخر يل السبل أوًلا وآخراا، احلمد هلل الذي لوًله ما كنت شيئاا يذكر، مث الشكر ألصحاب 
 الفضل بعد هللا:

 ذي العماد من كان وتدي يف زمن الرتدد؛ والدي العظيم عبد العزيز.إىل 

 إىل ذات الرجع من كانت غيثي يف مواسم اجلفاف؛ والديت العظيمة حياة.

 إىل كواكيب الثمانية من شاركوين سنوايت السمان والعجاف من أانرت وأعتمت دواخلنا معاا، وما زلنا نضيء.

ا يف نصحي وتشجيعي كلما وىن العزم إىل من ساقها هللا إىل أرضي اجلج  رز؛ صديقيت العزيزة اليت مل تدخر جهدا
 مين.

 إىل ذي املرة السوي؛ من أمد البحث ابلقوة وكان خري العون يف التوجيو واإلرشاد األستاذ الفاضل علي القرين.

دراسة، سائلة املوىل والشكر موصول لعضو جلنة املناقشة الدكتور الفاضل محدي اهلدىد من تكرم بقراءة ىذه ال
 الغين من أفقر العباد إليو أن يثقل مبا قدم ميزان حسناتو، ويرزقو جوار بيت نبيو على الصالة والسالم ما حيي.

وأخرياا أتقدم ابلشكر جلامعة طيبة، اليت أاتحت يل فرصة الدراسة هبا، وإكمال مسرييت األكادميية منها، 
سهيالت ما أمكنها، فأنتم الواىبون وحنن اآلخذون،  وإىل كل من وأسهمت يف تذليل الصعوابت وتقدمي الت

بسط يل كفيو وقت احلاجة، فاللهم ىذا اجلهد وعليك التكالن، وىذا اجلهد ومنك التوفيق، وآخر دعواىم أن 
 احلمد هلل رب العاملني.

 

 

 ُشْكر َوتَ ْقِدير
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  المستخلص

 

 املستخلص

االتماسك النصي يف القصص القرآين قصة مرمي عنوان البحث: ًا  . ليهاا اللما  نومذج

 .العزيز نمحد الروييي مرمي بنت لبداسم الباحثة: 

القرآن  يفيتناول البحث التماسك النصي بشقهه الشكيي والداليل يف قصة مرمي ليهاا اللما   موضوع البحث:
 الكرمي.

مناج البحث، ونمههته، وتلاؤالته، ونهدافه، و  ادلذضذع،ادلقدمة: وفهاا تقدمي لن خطة البحث:  -
 وتقلهماته.

، وتقدمي دلفاذ  القصة القرآنهة دلصطيح التماسك النصي من البلاطة إىل الرتكهب لرضالتماهد: ويضم  -
 ونبرز خصائصاا ولناصرها.

 : لدة مطالبادلبحث األول: يتناول التماسك الشكيي ويضم  -

 أبقلاماا ووسائياا.ادلطيب األول: اإلحالة 
 ادلطيب الثاين: احلذف.

 ادلطيب الثالث: االستبدال. 
 ادلطيب الرابع: الذصل. 

 ادلطيب اخلامس: التكرار.
 ادلطيب اللادس: ادلصاحبة اليغذية.

 ادلبحث الثاين: يتناول التماسك الداليل ويضم مطيبني: -

 اإلمجال والتفصهل. العماقات الداللهة: لماقة ادلطيب األول: 
 ادلطيب الثاين: اللهاق. 

 اخلامتة وتضم نهم النتائج.  -

 قائمة ادلراًع. -



  المقدمة

 

 1الصفحة  

 

 املقدمة

َذا اْلُقْرآَف َوِإف ُكنَت ِمن :احلمد هلل القائل يف زلكم كتابو َنا إِلَْيَك ىََٰ ََنُْن نَػُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَا َأْوَحيػْ
احلمد هلل خالق األلسن واللغات، ىادي البصائر ابلداللة، احلمد هلل ابرئ األانـ  (،ٖ)يوسف:قَػْبِلِو َلِمَن اْلَغاِفِليَ 

الذي علمنا البياف، وأكرمنا بنعميت العقل واللساف، ومأل الضمائر ابجلاللة بعد اجلهالة، والصالة السالـ على 
 م أنصارًا وأعوااًن، وبعد:نبينا دمحم الذي استمسك ِبا أوحي إليو، وأحيا بو القلوب، وعلى آلو وصحبو أكـر هب

فإف اإلنساف بطبيعتو كائن معريف، يسعى دائًما الستكشاؼ آايت احلقيقة، وقد ابتكر أنواًعا من التفكري 
قاصًدا التطور والتجديد، وما لسانيات النص إاّل حلقة من حلقات ىذا التطور الفكري، وقد فطن لو ادلشتغلوف 

فاللسانيات يف القدمي دتحورت حوؿ اجلملة، كوهنا أكرب وحدة حتليلية، إال إف بعلـو اللساف منذ قدمي األزؿ، 
علماء النص حاولوا توسيع دائرة التحليل اللساين؛ وصواًل للنص الذي يعد أكرب وحدة لغوية، فهم بذلك وصلوا 

ة للتطور ا ىو نتيجألنضج ما ديكن أف يصل إليو الفكر اللساين، إًذا لسانيات النص علٌم مل ينشأ من العدـ، إمن
، أُذف للنظرية ابلكشف عن مكنوهنا بكوهنا نظرية مستقلًة على يد علماء النص الغربيي، آخذين من الفكري

، وما أف ظهرت ٔاجلملة نواًة لنظريتهم، لتمد الباحث برؤية شاملة ودقيقة حوؿ النص وطريقة إنتاجو وفهمو
قلت مصطلحات اجلملة كػ)النحو( لتصبح )السبك( يف النصية اليت أخذت من اجلملة نواة ذلا حىت انت

مصطلحات النص، ويقوؿ يف ذلك حبريي "واحلق أننا ال نزاؿ ننقل مصطلحات اجلملة، ونضفيها على النص، 
،وىذا شلا يضفي القوة للنصية؛ الحتوائها على ٕوليس يف ىذا دتييز لو، بل إف ذلك األمر يقوي التداخل بينهما"

 النحو التقليدي.

                                                           

دلتابعة التطور الذي صاحب الدراسات النصية حىت وصلت إىل ما وصلت إليو، ينظر: علم النص ونظرية الًتمجة، يوسف نور عوض، دار  (ٔ)
 (.ٕٙ-ٔٔىػ، )ٓٔٗٔالثقة للنشر والتوزيع، مكة ادلكرمة، الطبعة األوىل، 

 (.ٗٓٔـ، )ٜٜٚٔركة ادلصرية العادلية للنشر، الطبعة األوىل، ، سعيد حسن حبريي، مكتبة لبناف والش-ادلفاىيم واالجتاىات–علم لغة النص (ٕ)



  المقدمة

 

 2الصفحة  

 

ولعل من أسباب استيقاظ أنظار علماء اللساف احملدثي إىل فكرة َنو النص، ىو ما اعًتى الدرس اللساين يف 
مطلع القرف العشرين من عزوؼ عن ادلعاجلة الفونولوجية، وااللتفات عنها إىل الوظيفة االجتماعية للغة ودورىا 

 .ٔالتواصلي

، والنصف األوؿ من ٕالنصف الثاين من الستينياتوأُرخ لظهور علم اللغة النصي بشكل تدرجيي يف 
، إال إنو مل تكتمل مالزلو واستقاللو عن غريه من العلـو اليت يتداخل معها تداخاًل شديًدا إال يف ٖالسبعينيات

على أصح تقدير، وقد دتثلت ادلرة األوىل على يد ىاريس يف زلاولتو من  ٗالسنوات األخرية من القرف العشرين
"حتليل اخلطاب"، مث ىاليداي الذي قدـ أعظم عمل يف حتليل اخلطاب الربيطاين وغرير مفاىيم كثرية  خالؿ مقاؿ

، مث توالت جهود الغربيي يف علم اللغة النصي؛ إذ "حقق علم النص تطورًا ىائاًل يف العشرين ٘يف ادلدرسة اللغوية
ودتاسكها يف عالقات شلتدة؛ لكن ارتبط بذلك سنة األوىل من وجوده، وأفضى إىل إدراٍؾ جوىرٍي لبناء النصوص 

أيًضا جتاوز احلدود اللغوية الصارمة، وتوسيع رقعة علم اللغة يف اجتاىات سلتلفة، حىت إف نقاده يتهمونو ابلتطور 
 .ٙيف اجتاه "علم شامل" ال بد أف يفضي حتًما إىل "غموض" زائد يف مفاىيمو ادلتخصصة ويف إجراءاتو"

و علم اللغة النصي ىو جتاوز حدود اجلملة يف حتليل اللغة، وعلى الرغم من عدـ إمجاع وأىم أساس قاـ علي
العلماء عليو، إال إنو حقق تطورًا قياسًيا، وأصبح ميدااًن يقصده الباحثوف؛ حلداثة ادلنهج، واتساعو، وتداخل 

                                                           

ـ، ٜٜٓٔالسالـ ىاروف، جامعة الكويت،  ينظر: العربية من َنو اجلملة إىل َنو النص، سعد مصلوح، ضمن الكتاب التذكاري لألستاذ عبد (ٔ)
(ٗٔٓ.) 

 الشاوش، كلية اادداب منوبة، تونس، ابالشًتاؾ مع ادلسسسة العربية أصوؿ حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية أتسيس )َنو النص(، دمحم(ٕ)
، كالوس برينكر، ترمجة: -مدخل إىل ادلفاىيم األساسية وادلناىج–التحليل اللغوي للنص ، (ٜٚـ،)ٕٔٓٓ -ىػ ٕٔٗٔبعة األوىل، للتوزيع، الط

 .(ٖٕـ،)ٕ٘ٓٓىػ ٕ٘ٗٔطبعة األوىل، سعيد حبريي، مسسسة ادلختار، القاىرة، ال
 (.ٔعلم اللغة النص، سعيد حسن حبريي، ) (ٖ)

ىػ ٖٗٗٔاإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص القرآين، أنس الفجاؿ، اندي األحساء األديب، األحساء، ادلملكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  (ٗ)
 (.ٕٔـ،)ٖٕٔٓ -

، صبحي الفقي، دار قباء، القاىرة، الطبعة األوىل، -يقية على السور ادلكيةدراسة تطب–ينظر: علم اللغة النصي بي النظرية والتطبيق  (٘)
 (.ٖٕـ )ٕٓٓٓىػٖٔٗٔ

مدخل إىل علم اللغة النصي، فولفجانج ىاينو من وديًت فيهفيجر، ترمجة: فاحل العجمي، جامعة ادللك سعود، سلسلة اللغوايت اجلرمانية، (ٙ)
 (.ٚىػ،)ٜٔٗٔ(، ٘ٔٔالكتاب رقم )
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نصي إىل "َدؾِّ احلواجز اليت أقيمت ادلناىج وادلعارؼ خلدمة عملية التحليل النصي، فقادىم االجتاه يف علم اللغة ال
بي علم النحو وعلم البالغة، بل وعلم النقد وعلم الشعر أيًضا، ال رغبة يف توسيع رلاؿ البحث اللساين ودعم 
اللسانيات التطبيقية خاصة، وإمنا إغناًء للنظر وإقرارًا أبف كثريًا من مسائل التفكري يف اللغة وقضااي التقعيد 

 .ٔيستقيم إال ابالحتكاـ فيها إىل أحواؿ الكالـ ِبختلف مظاىرة"استعماالهتا ال 

وىذا التداخل جيمع اخلواص الًتكيبية والداللية واالتصالية ويصوغ خواص ادلنهج اجلديد يف ادلستوايت النحوية 
مل ختلق ألجلو والداللية والتداولية )الرباغماتية(، لتتداخل بذلك مع علـو البالغة، وأضاؼ إليها علم النص علوًما 

مثل علم النفس وعلم االجتماع؛ ولعل ىذا سبب عدـ االستقرار يف علم اللغة النصي فهو جيمع بي عناصر 
 لغوية وعناصر أخرى غري لغوية.

فمن القضااي اليت اىتم هبا علم اللغة النصي قضية التماسك النصي؛ بوصفو مقياًسا لكوف الكالـ نًصا، 
)السبك، االلتحاـ، القصد، القبوؿ، رعاية ادلوقف، التناص، ص من الالنص، وىي:ووضعوا لو معايري دتيز الن

، ومن ىذه ادلعايري السبعة ما يكوف خارج النص، مثل: القصدية والقبوؿ ورعاية ادلوقف والتناص ٕاإلعالمية(
 (.واإلعالمية، وما يكوف داخل النص وىي: السبك )التماسك الشكلي( وااللتحاـ )التماسك الداليل

وكوف علم التماسك النصي علًما غربًيا فقد شرع العرب يف مشروع حيتوي "منهًجا عربًيا يراعي ظروؼ البيئة 
العربية والسياؽ والثقافة واجملتمع واذلوية العربية، وقد بدأ ىذا ادلشروع على يد من الباحثي من أمثاؿ: د. دتاـ 

ود. صالح فضل، ود. دمحم خطايب، ود. دمحم العبد،  حساف، ود. دمحم محاسو عبد اللطيف، ود. سعد مصلوح،
 .ٖود. سعيد حبريي" 

وكوف لسانيات النص ماىي إال مزاوجة بي القدمي واحلديث، وما ادلزاوجة إال منهج فكري، أثرت أف أقدـ 
 .-اقصة مرمي عليها السالـ أمنوذجً –التماسك النصي يف القصص القرآين ادلزاوجة فكرًة حبثية بعنواف : 

                                                           

 (.٘ـ،)ٖٜٜٔحبث يف ما يكوف بو ادللفوظ نًصا، األزىر الزاند، ادلركز الثقايف العريب، بريوت، الطبعة األوىل،  نسيج النص(ٔ)

 (.ٖٓٔ-٘ٓٔـ،)ٜٜٛٔىػ ٛٔٗٔينظر: النص واخلطاب واإلجراء، ربورت دي بوجراند، ترمجة دتاـ حساف، عامل الكتب، الطبعة األوىل،  (ٕ)

 (.ٕٗاإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجاؿ،) (ٖ)



  المقدمة
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يف دراسة نصية تطبيقية ابختيار نص قصصي من القرآف الكرمي تطبيًقا حللقة الوصل بي علـو القرآف واللغة 
اخلاصة ابلعرب ولسانيات النص عرب التماسك النصي، فقد شغل القصص القرآين أكرب جزء من كتاب هللا تعاىل 

بتوزيع القصص على أكثر من سورة إال أنو  لتحقق أىدافًا وغاايت شىت، وعلى الرغم من أنو نص مفرؽ، بنزولو و 
 كالسورة الواحدة، وىذا أحد األىداؼ اليت أسعى إلثباهتا.

فربزت بذلك أمهية البحث؛ أبمهية ما ارتبطت بو وىو النص القرآين، وكما أف البحث يف التماسك النصي 
، فهو بذاتو علم متداخل وتطبيقو على نص قرآين يعد من الدراسات البينية اليت تصل العلـو بعضها ببعض

 التخصصات.

ويتلخص البحث يف اإلجابة عن عدة تساؤالت تندرج حتت سساؿ عاـ ىو: كيف يظهر التماسك النصي يف 
 والذي تتفرع منو عدة أسئلة، وىي: ، رآين يف قصة مرمي عليها السالـ؟القصص الق

 ما مفهـو التماسك النصي؟ -ٔ

 ها وعناصرىا؟وأبرز خصائص ما مفهـو القصة القرآنية؟  -ٕ
 قصة مرمي عليها السالـ؟دتاسك يف  الشكليالتماسك وسائل ما دور  -ٖ

 قصة مرمي عليها السالـ؟دتاسك التماسك الداليل يف وسائل ما دور  -ٗ

وقد دتثلت حدود الدراسة يف دراسة التماسك النصي يف حدود قصة مرمي عليها السالـ يف القرآف الكرمي، يف  
 ، األنبياء، ادلسمنوف، التحرمي(.كل من سورة )آؿ عمراف، مرمي

 زلقًقا رلموعة من األىداؼ، منها: 

 دتثيل ادلنهج الفكري ادلتمثل ابدلزاوجة، وبياف حلقة الوصل بي علـو القرآف ولسانيات النص. -ٔ

الوقوؼ على قصة مرمي عليها السالـ من خالؿ القرآف الكرمي، وبياف مدى دتاسكها كوهنا قصة ذكرت  -ٕ
 يف سور عدة.

 إثراء اجلانب التطبيقي للدراسات النصية التطبيقية للقصص القرآين. -ٖ
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 شرؼ البحث والكشف عن أسرار النص القرآين وإبداعو اللغوي. -ٗ

 ومن أىم الدراسات اليت تناولت التماسك النصي يف القصص القرآنية: 

نهجية تكاملية زلاولة لبناء م–من مظاىر التناسب الداليل والًتابط النصي يف قصة صاحب اجلنتي  -
، محدي صالح اذلدىد، رللة كلية اللغة العربية ابلقاىرة، -للتحليل الداليل لبنية النص يف القصة القرآنية

 ـ.ٕٗٔٓ، ٔ، العدد: ٕاجمللد: 
التماسك النصي يف القصص القرآين: قصة نيب هللا إبراىيم عليو السالـ أمنوذًجا، أمحد إبراىيم ندا، ورضا  -

ىػ، ٖ٘ٗٔيف رللة العلـو اإلنسانية واإلدارية، اجمللد الرابع، جامعة اجملمعة، الرايض، السعودية، عبد العزيز، حبث 
 ـ.ٖٕٔٓ

من مظاىر التماسك النصي يف القصص القرآين، زيد شهاب العامري وىشاـ سليماف اليوسف، حبث يف  -
 ـ. ٕٗٔٓىػ،  ٖ٘ٗٔرللة اادداب، جامعة ادللك سعود، الرايض، السعودية،

ك النصي يف القصص القرآين: دراسة لغوية حتليلية، أمساء رأفت دمحم علي، رسالة دكتوراه، جامعة التماس -
 ـ.ٕٚٓٓاإلسكندرية، مصر، 

الًتابط النحوي النصي يف القصص القرآين، سورة النمل منوذًجا، أمي عبد الغفار، رسالة دكتوراه، جامعة  -
 ـ.ٕ٘ٔٓادلنيا، مصر، 

نص يف القصص القرآين، أنس زلمود فجاؿ، رسالة دكتوراه، جامعة صناء، اإلحالة وأثرىا يف دتاسك ال -
 ـ.ٖٕٔٓىػ، ٖٗٗٔاليمن، 

التماسك النصي يف القصص القرآين دراسة تطبيقية على قصة موسى عليو السالـ، عز الدمي ىبرية وآماؿ  -
 .ـٕٚٔٓلوايت، رسالة دكتوراه، جامعة األمري عبد القادر للعلـو اإلسالمية، اجلزائر، 

واعتمدت يف ىذه الدراسة على ادلنهج الوصفي التحليلي متمثاًل يف وصف الظواىر وحتليلها؛ واالستعانة بكل 
من ادلنهج اإلحصائي إلبراز دور كل وسيلة من وسائل التماسك النصي، وادلنهج التارخيي لالستعانة ِبكاف نزوؿ 

 النص قرآين، وفق إجراءات عدة منها: 
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 نية، وتتبع مواضع ورود قصة مرمي عليها السالـ، وحصرىا. استقراء اادايت القرآ -

 توجيو اادايت توجيًها نصًيا ِبا خيدـ موضوع الدراسة.  -

 تطبيق وسائل التماسك النصي على قصة مرمي عليها السالـ.  -

واقتضت طبيعة الدراسة أف تكوف يف مبحثي تضم مطالب عدة، يسبقها مقدمة ودتهيد؛ حيوي مطلبي، 
خادتة وقائمة مراجع، والتقسيم إىل مستوايت ليس من ابب الفصل فالدراسة النصية بنية كلية، وإمنا ويتبعها 

 للتمييز بي األنواع، فكاف تقسيم الدراسة على النحو ااديت:

 وأىدافو، ومنهج البحث، وتقسيماتو.وحدوده، ادلقدمة: وتضم تقدمي عن ادلوضوع، وأمهيتو، وتساؤالتو،  -

 مصطلحات التماسك النصي، وتقدمي دلفهـو القصة القرآنية وأبرز خصائصها وعناصرىا. لتمهيد: ويضما -

 ادلبحث األوؿ: يتناوؿ التماسك الشكلي ويضم مطلبي:  -

 ادلطلب األوؿ: اإلحالة أبقسامها ووسائلها.
 ادلطلب الثاين: احلذؼ.

 ادلطلب الثالث: االستبداؿ. 
 ادلطلب الرابع: الوصل. 

 تكرار.ادلطلب اخلامس: ال
 ادلطلب السادس: ادلصاحبة اللغوية.

 ادلبحث الثاين: يتناوؿ التماسك الداليل ويضم مطلبي: -

 اإلمجاؿ والتفصيل. العالقات الداللية: عالقة ادلطلب األوؿ: 
 ادلطلب الثاين: السياؽ. 

 اخلادتة وتضم أىم النتائج.  -

 قائمة ادلراجع. -
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ويسر لنا الصعاب، ومنها ما صعب علينا من اختالؼ الًتمجة، فلما  وأخريًا: احلمد هلل الذي ذلل لنا السُبل، 
كانت النهاية واختلجت النفس تذكرت ما قالو األصفهاين: " إين رأيت أنو ال يكتب إنساف كتااًب يف يومو إال 
قاؿ يف غده: لو كاف غري ىذا لكاف أحسن ولو زيد ىذا لكاف يستحسن ولو قدـ ىذا لكاف أمجل ولو ترؾ ىذا 

كاف أفضل"، فهدأت النفس، وُغفر ذلا ما سقط منها إبذف هللا، وعذرت عن الوصوؿ إىل الكماؿ، وإف انؿ ل
 .فاحلمد هللا ادلتفرد ابلكماؿ على الرضى،
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 التمهيد

 :لح التماسك النصي من البساطة إىل الرتكيبطمصاملطلب األول: 

: التماسك:   أوًلا

عدة يف اللغة منها: الصالبة، كما يف مقاييس اللغة: "ادليم  لغًة: ذكر يف ادلعاجم معان  -مفهوم التماسك 
والسني والكاف أصل واحد صحيح يدل على حبس الشيء أو حتبسو... وادلسكة من البئر: ادلكان الصلب 

، ومنها ضد التفكك، كما يف أساس البالغة: "أمسك 1الذي ال حيتاج إىل طي، وىو القياس؛ ألنو متماسك"
ك ابلشيء ومسك ودتسك واستمسك وامتسك... وفالن يتفّكك وال يتماسك، وما دتاسك احلبل وغريه، وأمس

، 2أن قال ذلك: وما دتالك، وىذا حائط ال يتماسك وال يتمالك. وحفر يف مسكة من األرض: يف صالبة"
انتو متماسك اللحم ومنها كذلك الرتابط كما يف اتج العروس: "ويف صفتو ملسو هيلع هللا ىلص ابدن متماسك أراد أنو مع بد
، وعلى ىذا سائر 3ليس مسرتخيو وال منفضجو، أي أنو معتدل اخللق، كأن أعضاءه ميسك بعضها بعًضا"

 ادلعاجم مادة التماسك توحي ابلصالبة والشدة وترابط األجزاء بعضها ببعض.

تواجو  (، والختالف التحدايت اليتCohesionاصطالًحا: ىو مصطلح مرتجم عن الكلمة اإلصلليزية )
اجملتمع العريب من مواكبة ادلصطلح الغريب، من ضبط اللفظ لقواعد التعريب اخلاصة ابلعربية واختالف الوسائل 

 والبحث واجلهد الفكري يف عملية ترمجة ادلصطلحات إىل العربية، فقد وقع يف ترمجتو اختالفات منها: 

، وترمجة 5، وترمجة دتام حسان4(kohasionالتماسك: وىي ترمجة فاحل العجمي من ادلصطلح األدلاين)
، والربط النصي أو الرتابط النحوي: وىي 2، وترمجة دمحم مفتاح1، والرتابط: وىي ترمجة زلمود فراج6األزىر الزاند

                                                           

 (، )م س ك(.321-5/323م، )1979 -ىـ 1399مقاييس اللغة، أمحد بن فارس، احملقق: عبد السالم دمحم ىارون، دار الفكر، (1)

 (، )م س ك(.2/213م، )1998 -ىـ  1419األوىل، أساس البالغة، جار هللا الزسلشري، دمحم ابسل، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة:  (2)

 (، )م س ك(.27/331اتج العروس من جواىر القاموس، زلّمد بن زلّمد بن عبد الرزاق ادلرتضى الزبيدي، طبعة الكويت، الطبعة الثانية، ) (3)
 (.423مدخل إىل علم اللغة النصي، فولفجانج ىاينو من وديرت فيهفيجر، ترمجة: فاحل العجمي، ) (4)
 (.133لكنو يضيق من مفهوم التماسك، ينظر: النص واخلطاب واإلجراء، ربورت دي بوجراند، ترمجة دتام حسان،) (5)

 (.227نسيج النص، األزىر الزاند، ) (6)
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، والتضام: وىي ترمجة إذلام 4، واالتساق: وىي ترمجة دمحم خطايب3(kohasionترمجة سعيد حبريي دلصطلح )
، السبك 7، والسبك: وىي ترمجة سعد مصلوح6والتناسق: وىي ترمجة يوسف نور عوض، 5أبو غزالة وعلي خليل

 .9،التماسك الشكلي: وىي ترمجة صبحي الفقي8أو الربط أو التضام: وىي ترمجة أمحد عفيفي 

تناسق النص: وىي ترمجة فاحل العجمي من  ( وترجم إىل:Coherenceفيما نقلوا مصطلًحا آخر، وىو ) 
، 12، وااللتحام: وىي ترمجة دتام حسان11، والتناغم: وىي ترمجة زلمود فراج13(koharenzين)ادلصطلح األدلا

، 15، والتقارن: وىي ترمجة إذلام أبو غزالة وعلي خليل14وترمجة األزىر الزاند 13واالنسجام: وىي ترمجة دمحم خطايب
، واحلبك أو التماسك، 17، واحلبك: وىي ترمجة سعد مصلوح16والرتابط الفكروي: وىي ترمجة يوسف نور عوض

                                                                                                                                                                                                         

 (.145م، )1995معرفة اللغة، جورج يول، ترمجة: زلمود فرج عبد احلافظ،  دار الوفاء، االسكندرية،  (1)

 (.127م، )1995الف ضلو منهجية مشولية، دمحم مفتاح، ادلركز الثقايف العريب، التشابو واالخت (2)

 (.152، سعيد حسن حبريي، )-ادلفاىيم واالجتاىات–علم لغة النص  (3)
 (.439م، )1991لسانيات النص، دمحم خطايب، ادلركز الثقايف العريب، الطبعة األوىل،  (4)

مدخل إىل علم لغة النص )تطبيقات لنظرية روبرت دي بوجراند وولفانج دريسلر(، ترمجة إذلام أبو غزالة وعلي خليل، مطبعة دار الكتاب،  (5)
 (.11م،)1992ىـ1413الطبعة األوىل، 

 (.49علم النص ونظرية الرتمجة، يوسف نور عوض، ) (6)
 (.227م، )2333يف البالغة العربية واألسلوبيات اللسانية آفاق جديدة، سعد مصلوح، رللس النشر العريب، جامعة الكويت،  (7)

 (.93م، )2331ضلو النص اجتاه جديد يف الدرس النحوي، أمحد عفيفي، مكتبة زىراء الشرق، القاىرة، الطبعة األوىل،   (8)

 (.1/95، صبحي إبراىيم الفقي، )-دراسة تطبيقية على السور ادلكية–تطبيق علم اللغة النصي بني النظرية وال (9)
 (.423مدخل إىل علم اللغة النصي، ترمجة: فاحل العجمي، ) (13)
 (.146معرفة اللغة، جلورج يول، ترمجة: زلمود فرج، ) (11)

 (.133ينظر: النص واخلطاب واإلجراء، ترمجة دتام حسان، ) (12)

 (.439 خطايب، )لسانيات النص، دمحم (13)
 (.227نسيج النص، األزىر الزاند، ) (14)

 (.11مدخل إىل علم لغة النص )تطبيقات لنظرية روبرت دي بوجراند وولفانج دريسلر(، ترمجة إذلام أبو غزالة وعلي خليل، ) (15)

 (.49علم النص ونظرية الرتمجة، يوسف نور عوض، ) (16)

 (.228يف البالغة العربية، سعد مصلوح ) (17)
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، والتماسك الداليل أو ادلعنوي: وىي ترمجة صبحي 1أو االنسجام، أو االتساق: وىي ترمجة أمحد عفيفي
 .3 (koharenz، والتماسك النصي: وىي ترمجة سعيد حبريي)2الفقي

طبيعة خطية أفقية تظهر على مستوى تتابع  ( ذوCohesionبني ادلصطلحني: أن األول ) والفرق
( ذو طبيعة داللية جتريدية تظهر من Coherence)ظهر على ادلستوى السطحي، والثاينالكلمات واجلمل، وي

 .4خالل عالقات وتصورات تعكسها الكلمات واجلمل أيًضا، ويظهر يف البنية العميقة، وىو أعم من األول 

النصي( جامًعا بني  واعتمدت الباحثة على ادلصطلح الذي كتب لو االنتشار الواسع، وىو )التماسك
ادلصطلحني السابقني؛ فادلصطلح كلما شاع على ألسن الدارسني خرج من نطاق الضيق واقرتب من نطاق 
االستعمال، وقد قدر ذلذا ادلصطلح أن يصبح أكثر شيوًعا، وكما قال الغزايل: "ال تلتفت إىل األلفاظ واجتهد يف 

 .5إدراك حقيقة ىذا اجلنس"

 اثنياا: النص:

النص: لغًة: ذكرت ادلعاجم معان  عدة يف اللغة، منها: معىن االنتهاء، كما يف مقاييس اللغة: "النون مفهوم 
، ومنها أصل الشيء والداللة على ادلعاين 6والصاد أصل صحيح يدل على رفع وارتفاع وانتهاء يف الشيء"

لفقهاء: نص القرآن ونص واألحكام كما يف لسان العرب: "وأصل النص أقصى الشيء وغايتو...ومنو قول ا

                                                           

 (.93ضلو النص اجتاه جديد يف الدرس النحوي، أمحد عفيفي، ) (1)

 (1/96علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، ) (2)

 (.152، سعيد حسن حبريي )-ادلفاىيم واالجتاىات–علم لغة النص  (3)
(،استخدم حبريي لفظ اآلخر ليفرق بني ادلصطلحني )الربط النحوي 123يد حسن حبريي )، سع-ادلفاىيم واالجتاىات–ينظر: علم لغة النص  (4)

(؛ ألن صالح فضل يستخدم يف ادلنت مصطلح التماسك مطلًقا مقابل التماسك الكلي أو النصي.، ينظر: -النصي–النحوي والتماسك الداليل 
، نعمان بوقرة، عامل -دراسة معجمية-ات النص وحتليل اخلطاب(، ينظر: ادلصطلحات االساسية يف لساني5-6لسانيات النص، دمحم خطايب، )

 (.45م،)2339الكتب احلديث، األردن، الطبعة األوىل، 

ىـ 1413ادلستصفى، أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل الطوسي، حتقيق: دمحم عبد السالم عبد الشايف، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل،  (5)
 (.265م، )1993

 (، )ن ص(.356/ 5اللغة، ابن فارس، ) مقاييس (6)
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، وعلى ىذا سائر ادلعاجم مادة النص توحي ابالنتهاء 1السنة أي ما دل ظاىر لفظهما عليو من األحكام"
 وأصل الشيء والداللة على ادلعاين واألحكام.واالنتهاء  واالرتفاع

، وأقرب مصطلح عند اصطالًحا: النص مفهوًما ومصطلًحا يعد غريًبا عن الدراسات النحوية العربية والغربية
،واستعملت مصطلحات متعددة 2القدامى إىل )النص( ىو)ادلنت( ادلقابل لإلسناد عند علماء مصطلح احلديث

تدل على التماسك، "كمصطلح )السبك(، و)االنسجام(، و)االتساق(، و)النظم(، و)الضم( وغريىا، بيد أن 
، وقد اختلفوا يف حتديد ماىية النص، فكما قال 3"دوران تلك ادلصطلحات كان زلصورًا يف كتب البالغة والنقد

األزىر الزاند: "فتعريف النص، مثل كل تعريف، أمر صعب، لتعدد معايري ىذا التعريف، ومداخلو، ومنطلقاتو، 
، ومنها ما يرى سوينكي أنو "لكل 4وتعدد األشكال وادلواقع والغاايت اليت تتوافر فيما نطلقو عليو اسم "نص"

صور للنص مرتبطًا لغواًي ابحمليط الذي يعيش فيو، ومع ذلك يظل ىذا التصور قاصرًا علمًيا؛ إنسان مثقف ت
 .5حيث إنو مل يتكون إال من خالل خربات ذاتية"

وكون اجلملة نواَة التحليل النصي، فقد ذىب بعض العلماء يف تعريفو انطالقًا من اجلملة، مثل تعريف 
تعريفات ال منزلة فيها للجملة،  ، فيما ذىب بعضهم إىل6ثر من مجلة"بيتويف:"ىو وحدة لغوية متكونة من أك

، ومعظم التعريفات 7مثل تعريف ليونس: "انتج السلوك اللغوي العادي الذي ميكن أن يكتب كتابة فنولوجية"
يل ىي ذىبت لعدم اختاذ اجلملة جزًءا منو، فيحده ىاردتان ابإلفادة "أي قطعة ما ذات داللة وذات وظيفة، وابلتا

، ومنها رأى 9، ويعرفو دمحم مفتاح أبنو: "مدونة حدث كالمي ذي وظائف متعددة"8قطعة مثمرة من الكالم"

                                                           

 (، )ن ص ص(.7/98ىـ، ) 1414لسان العرب، مجال الدين دمحم بن مكرم ابن منظور، دار صادر، بريوت، الطبعة الثالثة،  (1)

 (.43اإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجال، ) (2)

 (.94ادلرجع السابق، ) (3)

 (.11نسيج النص، األزىر الزاند، ) (4)
 (.3، سعيد حسن حبريي، )-ادلفاىيم واالجتاىات–علم لغة النص  (5)

 (.83أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية أتسيس )ضلو النص(، دمحم الشاوش، ) (6)

 (.83ادلرجع السابق، ) (7)

 (.132ريي، )، سعيد حسن حب-ادلفاىيم واالجتاىات–علم لغة النص  (8)
 (.123، )م1992، الثالثةحتليل اخلطاب الشعري اسرتاتيجية التناص، دمحم مفتاح، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، الطبعة  (9)
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جون الينز أن النص مكون من وحدات لغوية وىذه الوحدات "ليست رلرد وحدات متصلة مع بعضها يف 
ة أن يتسم بسمات التماسك سلسلة، إمنا ينبغي ربطها بطريقة مناسبة من حيث السياق، وعلى النص يف رلمل

، وحد برينكر النص: "أبنو تتابع متماسك من عالمات لغوية أو مركبات من عالمات لغوية ال تدخل 1والرتابط"
،كما عد برينكر بعض الكلمات ادلستقلة ادلنفردة نصوص أيًضا، مثل 2تدخل حتت أية وحدة لغوية أخرى" 

، فهم بذلك يقرتبون على ما اصطلح عليو التماسك 3ك"عناوين الصور واألمثال وتركيب النداء وما أشبو ذل
 النصي يف ىذا الوقت.

وقد كثر اخللط بني مصطلحي النص واخلطاب؛ وقد فرق بينهما دي بو جراند، فريى "أن النص ىو أداة 
، 4االتصال، واخلطاب عنده ىو رلموعة النصوص ادلرتبطة ببعضها بعًضا، واليت ميكن أن تواصل يف وقت الحق"

 أفرق كثريًا بينهما؛ نظرًا إىل طبيعة النص القرآين الذي "حيتمل كونو خطااًب مسموًعا أو نًصا ، ومل4الحق"
 .5مكتواًب"

 اثلثاا: التماسك النصي: 

توسع مفهوم النص من خالل مفهوم التماسك الذي ليست لو طبيعة ضلوية فحسب، بل يتضمن يف الوقت 
نفسو جوانب متعلقة مبوضوع النص وجوانب داللية وتداولية أيًضا، فالتماسك يرتكز على أساس داليل زلوري 

قة )مفاىيم اجلملة ومضامينها( رلرد للنص )يطلق عليو البنية العميقة للنص أيًضا(، بينو وبني القضااي ادلتفر 
، وتعددت التعاريف للتماسك النصي كمصطلح مركب، ومنها" إنو تعلق عناصر 6عالقات منطقية داللية زلددة

النص بعضها ببعض، بوساطة أدوات شكلية أو عالقات داللية، تسهم يف الربط بني عناصر النص الداخلية، 
ون يف النهاية رسالة يتلقاىا متلق فيفهمها ويتفاعل معها سلًبا والنص والبيئة احمليطة من انحية أخرى، لتك

                                                           

 (.219م، )1987اللغة وادلعىن والسياق، جون الينز، ترمجة: عباس صادق الوىاب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة األوىل،  (1)
 (.139، سعيد حسن حبريي )-ادلفاىيم واالجتاىات–ينظر: علم لغة النص  (2)
 ينظر: ادلرجع السابق. (3)

 (. 43علم النص ونظرية الرتمجة، يوسف نور عوض، ) (4)

 (.33ينظر: اإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجال، ) (5)

 (.139، سعيد حسن حبريي، )-ادلفاىيم واالجتاىات–علم لغة النص  (6)
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، ومن االختالف يف التعاريف أن اخلويل جيعل التماسك يف حدود ضيقة ال تتعدى الكلمة الواحدة، 1وإجيااًب"
، وىو عند يوسف نور عوض 2حيث عرف التماسك أبنو "درجة التجاذب بني عنصرين لغويني يف مجلة واحدة"

 .3اليت ختلق الرتابط النحوي والرتابط الفكري""األسس 

ومن أوىف التعاريف وأوضحها: "ىو العلم الذي يبحث يف مسات النصوص وأنواعها، وصور الرتابط 
واالنسجام داخلها، ويهدف إىل حتليلها يف أدق صورة دتكننا من فهمها وتصنيفها ووضع ضلو خاص ذلا شلا 

 .4يسعى إليها منتج النص ويشرتك فيها متلقية"يسهم يف إصلاح عملية التواصل اليت 

وتعرفو الباحثة: أبهنا عملية تداولية مالزمة للنص، تعمل على دتيز النص من الالنص، وىي رلموعة من 
الروابط السطحية )أدوات شكلية دتثل عالقة تبعية(، والبنية العميقة )بدون أدوات عالقات داللية( تستنتج من 

ادلتكلم، ويعقلها ادلتلقي حبسب علمو يف رلال الذي ينتمي إليو النص وميكن أن يشعر هبا القرائن، يعمل فيها 
 القارئ.

 

 

 

 

 

                                                           

م، 2335، عيسى جواد الوداعي، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، -دراسة تطبيقية يف هنج البالغة–التماسك النصي  (1)
(16.) 

 (.137، )اإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجال (2)

 (.58علم النص ونظرية الرتمجة، يوسف نور عوض، ) (3)

(، نقاًل عن مباحث حول ضلو النص، عبد العظيم خليل، جامعة األزىر، 5علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق )مناذج من السنة النبوية(، ) (4)
 (.13األزىر، شبكة األلوكة، )



 نيةآرالقصة الق :الثانيالمطلب  التمهيد

 

 41الصفحة  

 

 املطلب الثاين: القصة القرآنية

: مفهوم القصة القرآنية:  أوًلا

القصة يف اللغة: وردت مبعٌت التتبع، قال ابن فارس: "القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء من 
، ومبعٌت اخلرب: ٔقوذلم: اقتصصت األثر، إذا تتبعتو... ومن الباب القصة والقصص، كل ذلك يتتبع فيذكر"ذلك 

، وقال الراغب األصفهاين: " والقصص: ٕ"القصة: اخلرب وىو القصص. وقص علي خربه يقصو قًصا وقصًصا"
 ، فقد استخدم بعضهم القصة واخلرب مبعٌت مًتادف. ٖاألخبار ادلتتبعة"

فرق بينهم أبو ىالل العسكري فقال: "إن القصص ما كان طوياًل من األحاديث ...ومسي اخلرب الطويل وشلن 
قصًصا... وجيوز أن يقال القصص ىو اخلرب عن األمور اليت يتلو بعضها بعًضا واحلديث يكون عن ذلك وعن 

 أي إن اخلرب أقصر من القصة وال يشًتط فيو التتابع. ٗغَته"

و عند بعض الباحثُت: "ىو أنباء وأحداث اترخيية، مل تتلبس بشيء من اخليال، ومل يدخل ويف االصطالح: فه
عليها شيء غَت الواقع، ومع ىذا فقد اشتمل على ما مل يشتمل عليو غَته من قصص، من اإلاثرة والتشويق مع 

 .٘قيامو على احلقائق ادلطلقة، األمر الذي ال يصح عليو القصص األديب حبال أبًدا"

 قصة القرآنية:ال

القصة القرآنية أحد الوسائل ادلستخدمة يف التعبَت القرآين عن  تعديسعى القرآن الكرمي لتحقيق مقاصد عدة، و 
ىذه ادلقاصد؛ فالتعبَت القرآين يؤلف بُت الغرض الديٍت والفٍت؛ مستخدًما األداة الفنية للتأثَت يف الوجدان الديٍت، 

ساليب منها التصوير؛ فالقرآن يؤثر يف متلقيو عن طريق التصوير، ويُقصد وقد اشتملت القصة القرآنية على أ
                                                           

 ( )ق ص(.ٔٔ/٘مقاييس اللغة، ) (ٔ)

 ( )ق ص ص(.ٗٚ/ٚ، )لسان العرب (ٕ)
 (.ٖٕ٘/ٔادلفردات يف غريب القرآن، أيب القاسم احلسُت بن دمحم الراغب األصفهاين،  مكتبة نزار مصطفى الباز، ) (ٖ)

 (. ٕٗ-ٔٗ/ٔم، )ٜٜٚٔالفروق اللغوية، أيب ىالل العسكري، حتقيق وتعليق: دمحم إبراىيم سليم، دار العلم والثقافة، مصر،   (ٗ)

القصص القرآين يف منطوقو ومفهومو مع دراسة تطبيقية لقصيت آدم ويوسف، عبد الكرمي اخلطيب، دار ادلعرفة، الطبعة الثانية،  (٘)
 (.ٜٗم، )ٜ٘ٚٔىـٜٖ٘ٔ
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"التصوير ىو األداة ادلفضلة يف أسلوب القرآن، فهو يعرب ابلصورة  ٔابلتصوير: التصوير الذي تبناه سيد قطب
عن النموذج احملسوسة ادلتخلية عن ادلعٌت الذىٍت، واحلالة النفسية، وعن احلادث احملسوس وادلشهد ادلنظور، و 

اإلنساين والطبيعة البشرية، مث ترتقي ابلصورة اليت يرمسها فيمنحها احلياة الشاخصة أو احلركة ادلتجددة، فإذا ادلعٌت 
الذىٍت ىيئة أو حركة، وإذا احلالة النفسية لوحة أو مشهد، وإذا النموذج اإلنساين شاخص حي، وإذا الطبيعة 

حلوار متضمًنا تصوير االنفعاالت النفسية، و "ىو الذي يعتمد عليو فن ، وكذلك أسلوب إالربية رلسمة مرئية"
وأسلوب احلوار أسلوب القرآن ذاتو، إذ ال يهبط من انحية، ويسمو  ٖالقصص، يف خلق احلركة وتلوينها وتنويعها"

ما ، كٗ من انحية، تبًعا الختالف الظروف، والشخصيات، ومستوى األداء عند الكتاب من البشر العاديُت
ديتلك مسًة خاصًة، ال صلد ذلا أثرًا يف القصص األديب على اإلطالق، وىي الذاتية اليت حيتفظ هبا احلوار 
لشخصيات ادلتحاورين، فإننا ال صلد فرصة أبًدا نتفلت فيها من ىذا الشعور الذي يستويل علينا من أننا إزاء 

رآنية، وتتابع أحداثها، وتسلسل أفكارىا، وترابط ، فإن واقعية القصة الق٘شخصيات واقعية، ذلا وجودىا الذايت
معانيها، حىت كانت كالبنيان يشد بعضو بعًضا، وأكسبها رونًقا وسحرًا جذااًب، وأضفى ذلا مجااًل ال ينكره 

اليت  ٚ، كما جاءت القصة القرآنية شاملًة على مجيع ادلذاىب األدبيةٙأصحاب ادلواىب الفطرية والعقول ادلستنَتة
 غرب أهنم اختلقوىا، فاتسمت بعظيم ما جاءت منو.اليت يدعي ال

                                                           

 األديبفكان يدرس القرآن من وجهة مفهوم التصوير الفٍت يف القرآن الكرمي ىو مذىب سيد قطب الذي انفرد بو يف مقاربة القصة القرآنية،  (ٔ)

 (.ٖٙم،)ٖٕٔٓالتصوير الفٍت يف القرآن، سيد قطب، دار الشروق، الطبعة العشرين،  (ٕ)
 (.ٜٔٔالقصص القرآين يف منطوقو ومفهومو، عبد الكرمي اخلطيب، ) (ٖ)

 (. ٕٚٔ-ٜٕٔم، )ٖٜٚٔىـٖٜٖٔينظر: التعبَت الفٍت يف القرآن، بكري شيخ أمُت، دار الشروق، الطبعة األوىل،  (ٗ)

 (.ٜٕٔظر: القصص القرآين يف منطوقو ومفهومو عبد الكرمي اخلطيب، )ين (٘)

ن ينظر: اجلانب الفٍت يف قصص القرآن الكرمي، عمر دمحم عمر ابحاذق، رسالة ماجستَت يف اجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة، دار ادلأمو  (ٙ)
 (.ٓ٘ٔم، )ٖٜٜٔىـٖٔٗٔللًتاث، الطبعة األوىل، 

بياء والرسل يتناول عظام الشخصيات؛ وىذه مسة )ادلدرسة الكالسيكية(، ويف حديثو عن تطور الشخصيات مع تعدد يف حديثو عن األن (ٚ)
زدواجية األماكن واألزمنة؛ وىذه من خصائص )ادلدرسة الرومنسية(،ويف مجعو بُت عامل الواقع ادللموس وعامل ما رواء الواقعية؛ فيقًتب من حيث اال

ويف ىدفو األساسي من القص القرآين من توجيو الناس إىل احلياة الطيبة الكردية، ودفعهم إىل ما فيو الطمأنينة والرخاء، فهو يف )ادلدرسة الرمزية(، 
 (.ٕٗٔبذلك تقرب من )ادلدرسة الواقعية(، ينظر: اجلانب الفٍت يف قصص القرآن الكرمي، عمر دمحم عمر ابحاذق، )
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 : 1اثنياا: خصائص القصص القرآين

تكرار القصة الواحدة: ويعٍت أن ترد القصة الواحدة مكررة يف مواضع شىت، ولكن ىذا التكرار ال يتناول القصة   -ٔ
والتناسق بُت حلقة القصة اليت كاملة إمنا ىو تكرار لبعض حلقاهتا، ومعظمو إشارات سريعة دلوضع العربة فيها، 

تعرض منها والسياق الذي تعرض فيو ىو الغرض ادلقدم، كقصة موسى عليو السالم، فقد وردت ىذه القصة يف 
 حوايل ثالثُت موضًعا.

انتخاب أجزاء من القصة: وىو من خضوع القصة القرآنية للغرض الديٍت، أن تعرض ابلقدر الذي يكفي ألداء  -ٕ
شهد الذي يتفق معو، فمرة تعرض القصة من بدايتها، ومرة من أوسطها، ومرة من هنايتها، ىذا الغرض، ومن ادل

واترة تعرض كاملة أو متوسطة، حسبما تكمن العربة يف ىذا اجلزء، كقصة مرمي عليها السالم اليت سنعرض ذلا يف 
 ىذا البحث.

جًها ذلذه الغاية الوعظية، أكثر شلا ىو ادلوعظة: إن القصص القرآين مبختلف ألوانو وضروبو وموضوعاتو كان مو  -ٖ
 موجو للغاية القصصية الفنية، أو سرد احلوادث التارخيية.

  :2اثلثاا: عناصر القصة القرآنية
على الرغم من أن غرض القصة القرآنية ديٍت زلض، فإان نستطيع أن صلد بعض العناصر البارزة قائمة يف معظم 

 ومنها: الشخصية، واحلوار، والصراع، وادلفاجأة، والتصميم.القصص اليت وردت يف القرآن الكرمي، 
الشخصية: ىي اليت حترك األحداث وتضطرب هبا، أو تقوم األحداث بتحريك الشخصيات أو تتساوق وتتوازن،  -ٔ

فال يطغى أحدمها على األخر، والشخصية األساسية يف ىذا البحث مرمي عليها السالم، وىناك شخصيات 
 ليو السالم، وأم مرمي )حّنو(، وزكراي وعيسى عليهما السالم.اثنوية مثل جربيل ع

احلوار: وىو احملرك لألحداث، وادلصور للشخصيات، وادلبلغ إىل الصراع، وادلؤدي إىل اذلدف، وادلظهر للمغزى،  -ٕ
وقد كان يف القصة القرآنية على صور وأشكال، إما حوار ذايت بُت الشخص وقلبو أو عقلو كما يف مشهد دتٍت 

َتٍِت ِمتُّ قـَْبَل َىَذا وَُكْنُت َنْسًيا َمْنِسيًّا رمي عليها السالم ادلوت يف قولو تعاىل:م ، أو بُت (ٖٕ)مرمي: قَاَلْت اَي لَيـْ

                                                           

 (.ٓٚٔ-ٓ٘ٔ(. ينظر: التصوير الفٍت لسيد قطب )ٕٚٔ-ٜٕٔينظر: التعبَت الفٍت يف القرآن، بكري شيخ أمُت،) (ٔ)

 (. ٜٕٔ-ٕٕٙينظر: التعبَت الفٍت يف القرآن، بكري شيخ أمُت، ) (ٕ)
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قَاَل اَي َمْرمَيُ َأَّنى َلِك َىَذا قَاَلْت ُىَو ِمْن شخصيتُت كما يف حوار مرمي مع زكراي عليهما السالم، يف قولو تعاىل:
أو بُت شخصية وعنصر آخر، كما يف حوار مرمي مع جربيل عليهما السالم، يف قولو  (،ٖٚ)آل عمران:اَللىِ ِعْنِد 

َا َأاَن َرُسوُل َربِِّك أِلََىَب َلِك ُغاَلًما زَِكيًّا (ٛٔ)قَاَلْت ِإينّ أَُعوُذ اِبلرىْْحَِن ِمْنَك ِإْن ُكْنَت َتِقيًّا تعاىل:   قَاَل ِإمنى
( إىل هناية احلوار، أو بُت شخصيو وقومو كما يف مشهد إتيان مرمي عليها السالم لقومها، كما ٜٔ-ٛٔ)مرمي: 

ًئا َفرايًّ يف قولو تعاىل:  ، وابحلوار ادلباشر ويغلب (ٕٚ)مرمي:  َفأََتْت بِِو قـَْوَمَها حَتِْمُلُو قَاُلوا اَي َمْرمَيُ لََقْد ِجْئِت َشيـْ
َفَأَشاَرْت ىذا النوع يف قصة مرمي عليها السالم، أو غَت ادلباشر ابستخدام الرمز واإلشارة، كما يف قولو تعاىل: 

  (.ٜٕ)مرمي:  إِلَْيِو قَاُلوا َكْيَف ُنَكلُِّم َمْن َكاَن يف اْلَمْهِد َصِبيًّا
نية منسجًما مع ادلغزى العام للقصة، وىو اذلداية والدعوة واإلديان،  الصراع: فهو غالًبا ما يكون يف القصة القرآ -ٖ

فقد يكون صراًعا ماداًي وآخر صراًعا نفسًيا، ومن أمثلة الصراع يف قصة مرمي عليها السالم الصراع النفسي مع 
كان يلقى من أذى من قومو قومها، فلما كانت القصص القرآنية تسلية لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وتثبيت لفؤاده، دلا  

 جاءت ملبًية للمغزى العام من القرآن الكرمي.

 ادلفاجأة: وتكون على صور سلتلفة: -ٗ

قد يكتم سر ادلفاجأة عن البطل والنظارة، حىت ينكشف ذلم مًعا يف آن واحد، كما يف قصة والدة مرمي عليها  . أ
َها قَ السالم ونذر والدهتا، يف قولو تعاىل: )آل  اَلْت َربِّ ِإينّ َوَضْعتـَُها أُنـَْثى َواَللىُ أَْعَلُم مبَا َوَضَعتْ فـََلمىا َوَضَعتـْ

 (.ٖٙعمران:

َها ُروَحَنا فـََتَمثىَل ذَلَا أن يكشف السر للنظارة، ويًتك أبطال القصة عنو يف عماية، كما يف قولو تعاىل:  . ب َفَأْرَسْلَنا إِلَيـْ
(، فكلنا نعلم ضلن أنو الروح ٛٔ-ٚٔ)مرمي: قَاَلْت ِإينّ أَُعوُذ اِبلرىْْحَِن ِمْنَك ِإْن ُكْنَت َتِقيًّا (ٚٔ)َبَشرًا َسِوايًّ 

 جربيل عليو السالم.

أن يكشف بعض السر للنظارة، وىو خٍاف على البطل يف موضع، وخٍاف على النظارة وعن البطل يف موضع  . ت
 آخر، يف القصة الواحدة. 

بل تواجو ادلفاجأة البطل والنظارة يف آن واحد، ويعلمان سرىا يف الوقت ذاتو، كما يف  أال يكون ىناك سر، . ث
 مفاجآت قصة مرمي عليها السالم حُت تتخذ من دون أىلها حجااًب، فتفاجأ ىناك ابلروح األمُت.
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 التصميم: وقد سارت يف اجتاىات:  -٘

َواذُْكْر يف اْلِكَتاِب َمْرمَيَ ِإِذ انـْتَـَبَذْت ِمْن عاىل: مرة أييت يف مطلعها ملخص يسبقها، مث التفصيالت كما يف قولو ت . أ
 (.ٙٔ)مرمي:  أَْىِلَها َمَكااًن َشْرِقيًّا

 ومرة تذكر عاقبة القصة ومغزاىا، مث تبدأ القصة من أوذلا وتسَت على التفصيل. . ب

ومرة ذكر القصة مباشرة بال مقدمة وال تلخيص، ويكون يف مفاجآهتا اخلاصة ما يغٍت، كما يف قصة مرمي عليها  . ت
 السالم عند مولد عيسى عليو السالم. 

 ومرة تكون القصة على شكل دتثيلية، فتكون ألفاظها نفسها ىي ادلنبهة إىل ابتداء العرض، مث تنساب القصة. . ث

 القصة القرآنية: رابعاا: التماسك النصي يف

نلمس قوة التماسك يف قصص القرآن الكرمي يف القصص ادلوزعة على أكثر من سورة أكثر من غَتىا من إننا 
القصص، ومنها قصة مرمي عليها السالم، فالقصة موزعة على مخس سور ىي: آل عمران، ومرمي، واألنبياء، 

جزء من أجزاء السورة اليت وردت فيها، "وعلى  وادلؤمنون، والتحرمي، وكل مشهد من مشاىدىا اإلحدى عشر،
ىذه أتت مجيع قصص القرآن، فإنك ترى القصة الواحدة ال ختتلف معانيها أتيت يف صورة سلتلفة وقوالب من 

؛ وذلك ألجل ٔاأللفاظ متعددة حىت ال تكاد تشتبو يف موضعُت منو، والبد من أن جتد الفرق بُت صورىا ظاىرًا"
ت القصصية، ومن إعجاز القرآن أن ىذه ادلشاىد لو مجعت ورتبت بًتتيب األحداث، التناسب بُت احللقا

 ٕلظهرت متماسكة يكمل بعضها البعض كأمنا وردت ضمن سورة واحدة؛ على الرغم من نزولو منجًما مفرقًا
ور، دون أن يؤثر على دتاسكو وانسجامو؛ "ألن عناصر دتاسك النص القصصي يف القرآن، يتمثل يف وحدة الشع

وثبات الشخصيات الرئيسة، ومنطقية تداعي ادلشاىد، ومنطوق الشخصيات، وىي عناصر ليس من الضرورة 
 حتققها كلها للحكم على نص قصصي ابلًتابط فيكفي حتقق واحدة منها فقط، إلحداث التماسك النصي،

                                                           

 (.ٜ٘٘، أنس فجال، )(، نقاًل عن: اإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآينٜٖٛبدائع القرآن، البن أيب األصبع، ) (ٔ)

 (.ٜٙوىذا مذىب ابن عباس وعليو مجهور العلماء، ينظر: مباحث يف علوم القرآن، مناع القطان، مكتبة وىبة، القاىرة، الطبعة السابعة، ) (ٕ)
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 موضع آخر فالقصص ، وما جاء رلماًل يف موضع جاء مفصاًل يفٔوىذا وجو من وجوه إعجاز القرآن الكرمي"
فما أمجل  ٕالقرآين يف تكراره مفسرًا وشارًحا بعضو بعًضا، فإن من "أصح الطرق يف ذلك أن يفسر القرآن ابلقرآن

 . ٖيف مكان فإنو قد بسط يف موضع آخر"

وسبب اختيار قصة مرمي عليها السالم شلا تفردت بو عليها السالم يف القرآن الكرمي، فقد جاء متناسًقا 
جًما مع األحداث اليت مرت هبا مرمي عليها السالم، فكشف عن  امسها ووالدهتا، مث حياهتا يف شباهبا، مث ومنس

إحدى مرًة ، منها تسًعا وثالثُت صرحًيا يف القرآن  -ذُكر اسم مرمي عليها السالمما مرت بو من قدرة إذليو، وقد 
دلسيح عيسى ابن ا ةبنسب مرةً ثالاًث وعشرين لوالدىا عمران، و واحدة بنسبتها مرًّة قصًدا لذاهتا، ومنها عشرة مرة 

 أبخت ىارون مرًة واحدًة. تمرات، وكنيأربع  عنها ابلضمَت ، وعربى إليها -عليهما السالم-مرمي 

 

 

 

 

                                                           

لوم اإلنسانية، جامعة التماسك النصي يف القصص القرآين قصة نيب هللا إبراىيم عليو السالم أمنوذًجا، أْحد ندا، رضا الدسوقي، رللة الع (ٔ)
 (.ٗٗٔىـ، )ٖ٘ٗٔاجملمعة، العدد الرابع، 

هللا، أينا ، قلنا: اي رسول  ٕٛ(األنعام: ) إدياهنم بظلم الذين آمنوا ومل يلبسواوىو منهج يف التفسَت بدأه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، يف حديث دلا نزلت  (ٕ)
تشرك ابهلل إن  بشرك، أومل تسمعوا إىل قول لقمان البنو اي بٍت ال (ٕٛاألنعام: ) إدياهنم بظلم مل يلبسواليس كما تقولون ال يظلم نفسو؟ قال: "

صحيح البخاري، أيب عبد هللا دمحم بن امساعيل بن ابراىيم البخاري اجلعفي، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة األوىل، ، الشرك لظلم عظيم
 (. ٕٔٓٔ/ٗم، )ٕٗٓٓىـٕ٘ٗٔ

م، ٜٜٜٔىـٕٓٗٔن العظيم، إمساعيل بن عمر بن كثَت القرشي الدمشقي، حتقيق: سامي دمحم السالمة، دار طيبة، الطبعة الثانية، تفسَت القرآ (ٖ)
(ٔ/ٚ .) 



 جمال والتفصيلاإل :ولاألالمطلب  التماسك الداللي :الثاني المبحث

 

 901الصفحة  

 

 (:Coherenceيل )املبحث الثاين: التماسك الدال

ميثل التماسك الداليل ادلستوى العميق للنص، ونعٍت بو الوسائل اليت تتحقق هبا خاصية االستمرارية يف ابطن 
"اليت تسمح اسك الشكلية يف البنية السطحية؛ النص، وىو التماسك احلاصل يف البنية العميقة ألدوات التم

، فتعطي للنص قوتو؛ فوحدة أي نص ٕتااؿ بُت ادلفاىيم، والعالقات ىي حلقة االٔللنص أبف يفهم ويستخدـ
ال ميكن أف توجد بشكل كاؼ إال مبراعاة بناء قاعدتو الداللية، أما وسائل التماسك الشكلية فهي تسهل على 
السامع التعرؼ على علة بناء القاعدة الداللية يف الناوص وفهم ذلك النص، وقد عرب ىاليداي ورقية حسن عن 

د الداليل بقوذلم إف أفضل ما ينظر إىل النص على أنو وحدة داللية، وحدة ليست يف الشكل، بل يف أمهية البع
، ويكوف "مىت اعتمد أتويل جزء من أجزاء النص على أتويل عنار آخر منو، فال يتسٌت ألوؿ إال ٖادلعٌت

 فالتماسك الداليل عملية يقيمها كل من النص والقارئ مًعا. ٗابلثاين"

نسيب يكوف ابلنسبة إىل سامع وال يكوف ابلنسبة إىل آخر، وكذلك أمر اختباري تشهد على قيامو فهو أمر "
ادلالحظة، وقد يتحقق ابلروابط اللفظية بُت أجزاء النص كما ميكن أف يتحقق دوهنا، وىو يف احلالتُت يعتمد على 

فيكوف النص  framesسمى األطر معرفة السامع ابلعامل الذي حتيل عليو اجلملة أو اجلمل أي معرفتو مبا ي
 . ٘الواحد منسجًما أو غَت منسجم حبسب كوف السامع عارفًا أو جاىاًل بتلك األطر"

ويرى ألدف أف التماسك الداليل يرتبط بطرفُت أحدمها داخل النص وىي األدوات الشكلية، واثنيهما خارج 
دلفهـو السيكولوجي ىو رلموعة من العالقات النص، وىو ما يعرب عنو ابلبعد الربمجايت، فالتماسك الداليل اب

                                                           

 (.ٕٚٔنظرية علم النص، حساـ فرج،) (ٔ)
 (ٕٕٛسلوبيات اللسانية، سعد مالوح، )يف البالغة العربية واأل (ٕ)

 (.ٖٚينظر: مدخل إىل علم اللغة الناي، ترمجة: فاحل العجمي ) (ٖ)
 (ٕٗٔأصوؿ حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية، دمحم الشاوش، ) (ٗ)

 (.ٔٔٔادلرجع السابق، ) (٘)
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ادلفهومية يستخدمها القراء والكتاب يف تعاملهم مع النص، شلا يعطي النص بعًدا برامجاتًيا واضًحا لو، فالعوامل 
 ٔالربامجاتية ادلرتبطة بتكوين النص وتلقيو كانت رلااًل الىتماـ الدراسات الناية ذات الابغة الداللية

ك الداليل متعددة ال ميكن حارىا لتزايدىا مع تعمق الدراسة يف علـو اللساف، والبحث عن ووسائل التماس
الوصل، السياؽ وعلم ادلناسبة، وما يتال هبا، واحلوار، والعالقات أشكاذلا، ومنها: االبتداء واالنتهاء، الفال و 

 الداللية، مثل :اإلمجاؿ والتفايل، والعمـو واخلاوص، والسبب وادلسبب، والتقابل، والًتادؼ، والتضاد.

 .سأعرض لنوعُت من وسائل التماسك الداليل، نظرًا إلمكانية البحث، ومها اإلمجاؿ والتفايل، والسياؽ

 العالقات الداللية: أمهية 

العالقات الداللية ىي عالقات تربط بُت أطراؼ النص دوف وسائل شكلية، مثل عالقة اإلمجاؿ والتفايل، 
والسبب وادلسبب، والعمـو واخلاوص، وىي عالقات متواجدة يف أي نص يعتمد الربط القوي بُت أجزائو، كما 

صل فركزت العالقات الداللية على ادلستوى الداليل يف ذلا دور اإلخبار من أجل حتقيق درجة معينة من التوا
لسانيات النص، ولقد أسهمت يف التماسك وىي عالقات ال تكاد ختلو منها نص حيقق شرطْي اإلخبارية 

 .ٕوالشفافية مستهدفًا حتقيق درجة معينة من التواصل، سالًكا يف ذلك بناء الالحق على السابق

ات القاص القرآين ال يظهر يف حيث ادلعٌت فحسب، وإمنا "من حيث كما أف التماسك الداليل يف عبار 
موسيقاه ذات النربة اخلاصة، والنغمة ادلتناسقة، اليت فيها آتلف وانسجاـ، تتقبلها األذف وتعيها ابدئ ذي بدء، إذ 

ن طريق ، كما تضمن للنص "اتااؿ ادلقاطع ببعضها عٖهبا أتنس، ومن صداىا حتن إىل مساعها واإلصغاء إليها"
 .ٗاستمرار داللة معينة يف ادلقاطع الالحقة"

 

                                                           

 (ٕٚٔينظر: نظرية علم النص، حساـ فرج، ) (ٔ)

 (.ٕٓٚ-ٜٕٙ، دمحم خطايب، )ينظر: لسانيات النص (ٕ)

 (.ٓٚٔاجلانب الفٍت يف قاص القرآف الكرمي، عمر دمحم عمر ابحاذؽ،) (ٖ)
 (.ٕٕٚلسانيات النص، دمحم خطايب، ) (ٗ)
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 املطلب األول: اإلمجال والتفصيل: 

: مفهوم اإلمجال:  أوالا

قاؿ يف أصلو ابن فارس "اجليم وادليم والالـ أصالف: أحدمها جتمع وعظم اخللق، فاألوؿ قولك: أمجلت  لغة:
أهبم ومنو: اجململ: وىو ما ال يوقف على ادلراد منو ، وأمجل األمر: ٔالشيء، وىذه مجلة الشيء، وأمجلتو حالتو"

 .ٕإال ببياف من جهة ادلتكلم 

ويرى العسكري أف ، ٖىو ما خفي ادلراد منو حبيث ال يدرؾ بنفس اللفظ إال ببياف من اجململ: اصطالًحا
 .ٗ"اجململ ما يتناوؿ األشياء أو ينبئ عن الشيء على وجو اجلملة دوف التفايل"

 عليها السالـ يف موضعها من سورة األنبياء وادلممنوف والتحرمي، ويعود سبب إمجاذلا للسياؽ أمجلت قاة مرمي
 الواردة فيو.

َوالَّيِت َأْحَاَنْت فَػْرَجَها فَػنَػَفْخَنا ِفيَها ِمْن ُروِحَنا َوَجَعْلَناَىا َوابْػنَػَها آيًَة  ففي سورة األنبياء يف قولو تعاىل: 
(، وردت يف سياؽ ذكر موجز لقاص األنبياء وما تعلق هبم، وفيو يقوؿ البقاعي: ٜٔء: )األنبيا لِْلَعاَلِمَُت 

، ٘"ىذه القاص وما تقدمها من ىذه السورة، فلذلك اتال بو قولو سلاطًبا دلن قاؿ ذلم: أفأنتم لو منكروف"
ضرب مثل كما  وكوف السياؽ سياؽ ذكر ألنبياء ذكور فعرب عنها ابسم موصوؿ مبهم وىو اليت، كما أنو سياؽ

 ذكران سابًقا.

 َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرمَيَ َوأُمَُّو آيًَة َوآَويْػَنامُهَا ِإىَل َربْػَوٍة َذاِت قَػرَاٍر َوَمِعٍُت  وأمجلت يف سورة ادلممنوف يف قولو تعاىل: 
ل بشرًا، (، "ودلا كاف من ذكر كلهم قد ردوا من جاءىم إلشعارىم استبعادىم؛ ألف يكوف الرسٓ٘)ادلممنوف: 

                                                           

 (، )ج ـ ؿ(.ٗ/ٔينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، ) (ٔ)

 (.ٕٗـ، )ٜٜٛٔىػ ٜٔٗٔة، الطبعة الثانية، الكليات معجم يف ادلاطلحات والفروؽ اللغوية، أبو البقاء الكفوي، ممسسة الرسال (ٕ)

 (.ٕٗٓالتعريفات، الشريف اجلرجاين، ) (ٖ)
 (.ٛ٘/ٔالفروؽ اللغوية، أبو ىالؿ العسكري،) (ٗ)

 (.ٙٚٗ/ٕٔنظم الدرر للبقاعي، ) (٘)
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مع كونو -وكاف بنو إسرائيل الذين أعزىم هللا ونارىم على عدوىم وأوضح ذلم الطريق ابلكتاب قد اختذوا عيسى
إذلًا، اتبع ذلك ذكره تعجيًبا من حاؿ ادلكذبُت يف ىذا الاعود بعد ذلك نزوؿ يف أمر من أرسلوا إليهم،  -بشرًا

ا{ أي بعظمتنا }ابن مرمي{ نسبة إليها حتقيًقا لكونو ال أب وجرت على أيديهم اآلايت ذلدايتهم، فقاؿ: }وجعلن
 .ٔلو، وكونو بشرًا زلمواًل يف البطن مولوًدا ال يالح لرتبة اإلذلية؛ وزاد يف حقيق ذلك بقولو: }وأمو{" 

َفْخَنا ِفيِو ِمْن ُروِحَنا َوَمْرمَيَ ابْػَنَت ِعْمرَاَف الَّيِت َأْحَاَنْت فَػْرَجَها فَػنػَ  وأمجلت يف سورة التحرمي يف قولو تعاىل: 
َا وَُكتُِبِو وََكاَنْت ِمَن اْلَقانِِتُتَ  (، و"بزواج النيب ملسو هيلع هللا ىلص آلسية امرأة فرعوف ومرمي ٕٔ)التحرمي :  َوَصدََّقْت ِبَكِلَماِت َرهبِّ

، ٕوآخرىا يف أزواجو ملسو هيلع هللا ىلص"ابنة عمراف يف اجلنة دار القرار السادلة عن األكدار الزواج األبدي فاار أوؿ السورة 
 وُصرح ابمسها لكوف السياؽ سياؽ ذكر إانث.

 

 مفهوم التفصيل: 

لغة: قاؿ يف أصلو ابن فارس "الفاء والااد والالـ كلمة صحيحة تدؿ على دتييز الشيء من الشيء وإابنتو 
 .ٗويف لساف العرب يعٍت البياف ٖعنو، يقاؿ: فالت الشيء فااًل.

ا: ىو ما "ظهر بو مراد ادلتكلم للسامع؛ من غَت شبهة، النقطاع احتماؿ غَته، بوجود الدليل اصطالحً 
 ٘القطعي على ادلراد"

وأطلقو القزويٍت على اإلطناب، فعرؼ اإلطناب أنو ىو اإليضاح بعد اإلهباـ، لَتى ادلعٌت يف صورتُت سلتلفتُت، 
 . ٔأو ليتمكن يف النفس أفضل دتكن

                                                           

 (.ٛٗٔ/ٖٔنظم الدرر للبقاعي، ) (ٔ)

 (ٕ٘ٔ/ٕٓادلرجع السابق، ) (ٕ)

 ص ؿ(. (، )ؼ٘ٓ٘/ٗمقاييس اللغة، ابن فارس، ) (ٖ)
 (، )ؼ ص ؿ(ٕٗ٘/ٔٔلساف العرب، ابن منظور، ) (ٗ)

 ٗٓٗٔميزاف األصوؿ يف نتائج العقوؿ، عالء الدين السمرقندي، حتقيق: دمحم زكي عبد الرب، مطابع الدوحة احلديثة، قطر، الطبعة األوىل،  (٘)
 (.ٖٔ٘/ٔـ، ) ٜٗٛٔىػ
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عليها السالـ يف سورة آؿ عمراف ومرمي، إال إف أجزاء التفايل اختلفت ففي سورة آؿ فالت القاة مرمي 
عمراف ذكر مشهد والدهتا ومشهد النذر، ومشهد قبوؿ هللا ذلا وكفالة زكراي ذلا، مشهد التبشَت بعيسى عليو 

شهد احلمل والوضع، السالـ، ويف سورة مرمي ذكر مشهد االنتباذ، ومشهد حوار مرمي مع جربيل عليو السالـ، وم
 ومشهد عودهتا لقومها، ومشهد تاديقها حبديث عيسى عليو السالـ.

إمجاؿ مشهد اإلحااف يف كل من سورة األنبياء، وادلممنوف، والتحرمي، ومت تفايلو وتبُت ادلقاود منو يف سورة 
وابتعادىا عن قومها ض، مرمي من استعاذهتا حينما رأت جربيل عليو السالـ، ودتنيها ادلوت عندما أاتىا ادلخا

 ذكر وكذلك إمجاؿ كوهنا وابنها آية للعادلُت وتفايل آيتها ابحلمل بعيسى عليها السالـ مُت غَت، وخوفها منهم
 .يف سورة مرمي عليها السالـ

بدليل قبوؿ  ٕكما ساعد التفايل يف تفسَت االنتباذ يف سورة مرمي يف حتديد سبب االنتباذ، وىو "التعبد هلل"
 ذلا يف النذر، وكذلك حرصها على اختيار جهة الشرؽ يف )مكااًن شرقًيا(.هللا 

َوِإْذ قَاَلِت وعلى مستوى السورة قد أييت التفايل أواًل مث اإلمجاؿ كما يف سورة آؿ عمراف يف قولو تعاىل: 
(، فجاء تفايل معٌت االصطفاء ٕٗ) َساِء اْلَعاَلِمُتَ اْلَماَلِئَكُة اَي َمْرمَيُ ِإفَّ اَّللََّ اْصطََفاِؾ َوَطهََّرِؾ َواْصطََفاِؾ َعَلى نِ 

، وجاء تفايل التطهَت يف قاتها من -وهللا أعلم–األوؿ يف السياؽ السابق يف اصطفى هللا ذلا من آؿ عمراف 
وىو اصطفاء مرمي عليها السالـ على نساء سورة مرمي، وجاء تفايل معٌت االصطفاء الثاين يف السياؽ الالحق 

 .العادلُت

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

 (.ٜٙٔ/ٖ، حتقيق: دمحم عبد ادلنعم خفاجي، دار اجليل، بَتوت، الطبعة الثالثة، )اإليضاح يف علـو البالغة، جالؿ الدين القزويٍت الشافعي (ٔ)

 (ٜٓ/ٔٔوذىب السُّدِّي إىل أف سبب االنتباذ ىو التطهَت من احليض، ينظر: جامع البياف عن أتويل آي القرآف، ) (ٕ)
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 اثنياا: دور اإلمجال والتفصيل يف متاسك القصص القرآين: 

إلمجاؿ والتفايل من العالقات الداللية ادلهمة يف القاص القرآين، فهو يلعب دورًا مهًما يف عملية ترابط 
ا، القاة القرآنية يف تكرارىا ويعمل من جهة أخرى يف تفسَت القرآف ابلقرآف، فالبالغيوف مسوه إطنااًب ومفسرً 

 فالتفايل عملية إيضاح وبياف دلا أهبم يف اجململ فيما يشتبو على القارئ.

فالنص يبدأ بفكرة مث يعود تناوذلا بشكل رلمل، أو العكس، فاإلمجاؿ حيتوي على العناصر الرئيسية للقاة 
ملة أو مفالة ، وقد يمتى ابلقضية رلٔالكربى يف عامة النص القرآين، "واألمر يشبو تقدمي النتيجة على السبب"

 ليدعم السياؽ الواردة فيو أو اجلزء الذي حتتلو من السورة.

والغالب يف ىذه العالقة وقع اجململ قبل ادلفال لكن قد يتقدـ ادلفال لتحقيق غاية معينة وىي ما عرب عنها 
 .ٕابن عاشور بقولو: " لإلمجاؿ بعد التفايل وقًعا من نفوس السامعُت"

ـ طريًقا واحًدا من حيث الطوؿ والقار واإلمجاؿ والتفايل، ويظهر يل أف اإلمجاؿ والقاة القرآنية مل تلتز 
 والتفايل يف القاة القرآنية على قسمُت: 

األوؿ: قسم عاـ على مستوى القاة يف القرآف الكرمي: ويظهر يف اإلمجاؿ يف مواضع يفسرىا التفايل يف 
تلك الفراغات، وىو ىدؼ تداويل يقـو إبنعاش  َملءيف  مواضع أخرى من القرآف الكرمي، ويربز ىنا دور القارئ

ذاكرة القارئ مبأل الفراغ، أو تنشيطها ابلبحث عن ما ميأل الفراغ فيبحث عن ما يفسر ىذا اإلمجاؿ فيما تبقى 
 من القرآف أو يف السنة النبوية ابعتبارىا ادلفسر الثاين للقرآف.

ويظهر فيها اجلزء من القاة تباًعا لسياؽ السورة الواردة الثاين: قسم خاص على مستوى القاة يف السورة: 
فيها شلا يميد موضعها يف السياؽ، فما يلزمها ما يميدىا من إمجاؿ أو تفايل يرد، فادلقاـ يف سورة التحرمي 

                                                           

 (.ٙٗٔنظرية علم النص، حساـ فرج) (ٔ)

 .(ٕٖٓ/ٔالتحرير والتنوير، ابن عاشور، ) (ٕ)
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، يستدعي اإلمجاؿ ألنو مقاـ ضرب مثل، وادلثل نوع من اإلجياز لقلة ألفاظو وكثرة معانيو، "وىو علم منفرد بنفسو
 .ٔال يقدر على التارؼ فيو إال من اجتهد يف طلبو حىت أحكمو، وابلغ يف التماسو حىت أتقنو"

ـَ َونُوًحا َوآَؿ  وكذلك ما ورد من تفايل بعد إمجاؿ اصطفاء آؿ عمراف يف قولو تعاىل:  ِإفَّ اَّللََّ اْصطََفى آَد
"ولذلك عرفت أـ مرمي يف ىذا اخلطاب أبهنا امرأة عمراف (، ٖٖ )آؿ عمراف: ِإبْػرَاِىيَم َوآَؿ ِعْمرَاَف َعَلى اْلَعاَلِمُتَ 

 .ٕليلتئم التفايل جبملتو السابقة"

 

                                                           

 (.٘/ٔمجهرة األمثاؿ، أبو ىالؿ العسكري، دار الفكر، بَتوت، ) (ٔ)

 (.ٖٓ٘/ٗنظم الدرر للبقاعي، ) (ٕ)
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 الوسيلة األوىل: الضمائر: 

واظتيم والراء أصالف  أوًًل: مفهـو الضمَت: الضمَت يف اللغة من جذر)ض ـ ر(: قاؿ ابن فارس: الضاد
صحيحاف، أحدمها يدؿ على دقة يف الشيء، واآلخر يدؿ على غيبة وتسًت، ومن ىذا الباب: أضمرت يف 

 . ٔضمَتي شيئا ; ألنو يغيبو يف قلبو وصدره

والضمَت: السر داخل اطتاطر، واصتمع الضمائر، وأضمرت الشيء: أخفيتو. وىوى مضمر وضمر كأنو اعتقد 
، ٕالزايدة: ؼتفي، كما أف أكثر اظتضمر يف العربية إف شئت جئت بو، وإف شئت مل أتت بومصدرًا على حذؼ 

وإمنا شتي مضمرًا من قوعتم )أضمرت الشيء( إذا سًتتو وأخفيتو، ومنو قوعتم: )أضمرت الشيء يف نفسي( أو من 
 الضمور واعتزاؿ.

اطتفاء، ودليل على الزايدة، والضمور يظهر من خالؿ اظتعاجم أف كلمة الضمَت تدؿ على الغيبة والتسًت، و 
 واعتزاؿ وىذا ما اضفى للضمَت دتيز عن غَته سأشَت إليها ًلحًقا.

 : ٖ، ما بُت التعريف من منظور اضتد، والتعريف من منظور العدوالضمَت يف اًلصطالح: اختلف النحويوف في

 امًعا مانًعا، ومنهم: ذىب بعض العلماء إىل حد األلفاظ حًدا جفقد التعريف من منظور اضتد:  -ٔ

، ويتابع قولو بػ"ًل فرؽ بُت اظتضمر واظتكٍت عند ٗتعريف ابن يعيش للضمَت أبنو "اسم كٍت بو عن اسم"
الكوفيُت، فهما من قبيل األشتاء اظتًتادفة، فمعنامها واحد، وإف اختلفا من جهة اللفظ، وأما البصريوف، فيقولوف: 

 .٘مكٌٌت، وليس كل مكٍت مضمرا" اظتضمرات نوع من اظتكنيات، فكل مضمر

                                                           

 (، )ض ـ ر(.ٖٔٚ/ٖمقاييس اللغة ) (ٔ)
 (، )ض ـ ر(.ٕٜٗ/ٗينظر: لساف العرب ) (ٕ)
القاسم، رسالة اضتكيم بن عبد هللا  ، عبد-دراسة لضمَت الغائب اظتعتمد على اعتاء يف حزب اظتفصل–عود الضمَت وأثره يف التفسَت ينظر:  3

 (.ٖٓىػ، )ٖٓٗٔ-ٜٕٗٔدكتوراه، جامعة اظتلك سعود، كلية الًتبية، قسم الثقافة اإلسالمية، 

، شرح اظتفصل، موفق الدين أيب البقاء يعيش بن علي بن يعيش اظتوصلي، تقدمي: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، لبناف، الطبعة األوىل (ٗ)
 (.ٜٕٔ/ٕـ، )ٕٔٓٓىػٕٕٗٔ

 ( ٕٜٕ/ٕظترجع السابق، )ا (٘)
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، وأنو "اسم جامد يدؿ ٔوتعريف ابن مالك "وىو اظتوضوع لتعيُت مسماه مشعًرا بتكلمو أو خطابو أو غيبتو"
 ، ودييز ىذا التعريف أف الضمائر غَت مشتقة.ٕعلى متكلم أو ؼتاطب أو غائب"

 ضمَت دوف حده، ومنهم: ذىب بعض النحويُت إىل عد ألفاظ الفقد التعريف: من منظور العد:  -ٕ

 .ٖذىب إليو أبو حياف: "وًل حيتاج إىل حد وًل رسم; ألنو ػتصور"ما 
وكذلك تعريف السيوطي: "ألفاظ ػتصورة ابلعد استغنينا عن حده كما ىو الالئق بكل معدود كحروؼ 

 .٘، وكذلك دتاـ حساف فإنو يرى أف "معٌت الضمَت وظيفي"ٗاصتر"

، واتبعو الكوفيوف على َٙت )الكناية(، "يف حُت ؾتد الفراء يسمي الضمَت مكنًياوقد أطلق الكوفيُت على الضم
ومن ذلك  ،ٛمرادفًا ًلصطالح الضمائر، على أف بعضهم يسميها )الوجو( ٚعلى اعتبار اصطالح )اظتكنيات(

إذا أمعنا النظر يف اصطالح الكتاب وجدانه يشمل الضمَت وغَته من موصوًلت و قوؿ ابن يعيش السابق، 
شارات واألمر الذي جيعل ظتصطلح سيبويو مزية الدقة والتحديد فاستحق بذلك البقاء، أما ابن فارس فيجعل وإ

 .ٜالكناية أوؿ أحواؿ اًلسم مث يكوف ظاىرًا، وشتي الضمَت اظتستًت مستجًنا، وىي تسمية معنوية

                                                           

التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل، أيب حياف األندلسي، حتقيق: حسن ىنداوي، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل،  (ٔ)
 (.ٕٛٔ/ٕـ،)ٜٜٛٔىػٜٔٗٔ

 (.ٖٛ/ٔـ، )ٜٜٜٔدليل السالك إىل ألفية ابن مالك، عبد هللا بن صاحل الفوزاف، دار اظتسلم، الطبعة األوىل،  (ٕ)
التواب، مكتبة اطتارجي ابلقاىرة،  ارتشاؼ الضرب من لساف العرب، أليب حياف األندلسي، حتقيق: رجب عثماف دمحم، مراجعة ورمضاف عبد (ٖ)

 (.ٜٔٔ/ٕـ، )ٜٜٛٔىػٛٔٗٔالطبعة األوىل، 
، مؤسسة  مهع اعتوامع يف شرح رتع اصتوامع، جالؿ الدين السيوطي، حتقيق: عبد (ٗ)  (ٜٗٔ/ٔـ، )ٕٜٜٔىػ ٖٔٗٔالرسالة، العاؿ سامل مكـر
 (.ٔٔٔـ، )ٜٜٗٔاللغة العربية معناىا ومبناىا، دتاـ حساف، دار الثقافة، اظتغرب،  (٘)
ًترتة، معاين القرآف، أبو زكراي الفراء، حتقيق: أزتد يوسف النجايت ودمحم علي النجار وعبد الفتاح إشتاعيل الشليب، دار اظتصرية للتأليف وال (ٙ)

 (.ٕ٘ٗ/ٔعة األوىل،  )مصر، الطب
 (.ٚ٘٘ـ، )ٜٓٙٔالسالـ ىاروف، دار اظتعارؼ، الطبعة الثانية،  غتالس ثعلب، أزتد بن حيِت بن زيد بن سيار الشيباين، حتقيق: عبد (ٚ)
، أليب نصر الفارايب، تقدمي وشرح: علي بو ملحم، دار ومكتبة اعتالؿ، الطبعة األوىل،  (ٛ)  (ٕٔـ، )ٜٜٙٔإحصاء العلـو
نظر: اظتصطلح النحوي نشأتو وتطوره حىت أواخر القرف الثالث اعتجري، عوض زتد القوزي، عمادة شؤوف اظتكتبات جامعة الرايض، ي (ٜ)

 (.ٖٗٔـ، )ٜٔٛٔىػ ٔٓٗٔ
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ظ والتعبَت عنو بعالمة أخرى ولعل السبب يعود إىل كوف معٌت الكناية عند الكوفيُت يعٍت عدـ التصريح ابللف
، ومن ذلك "الكناية: ما استًت معناه، ًل يعرؼ إًل بقرينة زائدة، وعتذا شَتُّوا ٔمعوضو، ويسمى اًلسم مكنًيا عنو

التاء يف قوعتم: أنت، واعتاء، يف قوعتم: إنو، حرؼ كناية، وكذا قوعتم: ىو، وىو مأخوذ من قوعتم: كنوت الشيء 
 .ٕوكنيتو، أي سًتتو"

قد أرتع النحاة على كوف الضمائر من اظتعارؼ; ألهنا مل تضمر إًل وقد عرفت، وإمنا اختلفوا يف درجتو بُت و 
، وًل ينفك حالو عند اصتميع من التأرجح ٗاألوؿ يف اظتعارؼ، وكذلك ابن مالك ٖاظتعارؼ، فقد عده ابن جٍت

 .٘بُت أف يكوف يف اظترتبة األوىل أو الثانية

مفسر يعود عليو، ليوضح معناه، ومعٌت اظتفسر يف اللغة: الفاء والسُت والراء كلمة واحدة والضمَت حباجة إىل 
 .ٙتدؿ على بياف شيء وإيضاحو

قد تنبو النحويوف القدامى ألمهية مفسر الضمَت فسموه بػ )اظتفسر(; ألهنم درسوا الضمَت واإلشارة واظتوصوؿ 
، فاألصل يف عملية الكالـ ىو أف اظتتكلم ٛصائص الضمَتواإلهباـ من أىم خ ،ٚ حتت ابب واحد ىو )اإلهباـ(

ًل يستعمل يف كالمو اظتبهم; ألنو سيناقض الغرض من الكالـ مطلًقا، وخيرج عن سنن اطتطاب; ألف الغرض من  

                                                           

لكتاب، ويسمى ضمَت الذكر أو ضمَت التذكَت ومنو قوؿ سيبويو )فإف مل يكن قبل ىاء التذكَت حرؼ لٍُت أثبتوا الواو والياء يف الوصل( ا (ٔ)
(ٗ/ٜٔٓ.) 
 (.ٚ٘ٔالتعريفات، علي بن دمحم السيد الشريف اصترجاين، حتقيق: دمحم صديق اظتنشاوي، دار الفضيلة، ) (ٕ)
 ( .ٜٜاللمع يف العربية، أبو الفتح عثماف بن جٍت اظتوصلي، حتقيق: فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الكويت، ) (ٖ)
حو والتصريف، اظتسماة ابطتالصة يف النحو، أبو عبد هللا دمحم رتاؿ الدين بن عبد هللا بن مالك األندلسي، ( ألفية ابن مالك يف النٖ٘البيت ) (ٗ)

 (.ٚٚاألندلسي، حتقيق: سليماف بن عبد العزيز العيوين، دار اظتنهاج، الرايض، )
 (.ٕ٘كيم بن عبد هللا القاسم، )اضت ، عبد-دراسة لضمَت الغائب اظتعتمد على اعتاء يف حزب اظتفصل–عود الضمَت وأثره يف التفسَت  (٘)
 (، )ؼ س ر(.ٗٓ٘/ٗمقاييس اللغة ) (ٙ)
ار العلـو لإلضافة النظر يف رسالة اظتاجستَت )اظتبهمات الثالثة : الضمَت واًلشارة واظتوصوؿ بُت النحاة والقراء( دمحم على حسنُت صربة، كلية د (ٚ)

 .ٜٔٛٔقسم النحو والصرؼ والعروض،  -العلـو 
 (.ٕٔٔطبيقية، سعيد حبَتي، )دراسات لغوية ت (ٛ)
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كل كالـ ىو البياف والتبُت، ومن ىنا كانت اإلحالة القبلية ىي األصل يف استعماؿ اظتبهمات، ابعتبار أف اظتتكلم 
 على مفسر سابق. ٕ، فهو عائدٔيستعمل منها إًل بعد أف يوفر ما يفسرىا ويرفع اإلهباـ عنهاًل 

سبب  ٖ: ًلبد لو من مرجع يعود إليوإبشارتو إىل أف الضمَت السيوطي كما شتاهوقد يسمى اظتفسر ابظترجع،  
 ر فيكشف إهبامها.حاجة الضمَت لو ألف الضمائر أشتاء مبهمة غامضة ًل تظهر فائدهتا إًل بوجود اظتفس

والعالقة بُت الضمَت واظتفسر تنعقد على أساس قاعدة التطابق، فيتطابقاف يف اصتنس والعدد، وًل يشًتط أف 
يتطابقا يف اإلعراب; ألف الضمَت ليس من التوابع فيأخذ من اظتتبوع عالمة إعرابو، و"عدـ اظتطابقة يؤدي إىل 

 . ٗ"خلل أسلويب، وعدـ الربط يؤدي إىل خلل دًليل

وعلى الرغم من أف األصل تقدمي اظتفسر، إًل إنو ديكن أتخَته بقوؿ دي بوجراند: إنو عندما يعود اللفظ 
الكنائي على متأخر ًلبد أف ؿتدد مكااًن فارًغا بشكل مؤقت، ويكوف ىذا اظتكاف مبثابة مركز جتمع حىت نستطيع 

 البياف والوضوح.بذلك ، فيتم ٘و الضمَتحتديد اظترجع، وىنا نكوف قد حددان احملتوى الذي يرجع إلي

 اثنًيا: أقسام الضمائر من حيث اإلحالة: 

 ضمَت اظتتكلم، ؿتو: )أان(. -ٔ

 ضمَت اظتخاَطب، ؿتو: )أنت(، ويشًتؾ النوع األوؿ والثاين يف كوف اإلحالة هبما غالًبا خارجية. -ٕ

 ضمَت الغائب، ؿتو: )اعتاء( وىذا النوع يسهم يف اإلحالة الداخلية. -ٖ

د حرص النحاة على حتديد مراتب الضمائر من جهة التعريف اعتماًدا على فكرة اضتضور، فيقدـ اظتتكلم مث وق
، ويروف أف األصل تقدمي اظتفسر لضمَت الغائب، ويعلل ٔاظتخاطب وأخَتًا الغائب الذي ًل صلة لو ابضتضور

                                                           

ـ، ٜٗٛٔىػٗٓٗٔينظر: اصتمل يف النحو، عبد الرزتن بن إسحاؽ الزجاجي، حتقيق: علي توفيق اضتمد، مؤسس الرسالة، الطبعة األوىل،  (ٔ)
(ٔٔٚ.) 
 (.ٖٓٗ/ٚوقد يسمى الضمَت العائد، ينظر: جامع البياف، الطربي، ) (ٕ)
ن بن أيب بكر جالؿ الدين السيوطي، حتقيق: دمحم أبو الفضل إبراىيم، اعتيئة اظتصرية العامة للكتاب، اإلتقاف يف علـو القرآف، عبد الرزت (ٖ)

 (.ٖٖٗ/ٕـ، )ٜٗٚٔىػ ٜٖٗٔ
 (.ٖ٘ٛاإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجاؿ، ) (ٗ)
 (.ٖٓٗاظترجع السابق، ) (٘)
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 الغائب عار عن ىذا الوجو من النحاة ىذا األصل أبف ضمَت اظتتكلم واظتخاطب يفسرمها اظتشاىدة، وضمَت
، وجاء يف التسهيل "األصل تقدمي مفسر ٕالتفسَت، فكاف األصل تقدمي معاده ليعلم اظتراد ابلضمَت قبل ذكره"

ضمَت الغائب، وًل يكوف غَت األقرب إًل بدليل، وىو إما مصرح بلفظو، أو مستغٌت عنو حبضور مدلولو حًسا أو 
 .ٖو كل أو نظَت، أو مصاحب بوجو ما"علًما، أو بذكر ما ىو لو جزء أ

واألصل يف إحالة ضمَت الغائب اإلحالة القبيلة، اليت تؤدي دورًا مهًما يف اتساؽ النص ودتاسكو، واليت أشتاىا 
( اليت تندرج speech roles( يف مقابل أدوار الكالـ )other rolesىاليداي ورقية حسن أدوارًا أخرى )

 .ٗبحتتها ضمائر اظتتكلم واطتطا

 الضمائر إىل:  ٘ويقسم ىاليداي ورقية

 ضمائر وجودية مثل: )أان، وؿتن، وأنت، وىو، وىم،...(. -ٔ

 ضمائر ملكية، مثل: )ايء اظتتكلم، كاؼ اظتخاطب، وان اظتتكلمُت...( -ٕ

 اثلثًا: دور الضمري يف التماسك النصي: 

على الضمائر احمليلة إىل متكلم  يربز دور الضمَت يف التماسك النصي حبسب نوعو، فعلماء النص ًل يعولوف
أو ؼتاطب يف عميلة اتساؽ النص، فهي حتيل خارج النص يف الغالب، إمنا يعولوف على ضمائر الغائب اليت حتيل 

، يسهم -اظتفسر-غالًبا إىل شيء داخل النص ومن مث تدفع اظتتلقي إىل البحث يف النص عما يعود عليو الضمَت
كلم واظتتلقي، فعملية اإلضمار ًل تتم من جهة اظتتكلم وحده، بل ىي عملية بذلك يف خلق اًلتصاؿ بُت اظتت

                                                                                                                                                                                                         

 (.ٗٔٔدراسات لغوية تطبيقية، سعيد حبَتي، ) (ٔ)
 ىػ ٖٔٗٔموسوعة األعماؿ الكاملة اإلماـ دمحم اطتضر حسُت، رتع وضبط: علي الرضا اضتسيٍت، دار النوادر، سوراي، الطبعة األوىل،  (ٕ)

 (٘ٛ/ٕـ، ) ٕٓٔٓ
النشر، الطبعة شرح تسهيل الفوائد، دمحم رتاؿ الدين بن عبد هللا بن مالك األندلسي، حتقيق: عبد الرزتن السيد ودمحم بدوي، ىجر للطباعة و  (ٖ)

 (.ٙ٘ٔـ، )ٜٜٓٔىػ ٓٔٗٔاألوىل، 
 (.ٛٔينظر: لسانيات النص، دمحم خطايب، ) (ٗ)
 اظترجع السابق. (٘)
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وقد أشار مشًتكة بُت اظتتكلم واظتتلقي، فاظتتلقي لو دور مهم يف حتديد الضمَت يتمثل يف معرفتو السابقة ابظتضمر، 
أف من حُيدث قد عرؼ  وإمنا صار اإلضمار معرفة; ألنك إمنا تضمره اشتًا بعدما تعلم" إىل ذلك سيبويو بقولو:

، وؽتا ٕ، وكذلك قولو: "وإمنا يضمر إذا علم أنك قد عرفت من يعٍت"ٔمن تعٍت وما تعٍت، وأنك تريد شيًئا يعلمو"
، يقوي ذلك تعريفو  يزيده قوة معٌت اضتذؼ، فاإلضمار عند سيبويو قريب من معٌت اضتذؼ أي حذؼ اظتعلـو

 .ٖو عالمة ظاىرة"للضمَت اظتستًت أبنو "اإلضمار الذي ليست ل

فاإلحالة ابلضمَت ىي أداة يلجأ إليها اظترِسل يف سبيل إقامة نٍص متماسك، إذ ترتبط اإلحاًلت ابصتملة 
األوىل، وًل تعدو أف تكوف الضمائر اختصارًا لبعض عناصر اصتملة األوىل، األمر الذي يسهل على اظتتلقي ربط 

ما نعده ؼتالفة يف الظاىر وإمنا ىو مطابقة بوجو من الوجوه،  "قد ؾتد يف القرآف ، وٗعناصر النص بعضها ببعض
ونرى عتذه اظتخالفة دتيزًا يف األسلوب يوقظ اًلنتباه ويوجو نظر اظتتلقي إىل األسرار واظتقاصد الكامنة واظتعاين 

 ،وأشران سابًقا إىل دور اظتفسر.٘الطريفة اليت تدؿ على اإلعجاز القرآين"

 ، ومنها: ٙئص ما أكسبها ىذه القوة وسعة اًلنتشار عن غَتىاكما أهنا دتلك من اطتصا

، فال حتوي على شيء بذاهتا، وإمنا مبا تشَت إليو، أو حتيل عليو من صفة أو ذات أو ٚأهنا مفرغة من الدًللة -ٔ
شيء مفرد أو أشياء متعددة ومتنوعة، وعلى ىذا فهي مفرغة من الدًللة، أو أهنا غَت ذات معٌت، ما مل يتعُت 

وىذا فيو نظر ألف الضمَت وحدة لغوية  ،ٛا تشَت إليو، فهي أشكاؿ فارغة يف اظتعجم الذي ديثل اظتقاـ الصفرم
لغوية ذات دًللة، وإًل فما دينع اظتتكلم من اختيار وحدة لغوية غَتىا إف مل تكن ؼتتزنة لدًللة مناسبة 

                                                           

 (.ٙ/ٕالكتاب، سيبويو، ) (ٔ)
 (.ٔٛ/ٕاظترجع السابق، ) (ٕ)
 (ٙ/ٕاظترجع السابق، ) (ٖ)
 (.ٜٖٚاإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجاؿ، ) (ٗ)
 (.ٖٙٛ-ٖٚٛنظر: اظترجع السابق، )ي (٘)

 (.ٜٖٚاإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجاؿ، )ٌنظر:  6
 (.ىذا ما ذىب اليو دي بوجراند، وبراوف ويوؿ.ٕٙ٘ينظر: حتليل اطتطاب، الزليطي، والًتيكي، ) (ٚ)
 (.ٙٙٔينظر: نسيج النص، األزىر الزاند، ) (ٛ)
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ل القوؿ أف الضمَت )مبهم ظتقصدة، فالضمائر عتا معٌت خطايب، ومعٌت صريف، ومعٌت إعرايب، لذا يفض
الدًللة( وليس )فارغ الدًللة(; ويرتبط ابإلهباـ عدـ الوضوح، ونقصاف الدًللة وليس فراغها، واًلفتقار إىل 

، ومن ذلك ما يرى دتاـ حساف ٔمفسر للضمَت سواء كاف اشتًا ظاىرًا أو غَته، يكسب الضمَت صفة التعريف
م ظاىر ػتدد الدًللة، وحتديد دًللة ىذا الظاىر قرينة لفظية تعُت أبف الضمَت يف غالب األحياف يشَت إىل اس

اإلهباـ الذي كاف الضمَت يشتمل عليو ألف معٌت الضمَت وظيفي، وىو اضتاضر أو الغائب على إطالقهما، 
 .ٕفال يدؿ دًللة معجمية إًل بضميمة اظترجع، وبوساطة ىذا اظترجع ديكن أف يدؿ الضمَت على معُت

بطبقة صوتية منخفضة يف اللغة اظتنطوقة،  -يف كثَت من اللغات–دًللة الضمَت فإنو يلفظ غالًبا  نظرًا لنقصاف -ٕ
فهي أصناؼ من العبارات احمللية اليت ليس عتا بروز صويت ولفظي ملحوظ ؽتا دييزىا ابطتفة، وبسبب خفتها 

ومن ذلك السبب يف  ،ٖأصبحت الضمائر ىي األدوات اليت ًل غٌت ألي نظرية يف اإلحالة عن تفسَتىا"
تسميتو "وإمنا شتي مضمرًا من قوعتم )أضمرت الشيء( إذا سًتتو وأخفيتو، ومنو قوعتم: )أضمرت الشيء يف 
نفسي( أو من الضمور واعتزاؿ; ألنو يف الغالب قليل اضتروؼ، مث تلك اضتروؼ اظتوضوعة لو غالبها مهموسة، 

 .ٗي"وىي التاء والكاؼ واعتاء، واعتمس: ىو الصوت اطتف

ألفاظ الضمائر أقصر غالًبا ؽتا حتيل عليو من األلفاظ، وتتفق ىذه الفكرة مع قانوف زيف الذي أشار إليو دي  -ٖ
حيث يقوؿ: "كلما كثر استعماؿ الكلمة تعرضت ألف تصبح أقصر" وقد أشارت العربية إليو  ٘بوجراند

لية أقصر غالًبا ؽتا تدؿ عليو، أو تشَت ،إًذا األلفاظ اإلحاٙمسبًقا; ألف اًلختصار مذىب من مذاىب العربية"
 تشَت إليو من األلفاظ، فاظتتأمل يالحظ قصر األلفاظ عما تشَت إليو.

                                                           

 (.ٖٗٚ-ٖ٘ٚثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجاؿ، )ينظر: اإلحالة وأ (ٔ)
 (.ٖٔ٘(. ينظر: اإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجاؿ، )ٔٔٔينظر: اللغة العربية معناىا ومبناىا، دتاـ حساف، ) (ٕ)
 (.ٕٙ٘ينظر: حتليل اطتطاب، الزليطي والًتيكي، ) (ٖ)
معرفة كالـ العرب، ابن ىشاـ األنصاري، تصحيح: دمحم أبو فضل عاشور، دار إحياء الًتاث العريب، الطبعة األوىل،  شرح شذور الذىب يف (ٗ)

 (.٘ٚـ، )ٕٔٓٓىػ ٕٕٗٔ
 (.ٕٖٓالنص واطتطاب واإلجراء، دتاـ حساف، ) (٘)
 (.ٖٛٚينظر: اإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجاؿ، ) (ٙ)
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إىل اطتفة واًلختصار عنصرًا اثلثًا ىو قد يضيف ب اًلستعماؿ: فالضمَت إذا اتصل احتمالية توفر مطال -ٗ
وظتا يتميز بو الضمَت اظتتصل من اًلقتصار، وىذه العناصر الثالثة ىي مطلب من مطالب اًلستعماؿ اللغوي، 

 .ٔخفٍة واقتصاٍد لفظي وصويت، واًلقتصاد واإلجياز ىو مطلب من مطالب العربية

تتسع اإلحالة ابلضمائر يف النصوص، فنجدىا حتيل إىل مرجع سابق، أو إىل مرجع ًلحق، ومرة حتيل إىل ما  -٘
ت، واترة إىل لفظ وأخرى إىل رتلة أو رتلة ىو قريب، ومرة إىل ما ىو بعيد، واترة إىل معٌت، وأخرى إىل ذا

 .ٕعديدة

 .ٖكفاءة األلفاظ اإلشارية، حُت تستعمل تلك األلفاظ لإلشارة إىل قطع كبَتة من اظتعلومات -ٙ

ديكن أف يعطي اللفظ اإلشاري معطًى جديًدا ليس يف النص، فاظتتكلم إبمكانو صياغة نصو بشكل ديكن أف  -ٚ
طريقة اإلشارة، ويف ىذه اضتالة يكوف اظتتلقي مضطرًا إلضافة ىذه يقدـ فيو معلومات جديدة تفهم من 

 . ٗاظتعلومات اصتديدة إىل ذىنو; لتسوية الدًللة بُت اللفظ اظتشَت واظتشار إليو

ديكن لإلحالة أف ُتسهم يف حدوث التناسق النصي من خالؿ اإلجياز، وجتنب اإلطناب، وىو من جتليات  -ٛ
 .٘عيوب الكالـ

 ف اليت يؤديها الضمَت يف التماسك النصي: ومن أبرز الوظائ

اًلقتصاد يف الفقرة: حيث نستغٍت عن إعادة ذكر اًلسم اظتفسر ابلضمَت، وقد يستًت الضمَت فال يظهر يف  -ٔ
النص، وإمنا يلجأ الكاتب إىل عملية اإلضمار حينما يطمئن إىل قدرة اظتتلقي على فهم العنصر اظتختصر يف 

عملية اسًتاتيجية عقلية يستند إليها الكاتب حُت يقـو بعملية اًلقتصاد يف  ، فاإلحالةٙضوء منطق النص

                                                           

 (.ٜٔٔـ، )ٖٜٜٔىػ ٖٔٗٔدراسة لغوية واسلوبية للنص القرآين، دتاـ حساف، عامل الكتب، الطبعة األوىل، –بياف يف روائع القرآف ينظر: ال (ٔ)
-ٙٔـ،)ٕ٘ٔٓ، ٘ٛٔ، عدد ٓٔينظر: أثر اإلحالة يف دتاسك القصص النبوي الشريف، خضَت ابسم خَتي، غتلة الكلية اإلسالمية، غتلد  (ٕ)

ٔٛ.) 
 السابق. ينظر: اظترجع (ٖ)
 ينظر: اظترجع السابق. (ٗ)
 ينظر: اظترجع السابق. (٘)
 (.ٜٖ٘ينظر: اإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجاؿ، ) (ٙ)
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وأصل  ٔالفقرة، فاًلقتصاد حاصل ابإلضمار فقط من دوف اإلحالة، واإلحالة ىي مسوغ اًلقتصاد عقلًيا
 .ٕوضع الضمَت لالختصار، فهو يغٍت عن ذكر ألفاظ كثَتة، وحيل ػتلها مع سالمة اظتعٌت وعدـ التكرار"

 .ٖمن اللبس: وذلك من خالؿ منع جتدد الدًللة على اظتاىية أو جتدد اظتعٌت يف اطتارجأ -ٕ

، من خالؿ اإلحالة على عناصر سبق ذكرىا يف ٗاظتساعدة يف تعيُت العنصر اظتشار إليو وحتديده حتديًدا اتًما -ٖ
وىذا التحديد  يف النص )قبلية(، أو سيأيت ذكرىا يف النص )بعدية(، أو غَت موجودة يف النص )خارجية(،

 يسهم بدور فاعل يف إزالة اللبس.

إف الضمَت يقـو بوظيفة التعويض اظترتكز على الوحدات السياقية، حيث يعوض اظتشار إليو، وحييل عليو،  -ٗ
 .٘ويرتبط بو، وفهمو رىُت استحضار ذلك اظتشار إليو استحضار عهد أو إدراؾ حسي أو غَته

من أبرز العلماء الذين تناولوا الضمَت على أنو أداة مهمة للربط بُت الربط: وىي وظيفة التماسك األساسية، و  -٘
، وقد ٙاصتمل يف النص ىو ابن ىشاـ الذي أفرد لو مبحثًا خاًصا بعنواف: )روابط اصتملة مبا ىي خرب عنو(

جعل ابن ىشاـ أصل تلك الروابط كلها ضمَت، كما حتدث عن اظتواضع اليت يعود الضمَت فيها على متأخر 
 ، وىو ما يعرؼ ابإلحالة البعدية.ٚا ورتبةلفظً 

 وىناؾ مزااي ختتص هبا ضمائر من دوف أخرى، ومن ذلك:   -ٙ

 : ٛأتكيد النصيُت على أف ضمَت )ىو( لو ميزاتف . أ

 أوًًل: الغياب عن دائرة اطتطاب، وقد اإلشارة لو يف أقساـ الضمائر. 
 اثنًيا: القدرة على إسناد أشياء معينة.

                                                           

 (.ٖٚٔـ، )ٕٗٓٓىػ ٕ٘ٗٔينظر: ؿتو النص نقد النظرية وبناء أخرى، عمر أبو خرمة، عامل الكتب اضتديث، األردف، الطبعة األوىل،  (ٔ)
 (.٘ٛٔمباحث يف علـو القرآف، مناع القطاف،) (ٕ)
 (.ٜٖ٘اإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجاؿ، ) (ٖ)
 (.ٖٓٙ(، اإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجاؿ، )ٛٔٔينظر: نسيج النص، دمحم خطايب، ) (ٗ)
 (.ٛٔٔينظر: نسيج النص، دمحم خطايب، ) (٘)
ـ، ٜ٘ٛٔمغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشاـ األنصاري، حتقيق: مازف اظتبارؾ  ودمحم علي زتد هللا، دار الفكر، الطبعة السادسة،  (ٙ)
(ٗٚٔ.) 
 (.ٗٙٗمغٍت اللبيب، ابن ىشاـ األنصاري،) (ٚ)
 (.ٖٖٙاإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجاؿ، ) (ٛ)
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يعمل على توكيد ػتتوى السياؽ، ويرى ليفاندوفسكي أف ىذه الوظيفة  ٔلإف وجود ضمَت الفص . ب
عامة وًل ختتص بضمَت دوف غَته، وأشار الزؼتشري إىل أف تلك الوظيفة يف ضمَت الفصل واإلشارة  

 .ٖأيًضا ٕكذلك، وأشار اصترجاين إىل أف تلك الوظيفة يف ضمَت الشأف

فقد بُت ابن يعيش الدافع اظتعنوي إىل استخداـ ىذا التفخيم والتعظيم الذي خيتص بو ضمَت الشأف،  . ت
األسلوب قائاًل: "وعادة العرب أف تصدر قبل اصتملة بضمَت مرفوع، ويقع بعده رتلة تفسره وتكوف 
يف موضع اطترب عن ذلك اظتضمر، وإمنا يفعلوف ذلك عند تفخيم األمر وتعظيمو، وأكثر ما يقع ذلك 

 .ٗوعد والوعيد، مث تدخل العوامل على تلك القضية"يف اطتطب واظتواعظ ظتا فيها من ال

 رابًعا: القرائن املعينة على تعيني مرجعية الضمري وإزالة اللبس: 

القاعدة العامة يف العربية ىي أف الضمَت ًل أييت إًل بعد اًلسم الظاىر، وقد جاء ما خيالف ىذه القاعدة يف 
روف يربروف لذلك متعمدين على السياؽ اللغوي واظتقامي يف القاعدة يف القرآف الكرمي، فانربى النحاة اظتفس

 ، ابًلستعانة بعدة قرائن وىي:٘البحث عن مرجع الضمَت وعن مطابقتو لو يف النوع والعدد

القرينة األوىل: )مبدأ القرب(: وىي أف حييل الضمَت على أقرب مذكور سابق: يُعتمد ىذا اظتبدأ يف تعيُت  -ٔ
سب مىت ما جتاذب الضمََت مفسراف أو أكثر، واشتهر بُت النحاة قوعتم: )الضمَت مرجع الضمَت ومفسره اظتنا

،  ٔ، وضابط القرب ىو: "أقرب مذكور صاحل لغًة وعقاًل لعود الضمَت إليو"ٙيعود إىل أقرب مذكور سابق(

                                                           

ريوف فصاًل والكوفيوف عماًدا، ويطلق الفراء مصطلح العماد أحيااًن على الشأف، تسمية البصريُت لو فصاًل ألنو فصل بو بُت اظتبتدأ يسميو البص (ٔ)
 (.ٕ٘ٛ/ٕواطترب، وتسميو الكوفيُت لو عماًدا ألنو يعتمد عليو يف الفائدة، ينظر: التذييل والتكميل، أيب حياف األندلسي، )

 (.ٕٔٚ/ٕضمَت الشأف، والكوفيوف بضمَت اجملهوؿ، ينظر: اظترجع السابق، )يسميو البصريوف ب (ٕ)
 (.ٖٗٙاإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجاؿ، ) (ٖ)
 ( ٜٖٗ/ٗشرح اظتفصل، ابن يعيش، ) (ٗ)

  
كلة يف الضمَت اظتخالف للقاعدة، وعد ما (، حاوؿ الدكتور طو حسُت حل ىذه اظتشٙٛٔينظر: مباحث يف علـو القرآف، مناع القطاف، ) (٘)

ضر يف  ما خالف منو اسم إشارة أخذ يربىن ذلك، يف ػتاضرة ومقالة لو بعنواف )ضمَت الغائب واستعمالو اسم إشارة يف القرآف(، ورد عليو دمحم اطت
 (.ٖ٘ٗكتابو )بالغة القرآف(، ينظر: اإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجاؿ، )

ينظر: أمايل ابن اضتاجب، رتاؿ الدين ابن اضتاجب الكردي، حتقيق: فخر صاحل سليماف قدارة، دار عمار، األردف، دار اصتيل،  (ٙ)
 (.ٖٖٚ/ٕ(، ينظر: اًلتقاف، السيوطي، )ٕٓٔ/ٔـ )ٜٜٛٔىػ  ٜٓٗٔبَتوت،
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ء البياف عودة (، فقد رجح صاحب أضوإٗ)مرمي:فَػَناَداَىا ِمْن حَتِْتَهاكما يف إحالة الضمَت يف قولو تعاىل:
الضمَت على عيسى عليو السالـ بقرينتُت إحدامها قرينة القرب فقاؿ:" أف الذي انداىا ىو ابنها عيسى، 
وتدؿ على ذلك قرينتاف: األوىل أف الضمَت يرجع إىل أقرب مذكور إًل بدليل صارؼ عن ذلك جيب الرجوع 

ؿ: فحملتو، يعٍت عيسى فانتبذت بو، أي إليو، وأقرب مذكور يف اآلية ىو عيسى ًل جربيل; ألف هللا قا
بعيسى، مث قاؿ بعده: )فناداىا( فالذي يظهر ويتبادر من السياؽ أنو عيسى، والقرينة الثانية أهنا ظتا جاءت بو 

َفَأَشاَرْت إِلَْيِو قَاُلوا َكْيَف  قومها حتملو، وقالوا عتا ما قالوا أشارت إىل عيسى ليكلموه، كما قاؿ تعاىل عنها:
(، وإشارهتا إليو ليكلموه قرينة على أهنا عرفت قبل ذلك أنو يتكلم ٜٕ)مرمي:لُِّم َمْن َكاَف يف اْلَمْهِد َصِبيًّاُنكَ 

 .ٕعلى سبيل خرؽ العادة لندائو عتا عندما وضعتو"

يف غَت القرينة الثانية: القرينة اظتعجمية: تعد القرينة اظتعجمية من أقوى العالمات الدالة على الربط اإلحايل  -ٕ
 .ٖاظتركب العطفي

، ويقوؿ دي ٗالقرينة الثالثة: القرينة النحوية: ونعٍت هبا وظيفة حرؼ اصتر خاصًة يف ربط الضمَت اظتفسر اظتالئم -ٖ
بوجراند يف إزالة اللبس يف إحالة الضمَت عن طريق ىذه القرينة: "إف عالج ذلك يعٍت حتديد وظيفة الضمَت، 

الو أف يعود على عائد يشغل وظيفة الفاعل، وكذلك األمر إذا كاف الضمَت فإذا كاف الضمَت فاعاًل، فإف غت
 . ٘يشغل وظيفة اظتفعوؿ بو، فعائده ًلبد أف يشغل وظيفة اظتفعوؿ"

القرينة الرابعة: قرينة اظتوضوع: يقًتح ىاليداي ورقية حسن أف اللبس يف حاًلت مبدأ القرب ديكن أف يُزاؿ  -ٗ
أي اظتتحّدث  ٙ(Themeللنحو من أثر فمن اظترجح أف يكوف يف اظتوضوع )ابلرجوع إىل اظتعٌت، وإذا كاف 

                                                                                                                                                                                                         

 (.ٚٔٗ-ٛٔٗينظر: اإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجاؿ، ) (ٔ)
 (.ٜٖٗ/ٖـ، ) ٜٜ٘ٔىػ  ٘ٔٗٔأضواء البياف يف إيضاح القرآف ابلقرآف، دمحم األمُت الشنقيطي، دار الفكر، لبناف،  (ٕ)
 (.ٕٓٗاإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجاؿ، ) (ٖ)
 اظترجع السابق. (ٗ)
 (ٕٕ٘الدًللة والنحو، صالح الدين صاحل حسنُت، ) (٘)
( مصطلح مأخوذ من النحو الصوري، وىو ما يشَت إىل العنصر اظتبدوء بو يف العبارة، إنو العنصر الذي حولو يًتتب Theme) مصطلح (ٙ)

( يسمى احملموؿ، ينظر: اإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف Themeالكالـ، وىو ما يعطيو الكاتب اىتمامو، وكل ما أييت بعد اظتوضوع، )
 ( اعتامش.ٕٔٗ، )القصص القرآين، أنس فجاؿ
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عنو، لعلهم يقصداف بذلك أف النحو ديكن أف يصوغ مبدًأ تداولًيا مضمونو:)الضمَت يعود على مفسر ىو 
ػتور اضتديث(، وىو ما أشار إليو النحاة القدامى أف إعادة الضمَت إىل اظتتحدث عنو أوىل من إعادتو إىل 

(، وىو اآلصرة الكلية اليت جتمع مكوانت اطتطاب coreferenceقرب، ويعرؼ ىذا مببدأ التحاوؿ)األ
مضمـو بعضها إىل بعض، فهي عالقة )دينامية( بُت ضمَت ومفسره، تتغَت كلما أدرجت ذات خطابية 

 .ٔجديدة"

 إحصاء اإلحالة ابلضمري يف قصة مرمي عليها السالم: 

(، ومن ٖٚ( إىل )ٖ٘يف قصة مرمي عليها السالـ من سورة آؿ عمراف من اآلية )العناصر اإلشارية واإلحالية 
 (:ٚٗ( إىل )ٕٗاآلية )

ٔ-   َاْمرََأُت ِعْمرَاف  وىي العنصر اإلشاري العامل األوؿ يف القصة، فقد ورد ابصتملة األوىل من القصة، وتعود
وبطنػ)ي(، ومنػ)ي(، وضعػ)تػ()ىا(،  إليها غتموعة من العناصر اإلحالية، وىي )رِب، وإنػ)ي(، ونذر)ت(،

وقالت)ىي(، ورِب، وإنػ)ي(، وضعػ)تػ()ىا(، ووضعػ)ت(، وإنػ)ي(، شتيػ)ت()ىا(، وإنػ)ي(( ورتعيها إحالة 
 داخلية قبيلة، مث انقطعت سلسلة اإلحاًلت اظتتصلة هبا حىت هناية القصة.

سبع يف عدد اإلحاًلت إذ بلغت وتعد )امرأت عمراف( ىي العنصر اإلشاري الثاين من حيث الًتتيب 
 إحالة، ورتيعها من اإلحالة الداخلية القبلية، واقتصر امتدادىا على بداية القصة. عشرة

الذات اإلعتية: العنصر اإلشاري العامل الثاين يف القصة، وتعود إليو غتموعة من العناصر اإلحالية، وىي  -ٕ
)ىو(، وأنبتها)ىو(، ويرزؽ)ىو(، ويشاء)ىو(، )لػ)ؾ(، وتقبل)ىو(، وإنػ)ؾ(، أنت، وبػ)ؾ(، وفتقبلها

ستس عشرة ونوحيو)ؿتن(، ومنػ)ػو(، وخيلق)ىو(، ويشاء)ىو(، وقضى)ىو(، ويقوؿ)ىو((، فبلغت كذلك 
 إحالة ورتيعها إحالة داخلية قبليو، وامتدت سلسلة اإلحاًلت من أوؿ آية يف القصة إىل اآلية األخَتة.

ٖ-  ََمْرمي مل الثالث يف القصة، وتعود إليها غتموعة من العناصر اإلحالية، وىي وىي العنصر اإلشاري العا
)وضعتػ)ىا(، وشتيتػ)ىا(، وأعيذ)ىا(، وذريت)ىا(، وفتقبلػ)ىا(، وربػ)ىا(، وأنبتػ)ىا(، وكفلػ)ىا(، وعليػ)ىا(، 

                                                           

 (.ٕٔٗ-ٖٕٗاظترجع السابق، ) (ٔ)
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، وعند)ىا(، ولػ)ؾ(، وقالت)ىي(، واصطفا)ؾ(، وطهر)ؾ(، واصطفا)ؾ(، واقتنػ)ي(، ولربػ)ؾ(، واسجد)ي(
واركعػ)ي(، ويبشر)ؾ(، وقالت)ىي(، ورِب، ولػ)ي(، وديسسنػ)ي(، وكذلػ)ؾ((، رتيعها إحالة داخلية قبيلة، 

 وامتدت سلسلة اإلحالة مشكلو حلقة ربط بُت أجزاء القصة.

 ستًسا وعشرينوتعد )مرمي( ىي العنصر اإلشاري األوؿ من حيث الًتتيب يف عدد اإلحاًلت إذ بلغت 
 البؤرة النصية حملور آايت النص القصصي. إحالة، ؽتا جيعلها

ٗ-  ّزََكراي  عناصر إحالية، وىي: )دخل)ىو(،  ثالثةوىو العنصر اإلشاري العامل الرابع يف القصة، ويعود إليو
 وجد)ىو(، وقاؿ)ىو((، ورتيعها إحالة قبلية، ربطت أجزاء القصة على اظتدى القريب.

٘- رِْزقًا األوؿ، ويعود إليو عنصر إحايل واحد، وىو:)ىو( وىو بذلك ًل  وىو العنصر اإلشاري غَت العامل
 يسهم بشكل بسيط يف دتاسك النص.

ٙ-  ُاْلَماَلِئَكة  عناصر إحالية وىي: )قالػ)ت(،  ثالثةوىو العنصر اإلشاري غَت العامل الثاين، ويعود إليو
لقبلية ذات اظتدى البعيد فقد قالػ)ت(، قاؿ)ىو((، وأسهم يف دتاسك النص ألنو من نوع اإلحالة الداخلية ا

 جتاوز العديد من اجملموعات الًتكيبية.

النيب ملسو هيلع هللا ىلص وىو العنصر اإلشاري العامل اطتامس وىو العنصر اطتارجي األوؿ يف ىذا اصتزء من القصة، وتعود  -ٚ
تسهم بربط أجزاء  عناصر إحالية )إليػ)ؾ(، وكنت)أنت(، وكنت)أنت((، واإلحالة اطتارجية فيها ثالثةإليو 

 القصة اظتوزعة على السور األخرى.

، وىم العنصر اإلشاري العامل السادس، والعنصر اطتارجي ٔخدمة البيت، أو العلماء واألحبار وكتاب الوحي -ٛ
إحاًلت، وىي )لديػػ)ىم(،  ستّ الثاين يف القصة، وتعود إليهم غتموعة من العناصر اإلحالية اليت بلغت 

 )ىم(، أيػ)ىم(، لديػ)ىم(، خيتصمػ)و(ف(.يلقػ)و(ف، أقالمػ

ٜ-  ََِعيَسى اْبُن َمْرمي  :وىو العنصر اإلشاري العامل السابع يف القصة، ويعود إليو عنصريُت إحاليُت مها
 )اشتػ)ػو(، ويكلم)ىو((، واإلحالة األوىل بعدية والثانية قبلية.

                                                           

 (.ٔ٘/ٛالتفسَت الكبَت ) (ٔ)
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ٔٓ- أَْمًرا عناصر إحالية، وىي:)لػ)ػو(،   ثالثةإليو  وىو العنصر اإلشاري العامل الثامن يف القصة، ويعود
 كن )أنت(، فيكوف)ىو((.

 إحالة. ذتاين وسبعُتفبلغ عدد اإلحالة ابلضمَت يف قصة مرمي عليها السالـ يف سورة آؿ عمراف 

 (: ٜٕ( إىل )ٙٔالعناصر اإلشارية واإلحالية يف قصة مرمي عليها السالـ من سورة مرمي من اآلية )

العنصر اإلشاري غَت العامل األوؿ يف القصة وىو عنصر خارجي، فقد ورد ابصتملة األوىل وىو ، البٍت ملسو هيلع هللا ىلص -ٔ
 من القصة، ويعود إليو عنصر إحايل واحد، وىو )اذكر)أنت((.

ٕ-  َََمْرمي   وىي العنصر اإلشاري العامل األوؿ يف القصة، وتعود إليو غتموعة من العناصر اإلحالية، وىي
أىلػ)ىا(، اختذت)ىي(، إليػ)ىا(، لػ)ىا(، قالت)ىي(، إنػ)ي(، ربػ)ؾ(، لػ)ؾ(،  )انتبذت)ىي(،

قالت)ىي(، لػ)ي(، ديسسنػ)ي(، أِؾ)أان(، كذلػ)ؾ(، ربػ)ؾ(، زتلتػ)ػو(، انتبذت)ىي(، فأجاء)ىا(، 
، ، حتزنػ)ي(، ربػ)ؾ(، حتتػ)ؾ(، ىز)ي(ٔقالت)ىي(، ليتنػ)ي(، مت)أان(، كنت)أان(، فنادىػ)ىا(، حتتػ)ىا(

إليػ)ؾ(، عليػ)ؾ(، كلػ)ي(، اشربػ)ي(، قر)ي(، قولػ)ي(، إنػ)ي(، نذر)ت(، تر)يػ(ف، أكلم)أان(، فأتػ)ت(، 
قومػ)ىا(، جئػ)ت(، أبو)ؾ(، أمػ)ؾ(، أشارت)ىي((، ورتيعها إحالة داخلية قبليو، صانعًة سلسلة إحالية 

 ابتدأت من أوؿ آية يف القصة حىت آخر آية.

د اإلحاًلت فقد بلغت لعنصر اإلشاري األوؿ من حيث الًتتيب الزمٍت يف عدتعد مرمي عليها السالـ ا
ػتددًة بذلك بؤرة النص الذي يدور حولو القصص القرآين، وساعد ىذا العدد من  إحالة، أربًعا وأربعُت

 اإلحاًلت بزايدة قوة التماسك النصي يف ىذا النص القرآين.

ٖ-  أَْىِلَهاالثاين يف القصة، وىو عنصر خارجي ولو عنصر إحايل وحيد  وىم العنصر اإلشاري غَت العامل
 وىو )دونػ)ىم((.

الذات اإلعتية العنصر اإلشاري العامل الثاين يف القصة، وتعود إليو العناصر اإلحالية اآلتية )أرسلنا)ؿتن(،  -ٗ
 قبليو. إحاًلت رتيعها إحالة داخلية ستّ روحنا)ؿتن(، ىو، ؾتعلو)ؿتن(، مػ)ان(، انداىا)ىو(، فبلغت 

                                                           
 (16/636وٌذهب الزمخشري إلى أن مرجعٌة ال)ها( هً النخلة، ٌنظر: الكشاف، الزمخشري، )  1
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٘-  ُروَحَنا  وىي العنصر اإلشاري العامل الثالث يف ىذه القصة، وتعود إليها غتموعة من العناصر
اإلحالية، وىي )دتثل)ىو(، منػ)ؾ(، كنت)أنت(، قاؿ)ىو(، أان، أىب)أان(، قاؿ)ىو(، قاؿ)ىو(، 

 إحاًلت، ورتيعها إحالة داخلية قبلية.  تسععلػ)ّي((، فبلغت 

ٙ- ُغاَلًما عنصر اإلشاري العامل الرابع يف القصة، ويعود إليو غتموعة من العناصر اإلحالية، وىي وىو ال
 تسع)يكوف)ىو(، ؾتعلػ)ػو(، كاف)ىو(، زتلتػ)ػو(، بػ)ػو(، بػ)ػو(، حتملػ)ػو(، إليػ)ػو(، كاف)ىو(( فبلغت 

 إحاًلت، رتيعها إحالة داخلية قبيلة.

ٚ- قَػْوَمَها س يف القصة، وتعود إليهم العناصر اإلحالية )قالػ)ػوا(، وىم العنصر اإلشاري العامل اطتام
 ( إحاًلت ورتيعها إحالة داخلية قبيلة.ٖقالػ)ػوا(، نكلم)ؿتن((، فبلغت )

 إحالة. ثالاًث وسبعُتفبلغ عدد اإلحالة ابلضمَت يف قصة مرمي عليها السالـ يف سورة مرمي 

 (: ٜٔـ من سورة األنبياء اآلية )اإلحالية يف قصة مرمي عليها السال العناصر اإلشارية و

مرمي عليها السالـ وىي العنصر اإلشاري العامل األوؿ يف القصة، وتعود إليها العناصر اإلحالية  -ٔ
( إحاًلت، ورتيعها إحالة داخلية ٘)أحصنت)ىي(، فرجػ)ىا(، فيػ)ىا(، جعلنا)ىا(، ابنػ)ىا((، فبلغت )

 قبلية.

الثاين يف القصة، وتعود إليو العناصر اإلحالية )نفخنا)ؿتن(، الذات اإلعتية العنصر اإلشاري العامل  -ٕ
 إحاًلت ورتيعها إحاًلت خارجية. ثالثةروحػ)ان(، جعلػ)ان((، فبلغت 

 ت.إحاًل ذتاينفبلغ عدد اإلحالة ابلضمَت يف قصة مرمي عليها السالـ يف سورة األنبياء 

 (:ٓ٘سورة اظتؤمنوف اآلية ) العناصر اإلشارية واإلحالية يف قصة مرمي عليها السالـ من

الذات اإلعتية: العنصر اإلشاري العامل األوؿ يف القصة، وتعود إليو العناصر اإلحالية )جعلػ)ان(،  -ٔ
 آوينامها)ؿتن(( فبلغت إحالتُت من نوع اإلحالة اطتارجية.

ٕ-  ََاْبَن َمْرمي  أمػ)ػو(، آوينا)مها(( العنصر اإلشاري العامل الثاين يف القصة وتعود إليو العناصر اإلحالية(
 فبلغت إحالتُت من اإلحالة الداخلية القبلية.
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ٖ-  َوأُّمُو.))العنصر اإلشاري الغَت عامل األوؿ يف القصة ويعود إليها عنصر إحايل واحد) آوينا)مها 

 إحالة. ستسفبلغ عدد اإلحالة ابلضمَت يف قصة مرمي عليها السالـ يف سورة اظتؤمنوف 

 (ٕٔاإلحالية يف قصة مرمي عليها السالـ من سورة التحرمي اآلية )العناصر اإلشارية و 

ٔ-  َْرمَيَ ابْػَنَت ِعْمرَافَ م  العنصر اإلشاري العامل األوؿ يف ىذه القصة، وتعود إليها غتموعة من العناصر
إحاًلت  ستّ ، صدقت)ىي(، ربػ)ىا(، كانت)ىي((، فبلغت ٔاإلحالية )أحصنت)ىي(، فرجػ)ىا(، فيو

 الة داخلية قبليةرتيعها إح

الذات اإلعتية العنصر اإلشاري العامل الثاين يف القصة، وتعود إليو العناصر اإلحالية )نفخنا)ؿتن(،  -ٕ
 إحاًلت من نوع اإلحالة الداخلية القبلية.  ثالثةروحػ)ان(، كتبػ)ػو((، فبلغت 

 حالة.( إٜفبلغ عدد اإلحالة ابلضمَت يف قصة مرمي عليها السالـ يف سورة التحرمي )

ست عشرة  رتيعها داخلية، عدا إحالةً  مئة وثالاًث وسبعُتعليها السالـ بلغ عدد اإلحاًلت يف قصة مرمي 
ؼتتلفة وربطت بُت اآلايت رغم انفصاعتا آبايت أخرى، وأضفت عتا القوة، ، ةت وظائف دتاسكيّ خارجية أدّ إحالة 

 أسهم يف ربط قصص متداخلة من حياة مرمي عليها وأسهمت يف انعاش الذاكرة، وجتنب التكرار، والبعد اإلحايل
السالـ فربط وًلدة أمها عتا بقبوؿ هللا عتا وكفالة زكراي واصطفى هللا عتا، وتبشَتىا بعيسى عليو السالـ، بسلسلة 

 دتاسكية من اآلية األوىل يف القصة إىل اآلية األخَتة فيها.

 

 

                                                           

 سبق ذكر اطتالؼ يف مرجعية الضمَت يف )فيو(. (ٔ)
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 الوسيلة الثانية: أمساء اإلشارة: 

: مفهوم   .1قال القرطيب: "اإلشارة دبنزلة الكالم وتفهم ما يفهم القول" اإلشارة:أوًلا

ويف اصطالح العلماء: اسم اإلشارة "ىو أداة إجياز تشَت إىل األشياء واألوصاف واألفعال واألحداث الكثَتة 
 .2بلفظ وجيز"

شارة فحس،  ب  ( يف الدرس اللغوي احلديث مفهوم لساين واسع ال ينحصر يف اسم اإلDeixisواإلشارة )
جيمع ك  العناصر اللغوية اليت ربي  مباشرة على ادلقام من حيث وجود الذات ادلتكلمة أو الزمن أو ادلكان  

 .3حيث ينجز ادللفوظ الذي يرتبط بو معناه

وتعد أمساء اإلشارة الوسيلة الثانية من وسائ  اإلحالة  وىي تتساوي مع ضمَت الغائ، يف الضمائر؛ إذ إهنا 
إىل عنصر إشاري داخ  النص فــ "ىي مقيدة بداللتها اإلشارية اليت تتضمنها وربتاج دلا يساندىا من  ربي 

 .4عالقات ضلوية داخلية  سبنحها قوة الضمَت اإلحالية  وتضيف إليها قوة أخرى إشارية حيتاجها السياق"

؛ ألن داللتها 5لح )االسم ادلبهم(وقد عد النحاة اإلشارة من ادلبهمات؛ لتعلقها بغَتىا  وأطلقوا عليها مصط
تظهر يف ما ربي  عليو  وتدل كذلك على مدى القرب والبعد من ادلتكلم  وعل  النحاة سب، إهبامها أبهنا" ال 

  ويقول ابن يعيش: "ويقال ذلذه األمساء: مبهمات؛ ألهنا تشَت هبا إىل ك  ما حبضرتك  6زبص شيئا دون شيء"
س على ادلخاط،  فلم يدر إىل أيها تشَت  فكانت مبهمة لذلك ولذلك  لزمها وقد يكون حبضرتك أشياء  فتلب

                                                           

ي الفرقان  أيب عبد هللا دمحم بن أمحد بن أيب بكر القرطيب  ربقيق: عبد هللا الًتكي  شارك اجلامع ألحكام القرآن وادلبُت دلا تضمنو من السنة وآ (1)
 (13/448م  )2006ىـ 1427يف ربقيق ىذا اجلزء: دمحم اخلن ودمحم معتز كرمي الدين  مؤسسة الرسالة  الطبعة األوىل  

 (.494حالة وأثرىا يف سباسك النص يف القصص القرآين  أنس فجال  )ادلباحث البالغية يف تفسَت الطربي  زلمود الزين  نقاًل عن: اإل (2)
 ادلرجع السابق. (3)
 (.19ينظر: لسانيات النص  دمحم خطايب  ) (4)
 (78-2/77الكتاب  سيبويو  ) (5)
م  1994ىـ 1415الطبعة األوىل   ينظر: ادلقتض،  أبو العباس دمحم بن يزيد ادلربد  ربقيق: دمحم عبد اخلالق عضيمة  وزارة األوقاف  القاىرة  (6)
(3/186.) 
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  فداللة ىذه العناصر تتعلق ابدلقام اإلشاري ألهنا غَت ذات معٌت  ما مل يتعُت ما 1البيان ابلصفة عند اإللباس"
مساء  وتتخذ زلتوى تشَت إليو  فهي أشكال فارغة يف ادلعجم الذي ديث  ادلقام الصفر  وتقوم بوظيفة تعويض األ

 .2شلا تشَت إليو

ونصوا كذلك على أن اإلشارة تتعرف دبذكور سابق بقوذلم: "ومعٌت اإلشارة اإلدياء إىل حاضر جبارحة أو ما 
يقوم مقام اجلارحة  فيتعرف بذلك  فتعريف اإلشارة أن زبصص للمخاَط، شخًصا يعرفو حباسة البصر  وسائر 

ادلخاَط، بقلبو  وىذا ما دعا الكوفيُت للقول أبن األمساء ادلبهمة أعرف من  ادلعارف ىو أن زبتص شخًصا يعرفو
  واألص  فيها "أال تشَت إال إىل مشاىد 3العلم؛ وذلك ألن أمساء اإلشارة تتعرف بشيئُت: ابلعُت وابلقل،"

هبا إىل ما  زلسوس  قري، أو بعيد  فإن أشَت هبا إىل زلسوس غَت مشاىد فلتصيَته كادلشاىد  وكذلك إن أشَت
 .4يستحي  إحساسو ومشاىدتو"

 اثنياا: أنواع اإلشارايت: 

(: وخيتص ىذا النوع من اإلشارايت  ابإلشارايت الدالة على Personal Deixisاإلشارايت الشخصية ) -1
 .5ادلتكلم أو ادلخاط، أو الغائ،  ضلو: أان  وأنت  وىو

رات ادلتكلم؛ ألنو ال يومهك غَته  ٍب ادلخاط،  وأنزلوا ىذه اإلشارات منازل بُت ادلعارف "فأعرف ادلضم
؛ وال يتلفظ ادلرس  بضمَت ادلتكلم ابتداًء يف خطابو  خصوًصا  6وادلخاط، تلو ادلتكلم يف احلضور وادلشاىدة"

                                                           

 (.2/352شرح ادلفص   ابن يعيش  ) (1)
 (.116ينظر نسيج النص  األزىر الزاند  ) (2)
 (.2/352ينظر: شرح ادلفص   ابن يعيش  ) (3)
 (.2/472ينظر: شرح الرضي على الكافية  ) (4)
 (.501ال  )اإلحالة وأثرىا يف سباسك النص يف القصص القرآين  أنس فج (5)
 ( 2/292شرح ادلفص   ابن يعيش  ) (6)
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  وعد النحو 1خصوًصا عند اجتماعو ابدلرس  إليو؛ ألن "ضمَت ادلتكلم وضمَت ادلخاط، تفسَتمها ادلشاىدة"
 .2ة ضراًب من اإلشارايت اليت تدرك اإلحالة عليها من السياقالعريب الضمائر ادلستًت 

وخيتص ىذا النوع من اإلشارايت «. ىنا  وىنالك»(:ضلو Temporal Deixisاإلشارايت ادلكانية) -2
بتحديد ادلواقع ابالنتساب إىل نقاط مرجعية يف احلدث الكالمي  وتقاس أمهية التحديد ادلكاين بشك  عام 

ة القائلة إن ىناك طريقتُت رئيسيتُت لإلشارة إىل األشياء  مها إما ابلتسمية أو الوصف من انطالقًا من احلقيق
 .3جهة أوىل  وإما بتحديد أماكنها من جهة أخرى

وخيتص ىذا النوع بزمن اإلشارة  وتعد "حلظة «. اآلن»(: ضلو: Spatial Deixisاإلشارايت الزمانية ) -3
زمن ابلفع  ربطًا قواًي يف مرحلة أوىل  ونربط كذلك بُت الزمن التلفظ ىي ادلرجع؛ لذا جي، أن تربط ال
 .4والفاع ؛ ألمهيتو الكربى يف ادلرحلة الثانية"

 اثلثاا: أركان اإلشارة: 

: "اسم اإلشارة يف األص  ما يشار بو للمخاط، إىل شيء  فهو إذ يقولوديكن استنتاجها من نص الرضي 
تى فيو حبروف اخلطاب...  فتحوشي يف بعض األماكن من أن يدخلو يف أص  الوضع لغَت ادلخاَط،  وذلذا يؤ 

 اسم إشارة  ومشَت  ومشار إليو  ومشار بو.:   فهي بذلك أربعة أركان5حرف جيعلو سلاطًبا أي حرف نداء"

 رابعاا: دور اإلحالة أبمساء اإلشارة يف التماسك النصي:

  فهي 6( حيدثها ادلتكلم )ادلشَت( للمخاط، )ادلشار لو(تعد البنية اإلشارية عملية )أو عماًل لغواًي أو معٌت
دورًا سباسكًيا بكون ادلشار إليو قد تقدم ذكره  فقد   -االتصال اخلارجي-بذلك تصنع اتصااًل خارجًيا  ويصنع 

                                                           

 ( 2/941ارتشاف الضرب  أيب حيان األندلسي  ) (1)
 (.502ينظر: اإلحالة وأثرىا يف سباسك النص يف القصص القرآين  أنس فجال  ) (2)
 (84م  )2004د ادلتحدة  الطبعة األوىل    عبد اذلادي بن ظافر الشهري  دار الكتاب اجلدي-مقاربة لغوية تداولية–اسًتاتيجيات اخلطاب  (3)
 (.83ادلرجع السابق  ) (4)
 (.1/376شرح الرضي على الكافية ) (5)
 (.507اإلحالة وأثرىا يف سباسك النص يف القصص القرآين  أنس فجال  ) (6)
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ذى، الرضي إىل أن اسم اإلشارة )ذلك( "يصح أن يشار بو إىل ك  غائ، عيًنا كان أو معٌت  حيكى عنو أواًل ٍب 
  وال يكون ذلا دور سباسكي مىت كانت اإلشارة إشارة حسية أو كان رفع اإلهبام عنها 1تى ابسم اإلشارة"يؤ 

  3  فتصبح فائدهتا اإلحالة إىل معلومات قددية ًب التلفظ هبا  وأصبحت جزًءا من ادلعلومات ادلشًتكة2حضورايً 
حالية اليت ترتبط بسياق ادلتكلم مع التفرق وتقوم اإلشارايت على ربديد سياق ادلتكلم فهي "تلك األشكال اإل

  وىي بذلك تؤدي 4األساس بُت التعبَتات اإلشارية القريبة من ادلتكلم مقاب  التعبَتات اإلشارية البعيدة عنو"
 وظائف  أبرزىا: 

التحكم يف مواضيع اخلطاب: وىذه الوظيفة تعد األساس عند كرسنت بروستاد؛ إذ يقول: إنَّ "الوظيفة  -1
سية ألمساء اإلشارة ىي التحكم يف مواضيع اخلطاب  فأمساء اإلشارة ربدد الوحدات اليت تلع، دورًا األسا

مهًما يف اخلطاب وتربوزىا وتستدعيها وتقارن فيما بينها... تؤدي أمساء اإلشارة تلك الوظيفة وربي  إىل الوراء 
ويرى أنو جي، التمييز  5ربي  إىل الوراء"وتستدعي ادلوضوع وربدده وتقارن اإلشارايت  ومعظم أمساء اإلشارة 

بُت أمساء اإلشارة اليت ربم  معٌت ادلقارنة واليت ال ربم   فيما يرى كروفت "أن ىناك فرقًا بُت أدوات اإلشارة 
اإلحالية وأمساء اإلشارة العادية  وىو أن أدوات اإلشارة اإلحالية زبتلف عن أمساء اإلشارة يف أهنا ال تستخدم 

 .6رة إىل أشياء سهلة التحديد على الرغم من أهنا مل تذكر سلًفا"يف اإلشا

التوكيد: ويؤكد ىذه الوظيفة الزسلشري فهي وظيفة عامة يف اإلحالة  وتؤكد رؤية ليفاندوفسكي "تتحقق  -2
وظيفة اإلشارة التوكيد على وجو اخلصوص ابعتباره يشَت مباشرة وحيدد ادلشار إليو  ادلفسر  ومن خالل ىذا 

                                                           

 (2/478شرح الرضي على الكافية ) (1)
 (.513سك النص يف القصص القرآين  أنس فجال  )( نقاًل عن: اإلحالة وأثرىا يف سبا2/1067أصول اخلطاب ) (2)
 (81  عبد اذلادي بن ظافر الشهري  )-مقاربة لغوية تداولية–اسًتاتيجيات اخلطاب (3)
 ادلرجع السابق. (4)
ة  الطبعة األوىل  قواعد اللهجات العربية احلديثة  كرسنت بروستاد  ترمجة: دمحم الشرقاوي  ادلشروع القومي للًتمجة  اجمللس األعلى للثقاف (5)

 (112م )2003
 (115ادلرجع السابق  ) (6)
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  فقد حيص  التوكيد بزايدة ضمَت  وقد حيص  بزايدة ادلبٌت يف 1ديد يؤكد احملتوى من خالل ىذه اإلشارة"التح
 .2اسم اإلشارة  فقد ذكر السهيلي أهنم ردبا زادوا الالم للتوكيد يف )ذلك( و)تلك(

نوان: )روابط الربط: وقد تنبو ابن ىشام ألمهيتها يف سباسك وترابط النص وأفرد مبحثًا خاًصا يف ذلك بع -3
  وجع  اإلشارة اثين الروابط  وتظهر ىذه الوظيفة مىت كان ادلشار إليو متقدًما يف 3 اجلملة دبا ىي خرب عنو(

الذكر  وتعد ىذه الوظيفة من الوظائف اليت تشًتك فيها الضمائر مع أمساء اإلشارة  وأشار إىل ذلك ىودلان  
فيميات اليت ديكن من خالذلا ربط أجزاء الكالم واحملافظة بقولو: "إن ضمائر اإلشارة ماىي إال بعض الصر 

وحيدد ويعُت البحث يف ضمائر اإلشارة البحث يف الضمائر الشخصية يف أن   -الربط–عليو من ىذه الناحية 
  فيما 4كاًل منهما يوضح ترتي، االختالفات يف قاعدة الضمائر وحيافظ ويبقى على الربط القائم يف النص"

الفرق بُت اسم اإلشارة والضمائر بقولو: "إن ادلضمر يف الغائ، يبُت دبا قبلو  وىو ادلظهر  وضح ابن يعيش
الذي يعود عليو ادلضمر  ضلو قولك: "زيد مررت بو"  وادلبهم الذي ىو اسم اإلشارة يفسر دبا بعده  وىو اسم 

ا ىي اإلحالة  فيما يرى   أي إنو يرى أن الوظيفة اليت تشًتك فيه5اجلنس كقولك: "ىذا الرج  والثوب""
التفتازاين أن الفرق أن إحالة اسم اإلشارة إحالة ذىنية زلددة إىل شيء زلدد  خبالف الضمائر ربي  من 

اإلهبام ىو صفة مجعت بُت اإلشارة والضمَت "فكالمها حيي     والصفة اجلامعة بينهما كذلك 6خالل الكناية
وال بد أن يعم  من خالل  ال ديكن أن يقوم بوظيفتو منفرًدا   وك  من اسم اإلشارة وضمَت إىل سابق والحق  
والبناء يف  7ليتسٌت لو أن يوجد ما يوضحو ويزي  إهبامو"  أو على األق  داخ  تركي،؛  وجوده يف نص ما  

 .اسم اإلشارة إمنا كان بسب، الشبو الكبَت بينو وبُت الضمَت

                                                           

  3  العدد: 9البنية الداللية واإلحالية للضمائر  أشرف عبد البديع عبد الكرمي  دار غري، للطباعة والنشر والتوزيع  علوم اللغة  رللد:  (1)
 (.98م  )2006

لسهيلي  ربقيق: عادل عبد ادلوجود وعلي دمحم معوض  دار الكت، العلمية  لبنان  هللا ا ينظر: نتائج الفكر يف النحو  عبد الرمحن بن عبد (2)
 (178م  )1992ىـ 1412الطبعة األوىل  

 (.471مغٍت اللبي،  ابن ىشام األنصاري  ) (3)
 (93قواعد اللهجات العربية احلديثة  كرسنت بروستاد  ) (4)
 (.3/348شرح ادلفص   ابن يعيش  ) (5)
 ( 94الكرمي  ) إلحالية للضمائر  أشرف عبد البديع عبدا(  نقالً عن: البنية الداللية و 26ة التفتازاين على الكشاف )ينظر: حاشي (6)
 (.535ينظر: اإلحالة وأثرىا يف سباسك النص يف القصص القرآين  أنس فجال  )  (7)
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كما صلد  ضمَت اإلشارة(   إىل تسمية اسم اإلشارة بـ) احملدثُت بعض اللغويُت  وىذا الشبو الكبَت ىو ما دفع   
استخدم الدكتور سبام حسان وغَته مصطلحْي  " 1عنده دكتور سبام حسان والدكتور سعد حبَتي وغَتمها" 

للتعبَت هبما عن اسم اإلشارة االسم ادلوصول إمنا كان مقتبًسا من « ضمَت ادلوصول»  و«ضمَت اإلشارة»
  وإذا كانت الضمائر ربدد 2واستعم  مصطلح العهد الذكري للتعبَت عن الربط اإلحايل لإلشارة    اإلصلليزية

مشاركة الشخوص يف التواص  أو غياهبا عنو  فإن أمساء اإلشارة ربدد مواقعها يف الزمان وادلكان داخ  ادلقام 
ي تقسيمها يف العربية إىل أقسامها اإلشاري  وىي سباًما مثلها ال تفهم إال إذا ربطت دبا تشَت إليو  وجير 
 .3ادلعروفة ابعتماد ادلسافة )قراًب وبعًدا( من موقع ادلتكلم يف ادلكان أو الزمان"

اإلابنة والتوضيح: أشران إىل أن معٌت اإلشارة مبهم ويفتقر إىل ما يتعلق بو فيبُت معناه  ففي ذلك يقول ابن   -4
تشَت هبا إىل ك  ما حبضرتك  وقد يكون حبضرتك أشياء  يعيش: "ويقال ذلذه األمساء: مبهمات؛ ألهنا 

فتلبس على ادلخاط،  فلم يدر إىل أيها تشَت  فكانت مبهمة لذلك ولذلك  لزمها البيان ابلصفة عند 
  فاسم اإلشارة وحدة غَت كافية للوصول للمعٌت؛ "فاللفظ وحده إذن غَت كاٍف ألداء ادلدلول منو  4اإللباس"

 .5وتفسَت أو توضيح وربديد"وإمنا يلزمو بيان 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.143يف العالقة بُت البنية والداللة  سعيد حسن حبَتي  )(  دراسات لغوية تطبيقية 110اللغة العربية معناىا ومبناىا  حسان سبام ) (1)
 (.56م  )2007اجتهادات لغوية  سبام حسان  عامل الكت،  القاىرة  الطبعة األوىل   (2)
 (.118ينظر: نسيج النص  دمحم خطايب  ) (3)
 (.2/352شرح ادلفص   ابن يعيش  ) 4
 (.144حبَتي  ) دراسات لغوية تطبيقية بُت البنية والداللة  سعيد 5
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 خامساا: مراتب اإلشارة: 

 سب، الزايدة األداة ادلرتبة
 ذا  ذي  ذىي  ِذِه  ِذه  ذات  ٌب  هتي  تِو  ات )للمفرد( قري،

 ذان  اتن )للمثٌت(
 أوالء  أوىل )للجمع( 

 ىنا )للمكان(

 ال يوجد زايدة.

 ذاك  تيك )للمفرد( متوسط
 ذانك  اتنك )للمثٌت( 

 أولئك )للجمع( 
 ىناك )للمكان(

زايدة الكاف  ألن زايدة ادلبٌت تفضي 
 لزايدة ادلعٌت.

 ذلك  تلك  اتلك )للمفرد( بعيد
 أواللك )للجمع(
 ىنالك )للمكان(

زايدة الالم للكاف  كثروا احلروف 
 1حُت كثرت مسافة اإلشارة

 

طاب اليت تبُت أحوال ادلخاط، من فادلكون )ذلك( يًتك، من )ذا( اسم اإلشارة  و)الكاف( عالمة اخل 
ىي كاف اخلطاب  أي إهنا تفيد  الكاف الداخلة على اسم اإلشارة  إفراد  وتثنيو  ومجع  وتذكَت  وأتنيث  "

  والذي  2اخلطاب دون االمسية؛ ألن الكاف الالحقة أبمساء اإلشارة عند النحاة للخطاب دون معٌت االمسية 
ية أهنا لو كانت ابقية على امسيتها لكان ذلا موضع من اإلعراب؛ إما رفع أو معٌت االمس يدل على ذبردىا من 
  فيما قال فيها ابن ىشام: 3ودلي  حرفية الكاف إثبات النون معها يف )ذانك( و )اتنك( نص، أو خفض ... 

إلعراب... "الكاف فإهنا دالة على ادلخاط،  وليست ضمَتًا ابتفاق البصريُت  وإمنا ىي حرف ال زل  لو من ا

                                                           

 (178نتائج الفكر  عبد الرمحن السهيلي  ) (1)
 (. 2/363شرح ادلفص   ابن يعيش  ) (2)
 (.146دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بُت البنية والداللة  سعيد حسن حبَتي  ) (3)
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قلت ال نسلم أهنا دالة على ادلخاَط، وإمنا ىي دالة على اخلطاب؛ فهي حرف دال على معٌت  وال داللة لو 
على الذات ألبتو  وكذلك الياء يف )إايي( والكاف يف )إايك( واذلاء يف )إايه( ليست مضمرات  وإمنا ىي 

دلتكلم وادلخاط، والغائ، وإمنا ىو )أاي(  ولكنو دلا حروف دالة على رلرد التكلم واخلطاب والغيبة  والدال على ا
  أما الالم فقد زيدت لتدل 1وضع مشًتًكا بينها وأرادوا بيان من َعنوا بو احتاج إىل قرينة بو تبُت ادلعٌت ادلراد منو"

 .2على بعد ادلشار إليو  وقد كسرت حركتها لسببُت: األول: التقاء الساكنُت  الثاين: أمن اللبس"

ص  يف اإلشارة )ذا(  وأما دخول )ىا( اليت ىي للتنبيو على ىذه األمساء فألن ادلخاط، حيتاج إىل تنبيهو واأل
على االسم الذي ُيشَت بو إليو؛ ألن اإلشارة قرائن حال حيتاج إىل أن ينظر إليها  فادلتكلم كأنو آمر لو اباللتفات 

لتنبيو  وقلما يتكلمون بو يف ادلبهم الغائ،؛ ألن كاف إىل ادلشار إليو أو منبو لو  فلذلك اختص ىذا ادلوطن اب
اخلطاب تغٍت عنها  مع أن ادلخاط، مأمور اباللتفات بلحظة إىل ادلبهم احلاضر  فكان التنبيو يف أول الكالم 

قصود   وإذا أرادوا تعظيم األمر وادلبالغة يف إيضاح ادل3أوىل هبذا ادلوطن؛ ألنو دبنزلة األمر الذي لو صدر الكالم"
تنبو أيها  وادلراد:  لإلشارة   للتنبيو  و)ذا(  مجعوا بُت التنبيو واإلشارة  وقالوا: )ىذا وىذه وىاتو وىاات وىاٌب( فـ)ىا(  

  "يرى السهيلي أن معٌت 4لكثرة االستعمال  وىي اثبتة لفظًا"  ادلخاط، دلن أشَت إليو  وتسقط ألفو يف اخلط
 .5  وأضمر لداللة احلال عليو من التوجو واللفظ"«انظر»عام  ىو فع  تقديره: اإلشارة ليس ىو العام   وإمنا ال

وأن  واألص  يف استعمال اسم اإلشارة أن يشار إىل احملسوس القري، ابسم إشارة رلرد من الالم والكاف  
عام حُت يشار للبعيد ابسم إشارة مقًتن ابلكاف  أو ابلالم والكاف  وقد حدد الزسلشري مدى اإلشارة بشك  

  وذى، إىل ذلك ابن يعيش كذلك ويرى أن الزايدة 6جع  )ذا( للقري،  و)ذاك( للمتوسط  وذلك )للبعيد(

                                                           

 (.75شرح شذور الذى،  ابن ىشان األنصاري  ) (1)
 (.2/365ينظر: شرح ادلفص   ابن يعيش  ) (2)
 (.179-178ينظر: نتائج الفكر  عبد الرمحن السهيلي  ) (3)
 (.2/366شرح ادلفص   ابن يعيش  ) (4)
 (.179نتائج الفكر  عبد الرمحن السهيلي  ) (5)
 (.2/365شرح ادلفص   ابن يعيش  ) (6)
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ادلعٌت  اإلدياء إىل حاضر ) فداللة لفظ اإلشارة يف صورتو اجملردة )ذا(    "1تفيد "قوة اللفظ مشعرة بقوة ادلعٌت" 
أي اإلشارة إىل  كن يف اإلشارة إىل ما ىو أبعد من احلاضر  سب قوة  اللفظ(  فإذا أضيف إليو الكاف ) األساسي(  

زاد  الكاف والالم مع اسم اإلشارة  أي زادت قوة اللفظ( ابجتماع  ٍب إذا زيدت الالم ) قوة ادلعٌت(   متنح متباعد )
لعناصر الثالثة وىو معٌت أقوى شلا سبق  ومل يتوفر إال بتالحم تلك ا أي وصلت اإلشارة إىل أبعد مدى   التباعد  
 2مًعا" 

  ولعلهم ذلذا الرأي نسبة إىل ما ورد 3وقد رفض بعض النحاة الرتبة ادلتوسطة مقتصرين على القري، والبعيد
وىذا  وىو ما يدل على أن لإلشارة مرتبتُت فقط: قرىب وبعدى     4إذ "زعم ان ترك الالم ىي لغة سبيم"  عن الفراء

 5التأثَت والتأثر بُت اللهجات أو اللغات" األمر جيري كثَتًا طبًقا لواقع 

ويرى سبام حسان أن اإلشارة يف معظم أحواذلا صاحلة دلعاقبة ضمَت الفص  للغائ،  فإذا أردت ربط اخلرب يف 
 .6ادلبتدأ فإنك تضع اإلشارة يف موضوع ضمَت الفص 

فالبصريون ال  ة بُت ادلدرستُت: أما ابلنسبة لنيابة اسم اإلشارة عن االسم ادلوصول فهو من ادلسائ  اخلالفي
ملغاًة  « ذا»أال تكون  أال تكون لإلشارة  و جييزون استعمال أمساء اإلشارة امسًا موصواًل  إال )ذلك( وبشروط: 

اإلشارة  ذىبوا إىل أن )ذا( ومجع أمساء  وأن يتقدمها استفهام بـ)ما( ابتفاق  أو بـ)َمن( على األصح. والكوفيون: 

                                                           

 (.149دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بُت البنية والداللة  سعيد حسن حبَتي  ) (1)
 ادلرجع السابق. (2)
 (.525(  وذى، إليو أنس فجال يف كتابو )1/185نس، الصفار ىذا الرأي إىل سيبويو ) (3)
م  1982ىـ 1402ادلساعد على تسهي  الفوائد  هباء الدين بن عقي   ربقيق: دمحم كام  بركات  جامعة أم القرى  الطبعة األوىل   (4)
(1/185 .) 
 (.529ص يف القصص القرآين  أنس فجال  )اإلحالة وأثرىا يف سباسك الن (5)
 (.1/121ينظر: البيان يف روائع القرآن  سبام حسان  ) (6)
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أمساء إشارة  وليست أمساًء  والصور ما ذى، إليو البصريون أبن )ىؤالء  وتلك  وىذا(    تستعم  موصولة
 .1ابن األنباري وابن يعيش ما احتج بو الكوفيون  وقد رد   موصولًة.

 2سادساا: تقسيم أمساء اإلشارة:

ضمائر 
إشارة 
 للمذكر

ضمائر 
إشارة 
 للمؤنث

ضمائر 
إشارة 
 للمفرد

ضمائر 
إشارة 
 للمثٌت

ر ضمائ
إشارة 
 للجمع

ضمائر 
إشارة 
 للقري،

ضمائر 
إشارة 
 للبعيد 

 ىذا
 ىذان
 ىؤالء
 ذلك
 أولئك
 ذانك

 ىذه
 ىااتن 
 تلك 
 تيك 
 

 ىذا 
 ىذه
 ذلك
 تلك

 ىذان 
 ىااتن
 ذانك

 ىؤالء
 أولئك
 تيك

 ىذا
 ىذه
 ىذان
 ىااتن
 ىؤالء

 اتنك
 ذلك
 أولئك
 ذنك
 تلك 
 تيك

 

وحيادية )ىذا( وانتقائية )ىذه  ىااتن  ىذان  ىؤالء( أو  دمحم خطايب "فقد جعلها "ظرفية )ىنا  ىناك(  أما
وقد حيص  التناوب بُت أمساء اإلشارة لدالالت   3حس، البعد )ذاك  ذلك  تلك( والقرب )ىذه  ىذا("

بعينها  فينوب القري، عن البعيد والبعيد عن القري، وادلفرد عن اجلمع واجلمع عن ادلفرد  يف صورة تسبك فيها 
 .أو معنوايً  افظيً العبارات ل

 

                                                           

( اإلنصاف يف مسائ  اخلالف بُت النحويُت: البصريُت والكوفيُت  أبو الربكات األنباري  ادلكتبة العصرية الطبعة 103ينظر: مسألة ) (1)
 (.2/589م )2003ىـ 1424األوىل 

 ( وما بعدىا.2/78لكتاب  سيبويو  )ينظر: ا (2)
 .(19ينظر: لسانيات النص  دمحم خطايب ) (3)
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 سابعاا: إحصاء اإلحالة أبمساء اإلشارة يف قصة مرمي عليها السالم:

 وتكثر يف أمساء اإلشارة اإلحالة النصية  إذ أتٌب بعد هناية بعض القصص ومنها: 

1-  ََذِلَك ِمْن أَنـَْباِء اْلَغْيِ، نُوِحيِو إِلَْيك  :ى رلموعة من (  فاسم اإلشارة )ذلك( أتى ليحي  عل44)آل عمران
األحداث والقصص اليت سبق ذكرىا واليت سيأٌب ذكرىا  فربط بُت السابق والالحق ليتمكن من جذب تركيز 
ادلتلقي  واسم اإلشارة )ذلك( زيدت فيو الم البعد وعل  الرضي استخدام ىذه الصيغة "صيغة البعيد لإلشارة 

لى أهنم قد حيملون احملكي عنو وإن كان غائًبا على إىل الغائ، ادلتقدم يف الذكر يكون احملكي عنو غائًبا  ع
القري، فيستعملون لو قلة اسم اإلشارة بلفظ احلاضر القري، "ألن احملكي عنو وإن كان غائًبا  إال إن ذكره قد 

  كما أنو سبحانو استحضر اسم اإلشارة يف منتصف القصص للتنبيو "ليكون 1جرى عن قري، فكأنو حاضر"
ا مضى ويلقي السمع وىو شهيد دلا بقي  وجعلو بعد االفتتاح بقصة مرمي عليها السالم السامع على ذكر شل

 .2تنبيًها على عظم شأهنا وأهنا ادلقصودة ابلذات"

2-  ِقَاَل َكَذِلِك َقاَل َربُّك  :(  21)مرمي َُّقَاَل َكَذِلِك اَلل  : (  فاسم اإلشارة )ذلك( وسبق 47)آل عمران
  داللة على البعد  -ادلكسورة داللة على جنس ادلخاط،–وأضيفت كاف اخلطاب أن أشران أن األص  ذا 

وفـ)ذلك( عنصر إحايل يعود على مقاطع نصية كاملة بلفظ موجز وىو أنو سيه، لو ذلك الغالم وستلده من 
د غَت أن ديسها بشر  فساعدت اإلحالة ابإلشارة إىل مجع األحداث السابقة ابختصار  كما يسهم التنبيو فق

 3رأوا أن الكاف قد تضاف لتنبيو ادلخاط،

3-   َتٍِت ِمتُّ قـَْبَ  َىَذا (  فاسم اإلشارة )ىذا( وسبق اإلشارة إىل أن أصلو )ذا( واذلاء 23)مرمي: قَاَلْت اَي لَيـْ
  فـ)ىذا( -وهللا أعلم–للتنبيو  كما أهنا أداة للقري،  وردبا تشَت إىل مدى قصر مدة األحداث اليت ربي  إليها 

 عنصر إحايل يعود على ما تقدم من القصة يف السورة من احلم  وادلخاض.

                                                           

 (2/478شرح الرضي على الكافية ) (1)
 (.4/395نظم الدرر للبقاعي  ) (2)
 (.2/127م  )2000ىـ 1420  سبام حسان  عامل الكت،  -دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب–األصول  (3)
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4-  َوَجَد ِعْنَدَىا رِْزقًا قَاَل اَي َمْرمَيُ َأَّنَّ َلِك َىَذا  :(  فاسم اإلشارة مرك، من )ىا التنبيو+ ذا 37)آل عمران
ادلدى القصَت  وأشارت  للقري،(  وىذا العنصر اإلحايل يعود على عنصر إشاري وىو )رزقا( وىي إحالة على

للتنبيو على عظيم من جاء بو  كما أوضح ما وقع عليو االسم ادلبهم  وأسهمت اإلحالة ابلتأكيد ابعتبار 
 القرب. 

وردت اإلحالة أبمساء اإلشارة يف قصة مرمي مخس مرات فقط  ومجيعها كانت من قبي  اإلحالة الداخلية 
ع نصية سلتلفة ادلدى اإلحايل  رابطًة بذلك أجزاء النص بصورة موجزة القبيلة  وتعود على رت  من األقوال ومقاط

 ومؤكدة.
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 الوسيلة الثالثة: املوصوالت: 

: مفهوم املوصول لغة: الواو والصاد والالم: أصل واحد يدل على ضم شيء إىل شيء حىت يعلقو،  أوالا
 .ٔووصلتو بو وصل

قر إىل عائد أو خلفو، ومجلة صرحية أو مؤولة، غري ما افت ٕوادلوصول يف اصطالح النحاة: "ىو من األمساء
 .ٖطلبية وال إنشائية، ومن احلروف ما أول مع ما يليو مبصدر، ومل حيتج إىل عائد"

"ادلوصول ما  ٗوقد مسيت ابدلوصوالت "الفتقارىا إىل صالت توضحها وتبينها؛ ألهنا ال يفهم معناىا أبنفسها"
فو من اجلمل اليت تقع صفات ومن ضمري فيها يرجع إليو، وتسمى ىذه اجلملة البد لو يف دتامو امسًا من مجلة ترد

، وىو بذلك عدد أركان ادلوصول )اسم موصول+ مجلة صلة+ ضمري عائد(، ٙ، ويسميها سيبويو احلشو"٘صلة
 والضمري العائد قد يكون مذكورًا وقد حيذف عند أمن اللبس.

د يزيل غموضها، وابن يعيش جيعل ادلبهمات من ادلوصوالت كما عدىا النحاة من ادلبهمات الحتياجها لعائ
يف مرتبة ادلبهمات بعد اإلشارايت "والقسم الثاين من ادلبهمات وىو االسم ادلوصول... وكلها معارف بصالهتا، 
فبياهنا مبا بعدىا أيًضا، إال إن أمساء اإلشارة تبني ابسم اجلنس، وادلوصوالت تبني ابجلمل بعدىا، ... وكلها 

، ومنهم من عد ادلوصوالت أهبم من ٚمبهمة؛ ألهنا ال ختص مسمى دون مسمى، كما كانت أمساء اإلشارة كذا"
بعض "وأما )ما( ادلوصولة فهي يف قول النحويني مبعٌت )الذي( وليست كذلك، وإن وافقت )الذي( يف أكثر 

                                                           

 (، )و ص ل(.ٙٔٔ/ٙغة، ابن فارس، )مقاييس الل (ٔ)
 وقد اعًتض الرضي على جعل ادلوصول امسًا. (ٕ)
 ( ٘/ٖالتذييل والتكملة، أيب حيان األندلسي، ) (ٖ)

 (.ٖٕٙم، )ٜٜٜٔىـ ٕٓٗٔأسرار العربية، أبو الربكات األنباري، حتقيق: بركات يوسف عبود، دار األرقم، الطبعة األوىل،  (ٗ)

 ( وما بعدىا.ٖٗٚ/ٔالصلة شروط ينظر: النحو الوايف، عباس حسن، دار ادلعارف، الطبعة اخلامسة عشرة، ) حدد النحاة جلملة (٘)

 (.ٖٛٔم، )ٕٗٓٓىـ ٕ٘ٗٔادلفصل يف علم العربية، أيب القاسم حممود عمر الزخمشري، حتقيق: فخر صاحل قدارة، دار عمار، الطبعة األوىل،  (ٙ)
 (.ٜٖٗ/ٖشرح ادلفصل، ابن يعيش، ) (ٚ)
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هم يف غاية اإلهبام، حىت إهنا تقع على كل أحكامها فإهنا خمالفة ذلا يف بعض األحكام، أما ادلعٌت فإن )ما( اسم مب
 .ٔشيء، وتقع على ما ليس بشيء ... وادلعدوم ليس بشيء"

ويشًتط يف ادلوصول ضمري عائد على االسم ادلوصول يقوم بعملية الربط بينو وبني صلة؛ فيزيل غموضو ألن 
صول، وجاء االسم ادلوصول يف رأي بشرط أن يكون ىذا الضمري مطابًقا للمو  ٕ"العائد يعلقها ابدلوصول ويتممها"

عبد القاىر اجلرجاين للربط بني الشيئني، "يتوصل بو إىل الوصف أبمساء األجناس"، يعنون بذلك أنك تقول: 
"مررت بزيد الذي أبوه منطلق" و "الرجل الذي كان عندان أمسي"، فتجدك قد توصلت بـ "الذي" إىل أن أبنت 

 .ٖولك: "أبوه منطلق"زيًدا من غريه، ابجلملة اليت ىو ق

 اثنياا: دور املوصوالت يف التماسك النصي:

تعد ادلوصوالت من وسائل دتاسك النص، إذ تربط أجزاء النص ابحتياجها لصلتها وعائدىا ويزداد الًتابط  
لة كلما زادت ادلسافة بني ادلوصول وصلتو، وىي من األمساء ادلبهمة فتحتاج دلا يتم معناىا "االسم ادلوصول مع مج

الصلة ال يكفيان لبناء مجلة اتمة الفائدة، وحيسن السكوت عليها، إال بعد تضام غريمها من العناصر اللغوية معها 
 ، وجودىا يف النص يؤدي وظائف، من أبرزىا: ٗدما يكفي إلدتام الفائدة"

رون يف الوقت التوصل إىل وصف ادلعرفة ابجلملة: يرى النحاة أن مجلة الصلة وظيفتها تعريف ادلوصول، وي -ٔ
نفسو أهنا صفة السم معرفة، وادلوصول وصلة لذلك، يقول ابن األنباري: "فإن قيل: فلَم أُدخلت )الذي( و 

 . ٘)اليت( يف الكالم؟ قيل: توصال إىل وصف ادلعارف ابجلمل"
توسيع اجلملة: إن االسم ادلوصول يقوم مبهمة توسيع اجلملة عن طريق الوصف، وذلك إبضفاء مزيد من  -ٕ

، ومثال ٔألوصاف على االسم ادلعرفة احملال عليو قبلها... وقد دتتد ىذه التوسعة لتشمل أكثر من صفةا

                                                           

 (.ٜٖٔنتائج الفكر، عبد الرمحن السهيلي، ) (ٔ)
 

 (.ٕٗٙأسرار العربية، أبو الربكات األنباري، ) (ٕ)

 (.ٜٜٔم، )ٕٜٜٔىـ ٖٔٗٔدالئل اإلعجاز يف علم ادلعاين، عبد القاىر اجلرجاين، حممود دمحم شاكر، مطبعة ادلدين، الطبعة الثالثة،  (ٖ)

 (.ٜٙ٘صص القرآين، أنس فجال، )اإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف الق (ٗ)

 (.ٖٕٙأسرار العربية، أبو بركات األنباري، ) (٘)
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َا  ذلك قولو تعاىل:  َوَمْرََيَ ابـَْنَت ِعْمرَاَن الَّيِت َأْحَصَنْت فـَْرَجَها فـَنَـَفْخَنا ِفيِو ِمْن ُروِحَنا َوَصدََّقْت ِبَكِلَماِت َرهبِّ
(، فاالسم ادلوصول )اليت( وسعت اجلملة بتعداد األوصاف لالسم ٕٔ)التحرَي: َن اْلَقانِِتنيَ وَُكتُِبِو وََكاَنْت مِ 

 ادلعرفة قبلها )مرَي ابنة عمران(،فكأن السؤال: من مرَي ابنة عمران؟ فيأيت اجلواب ىي اليت: 

 أحصنت فرجها فنفخنا فيو من روحنا. . أ

 صدقت بكلمات رهبا وكتبو. . ب

 كانت من القانتني. . ت

 التوسعة ابستخدام االسم ادلوصول )اليت( والعطف عليو، وتفيد كذلك زايدة التقرير.فتمت 

 َوالَّيِت َأْحَصَنْت فـَْرَجَها فـَنَـَفْخَنا ِفيَها ِمْن ُروِحَنا َوَجَعْلَناَىا َوابـْنَـَها آيًَة لِْلَعاَلِمنَي  كذلك يف قولو تعاىل: و 
ود عليو االسم ادلوصول حمذوف، إال إن من يسمع ىذه الصفات (، رغم إن االسم ادلعرفة الذي يعٜٔ)األنبياء:

تتبادر لذىنو مرَي عليها السالم الختصاصها هبا، وتكرار األوصاف يف سورة التحرَي مع تقدَي امسها عليها 
 السالم، وىذا ما دعاين لذكر آية التحرَي قبل آية األنبياء والظاىر قبل ادلقدر، فكذلك أيًضا من يسأل السؤال:

 من ىي؟ فتأيت األوصاف: 

 أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا.  . أ

 وجعلناىا وابنها آية للعادلني.  . ب

 فيأيت اجلواب: مرَي عليها السالم.

(، فجملة الصلة )كان يف ادلهد ٜٕ)مرَي:َمْن َكاَن يف اْلَمْهِد َصِبيًّا زايدة التقرير: كما يف قولو تعاىل:  -ٖ
(كذلك ٖٙ)آل عمران:َواَّللَُّ َأْعَلُم مبَا َوَضَعتْ لوصف تقريرًا، وقولو تعاىل: صبًيا( أبرزت موضعو فزادت ا

ُ خَيُْلُق َما َيَشاءُ  ( ٖٚ)آل عمران:ُىَو ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ يـَْرُزُق َمْن َيَشاءُ يف قولو تعاىل:   قَاَل َكَذِلِك اَّللَّ
 .(، زايدة للتأكيد والتقريرٚٗ)آل عمران: 

                                                                                                                                                                                                         

 (.ٜ٘٘اإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجال، ) (ٔ)
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الربط واإلحالة يف االسم ادلوصول: وىي الوظيفة النصية تسهم من التماسك النصي؛ فاالسم ادلوصول يربط  -ٗ
مجلة الحقة جبملة سابقة، ويشًتط يف الربط وجود ضمري رابط مطابق للموصول، وظيفة ادلوصول يف الربط: 

ول يف اإلحالة: إحالة الضمري ربط آخر الكالم أبولو لتحصيل االتساق والتماسك اللغوي، ووظيفة ادلوص
، ٔجبملة الصلة، على االسم ادلوصول الذي سبق ذكره أو على اسم معهود ذكره لدى ادلتكلم أو ادلخاطب

ودما يدلل على صحة استخدام االسم ادلوصول رابطًا: جواز نيابتو عن الضمري وصحة حلول الضمري حملو 
عاقبة ىي اليت دعت البالغيني لتسمية ىذه الظاىرة بـ) اإلظهار دون أن يتغري ادلعٌت العام للجملة... وىذه ادل

، والغرض من التعبري ٕيف مواطن اإلضمار(، يقصدون ابإلظهار )ذكر ادلوصول( وابإلضمار )تقدير الضمري(
ابدلوصول دون الضمري ىو وصف ادلرجع احملال عليو بصفة تدل على ادلدح أو ذم، وذلك عن طريق التعبري 

 ، وقد سبق اإلشارة إىل قول اجلرجاين يف كون ادلوصول رابطًا.ٖوصول"ابالسم ادل

 وردت اإلحالة ابدلوصول يف قصة مرَي سبع مرات موزعة على أربع سور.
 

 

                                                           

 (.ٙٙ٘ينظر: اإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجال، ) (ٔ)

 (.ٕٓٓ/ٔم، )ٕٙٓٓىـ ٕٚ٘ٔحسان، عامل الكتب، الطبعة األوىل، ينظر: مقاالت يف اللغة واألدب، دتام  (ٕ)

 (.ٛٙ٘اإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجال، ) (ٖ)
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 الوسيلة الرابعة: تعلق شبه اجلملة: 

: مفهوم شبه اجلملة مركبة   ، سبب تسميتها بشبو اجلملة: ألهنا2واجملرور1 : وىو الظرف واجلار )األصلي(أوًلا
كاجلمل، فهي تتألف من كلمتٌن أو أكثر، لفظًا أو تقديرًا، وىي غالًيا ما تدل على الزمان أو ادلكان، وإن 
تعلقت بكون زلذوف دلت على ضمًن مسترت أيًضا، فكانت كاجلمل يف تركيبها، وذلذا فهي تغين أحياًًن عن 

 .5اجلملة أو ما يشبو 4، يسميها ابن ىشام اجلملة الظرفية 3ذكر اجلملة

والتعليق ىو بيان ارتباط شبو اجلملة ابحلدث الذي تقيده وتتضمنو وتستوعبو لطلب الفائدة واستقامة 
، فهي ترد تكملة للحدث الذي تقيده، ولوال ىذا القيد لبقي احلدث ًنقَص الداللة، ال يفي ابدلعىن 6الكالم

 .7التام، أو القريب من التام

دث عالقة تبادل "فشبو اجلملة تفيد احلدث يف إيضاح معناه وتكميلو إذ حتدد فالعالقة بٌن شبو اجلملة واحل
زمانو أو مكانو أو سببو، واحلدث يفيد شبو اجلملة، إذ يظهر معناه ويربطو بعمل ميلؤىا وينصبها ظاىرًا أو 

 .8تقديرًا

 : 9وللحدث الذي تتعلق بو أنواع، ىي

 ن متصرفًا، حنو: وىو الفعل التام الزًما أو متعدًًي، سواء أكا -1

                                                           

 ( وما بعدىا.2/491ينظر الشروط يف مغين اللبيب، ابن ىشام األنصاري، ) (1)

 (.1/147م، )2115ىـ 1436بًنوت، احلميد، ادلكتبة العصرية،  شرح ابن عقيل، دمحم زلي الدين عبد (2)
 (.271م،  )1989ىـ 1419إعراب اجلمل وأشباه اجلمل، فخر الدين قباوة، دار القلم العريب، حلب، الطبعة اخلامسة،  (3)

 (.421مغين اللبيب، ابن ىشام األنصاري، ) (4)

 ادلرجع السابق. (5)

 (.81) : أمحد اخلراط، طبعة رلمع اللغة.صف ادلباين يف شرح حروف ادلعاين، أمحد ادلالقي، حتقيقر  (6)

 (.273ينظر: إعراب اجلمل وأشباه اجلمل، فخر الدين قباوة، ) (7)

 
 ينظر: ادلرجع السابق. (8)
 ( .275-291( وما بعدىا، إعراب اجلمل وأشباه اجلمل، فخر الدين قباوة، )2/484ينظر: مغين اللبيب، ابن ىشام األنصاري، ) (9)
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شبو الفعل: وىو ادلصدر وادلشتق العامل عمل فعلو واسم الفعل  )أما األحرف ادلشبهة ابلفعل فال يعلق هبا  -2
إال إذا ًنب عن ‘ ، مل تزل أحرفًا، احلرف ال تتعلق بو شبو مجلة1إهنا وإن أشبهت األفعال يف اللفظ وادلعىن

 .2الفعل احملذوف(

راد ابجلامد اسم الذات واالسم العلم والضمًن فإذا أول اسم الذات ابدلشتق جاز أن اجلامد ادلؤول مبشتق: ادل -3
حيمل على معىن احلدث، وتعلق بو أشباه اجلمل )إذا كان االسم العلم أو الضمًن يشًن إىل معىن ادلشتق محل 

 .3على احلدث مثل لفظ اجلاللة إذا جاء دلعىن(

مل معىن األفعال فقد أجاز بعض النحويٌن تعلق أشباه اجلمل هبا حروف ادلعاين: )ودلا كانت ىذه احلروف حت -4
مطلًقا، ومنع اجلمهور ذلك مطلًقا، وقدروا لشبو اجلملة فعاًل تتعلق بو، وجعلوه زلذوفًا، لداللة حرف ادلعىن 

 كتعلق شبو اجلملة حبرف  4عليو واالختيار ما ذىب إليو الفارسي وابن جين من اجلواز على سبيل النيابة (
 النداء لنيابتها عن الفعل.

العامل ادلعنوي: العوامل يف اإلعراب أكثرىا لفظي، وىي ظاىرة أو مقدرة، غًن أن الكوفيٌن كانوا أبعد يف  -5
 .5اعتماد العامل ادلعنوي 

العامل احملذوف: إذا خلت اجلملة من السابق، وجب تقدير عامل ذلا فتتعلق بو، وىي مثانية أن تقع )صفة،  -6
 7، حذف ادلتعلق6خرب، يرفعا االسم الظاىر، مثل أو شبهو، شريطة التفسًن، القسم بغًن الباء(حال، صلة، 

 جيوز إذا وقعت شبو اجلملة جوااًب لسؤال، إذا ُوجد دليٌل على العامل احملذوف. 7ادلتعلق

ادلفعول الثاين لفعل القليب  -صلة ادلوصول -احلال  -الصفة  -)اخلرب 1وجوب حذف ادلتعلق العام ادلطلق
االعتماد ان تعتمد على نفي أو استفهام أ موصوف أو موصول أو صاحب  -و لفعل التحويلالقليب أ

                                                           

 
 (.1/145اإلنصاف يف مسائل اخلالف بٌن النحويٌن: البصريٌن والكوفيٌن، أبو الربكات األنباري، )( 22مسألة ) (1)
 (.282إعراب اجلمل وأشباه اجلمل، فخر الدين قباوة، ) (2)
 (.284ادلرجع السابق، ) (3)

 (489ينظر: مغين اللبيب، ابن ىشام األنصاري، ) (4)

 (.1/197الف بٌن النحويٌن: البصريٌن والكوفيٌن، أبو الربكات األنباري، )( اإلنصاف يف مسائل اخل29ينظر: مسألة )(5)

 ( وما بعدىا2/496مغين اللبيب، ابن ىشام األنصاري، ) (6)

 (.293إعراب اجلمل وأشباه اجلمل، فخر الدين قباوة، ) (7)
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حال أو صاحب خرب( ويقدر ابسم مشتق إال يف موضعٌن إذا كان صلة ادلوصول اليت مل يذكر فيها 
وأن تكون صفة، ويقدر احملذوف ابالسم ادلشتق ألنو األصل يف اخلرب وما يشبهو  -وفيو خالف–ادلسند 

 3وذىب أكثر النحاة لتقديره بفعل 2ن ادلشتق صاحل لألزمنة كلها، وإن كانت حقيقتو للزمن احلاضر"وأ
الشرط بعد  –الم اجلحود  -القسم بغًن الباء -االشتغال -والكون اخلاص فذكره ىو األصل )األمثال

 4وجود مانع( –ذي جواب 

 اثنياا: دور شبه اجلملة يف التماسك النصي:

، ولن أطيل احلديث 5طرق الربط يف العربية، وتعليق شبو اجلملة ىو نوع من اإلحالة الداخلية شبو اجلملة من 
فيو ألنو ذو أثر على ادلدى القريب، أي على مدى اجلمل، فال يسهم يف متاسك على مدى النصوص، فشبو 

يقدر قبل شبو اجلملة؛ ألنو  اجلملة يتعلق ابحلدث السابق لو تكون اإلحالة قبيلة يف الغالب؛ ألن ادلتعلق يذكر أو
، فتكون اإلحالة بعدية، وحتديد ما 7ولكن قد يعرض ما جييز أتخره  6العامل فيها والعامل يتقدم على ادلعمول

 .8ترتبط بو شبو اجلملة من عامل يتوقف على ادلعىن

عشر  مخسة، و ارلرورً و  اجار  أربعة ومخسون  إحالة، منها تسًعا وستٌنوردت اإلحالة بشبو اجلملة يف قصة مرمي 
 .مانأو ز ظرف مكان 

 

                                                                                                                                                                                                         

 (.312-295ادلرجع السابق، ) (1)

 (.312-313اوة، )ينظر: إعراب اجلمل وأشباه اجلمل، فخر الدين قب (2)

 (.313ادلرجع السابق، ) (3)

 (.314ادلرجع السابق، ) (4)

 م.11/11/2121نقل مشافهًة عن الدكتور مؤمن الغنام، يف مادة التوجيو اللغوي، جامعة طيبة، بتاريخ  (5)
 (.313إعراب اجلمل وأشباه اجلمل، فخر الدين قباوة، ) (6)

 (.313-314ينظر ادلواطن يف ادلرجع السابق، ) (7)

 (.189م، ) 2111ىـ  1421ينظر: معاين النحو، فاضل صاحل السامرائي، دار الفكر، األردن، الطبعة األوىل،  (8)
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 (Ellipsis) املطلب الثاين: احلذف

: مفهوم احلذف:   أوًلا

، وذكر ابن منظور أنو: "حذؼ الشيء حيذفو حذفا: قطعو من ٔلغًة احلذؼ: "قطف الشيء من الطرؼ"
 القطف والقطع. ، ويظهر من خالؿ ادلعاجم أف احلذؼ يستعمل دبعٌتٕطرفو، واحلجاـ حيذؼ الشعر، من ذلك"

فقد اشتمل التعريف على أنواع احلذؼ )جزء من الكالـ أو   ٖاصطالًحا: "إسقاط جزء الكالـ أو كلو لدليل"
 .ٗكلو(، وشرط احلذؼ )لدليل(

وجاء تعريفو يف معجم ادلصطلحات أبف احلذؼ يف النحو "إسقاط كلمة من بناء اجلملة، وقد تكوف ىذه 
، واحلذؼ يف ٘بتدأ أو اخلرب أو الفاعل، وقد تكوف حرفًا، وقد ربذؼ اجلملة"الكلمة ركًنا من أركاهنا؛ كادل

 .ٙالصرؼ: "إسقاط حرؼ أو أكثر، أو حركة من الكلمة"

وعرفو أحد الباحثُت أبنو: "إسقاٌط لصيغ داخل النص الًتكييب يف بعض ادلواقف اللغوية، وىذه الصيغ يفًتض 
 ٚللقواعد، مث ىي موجودة، أو ديكن أف توجد يف مواقف لغوية سلتلفة"  وجودىا حنوًّيا لسالمة الًتاكيب، وتطبيًقا

 

 

                                                           

 (.ٕٔٓ/ٖالعُت، اخلليل بن أمحد الفراىيدي، ربقيق: مهدي ادلخزومي وإبراىيم السامرائي، دار ومكتبة اذلالؿ، ) (ٔ)
 (.ٜٖ/ٜلساف العرب، ابن منظور، ) (ٕ)
و،ى، ربىاف يف علـو القرآف، بدر الدين دمحم بن عبد هللا بن هبادر الزركشي، ربقيق: دمحم أبو الفضل، دار إحياء الكتب العربية،  الطبعة األال (ٖ)

 (.ٕٓٔ/ٖـ، )ٜٚ٘ٔىػ  ٖٙٚٔ
 ( ٕٓٔ/ٖما كاف بغَت دليل يسمى اقتصار، ينظر الربىاف، ) (ٗ)
ـ، ٕٔٔٓىػ ٕٕٗٔية، دمحم إبراىيم عبادة، مكتبة اآلداب، القاىرة، الطبعة األو،ى، معجم مصطلحات النحو والصرؼ والعروض والقاف (٘)
(ٔٓٔ.) 
 (.ٕٓٔادلرجع السابق، ) (ٙ)
، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  (ٚ)  (.ٕٓٓـ، ) ٕٛٓٓاحلذؼ والتقدير يف النحو العريب، د. علي أبو ادلكاـر
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 اثنياا: ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي:

، لكنها يف اللغة العربية أكثر ثباًًت ووضوًحا؛ ألف العرب ٔاحلذؼ ظاىرة لغوية تشًتؾ فيها اللغات اإلنسانية
فػ "احلذؼ من عجائب اللساف العريب وأسراره اليت تفرَّد ، نفرت شلا ىو ثقيل يف لساهنا، ومالت إ،ى ما ىو خفيف

، بل ىو من شروط الفصاحة كما ٕهبا عن غَته من األلسن، فليس احلذؼ يف العربية جملرد االختصار واإلمهاؿ"
يرى ابن سناف اخلفاجي، إذ يقوؿ: "ومن شروط الفصاحة والبالغة: اإلجياز واالختصار، وحذؼ فضوؿ 

"ىو ابب دقيق ادلسلك لطيف بقولو:  -شيخ البالغة-أحسن من وصف ىذا اجلرجاين  ، ولعل منٖالكالـ"
فإنك ترى بو ترؾ الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد   ادلأخذ، عجيب األمر شبيو ابلسحر؛

ابب شجاعة  ، وضمو ابن جٍت إ،ىٗ"وذبدؾ أنطق ما تكوف إذا مل تنطق، وأمت ما تكوف بياان إذا مل تنب لإلفادة، 
وىو الصورة  ٚ" خالؼ األصل"، وأشار الزركشي إ،ى أنو ٙوذكره ابن قتيبة ضمن رلازات كالـ العرب، ٘العربية

 .ٛالصورة ادلقابلة للزًّيدة

بظاىرة احلذؼ، لكن بعضهم خلط بُت احلذؼ واإلضمار؛  ولقد عٍت القدماء واحملدثوف من النحاة والبالغيُت
، فمن ٜ"او موجود يف اصطالح النحويُت، أف يسمى احلذُؼ إضمارً وى "االندلسي:  لذلك قاؿ أبو حياف

احلذؼ،  ٕوابن مالك ٔواستعمل كل من ادلربد ٓٔاستعماؿ القدامى استعمل سيبويو اإلضمار للتعبَت عن احلذؼ

                                                           

 (.ٜـ، )ٜٜٛٔر سليماف محودة، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، اإلسكندرية، ينظر: ظاىرة احلذؼ يف الدرس اللغوي، طاى (ٔ)
ىػ ٜٕٗٔاألسلوب اخلربي وأثره يف االستدالؿ واستنباط احلكاـ الشرعية، دمحم بن مشبب عسَتي، دار احملدثُت، القاىرة، الطبعة األو،ى،  (ٕ)

 (.٘ٗٔـ، )ٕٛٓٓ
 (.ٕ٘ٓـ، )ٕٜٛٔىػٕٓٗٔالعلمية، الطبعة األو،ى،  سر الفصاحة، ابن سناف اخلفاجي، دار الكتب (ٖ)
 (.ٙٗٔ/ٔدالئل اإلعجاز،) (ٗ)
 (.ٕٖٙ/ٕاخلصائص، أبو الفتح عثماف بن جٍت ادلوصلي، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، الطبعة الرابعة، ) (٘)
 (.ٕٕس الدين، دار الكتب العلمية، لبناف، )أتويل مشكل القرآف، أبو دمحم عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ربقيق: إبراىيم مش (ٙ)
 (.ٗٓٔ/ٖالربىاف، الزركشي، ) (ٚ)
، دار غريب، القاىرة، الطبعة األو،ى،  (ٛ)  (.ٜٗٔـ، )ٕٙٓٓينظر: أصوؿ التفكَت النحوي، علي أبو ادلكاـر
 (.ٙٛ/ٕىػ ) ٕٓٗٔوت، البحر احمليط، يف التفسَت، أبو حياف األندلسي، ربقيق: صدقي دمحم مجيل، دار الفكر،  بَت  (ٜ)

 
"ابب يكوف ادلبتدأ فيو مضمرًا، ويكوف ادلبٌت عليو مظهرًا وذلك أنك رأيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة الشخص فقلت: عبد  (ٓٔ)

 ( ٖٓٔ/ٕهللا وريب، كأنك قلت: )ذاؾ عبد هللا، أو ىذا عبد هللا(، الكتاب، سيبويو، )
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احلذؼ، للتعبَت عن اإلضمار، ومن احملدثُت من يرى أنو ال فرؽ بينهما، ومنهم صاحب كتاب إحياء النحو 
 .ٗوكذلك ما ورد يف حاشية الشهاب ٖإبراىيم مصطفى

أشار إليو السهيلي بقولو: "اإلضمار ىو ولكن يف ادلقابل انتبو البعض إ،ى ضرورة التفريق بينهما، ومن ذلك ما 
، بل ٘اإلخفاء، واحلذؼ ىو القطع من الشيء، فهذا فرؽ ما بينهما، وىو واضح ال خفاء بو، وال غبار عليو"

: "والنحويوف يفرقوف بُت اإلضمار واحلذؼ ويقولوف )أعٍت حذاقهم( أف ينهما قائاًل بوانتقد ابن مضاء ىذا اخللط 
وأشار الزركشي إ،ى  ٙالفاعل يضمر وال حيذؼ... لكن إطالؽ النحويُت ذلذين اللفظُت ال أييت موافًقا ذلذا الفرؽ"

، والدليل ٚيشًتط يف احلذؼ"ىذا الفرؽ أيًضا قائاًل: "أف شرط ادلضمر بقاء أثر ادلقدر يف اللفظ ... وىذا ال 
على أف ادلضمر سلفي لفظًا ومراد يف النية " أبّف اإلضمار احلذؼ مع بقاء األثر ألنو يشعر بوجود مقّدر لو، 

، إًذا فالعربية أجازت احلذؼ إذا كاف ٜ، وقد وضع ابن ىشاـ شروط وضوابط مفصلة للحذؼٛواحلذؼ أعم منو
 الداللة، بوجود قرائن تدؿ إليو، فكأف احلذؼ "انت  عن أف ادلعٌت ادلفهـو الباقي يف اجلملة بعد احلذؼ مغنًيا يف

                                                                                                                                                                                                         

لو( وىو رفع حنو قولك ضرب زيد وظلم عبد هللا، وإمنا كاف رفعا وحد ادلفعوؿ أف يكوف نصًبا ألنك يف )ابب ادلفعوؿ الذي ال يذكر فاع (ٔ)
 ( ٓ٘/ٗحذفت الفاعل. ادلقتضب، ادلربد، )

 يف ابب )االبتداء( متحدًًث عن حذؼ اخلرب وجواًب: -(ٜٛألفية ابن مالك )-يقوؿ يف ألفيتو  (ٕ)
ًئا، َوأمََتّ وقَػْبَل حاٍؿ ال يكوُف َخرَبا     َكَضْريب    الَعْبَد ُمِسيػْ

 بييٍَت احلقَّ َمنُػْوطًا ابحِلكمعِن الذي َخبَػرُُه َقْد ُأْضِمرَا    ت
يرى أف اإلضمار ال خيتلف عن احلذؼ؛ ألف كال منهما فيو تقدير ما ال وجود لو يف ظاىر النص، ينظر: إحياء النحو، إبراىيم مصطفى،  (ٖ)

 (.ٙ٘)ـ، ٕٜٜٔىػ ٖٔٗٔالطبعة الثانية، 
"قوؿ مضمر؛ أي: زلذوؼ" حاشية الشهاب على تفسَت البيضاوي، ادلسماة: عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسَت البيضاوي، شهاب  (ٗ)

 (.ٛٚٔ/ٔ(، "يستعمل كل منهما دبعٌت اآلخر كما يعلم ابالستقراء" حاشية الشهاب، )ٕ٘ٗ/ٙالدين اخلفاجي، دار صادر، بَتوت )
 (.ٕٚٔعبد الرمحن السهيلي، )نتائ  الفكر،  (٘)
ـ،  ٜٜٚٔىػ  ٜٜٖٔينظر: الرد على النحاة، أمحد بن عبد الرمحن بن دمحم، ابن مضاء، ربقيق: دمحم إبراىيم، دار االعتصاـ، الطبعة األو،ى،  (ٙ)
(ٖٛ-ٛٗ.) 
 (.ٕٓٔ/ٖالربىاف، الزركشي، ) (ٚ)
 (.ٛٚٔ/ٔحاشية الشهاب، شهاب الدين اخلفاجي، ) (ٛ)
 ( وما بعدىا.ٛٙٙغٍت اللبيب، ابن ىشاـ األنصاري، )ينظر: م (ٜ)
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، حيث تكوف اجلملة احملذوفة أساًسا للربط بُت أجزاء النص من ٔيف كل موضع زائد على عناصر اللفظ ادلذكورة"
ة اليت ديكن ، شلا جعل دي بوجراند يعرؼ احلذؼ على أنو "استبعاد العبارات السطحيٕمن خالؿ احملتوى الداليل

، وعلى ىذا ٖ ديكن حملتواىا ادلفهومي أف يقـو يف الذىن، أو أف يوسع أو أف يعدؿ بوساطة العبارات الناقصة(
ويعرفو كريستاؿ يف  ٗتكوف البنية السطحية ألي نص غَت مكتملة غالًبا على الرغم شلا يبدو يف تقدير ادلتلقي "

من اجلملة الثانية، ودؿ عليو دليل يف اجلملة  ( وىو حذؼ جزءEllipsisموسوعتو ومعجمو ربت مصطلح )
وحيدد ىاليداي ورقية حسن احلذؼ أبنو " عالقة داخل النص، ويف معظم األمثلة يوجد العنصر ادلفًتض  ٘األو،ى"

 .ٙ"ادلفًتض يف النص السابق عليو، وىذا يعٍت أف احلذؼ عادة عالقة قبيلة

وا إ،ى أف " احلذؼ ال خيتلف عن االستبداؿ سوى وعٍت علماء النص ابلتفريق بُت احلذؼ واالستبداؿ، فأشار 
(، أي أهنا ال تًتؾ أثرًا يف النص، خبالؼ Substitution by Zeroأف احلذؼ ىو استبداؿ ابلصفر )

االستبداؿ الذي يًتؾ أثرًا، وىو وجود أحد عناصر االستبداؿ يف النص؛ وذلذا فإف ادلستبدؿ يبقى مؤشرًا يسًتشد 
عنصر ادلفًتض، شلا ديكنو من ملء الفراغ الذي يًتكو االستبداؿ، بينما األمر على خالؼ بو القارئ للبحث عن ال

ذلك يف احلذؼ، إذ ال حيل زلل احملذوؼ أي شيء، فنرى يف اجلملة اليت ربتوي على احلذؼ فراًغا بنيوًًّي يهتدي 
 .ٚالقارئ إ،ى ملئو اعتماًدا على ما ورد يف النص أو اجلملة السابقة عليها"

 ثاا: دور احلذف يف التماسك النصي: اثل

احلذؼ وسيلة سباسك تظهر على البنية السطحية ويكمن غرضها يف البنية العميقة وىي من أكثر وسائل 
 Zero Morphemeالتماسك النصي شيوًعا، فيكثر فيها "االعتداد ابدلعٌت العدمي على ما يسمونو 

                                                           

 (.ٕ٘ظاىرة احلذؼ يف الدرس اللغوي، طاىر سليماف محودة، ) (ٔ)
 (.ٕٗٔاإلحالة وأثرىا يف سباسك النص يف القصص القرآين، أنس فجاؿ، ) (ٕ)
 (.ٖٔٓالنص واخلطاب واإلجراء، سباـ حساف، ) (ٖ)
 (.ٕ٘ٔوي، أمحد عفيفي، )حنو النص اذباه جديد يف الدرس النح (ٗ)
 (.ٜٔٔ/ٕ، صبحي الفقي، )-دراسة تطبيقية على السور ادلكية–علم اللغة النصي بُت النظرية والتطبيق   (٘)
 (.ٕٔلسانيات النص مدخل إ،ى انسجاـ اخلطاب، دمحم خطايب، ) (ٙ)
 (.ٕٔلسانيات النص، دمحم خطايب، ) (ٚ)
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، ويظهر دور ٔعكس ما قد يبدو دلستعمل اللغة العادي "فالبنيات السطحية يف النص وصغَت مكتملة غالًبا ب
، كما أنو يكسب العبارة قوة، ٕاحلذؼ يف سباسك النص على مستوى اجلمل وليس على مستوى اجلملة الواحدة

، وقد أدرؾ السيوطي دور احلذؼ يف التماسك النصي، وقد أطلق عليو مصطلح ٖوجينبها الثقل والًتىل 
حتباؾ ... ىو أف حيذؼ من األوؿ ما أثبت نظَته يف الثاين ومن الثاين ما أثبت نظَته االحتباؾ " ما يسمى ابال

ومأخذ ىذه التسمية من احلبك الذي معناه الشد واإلحكاـ وربسُت أثر الصنعة يف الثوب فحبك يف األوؿ... 
ق وبياف أخذه منو الثوب سد ما بُت خيوطو من الفرج وشده وإحكامو؛ حبيث دينع عنو اخللل مع احلسن والرون

من أف مواضع احلذؼ من الكالـ شبهت ابلفرج بُت اخليوط، فلما أدركها الناقد البصَت بصوغو ادلاىر يف نظمو 
 ٗوحبكو فوضع احملذوؼ مواضعو كاف حابًكا لو مانًعا من خلل يطرقو فسد بتقديره ما حيصل بو اخللل"

يشَت إ،ى اخلطوط األو،ى لنظرية التماسك النصي يف  ومصطلح االحتباؾ لو أمهيتو عند دارسي التماسك؛ ألنو
 . ٘تراثنا العريب، ومنو اشتق النصيوف مصطلح )احلبك( للداللة على االنسجاـ ادلعنوي يف النص"

، من عناصر التماسك مع احتفاظ كل ٙوحدوث التماسك من خالؿ احلذؼ يقـو على زلاور أساسية 
 وسيلة بوظيفتها: 

كوف احملذوؼ من لفظ ادلذكور كلما أمن، وإال كاف متعلًقا بو  ٚ ألف علماء اللغة اشًتطوا وذلك األوؿ: التكرار:
أو مرادفًا لو، وعلى ىذه الوسيلة يقـو تعريف احلذؼ لدى سعد مصلوح إذ يرى أنو "تكرار البٌت مع إسقاط 

 .ٕ، "والتكرار من مسببات التماسك النصي بُت احملذوؼ وادلذكور"ٔبعض عناصر التعبَت"

                                                           

 (.ٖٗالنص واخلطاب واإلجراء، سباـ حساف، ) (ٔ)
 (.ٕٕلسانيات النص، دمحم خطايب، ) (ٕ)
(، خصائص الًتاكيب، دراسة ربليلية دلسائل علم ادلعاين، دمحم أبو موسى، مكتبة ٖٗينظر: ظاىرة احلذؼ يف الدرس اللغوي، طاىر محودة، ) (ٖ)

 (.ٔٙٔـ، )ٜٜٙٔىػ ٙٔٗٔوىبة، الطبعة الرابعة، 
ـ، ٜٗٚٔىػ ٜٖٗٔلسيوطي، ربقيق: دمحم أبو الفضل إبراىيم، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، ينظر: اإلتقاف يف علـو القرآف، جالؿ الدين ا (ٗ)
(ٖ/ٖٔٛ-ٕٔٛ.) 
 (.ٖٓٔاإلحالة وأثرىا يف سباسك النص يف القصص القرآين، أنس فجاؿ، ) (٘)
 (.ٕٕٔ/ٕعلم اللغة النصي بُت النظرية والتطبيق، صبحي الفقي، ) (ٙ)
 ( وما بعدىاٛٙٙاـ األنصاري، )ينظر: مغٍت اللبيب، ابن ىش (ٚ)
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وىي إما أف تكوف سابقة أو الحقة، فادلتلقي ال يتعرؼ على احملذوؼ إال ابلرجوع إ،ى الدليل،  الثاين: ادلرجعية:
ديكن  -اعتماًدا على اجلملة السابقة والالحقة -وىو ما يسميو األستاذ "دمحم مفتاح" احلذؼ دبؤشر لغوي أي إنو 

ا سبق، وأحيااًن يكوف احلذؼ مرجعيتو خارجية واألخَتة ، فاحلذؼ بطبيعتو عالقة مرجعية دلٖتقدير احملذوؼ"
؛ ألف ادلرجعية اخلارجية تكوف على  ٗتعتمد على سياؽ احلاؿ، لكن ادلرجعي اخلارجي ليس لو مكاف يف التماسك

 مستوى اجلملة الواحدة يف الغالب.

ملة وادلفرد واحلرؼ واحلركة، وأكد دوره ابن جٍت قائاًل: "قد حذفت العرب اجل ٘الثالث: وجود دليل على احملذوؼ
، وىذا الدليل إما دليل مقايل أو حايل، كما يقوؿ ابن يعيش: "إف ٙوليس شيء من ذلك إاّل عن دليل عليو"

قرائن األحواؿ قد تغٍت عن اللفظ؛ وذلك أف ادلراد من اللفظ الداللة على ادلعٌت، فإذا ظهر بقرينة حالية أو 
بق، فإف ُأيت ابللفظ ادلطابق جاز وكاف كالتأكيد، وإف مل يؤَت بو فلالستغناء غَتىا، مل حيت  إ،ى اللفظ ادلطا

كالـ ابن يعيش يف )األشباه والنظائر(  ٛ ، وقد أدرؾ السيوطي أمهية القرائن، ودورىا يف إيصاؿ ادلعٌت؛ فنقلٚعنو"
التماسك النصي بُت  ربت عنواف: "قرائن األحواؿ قد تغٍت عن اللفظ"، والدليل من أقوى العوامل اليت ربقق

 .ٜاجلملتُت، إذ ربقق ادلرجعية من خالؿ ادلذكور واحملذوؼ

                                                                                                                                                                                                         

 (.ٜ٘ٔـ، )ٜٜٔٔ، ٕ-ٔ، العدد: ٓٔ، سعد مصلوح، فصوؿ، مصر، اجمللد: -دراسة يف قصيدة جاىلية–حنو آجرومية للنص الشعري  (ٔ)
 (.ٜ٘ٔ-ٕينظر: علم اللغة النصي بُت النظرية والتطبيق، صبحي الفقي، ) (ٕ)
 (. ٚٙٔـ، )ٜٚٛٔالعريب، بَتوت، الدار البيضاء،  دمحم مفتاح ، ادلركز الثقايف ،دينامية النص (ٖ)
 (.ٕٔٓ-ٕعلم اللغة النصي بُت النظرية والتطبيق صبحي الفقي، ) (ٗ)
(، واحت  اجلرجاين لضرورة تقدير احملذوؼ إ،ى سببُت: األوؿ أف ديتنع محل الكالـ ٕٕٓ-ٕينظر: علم اللغة النصي بُت النظرية والتطبيق ) (٘)

إ،ى غرض ادلتكلم والثاين أف يكوف امتناع الكالـ على ظاىره ولزـو احلكم ابحلذؼ راجًعا إ،ى الكالـ نفسو ال إ،ى غرض  على ظاىره ألمر يرجع
 (.ٕٔٗادلتكلم، ينظر: أسرار البالغة، ابن األنباري، )

 (.ٕٖٙ/ٕاخلصائص، ابن جٍت، ) (ٙ)
 (.ٖٓٔ/ٔشرح ادلفصل، ابن يعيش، ) (ٚ)
(، وقد اشتهر عن السيوطي ٖٙٓـ، )ٜٜٓٔىػ ٔٔٗٔالؿ الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، الطبعة األو،ى، ينظر: األشباه والنظائر، ج (ٛ)

 النقل عن غَته.
 (.ٖٜٔ-ٕينظر: علم اللغة النصي بُت النظرية والتطبيق، صبحي الفقي، ) (ٜ)
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ولذلك كانت داللة احلاؿ ادلستغٌت هبا عن احملذوؼ دلياًل على احلذؼ وقوة بيانو؛ يقوؿ حاـز القرطاجٍت: 
ف يف تعدادىا طوؿ "إمنا حيسن احلذؼ ما مل يشكل بو ادلعٌت؛ لقوة الداللة عليو، أو يقصد بو تعديد أشياء، فيكو 

وسآمة؛ فيحذؼ ويكتفى بداللة احلاؿ عليو، وُتًتؾ النفس ذبوؿ يف األشياء ادلكتفي ابحلاؿ عن ذكرىا على 
  . ٔاحلاؿ

فعن طريق إرجاع احملذوؼ تتحقق اإلحالة القبلية الداخلية، ويظهر التكرار، ويظهر التماسك على مستوى 
ر، فعن طريق ىذا الدليل يستطيع القارئ ملء الفراغ النات  عن احلذؼ أكثر من مجلة، وتظهر أمهية الدليل ادلذكو 

 واكتماؿ صورة متماسكة لديو.

واحلذؼ يكوف لتصفية العبارة وترويق األسلوب من ألفاظ يفاد معناىا بدوهنا لداللة القرائن عليها "يتبعونو 
دقيقة وصادرة عن تفكَت صادؽ، ألف ذكر  البالغيُت بقوذلم )واالحًتاز عن العَبِث بناء على الظاىر( وىي عبارة

الكلمة اليت يدؿ عليها سياؽ الكالـ ثقل، وترىل يف األسلوب، وىي شبيهة ابلعبث وليست عبثًا، ألهنا جزء من 
الكالـ، وذكر جزء الكالـ ال يكوف عبثًا، ولذلك جاء قوذلم بناء على الظاىر أي ال يف حقيقة األمر ألننا عند 

 فاحلذؼ إًذا وسيلة سباسك ال تباعد وفصل بُت عناصر النص كما يظهر على السطح. ٕعبثًا"التحقيق ال نسميو 

 السطح.
وسباسك النص بشقيو الشكلي والداليل ىو الذي يساعد على احلذؼ؛ فهما "يساعداف منشئ النص على 

اعي القواعد االختصار، وعدـ اإلطالة بذكر معلومات فائضة؛ لذا يشًتط يف احلذؼ أف يبدأ النص جبملة ًتمة تر 
النحوية، أما يف اجلمل التالية فإف علماء النص يعتمدوف على ما يسمى ابلتبعية النحوية أو ما يسمى ابجلمل 

 .ٖادلستأنفة ويكثر احلذؼ فيها حىت يفيد االختصار"

 

                                                           

 (.ٜٖٔدار الغرب اإلسالمي، الطبعة الثالثة، ) منهاج البلغاء وسراج األدابء، حاـز القرطاجٍت، ربقيق: دمحم احلبيب ابن خوجة، (ٔ)
 (.ٓٙٔخصائص الًتاكيب، دراسة ربليلية دلسائل علم ادلعاين، دمحم أبو موسى، ) (ٕ)
 (.ٖٕ٘الداللة والنحو، صالح الدين صاحل حسنُت، ) (ٖ)



 الحذفالمطلب الثاني:  التماسك الشكلي :ولاألالمبحث 

 

 27الصفحة  

 

 

 رابعاا: دور احلذف يف متاسك القصة القرآنية:

 ٔإ،ى مضموف القرآف، بل ننسبو إ،ى تركيب اللغة" فلسنا "ننسب احلذؼأما ابلنسبة للحذؼ يف النص القرآين 
كما أننا ال نستطيع أف نتلو تلك "ومعٌت ذلك أف ما مل يكتب يف القرآف شلا خيص اجلانب الًتكييب ال يعد قرآاًن،  

كما أنو أسلوب من أساليب النظم القرآين ادلعجز، الذي يعود على متلقيو  ٕ التقديرات يف أثناء تالوتنا للقرآف"
، وكوف القصة القرآنية تعاجل الكثَت من ادلواقف وتسرد الكثَت من األحداث، ٖحريك دلشاعره، وإشارة لذىنوبت

، ودليل احلذؼ فيها غالبًا ما ٗفقد "كانت ميدااًن لالختصار واحلذؼ ويف حاجة ماسة إ،ى الًتكيز واإلمجاؿ"
ركة يف بناء النص" إف القرآف حُت حيذؼ فيو يكوف الًتتيب الزمٍت بُت األحداث، فهي بذلك ربمل القارئ ادلشا

ما حيذؼ من مشاىد وأحداث حيمل السامع أو القارئ على ادلشاركة يف بناء ما ديكن أف يقص، تنشيطًا خليالو، 
وربريًكا لوجدانو، فيظل مأسورًا دلا يسمع أو يقرأ، ماضًيا على ىوى نفسو،... مؤمًنا دبا يهدؼ إليو القصص 

عليا وآداب رفيعة؛ وذلك ألف القرآف حييل اجلماؿ الفٍت أداة للتأثَت الوجداين، فخاطب حاسة القرآين من ُمثل 
ومن ذلك ما يرى عبد القادر حسُت أف احلذؼ "ليس لالختصار فقط وإمنا ٘الوجداف الدينية بلغة اجلماؿ الفنية"

َتًا من األشياء اليت يتحمل أف ىو أمر نفسي حبت جيعل رلاؿ اإلحساس والشعور متسًعا أماـ السامع فيتوىم كث
، وكوف القرآف الكرمي يراعي حاؿ ادلخاطب يف  ٙحيمل معانيها اللفظ احملذوؼ وادلفهـو من الكالـ يف آف واحد

                                                           

 (. ٕٙٔينظر: اإلحالة وأثرىا يف سباسك النص يف القصص القرآين، أنس فجاؿ، ) (ٔ)
الفتاح حسن، رسالة ماجستَت، جامعة األزىر، كلية الدراسات اإلسالمية والعربية،  حذؼ ادلضاؼ من القرآف الكرمي، سلوى عبدأساليب  (ٕ)

 (.ٕٙٔ(، نقاًل عن اإلحالة وأثرىا يف سباسك النص يف القصص القرآين، أنس فجاؿ، )ٖ٘ـ، )ٜٜٔٔالقاىرة، 
 (.ٕٓ٘ـ، )ٕ٘ٔٓىػ ٖٙٗٔادلعاين، بسيوين عبد الفتاح، مؤسسة ادلختار، الطبعة الرابعة،  ينظر: علم ادلعاين دراسة بالغية ونقدية دلسائل (ٖ)
 (.ٙٙ/ٕـ، )ٕٜٜٔىػ ٖٔٗٔالعظيم مطلعي، مكتبة وىبة، الطبعة األو،ى،  خصائص التعبَت القرآين ومساتو البالغية، عبد (ٗ)
 (.ٖٗٔينظر: التصوير الفٍت يف القرآف الكرمي، سيد قطب، ) (٘()٘)
 (.ٛ٘ـ،)ٜٜٛٔالقادر حسُت، دار غريب، القاىرة،  ينظر: أثر النحاة يف البحث البالغي، عبد (ٙ)
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كل أحوالو " فلم يرد أف يثقل عليو بتكرار ما يعلم، وإرىاقو أبلفاظ ال تزيد معها الفائدة، فكاف ذكرىا عبثًا 
 .ٔوحذفها بالغة"

 

 دور املتكلم واملتلقي يف احلذف:  خامساا:

-يعمل احلذؼ على خلق نص متماسك بتكوين نص يقـو على االشًتاؾ بُت طرفاه خالق النص
، ويظهر دور ادلتكلم قبل دور ادلتلقي فادلتكلم يعمد إ،ى -القارئ/ادلستمع/ادلخاَطب-ومتلقيو -ادلتكلم/ادلخاِطب

القصد، وإمنا ىو تصرؼ تصفى بو العبارة، ويشتد بو أسرىا، احلذؼ "ال يغمض بو ادلعٌت، وال يلتوي وراءه 
ذلذا فإف ادلتكلم يستطيع "أف حيذؼ من كالمو الذي يريد  ٕويقوى حبكها، ويتكاثر إحياؤىا، وديتلئ مبناىا

، أو ما ديكن أف يفهمو ادلتلقي بقرائن احلاؿ أو ادلقاؿ، أو ابللواـز الفكرية اخلفية -توصيل معناه دلن يتلقى كالمو 
وعليو: فإف للمتلقي دورًا يف الوقوؼ على احملذوؼ من خالؿ الدليل، فالعبارة  ٖابإلشارات اليت ُتدَرؾ ابلذكاء"

ادلوجزة "تعتمد على ذكاء القارئ والسامع، وتعوِّؿ على إًثرة حسو، وبعث خيالو، وتنشيط نفسو؛ حىت يفهم 
، وللمتلقي دور ابرز يف ربليل وفهم ٗ "ليت طواىا التعبَتابلقرينة، ويدرؾ ابللمحة، ويفطن إ،ى معاين األلفاظ ا

النص عامة، والنص القرآين خاصة ؛ كونو للمتلقي خاصة، ويعود أتثَت احلذؼ على ادلتلقي؛ "إفَّ نَػْفس السامع 
ناصر ، فالبنية العميقة ربمل عنصرًا أو أكثر من الع٘تَتِّسع يف الظن واحلساب وكل معلـو فهو ىُت لكونو زلصورًا"

ناصر اليت مت حذفها يف بنية السطح، واالستدالؿ عليها يتم أواًل دبعرفة غرض ادلتكلم ويف الثاين بكوف بنية الع
 .ٙالسطح ربتوي على عنصٍر واحٍد ال ديكن أف يكوف وحده مجلة مفيدة 

                                                           

 (.ٛ٘القادر حسُت، ) أثر النحاة يف البحث البالغي، عبد (ٔ)
 (.ٖ٘ٔينظر: خصائص الًتاكيب، دراسة ربليلية دلسائل علم ادلعاين، دمحم أبو موسى، ) (ٕ)
 (.٘ٗٔؿ واستنباط األحكاـ الشرعية،)األسلوب اخلربي وأثره يف االستدال (ٖ)
 (.ٖ٘ٔخصائص الًتاكيب، دراسة ربليلية دلسائل علم ادلعاين، دمحم بن مشبب عسَتي، ) (ٗ)
ىػ ٔٓٗٔالعمدة يف زلاسن الشعر وآدابو ونقده،ابن رشيق القَتواين، ربقيق: دمحم زليي الدين عبد احلميد، دار اجليل، الطبعة اخلامسة،  (٘)

 (.ٕٔ٘/ٔـ، )ٜٔٛٔ
 (.ٕ٘ينظر: ظاىرة احلذؼ يف الدرس اللغوي، طاىر سليماف محودة، ) (ٙ)
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قـو على وجود وإذا أتملنا الصلة بُت النّص وادلتلقي، فإهنا تقـو عن طريق اإلحالة يف ادلقاـ األوؿ، واإلحالة ت
الدليل فهو الذي يكسب ادلتلقي القوة على ربديد احملذوؼ مهما كاف نوعو، "وكلما كانت ادلسافة بُت الفراغ 

 .ٔ)احملذوؼ( والدليل عليو أبعد كاف أثر احلذؼ أقوى يف سباسك النص "

ألحداث، ففي واحلذؼ يكثر يف القصص، ويكثر يف احلوار، خاصة كوف القارئ مشارًكا يف تصور وتتابع ا
( "قبلو كالـ مطوي والتقدير: فلما قاؿ ذلا جربيل ما قاؿ، واستسلمت لقضاء ٕٕ)مرمي:  َفَحَمَلْتوُ قولو تعا،ى: 

فوصلت  -الفتحة اليت يف القميص من األماـ  -هلل، واطمأنت إ،ى قولو، فدان منها فنفخ يف جيب درعها 
تضيو ادلقاـ فدليلو التسلسل ادلنطقي لألحداث؛ ألف التقدير ، ونوع احلذؼ "ما يقٕالنفخة إ،ى بطنها، فحملتو"

 .ٖفيو يعتمد على ترتيب األسباب وادلسببات"

 : 4سادساا: أمناط احلذف

أمناط احلذؼ يف العربية تبدأ من احلركة أو الصوت، مث احلرؼ مث الكلمة مث العبارة مث اجلملة مث أكثر من  
 :ٚ(، وعند دي بو جراندٙي فعلي شبو مجلة ، وىي عند ىاليداي ورقية حسن )امس٘مجلة

 حذؼ االسم  .ٔ

 حذؼ الفعل  .ٕ

 حذؼ احلرؼ أو األداة  .ٖ

 حذؼ اجلملة  .ٗ

                                                           

 (.ٕٛٔاإلحالة وأثرىا يف سباسك النص يف القصص القرآين، أنس فجاؿ، ) (ٔ)
ي بن حسُت تفسَت حدائق الروح والرحياف يف روايب علـو القرآف، دمحم األمُت بن عبد هللا األرمي الشافعي، إشراؼ ومراجعة: ىاشم دمحم عل (ٕ)

 (.٘ٓٔ/ٚٔـ، ) ٕٔٓٓىػ ٕٔٗٔمهدي، دار طوؽ النجاة، لبناف، الطبعة األو،ى، 
 (.ٜٕٙـ، )ٕٓٔٓمفاىيم ومواقف يف اللغة والقرآف، سباـ حساف، عامل الكتب، القاىرة، الطبعة األو،ى،  (ٖ)
 واالختزاؿ. -و الزركشي احلذؼ ادلقابليأطلق علي–ومنها ما أورده البالغيوف مثل االقتطاع واالكتفاء والتضمُت واالحتباؾ  (ٗ)
 (.ٖٖٛ-ٕٖٙ/ٕاخلصائص، ابن جٍت، ) (٘)
 (.ٕٕلسانيات النص، دمحم خطايب، ) (ٙ)
 (.ٓٓٔالنص واإلجراء واخلطاب، سباـ حساف، ) (ٚ)
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 حذؼ العبارة  .٘

حذؼ أكثر من مجلة: ىذا يتضح كثَتًا يف القصص القرآين "ويدخل يف حذؼ أكثر من مجلة منط  .ٙ
سلسل الزمٍت مهم يف التحليل النصي، ىو حذؼ بعض األحداث من دوف بعضها اآلخر يف الت

 ٔللقصة، وقد ربذؼ الشخصيات واألزمنة واألمكنة"

 أمثلة احلذف يف قصة مرمي عليها السالم:

(، ٜٔ)األنبياء:  َوالَّيِت َأْحَصَنْت فَػْرَجَها فَػنَػَفْخَنا ِفيَها ِمْن ُروِحَنا َوَجَعْلَناَىا َوابْػنَػَها آيًَة لِْلَعاَلِمُتَ قولو تعا،ى: -
غ احلاصل بُت اآلية واآلية السابقة بسبب احلذؼ، فيشرع يف ملء ىذا الفراغ، ويكوف على فالقارئ يشعر ابلفرا 

 :ٖ، واألوجو ىيٕأوجٍو، ابختالؼ ادلتلقي وثقافتو وغَتىا من اخلصائص اليت ربديد شخصية ادلتلقي

سبق  وجو من استدؿ ابلدليل احلايل: حيدد السياؽ فيتبُت أنو سياؽ ذكر واآلية يف سياؽ عطف على ما
 حذؼ فعلي. ٗ"فالتقدير: واذكر اليت أحصنت فرجها"

فتقدير احلذؼ الذي ذىبوا إليو )ومرمي ابنت   -إحالة ابسم موصوؿ–وجو من استدؿ ابلدليل االستبدايل 
( ٕٔ) تحرميال َوَمْرمَيَ ابْػَنَت ِعْمرَاَف الَّيِت َأْحَصَنْت فَػْرَجَهاعمراف اليت أحصنت( استدالاًل بقولو تعا،ى يف التحرمي 

 حذؼ امسي فاحلذؼ كاف من أوجو: 

الوجو األوؿ: مناسبة احلذؼ للسياؽ السابق: كوف السياؽ ىنا سياَؽ ذكٍر لألنبياء وىي ليست من األنبياء 
 بينما يف التحرمي كاف سياؽ ذكر النساء وىي منهم، فكاف احلذؼ أنسب.

                                                           

 (.ٖٔٔاإلحالة وأثرىا يف سباسك النص يف القصص القرآين، أنس فجاؿ، ) (ٔ)
 سيتم ذكرىا يف اجلانب الداليل. (ٕ)
وللتقدير وجو ًثلث وىو )أف اليت مبتدأ واخلرب ىو احملذوؼ بتقدير أي وفيما يتلى عليكم( ينظر: التبياف يف إعراب القرآف، أبو البقاء  (ٖ)

ثاين، (، ينظر: روح ادلعاين يف تفسَت القرآف العظيم والسبع ادلٕٜ٘/ٕالعكربي، ربقيق: علي دمحم البجاوي، الناشر: عيسى البايب احلليب وشركاه )
 ٘ٔٗٔشهاب الدين زلمود بن عبد هللا احلسيٍت األلوسي، ربقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بَتوت الطبعة األو،ى، 

 (.ٗٛ/ٜىػ،)
حدي، (، وىذا الوجو الراجح وذىب إليو مجاعة من العلماء يف تفاسَتىم منهم: الطربي، ومكي، والوإٛٔ/ٕٕالتفسَت الكبَت، الرازي، ) (ٗ)

 وابن عطية، والرازي، والعكربي، والقرطيب، والثعاليب.
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نت عمراف أخّص من اليت أحصنت فرجها فذكر الوجو الثاين: مناسبة احلذؼ للسياؽ الالحق: كوف مرمي اب
 ٔاألخّص مع األخّص )فنفخنا فيو( وجعل العاـ مع العاـ )ونفخنا فيها(

الوجو الثالث: كوهنا قد اشتهرت دبضموف الصلة كما ىو شأف طريق ادلوصولية غالًبا، وأيًضا دلا يف الصلة من 
 .ٕ معٌت تسفيو لليهود الذين قالوا عنها إفًكا وزورًا

 (ٜٔ)األنبياء:  َوَجَعْلَناَىا َوابْػنَػَها آيًَة لِْلَعاَلِمُتَ  حذؼ فعلي يف قولو تعا،ى -

على مذىب سيبويو: وجعلناىا آية للعادلُت وجعلنا ابنها آية للعادلُت مث حذؼ، وعلى مذىب التقدير: و 
السياؽ سياؽ ذكر دلرمي على يف كوف فاحلذؼ مناسبة للسياؽ السابق ، ٖ الفراء: وجعلناىا آية للعادلُت وابنها

 .(ٓ٘)ادلؤمنوف:  َوَجَعْلَنا ٱْبَن َمْرمَيَ َوأُمَُّوۥٓ َءايَةً عكس السياؽ يف 

أف ادلتلقي يف السياؽ الالحق وىو إفراد اآلية يف اكتماؿ العجب هبما مًعا "واحلذؼ دلناسبة السياؽ الالحق: 
 .ٗمنهما آية أخرى مستقلة ابختالؼ حاؿ الناظر ادلتأمل بُت مرمي وابنها حالة مشًتكة ىي آية واحدة، مث يف كل

 (ٕٓ)مرمي: َوملَْ َأُؾ بَِغياا  حذؼ حرؼ )صويت( قولو تعا،ى: -

أصل الفعل )أكْن( وحذفت النوف وذلك جائز يف العربية بشروط ىي: "أال يكوف قبل ساكن أو مضمر 
لكنهم حذفوا النوف بعد ذلك؛ زبفيفا لكثرة  ، والقياس "يقتضي أف ال حيذؼ منو بعد ذلك شيء آخر٘متصل "

. ومذىب سيبويو ومن ًتبعو أف ىذه النوف ال ربذؼ عنو،  االستعماؿ، فقالوا: مل يك، وىو حذؼ جائز ال الـز
 دور حذؼ النوف يف التماسك النصي، يعود إ،ى: ، ٙدلالقاة ساكن"

                                                           

 (.ٜٜٙـ، ) ٖٕٓٓىػ  ٖٕٗٔينظر: دلسات بيانية يف نصوص من التنزيل، فاضل بن صاحل السامرائي دار عمار، األردف، الطبعة الثالثة،  (ٔ)
، ابن عاشور التونسي، الدار التونسية للنشر، -الكتاب اجمليد ربرير ادلعٌت السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسَت-ينظر: التحرير والتنوير،  (ٕ)

 (.ٖٚٔ/ٚٔىػ،) ٜٗٛٔتونس، 
 (.ٖٖٛ/ٔٔينظر: اجلامع ألحكاـ القرآف وادلبُت دلا تضمنو من السنة وآي الفرقاف، أيب عبد هللا دمحم بن أمحد بن أيب بكر القرطيب، ) (ٖ)
 .(ٜٖٔ/ٚٔينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) (ٗ)
 (.ٕٔٗشرح شذور الذىب، ابن ىشاـ األنصاري، ) (٘)
 (.ٕٙٚ-ٕ٘ٚاحلميد، ) شرح ابن عقيل، دمحم زلي الدين عبد (ٙ)
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أبداة من أدوات اجلـز عندما يكثر الكالـ األوؿ: كثرة االستعماؿ: أف النوف ربذؼ من الفعل يكوف اجملزـو 
الذي تتعّلق بو، سواء أكاف متقّدًما عليها أـ متأّخرًا عنها، وقد سبق كلمة )أؾ( يف قصة مرمي عليها السالـ أكثر 

 من مخس وعشروف كلمة يّتصل سياقها هبا.

ة من ادلفاجآت على مرمي والثاين: مناسبة السياؽ، فالسياؽ ىنا يستدعي اإلسراع كونو يف سياؽ تتبع سلسل
عليها السالـ، وكما أهنا مناسب لسياؽ احلياء فهي مع رجل غريب يف خلوه، كما أّف فيو زبفيًفا ألمر احلدث 

 ، فاحلذؼ دليل على شيء يف ادلعٌت.ٔوهتوينو على مرمي عليها السالـ

 .امرة تقريبً  أربًعا وأربعُتورد احلذؼ يف قصة مرمي 

 

 

                                                           

 (.٘ٛٔ/ٕٔينظر: نظم الدرر للبقاعي، ) (ٔ)
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 (:Substitutionبدال  )االستاملطلب الثالث: 

 : الباء والدال والالم أصل واحد، وىو قيام الشيء مقام الشيء الذاىب، يقال: ": لغة: مفهوم االستبدالأوالا
، واالستبدال كلمة مركبة من ٔ"ىذا بدل الشيء وبديلو. ويقولون بدلت الشيء: إذا غَتتو وإن مل أتت لو ببدل

 اللغة طلب الشيء.اذلمزة والسُت والتاء واليت تعٍت يف 

 ويف االصطالح: 

 ، قاصدين حروف اإلبدال دون غَتىا.ٕعند الصرفيُت: ىو "جعل حرف مكان حرف غَته"

وعند النحويُت: عند سيبويو: " ىذا ابب من الفعل يستعمل يف االسم، مث يبدل مكان ذلك االسم اسم آخر 
 .ٗلتعريف والتنكَت بُت ادلبدل وادلبدل منو، واشًتط أكثرىم التطابق يف اٖفيعمل فيو كما عمل يف األول"

 ٘واسطة ىو ادلسمى بداًل  ويعرفو ابن مالك أبنو:  التابع ادلقصود ابحلكم بال

، وأما ٙ(الًتمجة، التبيُت، التكرير، ادلردود)ن فيسمونو بــ و أما الكوفي ،ومصطلح البدل ىو تسمية البصريُت
 .ٚوالتمييز، وادلفعول ألجلو ،وعطف البيان ،طلقو على البدلأحياًًن، فهو ي (التفسَت)الفراء فكان يسميو 

 .ٛويعرفو ادلفسرون أبنو: "ترك شيء آلخر غَته مكان ادلًتوك"

                                                           

 ، مادة )ب د ل(.(ٕٓٔ/ٔمقاييس اللغة، ابن فارس، ) (ٔ)
دار الكتب ، دمحم زلِت الدين عبد احلميدودمحم الزفزاف ودمحم نور احلسن ق: ، ربقيدمحم بن احلسن الرضي اإلسًتاابذي، ابن احلاجب شرح شافية(ٕ)

 (.ٜٚٔ/ٖ)م، ٜ٘ٚٔ -ىـ ٜٖ٘ٔ، بَتوت ،العلمية
 (.ٓ٘ٔ/ٔالكتاب، سيبويو، ) (ٖ)
 (.ٕٜٙٔ/ٗاخلالف يف اشًتاط التطابق ينظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان األندلسي، ) (ٗ)
 (.٘ٙ٘(، البيت )ٖٛٔ)يق: العيوين، ربقألفية ابن مالك،  (٘)
 (.ٖٙٔادلصطلح النحوي، القوزي، ) (ٙ)
 (.٘ٙٔ-ٗٙٔادلرجع السابق، ) (ٚ)
 .(ٖٓٔ/ٕجامع البيان، الطربي، ) (ٛ)



 االستبدال :الثالثالمطلب  التماسك الشكلي :ولاألالمبحث 

 

 58الصفحة  

 

إحالل "،  وقد اشًتطوا وجودمها يف سياق واحد ٔ"تعويض عنصر يف النص بعنصر آخر": أنوالنصيون وعرفو 
 م اشًتطوا ربقق االستمرارية الداللية.، ويدل ذلك أهنٕ"عنصر لغوي زلل آخر يف سياق لغوي واحد

من  ومل يشر القدماء إىل ىذا النوع ادلقصود من االستبدال احملدد الذي يقصده النصيون، بل أشاروا إىل كلٍ 
 (اإلبدال وادلعاقبة والنظائر)وقد خصصوا لو مؤلفات بذاهتا، مثل: كتاب  ،، واىتموا بوٖاإلبدال النحوي والصريف

أليب الطيب اللغوي، وكذلك من اىتم بو من احملدثُت مثل: أمحد الشدايق يف كتابو  (اإلبدال) للزجاجي، وكتاب
 .(اإلبدال يف ضوء اللغات السامية)، وكمال رحبي يف كتابو (سر الليال يف القلب واإلبدال)

ُت ابقيتُت على ننا ال نُغفل إشارة ابن ىشام إليو يف قولو: " ترد على ثالثة أوجو: أحدىا أن تكون كلمتإإال 
 (كذا)فقد عد  ؛ٗ«"ا كذاورأيت عمرً  ،ا فاضالرأيت زيدً » :كقولك  ،وذا اإلشارية ،ومها كاف التشبيو ،أصلهما

واإلبدال يف علم اللغة النصي، ال ديثل  ،من قبيل اإلبدال، وىذا االختالف القائم بُت " البدل يف النحو العريب
 . ٘العريب حيقق التماسك، لكن على مستوى اجلملة الواحدة يف الغالب"مانًعا من االعًتاف أبن البدل يف النحو 

 ظاهرة االستبدال يف الدرس اللغوي احلديث: اثنياا: 

عند روالندىار: فكرًة "ال تقتصر على رلرد تضمن الوسائل ادلعتادة كالضمائر واألدوات، ولكنها  توتعد فكر 
ل فكرة العموم واخلصوص بُت األقسام الفرعية واألقسام األعم أو مث ،تشمل رلااًل متنوًعا من العالقات ادلفهومية

، فيما ىو عند روبرت بو جراند "اإلبدال يف أساسو أي ارتباط ٙاألقسام العليا، والكلية اجلزئية والسببية والقرب"
وبُت  أو عامل النص يسمح لثانيهما أن ينشط ىيكل ادلعلومات ادلشًتكة بينو ،بُت مكونُت من مكوًنت النص

                                                           

 (.ٕٓلسانيات النص، دمحم خطايب، ) (ٔ)
 (.ٕٙٓم، )ٕٕٓٓآفاق جديدة يف البحث اللغوي ادلعاصر، زلمود حنلة، دار ادلعرفة اجلامعية،  (ٕ)
 (.ٕٚٙ/ٔينظر: علم اللغة النصي بُت النظرية والتطبيق، صبحي الفقي، ) (ٖ)
 (.ٕٚٗمغٍت اللبيب، ابن ىشام، ) (ٗ)
 (.ٕٛٙ/ٔعلم اللغة النصي بُت النظرية والتطبيق، صبحي الفقي، ) (٘)
 (.ٖٓٓالنص واخلطاب واإلجراء، متام حسان، ) (ٙ)
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اليت  فإن االستبدال من أىم عناصر ،وبناًء عليو، ٕوعند ىاليداي "تعويض عنصر يف النص بعنصر آخر" ٔاألول"
 تسهم يف متاسك النص.

أو عامل النص يسمح لثانيهما أن ينشط ىيكل  ،بُت مكونُت من مكوًنت النص اويعد االستبدال "ارتباطً 
ىو بذلك يقًتب من فكرة اإلحالة، بل ويعده أنس فجال من وسائل ، و ٖادلعلومات ادلشًتكة بينو وبُت األول"

 .ٗاإلحالة

 دور االستبدال يف متاسك النص والقصص القرآين: اثلثاا: 

والذي يتم يف كل من ادلستويُت  ،نشاء التماسك والربط بُت النصوصإيعد االستبدال من الوسائل ادلهمة يف 
علينا فهم ما تعنيو العناصر كـ)أخرى، وذلك( إال ابلعودة إىل  النحوي وادلعجمي، ويربز دوره حيث يستحيل

ن الفرق بينو وبُت اإلحالة، يكمن يف أن إفقد يعده بذلك البعض نوًعا من اإلحالة، إال  ،٘ماىي متعلقة بو قبلًيا
يف  االستبدال يتم يف ادلستوى النحوي وادلعجمي بُت كلمات أو عبارات، بينما اإلحالة عالقة معنوية تقع

ادلستوى الداليل، كما أن العالقة بُت عنصري اإلحالة عالقة تطابق، والعالقة بُت عنصري االستبدال عالقة 
 ، وسبق التفريق بينو وبُت احلذف يف مطلب احلذف.ةفمن ىذه العالقة يستمد قيمتو التماسكي ٙتقابل

رط أن يتم استبدال وحدة لغوية وذلك يعٍت أن االستبدال عملية داخلية تتم بتعويض عنصر عن اآلخر، بش
يف  يشًتك معها يف الداللة حيث ينبغي أن يدل كال الشكلُت اللغويُت على شيء غَت لغويٍّ  ،بشكل آخر

، وكما أن ىناك ٔ، وكذلك بشرط أال يكون ىذا العنصر "ضمَتًا شخصًياٚكلمة، فتحقق الشرط وظهر الربطال

                                                           

 ادلرجع السابق. (ٔ)
فاتح بوزري، رللة نصف سنوية زلكمة، سلرب ادلمارسات اللغوية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  هومو وآلياتو،االتساق النصي مف ينظر: (ٕ)

 (.ٛٗ) م،ٕٕٔٓاجلزائر، 
 ادلرجع السابق.(ٖ)
 (.ٕٓٔينظر: اإلحالة وأثرىا يف متاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجال، ) (ٗ)
 (.ٕٗٔ) نحوي، أمحد عفيفي،يد يف الدرس الينظر: حنو النص اذباه جد (٘)
 (.ٕٔ-ٜٔينظر: لسانيات النص، دمحم خطايب، ) (ٙ)
 (.ٕٗٔ، أمحد عفيفي، )يف الدرس النحويحنو النص اذباه جديد  (ٚ)



 االستبدال :الثالثالمطلب  التماسك الشكلي :ولاألالمبحث 

 

 55الصفحة  

 

، وهبذا تتضح عناصر ٕمة البديلة يكون ذلا نفس الوظيفة الًتكيبيةقاعدة عامة يف عالقة االستبدال وىي أن الكل
 االستبدال وىي )ادلبدل+ وادلبدل منو(.

(، أما endophoricويذىب ىاليداي ورقية حسن إىل أن مجيع أمثلة االستبدال ىي استبدال داخلي )
ادثة عندما يريد ادلتكلم أن ( فهو ًندر الوقوع متاًما، ويستخدم فقط يف احملexophoricاالستبدال اخلارجي )

فاالستبدال يعتمد على أن شيًئا  ،حياكي العالقة النصية ليحدث أتثَتًا لشيء متت مالحظتو ابلفعل، وىذا ًندر
 .ٖما قيل من قبل

حىت ال ديل ادلتلقي من السماع ذات العناصر، وال  ،وتظهر أمهيتو يف القصص القرآين، خبلق تنوع يف األسلوب
ويشغلو شغف البحث عن أسرار ورود   ،، فتجد ادلتلقي يستمتع ابلتنوعقرآينٍّ  إعجازٍ  ه سرُ ءمن وراخيفى أنو يك

وما سبق كل واحدة منهما وحلقو يف سياقها، ويظهر االستبدال ذبنًبا للتكرار، كما أن  ،كل مفرده دون األخرى
 ممًتادفة أ مسواًء متقابلة أ ،التاالستبدال جيعل ادلتلقي يبحث عن ادلفردة اليت تشًتك معها يف حقل الدال

متشاهبة، فيعمل بذلك على تنشيط ذاكرة ادلتلقي، وتظهر كذلك فائدتو يف االختصار يف األجوبة ادلستخدمة يف 
 احلوارات يف القصص، فيتعلق النص ببعضو البعض زلقًقا ترابطًا رصفًيا.

تعد من قبيل االستبدال، على مستوى ويظهر يل أن وسائل اإلحالة )الضمائر، واإلشارة، وادلوصوالت( 
 الظاىر وادلضمر، أو الظاىر واسم اإلشارة، أو الظاىر وادلوصول، فيظهر االستبدال على مستوى الصيغة.

 ومن أبرز الوظائف اليت يؤديها االستبدال: 

يف التحقيق واإليضاح: وىي وظائف أشار إليها ابن جٍت بقولو: " اعلم أن البدل جيري رلرى التوكيد  -ٔ
"يستحيل فهم معٌت العناصر  ، ومعٌت اإليضاح إنوٗالتحقيق والتشديد ورلرى الوصف يف اإليضاح والتخصيص"

                                                                                                                                                                                                         

، (، وىذه ادلسألة فيها خالف عند النحويُت العرب، ينظر: ائتالف النصرة يف اختالف حناة الكوفة والبصرةٖٔٔعلم لغة النص، عزة شبل، ) (ٔ)
 (.ٙ٘م، )ٜٚٛٔىـ ٚٓٗٔعبداللطيف الزبيدي، ربقيق: طارق اجلنايب، عامل الكتب، الطبعة األوىل، 

 (.ٖٔٔعلم لغة النص، عزة شبل، ) (ٕ)
 (.ٗٔٔ، )ادلرجع السابق (ٖ)
 (.ٚٛ، )ابن جٍتاللمع يف العربية،  (ٗ)
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ادلستبدلة يف النص إال ابلعودة إىل ماىي متعلقة بو قبلًيا، فبدونو ربدث ثغرة يف النص فينبغي البحث عن ما ديأل 
ن القارئ من أتويل العنصر االستبدايل توجد يف مكان ن ادلعلومات اليت متكإىذه الثغرة يف النص السابقة، أي 

 .ٔآخر من النص"

التقابل: وىي الوظيفة األساسية اليت متد النص ابلتماسك "فالعالقة بُت عنصري االستبدال عالقة تقابل  -ٕ
 .ٕتفضي إعادة التحديد واالستبعاد"

يو، ومن مث "ديكن حدوث االستمرارية: فالعالقة القبلية بُت عنصر سابق يف النص وعنصر الحق ف -ٖ
 .ٖاالستمرارية عند وجود العنصر ادلستبدل بشكل ما يف اجلملة الالحقة"

 .ٗ توسيع ادلعٌت: فاالستبدال "يعمل على مد توسيع السيطرة الداللية جلملة ما ابلنسبة إىل اجلملة التالية" -ٗ

 .٘ذبنب التكرار: فاالستبدال عنصر عن عنصر آخر "جينب تكرار نفس التعبَت" -٘

االقتصاد اللغوي: حيث "تسمح دلستخدمي اللغة حبفظ ادلعٌت مستمرًا يف الذاكرة النشطة دون احلاجة  -ٙ
 .ٙأخرى" ةإىل التصريح بو مر 

التوطئة: فإن ادلبدل منو قد يذكر سابًقا توطئًة للمبدل، وأشار إىل تلك الوظيفة ابن يعيش بقولو:" إمنا  -ٚ
 .ٚال يكون يف اإلفراد" ،فضل أتكيٍد وتبيُت وليفاد دبجموعهما ،يذكر لنحو من التوطئة

 : 8أنواع االستبدالرابعاا: 

"ويدخل يف االستبدال االمسي  ،استبدال امسي: ويتم ابستعمال عناصر لغوية امسية مثل: آخر، آخرين -ٔ
، أموٌر أخرى، مثل: قيام الصفة مقام الصفة، وادلضاف إليو مقام ادلضاف، واستبدال االسم أو احلرف ابلضمَت

                                                           

 (.ٕٓلسانيات النص، دمحم خطايب، ) (ٔ)
 (.ٕٔ، ) ادلرجع السابق.(ٕ)
 (.ٕٓجع السابق، )ادلر  (ٖ)
 (.ٗٔٔعلم لغة النص، عزة شبل، ) (ٗ)
 ادلرجع السابق. (٘)
 ادلرجع السابق. (ٙ)
 (.ٕٕٙ/ٕشرح ادلفصل، ابن يعيش، ) (ٚ)
 (. ٕٓلسانيات النص، دمحم خطايب، ) (ٛ)
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ْنوُ ، ومثال ذلك االستبدال االمسي يف قولو تعاىل: ٔوقيام التنوين مقام اسم مفرد يف التعويض" ُرِك ِبَكِلَمٍة مِّ  يـَُبشِّ
امْسُُو ، يف قولو تعاىل: ٕ( على الوجو الذي يذىب إىل أن )كلمة( استبدلت ابسم )عيسى(٘ٗ)آل عمران:

 (.٘ٗ:)آل عمران اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْريََ 

 (، ابستبدال )ادلسيح( بـ)عيسى(.٘ٗ)آل عمران:امْسُُو اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْريََ وكذلك يف قولو تعاىل: 

(، بـ)غالم( ٚٗان:)آل عمر قَاَلْت َربِّ َأَّنىٰ َيُكوُن يل َوَلٌد َوملَْ دَيَْسْسٍِت َبَشرٌ وكذلك استبدال )ولد( يف قولو تعاىل: 
(، فاالستبدال كان على وجو السياق السابق ٕٓ)مري:َبَشرٌ  اَلْت َأَّنى َيُكوُن يل ُغاَلٌم َوملَْ دَيَْسْسٍِت قَ يف قولو تعاىل:

 لكل آية منهما سيأيت ذكره يف مطلب السياق، وىذا االستبدال متاسك على مستوى القصة بُت سورتُت. 

األفعال، واستعمال أمساء األفعال بداًل استبدال فعلي: ويتم ابستعمال الفعل، "ويدخل فيو: التضمُت يف  -ٕ
 . ٖمن األفعال، وقيام االسم العامل عمل الفعل مقام الفعل"

ِلِك اَّللىُ خَيُْلُق َما َيَشاءُ االستبدال بُت قولو تعاىل:  ومثال ذلك كما يف (، وقولو تعاىل: ٚٗ)آل عمران:َكذَٰ
 ُيـَْفَعُل َما َيَشاء ُ ِلَك اَّللى  .(مطلب السياقالداليل )سيأيت أتويل ىذا االستبدال يف ادلستوى ،(ٓٗ)آل عمران:َكذَٰ

: أييت على كل اجلملة، ففيو يقول ىاليداي ورقية حسن: "يوجد نوع من آخر من ليّ أو مجَُ  يلّ وْ استبدال قَـ  -ٖ
، ويتم ابستخدام ٗاالستبدال حيث ال يكون ادلفًتض من العناصر ىو عنصر من اجلملة ولكن اجلملة كلها"

من أدوات اإلحالة، شلا يشَت إىل  لفاظ مثل )ذلك، وال، ونعم(، وقد عد النصيون اسم اإلشارة )ذلك( أداةً األ
تداخل كثَت من أدوات التماسك ابإلحالة، وىذا النوع من االستبدال ىو أكثر األنواع إظهارًا ألمهية االستبدال 

"يدخل فيها: ٘رمتو حىت نفهم ادلقصود منويف متاسك النص، حيث إنو يوجب الرجوع إىل مجلة كاملة وقول ب

                                                           

 (.ٖ٘مباحث حول حنو النص، عبدالعظيم، ) (ٔ)
 (.ٖ٘ٗ/ٔينظر: احملرر الوجيز، ابن عطية األندلسي، ) (ٕ)
 (.ٖ٘) عبدالعظيم  مباحث حول حنو النص، (ٖ)
 (.ٛٗ) فاتح بوزري، االتساق النصي مفهومو وآلياتو، ينظر: (ٗ)
 (.ٕٓٔينظر: اإلحالة وأثرىا يف متاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجال، ) (٘)
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، ويظهر يل أن ٔالتنوين الذي أييت عوًضا عن مجلة، وأحرف اجلواب؛ لكوهنا ربذف بعدىا اجلمل وتقوم مقامها"
 ىذا النوع من االستبدال ىو النوع األبرز يف القصص القرآين مؤداًي وظائفو التماسكية ادلتعددة.

)آل ِإْذ قَاَلِت اْلَماَلِئَكةُ وَ (، من قولو تعاىل: ٘ٗ)آل عمران: ِإْذ قَاَلتِ  ومثال ذلك استبدال قولو تعاىل:
( سياق الحق، وىذا ما ذىب إليو البقاعي بقولو: "فقال تعاىل مبداًل من إذ األوىل إيذاًًن أبن ما ٘ٗعمران:

ِإْذ ن يبدل من قولو تعاىل: إىل أنو جيوز أ ٖ، وذىب الزسلشري2"بينهما اعًتاض دلا نبو عليو من شريف األغراض
 (سياق سابق، على أن االختصام والبشارة وقعتا يف زمان واسع.ٗٗ)آل عمران:  خَيَْتِصُمونَ 

ِلَك ِمْن أَنَباِء اْلَغْيبِ  وكذلك يف قولو تعاىل:  (، اسبتدلت من رلموع األحداث واألخبار ٗٗ)آل عمران:ذَٰ
 يف اآلايت السابقة ذلا.

 دال على مستوى الصيغة: ومن أمثلة االستب

ْنوُ استبدال اسم بفعل: كما يف قولو تعاىل:  -ٔ ُرِك ِبَكِلَمٍة مِّ (، على وجو الذي ٘ٗ)آل عمران: يـَُبشِّ
َا يـَُقوُل َلُو ُكن فـََيُكونُ يف قولو تعاىل:  ٗيذىب إىل أن )كلمة( استبدلت بفعل )كن( (، ٚٗ)آل عمران:  فَِإمنى

وقد سبق  ،لى الوجهُت الوجو الذي يذىب إىل الفعل والوجو الذي يذىب لالسمأن يكون االستبدال ع ٘وجيوز
 .(كن  ي)ذكره، فيكون بذلك عيسى ىو الذي وجد ابلكلمة اليت ى

)آل فـَتَـَقبـىَلَها َربُـَّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوأَنبَـتَـَها نـََباًًت َحَسًنااستبدال الفعل دبصدر: كما يف قولو تعاىل:  -ٕ
عل )تقبل( استبدل دبصدر )قبول( والفعل )أنبت( استبدل دبصدر )نبات(، على الوجو الذي (، فالفٖٚعمران:

                                                           

 (.ٖ٘مباحث حول حنو النص، عبدالعظيم، ) (ٔ)
 (.ٜٖٙ/ٗنظم الدرر، للبقاعي، ) (ٕ)
 (.ٕٚٔ/ٖ، الزسلشري، )الكشاف (ٖ)
 (.ٖ٘ٗ/ٔينظر: احملرر الوجيز، ابن عطية األندلسي، ) (ٗ)
 وىذا وجو من التفاسَت، ينظر: ادلرجع السابق. (٘)
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يذىب إىل أن االستبدال كان من ابب التفعل الذي يدل على شدة اعتناء ذلك الفاعل إبظهار الفعل، ىو يفيد 
 .ٔادلبالغة

بول االستبدال من ىذا استبدال الظاىر ابدلضمر أو العكس: وقد سبقت اإلشارة إىل وجود خالف يف ق -ٖ
َهايف قولو تعاىل:  ٕالنوع يف اذلامش، ومثال ذلك استبدال الضمَت )ىا( ابلظاىر)أنثى( )آل  فـََلمىا َوَضَعتـْ

(، وىذا استبدال حيصل بو البيان وىو من ٖٙ)آل عمران: َوَضْعتـَُها أُنَثىٰ ( أبنثى يف قولو تعاىل: ٖٙعمران:
 .َٗت دبا بعده لفظًا ورتبةاليت يفسر فيها الضم ٖادلواضع

 

                                                           

 (.ٖٓ/ٛينظر: التفسَت الكبَت، الرازي، ) (ٔ)
 (.ٖٚٔ/٘وىذا وجو أبو البقاء، وابن عادل يف كتابو، اللباب يف علوم القرآن، ) (ٕ)
 (.ٖ٘ٙ: مغٍت اللبيب، ابن ىشام األنصاري، )ادلواضع ينظر (ٖ)
 (.ٖٚٔ/٘اللباب يف علوم القرآن، ) (ٗ)
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 (Junctionاملطلب الرابع: الوصل )

: مفهوم الوصل : لغة: "الواو والصاد والالم: أصل واحد يدل على ضم شيء إىل شيء حىت يعلقو، أوًلا
 ٔووصلتو بو وصال"

، اصطالًحا: وىو عبارة عن "وسائل متنوعة تسمح ابإلشارة إىل رلموعة ادلتواليات السطحية بعضها ببعض
 .ٕبطريقة تسمح ابإلشارة إىل ىذه ادلتواليات النصية"

 اثنياا: دور الوصل يف متاسك النص والقصص القرآين: 

يعد الوصل من أبرز وسائل التماسك النصي على ادلستوى السطحي، وتكمن مقاصدىا يف البنية العميقة، 
، ويعده كريستال من أول ٖوم الًتابط"ويعد كذلك أبرز وسائل اللغة، فـ"نظرية استعمال اللغة ترتكز على مفه

"وسيلة تقوية األسباب بُت اجلمل وجعل ادلتواليات ؛ ألمهيتو يف متاسك النص، فهو ٗوسائل التماسك النصي
، يتبع الالحق منها السابق شكاًل وداللًة، فالربط يكون أواًل ابلشكل مث ينعكس الربط الشكلي على ٘مًتابطة"

 احملتوى الداليل.
لوصل على وجود األداة، فهو ال حيتاج إىل مرجعية وال تقدير، كما يف وسائل التماسك النصي يتأسس ا

السابقة، وأشار إىل ذلك دمحم خطايب بقولو: "وإمنا حيتاج إىل عناصر رابطة متنوعة تصل بُت أجزاء النص الذي 
ن أن "الًتابط موجود حىت لو مل ، بينما يرى ىاليداي ورقية حسٙىو عبارة عن مجل أو متتاليات متعاقبة خطًبا"

                                                           

 (، مادة )و ص ل(.٘ٔٔ/ٙمقاييس اللغة، ابن فارس، ) (ٔ)

 (.ٕٛٔحنو النص اجتاه جديد، أمحد عفيفي، ) (ٕ)

 (.ٚٛالنص واخلطاب واإلجراء، متام حسن، ) (ٖ)

 (.ٕٚ٘/ٔصبحي الفقي، ) علم اللغة النصي بُت النظرية والتطبيق، (ٗ)

 (.ٕٗلسانيات النص، دمحم خطايب، ) (٘)

 (.ٖٕادلرجع السابق، )(ٙ)
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بقولو: "العالقات ادلختلفة من صور ادلعلومات ميكن يف الغالب  دي بو جراند، وكذلك ٔتوجد إشارة صرحية لو"
 ٕأن تقع دون تصريح بوسيلة الربط؛ ذلك أبن للناس طرقًا ميكن تنبؤىا لتنظيم ادلعلومات"

فتاره "معلومات مضافة إىل معلومات سابقة أو معلومات كما ال يشًتط التماثل بُت اجلمل ادلراد وصلها، 
  .ٖ مغايرة للسابقة، أو معلومات )نتيجة( مًتتبة عن السابقة )السبب("

فهو يربط بُت األحداث فيكسب ادلتلقي شعور االنسيابية والتتابع فيشعر ابتصال أجزاء القصة القرآنية 
ات الواردة فيها، ، كما ذكروا ما أمسوه )عطف القصة على بعضها ببعض، كما متثل دورًا يف الربط بُت السياق

على مجل مسوقة لغرض آخر دلناسبة بُت الغرضُت. فكّلما   -لغرض–القصة(، و"ىو أن يعطف مجاًل مسوقة 
كانت ادلناسبة أشّد كان العطف أحسن من غَت نظر إىل كون تلك اجلمل خربية أو إنشائية. فعلى ىذا يشًتط 

وادلعطوف عليو مجاًل متعددًة. وقد يراد هبا عطًفا حاصاًل مضمون أحدمها على حاصل أن يكون ادلعطوف 
، فهي بذلك تسهم يف الربط السطحي للكشف عن ٗمضمون األخرى من غَت نظر إىل اإلنشائية واخلربية "

 ادلقاصد الشريفة يف القرآين الكرمي، ومن أبرز الوظائف اليت يؤديها الوصل ما يلي: 

اع واالقتصاد اللغوي: فالوصل "يسمح بتكوين عالقة جديدة مجلة أو عبارة أو مفردة، حبيث مبدأ االتس -ٔ
يُلتفت إىل ارتباطو ابلعناصر السابقة، فهو يلفت نظر ادلتلقي إىل اشًتاك الًتكيب احلايل مع احلكم السابق، فهو 

 .٘من ىذه اجلهة داخل يف االقتصاد"
ربط بعضها ببعض، واتصاذلا، واإليذان أبن ادلتكلم مل يرد استمرارية النص: فالغرض من عطف اجلمل  -ٕ

 .ٙقطع اجلملة الثانية من األوىل"

                                                           

 (.ٜ٘) حسام فرج،نظرية علم النص،  (ٔ)
 (.ٖٚٗالنص واخلطاب واإلجراء، متام حسان، ) (ٕ)

 (.ٕٗلسانيات النص، دمحم خطايب، ) (ٖ)

قيق: أمحد علي بس،، دار الكتب العلمية، بَتوت، لبنان، الطبعة األوىل، كشاف اصطالحات العلوم والفنون، دمحم بن علي التهانوي، حت  (ٗ)
 (ٜٛٔٔ/ٕم، )ٜٜٛٔ -ىـ ٛٔٗٔ

 (، )بتصرف(.ٗٛٔينظر: حنو النص نقد النظرية وبناء أخرى، عمر أبو خرمو، ) (٘)

 (.ٕٛٚ/ٕشرح ادلفصل، ابن يعيش، ) (ٙ)



 الوصل :الرابعالمطلب  التماسك الشكلي :ولاألالمبحث 

 

 29الصفحة  

 

: الربط يف معظم احلاالت قرينة ألمن اللبس يف فهم  -أمن اللبس–كمال االرتباط وكمال االنفصال  -ٖ
قة تبادل، وىي االنفصال، ويعد يف حاالت قليلة قرينة ألمن اللبس يف فهم االرتباط، فلو حذف لنشأت عال

، فغياب الوصل "يدخل ٔعالقة ارتباط، والربط ابلعطف توسط بُت كمالُت، كمال االرتباط وكمال االنفصال
 .ٕادلعٌت يف غياابت الغموض أو يف متاىات اللبس، وكال الغموض، واللبس آفة من آفات االتصال والتفاىم"

ئل اللفظية اليت تعُت على الوصول إىل ىذه انعاش الذاكرة: الستعادة مذكور سابق بواسطة إحدى الوسا -ٗ
 .ٖالغاية

 استمرارية النص: فالربط جيعل النص يف سلسلة خطية متتابعة، وذات أحداث متتالية. -٘

 : 4اثلثاا: وسائل الوصل

الوصل اإلضايف: الوصل اإلضايف يربط األشياء اليت ذلا نفس احلالة، فكل منهم صحيح يف علم النص،  -
َواذُْكْر يف ، ومثال ذلك قولو تعاىل: ٘أم( -أو -كذلك  -أيًضا -يو بواسطة األدوات )ووغالًبا ما يشار إل

 (.ٕٔ)التحرمي:َوَمْرمَيَ ابـَْنَت ِعْمرَانَ   (،ٓ٘)ادلؤمنون: اْبَن َمْرمَيَ َوأُمَُّو آيَةً  (، ٙٔ)مرمي:اْلِكَتابِ 
، ٙعلومات بينهما عالقة تعارض"الوصل العكسي أو االستدراكي: وىو "يربط بُت صورتُت من صور ادل -

وصل »على أية حال(، ويطلق عليو أيًضا:  -على الرغم من -مع ذلك -وعادة يشار إليها ابألداة )لكن
حيث يربط شيئُت ذلما نفس ادلكانة، ولكنهما يبدوان متدافعُت أو غَت متسقُت يف عامل النص، كأن «: النقيض

)آل ِإينّ َوَضْعتـَُها أُنـَْثى َواَّللَُّ أَْعَلُم ِبَا َوَضَعتْ ذلك قولو تعاىل: ، ومثال ٚيكوان سبًبا ونتيجة غَت متوقعة
 (.ٖٙعمران:

                                                           

 (.ٕٓٓمصطفى محيدة، ) ينظر: نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية، (ٔ)

 (.ٚٓٔالبيان يف روائع القرآن، متام حسان، ) (ٕ)

 (.ٜٓٔادلرجع السابق، )(ٖ)

 (.ٖٕلسانيات اخلطاب، دمحم خطايب، ) (ٗ)

 (.ٔٔٔينظر: علم لغة النص، عزة شبل، ) (٘)

 (.ٜٕٔحنو النص اجتاه جديد، أمحد عفيفي، ) (ٙ)

 (.ٔٔٔينظر: علم لغة النص عزة شبل، ) (ٚ)
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، وىو "عالقة بُت صورتُت بينهما حالة تدرج، أي إن حتقق وحدة «التفريع»الوصل السبيب: ويطلق عليو   -
، ٕللبنية السطحية" ، و"ليس من الضروري أن يكون لو تركيب مشابؤمنهما يتوقف على حدوث األخرى"

سبب لـ (، أو ابستخدام احلروف السببية، والوصل السبيب ىو الذي ميكننا من  -ويشار إليو ابألداة )نتيجة لـ 
 (.ٕٔ)مرمي:َولَِنْجَعَلُو آيَةً  (،ٜٔ)مرمي:أِلََىَب َلكِ  ، ومثال ذلك قولو تعاىل: ٖإدراك العالقة ادلنطقية

بعد(، أو تعبَتات مثل:  -، ويشار إليو ابألداة )مثٗلتُت متتابعتُت زمنًياالوصل الزمٍت: وىو الوصل بُت مج -
ىذه  -حااًل  -على حنو اتل(، وقد تشَت إىل ما حيدث يف الوقت ذاتو )يف ذات الوقت -مثل: )وبعد ذلك

(، ٖٚعمران: )آلفـَتَـَقبـََّلَها َربّـَُها ، ومثال ذلك قولو تعاىل: ٘سابًقا( -اللحظة(، أو تشَت إىل السابق )قبل ىذا
 (.ٜٔ)األنبياء: فـَنَـَفْخَنا ِفيَها  (،ٙٔ)مرمي:ِإِذ انـْتَـَبَذتْ (، ٖٚعمران:

 

 

 

 

                                                           

 (.ٜٕٔحنو النص اجتاه جديد، أمحد عفيفي، ) (ٔ)

 (.ٖٚٗالنص واخلطاب واإلجراء، متام حسان، ) (ٕ)

 (.ٖٕلسانيات اخلطاب، دمحم خطايب، ) (ٖ)

 ادلرجع السابق.(ٗ)
 (.ٕٔٔينظر: علم لغة النص، عزة شبل، ) (٘)
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 (Reiterationاملطلب اخلامس: التكرار: )

: مفهوم التكرار : لغة: "الكاؼ كالراء أصل صحيح يدؿ على مجع كترديد. من ذلك: )كررت، كذلك  أوًلا
 . ُرجوعك إليو بعد ادلرة األكىل("

 اصطالحنا: 

 .ِفو النحويوف أبنو: " اإلتياف بشيء مرة بعد أخرل" عر 

كعرفو البالغيوف أبنو: " كىو أف أييت الشاعر بلفظة متعلقة مبعٌت، مث يردىا بعينها متعلقة مبعٌت آخر يف البيت 
 .ّنفسو، أك يف قسيم منو"

ٌصو ابتفاؽ األلفاظ كعرفو ادلفسركف أبنو: "ما اشتبهت األلفاظ بو من قصصهم عند التكرير يف السور، بقى 
 .ْكاختالؼ ادلعاين، كبقٌصو ابختالؼ األلفاظ كاتفاؽ ادلعاين"

كعرفو النصيوف أبنو: "إعادة عنصر معجمي، أك كركد مرادؼ لو أك شبو مرادؼ، أك عنصرنا مطلقنا أك امسنا 
عامنا"

 .ٕلة التكرارية( كيطلق عليها األزىر الزاند: )اإلحأ، كيعرب أمحد عفيفي عن التكرار إبعادة اللفظٓ

 اثنياا: ظاهرة التكرار: 

، فالتكرار يف النحو  تعد ظاىرة التكرار ظاىرة ضلوية قددية كلكنها مل تعاجل بنفس الطريقة اليت عوجلت هبا اليـو
العريب، عوجل يف ابب ادلبتدأ كاخلرب، بوصفو رابطنا من الركابط، كذكره ابن ىشاـ يف ركابط اجلملة مبا ىي خرب عنو، 

                                                           

 (، مادة )ؾ ر(.ُِٔ/ٓمقاييس اللغة، ابن فارس، ) (ُ)
 (.ٓٔ/ُرجاين، )التعريفات، الشريف اجل (ِ)
 (.ّّّ/ُالعمدة يف زلاسن الشعر كآدابو، ابن رشيق، ) (ّ)
 (.ُٖٕ/ٔجامع البياف، الطربم، ) (ْ)
 (.وًوِْلسانيات النص، دمحم خطايب، ) (ٓ)
 (.َُٕضلو النص اجتاه جديد، أمحد عفيفي، ) (ٔ)
 (.ُُٗينظر: نسيج النص، األزىر الزاند، ) (ٕ)
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، كعده دتاـ حساف أصل الربط ُث عد إعادة ادلبتدأ بلفظو أك معناه من الركابط اليت تربط مجلة اخلرب ابدلبتدأحي
يف النحو العريب بقولو: "كاألصل يف الربط أف يكوف إبعادة اللفظ، ألهنا أدعى للتذكَت كأقول ضماانن للوصوؿ 

هما ىو "ما كقع فيو الفصل بُت ادلكررين، فإف التأكيد ال ، كقد يعده البعض من التوكيد إال إف أبرز فرؽ بينِإليو"
، ككذلك ما أشار إليو الزركشي بػ"أف التكرير أبلغ من التأكيد، ألنو كقع يف تكرار ّيفصل بينو كبُت ادلؤكد"

 . ْالتأسيس، كىو أبلغ من التأكيد، فإف التأكيد يقرر إرادة معٌت األكؿ كعدـ التجوز"

ز مجاليات اإلعجاز القرآين كدحض للشبهات، فالتكرار يعد من طرؽ الكشف عن عوجل يف التفسَت إلبرا
من فصاحة العرب، إال إف الزركشي أجاهبم بفائدتو بقولو: كىو "من  واللطائف القرآنية، كقد أنكر البعض كون

، كقد ٓعض"أساليب الفصاحة ظننا أنو ال فائدة لو، كليس كذلك، بل ىو من زلاسنها السيما إذا تعلق بعضو بب
أكلوه عناية يف مؤلفاهتم كما الكرماين يف كتاب أمساه )أسرار التكرار يف القرآف الكرمي(، كأفرد لو ابابن كله من 

 الزركشي يف كتابو )الربىاف يف علـو القرآف(، كالسيوطي يف كتابو )اإلتقاف يف علـو القرآف(. 

قد مساه السجلماين بػ )البناء(، يف ذلك يقوؿ: كما عوجل التكرار يف البالغة بوصفو من أصوؿ البديع، ك 
ا" شلا يدؿ كظيفتو  ٔ"البناء ىو إعادة اللفظ الواحد ابلعدد كعلى اإلطالؽ،  ادلتحد ادلعٌت كذلك مرتُت فصاعدن

 الًتابطية.

فبذلك قاـ النحويوف كالبالغيوف بدراسة التكرار لغاية تقعيدية تعليمية، كأتبعهم النصيوف ذلك يف غاية 
ية، كقد "كقف علماء لغة النص على أربع درجات للتكرار، بينما كقف البالغيوف العرب على درجتُت فقط كصف

 .ُ)إعادة العنصر ادلعجمي، كالًتادؼ أك شبو الًتادؼ("

                                                           

 (.ْٕٔشاـ األنصارم، )ينظر: مغٍت اللبيب، ابن ى (ُ)
 (.َُٗالبياف يف ركائع القرآف، دتاـ حساف، ) (ِ)
، التهانوم،)  (ّ)  (.َّٓكشاؼ اصطالحات الفنوف كالعلـو
 (.ُُ/ّالربىاف، الزركشي، ) (ْ)
 (ٗ/ّادلرجع السابق، )(ٓ)
زم، مكتبة ادلعارؼ، ادلغرم، الطبعة األكىل، ادلنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع، أبو دمحم القاسم السجلماين، حتقيق: عالؿ الغا (ٔ)

 (.ْٕٕـ، )َُٖٗىػَُُْ
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فقد عاجلو النصيوف على طريقتُت، منهم من عده كظيفة دتاسك معجمية، مثل دم بوجراند؛ فَتل أف التكرار 
، ككذلك أنس فجاؿ، كمنهم من عاجلو ضمن اإلحالة، منهم ِإعادة كحدة معجمية بعينها""يبقى زلصورنا يف 

 األزىر الزاند، كقد سبق ذكره، ككذلك أصحاب حتليل اخلطاب بوؿ كبراكف.

 اثلثاا: دور التكرار يف التماسك النص والقصص القرآين: 

حية، لكنو ذات بعد داليل يف الوقت يعد التكرار من كسائل التماسك النصي اليت تظهر على البنية السط
ذاتو، يصبح التكرار كسيلةن معجميةن، ككسيلةى إحالةو يف الوقت ذاتو، فهو "ربط يتحقق من خالؿ اختيار ادلفردات 

( ، Lexicalعن طريق إحالة عنصر على عنصر آخر، أم ىو الربط اإلحايل الذم يقـو على مستول ادلعجم )
ة ادلعٌت مبا يعطي النص صفة النصية، حيث تتحرؾ العناصر ادلعجمية على ضلو فيحدث الربط بوساطة استمراري

، كأشار إىل ذلك دتاـ حساف كوف التكرار ضرابن من ّ("Topicمنتظم يف اجتاه بناء الفكرة األساسية للنص )
كاألصل  ضركب اإلحالة بقولو: "كلإلحالة شأف آخر يف رلاؿ الربط ىو التذكَت بعنصر آخر من عناصر اجلملة،

يف ىذه اإلحالة أف يتكرر اللفظ بذاتو، فيحيل إىل ذكره الذم سبق، فهذا التكرار حييل إليو بنصو كليس 
 .ْابإلضمار لو، كال اإلشارة إليو كال إعادة معناه بوسيلة أخرل حتتملو كحتتمل غَته"

ادلعجمي يتميز "أبف الوحدات كما أف التكرار كسيلة دتاسك معجمي قائمة بذاهتا ال حتتاج إىل أداة ، فالربط 
، ٓادلعجمية تتصف يف ذاهتا ابلربط، حيث إف بعضها يفسر بعضنا، كليست حباجة ضركرية إىل أداة تربط بينهما"

 فيظهر بذلك دكرىا التداكيل يف إعماؿ ذاكرة ادلتلقي الداللية.

                                                                                                                                                                                                         

 (.ٖٓـ، )ُٖٗٗينظر: البديع بُت البالغة العربية كاللسانيات النصية، مجاؿ عبداحلميد، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،  (ُ)
 (.َّّالنص كاخلطاب كاإلجراء، دتاـ حساف، ) (ِ)
 (.ٖٕٓالنص يف القصص القرآين، أنس فجاؿ، )ينظر: اإلحالة كأثرىا يف دتاسك  (ّ)
 (.َٗ-ٖٗـ، )َََِىػ َُِْاخلالصة النحوية، دتاـ حساف، عامل الكتاب، الطبعة األكىل،  (ْ)
 (.َُٓينظر: علم لغة النص، عزة شبل، ) (ٓ)
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إليها لتماـ الفهم؛ كبذلك تعكس فأسهم التكرار يف تكوين ذاكرة داللية لدل ادلتلقي ال غٌت لو "من االستناد 
اإلحالة التكرارية القاعدة اخللفية للعناصر اإلحالية، كتضعها يف اإلطار الداليل العاـ للنص؛ كابلتايل تكوف القراءة 

 .ُاجلزئية ادلعزكلة بُت قطيب اإلحالة دكف اعتبار العناصر اللسانية اجملاكرة منعرجنا جينب ادلتلقي الفهم الصحيح"

كرار "أكثر من عملية مجع ىي عملية ضرب، فإف مل تكن كذلك، فهي كليدة ضركرة لغوية، أك يعد الت
مدلولية، أك توازف، أك ىي جترم دللء البيت كالبلوغ بو إىل منتهاه، كىذه الضركرة يتنزه عنها كثَت من النصوص 

 .ِالبشرية اإلبداعية، بل النص ادلعجز"

ة شكلية كداللية كتداكلية، شكلية يف ظهورىا على البنية السطحيةػ فكل ما سبق يشَت إىل أف التكرار عملي
 كداللية يف إحالتها للعناصر السابقة، كتداكلية يف إعماذلا لذاكرة ادلتلقي.

، بل "تكرار نسيب، مبعٌت أف الغرض الديٍت  يعد التكرار يف القصص القرآين مسة قرآنية، ك ال يعد تكرارنا كامالن
ا، يناسب السياؽ  ىو الذم ديلي إعادة ا، كخترج إخرجنا جديدن القصة، كلكنها يف ىذه اإلعادة تلبس أسلوابن جديدن

الذم كردت فيو، كهتدؼ إىل ىدؼ خاص مل يذكر يف مكاف آخر، حىت لكأننا أماـ قصة جديدة مل نسمع هبا 
 .ْ، كما أنو يظهر بوضوح يف السور ادلكيةّمن قبل"

يف رسم الشخصية القرآنية، "فإف ادلتتبع للقصص القرآين يستطيع أف كما أف تكرار القصص القرآين يسهم 
كبتتبعنا لشخصية  ٓيتعرؼ كحيكم على شخصياتو من خالؿ أحداثها، ألف احلكم على الشيء فرع عن تصوره"

بىذىٍت ًمٍن مىٍرميىى ًإًذ انٍػتػى مرمي عليها السالـ ، كجدان أهنا شخصية دتتاز ابلزىد عن الدنيا كالعبودية كذلك بدليل: 
(، كتكررت اإلشارة لعبوديتها ابإلحالة الداللية بُت االسم كادلسمى يف قولو تعاىل: ُٔ)مرمي: أىٍىًلهىا مىكىاانن شىٍرًقيًّا

                                                           

ـ، ََُِ، ْْإلنسانية، السنة السابعة، العدد: اإلحالة التكرارية كدكرىا يف التماسك النصي بُت القدماء كاحملدثُت، ميلود نزار، رللة العلـو ا(ُ)
(ُُ.) 
 (.ُّٓـ، )ََِٗق َُّْالنص كاخلطاب قراءة يف علـو القرآف، دمحم عبدالباسط، مكتبة اآلداب، القاىرة، الطبعة األكىل،  (ِ)
 (.ُِٖالتعبَت الفٍت يف القرآف، بكرم، ) (ّ)
 (.ِّٓـ، )ََِْىػ ُِْٓة الثامنة، ينظر: دراسات قرآنية، دمحم قطب، دار الشركؽ، الطبع (ْ)
 (.ُُُ، )عمر دمحم عمر ابحاذؽاجلانب الفٍت يف قصص القرآف الكرمي،  (ٓ)
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 تػيهىا مىٍرميىى بًًٌك اقػٍنييًت لًرى (، ّٕ)آؿ عمراف:كيلَّمىا دىخىلى عىلىيػٍهىا زىكىرَّيَّ اٍلًمٍحرىابى (، ّٔ)آؿ عمراف:كىًإينٌ مسىَّيػٍ
كابلعفة  (،ُِ)التحرمي: كىصىدَّقىٍت ًبكىًلمىاًت رىهبًٌىا كىكيتيًبوً (، ّْ)آؿ عمراف:كىاٍسجيًدم كىارٍكىًعي مىعى الرَّاًكًعُتى 

ا(، ُٖ)مرمي:  قىالىٍت ًإينٌ أىعيوذي اًبلرَّمٍحىنً بدليل    جىهىاالَّيًت أىٍحصىنىٍت فػىرٍ (، ُٗ)األنبياء:الَّيًت أىٍحصىنىٍت فػىٍرجىهى
ئنا فىرَّيًّ ، (ُِ)التحرمي: يػٍ ا(، ِٕ)مرمي: لىقىٍد ًجٍئًت شى تىًٍت ًمتُّ قػىٍبلى ىىذى فقد دتنت (، ِّ)مرمي:  قىالىٍت َّيى لىيػٍ

قىالىٍت رىبًٌ أىَّنَّ يىكيوفي يل كىلىده   ادلوت حىت ال تظهر ذلم مبا ال يشبهها كيشبو قومها، كابلذكاء كالفطنة بدليل: 
ـه كىملٍى ديىٍسىٍسًٍت بىشىره (، ْٕ)آؿ عمراف:  سىٍسًٍت بىشىره كىملٍى ديىٍ  (؛ فقد أشار َِ)مرمي: قىالىٍت أىَّنَّ يىكيوفي يل غيالى

كغَتىا  ( ففهمت ىذا،ْٓ)آؿ عمراف:  امٍسيوي اٍلمىًسيحي ًعيسىى اٍبني مىٍرميىى سبحانو إىل كوف الولد منها كحدىا 
 ليها السالـ.من الصفات اليت دتيزت هبا مرمي ع

 كقد تعددت كظائف التكرار، كمن أبرزىا: 

اكتساب النص معافو جديدة: فالعناصر ادلتكررة "تكتسب يف كل مرة معافو جديدة إضافية إىل جانب   -ُ
كوهنا ركابط إحالية شكلية كداللية تعمل على تالحم السالسل الكالمية كتوشجها؛ كابلتايل فالتكرار إحالة 

كتعلق بو إحيائو، كإعادة بعثو كجتديد خلقو، كاستحضار لفظو، إف كاف لفظينا، أك ما الالحق على السابق، 
، ككذلك أشار إليو حساـ فرج ُيؤدم معناه كدكره الوظيفي يف البنية اللسانية إف كاف معنوَّين لتعزيز فاعليتو"

 ِفة بعد جديد لو"بقولو: " أف التكرار عامة يسمح للمتكلم أف يقوؿ شيئنا مرة أخرل ابلتتابع مع إضا
انعاش الذاكرة / األمن من النسياف أك السهو: كىذه الوظيفة تعد من أبرز الوظائف النصية، فعلماء  -ِ

النص "يعتمدكف على إصلازات علم النفس ادلعريف أك اإلدراكي يف رلاؿ الذاكرة بنوعيها: طويلة ادلدل كقصَتة 
ه ادلتلقي فهو "أحد العوامل اليت ترتبط ابلقدرة على ، كيعمل كذلك على لفت انتباّادلدل، كآليات التذكر"

 .ْالفهم، فالفهم يكوف أسرع يف حالة استخداـ التكرار بنفس األلفاظ، مقارنة ابستخداـ الًتادؼ"

                                                           

 (، )بتصرؼ(.ٓاإلحالة التكرارية كدكرىا يف التماسك النصي بُت القدماء كاحملدثُت، ميلود نزار، ) (ُ)
 (.َُٔنظرية علم النص، حساـ فرج، ) (ِ)
 (.ِٗعربية كاللسانيات النصية، مجاؿ عبداحلميد،  )البديع بُت البالغة ال (ّ)
 (.َُٓعلم لغة النص، عزة شبل، ) (ْ)
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تكثيف الطاقة الداللية: كتتم عرب الًتكيز على تكرار ادلقاصد كحتقيق "الكفاءة النصية حيث ينبغي  -ّ
 .ُسهلة"للعملية التواصلية أف تكوف 

حتديد زلور النص أك بؤرتو: كبياف أىم ادلقاصد اليت يرمي إليها، "التكرار يسمح بتحديد اجلمل األساسية  -ْ
 .ِكالثانوية يف النص كحتديد الكلمات احملورية اليت دييل الكتاب غالبنا إىل تكرارىا"

يقة اليت يبٌت هبا النص بياف قدرة سلرج النص:  فهو يعد مقياسنا لقدرة الكاتب، "كما يشَت إىل الطر  -ٓ
داللينا؛ من حيث كونو مقياسنا للتوازف بُت ادلعلومات اجلديدة كالقددية يف النص؛ فنقص التكرار يشَت إىل عدـ 

 .ّقدرة الكاتب على التوسع يف األفكار األساسية إبدخاؿ معلومات جديدة"

ر كاالىتماـ بو، كزَّيدة التنبو لو، كخشية التأكيد كاإلفهاـ كزَّيد التنبية: "ألف التكرار يفيد العناية ابألم -ٔ
، فال تنصرؼ النفس عنو، كقد راعى القرآف ذلك فكرر، كضاعف التكرار يف بعض  تناسي الكالـ الذم ذيكر أكالن

، فػ" زَّيدة التنبيو على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكالـ ْالسور حُت أراد مضاعفة االىتماـ كالعناية مبا يقوؿ"
كقد أكىل العناية هبذه الوظيفة اللغويوف كالبالغيوف كادلفسركف، كقد أشار إليها ابن جٍت بقولو: "سنن ، ٓابلقبوؿ"

 .ٔالعرب التكرير كاإلعادة إرادة اإلبالغ حبسب العناية ابألمر"

شحن النص ابلطاقات التأثرية: فالتكرار يعمل على شحنو بطاقة "مرجعها األكيل البناء ادلوسيقي ادلميز،  -ٕ
، كما يعمل على الشعور الوجداين، فللتكرار "أتثَت يف ركح ٕيتأسس على دتاثل الصيغ ادلكررة أك تشاهبها" الذم

ادلستنَتين، كأتثَته أكرب يف عقوؿ اجلماعات من ابب أكىل، كالسبب كوف ادلكرر ينطبع يف جتاكيف ادللكات 

                                                           

 (.ِٗٗينظر: النص كاخلطاب كاإلجراء، دتاـ حساف، ) (ُ)
 (.َُٕنظرية علم النص، حساـ فرج، ) (ِ)
 (.َُٓعلم لغة النص، عزة شبل، ) (ّ)
 (.ُُٗأثر النحاة يف البحث البالغي، عبدالقادر حسُت، ) (ْ)
 (.ُْ/ّالربىاف، الزركشي، ) (ٓ)
ـ، ُٕٗٗىػُُْٖالصاحيب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كالمها، ابن فارس ، الناشر: دمحم علي بيضوف، الطبعة األكىل  (ٔ)
(ُٖٓ.) 
 (.ُْٓالنص كاخلطاب قراءة يف علـو القرآف، دمحم عبدالباسط، ) (ٕ)
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ر من الزمن نسي الواحد منا صاحب التكرار الالشعورية اليت ختتمر فيها أسباب أفعاؿ اإلنساف، فإذا انقضى شط
 .ُكانتهى بتصديق ادلكرر"

 .ِالتثبيت: كقد أشار إليها صاحب خصائص التعبَت القرآين بقولو: أنو "حيوؿ ادلكرر إىل معتقد" -ٖ

الربط كالتماسك:  كحتقق عن طريق "العالقة ادلتبادلة بُت العناصر ادلكونة للنص، بشرط أف يكوف  -ٗ
 .ّبة كركد عالية يف النص، فيحقق السبك عن طريق امتداد العنصر من بداية النص حىت آخرهللعنصر ادلكرر نس

اإلمجاؿ كالتفصيل: كتتم تلك الوظيفة عن طريق أف "يرد منو شيء يكوف بناؤه بطريق اإلمجاؿ  -َُ
على ما سبق كالتفصيل أبف تتقدـ التفاصيل كاجلزئيات يف القرآف فإذا خشي عليها التناسي لطوؿ العهد هبا بٌت 

 ْهبا ابلذكر اجلملي"

 رابعاا: أنواع التكرار: 

يعد التكرار لدل ىاليدام كرقية سلم من أربع درجات " أييت يف أعاله إعادة العنصر ادلعجمي نفسو، يليو 
 .ٓالًتادؼ )أك شبو الًتادؼ(، مث االسم الشامل، كيف أسفل أتيت الكلمات العامة"

(: أم إعادة أعياف األلفاظ، أك تكرار الكلمة نفسها، كيندرج full recurrenceالتكرار الكلي ) -ُ
 حتتو نوعاف: 

ىو تكرار اللفظ مع كحدة مرجعو  ٔ(:the direct repetitionالتكرار ادلباشر للعنصر ادلعجمي ) . أ
ا(... كىذا النوع يشَت إىل أف ادلتكلم يواصل حديثو عن الشيء نفسو، مبا يعٍت استمر  اره )بكوف احلاؿ عليو كاحدن

، يظهر التكرار ادلباشر يف ضوء مستوَّيت عدة: مستول النحو، كمستول الوحدات ادلعجمية يظهر ٕعرب النص

                                                           

 (.ُُِـ، )ََِٓدكم، هنضة مصر، من بالغة القرآف، أمحد ب (ُ)
 (.ّّْ/ُخصائص التعبَت القرآين كمساتو البالغية، عبدالعظيم مطلعي، ) (ِ)
 (.َُٕينظر: نظرية علم النص، حساـ فرج، ) (ّ)
 (.ُٓ/ّالربىاف، الزركشي، ) (ْ)
 (.ٕٗالبديع بُت البالغة العربية كاللسانيات النصية، مجيل عبداجمليد، ) (ٓ)
 (.simple lexcal repetition( التكرار ادلعجمي البسيط )Hoey) يطلق عليو (ٔ)
 (.َُٔعلم لغة النص، عزة شبل، ) (ٕ)
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ادلستول النحو يف تكرار ادلقوالت النحوية؛ كاالسم، الفعل، كيظهر ادلستول ادلعجمي بتكرار الكلمات نفسها أك 
 .ُالتعبَتات

لقصة على مستول السورة الواحدة، كمثاؿ ذلك من مستول كيظهر يل أنو على مستول النحو يسهم يف دتاسك ا
(، كعلى مستول الفعل أقواؿ القوؿ يف ِٓ)مرمي:ًِبًذًٍع النٍَّخلىةً (، كِّ)مرمي:ًجذًٍع النٍَّخلىةً االسم قولو تعاىل: 

مستول  ( العائدة على أـ مرمي عليها السالـ، كعلىّٓ-ّٔ)آؿ عمراف: الىتً قى احلوار القصصي قولو تعاىل: 
)آؿ  ملٍى ديىٍسىٍسًٍت بىشىره كى (، َِ)مرمي: كىملٍى ديىٍسىٍسًٍت بىشىره ادلعجمي يسهم على مستول القصة، كما يف قولو تعاىل:

 (.ْٕعمراف:

(: ادلراد بو تكرار اللفظ مع اختالؼ مرجعو )يكوف احملاؿ عليو homonymyاالشًتاؾ اللفظي ) . ب
، حيث يتكرر استعماؿ كلمتُت بلفظ كاحد كمعنيُت  متعددنا(، كىو تكرار معجمي غَت مقًتف ابلتكرار يف ادلفهـو

، كىذا النوع ال يسهم يف الربط الشكلي أك الداليل، بل خيدـ اجلانب الصويت، كأشار إىل ذلك أنس ِسلتلفُت،
خيتلف مدلولو، الذم يتفق فيو اللفظاف، ك  كادلشًتؾ اللفظي  ىنالك نوعه من التكرار ال إحالة فيو،  فجاؿ بقولو: "

فإنو يسهم يف حتقيق  لكونو عنصرنا غَت زليل،  يتم حتقيق التماسك النصي بسببو  كىذا النوع من التكرار إف مل  
 .ّالتماسك من خالؿ االنسجاـ اإليقاعي كالتناغمي بُت عناصر النص ك مكوانتو

( فاالصطفاء األكؿ غَت االصطفاء ِْ)آؿ عمراف: فىاؾً اٍصطى كىطىهَّرىًؾ كى  اٍصطىفىاؾً ًإفَّ اَّللَّى كمثاؿ ذلك قولو تعاىل: 
الثاين، كيف ذلك يقوؿ الرازم: " اعلم أف ادلذكور يف ىذه اآلية أكال: ىو االصطفاء، كاثنيا: التطهَت، كاثلثا: 
 االصطفاء على نساء العادلُت، كال جيوز أف يكوف االصطفاء أكال من االصطفاء الثاين، دلا أف التصريح ابلتكرير

غَت الئق، فال بد من صرؼ االصطفاء األكؿ إىل ما اتفق ذلا من األمور احلسنة يف أكؿ عمرىا، كاالصطفاء 
 . ْالثاين إىل ما اتفق ذلا يف آخر عمرىا"

                                                           

 (.ِّٔينظر، الداللة كالنحو، صالح الدين حسنُت، ) (ُ)
 (.َُٕعلم لغة النص، عزة شبل، ) (ِ)
 (.ِّٔاإلحالة كأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجاؿ، ) (ّ)
 (.ُِٕ/ٖ الكبَت، الرازم، )التفسَت (ْ)
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: ىو تكرار عنصر سبق استخدامو أبشكاؿ كفئات سلتلفة، ُ(partial recurrenceالتكرار اجلزئي ) -ِ
التكرار اجلزئي ىو مبحث االشتقاؽ عن العلماء القدماء، يرل  ِاللغوم" أك ىو "االستخدامات ادلختلفة للجذر

أف ما دييز االشتقاؽ عن أنواع التكرار األخرل "ىو احتمالية تعدد أطرافو، كإذ ديكن أف يشتق من ادلادة الواحدة 
تداد النص أكثر من اشتقاؽ؛ كمن مث يكوف السبك بُت عدة ألفاظ كليس بُت لفظتُت فقط كحُت تتوزع على ام

كمثاؿ ذلك تكرر جذر )ع ك ، ، ك خيدـ اجلانب الصويت كالداليلّيبدك السبك ادلعجمي شامالن ذلذا االمتداد"
اذ( يف قولو تعاىل:   (.ُٖ)مرمي: أىعيوذي (، ّٔ)آؿ عمراف: أيًعيذيىى

: ىو التكرار الذم خيتلف ْ(a synonym or near – synonymyالًتادؼ أك شبو الًتادؼ ) -ّ
اللفظاف كلكن ادلعٌت كاحد "كيرجع استخداـ الًتادؼ بدالن من التكرار ادلباشر للكلمة إىل نفي الشعور  فيو

ابلضجر كادللل، حيث إف ادلرادؼ ادلستخدـ يضفي على احملتول تنوعنا" ؛ كيقوؿ ابن قتيبة: "إف تكرار ادلعٌت 
كىملٍى أىؾي  ملٍى ديىٍسىٍسًٍت بىشىره كى ك يف قولو تعاىل: كمثاؿ ذل، ٓبلفظتُت يفيد إشباع ادلعٌت؛ أم: حيقق إيضاح ادلعٌت"

 (.ِٔ)مرمي: فػىلىٍن أيكىلًٌمى اٍليػىٍوـى ًإٍنًسيًّا صىٍومناًإينٌ نىذىٍرتي لًلرَّمٍحىًن (، ككذلك قولو تعاىل: َِ)مرمي: بىًغيًّا

أمساء، كمن  (: ىو اسم حيمل أساسنا مشًتكنا بُت عدةa superordinate wordالكلمة الشاملة ) -ْ
مث يكوف شامالن ذلا،.. كذىب جوف الينز إىل أف رلموعة األلفاظ اليت تندرج حتت اسم جيمعها أك يشملها يطلق 

)آؿ اٍمرىأىتي ، فقد تكررت ألفاظ اإلنساف كما يف قولو تعاىل: ٔ(Hyponomyعلها )التواصل( )
 (،ِْعمراف: )آؿًنسىاءً (،ّٔ)آؿ عمراف:اأٍلينٍػثىىكى   الذَّكىري ٍيسى كىاَّللَّي أىٍعلىمي مبىا كىضىعىٍت كىلى  أينٍػثىى(، ّٓعمراف:

 كىلىده:آؿ عمراف(ْٕ ،)بىشىرنا:مرمي(ُٕ،) منا ـه (، ُٗمرمي:) غيالى (، َِ)مرمي:غيالى

                                                           

 Complex lexcal( التكرار ادلعجمي ادلركب)Hoey(، كيطلق عليو )ِّْينظر: يف البالغة العربية كاللسانيات النصية، ) (ُ)

reprtition ) 
 (.ِٖادلرجع السابق، )(ِ)
 (.َُُادلرجع السابق، )(ّ)
 (simple paraphrase( إعادة الصياغة البسيطة )Hoeyيطلق عليو ) (ْ)
 (.ِّْالداللة كالنحو، صالح الدين حسنُت، ) (ٓ)
 (.ّٖالبديع بُت البالغة العربية كاللسانيات النصية، مجاؿ عبداحلميد، ) (ٔ)
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 ًلًلنَّاس:مرمي(ُِ،)ًإٍنًسيًّا :مرمي(ِٔ ،) انى  أىبيوؾً ىىاريكفى مىا كىافى  أيٍختى  (ِٖ)مرمي: أيمُّكً ٍت اٍمرىأى سىٍوءو كىمىا كى
  أيمَّوي مىٍرميىى كى  اٍبنى :ادلؤمنوف(َٓ،) ا  (.ُِ)التحرمي:ابٍػنىتى (،ُٗ)األنبياء: كىابٍػنػىهى

بكثَت عن  (: ىي كلمات فيها من العمـو الشموؿ ما يتسع a general wordsالكلمات العامة ) -ٓ
كتستخدـ كسائل  الكلمات ذلا إحالة عامة،  "ىي رلموعة من أك نقوؿ:  ، ُالشموؿ ادلوجود يف االسم الشامل
آؿ اٍلًمٍحرىابى ، كمثاؿ ذلك كل ما دؿ على مكاف كما يف قولو تعاىل: ِللربط بُت الكلمات يف النص" 

 (.َٓ)األنبياء:رىبٍػوىةو  (،ِِ)مرمي: قىًصيًّا مىكىاانن (، ُٔ)مرمي: اشىٍرًقيًّ مىكىاانن (، ّٕعمراف:

 

 

                                                           

 ادلرجع السابق.(ُ)
 (.َُٖعلم لغة النص، عزة شبل، ) (ِ)
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 (: COLLOCATIONبة اللغوية )املصاحاملطلب السادس: 

 :  .ٔ: لغة: "الصاد واحلاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربتو"مفهوم املصاحبةأوًلا

عرفو ىاليداي ورقية حسن ابعتباره عالقة معجمية داللية، أبنو: "ربط لفظي بني أزواج من اصطالًحا: 
، وكذلك ما ذكره دمحم ٕداللية ديكن إدراكها" –جمية العناصر ادلعجمية تظهر مع بعضها البعض يف عالقة مع

 ، ٖخطايب، أبنو: "ىو توارد زوج من الكلمات ابلفعل أو ابلقوة نظرًا الرتباطها حبكم ىذه العالقة أو تلك"

وابعتباره عالقة معجمية تداولية، أبنو: "ربط معجمي حيث يرتبط عنصر بعنصر آخر من خالل الظهور 
 ، وابعتباره عالقة ٗسياقات متشاهبة"ادلشرتك ادلتكرر يف 

ادلصاحبات ـ)، وىو ادلصطلح األكثر استعمااًل، وعرب عنو حسام فرج ب٘(التضامـ)عرب عنو دمحم اخلطايب ب
 .ٚمن ادلفرتض أن يكون معاداًل للمصطلح معجمي" (تصاحيب)، كما "يرى ال ينز أن مصطلح ٙ(اللغوية

 النص والقصص القرآين:  دور املصاحبة اللغوية يف متاسكاثنياا: 

تعد ادلصاحبة اللغوية من عناصر التماسك النصي على ادلستوى ادلعجمي، فيما يرى بعضهم أهنا األساس يف 
التماسك ادلعجمي، "ادلصاحبة اللغوية سبثل األساس يف التماسك ادلعجمي دبا ربملو من تنوع يف ضروهبا وتعدد 

على  هم إىل كوهنا وسيلةً ض، فيما يذىب بعٛى مستوى النص"يف أمناطها؛ فيحدث ذلك التضام ادلتسع عل

                                                           

 (، مادة )ص ح ب(.ٖٖ٘/ٖمقاييس اللغة، ابن فارس، ) ٔ
 (.ٓٔٔعلم لغة النص، عزة شبل، ) ٕ

 (.ٕ٘لسانيات النص، دمحم خطايب، ) ٖ

 (.ٜٓٔعلم لغة النص، عزة شبل، ) ٗ
 (.ٕٗينظر: لسانيات النص، دمحم خطايب، ) ٘

 (.ٔٔٔنظرية علم النص، حسام فرج، ) ٙ

 (.ٕٕٔ) مٕٚٓٓادلعىن وظالل ادلعىن أنظمة الداللة يف العربية، دمحم دمحم يونس علي، دار ادلدار اإلسالمي، الطبعة الثانية،  ٚ

م،   ٕٕٔٓىـ ٖٖٗٔادلصاحبة اللفظية ودورىا يف سباسك النص، نوال إبراىيم احللوة، رللة الدراسات اللغوية، اجمللد الرابع عشر، العدد الثالث،  ٛ
(ٛٓ.) 
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، ٔادلستوى ادلعجمي الداليل؛ "معجمية الرتباطها ابلداللة على ادلستوى الرأسي، وحنوية بربط ذبميعها الرتكييب"
 فريى أهنا "ربدث من خالل تلبسها للعالقات الداللية ترابطًا منطقًيا خيلق كلية داخل النص، تتسم ابلرتتيب

يعرب عنها –، ولعل ىذا ما دعا سبام حسان إىل فصل ادلصاحبة اللغوية ٕوالتنظيم بني األحداث ادلكونة لو"
 ومها:   ،ٖإىل وجهني -ابلتضام

فتختلف طريقة منها عن األخرى، وديكن أن  ،وىو الطرق ادلمكنة يف رصف مجلة ما ،الوجو األول: التضام
 راسة األساليب الرتكيبية البالغية. يطلق عليها التوارد، وىو بذلك أقرب لد

أو يتناىف معو  ،فيسمى ىنا التالزم ،الوجو الثاين: أن يستلزم أحد العنصرين التحليني النحويني عنصرًا آخر
 ويسمى ىنا التنايف.

بتوارد العناصر مع بعضها البعض، كلما ذكر أحدمها حضر  ةً مشروط تعد عالقة ادلصاحبة اللغوية عالقةً 
د يشكل ذلك صعوبة على ادلتلقي؛ كونو أكثر األنواع صعوبة يف التحليل "لكن القارئ يتجاوز ىذه اآلخر، وق

، ٗالصعوبة خبلق سياق ترتابط فيو العناصر ادلعجمية معتمًدا على حدسو اللغوي، وعلى معرفتو دبعاين الكلمات"
، كما أهنا ال تعد عالقة داخلية يف ٘فهي من العناصر اليت "تتميز بعد افتقارىا إىل مرجعية سابقة أو الحقة"

 بل داخليو يف اللغة ادلشرتكة ذاهتا. ،النص ذاتو

وللمصاحبة دور يف سباسك النص القرآين، ال يقل عن عناصر التماسك األخرى، فالنص القرآين نص زلكم 
جزاء القصة، وكما مرتابط كأمنا ىو سورة واحدة، فبوجود ىذه العالقات من أنواع ادلصاحبة يتكون الرتابط بني أ

أن نسبة ورودىا يف القصة تزيد من مدى سباسك القصة ببعضها، وعلى الرغم من أن التماسك حيدث ببعد 
 اهنا ربقق سباسكً إإال  ،عالقة زبلو من ادلرجعية -كما ذكران سابًقا-ادلسافة بني عناصره، و ادلصاحبة اللغوية 

                                                           

 (.ٓٚ)ادلرجع السابق،ينظر:  ٔ

 (.ٛٚ) ادلرجع السابق، ٕ

 (.ٕٙٔ-ٕٚٔينظر: اللغة العربية معناىا ومبناىا، سبام حسان، ) ٖ

 (.ٕ٘لسانيات اخلطاب، دمحم خطايب، ) ٗ

 (.ٔٔٔنظرية علم النص، حسام فرج، ) ٘
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لعناصر الداللية اليت تكونت لدى ادلتلقي، وكما تسهم يف مجع للنص بقصر ادلسافة بينها، وىذا يعود لعالقات ا
الكاتب وادلتلقي يف ثقافو واحدة سبلك الدالالت ذاهتا، وكما تسهم ادلصاحبة اللغوية يف القصص القرآين، يف 

، فاستعماذلم لكلمة )امرأة(، ابلتاء ادلفتوحة يصاحب السياقات اليت تذكر ةربديد دوال تصاحب سياقات معين
 (.ٖ٘)آل عمران: ِإْذ قَاَلِت اْمرََأُت ِعْمرَانَ يها ادلرأة مع زوجها، كما يف قولو تعاىل: ف

 من أبرزىا:  ،وتؤدي ادلصاحبة اللغوية وظائف

سالمة النص: ضمان التناسب اللغوي وادلعريف بني العناصر ادلتواردة يف وحدة خطابية معينة، وال يقتصر  -ٔ
بل ضمان سالمتو كذلك، فإذا اخرتقت نتج خطاب الحن لغوًًي أو  ،دورىا على ضمان اتساق اخلطاب

 .ٔمعرفًيا

تكثيف ادلعىن وربديد ادلقصد: فـ"رصف ادلفردات ادلتصاحبة يسهم يف تكثيف ادلعىن الداخلي لو، وحيقق  -ٕ
 .ٕالربط ادلعجمي من جانب، ويربز ادلوضوع من جانب آخر"

ري عن ذبارب اجلماعة اللغوية، وقدرهتا على الربط بني اجتماع فكر الكاتب وادلتلقي: فهي "وسيلة للتعب -ٖ
 .ٖاللغة والكون واحلياة" 

الربط: وىي من أىم الوظائف اليت تؤديها، فرتبط النص معجمًيا وداللًيا، وتعدد أنواعها فال خيلو نص  -ٗ
 منها.

 إلفهامالداللية، كما تعمل يف عملية الفهم واابدلتلقي إىل ذاكرتو : فهي تعود انعاش الذاكرة -٘

 :4ضوابط املصاحبة اثلثاا: 

 التضام بني الوحدات الداللية. -

 التقارب ادلكاين بني ادلتصاحبات وال تلزم اجملاورة. -

                                                           

 (.ٖٙٔ، امحد ادلتوكل، )-بنية اخلطاب من اجلملة إىل النص-ينظر: قضاًي اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية   ٔ
 (.ٛٚ) نوال إبراىيم احللوة، ادلصاحبة اللفظية ودورىا يف سباسك النص، ٕ

 .ابقادلرجع الس ٖ
 (.ٕٚادلصاحبة اللفظية ودورىا يف سباسك النص، نوال إبراىيم احللوة، ) ٗ
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 العالقة الداللية بني ادلتصاحبني. -

 تتكون من رأس وذيل. -

 قابلة للفك والتغيري. -

 أنواع املصاحبة اللغوية: رابعاا: 

يء وضده يف النص، ومثال ذلك يف قصة مرمي عليها السالم، قولو التضاد أو التقابل: وىو أن جيمع بني الش -
(، ٕٛ)مرمي:َما َكاَن أَبُوِك اْمرََأ َسْوٍء َوَما َكاَنْت أُمُِّك بَِغيِّا(، ٖٙ)آل عمران:َولَْيَس الذََّكُر َكاأْلُنَثى  تعاىل: 

وىو أن "يؤتى  ،عن التضاد االتقابل فرعً ويعد (، ٕٙ)مرمي:َفُكِلي َواْشَريب وشبو التضاد كما يف قولو تعاىل: 
، ويربز وظيفتو " لتأكيد مشولية ٔمث ما يقابلهما أو يقابلها على الرتتيب" ،متوافقة دبعنيني متوافقني أو معانٍ 

 (.ٖٕ)مرمي:َنْسًيا َمْنِسيِّا، ومثال ذلك قولو تعاىل: ٕادلعىن"

اليت ال تظهر إال مع موضوعات خاصة يهدف الكاتب عالقة الكل ابجلزء واجلزء ابجلزء: وىي من العالقات " -
ذِْع النَّْخَلةِ ، ومثال ذلك قولو تعاىل: ٖهبا إىل تقدمي وصف خاص دلفهوم عام"  ىو(، فاجلذع ٕ٘)مرميِِبِ

 جزء من النخلة.

، وتكمن أمهيتو يف مساعدة "الكاتب على ٗمراعاة النظري "وىي أن جيمع يف الكالم بني أمر وما يناسبو" -
قَاَلْت ِإيّنِ ، ومثال ذلك قولو تعاىل: ٘وىو جزء من ثقافتو ادلشرتكة بينو وبني ادلرسل إليو" ،هار سعة معرفتوإظ

ال  ذةأن االستعا ادلؤمن ابهلل(، دبصاحبة أعوذ للرمحن؛ ألهنا أصل من أصول ٛٔ)مرمي:أَُعوُذ اِبلرَّمْحَ ِن ِمنكَ 
 و.تكون إال ب

 

 
                                                           

 (.ٕٔٔنظرية علم النص، ) ٔ

 .ادلرجع السابق ٕ

 (.ٗٔٔ)ادلرجع السابق،  ٖ

 (.٘ٔٔنظرية علم النص، ) ٗ

 (.ٙٔٔ) ادلرجع السابق،ينظر:  ٘
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 (:Coherenceيل )املبحث الثاين: التماسك الدال

ميثل التماسك الداليل ادلستوى العميق للنص، ونعٍت بو الوسائل اليت تتحقق هبا خاصية االستمرارية يف ابطن 
"اليت تسمح اسك الشكلية يف البنية السطحية؛ النص، وىو التماسك احلاصل يف البنية العميقة ألدوات التم

، فتعطي للنص قوتو؛ فوحدة أي نص ٕتااؿ بُت ادلفاىيم، والعالقات ىي حلقة االٔللنص أبف يفهم ويستخدـ
ال ميكن أف توجد بشكل كاؼ إال مبراعاة بناء قاعدتو الداللية، أما وسائل التماسك الشكلية فهي تسهل على 
السامع التعرؼ على علة بناء القاعدة الداللية يف الناوص وفهم ذلك النص، وقد عرب ىاليداي ورقية حسن عن 

د الداليل بقوذلم إف أفضل ما ينظر إىل النص على أنو وحدة داللية، وحدة ليست يف الشكل، بل يف أمهية البع
، ويكوف "مىت اعتمد أتويل جزء من أجزاء النص على أتويل عنار آخر منو، فال يتسٌت ألوؿ إال ٖادلعٌت

 فالتماسك الداليل عملية يقيمها كل من النص والقارئ مًعا. ٗابلثاين"

نسيب يكوف ابلنسبة إىل سامع وال يكوف ابلنسبة إىل آخر، وكذلك أمر اختباري تشهد على قيامو فهو أمر "
ادلالحظة، وقد يتحقق ابلروابط اللفظية بُت أجزاء النص كما ميكن أف يتحقق دوهنا، وىو يف احلالتُت يعتمد على 

فيكوف النص  framesسمى األطر معرفة السامع ابلعامل الذي حتيل عليو اجلملة أو اجلمل أي معرفتو مبا ي
 . ٘الواحد منسجًما أو غَت منسجم حبسب كوف السامع عارفًا أو جاىاًل بتلك األطر"

ويرى ألدف أف التماسك الداليل يرتبط بطرفُت أحدمها داخل النص وىي األدوات الشكلية، واثنيهما خارج 
دلفهـو السيكولوجي ىو رلموعة من العالقات النص، وىو ما يعرب عنو ابلبعد الربمجايت، فالتماسك الداليل اب

                                                           

 (.ٕٚٔنظرية علم النص، حساـ فرج،) (ٔ)
 (ٕٕٛسلوبيات اللسانية، سعد مالوح، )يف البالغة العربية واأل (ٕ)

 (.ٖٚينظر: مدخل إىل علم اللغة الناي، ترمجة: فاحل العجمي ) (ٖ)
 (ٕٗٔأصوؿ حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية، دمحم الشاوش، ) (ٗ)

 (.ٔٔٔادلرجع السابق، ) (٘)
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ادلفهومية يستخدمها القراء والكتاب يف تعاملهم مع النص، شلا يعطي النص بعًدا برامجاتًيا واضًحا لو، فالعوامل 
 ٔالربامجاتية ادلرتبطة بتكوين النص وتلقيو كانت رلااًل الىتماـ الدراسات الناية ذات الابغة الداللية

ك الداليل متعددة ال ميكن حارىا لتزايدىا مع تعمق الدراسة يف علـو اللساف، والبحث عن ووسائل التماس
الوصل، السياؽ وعلم ادلناسبة، وما يتال هبا، واحلوار، والعالقات أشكاذلا، ومنها: االبتداء واالنتهاء، الفال و 

 الداللية، مثل :اإلمجاؿ والتفايل، والعمـو واخلاوص، والسبب وادلسبب، والتقابل، والًتادؼ، والتضاد.

 .سأعرض لنوعُت من وسائل التماسك الداليل، نظرًا إلمكانية البحث، ومها اإلمجاؿ والتفايل، والسياؽ

 العالقات الداللية: أمهية 

العالقات الداللية ىي عالقات تربط بُت أطراؼ النص دوف وسائل شكلية، مثل عالقة اإلمجاؿ والتفايل، 
والسبب وادلسبب، والعمـو واخلاوص، وىي عالقات متواجدة يف أي نص يعتمد الربط القوي بُت أجزائو، كما 

صل فركزت العالقات الداللية على ادلستوى الداليل يف ذلا دور اإلخبار من أجل حتقيق درجة معينة من التوا
لسانيات النص، ولقد أسهمت يف التماسك وىي عالقات ال تكاد ختلو منها نص حيقق شرطْي اإلخبارية 

 .ٕوالشفافية مستهدفًا حتقيق درجة معينة من التواصل، سالًكا يف ذلك بناء الالحق على السابق

ات القاص القرآين ال يظهر يف حيث ادلعٌت فحسب، وإمنا "من حيث كما أف التماسك الداليل يف عبار 
موسيقاه ذات النربة اخلاصة، والنغمة ادلتناسقة، اليت فيها آتلف وانسجاـ، تتقبلها األذف وتعيها ابدئ ذي بدء، إذ 

ن طريق ، كما تضمن للنص "اتااؿ ادلقاطع ببعضها عٖهبا أتنس، ومن صداىا حتن إىل مساعها واإلصغاء إليها"
 .ٗاستمرار داللة معينة يف ادلقاطع الالحقة"

 

                                                           

 (ٕٚٔينظر: نظرية علم النص، حساـ فرج، ) (ٔ)

 (.ٕٓٚ-ٜٕٙ، دمحم خطايب، )ينظر: لسانيات النص (ٕ)

 (.ٓٚٔاجلانب الفٍت يف قاص القرآف الكرمي، عمر دمحم عمر ابحاذؽ،) (ٖ)
 (.ٕٕٚلسانيات النص، دمحم خطايب، ) (ٗ)
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 املطلب األول: اإلمجال والتفصيل: 

: مفهوم اإلمجال:  أوالا

قاؿ يف أصلو ابن فارس "اجليم وادليم والالـ أصالف: أحدمها جتمع وعظم اخللق، فاألوؿ قولك: أمجلت  لغة:
أهبم ومنو: اجململ: وىو ما ال يوقف على ادلراد منو ، وأمجل األمر: ٔالشيء، وىذه مجلة الشيء، وأمجلتو حالتو"

 .ٕإال ببياف من جهة ادلتكلم 

ويرى العسكري أف ، ٖىو ما خفي ادلراد منو حبيث ال يدرؾ بنفس اللفظ إال ببياف من اجململ: اصطالًحا
 .ٗ"اجململ ما يتناوؿ األشياء أو ينبئ عن الشيء على وجو اجلملة دوف التفايل"

 عليها السالـ يف موضعها من سورة األنبياء وادلممنوف والتحرمي، ويعود سبب إمجاذلا للسياؽ أمجلت قاة مرمي
 الواردة فيو.

َوالَّيِت َأْحَاَنْت فَػْرَجَها فَػنَػَفْخَنا ِفيَها ِمْن ُروِحَنا َوَجَعْلَناَىا َوابْػنَػَها آيًَة  ففي سورة األنبياء يف قولو تعاىل: 
(، وردت يف سياؽ ذكر موجز لقاص األنبياء وما تعلق هبم، وفيو يقوؿ البقاعي: ٜٔء: )األنبيا لِْلَعاَلِمَُت 

، ٘"ىذه القاص وما تقدمها من ىذه السورة، فلذلك اتال بو قولو سلاطًبا دلن قاؿ ذلم: أفأنتم لو منكروف"
ضرب مثل كما  وكوف السياؽ سياؽ ذكر ألنبياء ذكور فعرب عنها ابسم موصوؿ مبهم وىو اليت، كما أنو سياؽ

 ذكران سابًقا.

 َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرمَيَ َوأُمَُّو آيًَة َوآَويْػَنامُهَا ِإىَل َربْػَوٍة َذاِت قَػرَاٍر َوَمِعٍُت  وأمجلت يف سورة ادلممنوف يف قولو تعاىل: 
ل بشرًا، (، "ودلا كاف من ذكر كلهم قد ردوا من جاءىم إلشعارىم استبعادىم؛ ألف يكوف الرسٓ٘)ادلممنوف: 

                                                           

 (، )ج ـ ؿ(.ٗ/ٔينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، ) (ٔ)

 (.ٕٗـ، )ٜٜٛٔىػ ٜٔٗٔة، الطبعة الثانية، الكليات معجم يف ادلاطلحات والفروؽ اللغوية، أبو البقاء الكفوي، ممسسة الرسال (ٕ)

 (.ٕٗٓالتعريفات، الشريف اجلرجاين، ) (ٖ)
 (.ٛ٘/ٔالفروؽ اللغوية، أبو ىالؿ العسكري،) (ٗ)

 (.ٙٚٗ/ٕٔنظم الدرر للبقاعي، ) (٘)
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مع كونو -وكاف بنو إسرائيل الذين أعزىم هللا ونارىم على عدوىم وأوضح ذلم الطريق ابلكتاب قد اختذوا عيسى
إذلًا، اتبع ذلك ذكره تعجيًبا من حاؿ ادلكذبُت يف ىذا الاعود بعد ذلك نزوؿ يف أمر من أرسلوا إليهم،  -بشرًا

ا{ أي بعظمتنا }ابن مرمي{ نسبة إليها حتقيًقا لكونو ال أب وجرت على أيديهم اآلايت ذلدايتهم، فقاؿ: }وجعلن
 .ٔلو، وكونو بشرًا زلمواًل يف البطن مولوًدا ال يالح لرتبة اإلذلية؛ وزاد يف حقيق ذلك بقولو: }وأمو{" 

َفْخَنا ِفيِو ِمْن ُروِحَنا َوَمْرمَيَ ابْػَنَت ِعْمرَاَف الَّيِت َأْحَاَنْت فَػْرَجَها فَػنػَ  وأمجلت يف سورة التحرمي يف قولو تعاىل: 
َا وَُكتُِبِو وََكاَنْت ِمَن اْلَقانِِتُتَ  (، و"بزواج النيب ملسو هيلع هللا ىلص آلسية امرأة فرعوف ومرمي ٕٔ)التحرمي :  َوَصدََّقْت ِبَكِلَماِت َرهبِّ

، ٕوآخرىا يف أزواجو ملسو هيلع هللا ىلص"ابنة عمراف يف اجلنة دار القرار السادلة عن األكدار الزواج األبدي فاار أوؿ السورة 
 وُصرح ابمسها لكوف السياؽ سياؽ ذكر إانث.

 

 مفهوم التفصيل: 

لغة: قاؿ يف أصلو ابن فارس "الفاء والااد والالـ كلمة صحيحة تدؿ على دتييز الشيء من الشيء وإابنتو 
 .ٗويف لساف العرب يعٍت البياف ٖعنو، يقاؿ: فالت الشيء فااًل.

ا: ىو ما "ظهر بو مراد ادلتكلم للسامع؛ من غَت شبهة، النقطاع احتماؿ غَته، بوجود الدليل اصطالحً 
 ٘القطعي على ادلراد"

وأطلقو القزويٍت على اإلطناب، فعرؼ اإلطناب أنو ىو اإليضاح بعد اإلهباـ، لَتى ادلعٌت يف صورتُت سلتلفتُت، 
 . ٔأو ليتمكن يف النفس أفضل دتكن

                                                           

 (.ٛٗٔ/ٖٔنظم الدرر للبقاعي، ) (ٔ)

 (ٕ٘ٔ/ٕٓادلرجع السابق، ) (ٕ)

 ص ؿ(. (، )ؼ٘ٓ٘/ٗمقاييس اللغة، ابن فارس، ) (ٖ)
 (، )ؼ ص ؿ(ٕٗ٘/ٔٔلساف العرب، ابن منظور، ) (ٗ)

 ٗٓٗٔميزاف األصوؿ يف نتائج العقوؿ، عالء الدين السمرقندي، حتقيق: دمحم زكي عبد الرب، مطابع الدوحة احلديثة، قطر، الطبعة األوىل،  (٘)
 (.ٖٔ٘/ٔـ، ) ٜٗٛٔىػ
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عليها السالـ يف سورة آؿ عمراف ومرمي، إال إف أجزاء التفايل اختلفت ففي سورة آؿ فالت القاة مرمي 
عمراف ذكر مشهد والدهتا ومشهد النذر، ومشهد قبوؿ هللا ذلا وكفالة زكراي ذلا، مشهد التبشَت بعيسى عليو 

شهد احلمل والوضع، السالـ، ويف سورة مرمي ذكر مشهد االنتباذ، ومشهد حوار مرمي مع جربيل عليو السالـ، وم
 ومشهد عودهتا لقومها، ومشهد تاديقها حبديث عيسى عليو السالـ.

إمجاؿ مشهد اإلحااف يف كل من سورة األنبياء، وادلممنوف، والتحرمي، ومت تفايلو وتبُت ادلقاود منو يف سورة 
وابتعادىا عن قومها ض، مرمي من استعاذهتا حينما رأت جربيل عليو السالـ، ودتنيها ادلوت عندما أاتىا ادلخا

 ذكر وكذلك إمجاؿ كوهنا وابنها آية للعادلُت وتفايل آيتها ابحلمل بعيسى عليها السالـ مُت غَت، وخوفها منهم
 .يف سورة مرمي عليها السالـ

بدليل قبوؿ  ٕكما ساعد التفايل يف تفسَت االنتباذ يف سورة مرمي يف حتديد سبب االنتباذ، وىو "التعبد هلل"
 ذلا يف النذر، وكذلك حرصها على اختيار جهة الشرؽ يف )مكااًن شرقًيا(.هللا 

َوِإْذ قَاَلِت وعلى مستوى السورة قد أييت التفايل أواًل مث اإلمجاؿ كما يف سورة آؿ عمراف يف قولو تعاىل: 
(، فجاء تفايل معٌت االصطفاء ٕٗ) َساِء اْلَعاَلِمُتَ اْلَماَلِئَكُة اَي َمْرمَيُ ِإفَّ اَّللََّ اْصطََفاِؾ َوَطهََّرِؾ َواْصطََفاِؾ َعَلى نِ 

، وجاء تفايل التطهَت يف قاتها من -وهللا أعلم–األوؿ يف السياؽ السابق يف اصطفى هللا ذلا من آؿ عمراف 
وىو اصطفاء مرمي عليها السالـ على نساء سورة مرمي، وجاء تفايل معٌت االصطفاء الثاين يف السياؽ الالحق 

 .العادلُت

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

 (.ٜٙٔ/ٖ، حتقيق: دمحم عبد ادلنعم خفاجي، دار اجليل، بَتوت، الطبعة الثالثة، )اإليضاح يف علـو البالغة، جالؿ الدين القزويٍت الشافعي (ٔ)

 (ٜٓ/ٔٔوذىب السُّدِّي إىل أف سبب االنتباذ ىو التطهَت من احليض، ينظر: جامع البياف عن أتويل آي القرآف، ) (ٕ)
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 اثنياا: دور اإلمجال والتفصيل يف متاسك القصص القرآين: 

إلمجاؿ والتفايل من العالقات الداللية ادلهمة يف القاص القرآين، فهو يلعب دورًا مهًما يف عملية ترابط 
ا، القاة القرآنية يف تكرارىا ويعمل من جهة أخرى يف تفسَت القرآف ابلقرآف، فالبالغيوف مسوه إطنااًب ومفسرً 

 فالتفايل عملية إيضاح وبياف دلا أهبم يف اجململ فيما يشتبو على القارئ.

فالنص يبدأ بفكرة مث يعود تناوذلا بشكل رلمل، أو العكس، فاإلمجاؿ حيتوي على العناصر الرئيسية للقاة 
ملة أو مفالة ، وقد يمتى ابلقضية رلٔالكربى يف عامة النص القرآين، "واألمر يشبو تقدمي النتيجة على السبب"

 ليدعم السياؽ الواردة فيو أو اجلزء الذي حتتلو من السورة.

والغالب يف ىذه العالقة وقع اجململ قبل ادلفال لكن قد يتقدـ ادلفال لتحقيق غاية معينة وىي ما عرب عنها 
 .ٕابن عاشور بقولو: " لإلمجاؿ بعد التفايل وقًعا من نفوس السامعُت"

ـ طريًقا واحًدا من حيث الطوؿ والقار واإلمجاؿ والتفايل، ويظهر يل أف اإلمجاؿ والقاة القرآنية مل تلتز 
 والتفايل يف القاة القرآنية على قسمُت: 

األوؿ: قسم عاـ على مستوى القاة يف القرآف الكرمي: ويظهر يف اإلمجاؿ يف مواضع يفسرىا التفايل يف 
تلك الفراغات، وىو ىدؼ تداويل يقـو إبنعاش  َملءيف  مواضع أخرى من القرآف الكرمي، ويربز ىنا دور القارئ

ذاكرة القارئ مبأل الفراغ، أو تنشيطها ابلبحث عن ما ميأل الفراغ فيبحث عن ما يفسر ىذا اإلمجاؿ فيما تبقى 
 من القرآف أو يف السنة النبوية ابعتبارىا ادلفسر الثاين للقرآف.

ويظهر فيها اجلزء من القاة تباًعا لسياؽ السورة الواردة الثاين: قسم خاص على مستوى القاة يف السورة: 
فيها شلا يميد موضعها يف السياؽ، فما يلزمها ما يميدىا من إمجاؿ أو تفايل يرد، فادلقاـ يف سورة التحرمي 

                                                           

 (.ٙٗٔنظرية علم النص، حساـ فرج) (ٔ)

 .(ٕٖٓ/ٔالتحرير والتنوير، ابن عاشور، ) (ٕ)
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، يستدعي اإلمجاؿ ألنو مقاـ ضرب مثل، وادلثل نوع من اإلجياز لقلة ألفاظو وكثرة معانيو، "وىو علم منفرد بنفسو
 .ٔال يقدر على التارؼ فيو إال من اجتهد يف طلبو حىت أحكمو، وابلغ يف التماسو حىت أتقنو"

ـَ َونُوًحا َوآَؿ  وكذلك ما ورد من تفايل بعد إمجاؿ اصطفاء آؿ عمراف يف قولو تعاىل:  ِإفَّ اَّللََّ اْصطََفى آَد
"ولذلك عرفت أـ مرمي يف ىذا اخلطاب أبهنا امرأة عمراف (، ٖٖ )آؿ عمراف: ِإبْػرَاِىيَم َوآَؿ ِعْمرَاَف َعَلى اْلَعاَلِمُتَ 

 .ٕليلتئم التفايل جبملتو السابقة"

 

                                                           

 (.٘/ٔمجهرة األمثاؿ، أبو ىالؿ العسكري، دار الفكر، بَتوت، ) (ٔ)

 (.ٖٓ٘/ٗنظم الدرر للبقاعي، ) (ٕ)
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 (Context)املطلب الثاين: السياق 

: مفهوم السياق:  أوًلا

لغًة: تنبو ابن فارس دلا ػلملو ىذا األصل من معٌت فقال فيو: "السُت والواو والقاف أصل واحد، وىو َحْدُو 
 .ٔساق لئلنسان وغَته، واجلمو سوق، إظلا مسيت بذلك ألن ادلاشي ينساق عليها"الشيء .. وال

وىو عند الزسلشري "يسوق احلديث أحسن سياق، وإليك يساق احلديث، وىذا الكبلم مساقة إىل كذا، 
 .ٕوجئتك ابحلديث على سوقو: على سرده"

هم على إثر بعض، ليست بينهم ولدت فبلنة ثبلثة بنُت على ساٍق واحٍد، أي بعضوىو عند اجلوىري "
 فالسياق يف اللغة يدل على التتابع ادلنتظم تتابع احلديث أو األحداث، دون انقطاع.، ٖجارية"

 اصطبلًحا: 

تعدد ، ولعل أحد األسباب تعاريفويعد السياق كأغلب ادلصطلحات احلديثة اليت مل جتد حتديًدا دقيًقا، فكثرت 
لوم القرآن، وكذلك تفاوت التعاريف حسب مفهومو لدى القدماء واحملدثُت رلاالتو من اللغوية والببلغية وع

 والعرب والغرب.

عند اللغويُت القدامى، فالنظم لديهم ىو: "توخي معاين النحو  ٗيرى البعض أن السياق قريب من معٌت النظم
دة سلًكا ينظمها، وجامًعا وأحكامو فيما بُت الكلم، وأان إن يقينا الدىر جتهد أفكاران حىت نعلم، للكلم ادلفر 

 .٘غلمع مشلها ويؤلفها، وغلعل بعضها بسبب من بعض"

                                                           

 (، )س و ق(.ٚٔٔ/ٖمقاييس اللغة البن فارس ) (ٔ)
 (، )س و ق(.ٗٛٗ/ٔأساس الببلغة للزسلشري ) (ٕ)
 (، )س و ق(.ٜٜٗٔ/ٗالصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، اجلوىري ) (ٖ)
امعة فت اآلراء بُت الًتادف وعدمو، ينظر: السياق القرآين وأثره يف الًتجيح الداليل، ادلثٌت عبد الفتاح زلمود، رسالة دكتوراه، األردن، جاختل (ٗ)

 (.٘ٔم، )ٕ٘ٓٓىـ ٕٙٗٔالَتموك، تفسَت وعلوم القرآن، 
 (.ٕٜٖدالئل اإلعجاز، اجلرجاين، ) (٘)
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فيما يرى البعض أنو قد يلتبس مصطلح السياق مبصطلح ادلقام، وىو ما شاع عند العرب قدؽلًا يف الدراسات 
الفرق، الببلغية، يف حُت شاع عند احملدثُت الغرب خصوًصا مصطلح السياق، وقد أشار دتام حسان إىل ىذا 

فهو يرى أن االختبلف بُت ادلصطلحُت يكمن يف معرفة ما تنطوي عليو الثقافة، بقولو: "لقد فهم الببلغيون 
، فهذه ادلقامات ظلاذج «لكل مقام مقال...»رلرًدا، مث قالوا: ادلقام أو مقتضى احلال، فهًما سكونًيا قالبًيا ظلطًيا 

فالذي أقصده ( Staticصبح ادلقام عند الببلغيُت سكونًيا )رلردة، وأطر عامة، وأحوال ساكنة...، وهبذا ي
ابدلقام ليس إطارًا وال قالًبا، وإظلا ىو مجلة ادلوقف ادلتحرك االجتماعي الذي يعترب ادلتكلم جزًءا منو، كما يعترب 

َت ( وذلك أمر يتخطى رلرد التفكSpeech eventالسامع والكبلم نفسو، وغَت ذلك شلا لو اتصال ابدلتكلم )
يف موقف ظلوذجي ليشمل كل عملية اتصال...، وعلى الرغم من ىذا الفارق بُت فهمي وفهم الببلغيُت 

 Context ofللمصطلح الواحد، أجد لفظ ادلقام أصلح ما أعرب بو عما أفهمو من ادلصطلح احلديث )

situation "دلقام.ويدل نصو كذلك على أنو يفضل استعمال مصطلح أ( الذي يستعملو احملدثون 

، ويرى صاحب اسًتاتيجيات اخلطاب أن مصطلح ٖبـ)القرينة احلالية( ، وقد يسمىٕوقد يسمى ابلظروف
السياق ىو ادلصطلح األنسب؛ لداللتو على ادلمارسة ادلتصلة للفعل اللغوي الذي يتجاوز رلرد التلفظ ابخلطاب، 

 .ٗمناسبتو التداوليةبدًءا من حلظة إعمال الذىن للتفكَت يف إنتاجو، مبا يضمن حتقيق 

أن كبلم العرب يصحح بعضو بعًضا، ويرتبط أولو آبخره، وال يعرف معٌت أشار إليو ابن األنباري بقولو: "و 
 .٘اخلطاب منو إال ابستيفائو"

وقد تولد اىتمام اللغويُت احملدثُت من العرب بدراسة السياق بعد أتثرىم بنظرية فَتث السياقية؛ ألهنم تلقوا 
على يديو بشكل مباشر أو غَت مباشر مثل: دتام حسان، وكمال بشر، فهو عند دتام حسان "ادلكان ىذا العلم 

                                                           

 (.ٖٗٓ-ٖٖٓاألصول، دتام حسان، ) (ٔ)
 (ٔٗاذلادي بن ظافر الشهري، ) ر: اسًتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، عبدينظ (ٕ)
 (.ٕٛٛم، )ٜٗٛٔمعجم ادلصطلحات العربية يف اللغة واألدب، رلدي وىبة وكامل ادلهندس، مكتبة لبنان، الطبعة الثانية،  (ٖ)
 (.ٔٗري، )اسًتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، عبد اذلادي بن ظافر الشه (ٗ)
 (.ٕم، ) ٜٚٛٔىـ  ٚٓٗٔاألضداد، ابن األنباري، حتقيق: دمحم أبو الفضل، ادلكتبة العصرية، لبنان،  (٘)
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الطبيعي لبيان ادلعاين الوظيفية للكلمات؛ فإذا اتضحت وظيفة الكلمة، فقد اتضح مكاهنا يف ىيكل األقسام اليت 
 . ٔتنقسم الكلمات إليها"

ـهناك لغويون يستبعدون السياق؛ "لوجود مصاعب يف الربط والسياق كأي نظرية قد يبلقي قبواًل أو عدمو، ف
، وقد رد ابدلر على كل من رفض السياق ٕبُت ادلفهوم وما يشَت إليو يف العامل الواقعي أو العامل غَت اللغوي "

بقولو:" من السهل أن نسخر من النظرايت السياقية وأن نرفضها ابعتبارىا غَت عملية، لكن من الصعب أن نرى  
ؽلكننا أن نرفضها دون إنكار احلقيقة الواضحة اليت تقول أبن معٌت الكلمات واجلمل يرتبط بعامل  كيف

 .ٖالتطبيق"

 فيما يعيد دتام حسان تعريفو للسياق يف كتابو اجتهادات لغوية، ابلنظر لو من انحيتُت: 

ذه الزاوية يسمى )سياق الناحية األوىل: توايل العناصر اليت يتحقق هبا الًتكيب والسبك، والسياق من ى
النص(. الناحية الثانية: توايل األحداث اليت صاحبت األداء اللغوي، وكانت ذات عبلقة ابالتصال، ومن ىذه 

 .ٗ الناحية يسمى السياق )سياق ادلوقف(

ويعرفو اللغوي ادلغريب بودرع إبطار ظلوذجي على أنو: إطار عام تنتظم فيو عناصر النص ووحداتو اللغوية، 
قياس تتصل بوساطتو اجلُمل فيما بينها وتًتابط، وبيئة لغوية وتداولية ترعى رلموع العناصر ادلعرفية اليت يقدمها وم

 .٘النص للقارئ، كما أنو الصورة الكلية اليت تنظم الصور اجلزئية، وال يفهم كل جزء إال يف موقعو من الكل

حتدثوا عنو بطريقتُت: "حدثوا عنو بعبارات عامة من  ومل يغب السياق عن النحاة القدامى وعلماء البيان، وقد
قبيل ادلقام وشهادة احلال، وحدثوا عنو على ابب التمثيل يف تك السياقات مبثل قوذلم كأن تكون، وكأن يكون 

 .ٔادلخاطب"

                                                           

 (.ٕٓٓ-ٜٜٔمناىج البحث يف اللغة واألدب، دتام حسان، مكتبة األصللو ادلصرية، ) (ٔ)
 (ٖ٘الداللة والنحو، صبلح الدين صاحل حسنُت، ) (ٕ)
 (ٓٛم، )ٜٜ٘ٔ، ابدلر، ترمجة: صربي إبراىيم السيد، دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، علم الداللة إطار جديد (ٖ)
 (.ٖٕٚينظر: اجتهادات لغوية، دتام حسان، ) (ٗ)
 (ٕم، )ٕٗٔٓينظر: النص القرآين ومنهج السياق، عبد الرمحن بو دراع، ْتث منشور على الشبكة العنكبوتية،  (٘)
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 ومفهوم السياق عند ادلفسرين ذىب إىل منظورين: 

 منهم من عرفو ضمن حدود السابق والبلحق:  -

 .ٕلو أبنو "بيان الكلمة أو اجلملة القرآنية منتظمة مع ما قبلها وما بعدىا"منها تعريفهم 

وكذلك تعريفهم "تتابع ادلعاين وانتظامها يف سلك األلفاظ القرآنية، لتبلغ غايتها ادلوضوعية يف بيان ادلعٌت 
 .ٖادلقصود، دون انقطاع أو انفصال"

 ومنهم من عرفو تعريًفا شامبًل:   -

 .ٗأبنو"مراعاة ادلعٌت احلقيقي واجملازي ومراعاة التأليف والغرض الذي سيق لو الكبلم" كتعريف الزركشي لو

ومنها تعريفهم لو أبنو "ما ػليط ابلنص من عوامل داخلية أو خارجية، ذلا أثر يف فهمو من سابق أو الحق 
خاَطب، والغرض الذي سيق لو، واجلو الذي نزل فيو"

ُ
 .٘بو، أو حال ادلخاِطب، وادل

لك تعريفو أبنو "ادلعٌت الذي يسلك مجيع النص القرآين مبا ال يتناقض مع ما ثبت تعلقو بو من قرائن وكذ
 .ٙوأحوال معتربة"

وعده السيوطي من الشروط الواجبة على ادلفسر بقولو: "وعليو مبراعاة ادلعٌت احلقيقي واجملازي ومراعاة التأليف 
 .ٚفردات"والغرض الذي سيق لو الكبلم وأن يؤاخي بُت ادل

                                                                                                                                                                                                         

 (.ٖٙٔلشاوش، )أصول حتليل اخلطاب، دمحم ا (ٔ)
، أمحد اليف ادلطَتي، رسالة ماجستَت، اجلامعة -دراسة موضوعية حتليلة–داللة السياق القرآين يف تفسَت أضواء البيان للعبلمة الشنقيطي  (ٕ)

 (.ٗٔم، )ٕٚٓٓاألردنية، الدراسات العليا، األردن، 
 .(ٗٔ) ،مودالسياق القرآين وأثره يف الًتجيح الداليل، ادلثٌت عبد الفتاح زل (ٖ)
 (ٕٕٚ/ٗالربىان، الزركشي، ) (ٗ)
ود، السياق القرآين وأثره يف تفسَت ادلدرسة العقلية احلديثة، سعد بن دمحم بن سعد الشهراين، كرسي القرآن الكرمي وعلومو، جامعة ادللك سع(٘)

 (.ٜٕىـ، )ٖٙٗٔالرايض، الطبعة األوىل، 
 (.٘ٔم، )ٕٕٔٓ-ٗ+ٖ، العدد: ٕٛ أبو زيد، رللة جامعة دمشق، اجمللد: الًتجيح بُت داللة السياق وسبب النزول، دمحم (ٙ)
 (ٕٕٚ/ٗاإلتقان، السيوطي، ) (ٚ)
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وىو عند الشافعي "وتبتدئ الشيء من كبلمها يبُت أول لفظها فيو عن آخره، وتبتدئ الشيء يبُت آخر 
ويعٍت بو السياق اللغوي سياق النص، ويعد الشافعي أول واضع دلصطلح السياق مبفهومو  ٔلفظها منو عن أولو"

 اللغوي.

وقد ذكران سابًقا أنو يفضل مصطلح  -ادلقاموقد خلص دتام حسان أكثر الشروط اليت تصب يف السياق و 
 وىي: ٕاحمليط ابلنص القرآين اليت ال بد للمفسر من الوعي هبا -ادلقام

 أال يغفل عن بعضو يف تفسَت بعض.  -

 أال يغفل عن السنة يف تفسره. -
 أن يعرف أسباب النزول. -

 أن يعرف النظم االجتماعية عند العرب. -

 .ٖم( بقولو: "ال ينبغي دلن يتصدى لتفسَت آية أن يغفل عن مقامها"واختصر ىذه الشروط يف كلمة )ادلقا

 .ٖمقامها"
وقد ظهر اىتمام ادلفسرين وعلماء القرآن ابلسياق منذ القدم، وتنبهوا إىل دوره البارز يف التفسَت وفهم النص 

بو الربىان، القرآين فعدوه وسيلة من وسائل التفسَت والتأويل، مثل الزسلشري يف كتابو الكشاف، والزركشي يف كتا
 والسيوطي يف كتابو اإلتقان يف علوم القرآن.

 اثنياا: السياق يف الدرس اللساين احلديث:

ومن ىنا  ٗأدرك الدارسون أبن "ادلعضلة احلقيقية اليت تواجو اللغويُت تتمثل يف تركيزىم الزائد على الكلمات"
ي( الذي يرى أن استيعاب معاين ادلفردات بدأت احملاوالت، فظهرت فكرة السياق مع اإلنثربولوجي )مالينوفسك

                                                           

 (.ٓ٘م، )ٜٓٗٔىـ ٖٛ٘ٔالرسالة، أبو عبد هللا الشافعي، حتقيق: أمحد شاكر، مكتبو احلليب، مصر، الطبعة األوىل،  (ٔ)
 (.ٖٛٗاللغة العربية معناىا ومبناىا، دتام حسان، ) (ٕ)
 ادلرجع السابق. (ٖ)
 (ٕٗٔم، )ٕٚٓٓاللغة يف الثقافة واجملتمع مع تصور مبدئى دلشروع أطلس اللهجات اإلجتماعية ىف مصر، زلمود أبو زيد، دار غريب،  (ٗ)
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،  ٔواجلمل ال يكون إال ابلرجوع إىل معاينة الوظائف اليت تؤديها يف السياقات ادلوقفية اخلاصة اليت تستعمل فيها
( Firthمث تطورت وتوسعت لتصبح نظرية لغوية قائمة يف الدراسات اللسانية احلديثة؛ ارتبطت ابللغوي فَتث )

 السياقية. مسيت ابلنظرية 

( يف Firthوتعد نظرية السياق ىي حجر األساس يف ادلدرسة اللغوية االجتماعية اليت أسسها فَتث )
بريطانيا، واليت وسع فيها نظريتو اللغوية مبعاجلة مجيع الظروف اللغوية لتحديد ادلعٌت، ومن مث حاول إثبات صدق 

ابدلنهج السياقي الذي وضع أتكيًدا كبَتًا على  لندنمدرسة  فقد عرفت ٕادلقولة أبن "ادلعٌت وظيفة السياق" 
، وعلى الرغم من وجود العديد من ادلناىج اللغوية الغربية ادلختلفة لدراسة ادلعٌت إال أهنا ٖالوظيفة االجتماعية للغة

 مل تستطع أن تقدم السياق ابدلفهوم الذي حتدد على يد فَتث وأصبح نظرية داللية متكاملة .

ث أبنو مدين دلالينوفسكي ولكنو شعر أن سياق احلال عنده مل يكن مناسًبا دلدخل لغوي وقد اعًتف فَت 
مضبوط وزلكم ....."سياق احلالة ابلنسبة إىل مالينوفسكي جزء من العملية االجتماعية اليت اعتربىا مستقلة عن 

ضل فَتث أن ينظر إىل سلسلة منتظمة من األحداث )وىي رلموعة األحداث الواقعية والقابلة للمبلحظة( وف
سياق احلال على أنو جزء من أداة اللغوي مثل ادلقوالت النحوية.. فَتى أن السياق جزٌء من أدوات اللساين أو 
أنو أحد جوانب الوصف الفٍت، والنحو تكنيك آخر لو مستوى سلتلف ولكن لو نفس الطبيعة التجريدية، وكانت 

 .ٗساليب اليت تتعاون كلها لتحديد ادلعٌت"اللسانيات ابلنسبة لو نوًعا من تسلسل األ

                                                           

 (.ٛٚٔم، )ٕ٘ٓٓاللسانيات النشأة والتطور،أمحد مؤمن، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة الثانية،  (ٔ)
ىـ، نقبًل عن: أصول النظرية ٚٓٗٔ، ٚاق وأثرىا يف األساليب العربية، دردير دمحم أبو السعود، رللة كلية اللغة العربية أبسيوط، عدد داللة السي (ٕ)

 (.ٖالسياقية احلديثة عند علماء العربية ودور ىذه النظرية يف التوصل إىل ادلعٌت، دمحم سامل صاحل، الشاملة الذىبية )

 .مٜٙٛٔمكتبة الشباب،  ،لغة، ستيفن أودلان، ترمجة كمال بشردور الكلمة يف ال (ٖ) 
 (.ٚٚينظر: علم الداللة ابدلر ) (ٗ)
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رد االعتبار لسياق احلال/ ادلوقف بدراستو  ،ٔوحينما بدأت التداولية "تدرس ادلعٌت يف ضوء ادلوقف الكبلمي"
يف إطار ادلوقف الكبلمي ادلتكون من ادلتخاطبُت وسياق الكبلم واذلدف من الكبلم، وتدرس الظواىر )اإلحالة 

 .ٕمات اإلخبارية داخل الكبلم وأفعال الكبلم واالستلزام احلواري(واالقتضاء وادلعلو 

( أبنو: Conrad( الذي عرفو كونرد )contextلفظ السياق يستعمل مقاببًل للمصطلح اإلصلليزي )و 
حدة اللغوية سواٌء أكانت كلمة أو مجلة يف إطار من العناصر اللغوية أو غَت "احمليط اللغوي الذي تقع فيو الو 

 .ٖة"اللغوي

ويقول بروس أنغام أن "السياق يعٍت واحًدا من اثنُت: أواًل: السياق اللغوي وىو ما يسبق الكلمة، وما يليها 
، إًذا ٗمن كلمات أخرى، واثنًيا: السياق غَت اللغوي: أي الظروف اخلارجية عن اللغة اليت يرد فيها الكبلم"

 غوية.السياق لديهم ىو احمليط الداخلي واخلارجي للوحدة الل

ويعد السياق من أىم مبادئ التماسك الداليل لدى براون ويول؛ ألنو يؤدي دورًا فعااًل يف أتويل اخلطاب، 
 .٘ويرى ىاؽلس أنو ذو دور مزدوج؛ ألنو ػلصر التأويبلت ادلمكنة ويدعم التأويل ادلقصود

ثل كل خيط فيو إحدى ىذه عبلقات السياق بنسيج العنكبوت الواسع ادلتعدد األبعاد ؽلشبو جون الينز قد و 
فيما  ٙالعبلقات ودتثل كل عقدة فيو وحدة معجمية سلتلفة وأنو يستحيل إعطاء معٌت كلمة دون وضعها يف نص

 .ٚصرح جون الينز يف هناية ادلطاف أبنو "ال ؽلكن إعطاء جواب بسيط عن السؤال: ما السياق؟"

                                                           

 (.ٜٓٔالداللة والنحو، صبلح الدين صاحل حسنُت، ) (ٔ)
 (.ٕٜٔادلرجع السابق، ) (ٕ)
 (.ٔ٘ىـ، )ٕٗٗٔادلكرمة،  داللة السياق، ردة هللا الطلحي، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية، مكة (ٖ)
 ادلرجع السابق. (ٗ)
 (.ٕ٘ينظر: لسانيات النص، دمحم خطايب، ) (٘)
 (ٕٕٕينظر: اللغة وادلعٌت والسياق، جون الينز، ) (ٙ)
 ا للسياق.(، وعلى الرغم من أنو ألف الكتاب مبسمى )اللغة وادلعٌت والسياق( إال أنو مل ػلدد مفهوًما واضحً ٕٕٗاللغة وادلعٌت والسياق، ) (ٚ)
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ت اخلارجية، وإنتاج النصوص واستقباذلا، ( ويتضمن الدالالcontextوفرق ديبوجراند بُت مصطلحُت: )
 . ٔ( الذي يتضمن فيها مكوانت قواعد وضلوية ودالالت داخلية وصرف وأصواتco-textو)

إن الكلمة إذا وقعت يف الوحدة اللغوية قيمتها فيقول: " ويرى دي سوسَت أن السياق ىو الذي يكسب
، وأشار كذلك ٕق وما ىو الحق هبا أو لكليمها مًعا"سياق ما ال تكتسب قيمتها إال بفضل مقابلتها دلا ىو ساب

بيرب جَتو إىل أعلية السياق، وأنو ىو الذي يعطي الوحدة اللغوية ادلعٌت، فيقول: "ال يصح إغفال السياق الذي 
، وىذا ما أشار إليو فندريس كذلك ٖترتبط بو" يترد فيو الكلمة ألن الكلمة تنهل معناىا من السياق الذ

ا ىو الذي ؼللص الكلمة من الدالالت ادلاضية اليت تدعها الذاكرة تًتاكم عليها، وىو الذي ؼللق "السياق أيضً 
 .ٗذلا قيمة حضورية"

وأشار براون ويول إىل دور السياق يف عملية الفهم بقوذلم: " ومن الوحدات اللغوية اليت تتطلب أكثر من 
«. ىنا، اآلن، وأان، وأنت، وىذا...»ات اإلشارية مثل: غَتىا معلومات عن السياق ليتيسر لنا فهمها نورد األدو 

فإذا أردان أن نفهم مدلول ىذه الوحدات إذا ما وردت يف مقطع خطايب استوجب ذلك منا معرفة ىوية ادلتكلم 
، فبل ؽلكن استبعاد السياق عن الدراسات الداللية النصية، ٘وادلتلقي واإلطار الزماين وادلكاين للحدث اللغوي"

ا دلا ذىب إليو بعض اللسانُت بعذر الصعوبة العلمية والنظرية البالغة التعقيد يف السياق، متناسُت أنو ال خبلفً 
 .ٙؽلكن معرفة معٌت اللفظ بعزلو عن السياق، فإن احلروف وبعض الكلمات ليس ذلا معٌت خارج السياق

                                                           

 ( اذلامش.ٜٔينظر: النص واخلطاب واإلجراء، دتام حسان، ) (ٔ)
م، ٜ٘ٛٔدروس يف األلسنية العامة، فردينان دي سوسَت، تعريب: صاحل الفرمادي ودمحم الشاوش، ودمحم عجينة، الدار العربية للكتاب،  (ٕ)
(ٔٛٙ.) 
 (.ٙ٘م، )ٜٛٛٔطبلس، دمشق، الطبعة األوىل، ينظر: علم الداللة، بيَت جَتو، ترمجة: منذر عياشي، دار  (ٖ)
 (.ٖٕٔم، )ٕٗٔٓاحلميد الدواخلي ودمحم القصاص، ادلركز القومي للًتمجة،  اللغة، فندريس، ترمجة: عبد (ٗ)
 (.ٖ٘حتليل اخلطاب، الزليطٍت والًتيكي، ) (٘)
 (.ٚ٘ينظر: علم الداللة ابدلر ) (ٙ)
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ون الينز أنو: " ال ؽلكن فهم ولعل سبب تعدد التقسيمات يف السياق يعود لؤلقوال السابقة وكذلك قول ج
أية كلمة على ضلو اتم مبعزل عن الكلمات األخرى ذات الصلة هبا واليت حتدد معناىا، فمعٌت الكلمة يتعدد تبًعا 

 لتعدد السياق الذي وقعت فيو، وما زال البحث يف السياق يتطور ويضم ما مل يكن يضمو يف مبلزلو األوىل.

ما ؽللكان عبلقة تبلزم، حيث يقول جون الينز: "إن النص وزلتوايتو إظلا علا وتتمثل أعلية النص ابلسياق أبهن
أمران متكامبلن، فكبلعلا يعضد اآلخر ويقويو، ومن مث فإن النصوص تعد مكوانت للسياقات اليت تظهر فيها، 

دثون والكتاب أما السياقات فيتم تكوينها وحتويلها وتعديلها بشكل دائم بواسطة النصوص اليت يستخدمها ادلتح
 .ٕ، وىذا ما ذىب إليو براون ويول أيًضا بقوذلم:  "إن النص ؼللُق سياقو اخلاص بو"ٔيف مواقف معينة"

وىذا ما خلص إليو ىاليداي ورقية حسن ابلقول إن مصطلح السياق مع النص علا مظهران للعملية نفسها، 
يصاحب النص أشياء كثَتة، لغوية  فهناك نص، وىناك نص آخر مصاحب لو وىو السياق، وتشمل فكرة ما

، ويذىب ىاليداي إىل أن النص ىو اللغة اليت ختدم غرًضا يف ٖوغَت لغوية، يف البيئة العامة اليت يظهر فيها النص
فإنو يف احلقيقة نظام من ادلعاين دتت  ،لً أن النص يظهر يف شكل كلمات أو مجإطار سياق ما، وعلى الرغم من 

 .ٗة اللغوية من أجل استنطاقها لكشف ادلعاين الداخلة فيهابررلتها يف نظام الشفر 

ويقًتح الشاوش صياغة للعبلقة بُت النص والسياق بقولو "يتكفل نص اخلطاب مبا غاب يف السياق ادلادي، 
والعكس صحيح: فالسياق يتكفل مبا غاب من نص اخلطاب، ويتم التواصل مىت حدث توازن بُت السياق ونص 

 .٘اخلطاب"

ذىب دمحم خطايب إىل أنو ؽلكن فصل النص عن سياقو بقولو: "اخلطاب القابل للفهم والتأويل ىو فيما ي
اخلطاب القابل ألن يوضع يف سياقو...، إذ كثَت ما يكون ادلتلقي أمام خطاب بسيط للغاية من حيث لغتو، 

                                                           

 (.ٕ٘ٔ، )ينظر: اللغة وادلعٌت والسياق، جون الينز (ٔ)
 (.ٓٙحتليل اخلطاب، الزليطٍت والًتيكي، ) (ٕ)
 (.ٛينظر: علم لغة النص النظرية والتطبيق، عزة شبل دمحم، ) (ٖ)
 (.ٖٔينظر: علم النص ونظرية الًتمجة، يوسف نور عوض، ) (ٗ)
 (.ٚٙٔأصول حتليل اخلطاب، دمحم الشاوش، ) (٘)
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اقو، ومن مث فإن للسياق ( جتعلو غامًضا غَت مفهوم دون اإلحاطة بسيو قد يتضمن قرائن )ضمائر أو ظروفولكن
 وىذا مناٍف دلا تقبلو النصية. ٔدورًا فعااًل يف تواصلية اخلطاب ويف انسجامو ابألساس"

ويف مقابل السياق يف علوم اللغة يظهر ما يعرف ابدلناسبة يف علوم القرآن، فيما يصب كبلعلا يف ىدف واحد 
وادلناسبة فرق اصطبلحي، حيث إن وظيفة ادلناسبات  وىو إعطاء الوحدة اللغوية قيمة، "ويعد الفرق بُت السياق

تكمن يف الكشف عن وجوه الربط بُت اآلايت وادلقاطع اليت ال تظهر أوجو ارتباطها مبا قبلها وما بعدىا، وال يتم 
، فالسياق ؼلدم ادلناسبة، وال تكتمل ٕالربط إال مبعرفة معاين اآلايت السابقة والبلحقة، وىذه ىي وظيفة السياق"

 ادلناسبة إال مبعرفة سياق النص القرآين.

ومن ادلفسرين الذين تبنوا منهج ادلناسبة يف كتبهم: أبو حيان يف كتابو البحر احمليط، والبقاعي يف كتابو نظم 
 الدرر يف تناسب اآلي والسور.

وسابقتها والحقتها، ويظهر للباحثة أن ادلناسبة إظلا تقوم على أجزاء الوحدة ادلوضوعية القريبة، كما بُت اآلية 
وما تقدم السورة أو أتخر عنها، بينما ترى أن السياق ىو الذي ؼلدم النص القرآين كامبًل كما يف القصص 

 القرآنية ادلوزعة على أكثر من سورة لذلك آثرت الباحثة احلديث عن السياق وليس ادلناسبة.

 : 3اثلثاا: أنواع السياق

ي إىل رلاالت عدة، فقد أثر ذلك على تقسيمات السياق تبًعا للمجال قد أشرت سابًقا إىل أن السياق ينتم
 الذي تتمٍت إليو.

( Co-text as contextىي: سياق القرائن ) ٗفقد وصل تقسيم السياق لدى بريت إىل مخسة أقسام
 والسياق ادلقامي، (Existential context) يسمى بنحو النص، والسياق الوجوديوىذا ما 

                                                           

 (.ٙ٘لسانيات النص، دمحم اخلطايب، ) (ٔ)
 (.ٛٔالفتاح زلمود، ) : السياق القرآين وأثره يف الًتجيح الداليل، ادلثٌت عبدينظر (ٕ)
 (.ٜٙم، )ٜٜٛٔأطلق عليها أمحد سلتار شعب السياق، ينظر: علم الداللة، أمحد سلتار، عامل الكتب، القاىرة، الطبعة اخلامسة،  (ٖ)
 (.ٕٗالشهري، ) اذلادي بن ظافر اسًتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، عبد (ٗ)
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(Situational context)، وسياق (الفعلActional contextوالسياق النفسي ،) 
(Psychological context.) 

 وبشكل عام وتبًعا للتعاريف اليت عرضتها ينقسم السياق إىل نوعيُت رئيسُت:

 Verbal( أو سياق النص )Linguistic Contextالنوع األول: السياق الداخلي )السياق اللغوي)

context :)) 

ء اليت يستعُت هبا القارئ لفهم ادلراد من النص، أي يف حدود النص ادلقروء، دون البحث خارج وىي األجزا
النص، وؽلكن أن يعد أول معٌت يسبق لذىن القارئ، أي التفسَت الذىٍت األول، فهي "تلك األجزاء من اخلطاب 

 .ٔاليت حتف ابلكلمة يف ادلقطع وتساعد يف الكشف عن معناىا"

ضح معٌت ت، وُعرف كذلك أبنو "ىو ما ال يٕ"ادلستفاد من عناصر مقالية داخل النص"وعرف كذلك أبنو: 
، وىذا التعريف من ادلنظور الذي يقوم بو ىذا النوع من ٖالكلمة إال ابلنظر يف سابقو أو الحقو، أو هبما مجيًعا"

 السياق.

 ٗيعرب عنو دمحم اخلطايب ابلتضامومن السياق اللغوي ما يسمي "ادلصاحبات اللفظية" أو "التبلزم اللفظي"، و 
(Collocation"ويعرفو فَتث أبنو "االرتباط االعتيادي لكلمة ما يف لغة ما، بكلمات أخرى معينو ،)٘ ،

وكان فَتث يشَت إىل ادلصاحبة على أهنا ادلنهاج األكثر إفادة، ويشَت أحيااًن إىل مستوى ادلصاحبة، ويرى الينز أن 
، ويذىب ىاليدايل ورقية إال إن العبلقة بُت ٙن يكون معاداًل للمصطلح معجميمصطلح تصاحيب من ادلفًتض أ

                                                           

 (.ٓٗادلرجع السابق، ) (ٔ)
، عبد الفتاح -دراسة حتليلو للوظائف الصوتية والبنيوية  والًتكيبية يف ضوء نظرية السياق–داللة السياق بُت الًتاث وعلم اللغة احلديث  (ٕ)

 (.ٖٓم، )ٜٜٔٔالربكاوي، 
 (ٕ٘بن دمحم بن سعد الشهراين، ) السياق القرآين وأثره يف تفسَت ادلدرسة العقلية احلديثة، سعد (ٖ)
 (.ٕٗينظر: لسانيات النص، دمحم خطايب، ) (ٗ)
 (.ٜٛٔم، )ٕٔٓٓالعربية وعلم اللغة احلديث، دمحم دمحم داود، دار غريب، القاىرة،  (٘)

 (.ٕٕٔينظر: ادلعٌت وظبلل ادلعٌت أنظمة الداللة يف العربية، دمحم دمحم يونس علي، ) (ٙ) 
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، والقارئ ؼللق ذلذه ٔبُت العناصر "عبلقة تعارض لكل اجلزء، اجلزء اجلزء، أو عناصر من نفس القسم العام"
م بُت مرمي ، كما يف التبلز ٕالداللة سياق تًتابط فيو "معتمًدا على حسو اللغوي وعلى معرفتو مبعاين الكلمات"

وعيسى عليهم السبلم، والتبلزم بُت ادلس والغبلم، فبل ؽلكن أن يكون ىنالك غبلم بدون النكاح ادلكٍت يف 
ُكلََّما َدَخَل والفعل ادلاضي )دخل( بعدىا كما يف قولو تعاىل: « كلما» القصة ابدلس، وكذلك ادلصاحبة بُت

َها زََكرايَّ اْلِمْحرَابَ   (، فهو شرط يف كلما أن الفعل بعدىا ماضي.ٖٚ)آل عمران: َعَليـْ

 ويقوم السياق الداخلي على دعامتُت: 

 الدعامة األوىل: السباق: 

، وقال ٖتعريفو لغة : قال ابن فارس: "السُت والباء، والقاف: أصل واحد صحيح يدل على التقدمي"
 .ٗالفَتوزآابدي: "سبقُو َيسِبُقُو: تقدَّمو"

 .٘م وتوقف فهم معٌت ما بعده عليو اصطبلًحا: ما سبق من الكبل

ذِْع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطًَبا َجِنياا َٕٗقْد َجَعَل َربُِّك حَتَْتِك َسرايا ) كما يف قولو تعاىل:  ( َوُىزِّي إِلَْيِك ِّتِ
ًنإ٘) ؽلة ببيان الشيء الذي أمرىا أن )مرمي(، " مل يصرح جل وعبل يف ىذه اآلية الكر ( َفُكِلي َواْشَريب َوَقرِّي َعيـْ

أتكل منو، والشيء الذي أمرىا أن تشرب منو، ولكنو أشار إىل أن الذي أمرىا أن أتكل منو ىو: )الرطب اجلٍت( 
، فساعد ٙ"ادلذكور، والذي أمرىا أن تشرب منو ىو النهر ادلذكور ادلعرب عنو )ابلسري( كما تقدم، ىذا ىو الظاىر

 يان ادلقصود يف اآلية.فساعد بذلك السياق السابق يف ب

                                                           

 (.ٕ٘لنص، دمحم خطايب، )ينظر: لسانيات ا (ٔ)
 ينظر: ادلرجع السابق. (ٕ)
 (، )س ب ق(.ٜٕٔ/ٖمقاييس اللغة، ابن فارس، ) (ٖ)
القاموس احمليط، رلد الدين أبو طاىر دمحم بن يعقوب الفَتوزآابدى، حتقيق: مكتب حتقيق الًتاث يف مؤسسة الرسالة، إبشراف: دمحم نعيم  (ٗ)

 (، )س ب ق(.ٕٜٛ/ٔم،) ٕ٘ٓٓىـ  ٕٙٗٔالعرقسوسي، لبنان، الطبعة الثامنة، 
 (ٕٗالسياق القرآين وأثره يف تفسَت ادلدرسة العقلية احلديثة سعد بن دمحم بن سعد الشهراين ) (٘)
 (.ٜٖٚ/ٖأضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، دمحم األمُت الشنقيطي، )(ٙ)
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 الدعامة الثانية: اللحاق:

تعريفو لغة: قال ابن فارس: البلم واحلاء، والقاف، أصل يدل على إدراك شيء وبلوغو إىل غَته يقال: حلق 
 .ٔفبلن فبلاًن فهو الحق، ورمبا قالوا: حلقُتو: اتبعتو 

( "إن قلت: ما فائدة ذكره مع ٖٙ)آل عمران:  ىَولَْيَس الذََّكُر كاألنـْثَ كما سياق االعتذار يف قولو تعاىل: 
أنو معلوم؟ قلت: فائدتو اعتذارىا عما قالتو ظًنا، فإهنا ظنت ما يف بطنها ذكرًا، فنذرت أن جتعلو خادًما لبيت 
ادلقدس، وكان من شريعتهم صحة ىذا النذر يف الذكور خاصة، فلما خاب ظنها استحيت حيث مل يقبل نذرىا 

ذرة أهنا ال تصلح دلا يصلح لو الذكر من خدمة ادلسجد، فمن هللا عليها بتخصيص " مرمي " فقالت ذلك، معت
ا بقبوٍل َحَسنٍ بقبوذلا يف النذر، دون غَتىا من اإلانث فقال:  ، فالذي أكد ٕ( "ٖٚ)آل عمران: فتقبَّلها رهبُّ

ق االعتذار الذي كان يف قبول أن مقصد زوجة عمران من قوذلا ليس الذكر كل األنثى ىو السياق البلحق لسيا
 هللا عز وجل ذلذا االعتذار بقبول مرمي عليها السبلم.

والسياق الداخلي يف اجملال القرآين أربعة أقسام، كما ذكر الباحث عبد الوىاب احلارثي: أن "السياق قد 
دة، ويضاف يضاف إىل رلموعة من اآلايت اليت تدور حول غرض أساسي واحد، كما أنو يقتصر على آية واح

إليها، وقد يكون لو امتداد يف السورة كلها، بعد أن ؽلتد إىل ما يسبقو ويلحقو، وقد يطلق على القرآن أبمجعو، 
ويضاف إليو، مبعٌت أن ىناك سياقًا لآلية، وسياق النص، وسياق السورة، والسياق القرآين، فهذه دوائر متداخلة 

 .ٖمتكافلة حول إيضاح ادلعٌت"

 ي يف النص القرآين: السياق الداخل

 سياق القرآن بكاملة:-ٔ
                                                           

 (، )ل ح ق(.ٖٕٛ/٘ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، ) (ٔ)
ىـ ٖٓٗٔالرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن، أيب ػلِت األنصاري، حتقيق: دمحم علي الصابوين، دار القرآن الكرمي، بَتوت، الطبعة األوىل، فتح  (ٕ)

 (.ٗٛ/ٔم، )ٖٜٛٔ
دراسة نظرية – (، نقبًل عن: السياق القرآين وأثره يف التفسَتٛٛالوىاب احلارثي، ) داللة السياق منهج مأمون لتفسَت القرآن الكرمي، عبد (ٖ)

 (.ٖٗٔالوىاب الراسخ، ) ، دمحم عبد-تطبيقية من خبلل تفسَت التحرير والتنوير للطاىر ابن عاشور
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وىو مراد هللا عز وجل من القرآن الكرمي، وبُت ابن عاشور ذلك يف التحرير والتنوير بقولو: " فمراد هللا  . أ
 .ٔمن كتابو ىو بيان تصاريف ما يرجع إىل حفظ مقاصد الدين"

ح ارتباط اآلايت مع بعضها البعض ما وضعو العلماء بقواعد تفسَت القرآن ابلقرآن، وىذا ادلستوى يوض . ب
 ٕودتاسكها يف موضوع واحد "حىت تكون كالكلمة الواحدة متسقة ادلعاين منتظمة ادلباين"

( فادلراد ابدلبلئكة ىو جربيل ٕٗ)آل عمران: َوِإْذ قَاَلِت اْلَمبَلِئَكُة اَي َمْرميَُ  كما يف تفسَت معٌت قولو تعاىل:
ألن احلوار كان بينها وبُت جربيل عليو السبلم، "ويؤكد ذلك النظر يف  ٖرة مرميعليو الصبلة والسبلم كما يف سو 

السياق اللغوي كامبًل الذي وردت فيو قصة مرمي يف سور القرآن، إذ يدل السياق على أن ادلتكلم مع مرمي عليها 
َها  قولو تعاىل: ٗالسبلم ىو جربيل عليو السبلم، وذلك من خبلل فـَنَـَفْخَنا (، ٚٔ)مرمي: ُروَحنَاَفَأْرَسْلَنا إِلَيـْ

(،فادلقصود ابلروح يف القصة ىو جربيل ٕٔ)التحرمي: فـَنَـَفْخَنا ِفيِو ِمْن ُروِحَنا(، ٜٔ)األنبياء: ِفيِها ِمْن ُروِحنَا
 إضافة (،"وإضافتو إىل هللأٖٜ)الشعراء:  نـََزَل ِبِو الرُّوُح اأْلَِمُتُ عليو السبلم، والدليل على ذلك قولو تعاىل: 

 .٘تشريف وتكرمي" 

(، أنو النهر:" والدليل ٕٗ)مرمي:َقْد َجَعَل َربُِّك حَتَْتِك َسرايا وكذلك يف تفسَت معٌت السري يف قولو تعاىل: 
على ذلك: القرينة من القرآن، فقولو تعاىل: فكلي واشريب، قرينة على أن ذلك ادلأكول وادلشروب ىو ما تقدم 

( َفُكِلي َواْشَريب َوَقرِّي ُٕ٘تَساِقْط َعَلْيِك ُرطًَبا َجِنياا ) ،َقْد َجَعَل َربُِّك حَتَْتِك َسرايا  و: االمتنان بو يف قول
ًنا ؛ ألن ادلعُت ادلاء اجلاري، والظاىر أنو اجلدول َوآَويـَْناعُلَا ِإىَل َربـَْوٍة َذاِت قـَرَاٍر َوَمِعُتٍ  وكذلك قولو تعاىل: َعيـْ

 . ٙلسري يف ىذه اآلية، وهللا تعاىل أعلم"ادلعرب عنو اب

                                                           

 (.ٜٖ/ٔالتحرير والتنوير، ابن عاشور، ) (ٔ)
 (.ٖٙالربىان، الزركشي، ) (ٕ)
 (.ٖٔٚ/ٗنظم الدرر للبقاعي، ) (ٖ)
 (.ٙٗ/ٛالتفسَت الكبَت، الرازي، ) (ٗ)
 (.ٖٙٛ/ٖن، الشنقيطي، )أضواء البيا (٘)
 (.ٜٖٙ/ٖادلرجع السابق، ) (ٙ)
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وكذلك يف النفخ  واحلوار الذي دار بُت مرمي وجربيل عليهم السبلم، فلو أن القارئ يستعُت بو، دلا علم ما 
(، وكذلك يف معٌت اإلحصان من قولو ٜٔ)األنبياء: فـَنَـَفْخَنا ِفيِها ِمْن ُروِحَنا ادلقصود ابلنفخ يف قولو تعاىل: 

(، فقد ورد معناه يف سورة مرمي يف االستعاذة من البشر السوي ٜٔ)األنبياء: َوالَّيِت َأْحَصَنْت فـَْرَجَها  : تعاىل
 الذي ظهر ذلا فالعزلة، ودتنيها ادلوت، وخوفها من إتيان قومها وىي حتملو. 

إن مشلت على سياق السورة، فكل سورة حتتوي على موضوع عام ؽلثل سياقها اخلاص، ومواضيع فرعية و -ٕ
سياقات خاصة إال إنو جتتمع بشكل من األشكال حتت سياق السورة العام، و "ىو أنك تنظر للغرض الذي 

قت لو السورة، وتنظر ما ػلتاج إليو ذلك الغرض من ادلقدمات وتنظر إىل مراتب تلك ادلقدمات يف القرب يس
 .ٔوالبعد"

الذي تقع فيو اآلية فحسب، ومن ىذا النوع من السور  وقد تطبع السورة كلها بطابع االفتتاح وليس السياق
(، "فأنت ترى أهنا تبدأ ابلرمحة وال تقتصر على السياق ٕ)مرمي: ذِْكُر َرمْحَِت َربِّكَ سورة مرمي تبدأ بقولو تعاىل: 

ا، فقد الذي وقعت فيو اآلية، بل إن السورة كلها تفيض ابلرمحة، وألفاظ الرمحة تشيع فيها من أوذلا إىل آخرى
، كما أهنا نذرت ٕقالت مرمي لرسول رهبا الذي دتثل ذلا بشرًا سواًي، فاستعاذت ابلرمحن لَتمحها ويقيها السوء"

 للرمحن صوًما.

ومثال ذلك سياق قصة مرمي عليها السبلم من سورة التحرمي فـ"مرمي اليت ال زوج ذلا، ال مؤمن وال كافر فذكر 
رة اليت ذلا وصلة ابلرجل الصاحل، وادلرأة الصاحلة اليت ذلا وصلة ابلرجل الكافر، ثبلثة أصناف النساء: ادلرأة الكاف

وادلرأة العزبة اليت ال وصلة بينها وبُت أحد، فاألوىل ال تنفعها وصلتها وسببها والثانية ال تضرىا وصلتها وسببها، 
ة ما يناسب سياق السورة فإهنا سيقت والثالثة ال يضرىا عدم الصلة شيًئا، مث يف ىذه األمثال من األسرار البديع

                                                           

 (.ٛٔ/ٔنظم الدرر، البقاعي، ) (ٔ)
 (.ٜٕٗ-ٕٛٗم، )ٕٙٓٓىـ ٕٚٗٔالتعبَت القرآين، فاضل صاحل السامرائي، دار عمار، عمان، الطبعة الرابعة،  (ٕ)
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خرة مل يف ذكر أزواج النيب ملسو هيلع هللا ىلص والتحذير من تظاىرىن عليو وأهنن إن مل يطعن هللا ورسولو ملسو هيلع هللا ىلص ويردن الدار اآل
 .ٔينفعهن اتصاذلن برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما مل ينفع امرأة نوح ولوط اتصاذلما هبما"

سياق النص أو ادلقطع أو الفقرة: وىذا النوع يظهر بشكل جلي يف سياق القصص كما أشران أن كل جزء -ٖ
من قصة مرمي عليها السبلم عرض مبا يناسب السورة اليت ورد فيها، وفيو يقول البقاعي: "أن كل سورة أعيدت 

سيقت لو يف السورة السابقة؛ ومن  فيها قصة ادعى يف تلك السورة استدل عليها بتلك القصة غَت ادلعٌت الذي
، وينفي السامرائي التكرار يف القصة القرآنية، بقولو:"فأنت ترى أن ٕىنا اختلفت األلفاظ ْتسب تلك األغراض"

القصة القرآنية كأهنا تتكرر يف أكثر من موطن، واحلقيقة أهنا ال تتكرر ولكن يعرض يف كل موطن جانب منها 
، فلذلك ينقص اخلطاب يف القصة ٖسب ما يراد من موطن العربة واالستشهاد"ْتسب ما يقتضيو السياق، وْت

، إذ كيف تكون القصة متماسكة وال ٗالواحدة يف سورة ما يستوفيو يف سورة أخرى الختبلف سلصوص منزذلا
لت تكون السور ادلشتملة عليها متماسكة؟ فسورة آل عمران واليت أتت رًدا على اليهود كونو ابن هللا وتناو 

اصطفى هللا آلل عمران ومرمي عليها السبلم ابنتو، وتناولت والدة أمها ذلا وكفالة زكراي وبشرى زكراي بيحِت مث 
والدة مرمي بعيسى عليهم السبلم، وسورة مرمي انفردت بكوهنا السورة الوحيدة اليت تبدأ ابلرمحة وكذلك تناولت 

سى عليهم السبلم وبيان معجزات هللا ذلا والبنها ونفي كونو قصة زكراي وػلِت عليها السبلم مث مرمي ومحلها وعي
إذلًا، مث يف سورة األنبياء وكانت يف سياق ضرب األمثال للمنكرين وذكر األنبياء وىي أم نيب هللا عيسى عليها 

 السبلم، وكذلك ذكر زكراي قبلها، ويف سورة ادلؤمنون جات رًدا لتكذيب اليهود للرسل.

عليها السبلم بدوال خاصة ابلتاء ادلفتوحة كـ)أمرأت( و)ابنت(، فيدخل يف سياق  قصة مرمي كما اختصت
 النص.

                                                           

 (.ٚ٘م، )ٜٙٛٔىـ  ٙٓٗٔكتبة الصحابة، مصر، الطبعة األوىل، األمثال يف القرآن، ابن قيم اجلوزية، حتقيق: أبو حذيفة إبراىيم بن دمحم، م (ٔ)
 (.ٗٔ/ٔنظم الدرر، البقاعي، ) (ٕ)
 (ٖٕٛالتعبَت القرآين، السامرائي، ) (ٖ)
 (.ٖٚ٘/ٗنظم الدرر، البقاعي، ) (ٗ)
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ويعد سياق جزئي من أصل السياق الكلي أو العام للسورة اليت وردت فيها، وىو سياق يف سياق اآلية: -ٗ
 حدود اآلية أو اآلايت السابقة أو البلحقة ذلا.

التأويل كما أشار صاحب احلدائق بقولو: "ويف ادلقام إشكال  ويقوم السياق ْتل اإلشكال الواقع من سوء
(، معطوف على ٖٙ)آل عمران: َوِإيّنِ أُِعيُذَىا ِبكَ قوي مل أَر من نبَّو عليو من ادلفسرين، وحاصلو: أن قولو: 

ليو حفظ و، الواقع حيزًا دلا وضعتها، فيقتضي أن طلب ىذه االستعاذة إظلا وقع بعد الوضع، فبل يًتتب علما قب
مرمي من طعن الشيطان وقت نزوذلا وخروجها من بطن أمها، فبل يتبلقى احلديث مع اآلية، بل مقتضى ظاىر 
اآلية: أن إعاذهتا من الشيطان الرجيم إظلا كان بعد وضعها، وىذا ال ينايف تسلُّط الشيطان عليها بطعنها وطلسها 

وقت خروجو من بطن أمو، أتمل، قلت: اجلواب أنو وقت والدهتا الذي ىو عادتو، فإن عادتو طعن ادلولود 
 .ٔاستعمل ادلضارع مبعٌت ادلاضي بقرينة السياق، فكأنو قال: وإين أعذهتا بك وذريتها، وهللا أعلم"

َوَجَعْلَنا اْبَن وكذلك التقدمي بُت مرمي وابنها يف السياق، "فإن قلت: مَل قدم عيسى ىنا على أمو حيث قال: 
 َوَجَعْلَناَىا َوابـْنَـَها آيًَة لِْلَعاَلِمُتَ ( وقدمها على عيسى يف سورة األنبياء حيث قال: ٓ٘)ادلؤمنون:وُ َمْرمَيَ َوأُمَّ 

(،قلت: قدمو ىنا نظرًا ألصالتو فيما ذكر، من والدتو من غَت أب، وقدمها ىناك نظرًا ألصالتها فيما نسب ٜٔ)
 السابق. فالتقدمي نسبًة للسياق ٕإليها، من اإلحصان والنفخ"

وكذلك اختيار لفظة ؼللق يف قصة مرمي عليها السبلم ويفعل يف قصة زكراي عليو السبلم، مع اشًتاكهما يف 
بشارهتما بولد؛ "والسر يف ذلك أن خلق ولد من شيخ كبَت وامرأة عقيم، مستبعد يف العادة؛ ألن العقم 

، فناسبو ذكر الفعل، أما يف قصة عيسى والشيخوخة سبب مانع من الولد، لكنو غَت مستحيل لوجود األبوين
 .ٖفإن خلقو لو من غَت أب إغلاد واخًتاع، وىو يف العادة مستحيل فناسب ذكر اخللق ألن هللا ال يعجزه شيء"

                                                           

ن حسُت مهدي، دار طوق النجاة، حدائق الروح والرػلان يف روايب علوم القرآن، دمحم األمُت الشافعي، إشراف ومراجعة: ىاشم دمحم علي ب (ٔ)
 (.ٜٕٚ/ٗم ) ٕٔٓٓىـ  ٕٔٗٔلبنان، الطبعة األوىل، 

 (.ٛٚ/ٜٔحدائق الروح والرػلان، الشافعي، ) (ٕ)
دمحم علي الصابوين، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية،  -دراسة حتليلية موسعة أبىداف ومقاصد السور الكرؽلة–قبس من نور القرآن الكرمي  (ٖ)

 (.ٕ٘ٔ/ٔم )ٜٛٛٔ ىـٛٓٗٔ
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قَاَلْت وكذلك يف وصف عيسى عليو السبلم يف القصة ابلغبلم اترة والولد اترة أخرى، ففي سورة آل عمران
(، ""ألن ذكر ادلسيح تقدَّم ىنا وىو ولدىا، ٕٓ) يل ُغبَلمٌ (، ويف سورة مرمي ٚٗ) َوَلدٌ َربِّ َأَّنَّ َيُكوُن يل 

 مبا حولو. وىذا ما يدل على أن السياق يسَت متأثرًا  ٔويف مرمي تقدَّم ذكُر الغبلم"

( أو سياق The non-linguistic Contextالنوع الثاين: السياق اخلارجي )السياق غَت اللغوي )
 (: Context of Situationقف )ادلو 

ويعٍت تلك األدوات اخلارجة عن النص، واليت يستعُت هبا القارئ لفهم ادلراد من النص، شلا ػليط ابلنص من 
ظروف يكون ذلا األثر يف فهمو، كحال ادلَخاَطب، ادلخاِطب، ومكان وزمان ورود النص، والغرض الذي سيق 

، فـ "غالًبا ما يكون السياق اللغوي ىو احمليل إىل سياق ادلوقف فيما لو، وقد يرتبط السياقان ببعضهما البعض
 ، فيتضافران مًعا للكشف عن ادلعٌت الذي سيقت من أجلو الوحدة اللغوية.ٕيسمى ابإلحالة اخلارجية"

 ،ٖوُعرف السياق اخلارجي أبنو:"ما ؽلثل الظروف وادلبلبسات وادلواقف اليت مت فيها احلدث اللغوي وتتصل بو"
 ، والسياق الثقايف.-النفسي-فهو بذلك يضم أنواع من سياقات مثل: السياق العاطفي

( "بدأت مع Context of situationذكر ىاليداي ورقية حسن أن فكرة مفهوم السياق ادلقامي )
Mslinowski  ٖٕٜٔسنة ( يف تكملتو لكتابOgden and Richards مث كانت )معٌت ادلعٌت( )

( وزاد عدد من Personality and language in societyمقال عنوانو )يف  ٜٓ٘ٔصيغة فَتث 
 .ٗالدارسُت ىذا ادلفهوم تفصيبًل"

من أنواعو سأحتدث عن السياق العاطفي والثقايف، فالسياق العاطفي كونو يتحكم يف مشاعر القارئ 
لنفسية يف نظرية تداولية فيتماسك النص يف قلبو وعقلو يف آن واحد، فهو"يقود إىل دمج احلاالت الذىنية وا

                                                           

 (.ٚٛ/ٔفتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن، أيب ػلِت األنصاري، ) (ٔ)
 (.ٖٙٓ(، نقبًل عن: اإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجال، )ٕٔٗمعايَت النصية، ) (ٕ)
 (.ٜٜٔالعربية وعلم اللغة احلديث، دمحم دمحم داود، ) (ٖ)
 (.ٓٙٔاب، دمحم الشاوش، )أصول حتليل اخلط (ٗ)
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، ويعد مفتاح الولوج ٔاللغة، لتصبح ادلقاصد والرغبات حاالت ذىنية مسؤولة عن برانمج الفعل والتفاعل"
 لشخصية صاحبو، فيتعمد صاحبها يف عرضها على احلوار مرة وعلى احلركة مرة وعلى الوصف.

ن تؤخذ على أهنا تعبَت موضوعي صرف، أو فالسياق وحده ىو الذي "يوضح لنا ما إذا كانت الكلمة ينبغي أ
 َوملَْ ؽَلَْسْسٍِت َبَشٌر َوملَْ َأُك بَِغياا، كما يف قولو تعاىل: ٕأهنا قصد هبا التعبَت عن العواطف واالنفعاالت"

(، فحذف النون يف )أك( انسب السياق النفسي دلرمي عليها السبلم، فحالتها النفسية كانت يف ٕٓ)مرمي:
لية فناسب قصر وسرعة حتدثها، فقد "نسيت مرمي من فرحة ادلفاجأة أن أم ادلسيح ادلبشر هبا مفاجآت متتا

ستكون عذراء، وغلبت عليها الفطرة البشرية من أن الولد ال يكون إال من ذكر وأنثى، فكيف إًذا مل ؽلسسها 
صائص ادلشهد احلواري عن طريق احلوار، ومن خ ىيوطريقة عرض السياق النفسي ىنا ٖبشر، وىي فتاة طاىرة"

" أننا فيو صلد التحام الزمن القصصي ابلزمن السردي، ويصَت حاضر السرد ىو حاضر األحداث فيتحول ادلتلقي 
 ، فيصبح أقرب للقارئ يف نفسو.ٗإىل مشاىد يعاين الوقائع بنفسو وينفعل هبا"

ل والتأكيد وادلبالغة، والذي ػلدد والسياق العاطفي ىو "االنفعالية ادلرتبطة مبستوى القوة والضعف والتفاع
طبيعة استعمال الكلمة بُت داللتو ادلوضوعية اليت العموم وداللتو العاطفية" اليت تفيد اخلصوص "فيحدد درجة 

 ، فهو بذلك يدعم غرض النص.٘القوة والضعف يف االنفعال، شلا يقتضي أتكيًدا أو مبالغًة أو اعتدااًل"

قَاَلْت ِإينّ َأُعوُذ  مرمي عليها السبلم: يبدأ ىذا ادلشهد من قولو تعاىل: وكذلك مشهد انفعال اخلوف عند 
 َفَحَمَلْتُو فَانـْتَـَبَذْت ِبِو َمَكااًن َقِصياا (، خوف مرمي من الروح، وؽلكن أن يدخل فيو ٛٔ)مرمي: اِبلرَّمْحَِن ِمْنَك 

(، فلم ٖٕ)مرمي: َتٍِت ِمتُّ قـَْبَل َىَذا وَُكْنُت َنْسًيا َمْنِسياااَي لَيْـ (، وكذلك يف قولو تعاىل يف دتنيها ادلوت: ٕٕ)مرمي:
يكفي استعاذهتا من اخلوف وال انتباذىا مكااًن قصًيا خوفًا من قومها، بل دتنت ادلوت من شدة خجلها وخوفها 

                                                           

 (.ٗٗاسًتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، عبد اذلادي بن ظافر الشهري، ) (ٔ)
 (.ٛ٘دور الكلمة يف اللغة، ستيفن أودلان، ) (ٕ)
ة لشخوص دراسة نصية نقدية حتليلي–(، نقبًل عن الشخصية يف القصص القرآين ٜٕٛ-ٜٕٚ/ٕنظرات يف أحسن القصص، دمحم الوكيل، ) (ٖ)

 (.ٙٓٔم، )ٜٜٙٔ، خالد سليمان عيد الدوالت، رسالة ماجستَت، جامعة الَتموك، -سلتاره
 (.ٚٔٔببلغة السرد القصصي يف القرآن الكرمي، دمحم مشرف خضر، رسالة دكتوراه، جامعة طنطا، كلية اآلداب، قسم اللغة العربية، ) (ٗ)
 (.ٓٚعلم الداللة، أمحد سلتار، ) (٘)
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(، فيكون اعًتاىا اخلوف ثبلث ٕٗ)مرمي: فـََناَداَىا ِمْن حَتِْتَها َأالَّ حَتَْزين فناسب كذلك تطمينها يف قولو تعاىل: 
مرات يف ىذا ادلشهد، فكانت ىناك حركة فاعلية من حوار إىل زلاولة ىرب وهتميش للذات بتمٍت ادلوت، مث 

 يتغَت سلوكها إىل إشارة من خبلل إشارهتا للطفل.

َتسم لو صورة فلم يغفل العلماء عن ادلنهج السياقي وتعلقو ابلواقع النفسي، حيث إن ادلنهج السياقي يعود ف
نفسية غَت مفارقة للنص فـ"إن األلفاظ أوعية للمعاين، فإهنا ال زلالة تتبع ادلعاين يف مواقعها، فإذا وجب دلعٌت أن 

، و "لقد تفاعلت اجلوانب النفسية ٔيكون أوال يف النفس، وجب للفظ الدال عليو أن يكون مثلو أوال يف النطق"
خلوف والًتدد وزلاولة التهرب واخلوف من ادلواجهة مع اجلوانب ادلادية لدى مرمي عليها السبلم وادلتمثلة اب

 .ٕادللموسة، مثل احلمل، جذع النخلة، وعملية الوالدة، وتكلم عيسى، لتشكل نسًقا )نفسًيا وروحًيا("

وكما أن األلفاظ يف السياق النفسي حتمل إيقاع يتصل ابلقلوب والنفوس ويتلون حسب ادلوقف، فيصبح 
موحًيا ابدلعٌت، ومن ذلك قول ابن جٍت: "إن كثَتًا من ىذه اللغة وجدتو مضاىًيا أبجراس حروفو أصوات  اإليقاع

، وقد عرب أودلان عن الداللة اليت يوحي هبا اجلرس على ادلعٌت ادلخفي موحية مبقدار ٖاألفعال اليت عرب هبا عنها"
الصويت على توليد الكلمات أو األصوات إىل ما  شدة التأثر ابلباحث الصويت: "وقد تؤدي شدة التأثر ابلباعث

 . ٗيكاد يكون اعتقاًدا غامًضا يف وجود مطابقة خفية بُت الصوت وادلعٌت"

يدخل يف السياق النفسي خصوصية األداء وىي الًتتيل القرآين وىو يف لسان العرب: " رتل: الرتل: حسن 
، وىي ضرب موسع من التماسك النصي، ٘ يُت من غَت بغيتناسق الشيء، والًتتيل يف القراءة: الًتسل فيها والتب

                                                           

 (.ٕ٘عجاز، اجلرجاين، )دالئل اإل (ٔ)
 (.ٜٓٔ، خالد سليمان عيد الدوالت،)-دراسة نصية نقدية حتليلية لشخوص سلتاره–الشخصية يف القصص القرآين  (ٕ)
 (.ٙٙ/ٔاخلصائص، ابن جٍت، ) (ٖ)
 (.ٔٛدور الكلمة يف اللغة، أودلان، ) (ٗ)
 (، )ر ت ل(.ٕ٘ٙ/ٔٔلسان العرب، ابن منظور، ) (٘)
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النصي، فَتبط بُت ادلتلقي والنص ابنشغال "قلبو يف التفكر يف معٌت ما يلفظ بلسانو فيعرف من كل آية معناىا 
 .ٔوال غلاوزىا إىل غَتىا حىت يعرف معناىا فإذا مر بو آية رمحة وقف عندىا وفرح مبا وعده هللا تعاىل منها"

يف: وىو سياق يقوم بتحديده الواقع االجتماعي، الذي ؽلكن أن تستخدم فيو الكلمة، ويعد ركيزة السياق الثقا
 يف عملية الًتمجة.

ومن أىم ما ؽلثل السياق الثقايف يف قصة مرمي عليها السبلم، تسمية مرمي عليها السبلم هبذا االسم فمرمي يف 
فحقو أن غلعل لو امسًا، فيكون إبداؤىا ذلا وضع عُت  لغتهم العابدة، " فيو إشعار أبن من جاء بشيء أو قربو

وإظهار اسم، دلا يف وجود االسم من كمال الوجود يف السمع كما ىو يف العُت، ليقع التقرب والنذر مبا ىو كامل 
، فناسب ذلك ما نُذرت ألجلو قبل والدهتا، وانسب إعاذهتا وذريتها من الشيطان الرجيم يف ٕالوجود عيًنا وامسًا"

 سياٍق الحق.

(، وىو موقف اجتماعي، فمجتمعها  ٖٙ)آل عمران: َولَْيَس الذََّكُر َكاأْلُنـَْثىوكذلك السياق يف قولو تعاىل: 
 .ٖكان يهتم ابلذكر أكثر، فكانت اإلرادة اإلذلية أن تقوم مرمي بواجب إنساين ديٍت ابرز يف رلتمعها"

 رابعاا: عناصر السياق: 

لفة، أواًل عنصر ذايت،.. وىو معتقدات ادلتكلم فكل متكلم لو اعتقادات، ولو يقتضي السياق "عناصر سلت
مقاصد، ولو أىداف واىتمامات، ورغبات، وكلها تدخل كعنصر ذايت لتحديد السياق، والعنصر الثاين عنصر 

لثالث العنصر موضوعي، وىو الوقائع اخلارجية اليت يتم فيها القول يعٍت الظروف الزمانية وادلكانية، مث العنصر ا

                                                           

 (.ٓ٘ٗ/ٔشي، )الربىان، الزرك (ٔ)
 (.ٖٗ٘/ٗينظر: نظم الدرر، البقاعي، ) (ٕ)
 (.ٙٓٔ، خالد سليمان عيد الدوالت، )-دراسة نصية نقدية حتليلة لشخوص سلتاره–ينظر: الشخصية يف القصص القرآين  (ٖ)
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الذوايت، يعٍت ما بُت ذوات ادلتخاطبُت وىو ادلعرفة ادلشًتكة بُت ادلتخاطبُت اجتماعية كانت أم ثقافية أم تراثية، 
 .ٔوقد تكتسب أثناء التخاطب"

،ويرى ديل ٕوالسياق لدى براون ويول يتشكل من )ادلتكلم/ الكاتب، وادلستمع/ القارئ، والزمان، وادلكان("
( أن للسياق دورًا مزدوًجا، فعناصر السياق لديو تتمثل يف)ادلرسل، وادلتلقي، Dell Hymesىاؽلس )

، وأشار ىاؽلس إىل أن حضور ٖواحلضور، وادلقام، والقناة، والنظام، وشكل الرسالة، الطابع، ادلفتاح، والغرض( 
لل أكثر ما ؽلكن من مجيع ىذه اخلصائص "ليس ضروراًي يف مجيع عمليات التواصل، ولكن بقدر ما يعرف احمل

 .ٗخصائص السياق بقدر ما ػلتمل أن يكون قادرًا على التنبؤ مبا ػلتمل أن يقال"

ادلرسل/ ادلخاِطب: أىم عنصر يف السياق فبدونو ال يكون ىناك خطاب؛ ألنو طرف اخلطاب األول الذي  -ٔ
تناسب مع السياق العام، كما يتجو بو إىل الطرف الثاين ليكمل دائرة العملية اخلطابية،كما أنو يتوخى ما ي

 .٘أن مقاصده وأىدافو تتنوع بتنوع بعض العناصر السياقية، شلا يفرض عليو أطرًا معينة البد أن يستجيب ذلا

فاللغة الطبيعية ال دتاِرس دورىا احلقيقي إال من خبلل )ادلرسل/ ادلخاِطب(؛ فالنص "يعرب عن فكرة صاحبو 
ومن أجل ذلك " شك كثَت من اللغويُت يف إمكانية دراسة الداللة  ٙفهو يعكس مدى قدرتو على البناء"

اللغوية مبعزل عن مستعملها، ويكفي أن ننظر يف النظام اللغوي عن مقوالت )أان وأنت وىنا واآلن( لكي 
أبهنا عبلقة العبلمات  ٚنتحقق من أن علم الداللة يف جانب ال أبس بو يدخل حتت تعريف الرباغماتية

                                                           

 اخلامس، منشورات كلية اآلداب ، أمحد ادلتوكل، جامعة دمحم-الدالليات والتداوليات أشكال احلدود-ينظر: البحث اللساين والسيميائي،  (ٔ)
 (.ٕٖٓم، )ٜٔٛٔىـ ٔٓٗٔ(، ٙوالعلوم اإلنسانية ابلرابط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم )

 (.ٖ٘ينظر: حتليل اخلطاب، الزليطٍت والًتيكي، ) (ٕ)
 (.ٚٗ-ٛٗينظر: حتليل اخلطاب، الزليطٍت والًتيكي ) (ٖ)
 (.ٖ٘لسانيات النص، دمحم خطايب، ) (ٗ)
 (٘ٗيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، عبد اذلادي بن ظافر الشهري، )اسًتاتيج (٘)
 (.ٓٔ-ٔٔم، )ٜٜٗٔاخلطاب العريب ادلعاصر دراسة حتليلة نقدية، دمحم اجلابري، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة اخلامسة،  (ٙ)
(، ومنهم من عدىا جزًءا يف األداء اللغوي فقط، ومنهم من يراىا الرباغماتية: منهم من يعرفها أبهنا دراسة اللغة من منظور وظيفي )تداويل (ٚ)

امعة األردنية،  قاعدة كل اللسانيات، لبلستزادة ينظر: ادلقام يف العربية يف ضوء الرباغماتية النظرية والتطبيق، منال دمحم ىشام، رسالة دكتوراه، اجل
 ( وما بعدىا.٘م، )ٕٗٓٓكلية الدراسات العليا، 



 السياق :نيالثاالمطلب  التماسك الداللي :الثاني المبحث

 

 131الصفحة  

 

، وحضور ذات ادلرسل ال تقتصر على حلظة التلفظ اخلطايب فحسب، بل يظل حاضرًا يف ٔمبستعمليها"
 .ٕخطابو ما بقي اخلطاب نفسو، شلا يشي ابستمرار عملية التلفظ كما ىو احلال يف األوامر ادلكتوبة
ه الببلغية ... وتظهر مهمة ادلرسل يف" عملية اختيار األمثلة من اللغة وانتقائها، وؼلضع اختياره غالًبا دلقاصد

( ادلؤسسة على مبدأ أن )ادلعٌت meaningfulnessوىذا االختيار البد منو كي حتصل عملية اإلفادة )
"ومن أىم اخلصائص اليت تكون شخصية ادلتكلم ىي: طريقة الكبلم، وجنس ادلتكلم،  ٖيستلزم االختيار("

ل واضح،"وال يقتصر حضور ذات ادلرسل ، فكل منها تؤثر على السياق بشكٗوادلستوى الثقايف واالجتماعي"
ادلرسل على حلظة التلفظ اخلطايب، بل يظل ابقًيا يف خطابو ما بقي اخلطاب ذاتو، شلا يشي ابستمرار عملية 

 .٘التلفظ"
وادلرسل أو ادلخاِطب يف القرآن ىو هللا عز وجل،" ويقع وجوده خارج النص يف أغلب السياقات، ذلك حُت 

، فيكون من نوع اإلحالة اخلارجية، "لكنو قد أييت ابخلطاب ٙداخل النص"ال يرد اسم من أمسائو صراحة 
على لسان أحد األنبياء أو األقوام أو غَتىا من شخصيات القصص القرآين، وختتلف داللة النص تبًعا 

 . ٚالختبلف ادلخاِطب، وقد كان ادلفسرون يراعون حال ادلخاِطب؛ ألنو أحد عناصر السياق"
السبب الرئيس يف شدة دتاسك النص القرآين،"وعلى الرغم من توحده فهو متنوع  ىيب ولعل وحدة ادلخاطِ 

 .ٛيشمل خطاابت عديدة، ختتلف ابختبلف ادلقام داخل النسيج القرآين الواحد"
وألعلية معرفة ادلخاِطب يف السياق القرآين حرص ادلفسرون على إحالة كل نص إىل قائلة، فإذا خفي استدلوا 

 اللغوي، وقد دتت إحالة كل نص لقائلة يف ادلبحث األول ضمن ادلطلب اإلحالة.عليو ابلسياق 
                                                           

(، ضمن كتاب )أىم ادلدارس اللسانية( ادلعهد القومي لعلوم الًتبية، تونس، مارس، ٓٓٔام لبلجتاه الرباغمايت، دمحم الشريف، )تقدمي ع (ٔ)
 (.ٕٔٛم، نقبًل عن: اإلحالة، أنس فجال، )ٜٙٛٔ

 (.ٚٗاذلادي الشهري، ) اسًتاتيجيات اخلطاب، عبد (ٕ)
 (.ٖ٘ٔي، )ينظر: ادلعٌت وظبلل ادلعٌت، دمحم دمحم يونس عل (ٖ)
 (.ٖٕٛينظر: اإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجال، ) (ٗ)
 (ٚٗاذلادي بن ظافر الشهري، ) اسًتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، عبد (٘)
 (.ٔٓٔدراسات لغوية تطبيقية، ْتَتي، ) (ٙ)
 (.ٖٓٔفجال، )اإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس  (ٚ)
 (.ٜٔم، )ٕٛٓٓىـ ٜٕٗٔاخلطاب القرآين دراسة يف العبلقة بُت النص والسياق، خلود العموش، عامل الكتب احلديث، الطبعة األوىل،  (ٛ)
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ادلتلقي/ ادلخاَطب: ادلتلقي ىو الطرف اآلخر الذي يوجو إليو ادلرِسل خطابو، وىو اذلدف يف أي عملية  -ٕ
 يقوم هبا لغوية، وتتعلق بو الوظيفة اإلفهامي، فيربز أعلية ادلتلقي يف عملية التواصل يف مهمة التفكيك اليت

عند تلقيو اخلطاب فيظهر اجلانب التداويل من خبللو، فـ"يتعامل ادلتلقي مع الرسالة اخلطابية بطريقتو اخلاصة 
يف الفهم، مستعيًنا يف ذلك بثقافتو وجتاربو وأحوالو اخلاصة اليت ينفرد هبا عن غَته، وقد تزداد إغلابية ادلتلقي، 

حُت يكمل النقص يف اخلطاب الذي يصل إليو انقًصا بسبب ظروف  فيتجاوز مهمة التفسَت والتأويل، وذلك
، ومن أىم ما غليب مراعاتو يف ادلخاَطب: درجة االنتباه، وجنس ادلخاَطب، ٔمساعية أو كتابية سيئة"

 . ٕوادلستوى الثقايف واالجتماعي

ابلقبول وىو أحد  غلعل القارئ على معرفة سابقة ابلنص ؼللق لديو ادلقبولية يف النص فيحكم على النص
(: " يتضمن ACCEPTABILITYادلعايَت النصية اليت شار إليها دي بوجراند بقولو أن القبول )

موقف مستقبل النص إزاء كون صورة ما من صور اللغة ينبغي ذلا أن تكون مقبولة من حيث ىي نص ذو 
 .ٖسبك والتحام"

راءىا "بنية عميقة زلكمة يف دتاسكها فالنصوص تظهر مفككو على السطح إال أن القارئ يتبُت أن و 
، شلا يربز أىم مهام القارئ فيستعُت ابلبنية ٗتفسر تشاكل األجزاء وتضمن اتساقها مع تشتتها اخلارجي"

الصغرى، وىذا ما ذىب إليو ىاليداي ورقية حسن "أن ادلتلقي حُت يستجيب دلقطع منطوق أو مكتوب فإنو 
البنية الداخلية فتتمثل يف اعتماد الوسائل اللغوية اليت تربط أواصر يستحضر بنيتُت داخلية وخارجية، أما 

 .٘مقطع ما، أما البنية اخلارجية فتكمن يف مراعاة العبلقة بُت ادلتكلم وادلخاطب والظروف احمليطة ابلكبلم"

                                                           

 (.٘٘ٔينظر: ادلعٌت وظبلل ادلعٌت، دمحم دمحم يونس علي، ) (ٔ)
 (.ٜٕٔ-ٕٜٕل، )ينظر: اإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجا (ٕ)
 (.ٗٓٔالنص واخلطاب واإلجراء، دتام حسان، ) (ٖ)
 (ٕٗٔعلم لغة النص، ْتَتي ) (ٗ)
 (.ٕٖٓاإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجال، ) (٘)
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واترة يلُت، وألعلية ادلخاَطب يف النص القرآين فـ"إن القرآن كلو قائم على رعاية حال ادلخاطبُت فتارة يشتد 
تبًعا دلا يقتضيو حاذلم، سواء منهم مكّيهم ومدنّيهم، بدليل أنك جتد بُت آايت السور ادلكية وادلدنّية ما ىو 

 .ٔوعد ووعيد وتسامح وتشديد، وأخذ ورد، وجذب وشد"
ستوى وأشار اللغويون القدماء إىل أتثَت ادلرسل إليو على ادلرسل، عند إنتاج خطابو؛ "إذ أبرزوا دوره يف م

اخلطاب اللغوي، مثل ادلستوى النحوي من حيث التذكَت والتأنيث، وجتسيده بعبلمة لغوية وىي إلصاق  
ومن ىؤالء العلماء سيبويو بقولو: " ىذا ابب خترب فيو عن النكرة بنكرة،  ٕكاف اخلطاب أبمساء اإلشارة"

ًتائ عليك، وإظلا حسن اإلخبار وذلك قولك: ما كان أحد مثلك، وما كان أحد خَتًا منك، وما كان أحد رل
ىهنا عن النكرة حيث أردت أن تنفى أن يكون يف مثل حالو شيء أو فوقو، وألن ادلخاطب قد ػلتاج إىل أن 

 .ٗ، فالسياق ىو دليل ادلرسل يف اختيار اسًتاتيجيتو اخلطابيةٖتعلمو مثل ىذا"
دلتلقي لو، وىو ليس فيو أمر سابٌق وذىب براون ويول إىل أن انسجام النص أيتيو الحًقا "عند أتويل ا

على أتويلو، ويتم توصل القارئ إىل أتويل نص اخلطاب اعتماًدا على أمرين اثنُت: أحدعلا جتاور مكوانت 
، فهما يذىبان هبذا الكبلم إىل أن الكاتب خايل الذىن، ٘نص اخلطاب، والثاين افًتاض توفر االنسجام فيو"

 وىذا غَت صحيح.
يعدان من السياق اخلارجي فهما يؤثران يف سياق النص من حيث الزمان وادلكان من الناحية الزمان وادلكان:  -ٖ

الفكرية واالجتماعية، "وىذا ما أشار إليو ادلفسرون حُت عرضوا للمكي وادلدين، وذىبوا استناًدا إىل ادلكان 
لقرآن يف مكة وادلدينة )أبىلو ومعتقداهتم( إىل تنوع اخلطاب القرآين تبًعا الختبلف حال ادلخاطبُت اب

 .ٙابعتبارعلا مكانُت وزمانُت "

                                                           

ىـ ٘ٔٗٔالطبعة األوىل، مناىل العرفان يف علوم القرآن، دمحم الزرقاين، حتقيق: فواز أمحد زمريل، دار الكتاب العريب، بَتوت،  (ٔ)
 (.ٗٚٔ/ٔم،)ٜٜ٘ٔ

 (.ٚٗاذلادي بن ظافر الشهري، ) اسًتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، عبد (ٕ)
 (.ٗ٘/ٔالكتاب، سيبويو، ) (ٖ)
 (.ٗٗاذلادي بن ظافر الشهري، ) اسًتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، عبد (ٗ)
 (.ٚ٘ٔ) أصول حتليل اخلطاب، دمحم الشاوش، (٘)
 (. وىو وجو من أوجو فهم اصطبلح ادلكي وادلدين.ٜٕٛاإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجال، ) (ٙ)
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ويشمل الزمان على خاصية "التطور واحلركة، وىذه اخلصيصة تؤثر بشكل مباشر يف التخطيط واإلنتاج؛ 
 ، فتظهر أعلية حتديد الزمان دلعرفة غرض السياق بدقة.ٔفتطوره وعدم استقراره ػلدث حتوالت يف السياق"

ان على ما نزل يف مكة وادلدينة، فـ"معظم القصص القرآين نزل يف مكة قبل اذلجرة، إذ واقتصر الزمان وادلك
جاء ملبًيا دلقتضيات ادلرحلة ادلكية، ففيو تسلية لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وتثبيت لفؤاده، دلا كان يلقى من أذى ادلشركُت 

ألمم ادلكذبة، وجاء القصص القرآين على أنواع سلتلفة وتكذيبهم إايه، فضبًل عن إنذار ادلكذبُت وتذكَتىم مبصَت ا
، وينبغي اإلشارة إىل أنو قلما ؽلكن حتديد سبب النزول يف القصص القرآين ألن ٕليناسب مقتضيات احلال

أسباب النزول "تقتصر على األحداث اليت وقعت يف عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وال يُعد منها ما وقع من أحداث يف 
 .ٖصور ادلاضية، ولذلك فأسباب النزول ادلتصلة ابلقصص القرآين قليلة"الع

فيدخل ضمن الزمان وادلكان ما يعرف بعلم أسباب النزول وىو "العلم الذي يتكفل ابلكشف عن األحداث 
كمة أو "ما نزلت اآلية أو اآلايت متحدثة عنو، مبينة حل ٗالتارؼلية والوقائع اليت كانت من دواعي النص القرآين"

، وىو الذي ؽلكن ادلفسر من القراءة الصحيحة للنص، مث غلعلو مقاراًب الكتشاف الداللة، وليس ٘أايم وقوعو"
 ٙادلقصود ابلقراءة الصحيحة تصحيح النصوص، بل ادلقصود: التوجيو الصحيح لداللة األلفاظ والعبارات

صلران من ببلد اليمن، ووفد صلران ىم  وكان السبب يف نزوذلا " قضية وفد ٚوتعد سورة آل عمران "مدنية "
قوم من صلران بلغهم مبعث النيبء ملسو هيلع هللا ىلص، وكان أىل صلران متدينُت ابلنصرانية، وىم من أصدق العرب دتسًكا بدين 

، ويظهر أن ىذه السورة نزلت "للرد على اليهود فيما اقًتفوه من القول ٜ، أما سورة مرمي فهي "مكية"ٛادلسيح" 
                                                           

 (.٘ٙاذلادي بن ظافر الشهري، ) اسًتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، عبد (ٔ)
 (.ٕٖٓ-ٕٖٔ) اإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجال، (ٕ)
 (.ٕٖٔينظر: اإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجال، ) (ٖ)
 (.ٕٔم، )ٜٜ٘ٔىـ ٘ٔٗٔموجز علوم القرآن، داود العطار، مؤسسة األعلمي، لبنان، الطبعة الثالثة،  (ٗ)
 (.ٙٓٔ/ٔمناىل العرفان يف علوم القرآن، دمحم الزرقاين، ) (٘)
 (.ٜٓٔم، )ٕٗٔٓص دراسة يف علوم القرآن، نصر أبو زيد، ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب، الطبعة األوىل، ينظر: مفهوم الن (ٙ)
 (.ٖٗٔ/ٖالتحرير والتنوير ) (ٚ)
 (.٘ٗٔ/ٖادلرجع السابق، ) (ٛ)
 (.ٚ٘/ٙٔادلرجع السابق، )(ٜ)
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، ٕ، وأما سورة األنبياء فهي "مكية"ٔشنيع يف مرمي وابنها، فكان فيها بيان نزاىة آل عمران وقداستهم يف اخلَت"ال
، وكانت يف الرد على ادلنكرين ذلؤالء األنبياء، و "دلا انتهى التنويو بفضل رجال من األنبياء أعقب ابلثناء ٕ"مكية"

، و"ىذه السورة ٗ،أما سورة ادلؤمنون "مكية"ٖابلثناء على امرأة نبيئة إشارة إىل أن أسباب الفضل غَت زلجورة"
مبا ينفي  ٘تدور آايهتا حول زلور حتقيق الوحدانية وإبطال الشرك ونقض قواعده، والتنويو ابإلؽلان وشرائعو."

 ، وسبق ذكر سياق نزوذلا.ٙاأللوىية لغَت هللا، أخَتًا سورة التحرمي وىي "مدنية"

" إىل العبلقة القائمة بُت النص وادلتلقي، أو النظر إىل اخلطاب وىو السبب من النص، فينظر غرض السياق:  -ٗ
، فيسخر النص على أساس خصائص سلاطَبة، ويرى فان ديك أنو الشرط ٚذاتو، وحتديد وظيفتو التواصلية"

، والسياق ىو ٛاألدَّن" لًتابط القضااي اليت تعرب عنها أجزاء النص، ىو ارتباطها مبوضوع النص أو التخاطب"
 ف عن موضوع النص كذلك.ىو الكاش

فهو بذلك يبٍت عبلقة بُت كل من الطرفُت، ولنجاحها ال بد من مراعاة سياق النص بواسطة العناصر 
ادلشًتكة، فهي "من أبرز العناصر السياقية اليت تؤثر يف حتديد اسًتاتيجية اخلطاب ادلناسبة واختيارىا، وتعد ادلعرفة 

 .ٜيد ادلشًتك بُت طريف اخلطاب"ادلشًتكة من العناصر ادلؤثرة ىي الرص

 : ٓٔفيحصل بذلك ادلوقف االتصايل بُت ادلتكلم وادلتلقي ويتطلب التمييز بُت شيئُت

 ادلعلومة ادلتشركة بُت ادلتكلم وادلتلقي وادلعلومة اجلديدة اليت توضع الغرض أو الكبلم أو القصد من الكبلم.
                                                           

 (.ٛ٘/ٙٔادلرجع السابق، )(ٔ)
 (.٘/ٚٔادلرجع السابق، )(ٕ)
 (.ٖٚٔ/ٚٔادلرجع السابق، )(ٖ)
 (.٘/ٛٔادلرجع السابق، )(ٗ)
 (.ٙ/ٛٔالتحرير والتنوير ) (٘)
 (.ٖٖٗ/ٕٛادلرجع السابق، )(ٙ)
 (.ٗٗٔالتماسك النصي يف القصص القرآين قصة نيب هللا إبراىيم عليو السبلم أظلوذًجا، أمحد ندا، رضا الدسوقي، ) (ٚ)
 (.ٖٗلسانيات النص، دمحم خطايب، ) (ٛ)
 (ٜٗاذلادي بن ظافر الشهري، ) مقاربة لغوية تداولية، عبد اسًتاتيجيات اخلطاب (ٜ)
 (ٜٗٔ-ٖٜٔينظر: الداللة والنحو، صبلح الدين صاحل حسنُت، ) (ٓٔ)



 السياق :نيالثاالمطلب  التماسك الداللي :الثاني المبحث

 

 144الصفحة  

 

 قسم العلماء ادلعلومة ادلشًتكة إىل نوعُت: 

( أي احملور، ومعلومة خارج البنية احلملية Topicأطلقوا عليها مصطلح ) ٔة داخل البنية احلمليةمعلوم
 (، أي موضوع احلديث اخلارجي.themeاطلقوا عليها مصطلح )

 ( وىي داخل بناء البنية احلملية.Focusواطلقوا على ادلعلومة اجلديدة )

 أمهية السياق: 

ساعد يف ترجيح ادلعاين، فـ"السياق متضمن داخل التعبَت ادلنطوق بطريقة يعد السياق من أىم األدوات اليت ت
"، واختيار اآللية ادلناسبة لبلتصال بُت ادلخاطب وادلتلقي، كما أنو يوفر،"مجلة من ادلعطيات وادلعلومات ٕما

ويفضي عدم الضرورية لتأويل اخلطاب، وىي معطيات ال توفرىا اخلصائص النحوية وادلعجمية للصيغة اللغوية، 
، كما أنو يستدل ببعض األلفاظ على بعض كما يستدل على ادلعٌت ٖاالعتداد ابلسياق إىل تعطيل فهم اخلطاب"

 ادلعٌت مبا يقًتن ويتصل بو فيكون يف ذلك بيان وإيضاح.

ويعد السياق عمبًل ذىنًيا، وشدد اجلرجاين على إعمال الفكر بقولو: "جدىا تًتتب لك ْتكم أهنا خدم 
، ٗبعة ذلا، والحقة هبا، وأن العلم مبواقع ادلعاين يف النفس، علم مبواقع األلفاظ الدالة عليها يف النطق"للمعاين، وات

 .٘فإعمال الفكر أساس يف نظم اخلطاب؛ ألن النظم صنعة يستعان عليها ابلفكرة

                                                           

(، ىي أحد البٌت الثبلث اليت دتر هبا اجلملة يف النحو الوظيفي، وتقومان على قواعد تسهام يف Predicative structureالبنية احلملية ) (ٔ)
دلعجم وقواعد تكوين احملموالت واحلدود، وانطبلقًا من الفرضية اليت تصنف مفردات اللغة الطبيعية إىل صنفُت: مفردات أصول يف بنائها وىي: ا

م، ٜ٘ٛٔوىل، ومفردات مشتقة حتمل االطر احلملة، ينظر: الوظائف التداولية يف اللغة العربية، أمحد ادلتوكل، اجلمعية ادلغربية، ادلغرب، الطبعة األ
(ٔٔ-ٕٔ) 
 (ٜٛم، )ٕٓٓٓىـ ٕٓٗٔاللطيف، دار الشروق، الطبعة األوىل،  الداليل، دمحم محاسة عبد –النحو والداللة مدخل لدراسة ادلعٌت النحوي  (ٕ)
 (.ٛٚٔأصول حتليل اخلطاب، دمحم الشاوش، ) (ٖ)
 (.ٗ٘/ٔدالئل اإلعجاز، اجلرجاين، ) (ٗ)
 (.ٖٙاذلادي بن ظافر الشهري، ) اسًتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، عبد (٘)
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يل مبجرد النظر إىل ، فبل "ؽلكن الوصول إىل ادلعٌت الدالٔويعد السياق عنصرًا للتفريق "بُت الداللة والتداول"
 .ٕمعٌت )ادلقال( دون اعتبار )ادلقام("

كما أن السياق من الطرق اليت استعملها النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف التفسَت كما يف حديث: "حدثٍت ىارون بن عبد هللا، 
: أخربتٍت أم حدثنا حجاج بن دمحم، قال: قال ابن جريج، أخربين أبو الزبَت، أنو مسع جابر بن عبد هللا، يقول

ال يدخل النار، إن شاء هللا، من أصحاب الشجرة أحد، »مبشر، أهنا مسعت النيب ملسو هيلع هللا ىلص، يقول عند حفصة: 
نُكْم ِإالَّ َوارُِدَىاقالت: بلى، اي رسول هللا فانتهرىا، فقالت حفصة: « الذين ابيعوا حتتها (، ٔٚ)مرمي: َوِإن مِّ

ي الَِّذيَن اتّـََقوا وََّنَذُر الظَّاِلِمَُت ِفيَها ِجِثياا: قد قال هللا عز وجل: فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص  .ٖ" (ٕٚ)مرمي: مُثَّ نـَُنجِّ

فاختبلف اللفظُت ك اللفظي وأشار إليها سيبويو: "كما تربز أعلية السياق يف التفريق بُت معاين ادلشًت 
للفظُت وادلعٌت واحد ضلو: ذىب وانطلق، واتفاق اللفظُت الختبلف ادلعنيُت ىو ضلو: جلس وذىب، واختبلف ا

، فوضع  ٗوادلعٌت سلتلف قولك: وجدت عليو من ادلوجدة، ووجدت إذا أردت وجدان الضالة، وأشباه ىذا كثَت"
 كل لفظة يف سياق معُت ىو الذي يعطيها ادلعٌت للتفريق.

وىل، كما يف لفظة الصوم والصيام فيظن وقد استعملت يف القرآن ألفاظ حتمل نفس ادلدلول يف النظرة األ
القارئ للوىلة األوىل أهنما يصبان يف ذات ادلعٌت إال أنو إذا أعاد  نظره للسياق فسيتبُت لو الفرق، فلفظة الصوم 

"صمًتا عن الكبلم، أو صياًما، وكان صيام اجملتهدين يف بٍت إسرائيل  (، تعٍت:ٕٙ)مرمي: َصْوًمايف قولو تعاىل: 
هنى عن صوم الصمت"،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اك عن الطعام والكبلم حىت ؽلسي، وقد نسخ يف ىذه األمة؛ ألنو ابإلمس

                                                           

 (.ٖٔٓ، أمحد ادلتوكل، )-الدالليات والتداوليات أشكال احلدود-البحث اللساين والسيميائي  (ٔ)
 (.ٖٗٓينظر: األصول، دتام حسان، ) (ٕ)
جاج أبو احلسن القشَتي النيسابوري، صحيح مسلم: ادلسند الصحيح ادلختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، مسلم بن احل (ٖ)

( ابب من فضائل أصحاب الشجرة أىل بيعة ٕٜٗٔ/ٗ(، )ٜٕٙٗحتقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الًتاث العريب، بَتوت، احلديث رقم )
 الرضوان مهنع هللا يضر.

 (.ٕٗ/ٔالكتاب، سيبويو، ) (ٗ)
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كما فرض يف اإلسبلم، فالقارئ لو مل يكمل اللفظة يف سياقها  ٔ ولفظة الصوم تعٍت االمتناع عن األكل والشرب
 اخلاصة دلا تبُت للفرق.

لًتاكيب فـ"ال تكون للعبلقة النحوية ميزة يف ذاهتا، وال للكلمات ادلختارة وكما أنو ال تقل أعليتو على مستوى ا
ميزة يف ذاهتا، وال لوضع الكلمات ادلختارة يف موضعها الصحيح ميزة يف ذاهتا ما مل يكن ذلك كلو يف سياق 

 .ٕمبلئم"

أبن إلحدى الكلمات ويرى فيندرس أن ادلهمة الكربى للسياق ىي منع تعدد ادلعاين فيقول: "إننا حُت نقول 
أكثر من معٌت واحد يف وقت واحد نكون ضحااي االطلداع إىل حد ما، إذ ال يطفو يف الشعور من ادلعاين 
ادلختلفة اليت تدل عليها إحدى الكلمات إال ادلعٌت الذي يعنيو سياق النص، أما ادلعاين األخرى فتمحى وتبدد 

 .ٖوال توجد إطبلقاُ"

القائل، ويسهم يف التحكم يف اإلحالة وبيان اجتاىها" يضبط السياق حركات كما أنو يساعد على حتديد 
اإلحالة بُت عناصر النص، فبل يفهم معٌت كلمة أو مجلة إال بوصلها ابليت قبلها أو اليت بعدىا داخل إطار 

د على التجديد "، كما أنو يساع٘، وتزداد أعلية السياق "يف التحليل النصي عند خفاء الروابط أو غياهباٗالسياق"
من اخلطاب وتنوعو، فـ"إذا كان السياق ىو العامل الذي ينشأ فيو اخلطاب، وكانت نشأة اخلطاب متجددة 
متعددة بتجدد عمليات التواصل بُت ادلتخاطبُت وتعددىا، فإن ىذا األمر يفضي ضرورة إىل القول بتعدد تلك 

 .ٙالعوامل على قدر يساوي تعدد عمليات التواصل"

                                                           

دريد األزدي، حتقيق: رمزي منَت بعلبكي، دار العلم للمبليُت، بَتوت، الطبعة األوىل،  ينظر: مجهرة اللغة، أبو بكر دمحم بن احلسن بن (ٔ)
 (.ٜٜٛ/ٕم، )ٜٚٛٔ

 (ٜٛاللطيف، ) الداليل، دمحم محاسة عبد –النحو والداللة مدخل لدراسة ادلعٌت النحوي  (ٕ)
 (.ٕٕٛاللغة، فندريس، ) (ٖ)
 (ٕ)الرمحن بودرع،  النص القرآين ومنهج السياق، عبد (ٗ)
 (.ٖٖٓاإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص يف القصص القرآين، أنس فجال، ) (٘)
 (.ٖٙٔأصول حتليل اخلطاب، دمحم الشاوش، ) (ٙ)
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ية السياق عدم االقتصار على داللة الكلمة " وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد هللا ومن أعل
، وقد سبق اإلشارة إىل ٔبن مسلم بن يسار عن أبيو قال: "إذا حدثَت عن هللا فقف حىت تنظر ما قبلو وما بعده"

الت ال تنضب، وال ينبغي استئصاذلا من أقوال احملدثُت يف أعليتو للوحدة اللغوية، فإن للوحدة اللغوية "دال
، منها ما يتعلق ابلداللة على مستوى اآلايت ومنها ما يتعلق ٕمساقاهتا واالدعاء أن ذلا معٌت رئيًسا ومعاين فرعية"

 ابأللفاظ مفردة أو مركبة من حيث الشكل أو ادلعٌت داخل السياق.

 خامساا: دور السياق يف متاسك القصص القرآين: 

ماسك بواسطة السياق عبلقة بُت عقل ادلفسر والنص القرآين، لذلك ختتلف من مفسر آلخر، ومل يعد الت
يشَت إليها علماء النص الغرب نظرًا لطبيعة النص الذي قاموا بتحليلو، فالنص القرآين مرتبط ابللسان العريب، ألن 

الواضح جًدا، وادلكشوف إىل حد التعرية، النص القرآين نزل بو،  فالقارئ ادلتذوق "ال غلد متاع نفسو يف السياق 
والذي يسيء الظن بعقلو وذكائو، وإظلا غلد متعة نفسو حيث يتحرك حسو وينشط؛ ليستوضح ويتبُت ويكشف 

 .ٖاألسرار وادلعاين وراء اإلػلاءات والرموز"

السياق يستلزمو فالقرآن الكرمي يعتمد على ذكاء قارئو، فيحذف من اجلمل ما يستطيع القارئ أن يدركو، ألن 
، ٗأن يستدعيو، وكان حذفها أحسن من اإلتيان هبا، ألن مساعها يشغل عن أتمل ما ػلتاج إىل أتمل يف القصة

وىذا التماسك ال يظهر للقارئ البسيط العادي، ألنو "ال ؽلكن حتقيقو بكفاءة الشخص العادي، بل بكفاءة 
ستند إىل أنواع أخرى من ادلعارف، ويتجاوز األبنية ادلفسر الواعي، فهو يربز خواص التفكَت الدينامي، وي

 ، فيصل إىل ادلقاصد يف األبنية العميقة.٘السطحية"

                                                           

ن  فضائل القرآن، أبو عبيد القاسم بن سبلّم بن عبد هللا اذلروي البغدادي، حتقيق: مروان العطية، وزلسن خرابة، ووفاء تقي الدين، دار اب (ٔ)
 (.ٖٚٚم، ) ٜٜ٘ٔىـ  ٘ٔٗٔعة: األوىل، كثَت، الطب

 (.ٔٔالرمحن بودراع، ) النص القرآين ومنهج السياق، عبد (ٕ)
 (.ٗ٘ٔخصائص الًتاكيب، دراسة حتليلية دلسائل علم ادلعاين، دمحم أبو موسى، ) (ٖ)
 (.ٕم، )ٜٕٓٓعاشور، اجلزائر، ينظر: البعد الفٍت للحذف يف القصص القرآين، دمحم األمُت خويلد، رللة الًتاث، جامعة زاين  (ٗ)
 (ٖٕٔينظر: علم لغة النص، ْتَتي ) (٘)
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وتظهر أعليتو يف القصص القرآين يف أن أجزاء القصة الواحدة قد ترد يف سورة واحدة وقد ترد موزعة على 
كشف عن سياقاهتا يف السور السور كما يف قصة مرمي عليها السبلم، لكن بعضها متعلق ببعض، فيجب ال

ادلختلفة  ومعرفة أسباب النزول، ورد آخر الكبلم إىل أولو، لفهم ادلغزى منها، وبيان إعجازىا اللغوي، فالسياق 
 .ٔيف النص القصص القرآين "غلمع بُت القصص وحدة داللية، بل وحدة شكلية"

من أكرب العوامل احملددة ، وبيان رلملو، يعد فالسياق لو أعلية كربى يف تفسَت القرآن الكرمي، وإيضاح داللتو
السياق ركن من أركان اإلعجاز: فهو من أعظم الدالئل اليت تظهر دتاسك القرآن الكرمي وكأنو  ، ويعد للداللة

كلمة واحدة، ومنها قول اجلرجاين: "فقيل لنا: قد مسعنا ما قلتم، فخربوان عنهم، عن ماذا عجزوا؟ أعن معان من 
حسنها وصحتها يف العقول؟ أم عن ألفاظ مثل ألفاظو؟ فإن قلتم: "عن األلفاظ"، فماذا أعجزىم دقة معانيو و 

من اللفظ، أم ما أهبرىم منو؟، فقلنا: أعجزمت مزااي ظهرت ذلم يف نظمو، وخصائص صادفوىا يف سياق لفظو، 
ثل، ومساق كل خرب، وبدائع راعتهم من مبادئ آية ومقاطعها، ورلاري ألفاظها ومواقعها، ويف مضرب كل م

وصورة كل عظة وتنبيو، وإعبلم وتذكَت، وترغيب وترىيب، ومع كل حجة وبرىان، وصفة وتبيان، وهبرىم أهنم 
أتملوه سورًة سورًة، وعشرًا عشرًا، وآيًة آيًة، فلم غلدوا يف اجلميع كلمة ينبو هبا مكاهنا، ولفظة ينكر شأهنا، أو 

أحرى وأخلق، بل وجدوا اتساقًا أهبر العقول، وأعجز اجلمهور، ونظاًما  يرى أن غَتىا أصلح ىناك أو أشبو، أو
والتئاًما، وإتقااًن وإحكاًما، مل يدع يف نفس بليغ منهم، ولو حك بيافوخو السماء، موضع طمع، حىت خرست 

وقول الرازي: "ومن أتمل يف لطائف نظم  ٕاأللسن عن أن تدعي وتقول، وخذيت القروم فلم دتلك أن تصول"
ىذه السورة ويف بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنو معجز ْتسب فصاحة ألفاظو وشرف معانيو، فهو أيضا 

 .ٖمعجز ْتسب ترتيبو ونظم آايتو"

                                                           

 (.ٛٚٔ/ٕعلم اللغة النصي بُت النظرية والتطبيق، صبحي الفقي، )  (ٔ)
 (.ٜٖ/ٔدالئل اإلعجاز، اجلرجاين، ) (ٕ)
 (.ٙٓٔ/ٚالتفسَت الكبَت، الرازي، ) (ٖ)
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من أعلية السياق يف التماسك النصي عامة والقصص القرآين، خاصة ألنو من تفسَت القرآن ابلقرآن، ويعد 
ادلفسر يف ترجيح ادلتشابو، وتوجيو القراءات، وحتديد القائل مع كثرة السياق من القرائن اليت يستدل عليها 

 الشخصيات يف القصص واحلوارات احلاصلة.

مبا وضَعْت( "قرأه أبو بكر (ومن أمثلة أعلية السياق يف توجيو القراءات: توجيو ابن مكي للقراءة يف قولو تعاىل:
فتح العُت، وإسكان التاء، فحجة من ضم التاء أنو جعلو من  وابن عامر بضم التاء، وإسكان العُت، وقرأ الباقون ب

كبلم أم مرمي، التصال كبلمها مبا بعد ذلك، وما قبلو يف قولو: )رب إين وضعتها أنثى(، وقوذلا: )وليس الذكر  
كاألنثى(، وقوذلا: )وإين مسيتها مرمي( وقوذلا: )إين أعيذىا بك(، فكلو من كبلم أم مرمي، فحمل وسط الكبلم 

لى أولو وآخره، وذلك حسن يف ادلطابقة واجملانسة، كما تقول: ريب قد أذنبت وأنتم أعلم بذلك، على طريق ع
 . ٔالتسليم واخلضوع"

 

                                                           

كي القيسي، حتقيق: زليي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، الطبعة اخلامسة، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، دمحم م (ٔ)
 (.ٖٓٗم،)ٜٜٚٔىـ ٛٔٗٔ
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 اخلامتة

 ختاًما: 

لو احلمد يف األوىل واآلخرة، ولو احلمد على التمام ويف كل حني، سرت النقص، وأظهر الكمال، ويف ختام ىذه 
 أبرز النتائج اليت ظهرت يل يف ىذا البحث، وديكن إمجاذلا يف اآليت:  الدراسة أود أن أشري إىل

يعد التماسك النصي علًما مل ينشأ من العدم، إمنا ىو نتيجة للتطور الفكري بني القدمي واحلديث، فبعد  -
ا نظرية زلاوالت القدماء ووقوفهم على التحليل ادلنتهي حبدود اجلملة، أُذن للنظرية ابلكشف عن مكنوهنا بكوهن

 مستقلة على أايدي علماء النص الغربيني.

خلصت الباحثة مفهوم التماسك النصي أبنو: عملية تداولية مالزمة للنص، تعمل على متييز النص من  -
البنية العميقة )بدون أدوات وات شكلية، متثل عالقة تبعية(، و الالنص، وىي رلموعة من الروابط السطحية )أد

تج من القرائن، يعمل فيها ادلتكلم ويعقلها ادلتلقي حبسب علمو يف اجملال الذي ينتمي إليو عالقات داللية( تستن
 النص، وديكن أن يشعر هبا القارئ.

تظهر قوة التماسك النصي يف قصص القرآن الكرمي يف القصص ادلوزعة على أكثر من سورة أكثر من غريىا  -
سالم، فهي موزعة على مخس سور، ىي: آل عمران، ومرمي، من القصص، ومنها ىذه الدراسة قصة مرمي عليها ال

واألنبياء، وادلؤمنون، والتحرمي، ولو مجعت ادلشاىد ورتبت، لظهرت متماسكًة يكمل بعضها البعض، كأمنا وردْت 
 ضمن سورة واحدة.

صًدا لذاهتا، قإحدى عشرة مرة مرًة ، منها تسًعا وثالثني صرحًيا يف القرآن  -عليها السالم-ذُكر اسم مرمي  -
 -عليهما السالم-دلسيح عيسى ابن مرمي ا ةبنسب مرةً ثالًًث وعشرين واحدة بنسبتها لوالدىا عمران، و مرًّة ومنها 

 أبخت ىارون مرًة واحدًة. تمرات، وكنيأربع  عنها ابلضمري ، وعَّب إليها
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ة تعود على النص ابلقوة، تعد اإلحالة من أوسع وأقوى أدوات التماسك النصي فيها بذاهتا عالقة داللي -
 وتنشئ اتصااًل بني النص وواقعو اخلارجي، وتسهم يف إجياد وحتقيق الكفاءة النصية.

 مجيعها داخلية، عدا إحالةً  مئة وثالًًث وسبعني  -عليها السالم-بلغت اإلحالة بواسطة الضمري يف قصة مرمي  -
 .ةت وظائف متاسكيَ خارجية أدَ ست عشرة إحالة 

إحاالت مجيعها إشارات داخلية قبلية،  مخسحالة بواسطة اإلشارة يف قصة مرمي عليها السالم بلغت اإل -
 مجعت رتاًل من األقوال، وربطت أول القصة آبخرىا.

إحاالت موزعة على أربع سور، أسهمت  سبعبلغت اإلحالة بواسطة ادلوصوالت يف قصة مرمي عليها السالم  -
 ف.يف الربط والتوسيع عن طريق الوص

أربعة ومخسون إحالة، منها   تسًعا وستني بلغت اإلحالة بواسطة تعليق شبو اجلملة يف قصة مرمي عليها السالم -
وىو ذو أثر على ادلدى القريب، فال ُيْسِهم يف التماسك على  ،مانأو ز ظرف مكان عشر  مخسة، و اورلرورً  اجار  

 مستوى النصوص.
البنية السطحية ويكمن غرضها يف البنية العميقة، وبلغ عددىا يف قصة يعد احلذف وسيلَة متاسٍك تظهر على  -

 مرًة تقريًبا، مراعاًة حلال ادلخاَطب يف القرآن الكرمي. أربًعا وأربعنيمرمي عليها السالم 

، وتنوعت أمثلتو يف قصة مرمي وسائل اإلحالة )الضمائر، واإلشارة، وادلوصوالت( من قبيل االستبدالتعد  -
 سالم.عليها ال

 يتأسس الوصل على وجودة األداة الرابطة، وخيتلف يف احتياجو للمرجعية. -

 احتوت قصة مرمي عليها السالم على أنواع الوصل، عدا الوصل من النوع العكسي أو االستدراكي. -

 ة.يعد التكرار مسة قرآنية، وال يعد تكرارًا كلًيا، كما تسهم وسيلة التكرار يف رسم الشخصية القرآني -

 تعد ادلصاحبة اللغوية من وسائل التماسك الشكلي اليت ال حتتاج إىل مرجعية. -
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 ُأمجَِْلت قصة مرمي عليها السالم يف كل من سورة األنبياء وادلؤمنون والتحرمي، ويعود ذلك للسياق الواردة فيو. -

َلْت مشاىد قصة مرمي عليها السالم يف سوريت آل عمران، ومرمي، عرضت سو  - رة آل عمران دلشهد الوالدة ُفصِّ
والنذر، وقبول هللا ذلا، وكفالة زكراي ذلا عليو السالم، والتبشري بعيسى عليو السالم، وعرضت سورة مرمي دلشهد 
االنتباذ، وحوار مرمي مع جّبيل عليهما السالم، واحلمل والوضع، وإتياهنا لقومها، وتصديقها حبديث عيسى عليو 

 السالم.

التفصيل يف قصة مرمي عليها السالم على مستويني، مستوى عام وىو حيز القصة من القرآن يظهر اإلمجال و  -
 الكرمي، ومستوى خاص وىو حيز القصة من السورة الواردة فيها.

ادلرسل وادلخاِطب يف القرآن الكرمي ىو هللا عز وجل ويقع وجوده خارج النص غالًبا، ولعل شدة متاسك النص  -
 ادلخاِطب.القرآين تعود لوحدة 

يعد التماسك بواسطة السياق عالقة بني ادلفسر والنص القرآين، وىذا سبب اختالف التفاسري، ومل يشر إليو  -
 علماء النص الغربيون نظرًا لطبيعة النص الذي قاموا بتحليلو.

 ر.يعتمد التماسك النص يف القصص القرآين على ذكاء قارئو، فتختلف بذلك نسبة متاسكو من قارئ آلخ -

تظهر أمهية السياق ابلربط بني أجزاء القصة الواحدة ادلوزعة على أكثر من سورة ومعرفة أسباهبا ورد آخر  -
 الكالم إىل أولو.

 يعد تفسري القرآن ابلقرآن، والتوجيو اللغوي للقراءات نوًعا من التماسك النصي. -

 

 وآخر دعواىم أن احلمدهلل رب العادلني.

 

 



 المراجع 

 

 351الصفحة  

 

 املراجع

 لكرمي.القرآن ا .1

االتساق النصي مفهومو وآلياتو، فاتح بوزري، رللة نصف سنوية زلكمة، سلرب ادلمارسات اللغوية، جامعة  .2
 م.2112مولود معمري، تيزي وزو، اجلزائر، 

اإلتقان يف علوم القرآن، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي، حتقيق: دمحم أبو الفضل إبراىيم،  .3
 م.1974ىـ 1394مة للكتاب، اذليئة ادلصرية العا

 م.1998أثر النحاة يف البحث البالغي، عبد القادر حسُت، دار غريب، القاىرة،  .4
 م.2117اجتهادات لغوية، دتام حسان، عامل الكتب، القاىرة، الطبعة األوىل،  .5
اإلنسانية، السنة اإلحالة التكرارية ودورىا يف التماسك النصي بُت القدماء واحملدثُت، ميلود نزار، رللة العلوم  .6

 م.2111، 44السابعة، العدد: 
اإلحالة النصية وأثرىا يف حتقيق دتاسك النص القرآين، عبد احلميد بوترعة، رللة األثر، عدد خاص: أشغال  .7

 م.2112فيفري  23و 22ادللتقى الوطٍت األول حول: اللسانيات والرواية يومي 
" لـ م. أ. Cohesion in Englishلثاين من كتاب "اإلحالة دراسة نظرية مع ترمجة الفصلُت األول وا .8

ك. ىاليداي ورقية حسن، شريفة بلحوت، رسالة ماجستَت، جامعة اجلزائر، كلية اآلداب واللغات، قسم اللغة 
 م.2116-2115العربية وآداهبا، 

ي، ، مصطفى وماش، مركز الكتاب األكادمي-دراسة نصية–اإلحالة يف ديوان اجلزائر لسليمان العيسى  .9
 م.2116

اإلحالة وأثرىا يف دتاسك النص القرآين، أنس الفجال، اندي األحساء األديب، األحساء، ادلملكة العربية  .11
 م،2113 -ىـ 1434السعودية، الطبعة األوىل، 

إحصاء العلوم، أليب نصر الفارايب، تقدمي وشرح: علي بو ملحم، دار ومكتبة اذلالل، الطبعة األوىل،  .11
 م.1996

 م.1992ىـ 1413و، إبراىيم مصطفى، الطبعة الثانية، إحياء النح .12



 المراجع 

 

 351الصفحة  

 

ارتشاف الضرب من لسان العرب، أليب حيان األندلسي، حتقيق: رجب عثمان دمحم، مراجعة ورمضان  .13
 م.1998ىـ1418عبد التواب، مكتبة اخلارجي ابلقاىرة، الطبعة األوىل، 
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 م. 2111ىـ 1421ومراجعة: ىاشم دمحم علي بن حسُت مهدي، دار طوق النجاة، لبنان، الطبعة األوىل، 
، عيسى جواد الوداعي، رسالة دكتوراه، كلية -دراسة تطبيقية يف هنج البالغة–التماسك النصي  .57

 م.2115الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، 
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Abstract 

Research title : Textual coherence in Quranic stories The story of Mary, peace be upon her as a model. 

Name of researcher : MARYAM BNT ABDULAZIZ IBN AHMED AL-RUWAILI AL-ANZI. 

Research subject: The research dealt with textual coherence in its cohesion and coherence parts in the 

story of Mary, peace be upon her, in the Holy Qur’an.  

Research plan: introduction : It includes a presentation on the topic, its importance, questions, 

objectives, research methodology and its divisions. 

the preface: The research includes an adjustment to the terms of textual cohesion and presenting the 

concept of the Qur’anic story and its most prominent characteristics and elements. 

the first topic : tackled cohesion It contains two requirements.-  

the first requirement: reference With its divisions and methods. 

the second requirement :ellipsis.  

the third requirement:  substitution. 

the fourth requirement: junction. 

the fifth requirement: reiteration. 

the sixth requirement: collocation linguistic. 

-the second topic: tackled cohesion and coherence It contains two requirements. 

the first requirement: aggregate and detailing. 

the second requirement: context. 

-the conclusion included the most important results.  

-Research Summary. 

 


